หมายเลขสมาชิก / ID.No.

ใบสมัครสมาชิก
APPLICATION FOR MEMBERSHIP
ประเภทสมาชิก :
Type of membership:

สามัญรายปี
(Regular)

สามัญตลอดชีพ
(Life)

สมัครใหม่
(New)

นิติบุคคล
(Corporate)

วิสามัญ
(Student)

ต่ออายุสมาชิ ก
(Extend)

วัน/เดือน/ปี
Date of Application:

อื่น ๆ
(Others)

ชื่อ/นามสกุล: Name

(ไทย)
(English)

ชื่อบริ ษทั :
Company Name

(ไทย)
(English)

ที่ต้งั สานักงาน
Office Address

เลขที่...............ตรอก/ซอย........................ถนน...............................แขวง/ตาบล..............................เขต/อาเภอ......................

ชาย M หญิง F
สถานที่ติดต่อ/Contact :
สานักงาน ที่อยู่
Office
Home

จังหวัด.........................รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.........................โทรสาร......................E-mail ..........................
ที่อยู่ : บ้าน
Home Address

เลขที่...............ตรอก/ซอย........................ถนน...............................แขวง/ตาบล..............................เขต/อาเภอ......................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.........................โทรสาร......................E-mail..........................
ราชการ

รัฐวิสาหกิจ

เอกชน

สถานที่ศึกษา (ระบุ)...........................…………

ประเภทหน่วยงาน :
อื่น ๆ ...................................................................................................................................................…………

การศึกษา/ประสบการณ์:

งานด้านมาตรวิทยา :
(Area)

ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปวส.
ปวช.
นิสิต/นักศึกษา
สาขาวิชา :....................................................ประสบการณ์ดา้ นมาตรวิทยา..............ปี ในด้าน (โปรดระบุ)............................
...........................................................................................................................................................................................
A = งานด้านมาตรวิทยาที่ท่านเกี่ยวข้อง / หรื อ
B = งานที่ท่านปฏิบตั ิอยู่
A B
A B
ELECTRICAL
DIMENSIONAL/PHYSICAL
TIME & FREQUENCY

ลงนามสมาชิกสามัญรับรองผูส้ มัคร :................................
หมายเลขสมาชิก ................................ว/ด/ป...................

 วัตถุประสงค์ ของสมาคมฯ

TEMPERATURE
CHEMICAL
อื่น ๆ................

C. ถ้าท่านมีห้องปฏิบตั ิการทดสอบ หรื อ/สอบเทียบ กรุ ณาระบุ
งานด้านมาตรวิทยา :
ให้บริ การทัว่ ไป
อบรม/การเรี ยนการสอน
บริ การเฉพาะในองค์กร

อนุมตั ิเป็ นสมาชิก ตามวาระการประชุม
ครั้งที่......................ว/ด/ป..................

อื่น ๆ(ระบุ).......................

ลงนามผูส้ มัคร.........................................
...............................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่

จ่ายโดย

เช็ค
โอนเข้าบัญชี
ไปรษณี ย ์ จานวนเงิน.................…………....บาท
เงินสด
ว/ด/ป ที่รับค่าลงทะเบียน..................ชื่อผูร้ ับเงิน..................

หมายเหตุ
………………………….
………………………….

ลงนามนายทะเบียน
...................................
ว/ด/ป...........................

การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมมาตรวิทยาแห่ งประเทศไทย


วัตถุประสงค์ ของสมาคมฯ
เพื่อทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้านมาตรวิทยาใน
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ
 เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
มาตรวิทยา ทั้งภายในและต่างประเทศ
 เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริ มให้มีการยอมรับระบบมาตรวิทยาของประเทศไปสู่ ระดับนานาชาติ
 เพื่อจัดฝึ กอบรมเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการระหว่างสมาชิก

 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยาของประเทศ รวมทั้งประสานงานกับสถาบันการศึกษา
 สิ ทธิประโยชน์ ของสมาชิกสมาคมมาตรวิทยาแห่ งประเทศไทย
 ข่าวสารด้านมาตรวิทยาผ่านทางวารสาร จุลสารอบรมสัมมนาของ สมท.
 ส่ วนลด ในการเข้าร่ วมฝึ กอบรม/สัมมนาที่จดั โดยสมาคมฯ
 ส่ วนลดในการเข้าร่ วมกิจกรรม Intercomparison
 ส่ วนลดในการจัดทัศนะศึกษาที่จดั โดยสมาคมฯ
 สามารถปรึ กษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่ วมกับสมาชิกผูม้ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรวิทยา
 การได้รับสิ ทธิพิเศษในการอื่น ๆ

 อัตราค่ าสมาชิกสมัครใหม่
 ค่าสมัครสมาชิกใหม่สามัญรายปี ( R )
(ค่าลงทะเบียน 50 บาท ค่าบารุ ง 200 บาท/ปี )
 ค่าสมัครสมาชิกใหม่สามัญตลอดชีพ ( L )
(ค่าลงทะเบียน 50 บาท ค่าบารุ ง 2,000 บาท)
 ค่าสมัครสมาชิกใหม่นิติบุคคล ( C )
(ค่าลงทะเบียน 50 บาท ค่าบารุ ง 2,000 บาท/ปี )
 ค่าสมัครสมาชิกใหม่วสิ ามัญ (นิสิต,นักศึกษา)( S )
(ค่าลงทะเบียน 50 บาท ค่าบารุ ง 100 บาท/ปี )

250

บาท

2,050

บาท

2,050

บาท

150

บาท

การชาระค่าสมาชิก
 สามารถชาระได้ทาง ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท.จตุจกั ร ถึง
คุณพัศณี ศรี กฤษณ์ “สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย”
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
 เช็คสั่งจ่าย “สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุ งไทย สาขาพหลโยธิน 40
เลขที่บญั ชี 670-0-65124-7 กรุ ณา ส่ งหลักฐานมาที่ E-mail: mst@mst.or.th หรื อ Fax มาที่ 0-2940-6949
ทางสมาคมจะออกใบเสร็ จ

 กรุ ณาส่ งใบสมัครมาที่
คุณพัศณี ศรี กฤษณ์ “สมาคมมาตรวิทยาแห่ งประเทศไทย” 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2940-6943 โทรสาร: 0-2940-6949 E-mail: mst@mst.or.th

