สมำคมหม้ อน้ำและภำชนะรับควำมดันไทย
487 ซ.รำมคำแหง 39 (ซ.เทพลีลำ 1) ถ.รำมคำแหง แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0993000075226 โทร.0-61449-0555

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบสมัครสมำชิก
วันที่ ............... เดือน ................................ พ.ศ. .................
ชื่อ (นาย/น.ส./นาง) .................................................. นามสกุล ......................................................................อายุ ...................... ปี
Name (Mr./Miss/Mrs

Surname

Age

วัน/เดือน/ปี เกิด ............................................สัญชาติ ................................ เชื้อชาติ ................................. ศาสนา ..........................
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อื่นๆ โปรดระบุ ........................
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialized Field) ................................................................................................................................
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ...................................... เลขที่ ..................................... ประเภท ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............................ หมู่ ...................... หมู่บา้ น ..................................... ซอย .....................................................
ถนน ............................................ แขวง/ตาบล ...................................................... เขต/อาเภอ ......................................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ ............................................................
โทรสาร ................................................ มือถือ ......................................................... Email ...........................................................
สถำนที่ทำงำนปัจจุบัน .....................................................................................................................................................................
เลขที่ ............................... หมู่ ...................... หมู่บา้ น ..................................... ซอย .......................................................................
ถนน ............................................ แขวง/ตาบล ...................................................... เขต/อาเภอ ......................................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ ............................................................
โทรสาร ................................................ มือถือ ......................................................... Email ...........................................................
หนังสือและเอกสารของสมาคมฯ กรุ ณาส่งที่  บ้าน  ที่ทางาน
สำหรับสมำชิกสำมัญ ผู้รับรองคุณสมบัติ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
เมื่อได้เป็ นสมาชิกของสมาคมหม้อน้ าและภาชนะรับความดันไทย ข้าพเจ้าผูม้ ีรายชื่อข้างล่างนี้ ขอรับรองว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติ
ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับสมควรรับเข้าเป็ น
สามัญ
วิสามัญ
สถาบันนิติบุคคล
อย่างเคร่ งครัดและจะพยายามกระทาการช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม
ความมุ่งหมายและความเจริ ญของสมาคมฯ โดยเต็มกาลัง
ลงชื่อ ..............................................................................
( ....................................................................... )
ลงชื่อ ...................................................................... (ผูส้ มัคร)
------------------------------------------------------------------ค่าบารุ งสมาคมประเภท
 อนุมตั ิเมื่อวันที่ ................. / .................. / .................
 วิสามัญ
ลงชื่อ ..............................................................................
 สามัญ
( ....................................................................... )
 สถาบันนิติบุคคล
ตาแหน่ง ..........................................................................

ค่ำสมัครสมำชิก ประเภทรำยปี
 วิสามัญ 300 บาท
 สามัญ 500 บาท
 สถาบันและนิติบุคคล 2,000 บาท
สมำชิกสำมัญ ได้แก่ ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โท หรื อ เอก ทางด้านวิศวกรรมสาขา
เครื่ องกล หรื อสาขาอื่น ที่ทางานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ า และภาชนะรับความดันจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หรื อ ผูท้ ี่เป็ นสมาชิกวิสามัญ มาเป็ นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง
สมำชิกวิสำมัญ ได้แก่ ผูท้ ี่มีคุณสมบัติขอ้ ใด ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรื อสาขาอื่น ที่ทางานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ าและภาชนะ
รับความดัน
- ผูค้ วบคุมหม้อน้ า ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ หรื อสถาบันการศึกษา หรื อ หน่วยงานที่ทางราชการ
ยอมรับ และคณะกรรมการบริ หารมีความเห็นชอบ
- นิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ข้ นึ ไป
- ผูส้ นใจทัว่ ไป
สมำชิกประเภทสถำบัน และนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรที่เป็ นนิติบุคคล หรื อสถาน
ประกอบการที่ทางานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ าและภาชนะรับความดัน

หลักฐำนกำรสมัครสมำชิก
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาใบประกอบวิชาชีพ (กว.) หรื อ สาเนาวุฒิการศึกษา
3. รู ปถ่าย (ถ้ามี)

กำรชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม “สมาคมหม้อน้ าและภาชนะรับความดันไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 254-206-0827

ขั้นตอนกำรสมัคร
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiboiler.org)
- แนบเอกสาร ใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน
ส่งมาที่ Email: thaiboilerorg@gmail.com

ติดต่ อสอบถำมได้ ที่
สมาคมหม้อน้ าและภาชนะรับความดันไทย
Email: thaiboilerorg@gmail.com
www.thaiboiler.org โทร. 0-61449-0555

