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       แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัตกิารสมัครสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

บริษัท............................................................ 
ได้แสดงความจ านงขอยื่นเอกสารการสมคัรสมาชิกของสมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย ประเภท 
                              สามัญ      มีโรงงานอยูท่ี่จงัหวดั....................................เร่ิมกิจการวนัท่ี.................................. 
                              วิสามัญ    กิจการ........................................................เร่ิมกิจการวนัท่ี.................................. 
โดยยื่นเอกสารครบถ้วนเมื่อวนัท่ี.............................. 
ช่ือผู้ประสานงานของบริษัท................................................................เบอร์โทร............................................... 
                                                                                                        E-mail…………………………………… 
สมาคมฯ ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมลูเอกสารแล้ว ดงันี ้

ข้อบังคับเร่ืองสมาชิกและสมาชิกภาพ ครบถ้วน ไม่ครบ หมายเหตุ 
1. เอกสารการสมัครสมาชิก 
     1. ใบสมัครสมาชิกพร้อมรายการเอกสารแนบ ดังนี ้

              - หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล อายไุมเ่กิน 3 เดือน 

   

              - ใบจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภพ.20)    

              - ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบรง.4)    

              - ใบอนญุาตผลติอาหาร    

              - ใบรับรองระบบสขุอนามยั หรือ เอกสารรับรองระบบคณุภาพ  
                (Health Certificate or Certified Quality System) 
                                ….     HACCP   จาก............................... 
                                .…     GMP       จาก............................... 
                                ….     ISO         จาก............................... 
                                ….     HALAL    จาก.............................. 
                                ….     อื่นๆ 

   

           - ทนุจดทะเบียน มลูคา่.............................................................บาท    

           - สถานท่ีตัง้ส านกังาน/ โรงงาน 

                                 ....    ส านกังาน/โรงงานอยู่สถานที่เดียวกัน 

                                 ....    ส านกังาน/โรงงานอยู่ต่างสถานที่ 
                                 ....    มีเฉพาะส านักงาน/ไมม่ีโรงงาน                 

   

             - เบอร์โทรศพัท์/ โทรสาร/ E-mail/ Website    

2. ระเบียบเงื่อนไขเพิ่มเติม ส าหรับการสมัครสมาชกิสามัญและวิสามัญ ดังนี ้  
       12 (1) สมาชิกสามญัและวสิามญัจะต้องแนบหนงัสอืยืนยนัการปฏิบตัิตาม
นโยบาย 3 ด้านของสมาคมฯ (ตามแบบฟอร์ม 1) ได้แก่  
                             (1) ความปลอดภยัอาหาร  
                             (2) การตอ่ต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคมุ และสง่เสริมนโยบายการท าประมงยัง่ยืน  
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                             (3) ด้านจริยธรรมในการปฏิบตัิตอ่แรงงาน  

12 (2) สมาชิกสามญัและ วิสามญั ประเภทท่ีมีการค้าสนิค้าทนูา่ จะต้องผา่น
การตรวจรับรองโปรแกรม Dolphin Safe จาก Earth Island Institute (EII) 
 12 (3) สมาชิกสามัญต้องผ่านการตรวจรับรอง Good Manufacturing 
Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Point Critical (HACCP) 
จากหนว่ยงานภาครัฐ หรือ องค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรอง 
 12 (4) สมาชิกสามญั และวิสามญั ประเภทโรงงาน จะต้องให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิด้านแรงงานที่ดี Good Labour Practice(GLP) 
โดยสมาคมฯ จะมีเจ้าหน้าที่ไป GLP Visit อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

12 (5) สมาชิกวิสามญั ประเภทท่ีมีการค้าสนิค้าทนูา่ ต้องให้ค ามัน่วา่ จะต้อง
ซือ้ผลิตภัณฑ์ทูน่าจากสมาชิกสามญัของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเท่านัน้ และ
จะต้องแสดงเอกสารอื่นใด ที่สามารถยืนยันได้ว่าการสั่งซือ้ดังกล่าว ได้จัดซือ้จาก
สมาชิกสามญัของสมาคมฯ จริง มอบให้แก่ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่อการตรวจสอบดแูล 
เมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยไมช่กัช้า (ตามแบบฟอร์ม 2) 
 12 (6) สมาชิกสามญัและวิสามญั จะต้องปฏิบตัติามนโยบาย และมติอื่นใด 
ทัง้ที่ได้มีอยู ่และจะออกมาในภายหลงั เพื่อประโยชน์ของอตุสาหกรรมทนูา่ไทย อยา่ง
เคร่งครัด 

           - รายช่ือผู้แทนนิติบคุคลที่มีอ านาจเต็มในการใช้สทิธิแทนสมาชิกใน       
                 สมาคมฯ (พร้อมหนงัสอืมอบอ านาจ+ส าเนาบตัรประชาชน ในกรณีที่  
                  ไมใ่ช่กรรมการบริษัท) 

   

             - ลงนามกรรมการผู้มีอ านาจ+ตราประทบับริษัท    

3. การรับรองบริษัทฯ โดยสมาชิกสามัญของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
(พร้อมตราประทับบริษัท+ลงนาม) 
ช่ือบริษัท.............................................ช่ือผู้ รับรอง................................................... 
สมาชิกสมาคมฯ เลขที่......................... วนัท่ีรับรอง................................................... 

   

4. หนังสือยนืยนัการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
อุตสาหกรรมทนู่าไทย (ทัง้ภาษาไทย+อังกฤษ) (ตามแบบฟอร์ม 1) 
          ลงนามผู้มีอ านาจของบริษัท+ตราประทบับริษัท 

   

5. หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ส าหรับการรับสมาชิก

วิสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association) (ตาม
แบบฟอร์ม 2) 
        ลงนามผู้มีอ านาจของบริษัท+ตราประทบับริษัท 

   

6. ข้อบังคับของสมาคมฯ 
       หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ 
           ข้อ 5 ประเภทสมาชิก 
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                          สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบคุคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเก่ียวกบั
กิจการผลิตและการค้าสินค้าปลาทูน่าและสินค้าประมงทัง้หมดในทุกรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทัง้เป็นผู้ เห็นพ้อง  ตามวัตถุประสงค์ 
ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของสมาคมฯ เมื่อยื่นความจ านงขอสมคัรเป็น
สมาชิก และคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่ 3 ใน 4  
                          สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า 
อุตสาหกรรม หรือการเงิน ซึ่งเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  โดยได้จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้เป็นผู้ เห็นพ้องตามวัตถุประสงค์ ยอมรับและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ เมื่อยื่นความจ านงขอสมัครเป็นสมาชิก  และ

คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  

   

            ข้อ 6 คุณสมบัติของสมาชิก 

                       6.1 ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 
               1. เป็นผู้บรรลนุิติภาวะแล้ว 

                             2. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย บคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคล       
                                 เสมือนไร้ความสามารถ 
                            3. ไมเ่คยเป็นบคุคลที่เคยต้องค าพิพากษาถงึทีส่ดุของศาลให้ 
                                ลงโทษจ าคกุ เว้นแตค่วามผิดลหโุทษหรือความผิดที่อตัรา  
                                โทษไมส่งูกวา่ความผิดลหโุทษ หรือ ความผิดซึง่กระท าโด 
                                ประมาท 
                            4. ไมเ่ป็นโรคอนัพงึรังเกียจแก่สงัคม 

                            5. เป็นผู้มีฐานะมัน่คงพอสมควร 

                            6. เป็นผู้ ไมม่ีความประพฤตเิสือ่มเสยี หรือมเีหตอุนัควรสงสยัว ่

                                อาจเป็นภยัตอ่เศรษฐกิจความมัน่คงของประเทศ หรือต่อ 

                                ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 

   

           6.2 ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
                             1. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
                             2. มีฐานะมัน่คงพอสมควร 

**ให้น าความในข้อ 6.1 มาใช้บงัคบัแก่คณุสมบตัิของผู้แทนนิติบคุคลที่ได้รับแต่งตัง้
ให้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลที่เป็นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย 
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  ข้อ 7 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

                       ผู้ที่ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องยื่นความจ านง
ตอ่นายทะเบียน ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมได้ก าหนดไว้ พร้อมแนบเอกสารประกอบ โดย
มีสมาชิกสามญัเป็นผู้ รับรอง อยา่งน้อย 1 คน 
ช่ือบริษัท.............................................ช่ือผู้ รับรอง................................................... 
สมาชิกสมาคมฯ เลขที่......................... วนัท่ีรับรอง................................................... 

          และต้องมีหนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยระบุว่า บริษัทยินดีสนับสนุนการ
ปฏิบตัิตามนโยบายของสมาคมใน 3 ด้าน ได้แก่  

(1) ความปลอดภยัอาหาร  
(2) การต่อต้านการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ

ควบคมุ และสง่เสริมนโยบายการท าประมงอยา่งยัง่ยืน และ  
(3) ด้านจริยธรรมในการปฏิบตัิตอ่แรงงาน   

   

   

          ข้อ 8 การพิจารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก   

                      ให้นายทะเบียนน าใบสมคัรเสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ ในคราวต่อไป 
หลงัจากที่ได้รับใบสมคัร โดยให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือ ไม่รับผู้ ใดเข้าเป็นสมาชิก  ให้เลขาธิการมีหนงัสอื
แจ้งให้ผู้สมคัรและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบโดยไมช่กัช้า นบัแตว่นัลงมติ 

   

           ข้อ 10 สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล  

                        ต้องแต่งตัง้ผู้แทนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดากระท ากิจการแทนนิติบุคคล
นัน้ได้ไม่เกิน 2 คน เพื่อปฏิบัติการในหน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนัน้ ในการนี ้
ผู้แทนจะมอบหมายให้บคุคลอื่นกระท าการแทนหรือแตง่ตัง้ตวัแทนช่วงมิได้ 

      1. ชื่อ.............................................................ต าแหน่ง.................................. 
      2. ชื่อ.............................................................ต าแหน่ง.................................. 

   

ข้อมูลเพิ่มเตมิ :  
 
 
 

 


