ใบสมัครสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย
(Thailand Energy Storage Technology Association)
ประเภทของสมาชิก
1. สมาชิกสามัญ เป็ นบุคคลที่มีความสนใจและมีเป้าหมายหรือพันธกิจของหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงาน
ของสมาคมให้เป็ นไปตามเป้าหมาย ทัง้ นีส้ มาชิกสามัญต้องไม่สงั กัดอยูใ่ นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบ
กักเก็บพลังงาน และไม่มีความซา้ ซ้อนกับสมาชิกนิติบคุ คลของสมาคม
2. สมาชิกนักศึกษา เป็ นนักเรียนหรือผูท้ ่กี าลังศึกษาในสถาบันการศึกษาและมีความสนใจในด้านระบบกักเก็บพลังงาน
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สมาชิกนิติบคุ คล เป็ นหน่วยงานที่มีความสนใจและมีเป้าหมายหรือพันธกิจที่สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานของ
ภาคี ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็ นผูม้ ีเกียรติ ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีความรูค้ วามสามารถในด้านระบบกักเก็บพลังงานที่มี
ความสามารถเป็ นที่ประจักษ์ หรือผูม้ ีอปุ การคุณ ที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรเชือ้ เชิญให้เข้าร่วมเป็ นสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
สมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยพึงได้รบั สิทธิประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
1. ได้รบั จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
2. สิทธิในการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา และกิจกรรมที่ทางสมาคมได้จดั ขึน้ ในอัตราพิเศษ
3. รับทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ
4. โอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนสมาชิก
5. ได้รบั การสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอานวยได้
6. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
7. สมาคมจะทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกในด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
เพื่อนาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของสมาคม
อ่านข้อบังคับของสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยได้ท่ี https://bit.ly/3efeNEV
หรือสแกนรหัสคิวอาร์ดา้ นซ้าย
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ใบสมัครสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย
สมาชิกภาพจะสิน้ สุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประเภทสมาชิกทีต่ ้องการสมัคร
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยประเภท
 สมาชิกสามัญ
(ค่าลงทะเบียนครัง้ แรก 200 บาท ค่าบารุงสมาคม 500 บาทต่อปี )
กรอกเอกสารหน้าที่ 3
 สมาชิกนักศึกษา (ไม่เสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก ค่าบารุงสมาคม 100 บาทต่อปี )
กรอกเอกสารหน้าที่ 3
 สมาชิกนิติบคุ คล (ค่าลงทะเบียนครัง้ แรก 1,000 บาท ค่าบารุงสมาคม 5,000 บาทต่อปี ) กรอกเอกสารหน้าที่ 4

ช่องทางการติดตามข่าวสารของสมาคมฯ
ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมฯ และความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้

1

Website

Facebook page

LINE official account

www.testa.or.th

TESTA facebook page

TESTA LINE official account

Page 2 of 4

ใบสมัครสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย

รายละเอียดสมาชิก
กรณีสมาชิกสามัญ/สมาชิกกิตติมศักดิ/์ สมาชิกนักศึกษา
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
อายุ
ปี
2. ที่อยู่ปัจจุบน
ั เลขที่
อาคาร
หมู่ท่ี
ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
4. ชื่อหน่วยงาน
ตาแหน่ง
ฝ่ าย/คณะ
แผนก/ภาควิชา
ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่
อาคาร
หมู่ท่ี
ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์
ต่อ
website
5. เหตุผลในการสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหน่วยงานของข้าพเจ้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน และไม่มีความซา้ ซ้อนกับ

สมาชิกสามัญนิติบคุ คลของสมาคม
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็ นจริงทุกประการ
 ข้าพเจ้ารับทราบข้อบังคับของสมาคม และจะปฏิบต
ั ิตามข้อบังคับของสมาคมทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร
(
)
วันที่
หมายเหตุ กรุณาส่งเอกสารต่อไปนีม้ าที่ contact@testa.or.th พร้อมระบุหวั ข้อ “สมัครสมาชิก TESTA”
1. ใบสมัครสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย พร้อมรายละเอียดและลายเซ็นผูส้ มัคร
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรอง 1 ชุด
3. สาเนาบัตรนักศีกษา พร้อมลายเซ็นรับรอง 1 ชุด (กรณี สมัครสมาชิกนักศึกษา)
สาหรับรับรองการเป็ นสมาชิก
ข้าพเจ้า
หมายเลขสมาชิก
เป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย ขอรับรองการสมัครเป็ นสมาชิกของผูส้ มัครข้างต้น
(ลงชื่อ)
(

ผูร้ บั รอง
)
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รายละเอียดสมาชิก
กรณีสมาชิกนิติบุคคล
1. ชื่อหน่วยงาน/กิจการ (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน/กิจการ (ภาษาอังกฤษ)
2. ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่
อาคาร
หมู่ท่ี
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
โทรศัพท์
ต่อ
3. รายละเอียดหน่วยงาน/กิจการ
ขอส่งผู้แทนนิติบคุ คลหลักดังนี้
ชื่อ-สกุล
เบอร์ติดต่อ
ขอส่งผู้แทนนิติบคุ คลรองดังนี้
1. ชื่อ-สกุล
เบอร์ติดต่อ
2. ชื่อ-สกุล
เบอร์ติดต่อ

ซอย
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย ์

website

ตาแหน่ง
E-mail

ตาแหน่ง
E-mail
ตาแหน่ง
E-mail

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็ นจริงทุกประการ
 ข้าพเจ้ารับทราบข้อบังคับของสมาคม และจะปฏิบต
ั ิตามข้อบังคับของสมาคมทุกประการ

ลงชื่อ.....................................................ผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
(....................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่.....................................................
หมายเหตุ สมาชิกสามัญนิติบคุ คลต้องได้รบั การลงนามรับรองจากผูม้ ีอานาจของหน่วยงาน พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้
มาที่ contact@testa.or.th พร้อมระบุหวั ข้อ “สมัครสมาชิก TESTA”
1. ใบสมัครสมาชิกสมาคมกรณีสมาชิกนิติบค
ุ คล พร้อมรายละเอียดหน่วยงานและลายเซ็นผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
2. สาเนาใบรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบค
ุ คลจานวน 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประชาชนของผูแ้ ทนนิติบค
ุ คลหลักและนิติบคุ คลรองพร้อมลายเซ็นรับรอง อย่างละ 1 ชุด
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