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ใบสมัครสมาชิก 

สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลงังานไทย 
(Thailand Energy Storage Technology Association) 

 

ประเภทของสมาชิก 
1. สมาชิกสามัญ เป็นบคุคลที่มีความสนใจและมีเปา้หมายหรือพนัธกิจของหน่วยงานท่ีสนบัสนนุ ส่งเสรมิการด าเนินงาน

ของสมาคมใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย ทัง้นีส้มาชิกสามญัตอ้งไม่สงักดัอยูใ่นหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกจิระบบ
กกัเก็บพลงังาน และไม่มีความซ า้ซอ้นกบัสมาชกินิติบคุคลของสมาคม 

2. สมาชิกนักศึกษา เป็นนกัเรียนหรือผูท้ี่ก  าลงัศกึษาในสถาบนัการศกึษาและมีความสนใจในดา้นระบบกกัเก็บพลงังาน 
หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. สมาชิกนิติบคุคล เป็นหน่วยงานท่ีมีความสนใจและมีเปา้หมายหรือพนัธกิจที่สนบัสนนุ ส่งเสรมิการด าเนินงานของ
ภาคี ใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย 

4. สมาชิกกิตติมศักดิ ์เป็นผูม้ีเกียรติ ผูท้รงคณุวฒุิ ที่มีความรูค้วามสามารถในดา้นระบบกกัเก็บพลงังานท่ีมี
ความสามารถเป็นท่ีประจกัษ์ หรือผูม้ีอปุการคณุ ที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรเชือ้เชิญใหเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิก 

สิทธิประโยชนข์องสมาชิก 
สมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานไทยพงึไดร้บัสิทธิประโยชนด์งัต่อไปนี ้
1. ไดร้บัจดหมายข่าวประชาสมัพนัธ ์

2. สิทธิในการเขา้รว่มการประชมุ สมัมนา และกิจกรรมที่ทางสมาคมไดจ้ดัขึน้ในอตัราพิเศษ 

3. รบัทราบข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ 

4. โอกาสในการแลกเปล่ียนขอ้มลูและแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนสมาชกิ  
5. ไดร้บัการสนบัสนนุในเรื่องที่เก่ียวขอ้งอนัอยู่ในวตัถปุระสงคข์องสมาคมเท่าที่จะอ านวยได ้

6. สมาชิกสามญัมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปีหรือในท่ีประชมุใหญ่วิสามญั 

7. สมาคมจะท าหนา้ที่เป็นตวักลางในการน าขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะของสมาชิกในดา้นเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังาน 
เพื่อน าเสนอต่อหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อบังคับของสมาคม 
 

อ่านขอ้บงัคบัของสมาคมเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานไทยไดท้ี่ https://bit.ly/3efeNEV 

หรือสแกนรหสัคิวอารด์า้นซา้ย 

 

       

https://bit.ly/3efeNEV
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   สมาชิกภาพจะสิน้สุดเม่ือวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ประเภทสมาชิกทีต่้องการสมัคร 
 

ขา้พเจา้ขอสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานไทยประเภท 

 สมาชิกสามญั (ค่าลงทะเบียนครัง้แรก 200 บาท ค่าบ ารุงสมาคม 500 บาทต่อปี) กรอกเอกสารหนา้ท่ี 3 
 สมาชิกนกัศกึษา (ไม่เสียค่าลงทะเบียนครัง้แรก ค่าบ ารุงสมาคม 100 บาทต่อปี) กรอกเอกสารหนา้ท่ี 3 
 สมาชิกนิติบคุคล (ค่าลงทะเบียนครัง้แรก 1,000 บาท ค่าบ ารุงสมาคม 5,000 บาทตอ่ปี) กรอกเอกสารหนา้ท่ี 4 

     
ช่องทางการติดตามข่าวสารของสมาคมฯ 

 
ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมฯ และความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

                                                                   

1 

 
                                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

LINE official account 

TESTA LINE official account 

Facebook page 

TESTA facebook page 

Website 

www.testa.or.th 

 

https://lin.ee/hoSrH5X
https://www.facebook.com/TESTA2020
http://www.testa.or.th/
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รายละเอียดสมาชิก  
กรณีสมาชิกสามัญ/สมาชิกกติติมศักดิ/์สมาชกินักศึกษา 

1. ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย)                                                                                                                                        
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)                                                                                                                                    

      อาย ุ        ปี 

2. ที่อยู่ปัจจบุนั เลขที่              อาคาร             หมู่ที่           ซอย                                   ถนน                                                                        
แขวง/ต าบล                        เขต/อ าเภอ                          จงัหวดั                                   รหสัไปรษณีย ์                       
โทรศพัท ์                                 โทรศพัทม์ือถือ                                E-mail                                                             

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ  ต ่ากว่าปรญิญาตรี  ปรญิญาตรี  ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  

4. ชื่อหน่วยงาน                                                                                        ต าแหน่ง                                                      
ฝ่าย/คณะ                                                                        แผนก/ภาควิชา                                                                 
ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่              อาคาร             หมู่ที่           ซอย                                   ถนน                                                                      
แขวง/ต าบล                         เขต/อ าเภอ                          จงัหวดั                               รหสัไปรษณีย ์                           
โทรศพัท ์                                            ต่อ                      website                                                                              

5. เหตผุลในการสมคัรเป็นสมาชกิสมาคมเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานไทย  

                                                                                                                                                                    
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหน่วยงานของขา้พเจา้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจระบบกกัเก็บพลงังาน และไม่มีความซ า้ซอ้นกบั 

     สมาชิกสามญันิติบคุคลของสมาคม 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าเอกสารและขอ้ความขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ 
 ขา้พเจา้รบัทราบขอ้บงัคบัของสมาคม และจะปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของสมาคมทกุประการ 
 

                                                                                     ลงชื่อ.....................................................ผูส้มคัร 
                                                                                    (                                                     ) 
                                                                              วนัท่ี                                                          

หมายเหตุ กรุณาสง่เอกสารต่อไปนีม้าที่ contact@testa.or.th พรอ้มระบหุวัขอ้ “สมคัรสมาชกิ TESTA” 

1. ใบสมคัรสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานไทย พรอ้มรายละเอยีดและลายเซ็นผูส้มคัร 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลายเซ็นรบัรอง 1 ชดุ 

3. ส าเนาบตัรนกัศีกษา พรอ้มลายเซ็นรบัรอง 1 ชดุ (กรณีสมคัรสมาชิกนกัศกึษา) 
ส าหรับรับรองการเป็นสมาชิก 

ขา้พเจา้                                                                                    หมายเลขสมาชิก                                                                                                               
เป็นสมาชิกสามญัของสมาคมเทคโนโลยีระบบกกัเกบ็พลงังานไทย ขอรบัรองการสมคัรเป็นสมาชิกของผูส้มคัรขา้งตน้ 

                                                                                                                                                                   
         
                                                                                                  (ลงช่ือ)                                                   ผูร้บัรอง 
                                                                                                            (                                                  )  
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รายละเอียดสมาชิก  
กรณีสมาชิกนิติบุคคล 

1. ชื่อหน่วยงาน/กจิการ (ภาษาไทย)                                                                                                                               
ชื่อหน่วยงาน/กจิการ (ภาษาองักฤษ)                                                                                                                          

2. ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่              อาคาร             หมู่ที่           ซอย                                   ถนน                                                                      
แขวง/ต าบล                         เขต/อ าเภอ                          จงัหวดั                               รหสัไปรษณีย ์                            
โทรศพัท ์                                            ต่อ                      website                                                                              

3. รายละเอียดหน่วยงาน/กิจการ                                                                                                                                     
ขอส่งผู้แทนนิติบคุคลหลกัดังนี ้

ชื่อ-สกลุ                                                                                ต าแหน่ง                                                                      
เบอรต์ิดต่อ                                                                            E-mail                                                                      

 

ขอส่งผู้แทนนิติบคุคลรองดังนี ้

1. ชื่อ-สกลุ                                                                                ต าแหน่ง                                                                      
เบอรต์ิดต่อ                                                                            E-mail                                                                        

2. ชื่อ-สกลุ                                                                                ต าแหน่ง                                                                      
เบอรต์ิดต่อ                                                                            E-mail                                                                        

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าเอกสารและขอ้ความขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ 
 ขา้พเจา้รบัทราบขอ้บงัคบัของสมาคม และจะปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของสมาคมทกุประการ 
 
 
 

                              
                                  ลงชื่อ.....................................................ผูม้ีอ  านาจลงนามของนติิบคุคล   

(....................................................) 
                                                   ต าแหน่ง..................................................... 
                                                         วนัท่ี..................................................... 
 
 

หมายเหตุ สมาชิกสามญันิติบคุคลตอ้งไดร้บัการลงนามรบัรองจากผูม้ีอ  านาจของหน่วยงาน พรอ้มส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี ้
มาที่ contact@testa.or.th พรอ้มระบหุวัขอ้ “สมคัรสมาชิก TESTA” 

1. ใบสมคัรสมาชิกสมาคมกรณีสมาชิกนติิบคุคล พรอ้มรายละเอียดหน่วยงานและลายเซ็นผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล 

2. ส าเนาใบรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลจ านวน 1 ชดุ 

3. ส าเนาบตัรประชาชนของผูแ้ทนนติิบคุคลหลกัและนิติบคุคลรองพรอ้มลายเซ็นรบัรอง อยา่งละ 1 ชดุ 

 


