
 

 

 ใบสมคัรสมาชิกอพัเดทข้อมลูกฎหมายอาคาร  วาระท่ี 1-9 UD09-09-2016APR 

ชือ่ – สกุล  ........................................................................................... บรษิทั ...................................................................................................  
e-mail  ..............................................................................................  โทรศพัท ์ .............................................. โทรสาร ....................................  
เป็น สมาชกิสมาคมสถาปนิกสยามฯ เลขที ่................................  บุคคลทัว่ไป  มคีวามประสงคด์งัน้ี 

สาํหรบัผูท่ี้เป็นสมาชิกอพัเดทวาระท่ี 1- 8 : ระบุหมายเลขสมาชกิอพัเดท: หมายเลข UP ........................  

 
A:  สมคัรสมาชกิเพือ่รบัการอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่8 - 9 ชุดละ 1,400 บาท (บุคคลทัว่ไป 1,750 บาท)  ................... ชุด 
B:  สมคัรสมาชกิเพือ่รบัการอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่7 - 9 ชุดละ 1,930 บาท (บุคคลทัว่ไป 2,410 บาท)  ................... ชุด 
C:  สมคัรสมาชกิเพือ่รบัการอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่6 - 9  ชุดละ 2,370 บาท (บุคคลทัว่ไป 2,960 บาท)  ................... ชุด 
D:  สมคัรสมาชกิเพือ่รบัการอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่5 - 9 ชุดละ 2,740 บาท (บุคคลทัว่ไป 3,430 บาท)  ................... ชุด 
E:  สมคัรสมาชกิเพือ่รบัการอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่4 - 9  ชุดละ 3,040 บาท (บุคคลทัว่ไป 3,800 บาท)  ................... ชุด 
F:  สมคัรสมาชกิเพือ่รบัการอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่3 - 9  ชุดละ 3,300 บาท (บุคคลทัว่ไป 4,130 บาท)  ................... ชุด 
G:  สมคัรสมาชกิเพือ่รบัการอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่2 - 9  ชุดละ 3,460 บาท (บุคคลทัว่ไป 4,330 บาท)  ................... ชุด 
H:  สมคัรสมาชกิเพือ่รบัการอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่1 - 9  ชุดละ 3,600 บาท (บุคคลทัว่ไป 4,500 บาท)  ................... ชุด 
 

  รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  ................................  บาท       (ราคาน้ีรวมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้) 

ช่ือ-ท่ีอยูเ่พ่ือจดัส่ง (กรณ ีตอ้งการเปลีย่นแปลงทีอ่ยูเ่พือ่จดัสง่) ...............................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................................................................  

ช่ือ-ท่ีอยู่สาํหรบัออกใบเสรจ็รบัเงิน ชือ่ / บรษิทั ......................................................................................................................................  
ทีอ่ยู ่ .........................................................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................................  
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี .............................................................................................................................................................................  
 

การชาํระเงิน: 
 เงนิสด ชาํระเงนิทีส่มาคมสถาปนิกสยามฯ 
 เชค็ สัง่จา่ยสมาคมสถาปนกิสยามฯ 

 โอนเงนิ เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์นนาม สมาคมสถาปนิกสยามฯ ธนาคารกสกิรไทย สาขาถนนพระรามที ่9 เลขที ่713-2-02232-6 

หมายเหตุ: กรณโีอนเงนิกรณุาแฟกซห์ลกัฐานการชาํระเงนิมาที ่Fax. 0-2319-6419  หรอื 0-2319-6555 ต่อ 120  หรอื e-mail : asa.bric@gmail.com 
สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ เลขที ่248/1 ถ.พระรามเกา้ ซ.17 บางกะปิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ  หรอืตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่0-2319-6555 ต่อ 201 

 

 + ค่าบริการจดัแฟ้มอพัเดทข้อมลูกฎหมายอาคาร  วาระท่ี 1-9 UF09-09-2016APR 
บริการ 'จดัแฟ้มข้อมลูกฎหมายอาคาร' ในกรณีท่ีมีการอพัเดทย้อนหลงัตัง้แต่ 2 วาระขึน้ไป ทัง้น้ีท่านจะต้องแจ้งความจาํนงพร้อมกบั
การสมคัรสมาชิกถึงวาระท่ี 9 และจะต้องนําแฟ้มกฎหมายอาคารมาให้และรบักลบัเอง โดยมีอตัราค่าบริการตามจาํนวนวาระ ดงัน้ี 
a:  คา่บรกิารจดัแฟ้มอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่8 - 9 ชุดละ 160 บาท   ..........ชุด 
b:  คา่บรกิารจดัแฟ้มอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่7 - 9 ชุดละ 290 บาท ..........ชุด 
c:  คา่บรกิารจดัแฟ้มอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่6 - 9  ชุดละ 400 บาท ..........ชุด 
d:  คา่บรกิารจดัแฟ้มอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่5 - 9 ชุดละ 480 บาท ..........ชุด 
e:  คา่บรกิารจดัแฟ้มอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่4 - 9  ชุดละ 550 บาท ..........ชุด 
f:  คา่บรกิารจดัแฟ้มอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่3 - 9  ชุดละ 610 บาท  ..........ชุด 
g:  คา่บรกิารจดัแฟ้มอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่2 - 9  ชุดละ 660 บาท ..........ชุด 
h:  คา่บรกิารจดัแฟ้มอพัเดทขอ้มลูกฎหมายอาคาร วาระที ่1 - 9  ชุดละ 700 บาท ..........ชุด 
 

 [   คา่จดัสง่ไปรษณีย(์คนืแฟ้ม) ชุดละ 500 บาท ..........ชุด     ] 
  รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  ................................  บาท       (ราคาน้ีรวมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้) 

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ี :       
ผูร้บัเงนิ  ...................... เลขทีใ่บเสรจ็ .............................................  วนัที ่....................... 


