ใบสมัครสมาชิกสมาคมพ่ อค้ าข้ าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กสามัญ หรื อสมาชิ กสมทบจะต้องแนบเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
พร้อมใบสมัคร
1. หนังสื อแสดงการจดทะเบียนพาณิ ชย์และ/หรื อการจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด หรื อ
ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
2. ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
3. หนังสื อรับรองของนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั แสดงอานาจกรรมการหรื อหุ ้นส่ วนใน
กรณี ที่เป็ นบริ ษทั จากัด หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
4. หนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั จากัด
5. ส าเนารายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น สัญ ชาติ ข องผูถ้ ื อ หุ ้น และจ านวนหุ ้น ที่ มี ค ารั บรองของนาย
ทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั (ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั มหาชน)
6. สาเนาทะเบียนสามะโนครัวและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูจ้ ดั การ
หรื อหุน้ ส่วนจัดการ หรื อผูจ้ ดั การ
7. รู ปถ่ายกรรมการผูจ้ ดั การหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การ 2 รู ป (ขนาด 2 นิ้ว หรื อ 2
นิ้วครึ่ ง)
8. หนังสื อรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
9. แผนที่ต้ งั สานักงานที่ถกู ต้อง และรู ปถ่ายสานักงาน ปริ้ นสี ใส่ในกระดาษ A4
ค่าใช้ จ่าย
1. ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท จ่ายเมื่อแรกเข้าเพียงครั้งเดียว
2. ค่าบารุ งประจาเดือน ๆ ละ 250 บาท (ปี ละ 3,000 บาท)
3. ค่าบารุ งพิเศษประจาเดื อน ซึ่ งจะคานวณจากปริ มาณที่ บริ ษทั มี การส่ งออก ข้าวโพด
ปุยนุ่ น ถัว่ เขี ยวผิวดา ถัว่ เขี ยวผิวมัน และถัว่ นิ้ วนางแดง คิ ดตันละ 2.00 บาท ยกเว้น
ข้าวฟ่ าง คิดตันละ 1.00 บาท (ในกรณี ที่มีการส่งออก)

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ
สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย
รับที่.........................................................................
วันที่.........................................................................
นําเขาระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่............................. เมื่อวันที่…………………………………………………….……...
รับคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมเมื่อวันที่............................................ สมาชิกสามัญเลขที่...............................................
เขียนที่........................................................................
วันที่...................................................................................
ขาพเจา (1)....................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ................................................................................ชื่อภาษาจีน.......................................................................
ตั้งอยูเลขที่.............................. ตรอก/ซอย........................................................ ถนน...............................................................
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด.........................................................
โทรศัพทหมายเลข........................ .................. โทรสารหมายเลข.......................................... โทรศัพทมือถือ........................
E – mail : .............................................................................. สถานที่ใกลเคียงกับ...................................................................
ประกอบการคาสินคาอะไรและอยางไรบาง..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
มีโกดังเก็บสินคาอยู ณ เลขที่.......................... ตรอก/ซอย............................................. ถนน..................................................
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด.........................................................
บรรจุสินคาไดประมาณ.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
เงินทุนจดทะเบียน.....................................................................................................................................................................
เงินทุนชําระแลว.................................................................. จดทะเบียนเลขที่..........................................................................
............................................................................................. เลขทะเบียนที่..............................................................................
เมื่อวันที่................................................................................ ชื่อประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัทหรือหุนสวน
ผูจัดการหรือผูจ ัดการ.................................................................................................................................................................
ขอสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย ประเภทสมาชิกสามัญ และขอรับรองวาหากคณะกรรมการ
ไดพิจารณาและรับเขาเปนสมาชิกแลว ขาพเจาจะชําระคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมฯ ที่คณะกรรมการกําหนดทันที
พรอมใบสมัครนี้ ขาพเจาไดยื่นเอกสารมาประกอบการพิจาณา ดังตอไปนี้.1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนพาณิชยและ/หรือการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
2. ใบทะเบียนการคา (ถามี)
3. หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนหรือบริษัท แสดงอํานาจกรรมการหรือหุนสวนในกรณีที่เปน
บริษัทจํากัดหรือหุนสวนนิติบุคคล
4. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด

-2-

5.
6.
7.
8.
9.

สําเนารายชื่อผูถือหุน สัญชาติของผูถือหุน และจํานวนหุนที่มีคารับรองนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
สําเนาทะเบียนสํามะโนครัวและสําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการ
รูปถายกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการ 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว หรือ 2 นิ้วครึ่ง)
หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
แผนที่ตั้งสํานักงานที่ถูกตอง และรูปถายสํานักงาน ปริ้นสีใสในกระดาษ A4

ขาพเจาไดทราบขอบังคับและระเบียบของสมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทยแลวและเห็นพองดวย
วัตถุประสงคของสมาคมฯ และขอรับรองวา ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับ คําสั่ง และระเบียบของสมาคมฯ รวมทั้งมติของ
คณะกรรมการสมาคมฯ โดยเครงครัดทุกประการ
ลงชื่อและประทับตรา .................................................................ผูสมัคร
(ชื่อ–นามสกุลตัวบรรจง) (......................................................................)
ตําแหนง
........................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ผูสมัครรายนี้มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับและระเบียบของสมาคมพอคา
ขาวโพดและพืชพันธุไทย และไมเคยเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือประพฤติผิดศีลธรรมหรือผิดประเพณีการคา และเปนผูที่สมควร
เปนสมาชิกของสมาคมฯ ได
ลงชื่อและประทับตรา ...............................................................ผูรับรอง
(ชื่อ–นามสกุลตัวบรรจง) (....................................................................)
บริษัท/หาง/ราน ........................................................................
ลงชื่อและประทับตรา ...............................................................ผูรับรอง
(ชื่อ–นามสกุลตัวบรรจง)(....................................................................)
บริษัท/หาง/ราน ........................................................................

หมายเหตุ (1) ชื่อบริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล ถาเปนหางหุนสวนสามัญ ที่มิไดเปนนิติบุคคลหรือราน ใหระบุชื่อ
ผูจัดการซึ่งเปนผูสมัคร และชื่อหางหุนสวนสามัญหรือรานนั้นดวย ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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สมาชิกเลขที่.................................................................................
วันเขาเปนสมาชิก.........................................................................

แบบฟอรมกรอกขอเท็จจริงบางประการ
เพื่อประโยชนของสมาชิก กรุณาแจงรายละเอียดดังตอไปนี้.ชื่อสมาชิก (บริษัท/หาง/ราน)....................................................................................................................................................
ชื่อภาษาจีน……………………………………………………………………………………………………........................
ชื่อภาษาอังกฤษ.........................................................................................................................................................................
ตั้งสํานักงานอยูเ ลขที่.........................................ตรอก/ซอย................................................ถนน..............................................
ทดสอบ
ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด.........................................................
โทรศัพทหมายเลข................................. โทรสารหมายเลข......................................... มือถือหมายเลข.................................
E – mail ..........................................................................................ชื่อผูจัดการ.......................................................................
ประเภทของวิสาหกิจ................................................................................................................................................................
สินคาที่จําหนาย (มีใหใส 9)
ขาวโพด
ขาวฟาง
เมล็ดละหุง
นุน
เมล็ดนุน
เมล็ดฝาย
เกลือ
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวดํา ถั่วเหลือง
ถั่วขาว
ถั่วแดง
ถั่วสีน้ําตาล
ถั่วดํา
ถั่วปลองไผ
ถั่วทอง
ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก
ถั่วลิสงทั้งเปลือก
มะขาม
พริกแหง
งาขาว
งาดํา
เมล็ดบัว
ลูกเดือย
เมล็ดแมงลัก
หัวหอม
เสนหมี่
สาคู
แปงขาวเหนียว แบะแซ
รังนก
กากมัน
กากถั่วลิสง
กากถั่ว
กากมะพราว
กากเมล็ดนุน กากเมล็ดปอ รําขาวสาลี
กากสาเหลา
อาหารสัตว
ปลาปน
ปลาเค็ม
หอยแมลงภูตากแหง
ไข หนังสัตว
กระดูกสัตว
กระดูกสัตวปน
เขาควายและกีบควาย เกล็ดนิ่ม ชัน
น้ํามันถั่ว
น้ํามันมะพราว
น้ํามันถั่งอิว้
น้ํามันละหุง
น้ํามันรํา
น้ํามันกลีเซอรลีน
ดอกไมแหง
ใบบัว
ใบกระถิ่นปน
ดอกกระจาน
เมล็ดพุงทะลาย เมล็ดกระเบา ลูกเรว
รากกระยอม
ผักกาดดอง
ผักกาดดองตากแหง
ผักกาดกระปอง หนอไมกระปอง หนอไม มะมวง
กลวยหอม
สมโอ
สมเขียวหวาน
ลูกจาก
เผือก
มันเทศ
ขิง
รังไหม
ขนเปด
ขนหมู
กาวแผน
เยื่อขาวโพด
เมล็ดพันธุผัก เมล็ดปอ
ไมหอม
กานไมขีด
ใบไผ
กานธูปและผงธูป
ไมไผตาง ๆ
มะนาว

ลงชื่อ................................................................................ ผูใหขอเท็จจริง
(...............................................................................)
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สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย
รายงานตรวจสอบสถานที่ทําการคา
ของ......................................................................................................................................................................
เลขที่..................................... ตรอก/ซอย......................................................... ถนน................................................................
ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต....................................................... จังหวัด.........................................
1. บริษัท/หาง/ราน เริ่มดําเนินการคา ตั้งแตวันที่.................... เดือน............................................... พ.ศ. ................................
2. ก. บริษัท/หาง ดังกลาวนี้ยังไมเคยทําการคาสินคามาตรฐานมากอนเลย และในปจจุบันบริษัท/หาง มีความประสงคที่จะ
ทําการคามาตรฐานที่กําลังดําเนินการอยู ขณะนี้สินคามาตรฐานที่ บริษัท/หาง มีความประสงคจะทําการคานั้นคือ .ขาวโพด ขาวฟาง ปอฟอก ปุยนุน เมล็ดละหุง ไมสักแปรรูป เกลือ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ข. บริษัท/หาง ดังกลาวนี้เคยทําการคามาตรฐานแลวคือ.ขาวโพด ขาวฟาง ปอฟอก ปุยนุน เมล็ดละหุง ไมสักแปรรูป เกลือ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ไปขายตางประเทศแตละชนิดมีปริมาณ คือ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
3. ก. สถานที่ที่ บริษัท/หาง/ราน ใชเปนสถานที่ประกอบการคาเปนของบริษัท/หาง/ราน........................................................
..............................................................................................................................................................................................
ข. สถานที่ที่ บริษัท/หาง/ราน ใชเปนที่ประกอบการคาเปนของ...........................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ซึ่ง บริษัท/หาง/ราน ไดเชาไวเปนสํานักงาน
4. ลักษณะและสภาพของสํานักงาน.........................................................................................................................................
5. ขนาดของสํานักงาน ยาว...........................เมตร กวาง...........................เมตร สูง...........................เมตร (โดยประมาณ)
6. อุปกรณที่สําคัญซึ่งจําเปนตองใชในการประกอบกิจการคามี โตะทํางาน....................ตัว เครื่องพิมพดีด..................เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร............................เครื่อง โทรศัพท...............................เครื่อง ฯลฯ
7. บริษัท/หาง/ราน มีพนักงานที่รับเงินเดือนประจํา....................................คน อยูประจําสํานักงาน..................................คน
อยูประจําโกดัง.................................คน อยูประจําโรงงาน.................................คน
8. โกดังของบริษัท/หาง/ราน ที่ใชในกิจการ อยูเลขที่...............................................................................................................
ก. เปนโกดังของบริษัท/หาง/ราน .......................................................................................................................................
ข. เปนโกดังของ..................................................................................................................................................................
9. ลักษณะและสภาพของโกดัง................................................................................................................................................
10. ขนาดโกดังยาว........................................เมตร กวาง...........................................เมตร สูง.........................................เมตร
เก็บสินคาที่บรรจุกระสอบได.................................................ตัน (โดยประมาณ)
11. บริษัท/หาง/ราน มีโรงงาน..................................................................................................................................................
อยูที่...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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ขาพเจา...........................................................................................................ขอรับรองวา ถอยคําที่ขาพเจา
ไดใหไวกับเจาหนาที่ของสมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย ตามขอความขางบนนั้น เปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ............................................................................................
ตําแหนง.......................................................................................
ประทับตราของบริษัท/หาง/ราน

รายงานของเจาหนาที่ผูตรวจสอบ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................................ ผูตรวจสอบ

สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย
อากรแสตมป 30 บาท
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. .............
ใบแตงตัง้ ตัวแทนที่มีอํานาจเต็ม
เรียน เลขาธิการสมาคมฯ
ตามขอบังคับของสมาคมฯ ขอ 9 กําหนดใหสมาชิกที่เปนนิติบุคคลจะตองแตงตั้งบุคคลธรรมดา
สองคนซึ่งมีตําแหนงบริหารในนิ ติบุคคลนั้น ๆ เปนตัวแทนที่มีอํานาจเต็ม เพื่อปฏิบัติ หนาที่และใชสิทธิแทน
สมาชิกนั้น โดยตัวแทนคนหนึ่งเปนตัวแทนถาวรและอีกคนหนึ่งเปนตัวแทนสํารอง ใหตัวแทนสํารองปฏิบัติหนาที่
เมื่อตัวแทนถาวรไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ตัวแทนทั้งสองคนจะแตงตั้งตัวแทนชวงไมได การกระทําใดๆ
ของตัวแทนดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําของนิติบุคคลนั้นๆ โดยตรง นั้น
บัดนี้ บริษัท/หางฯ ..............................................................................................................................
พิจารณาแลว ขอแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนตัวแทนถาวรและตัวแทนสํารอง เพื่อปฏิบัติหนาที่และใชสิทธิแทน
บริษัท/หางฯ
1. นาย/นาง/นางสาว .............................................................................ตําแหนง ..............................
ตั้งบานเรือนอยูเลขที่ ................................ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ......................................
อําเภอ/เขต ..................................................................จังหวัด ....................................................... เปนตัวแทนถาวร
2. นาย/นาง/นางสาว .............................................................................ตําแหนง ..............................
ตั้งบานเรือนอยูเลขที่ ................................ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ......................................
อําเภอ/เขต ..................................................................จังหวัด ..................................................... เปนตัวแทนสํารอง
พร อ มหนั ง สื อ นี้ ข า พเจ า ได แ นบเอกสารของตั ว แทนถาวรและตั ว แทนสํ า รองมาด ว ยแล ว คื อ
(1) สําเนาทะเบียนบานของตัวแทน (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนตางดาวของตัวแทน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อและประทับตราบริษัท/หางฯ ................................................................................... ผูแตงตั้ง
(.........................................................................)
กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
ลงชื่อ .......................................................................................... ผูรับแตงตั้งเปนตัวแทนถาวร
(.................................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................................... ผูรับแตงตั้งเปนตัวแทนสํารอง
(.................................................................................)
หมายเหตุ หากสมาชิกมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนถาวรและ/หรือตัวแทนสํารอง ขอใหมีหนังสือ
แจงไปยังสมาคมฯ ขอยกเลิกใบแตงตั้งที่ไดแจงไวเดิม และขอแตงตั้งใหม พรอมทั้งแนบใบแตงตั้ง
ตัวแทนฉบับใหมไปพรอมหนังสือดวย

