ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรู ป
MEMBERSHIP APPLICATION FORM
วันที่ Date
ชื่อบริ ษทั
Company Name
ชื่อผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั
Company’s Authorized Signatory Person (นาย Mr. / นาง Mrs. / นางสาว Miss)
ประเภทสมาชิกทีต่ ้ องการสมัคร (Membership Type to Apply)
สมาชิกสามัญ / กลุ่ม (Ordinary Member Group)
ผูผ้ ลิตสับปะรด
ผูผ้ ลิตอาหารทะเล
Pineapple Processor
Seafood Processor
ผูผ้ ลิตผักและผลไม้
ผูผ้ ลิตข้าวโพดหวาน
Fruit & Vegetable Processor Sweet Corn Processor

ผูผ้ ลิตปลาทูน่า
Tuna Processor
ผูผ้ ลิตเครื่ องปรุ งและอาหารพร้อมรับประทาน
Ingredients & Ready to Eat Processor

สมาชิกวิสามัญ Trading Firm
สมาชิกสมทบ Associate Member
ข้ อมูลบริษัท (Company Profile)
สมาชิกสามัญ
Ordinary Member
√

√

√

2. เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(โปรดแนบสาเนาทะเบียน ภ.พ.20)

√

√

√

3. เลขที่หนังสื อรับรองการจดทะเบียน
บริ ษทั
(โปรดแนบสาเนาอายุไม่เกิน 3
เดือน)

√

√

√ (กรณี ที่เป็ นนิติบุคคล)

1. ประเภทของธุรกิจ / สิ นค้า

สมาชิกวิสามัญ
Trading Firm

สมาชิกสมทบ
Associate Member

ฉบับแก้ไขวันที่ : 18 สิ งหาคม 2560

-2สมาชิกสามัญ
Ordinary Member
4. สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
(โปรดแนบสาเนาแบบ พ.ค. 0403
อายุไม่เกิน 3 เดือน)
5. มูลค่ายอดขายต่อปี
(แนบสาเนางบการเงินประจาปี )
6. วันที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานตามใบ รง.4 / รง.2
(โปรดแนบสาเนา)
7. ใบอนุญาตผลิตอาหาร อย.เลขที่
(โปรดแนบสาเนา)
8. ใบอนุญาตทา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณี ผผู ้ ลิต
สับปะรดกระป๋ อง มอก.เลขที่
(โปรดแนบสาเนา)
9. ใบรับรองระบบสุขอนามัยหรื อ
เอกสารรับรองระบบคุณภาพอื่นๆ
เช่น GMP HACCP เป็ นต้น
(โปรดระบุและแนบสาเนา)
10. (1) มูลค่าทุนที่จดทะเบียน
(2) มูลค่าทุนที่เรี ยกชาระแล้ว

สมาชิกวิสามัญ
Trading Firm

สมาชิกสมทบ
Associate Member
√ (กรณี เป็ นบุคคล
ธรรมดา)
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ (กรณี เป็ นนิติบุคคล)

√
11. จานวนพนักงานของบริ ษทั /
โรงงาน ณ ปั จจุบนั
12. ที่อยูส่ านักงาน
<ภาษาไทย>

√

√

<ภาษาอังกฤษ>
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-313. ที่อยูโ่ รงงาน
<ภาษาไทย>

<ภาษาอังกฤษ>

14. Website
Facebook
Line@
15. E-mail / รายชื่อผูต้ ิดต่อ / ตาแหน่ง
(เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทางการค้า
ในทางสาธารณะ)

(1)
(2)

หมายเหตุ :
ข้อ 1–11 ระบุรายละเอียดลงในช่องที่มีเครื่ องหมาย “√” ของประเภทสมาชิกที่ตอ้ งการสมัคร
ข้อ 12-15 ผูส้ มัครสมาชิกทุกประเภทกรุ ณาระบุรายละเอียด
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-41. ชื่อผูแ้ ทน (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั หรื อหากแต่งตั้งผูแ้ ทนบริ ษทั โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง และหนังสื อมอบอานาจของบริ ษทั )
1) ชื่อ....................................................................................... ตาแหน่ง................................................................
Name……………………………………………..……………………………...……….................................
Position…………………………………………………………………………………………………..........
e-mail……………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ.....................................................
Line ID………………………………………………………………………
2) ชื่อ..................................................................................... ตาแหน่ง..................................................................
Name…………………………………………………….……………………………….................................
Position…………………….………………………..……………………………………………………......
e-mail……………………..………………………………. โทรศัพท์มือถือ.....................................................
Line ID………………………………………………………………………
2. ข้าพเจ้าได้อ่านข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสมาคมนี้แล้ว และรับรองว่า นิติบุคคลและผูแ้ ทนบริ ษทั มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับทุกประการ และขอรับรองว่า เมื่อได้รับพิจารณาเป็ นสมาชิกแล้ว จะมีปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
และระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ
ลงชื่อ............................................................................................กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
(........................................................................................)
ประทับตราสาคัญบริ ษทั
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-5การชาระค่าบารุงสมาคมฯ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกสมทบ

ชาระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้าเป็ นสมาชิ กรายละ 10,000 บาท และชาระค่าบารุ งรายปี ๆ ละ 25,000 บาท
ชาระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้าเป็ นสมาชิ กรายละ 10,000 บาท และค่าบารุ งเป็ นรายปี ๆ ละ 12,000 บาท
ชาระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้าเป็ นสมาชิ กรายละ 1,000 บาท และชาระค่าบารุ งรายปี ๆ ละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

การชาระค่าบารุ งรายปี สาหรับปี แรก จะคิดในอัตราตามระยะเวลาที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้
สมัครภายในไตรมาสที่ 1 ชาระค่าบารุ งรายปี เต็มจานวน
สมัครภายในไตรมาสที่ 2 ชาระค่าบารุ งรายปี 3 ใน 4 ของอัตราค่าบารุ งรายปี
สมัครภายในไตรมาสที่ 3 ชาระค่าบารุ งรายปี 2 ใน 4 ของอัตราค่าบารุ งรายปี
สมัครภายในไตรมาสที่ 4 ชาระค่าบารุ งรายปี 1 ใน 4 ของอัตราค่าบารุ งรายปี
รายละเอียดการชาระเงิน ดังระบุในตารางที่ 1
โดยสั่งจ่ ายเช็คขีดคร่ อม (A/C) ในนาม “สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป”
การชาระค่ าบารุ งสมาคมฯ ของปี ถัดๆไป จะต้ องชาระภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

ตารางที่ 1 อัตราค่าบารุ งสมาคมฯ (ปี แรก)
ช่ วงเวลาสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก

สมาชิกสามัญ
กลุ่มข้าวโพดหวาน

สมาชิกสามัญ กลุ่ม
-สับปะรด,
-ผักและผลไม้,
-ทูน่า, อาหารทะเล,
-เครื่ องปรุ งฯ

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสมทบ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า

10,000

10,000

10,000

10,000

ค่ าบารุ งรายปี

25,000

18,750

12,500

6,250

ค่ าบารุ งกลุ่ม

12,000

9,000

6,000

3,000

รวม
VAT 7%

47,000
50,290

37,750
40,393

28,500
30,495

19,250
20,598

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า

10,000

10,000

10,000

10,000

ค่ าบารุ งรายปี

25,000

18,750

12,500

6,250

รวม

35,000

28,750

22,500

16,250

VAT 7%

37,450

30,763

24,075

17,388

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า

10,000

10,000

10,000

10,000

ค่ าบารุ งรายปี

12,000

9,000

6,000

3,000

รวม

22,000

19,000

16,000

13,000

VAT 7%

23,540

20,330

17,120

13,910

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า

1,000

1,000

1,000

1,000

ค่ าบารุ งรายปี

1,000

750

500

250

รวม

2,000

1,750

1,500

1,250

VAT 7%

2,140

1,873

1,605

1,338
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-6ผู้แนะนา
(สมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฯ)
วันที่ ................ เดือน ....................................... พ.ศ. .......................
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................................
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ...............................................................................................ซึ่ งเป็ นสมาชิกประเภท
สามัญเลขที่ .............. ได้พิจารณาข้อความในใบสมัครนี้โดยละเอียดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงแนะนาผูส้ มัครรายนี้ คือ บริ ษทั /
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด / (นาย / นาง / นางสาว) ......................................................................................... ให้เป็ นสมาชิ กของ
สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสาเร็ จรู ป
ประเภท
สมาชิกสามัญ สังกัดกลุ่ม................................................
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกสมทบ

ลงชื่อ.....................................................................................
(....................................................................................)
ประทับตราสาคัญบริ ษทั

หมายเหตุ โปรดแนบสาเนาหนังสื อรับรองของบริ ษทั ผูแ้ นะนาอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลายเซ็นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
และประทับตราบริ ษทั ของผูแ้ นะนา จานวน 1 ชุด
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-7สาหรับเจ้ าหน้ าทีส่ มาคมฯ
วันที่ได้รับใบสมัคร
วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
วันที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
วันที่ได้รับความเห็นจากคณะอนุกรรมการครบทุกท่าน
วันที่เสนอต่อคณะกรรมการในที่ประชุม
วันที่ได้รับเป็ นสมาชิก
หมายเลขสมาชิก

ฉบับแก้ไขวันที่ : 18 สิ งหาคม 2560

