
     

รายการตรวจสอบใบสมัครของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม 

 (ส ำหรับคณะท ำงำนเป็นผู้กรอก) 

 

ล ำดับที่__________ชื่อ___________________________นำมสกุล____________________________ 

 

สมำชิกประเภท           สำมัญ                     วิสำมัญ 

 

วุฒิกำรศึกษำ        ปวส.  สำขำ________________________ 

        ปริญญำตรี สำขำ________________________ 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนประเมินรำคำ____________ปี__________________เดือน 

หลักฐานการสมัคร 

_______๑. ใบกรอกข้อควำมสมบูรณ์ (แบบฟอร์มของสมำคม) 

    (พร้อมผู้รับรองเป็นสมำชิกสำมัญจ ำนวน ๒ คน) 

_______๒. รูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว ๒ รูป 

_______๓. หนังสือรับรองวุฒิกำรศึกษำ 

_______๔. หนังสือรับรองประสบกำรณ์ (ระบุลักษณะของงำนด้วย) 

_______๕. หนังสือรับรองควำมประพฤติ 

_______๖. ส ำเนำบัตรประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

_______๗. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

_______๘. ใบรับรองแพทย ์

_______๙. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรสมำชิกสมำคมฯ ของผู้รับรอง จ ำนวน ๒ คน  

             (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

 

 



ใบสมัครสมาชิกสมาคม 
 MEMBERSHIP APPLICATION FORM   
                                                                                                                                          

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
THE VALUERS ASSOCIATION OF THAILAND 

 

สมำชิกประเภท        สำมัญ            วิสำมัญ 
Type of member                      Regular Member  Apprenticed Member 

 
ช่ือ–นำมสกุล (ไทย)______________________________(อังกฤษ)___________________________________ 
Name in Thai           Name in English 
วันเดือนปีเกิด__________________________________สถำนภำพสมรส____________สัญชำติ_____________ 
Birth Date                       Maritial  Status                       Nationality 
 

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน_____________________________________________________________Organization 
ประเภทกิจกำร  ธนำคำร           บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์    บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
Business Type  Bank             Finance company      Credit foncier company 
 

              รำชกำร           บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน          อื่นๆ__________________ 
   Governmental agency        Valuation company      Other (specified) 

ที่ตั้งสถำนท่ีท ำงำน____________________________________________________________________ 
 

Office Address     โทรศัพท_์________________โทรสำร______________Email________________________ 
   Telephone         Facsimile 
 

   Line id_________________ Facebook________________________________________ 
 

บ้ำนท่ีอยู่ปัจจุบัน__________________________________________________________________________ 
 

Home Address  โทรศัพท์_________________โทรสำร______________Email________________________ 
   Telephone       Facsimile 
 

 Line id_________________ Facebook________________________________________ 
 
ประวัติกำรท ำงำน (ระบุเริ่มตั้งแต่ต ำแหน่งปัจจุบัน)  Professional Appointment (Start from the Latest) 

ชื่อส ำนักงำน/หน่วยสังกัด  :  Organization ต ำแหน่งที่รับผิดชอบ  :  Position จ ำนวนปี  :  No. of Years 

   

   

   

   
 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนประเมินค่ำทรัพย์สิน         Valuation Experience 

ชื่อส ำนักงำน/หน่วยสังกัด  :  Organization ต ำแหน่งที่รับผิดชอบ  :  Position จ ำนวนปี  :  No. of Years 

   

   

   

   
 

 



 

ประวัติกำรศึกษำ              Education Background 

ชื่อโรงเรียน/วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย : Institution คุณวุฒิ (ระบุวิชำหลัก): Degree and Major ปีที่จบ   :     Year Complete 

   

   

   

   

 
หลักสูตรพิเศษและกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพ           Valuation Professional Training 

ช่ือหลักสูตร สถำบัน ปีท่ีเข้ำรับกำรศึกษำ 

   

   

   

   

 
เป็นสมำชิกของสมำคมอื่นๆ (ถ้ำมีต ำแหน่งโปรดระบุด้วย)   Membership of other professional institutions (Position specified) 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่เขียนข้ำงต้นเป็นควำมจริง 
และข้ำพเจ้ำทรำบวัตถุประสงค์และกิจกรรมของสมำคมฯ 
แล้ว  ยินดีที่จะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของสมำคมฯ    
ทุกประกำร จึงขอสมัครเป็นสมำชิกของสมำคมฯ 
 
 

 ช่ือผู้สมัคร___________________________ 
 Applicant (___________________________)  
 

สมำชิกแนะน ำ 1.__________________________ 
Member Introducing  (______________________________) 
 

  2._______________________________ 

    (______________________________) 

 

I hereby certify that the above information is true and 
Valid and I thoroughly know the objectives and activities 
Of the Valuers Association of Thailand (VAT). And I will 
follow all the laws and regulations governed the VAT. 
Therefore, I shall apply for the membership of the VAT. 
 

 วันท่ีสมัคร___________________________ 
 Date of Application 
 

 สมำชิกสำมัญเลขท่ี_____________________ 
 VAT Member No. 
 

 สมำชิกสำมัญเลขท่ี_____________________ 
 VAT Member No. 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี : For Official Uses Only รำยกำรเปลีย่นแปลง : Special Notes and Changes 

 ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม 
       เมื่อวันท่ี_______________________Approval Date 

 

 

 ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี_________________Receipt No. 
       ลงช่ือ___________________นำยทะเบียน (Registra) 

 

 
 
 

 


