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เลขทะเบียนสมาชิก…………………………….
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
รูปถ่ายขนาด

วันที…่ ……….เดือน……………………………………พ.ศ……………..
ข้าพเจ้าขอสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภท

 สมาชิกสามัญวิชาชีพ

 สมาชิกภาคี

2.5 x 3.2 ซ.ม.
เขียนชื่อด้านหลัง

 สมาชิกสมทบ  สมาชิกกิตติมศักดิ์
2. ข้อมูลประวัตสิ ่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว ชื่อ-สกุล ……………………………………………….………… …………….ภาษาอังกฤษ……………………….………..……………………
วัน/เดือน/ปีเกิด………………….………………………อายุ…………………ปี สัญชาติ………………………..………….ศาสนา…………………………..………...
 บัตรประชาชน เลขที่………………………………………….……………… ออกให้โดย……………………………………วันหมดอายุ………………………
 หนังสือเดินทาง เลขที…่ ………………………………………………………ออกให้โดย……………………………………วันหมดอายุ……………….………
 อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………….……เลขที…่ …………….ออกให้โดย……………………………………วันหมดอายุ………………………
3. ข้อมูลสถานที่ติดต่อ
3.1 ที่อยูป่ ัจจุบัน เลขที…่ ………………………....หมูท่ ี…่ ………………หมูบ่ ้าน/อาคาร…………………………....………………………………………………
ซอย…………………………………………………….ถนน…………………………………………………….ตาบล/แขวง………………………………………………
อาเภอ/เขต………………………………………….จังหวัด…………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………….……
3.2 สถานที่ทางานปัจจุบัน……………………….………………………………………………………………………………….
เลขที…่ …………………..หมูท่ ี…่ ………………หมูบ่ ้าน/อาคาร………………………………………….……....………………………………………………………
ซอย…………………………………………………….ถนน…………………………………………………….ตาบล/แขวง………………………………………………
อาเภอ/เขต………………………………………….จังหวัด…………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………….……
โทรศัพท์…………………………………………..… โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………………………….E-mail………………………………………………
3.3 สถานที่ที่ต้องการให้ตดิ ต่อ/ส่งเอกสาร

 ที่อยูป่ ัจจุบัน

 ที่ทางาน

4. ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
4.1 พ.ศ………………………………..วุฒกิ ารศึกษา…………………….……………..………………….สาขา…………………………………………….…………….
สถาบันการศึกษา………………………………………………………………….……….…………….ประเทศ…………………………………………….………….
4.2 พ.ศ………………………………..วุฒกิ ารศึกษา…………………….……………..………………….สาขา…………………………………………….…………….
สถาบันการศึกษา………………………………………………………………….……….…………….ประเทศ…………………………………………….………….
4.3 พ.ศ………………………………..วุฒกิ ารศึกษา…………………….……………..………………….สาขา…………………………………………….…………….
สถาบันการศึกษา………………………………………………………………….……….…………….ประเทศ…………………………………………….………….
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5. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิกและค่าบารุง
5.1 ค่าจดทะเบียนสมาชิก

ประเภทสามัญ/ภาคี/สมทบ
600 บาท
 ราย 1 ปี
5.2 ค่าบารุงสมาคม
500 บาท
 ประเภทสามัญวิชาชีพ
200 บาท
 ประเภทภาคี
1,500 บาท
 ประเภทสมทบ (ผู้ไม่มสี ัญชาติไทย)
150 บาท
 ประเภทสมทบ
5.3 รวมทั้งสิ้น………………………………..บาท โดยชาระเป็น

 ราย 5 ปี
2,000 บาท
1,000 บาท
6,000 บาท
600 บาท

 เงินสด จ่ายทีฝ่ ่ายทะเบียน

 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค ธนาคาร/สาขา………………………………………………………….เลขที…่ ……………….………..วันที…่ …………….………..
 เงินโอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนต์ พระราม 9 เลขที่บัญชี 405-301483-2 เมื่อวันที…่ ………....…………………..
6. เอกสารและหลักฐานตามข้อบังคับสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
 6.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / อื่นๆ…………………………………………………………… ………แผ่น
 6.2 สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

………แผ่น

 6.3 สาเนาทะเบียนบ้าน

………แผ่น

 6.4 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่ระบุสาเร็จการศึกษา

………แผ่น

 6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 2.5 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีจานวน
 6.6 หนังสือรับรองการทางานฉบับจริง

2 ใบ
………แผ่น

 6.7 อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………แผ่น
ข้าพเจ้าได้ลงนามกากับในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ และขอรับรองว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นเอกสารที่ออกให้โดย
สถาบันตามที่ระบุ และเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินดีให้ผู้บริหารสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA)
ตรวจสอบโดยตรงกับสถาบัน และหน่วยงานที่ออกหนังสือดังกล่าวและหากพบว่าเอกสารเป็นเท็จ ความเป็นสมาชิก จะสิน้ ผลทันที
ลงชื่อ………………………………………………………….ผู้สมัคร
(………………………………………………………….)
สาหรับสมาชิก TFMA ผู้รับรองคุณสมบัติ
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตถิ ูกต้องตามข้อบังคับ สมควรรับเข้าเป็นสมาชิก  สามัญ  ภาคี  สมทบ
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับรอง ( 1 ) ลงชื่อ...........................................................ผู้รับรอง ( 2 )
ข้อบังคับสมาคมวิชาชีพการบริสมาชิ
หารทรั
พยากรอาคาร
สมาชิก หมายเลขทะเบียน.............................
กหมายเลขทะเบียน.............................

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน
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สมาชิกมี 5 (ห้า) ประเภท ดังนี้
1) สมาชิกสามัญวิชาชีพ
ต้องเป็นคนไทย (สัญชาติไทย) และเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคารจากสถาบันฯ หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้ า นบริห ารทรั พยากรอาคารไม่น้อ ยกว่า 5 ปี แ ละได้รับการรั บรองจากสมาชิก สามั ญหรือคณะ
กรรมการบริหารสมาคมอย่างน้ อย 2 ท่าน (หากมีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรอาคารน้อยกว่า 5 ปี ต้องมี
การศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาโทด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร)
2) สมาชิกภาคี
ต้องเป็นคนไทย (สัญชาติไทย) และเป็นผู้ที่กาลังศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคารจากสถาบันฯ หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์ดา้ นบริหารทรัพยากรอาคารน้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจ
3) สมาชิกสมทบ
เป็นผู้ที่ไม่มสี ัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคารจากสถาบันฯ หรือผู้ที่สนใจ
4) สมาชิกกิตติมศักดิ์
ต้องได้รับการเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของสมาชิกที่มสี ทิ ธิลงคะแนนของการประชุมใหญ่
5) สมาชิกนิตบิ ุคคล
การประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารที่สุจริต ถูกต้องตามกฏหมาย
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบารุงสมาคม
ค่าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิก
1) สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ตอ้ งชาระค่าลงทะเบียน
2) สมาชิกบุคคล 600 บาท
3) สมาชิกนิตบิ ุคคล 1,500 บาท
ค่าบารุงสมาคม
1) สมาชิกบุคคลประเภทสามัญวิชาชีพ
2) สมาชิกบุคคลประเภทภาคี
3) สมาชิกบุคคลประเภทสมบท (ไม่มีสญ
ั ชาติไทย)
4) สมาชิกบุคคลประเภทสมบท
5) สมาชิกนิติบคุ คล

ปี ละ 500 บาท
ปี ละ 200 บาท
ปี ละ 1,500 บาท
ปี ละ 150 บาท
ปี ละ 3,500 บาท

เลือกชาระ ราย 5 ปี เป็ นเงิน 2,000 บาท
เลือกชาระ ราย 5 ปี เป็ นเงิน 1,000 บาท
เลือกชาระ ราย 5 ปี เป็ นเงิน 6,000 บาท
เลือกชาระ ราย 5 ปี เป็ นเงิน 600 บาท
เลือกชาระ ราย 5 ปี เป็ นเงิน 14,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้แสดงความจานงพร้อมด้วยใบสมัคร ซึ่งมีสมาชิกสามัญหรือสมาชิกภาคีรับรอง
ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ผู้ที่นายทะเบียนตรวจสอบว่ามีคุณสมบัตแิ ละคุณวุฒิถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคม

