For Office Use.

ทะเบียนสมาชิก
Solid Waste Management
A s s o c i at i o n ( T h a i l a n d )

สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย)

ใบสมัครสมาชิ ก (Membership Application Form)

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

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.

รูปถ่าย
(ย้อนหลังไม่เกิน 6
เดือน) ขนาดไม่เกิน
2 นิ้ว (Max. 2-inch
portrait photo)

ชื่อ ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว).............................................. นามสกุล ......................................................................
Name (Mr./Mrs./Ms.)................................................................. Family name ...............................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ....................................................... Passport No.................................................................
วันเดือนปี เกิด (Date of Birth)…………………………………….. สัญชาติ (Citizenship)……………………………….……
ทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้ (Address).......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
E-mail:……………………………………………………………… โทรศัพท์มอื ถือ (Mobile): …………….……..……..……
โทรศัพท์ (Phone): ………………………………………………… โทรสาร (Fax): …………….…..…………...………...…
Line ID:…………………………………………………………….. Facebook: …………..…………..…………….…..…….
ทีท่ างานปั จจุบนั (Affiliation)……………………………………………………………………………………………………..…
………………………….…………………………………………..………ตาแหน่ง (Position)….……..……...……………….
การศึกษาสูงสุด (Highest education).…………………………………...........สาขา (Major)…………….……………………
ปฏิบตั งิ านหรือเคยปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการจัดการของเสีย (Waste management experience)

 ในหน่วยงานภาครัฐ (Government: G)
 ในหน่วยงานภาคการศึกษา/วิจยั (Academic/research: A)
 ในหน่วยงานภาคเอกชน (Business: B)
 ประชาชนทัวไปที
่ ม่ คี วามสนใจ (General Public: P)
10. ประสงค์จะสมัครสมาชิกประเภท (โปรดเลือก 1 ประเภท) (please choose only 1 membership type)
[G] ภาครัฐ
[A] ภาคการศึกษา/วิจยั
[B] ภาคเอกชน
[P] ภาคประชาชน
11. ชาระค่าบารุงสมาคม (Membership fee)
 รายปี 300 บาท (Annual fee 300 THB)
 ตลอดชีพ 1,500 บาท (Lifetime fee 1,500 THB)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็ นจริงและยอมรับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของสมาคมฯ
(I certify the above information is true and correct and accept the regulations of SWAT)

ลงชื่อ (sign)………………………………………….
(
)
วันที่ (date)…………………………………………...
หมายเหตุ 1. โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด รูปถ่ายขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว 1 รูป มาพร้อมใบสมัคร (please attach a copy of ID and a max
2-inch self-portrait photo together with this application form)
2. การชาระค่าบารุงสมาคมฯ สามารถชาระเป็ นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม ชือ่ บัญชี:
สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) บัญชีออมทรัพย์เลขที:่ 983-8-50911-6 ภายใน 30 วัน หลังจากได้รบั แจ้งผลการอนุมตั ิ (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. สมาชิกรายปี จะสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ทส่ี มัคร หากท่านประสงค์จะคงสมาชิกภาพ ขอให้ชาระค่าบารุงสมาคมฯ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม ของปี ถดั ไป หากพ้นกาหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะคงสมาชิกภาพของสมาคมฯ
สถานทีต่ ดิ ต่อสมาคมฯ 2521/27 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Contact Tel: 029330077 Fax: 029559971

สาหรับเจ้าหน้าที:่ รับใบสมัครเมื่อ ........................................................ ชาระค่าบารุงสมาคมฯ เมื่อ......................................................

