
 

ฉบบัแกไ้ขวนัท่ี :  2 เมษายน 2561 

  ใบสมคัรสมาชิกสมาคมผู้ผลติอาหารส าเร็จรูป 
MEMBERSHIP APPLICATION FORM 

 
                                                                            วนัท่ี Date   
 
ช่ือบริษทั  
Company Name 
 
ช่ือผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั 
Company’s Authorized Signatory Person   (นาย Mr. / นาง Mrs. / นางสาว Miss) 

ประเภทสมาชิกทีต้่องการสมคัร (Membership Type to Apply)  
 
      สมาชิกสามญั / กลุ่ม (Ordinary Member Group)      
 ผูผ้ลิตสบัปะรด  ผูผ้ลิตอาหารทะเล   ผูผ้ลิตปลาทูน่า 
 Pineapple Processor Seafood Processor   Tuna Processor   
 ผูผ้ลิตผกัและผลไม ้      ผูผ้ลิตขา้วโพดหวาน                   ผูผ้ลิตเคร่ืองปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน 
 Fruit & Vegetable Processor Sweet Corn Processor  Ingredients & Ready to Eat Processor  
 
    สมาชิกวสิามญั Trading Firm 
    สมาชิกสมทบ Associate Member 
  
ข้อมูลบริษัท (Company Profile) 
 สมาชิกสามญั 

Ordinary Member 
สมาชิกวสิามญั 
Trading Firm 

สมาชิกสมทบ 
Associate Member 

1. ประเภทของธุรกิจ / สินคา้ 
 

√ √ √ 

2. เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(โปรดแนบส าเนาทะเบียน ภ.พ.20) 
 

√ √ √ 

3. เลขท่ีหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
บริษทั  
(โปรดแนบส าเนาอายไุม่เกิน 3 
เดือน) 
 

√ √ √ (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
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 สมาชิกสามญั 
Ordinary Member 

สมาชิกวสิามญั 
Trading Firm 

สมาชิกสมทบ 
Associate Member 

4. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ 
(โปรดแนบส าเนาแบบ พ.ค. 0403 
อายไุม่เกิน 3 เดือน)  

  √ (กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา) 

5. มูลค่ายอดขายต่อปี  
(แนบส าเนางบการเงินประจ าปี) 

  √ 

6. วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการโรงงานตามใบ รง.4 / รง.2 
(โปรดแนบส าเนา) 

√   

7. ใบอนุญาตผลิตอาหาร อย.เลขท่ี  
(โปรดแนบส าเนา) 

√  √ 

8. ใบอนุญาตท า
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม กรณีผูผ้ลิต
สบัปะรดกระป๋อง มอก.เลขท่ี 
(โปรดแนบส าเนา) 

√  √  

9. ใบรับรองระบบสุขอนามยัหรือ
เอกสารรับรองระบบคุณภาพอ่ืนๆ 
เช่น GMP HACCP เป็นตน้  
(โปรดระบุและแนบส าเนา) 

√  √ 

10. (1) มูลค่าทุนท่ีจดทะเบียน 
(2) มูลค่าทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 
 

√ √ √ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

11. จ านวนพนกังานของบริษทั / 
โรงงาน  ณ ปัจจุบนั 

√ √ √ 

12. ท่ีอยูส่ านกังาน        
 เบอร์โทรศพัท,์ โทรสาร 

                                         <ภาษาไทย> 
 

                                
                              

 <ภาษาองักฤษ> 
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13. ท่ีอยูโ่รงงาน 

เบอร์โทรศพัท,์ โทรสาร 
                            <ภาษาไทย> 

 
                                                                                         
 

<ภาษาองักฤษ> 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Website 
Facebook 
Line@ 

 

15. E-mail / รายช่ือผูติ้ดต่อ / ต าแหน่ง 
(เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์ทางการคา้
ในทางสาธารณะ) 

(1) 
 
(2) 
 

 
หมายเหตุ : 
ขอ้ 1–11     ระบุรายละเอียดลงในช่องท่ีมีเคร่ืองหมาย “√” ของประเภทสมาชิกท่ีตอ้งการสมคัร 
ขอ้ 12-15   ผูส้มคัรสมาชิกทุกประเภทกรุณาระบุรายละเอียด 
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1. ช่ือผูแ้ทน (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั หรือหากแตง่ตั้งผูแ้ทนบริษทั โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง และหนงัสือมอบอ านาจของบริษทั) 
 
1) ช่ือ.......................................................................................  ต  าแหน่ง................................................................ 

Name……………………………………………..……………………………...………................................. 
Position………………………………………………………………………………………………….......... 
e-mail……………………………………………………. โทรศพัทมื์อถือ..................................................... 
Line ID……………………………………………………………………… 

2) ช่ือ.....................................................................................  ต  าแหน่ง.................................................................. 
Name…………………………………………………….………………………………................................. 
Position…………………….………………………..……………………………………………………...... 
e-mail……………………..………………………………. โทรศพัทมื์อถือ..................................................... 
Line ID……………………………………………………………………… 

 
2. ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ ของสมาคมน้ีแลว้ และรับรองวา่ นิติบุคคลและผูแ้ทนบริษทั มี

คุณสมบติัตามขอ้บงัคบัทุกประการ  และขอรับรองวา่ เม่ือไดรั้บพจิารณาเป็นสมาชิกแลว้ จะมีปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
และระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ 

 
     ลงช่ือ............................................................................................กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
               (........................................................................................) 

      ประทบัตราส าคญับริษทั 
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การช าระค่าบ ารุงสมาคมฯ 

 

สมาชิกสามัญ    ช าระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเขา้เป็นสมาชิกรายละ 10,000 บาท และช าระค่าบ ารุงรายปีๆ ละ 25,000 บาท 
สมาชิกวสิามัญ ช าระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเขา้เป็นสมาชิกรายละ 10,000 บาท และค่าบ ารุงเป็นรายปีๆ ละ 12,000 บาท 
สมาชิกสมทบ ช าระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเขา้เป็นสมาชิกรายละ 1,000 บาท และช าระค่าบ ารุงรายปีๆ ละ 1,000 บาท  
 

หมายเหตุ การช าระค่าบ ารุงรายปีส าหรับปีแรก จะคิดในอตัราตามระยะเวลาท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ดงัน้ี 
สมคัรภายในไตรมาสท่ี 1 ช าระค่าบ ารุงรายปีเตม็จ านวน  
สมคัรภายในไตรมาสท่ี 2 ช าระค่าบ ารุงรายปี 3 ใน 4 ของอตัราค่าบ ารุงรายปี  
สมคัรภายในไตรมาสท่ี 3 ช าระค่าบ ารุงรายปี 2 ใน 4 ของอตัราค่าบ ารุงรายปี  
สมคัรภายในไตรมาสท่ี 4 ช าระคา่บ ารุงรายปี 1 ใน 4 ของอตัราค่าบ ารุงรายปี 

 

รายละเอียดการช าระเงิน ดงัระบุในตารางที่ 1 
โดยส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อม (A/C) ในนาม “สมาคมผู้ผลติอาหารส าเร็จรูป” 

การช าระค่าบ ารุงสมาคมฯ ของปีถัดๆไป จะต้องช าระภายในวนัที่ 31 มีนาคมของทุกปี 
 
 

ช่วงเวลาสมัครเข้าเป็นสมาชิก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

สมาชิกสามัญ 
 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าบ ารุงรายปี 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 

สมาชิกวสิามัญ  

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าบ ารุงรายปี 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 

สมาชิกสมทบ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 1,000 1,000 1,000 

ค่าบ ารุงรายปี 1,000 750 500 250 

รวม 2,000 1,750 1,500 1,250 

VAT 7% 2,140 1,873 1,605 1,338 

ค่าบ ารุงกลุ่ม  
(เร่ิมเก็บในปีท่ีสอง ยกเวน้
กลุ่มขา้วโพดหวานให้เก็บ
นบัแต่แรกเขา้) 

กลุ่มข้าวโพดหวาน 12,000 9,000 6,000 3,000 

กลุ่มสับปะรด 
เก็บตามปริมาณการส่งออกในแต่ละเดือน  
 (น ้าสบัปะรด 45 บาท/ตู,้  เน้ือสบัปะรด 5 สตางค/์หีบมาตรฐาน) 

กลุ่มผกัและผลไม้ 8,000 บาท/ปี 

กลุ่มทูน่า 4,000 บาท/ปี 

กลุ่มอาหารทะเล 4,000 บาท/ปี 

กลุ่มเคร่ืองปรุงลอาหารส าเร็จรูป 4,000 บาท/ปี 
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ผู้แนะน า 
(สมาชิกประเภทสามญัของสมาคมฯ) 

 
วนัท่ี ................ เดือน ....................................... พ.ศ. ....................... 

 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ....................................................................................................... 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั................................................................... ............................ซ่ึงเป็นสมาชิกประเภท
สามญัเลขท่ี .............. ไดพิ้จารณาขอ้ความในใบสมคัรน้ีโดยละเอียดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงแนะน าผูส้มคัรรายน้ี คือ บริษทั / 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั / (นาย / นาง / นางสาว) .................................................................. ....................... ให้เป็นสมาชิกของ
สมาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป 
ประเภท   สมาชิกสามญั สงักดักลุ่ม................................................ 
   สมาชิกวสิามญั  
   สมาชิกสมทบ 
 

 
ลงช่ือ..................................................................................... 

(....................................................................................) 
ประทบัตราส าคญับริษทั 

 
 
หมายเหตุ โปรดแนบส าเนาหนงัสือรับรองของบริษทัผูแ้นะน าอายไุม่เกิน 3 เดือน พร้อมลายเซ็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
และประทบัตราบริษทัของผูแ้นะน า จ านวน 1 ชุด 
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ส าหรับเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ 
 

 
 
 
 

 
 

วนัท่ีไดรั้บใบสมคัร  
วนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น  
วนัท่ีเสนอต่อคณะอนุกรรมการ  
วนัท่ีไดรั้บความเห็นจากคณะอนุกรรมการครบทุกท่าน  
วนัท่ีเสนอต่อคณะกรรมการในท่ีประชุม  
วนัท่ีไดรั้บเป็นสมาชิก  
หมายเลขสมาชิก  


