เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
สมาชิกใหม่
ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกวิสามัญ 1,200
บาท
ค่าลงทะเบียนสมาชิกสมทบ (อายุไม่เกิน 20 ปี บริบรู ณ์) 550 บาท
ต่ออายุ
ต่ออายุ วิสามัญ 700 บาท
ต่ออายุ สมทบ 450 บาท

สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

การต่ ออายุจะสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี หลังจากนี้ ต้ องชําระค่ าแรกเข้ า

Liability Waives :
I acknowledge all forms of sport aviation activity are potentially dangerous and
therefore accept the inherent risk of injury or death.
I absolve the Aeronautic Sports Association of Thailand, Its officials and members
from litigation in the event of injury or death and remove the right of any dependent in
bringing litigation against the afore mentioned parties.
Medical Declaration :
I freely acknowledge I know of no medical condition, which would preclude me from
activity participating in all forms of Sport Aviation.
I agree to accept all rule and regulations enacted by the Royal Aeronautic Sports
Association of Thailand and also agree to accept the Civil Aviation laws and
regulations of Thailand. I acknowledge transgressing of any rules or regulations will
result in instant cancellation of my license and rations.
I sign this membership application form honestly and acknowledge I have read and
understood all aspects of application.
เงื่อนไขและข้ อตกลง :

1. ข้ าพเจ้ ารับทราบว่ากีฬาทางอากาศและการบินทังหมดนี
้
้ มีอตั ราเสีย่ งถึงขั ้นพิการหรื อสูญเสียอวัยวะหรื อ
เสียชีวิต
2. ข้ าพเจ้ าจะไม่ทาการฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการบาดเจ็บหรื อการเสียชีวิต ต่อทาง
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยฯ หรื อจากพนักงาน หรื อจากสมาชิก ไม่วา่ ด้ วยกรณี
ใดๆทังสิ
้ ้น
3. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีสขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการทากิจกรรมกีฬา
ทางอากาศและการบิน
4. ข้ าพเจ้ าได้ ชาระค่าสมาชิกรายปี ตา่ ง ๆ แก่ทางสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยฯ เต็ม
จานวนแล้ ว
5. ข้ าพเจ้ ารับทราบและจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับและข้ อแนะนา ของทางสมาคมกีฬาทาง
อากาศและการบินแห่งประเทศไทยฯ และกฎหมายการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย
7. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ทางสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยฯ เพิกถอนใบอนุญาตและ
สิทธิตา่ ง ๆ เกี่ยวกับการบินได้ ทันที เมื่อข้ าพเจ้ าทําผิดกฎระเบียบหรื อข้ อปฏิบตั ิที่ทางสมาคมได้ ตั ้งไว้
8. ข้ าพเจ้ าได้ ศกึ ษารายละเอียดข้ างต้ นและไตร่ ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
Signature of member (ลายมือชื่อสมาชิก) …………………..…………..…………..…………..
Date / วันที่ ….……/……..……/…………..

