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  ใบสมัครสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  
  

 
 

 
                วนัที่………………….….…… 

ขา้พเจา้………………………………………………ในนามของบริษัท.……………………………..…………………..  

Company (English)............................................................................................................................................. 

ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ประเภท 1.(  )สามัญ(Ordinary) 2.(   )สมทบ(Associate) 

• ทีอ่ยู่ส านักงาน…….…………………………………………………………………………………………….……. 

Office Address:.………………………………………………………...……….………………….……………………

โทรศพัท(์Telephone) ………………………………….……….แฟ็กซ(์Fax)……………………………………..……. 

อีเมล(E-Mail)………………….………………….…เว็บไซต(์Website).. …………………..…….…………………… 

• ทีอ่ยู่โรงงาน(สามัญ)…………….....……….…………………..…………………………………………..………. 

Factory Address: ………………………………………………………………………………….…………………… 

โทรศพัท(์Telephone) ………………………………….……….แฟ็กซ(์Fax)……………………………………..……. 

อีเมล(E-Mail)………………….………………….…เว็บไซต(์Website).. …………………..…….…………………… 

โปรดให้ข้อมลูดังนี ้(Completed Application Form)  

1. ชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัในนามบรษิัท (นาย/ นาง/นางสาว).............................................................................. 

    Authorized Director Name (Mr./ Ms./ Mrs.) ………………………………………………..…..….…………..….. 

  2.  บตัรประชาชน/บตัร………………เลขที่…………........…….ออกใหโ้ดย………………….….……………..……… 

     เมื่อวนัที่……….……………………วนัหมดอาย…ุ…….....…………………..……………....…………..………… 

3. ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหา้งหุน้สว่นบรษิัท เลขที่…………..........ลงวนัที่..…………..........………………… 

4.  ใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)   เลขที่……………..…...........ลงวนัที่..……………………....……………… 

5.  ใบอนญุาตผลิตอาหาร    เลขที่…………....……….....…ลงวนัที่..……...........………………………....………… 

6.   ใบอนญุาตตัง้โรงงาน     เลขที่……….....…...………….ลงวนัที่..………………………………………….……… 

ส าหรับเจ้าหน้าที/่ For Administrator  วนัท่ีรบัใบสมคัร..................... 

วนัท่ีรบัเป็นสมาชิก............................หมายเลขสมาชิก....................... 
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  7.    ทนุจดทะเบียน………………...………..….บาท    ทนุช าระแลว้….....….…..……..………………….……..บาท 

8.    ประเภทของกิจการ……………..…………............................………....…...ในฐานะผูผ้ลิต/ผูส้ง่ออก/ผูจ้  าหน่าย 

9. วนั เดือน ปี  ที่เริ่มประกอบกิจการ……………..………………….…………..……………………...…......……. 

10. ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน เลขที่…………..……ลงวนัที่..………….…วนัที่หมดอาย.ุ.…..………..….... 

11. บตัรประจ าตวั ผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) วนัออกบตัร…….………..…วนัหมดอาย…ุ……..………. 

12. ธนาคารที่ใชใ้นการด าเนินธุรกรรม…..……………………….……..…………………………..…...................... 

13. จ านวนแรงงานของบรษิัท/โรงงานในปัจจบุนั รวมทัง้หมด……………คน แบง่เป็น แรงงานไทย….…..…คน และ

แรงงานต่างดา้วรวม………....คน (พม่า…...……คน, ลาว…..……คน, กมัพชูา…...…คน อ่ืนๆ(ระบ)ุ….…..คน) 

   14.  แหลง่ที่มาของวตัถุดิบ/ผลิตภณัฑ ์ โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 1 * 
14.1) ผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทผลิต และแหลง่ที่ซือ้วตัถดิุบ เช่นฟารม์ แพ หรือตลาดทะเลไทย (กรณีสมาชิกสามญั)  

             14.2) ผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทสง่ออก และแหลง่ที่รบัซือ้สินคา้/ วตัถุดิบ (กรณีสมาชิกสมทบ)  
15.  ฐานขอ้มลูสมาชิกสมาคมฯ  โปรดใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 2 * 

16.  รายชื่อตวัแทนที่มีอ  านาจเต็ม ผูล้งนามใชส้ิทธิแทนสมาชิกในสมาคมฯ (เฉพาะสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล) 
          16.1) ชื่อ .......................……………………….……….ต าแหน่ง………………….….….............….………… 
                    เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ…………………… ID Line .........….………….E-mail ……...............……….…… 
          16.2) ……………………………………………….…….ต าแหน่ง………….….……..…...…..….....………..… 
                    เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ…………………… ID Line .........….………….E-mail ……................…………… 
          16.3) ………………………………………………….....ต าแหน่ง……..………...….…………..….....….…….. 
                    เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ…………………… ID Line .........….………….E-mail ……...............……….…… 
 

17.   ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ ของสมาคมฯแลว้ ขอรบัรองว่า บริษัท/หา้ง/รา้น ตามที่ระบขุา้งตน้  
 ตลอดจนตวัแทนที่มอี  านาจเต็มมีคณุสมบติัถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯทกุประการ และเมื่อไดร้บั  
 พิจารณาเขา้เป็นสมาชิกแลว้ จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสมาคมฯ โดยเครง่ครดัทกุประการ 

 

          ลงชื่อ…………....……………                                                             ลงชื่อ…………………………..ผูส้มคัร 
               (……….……....…………)                                                                  (…..……..…….……………) 
                 นายทะเบียนสมาคมฯ                                                                   ต าแหน่ง…...……………...……..                                 
        ว/ด/ป………/......……/…...…..                                                               ว/ด/ป..……../….....…./………..     

 
 
 

หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาทุกรายการที่ระบุไว้ (ถ้ามี)/ Please attach a copy of all specified certificates 
 

 
 

ประทบัตราส าคญับรษิัท 
Company seal 
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ผู้แนะน า 
 

                                                                                                       

                                                                                             วนัที่_____________________________ 

 

 ขา้พเจา้_______________________________ในนามของบรษิัท/จ ากดั__________________________ 

เป็นสมาชิกของสมาคมฯประเภทสามญั เลขที่________ขอเสนอผูส้มคัรบริษัท___________________________ 

เขา้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งขา้พเจา้เห็นว่า เป็นผูท้ี่มีคณุสมบติัครบถว้น และเหมาะสมที่จะเป็น  สมาชิก 

ตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสมาคมฯทกุประการ  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในใบสมคัรนีโ้ดยละเอียดแลว้ถกูตอ้ง 

ตรงกบัความเป็นจรงิ 

                                                                         

 
 

  ลงชื่อ_______________________ผูม้ีอ  านาจลงนาม 
    

                                             ประทบัตราบริษัทฯ  (_____________________) 
                                                                     

           ต าแหน่ง________________________ 
 
 
 
 
หมายเหตุ            -  ผูแ้นะน าตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฯ และไม่เป็นบรษิัทเดียวกนักบับรษิัทผูร้บัรอง 

- หากสมาคมฯ ตรวจสอบเอกสารการสมคัรถกูตอ้งสมบรูณเ์รียบรอ้ยแลว้ สมาคมฯ จะเชิญผูแ้ทน 
ใชสิ้ทธิของบรษิัทมาแนะน าตวักบัคณะกรรมการสมาคมฯ ในที่ประชมุคณะกรรมการประจ าเดือน โดยขอใหท้่าน 
เชิญผูแ้นะน าหรือผูร้บัรองเขา้รว่มประชมุดว้ย 
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            ผู้รับรอง 
                                                                                                                
 

                                                                                                           วนัที่________________________ 

 

ขา้พเจา้__________________________ในนามของบรษิัท/จ ากดั_________________________________ 

เป็นสมาชิกสามญัของสมาคมฯ เลขที่_______________ ขา้พเจา้รูจ้กักบับรษิัท_____________________________ 

เป็นอย่างดี และไดอ่้านขอ้ความในใบสมคัรโดยละเอียดแลว้ ถกูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิ   ขา้พเจา้จึงขอรบัรองว่า จะ

ช่วยเหลือแนะน าใหผู้ส้มคัร/สมาชิก ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสมาคมฯ ทกุประการ เพื่อเป็น

หลกัฐานจึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

                 

 

 ลงชื่อ____________________                            ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

                                                                       ประทบัตราบรษิัทฯ  (______________________________) 

                                                               ต าแหน่ง   _______________________________ 

 
 
หมายเหตุ            -  ผูร้บัรองตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฯ และไม่เป็นบรษิัทเดียวกนักบับรษิัทผูแ้นะน า 

- หากสมาคมฯ ตรวจสอบเอกสารการสมคัรถกูตอ้งสมบรูณเ์รียบรอ้ยแลว้ สมาคมฯ จะเชิญผูแ้ทน 
ใชสิ้ทธิของบรษิัทมาแนะน าตวักบัคณะกรรมการสมาคมฯ ในที่ประชมุคณะกรรมการประจ าเดือน โดยขอใหท้่าน 
เชิญผูแ้นะน าหรือผูร้บัรองเขา้รว่มประชมุดว้ย 
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เอกสารแนบ 1  
 
 
 
 

14. แหล่งทีม่าของวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ ์

ล าดับที ่
ประเภท
วัตถุดิบ 

แหล่งทีม่าของ
วัตถุดิบ 

หมายเลขทะเบียนจากกรม
ประมง หรือมาตรฐานทีไ่ด้รับ 

โทร/ทีอ่ยู่ติดต่อ 
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เอกสารแนบ  2  

 
 

 

15.ฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ (โปรดให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

15.1 Established:  

15.2 Registered Capital:  

15.3 Products:   

15.4 Main Country Export:  

15.5 Brand Name:    

15.6 Plant Approval Status: (   ) GMP      (   ) HACCP   (   ) BRC      (   ) ACC     (    )BAP       (   ) EFSIS 

(   ) MSC      (    ) ASC       (   ) HALAL  (    ) EU Number ……………………. 

(   ) ISO…………………… (   ) LABOR STANDARD     (   ) IFS       

(   ) GHP     (   ) Others…………………….. 

15.7 Type of Business (   ) Packer        (   ) Exporter      (   ) Import   (   ) Trading      (   ) Service       

(   ) Others……………………….. 

15.8 Contact Person 
(Marketing) 

 

Name..............................................................โทร............................................... 

Line.................................................................Fax............................................... 

E-mail ................................................................................................................. 
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