
ใบสมคัรสมาชิก (Membership Application Form) 

สมาคมการจดัการของเสีย (ประเทศไทย)  
SOLID WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION (THAILAND) (SWAT) 

 

1. ชื่อ ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว).............................................. 

Name (Mr./Mrs./Ms.)................................................................. 

นามสกุล ...................................................................... 

Family name ............................................................... 
2. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ....................................................... Passport No................................................................. 

3. วนัเดอืนปีเกดิ (Date of Birth)…………………………………….. สญัชาต ิ(Citizenship)……………………………….…… 

4. ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้(Address)....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
5. E-mail:……………………………………………………………… โทรศพัทม์อืถอื (Mobile): …………….……..……..…… 

5. โทรศพัท ์(Phone): ………………………………………………… โทรสาร (Fax): …………….…..…………...………...… 

6. Line ID:…………………………………………………………….. Facebook: …………..…………..…………….…..……. 

7. ทีท่ างานปัจจุบนั (Affiliation)……………………………………………………………………………………………………..… 
………………………….…………………………………………..………ต าแหน่ง (Position)….……..……...………………. 

8. การศกึษาสงูสดุ (Highest education).…………………………………...........สาขา (Major)…………….…………………… 

9. ปฏบิตังิานหรอืเคยปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัการจดัการของเสยี (Waste management experience) 

  ในหน่วยงานภาครฐั (Government: G)  ในหน่วยงานภาคการศกึษา/วจิยั (Academic/research: A) 
  ในหน่วยงานภาคเอกชน (Business: B)  ประชาชนทัว่ไปทีม่คีวามสนใจ (General Public: P) 
10. ประสงคจ์ะสมคัรสมาชกิประเภท (โปรดเลอืก 1 ประเภท)  (please choose only 1 membership type) 

[G] ภาครฐั                    [A] ภาคการศกึษา/วจิยั                  [B] ภาคเอกชน                    [P] ภาคประชาชน 

11. ช าระค่าบ ารุงสมาคม (Membership fee)   

  รายปี 300 บาท (Annual fee 300 THB)  ตลอดชพี 1,500 บาท (Lifetime fee 1,500 THB) 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ถูกตอ้งเป็นจรงิและยอมรบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
(I certify the above information is true and correct and accept the regulations of SWAT) 

 
ลงชื่อ (sign)…………………………………………. 
               (                                               ) 
วนัที ่(date)…………………………………………... 

 
หมายเหตุ 1. โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด รปูถ่ายขนาดไมเ่กนิ 2 นิ้ว 1 รปู มาพรอ้มใบสมคัร (please attach a copy of ID and a max 
2-inch self-portrait photo together with this application form) 
 2. การช าระค่าบ ารุงสมาคมฯ สามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม ชือ่บญัช:ี 
สมาคมการจดัการของเสยี (ประเทศไทย) บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที:่ 983-8-50911-6 ภายใน 30 วนั หลงัจากไดร้บัแจง้ผลการอนุมตั ิ(Please pay 
the membership fee within 30 days after receiving approval from SWAT by cash or transfer to Krungthai Bank, Department of 
Industrial Works Branch, Acc. Name: Solid Waste Management Association (Thailand) Saving Account No. 983-8-50911-6) 
 3. สมาชกิรายปีจะสิน้สุดในวนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีส่มคัร หากท่านประสงคจ์ะคงสมาชกิภาพ ขอใหช้ าระค่าบ ารุงสมาคมฯ ภายใน
วนัที ่31 มนีาคม ของปีถดัไป หากพน้ก าหนดจะถอืว่าท่านไมป่ระสงคจ์ะคงสมาชกิภาพของสมาคมฯ 

 
 

ส าหรบัเจา้หน้าที:่ รบัใบสมคัรเมื่อ ........................................................ ช าระคา่บ ารงุสมาคมฯ เมื่อ......................................................  
 

Solid Waste Management 
A s s oc iat ion  ( Th a i la n d )  

 สมาคมการจดัการของเสยี (ประเทศไทย) 

รปูถ่าย  
(ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 6 
เดอืน) ขนาดไมเ่กนิ 
2 นิ้ว (Max. 2-inch 

portrait photo) 

สถานทีต่ดิต่อสมาคมฯ 2521/27 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คุณสงิห ์เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Contact Tel: 029330077 Fax: 029559971 

For Office Use. 
ทะเบยีนสมาชกิ  


