แบบฟอร์ มการตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารสมัครสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
บริ ษัท............................................................
ได้ แสดงความจานงขอยื่นเอกสารการสมัครสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย ประเภท
สามัญ มีโรงงานอยูท่ ี่จงั หวัด....................................เริ่ มกิจการวันที่..................................
วิสามัญ กิจการ........................................................เริ่ มกิจการวันที่..................................
โดยยื่นเอกสารครบถ้ วนเมื่อวันที่..............................
ชื่อผู้ประสานงานของบริ ษัท................................................................เบอร์ โทร...............................................
E-mail……………………………………
สมาคมฯ ได้ พิจารณาตรวจสอบข้ อมูลเอกสารแล้ ว ดังนี ้

ข้ อบังคับเรื่องสมาชิกและสมาชิกภาพ

ครบถ้ วน ไม่ ครบ

หมายเหตุ

1. เอกสารการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัครสมาชิกพร้ อมรายการเอกสารแนบ ดังนี ้
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 3 เดือน
- ใบจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภพ.20)
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบรง.4)
- ใบอนุญาตผลิตอาหาร
- ใบรับรองระบบสุขอนามัย หรื อ เอกสารรับรองระบบคุณภาพ
(Health Certificate or Certified Quality System)
…. HACCP จาก...............................
.… GMP จาก...............................
…. ISO
จาก...............................
…. HALAL จาก..............................
…. อื่นๆ
- ทุนจดทะเบียน มูลค่า.............................................................บาท
- สถานที่ตงส
ั ้ านักงาน/ โรงงาน
.... สานักงาน/โรงงานอยู่สถานที่เดียวกัน
.... สานักงาน/โรงงานอยู่ต่างสถานที่
.... มีเฉพาะสานักงาน/ไม่มีโรงงาน
- เบอร์ โทรศัพท์/ โทรสาร/ E-mail/ Website
2. ระเบียบเงื่อนไขเพิ่มเติม สาหรับการสมัครสมาชิกสามัญและวิสามัญ ดังนี ้
12 (1) สมาชิกสามัญและวิสามัญจะต้ องแนบหนังสือยืนยันการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย 3 ด้ านของสมาคมฯ (ตามแบบฟอร์ ม 1) ได้ แก่
(1) ความปลอดภัยอาหาร
(2) การต่อต้ านการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม และส่งเสริ มนโยบายการทาประมงยัง่ ยืน
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(3) ด้ านจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิตอ่ แรงงาน
12 (2) สมาชิกสามัญและ วิสามัญ ประเภทที่มีการค้ าสินค้ าทูนา่ จะต้ องผ่าน
การตรวจรับรองโปรแกรม Dolphin Safe จาก Earth Island Institute (EII)
12 (3) สมาชิ ก สามั ญ ต้ องผ่ า นการตรวจรั บ รอง Good Manufacturing
Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Point Critical (HACCP)
จากหน่วยงานภาครัฐ หรื อ องค์กรเอกชนที่ได้ รับการรับรอง
12 (4) สมาชิกสามัญ และวิสามัญ ประเภทโรงงาน จะต้ องให้ ความร่ วมมือ
ในการดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิด้านแรงงานที่ดี Good Labour Practice(GLP)
โดยสมาคมฯ จะมีเจ้ าหน้ าที่ไป GLP Visit อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
12 (5) สมาชิกวิสามัญ ประเภทที่มีการค้ าสินค้ าทูนา่ ต้ องให้ คามัน่ ว่า จะต้ อง
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ ทูน่าจากสมาชิกสามัญของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเท่านัน้ และ
จะต้ อ งแสดงเอกสารอื่ น ใด ที่ สามารถยืน ยันได้ ว่าการสั่งซือ้ ดังกล่าว ได้ จัดซือ้ จาก
สมาชิกสามัญของสมาคมฯ จริ ง มอบให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ เพื่อการตรวจสอบดูแล
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ร้องขอ โดยไม่ชกั ช้ า (ตามแบบฟอร์ ม 2)
12 (6) สมาชิกสามัญและวิสามัญ จะต้ องปฏิบตั ติ ามนโยบาย และมติอื่นใด
ทังที
้ ่ได้ มีอยู่ และจะออกมาในภายหลัง เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย อย่าง
เคร่งครัด
- รายชื่อผู้แทนนิติบคุ คลที่มีอานาจเต็มในการใช้ สทิ ธิแทนสมาชิกใน
สมาคมฯ (พร้ อมหนังสือมอบอานาจ+สาเนาบัตรประชาชน ในกรณีที่
ไม่ใช่กรรมการบริ ษัท)
- ลงนามกรรมการผู้มีอานาจ+ตราประทับบริ ษัท
3. การรั บรองบริ ษัทฯ โดยสมาชิกสามัญของสมาคมอุ ตสาหกรรมทูน่ าไทย
(พร้ อมตราประทับบริษัท+ลงนาม)
ชื่อบริ ษัท.............................................ชื่อผู้รับรอง...................................................
สมาชิกสมาคมฯ เลขที่......................... วันที่รับรอง...................................................
4. หนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณ์ ในการเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย (ทัง้ ภาษาไทย+อังกฤษ) (ตามแบบฟอร์ ม 1)
ลงนามผู้มีอานาจของบริษัท+ตราประทับบริ ษัท
5. หนั ง สื อ ยิ น ยอมการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ เงื่ อ นไข ส าหรั บ การรั บ สมาชิ ก
วิสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association) (ตาม
แบบฟอร์ ม 2)
ลงนามผู้มีอานาจของบริ ษัท+ตราประทับบริ ษัท
6. ข้ อบังคับของสมาคมฯ
หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้ อ 5 ประเภทสมาชิก
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สมาชิกสามัญ ได้ แก่ นิติบคุ คลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับ
กิ จการผลิตและการค้ าสินค้ าปลาทูน่าและสินค้ าประมงทัง้ หมดในทุกรู ปแบบบรรจุ
ภัณ ฑ์ ซึ่ง ได้ จ ดทะเบี ย นถูก ต้ อ งตามกฎหมายทัง้ เป็ นผู้เ ห็ น พ้ อ ง ตามวัต ถุป ระสงค์
ยอมรับและปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของสมาคมฯ เมื่อยื่นความจานงขอสมัครเป็ น
สมาชิก และคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4
สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้ า
อุต สาหกรรม หรื อ การเงิ น ซึ่ง เกี่ ยวข้ องกับ อุตสาหกรรมอาหาร โดยได้ จ ดทะเบียน
ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย ทัง้ เป็ นผู้เ ห็ น พ้ อ งตามวัตถุป ระสงค์ ยอมรั บ และปฏิ บัติ ต าม
ระเบี ย บข้ อบั ง คั บ ของสมาคมฯ เมื่ อ ยื่ น ความจ านงขอสมั ค รเป็ นสมาชิ ก และ
คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ข้ อ 6 คุณสมบัติของสมาชิก
6.1 ในกรณีที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ ว
2. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย บุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคล
เสมือนไร้ ความสามารถ
3. ไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้ องคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ของศาลให้
ลงโทษจาคุก เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดที่อตั รา
โทษไม่สงู กว่าความผิดลหุโทษ หรื อ ความผิดซึง่ กระทาโด
ประมาท
4. ไม่เป็ นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
5. เป็ นผู้มีฐานะมัน่ คงพอสมควร
6. เป็ นผู้ไม่มีความประพฤติเสือ่ มเสีย หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่
อาจเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจความมัน่ คงของประเทศ หรื อต่อ
ความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
6.2 ในกรณีที่เป็ นนิติบุคคล
1. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
2. มีฐานะมัน่ คงพอสมควร
**ให้ นาความในข้ อ 6.1 มาใช้ บงั คับแก่คณ
ุ สมบัติของผู้แทนนิติบคุ คลที่ได้ รับแต่งตัง้
ให้ มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลที่เป็ นสมาชิกตามข้ อ 10 ด้ วย
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ข้ อ 7 การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมจะต้ องยื่นความจานง
ต่อนายทะเบียน ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมได้ กาหนดไว้ พร้ อมแนบเอกสารประกอบ โดย
มีสมาชิกสามัญเป็ นผู้รับรอง อย่างน้ อย 1 คน
ชื่อบริ ษัท.............................................ชื่อผู้รับรอง...................................................
สมาชิกสมาคมฯ เลขที่......................... วันที่รับรอง...................................................
และต้ อ งมี ห นัง สื อ ยื น ยัน การประกาศเจตนารมณ์ ใ นการเข้ าเป็ น
สมาชิ กของสมาคมตามแบบฟอร์ มที่กาหนด โดยระบุว่า บริ ษัทยินดีสนับสนุน การ
ปฏิบตั ิตามนโยบายของสมาคมใน 3 ด้ าน ได้ แก่
(1) ความปลอดภัยอาหาร
(2) การต่อต้ านการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การ
ควบคุม และส่งเสริ มนโยบายการทาประมงอย่างยัง่ ยืน และ
(3) ด้ านจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิตอ่ แรงงาน
ข้ อ 8 การพิจารณาคาขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ให้ นายทะเบียนนาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ ในคราวต่อไป
หลังจากที่ได้ รับใบสมัคร โดยให้ คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรื อ ไม่รับผู้ใดเข้ าเป็ นสมาชิก ให้ เลขาธิการมีหนังสือ
แจ้ งให้ ผ้ สู มัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบโดยไม่ชกั ช้ า นับแต่วนั ลงมติ
ข้ อ 10 สมาชิกที่เป็ นนิติบุคคล
ต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทนซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดากระทากิจการแทนนิติบุคคล
นัน้ ได้ ไม่เกิ น 2 คน เพื่อปฏิบัติการในหน้ าที่ และใช้ สิทธิ แทนนิติบุคคลนัน้ ในการนี ้
ผู้แทนจะมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทนหรื อแต่งตังตั
้ วแทนช่วงมิได้
1. ชื่อ.............................................................ตาแหน่ ง..................................
2. ชื่อ.............................................................ตาแหน่ ง..................................

ข้ อมูลเพิ่มเติม :
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