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หลักเกณฑ์ /เงื่อนไข หลักฐานและค่ าใช้ จ่ายในการยื่นสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมอาหารแช่ เยือกแข็งไทย
1. ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย หมวดที่ 2 – สมาชิก ในข้ อ 5, ข้ อ 6 และข้ อ 7 ว่า
ด้ วยคุณสมบัติของสมาชิก
1.1 สมาชิกสามัญ ได้ แก่ นิติบุคคลที่ประกอบการค้ าสัตว์น ้าต่างๆ หรือ อาหารแช่เยือกแข็งที่เป็ นทังผู
้ ้ ผลิตและ
ส่งออก โดยจะต้ องแสดงสาเนาผลการตรวจสอบสุขลักษณะโรงงานจากหน่วยงานที่ดูแล และได้ จดทะเบียนถูกต้ อง
ครบถ้ วน ตามกฎหมายรวมทัง้ เป็ นผู้เห็นพ้ องกับวัตถุประสงค์ และเคารพกฎข้ อบังคับของสมาคมยื่นความจานงขอ
สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก และคณะกรรมการได้ ลงมติรับเป็ นสมาชิกสามัญ
1.2 สมาชิกสมทบ ได้ แก่ บุคคลหรื อนิติบุคคล ที่ ประกอบวิสาหกิจทางการค้ าอุตสาหกรรม หรื อการเงินที่ได้
แสดงความจานงขอสมัครเป็ นสมาชิกสมทบต่อนายทะเบียน
2. ผู้สมัครเป็ นสมาชิกสมาคม จะต้ องยื่นความจานงตามแบบพิมพ์ ที่สมาคมฯ ได้ กาหนดไว้ ต่อนายทะเบียน
สมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมเป็ นผู้แนะนาและรับรองไม่น้อยกว่าอย่างละหนึ่งราย
2.1 สมาชิกสามัญ ต้ องปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้ านสุขลักษณะโรงงาน (GMP) ด้ านระบบการ
วิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องการควบคุม (HACCP) และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518
2.2 สมาชิกสามัญยินดีจะเปิ ดเผยข้ อมูลการส่งออกของบริษัท เพื่อประโยชน์โดยภาพรวมของอุตสาหกรรม
3. สมาชิกสามัญที่ผ่านการตรวจรับรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสมาคมจะต้ องผ่านการตรวจรับรอง
และได้ รับการจัดระดับโรงงานและขึน้ ทะเบียนในรายชื่อโรงงานของกรมประมง และได้ ผ่านการตรวจรับรองจัดระดับ
โรงงานของกรมประมงตามกาหนดระยะเวลาจึงจะสามารถผลิตและส่งออก และ/หรือ จาหน่ายให้ กับโรงงานซึ่งเป็ น
สมาชิกสมาคมที่เป็ นผู้ผลิตและส่งออกได้
4. ให้ นายทะเบี ยนสมาคม น าใบสมัครเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ อ พิจ ารณาเมื่อ คณะกรรมการ
จานวนหนึ่งในสามลงมติให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ให้ เลขาธิการแจ้ งการรับสมัครเป็ นสมาชิกไปยังผู้สมัครทราบ
5. สมาชิกสามารถถูกเพิกถอนจากการเป็ นสมาชิกได้ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมจานวนหนึ่ง
ในสามมติให้ เพิกถอนจากการเป็ นสมาชิกได้ เนื่องจาก
5.1 ไม่สามารถปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ อนุกรรมการกลุ่มสินค้ ากาหนด และส่งผล
กระทบร้ ายแรงต่อสมาชิกสมาคม และอุตสาหกรรมโดยเป็ นไปตามเงื่อนไขของกองตรวจสอบและแปรรู ปผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้า กรมประมง กาหนดดังนี ้
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ก. หยุดผลิตเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1 ปี
ข. ขาดการติดต่อเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1 ปี
ค. ผลการตรวจสอบโรงงานไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากกรมประมงติดต่อกัน 2 ครัง้
ง. ไม่มีประวัติการขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) จากกรมประมงเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 ปี
6. สมาคมฯ สามารถพิจารณายกเลิก คาขอเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคม กรณีผ้ ยู ื่นคาขอไม่พร้ อมที่จะปฎิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้ อกาหนดของสมาคมฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสมาคมฯ (Required Document)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ ของผู้สมัคร
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ฉบับ ของผู้สมัคร
3. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 2 นิ ้ว จานวน 1 รูป
4. สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ
5. ส าเนาหนั งสื อ รับ รอง ออกโดยกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้ า วัต ถุป ระสงค์ และผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คล
ผู้ขออนุญาต 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
6. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีบริษัทจากัด) 1 ฉบับ
7. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจากัด) 1 ฉบับ
8. สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภพ.20 1 ฉบับ
9. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ฉบับ
10. สาเนาสัญญาเช่าโรงงาน (กรณีเช่า) 1 ฉบับ
11. สาเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.) 1 ฉบับ
12. สาเนาบัตรประจาตัวผู้ประกอบการด้ านการประมง (ทบ.2) โรงงานแปรรูปสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ ตามระเบียบ
กรมประมงว่าด้ วยการขึ ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า และผู้ประกอบการด้ านการประมง พ.ศ. 2556 1 ฉบับ
13. หนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลการส่งออก
14. สาเนาแผนที่เส้ นทางไปสานักงานหรือโรงงานของบริษัทฯ 1 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกแผ่ นต้ องประทับตราบริษัทฯ และลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯเซ็นกากับ
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ค่ าใช้ จ่ายในการลงพืน้ ที่ตรวจประเมินโรงงานแบ่ งตามเขตพืน้ ที่ ดังนี ้
1. สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม
3,000 บาท/ครัง้
2. ภาคตะวันออก ระยอง/จันทบุรี ฯลฯ
6,000 บาท/ครัง้
3. ภาคใต้ ตอนบน ชุมพร สุราษฎร์ ธานี ฯลฯ
8,000 บาท/ครัง้
4. ภาคใต้ ตอนล่าง สงขลา ฯลฯ
10,000 บาท/ครัง้
1. ค่ าใช้ จ่ายเมื่อสมาคมฯ รับเข้ าเป็ นสมาชิก
ค่าบารุงรายปี เมือ่ สมาคมฯ ตอบรับเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ผู้สมัครจะต้ องนาเงินมาชาระ ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า
พร้ อมทังค่
้ าบารุงสมาคม ภายใน 7 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ประเภท สามัญ(Ordinary)
- ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า
จานวน 20,000 บาท
- ค่าบารุงสมาชิก ปี ละ
50,000 บาท
รวมค่ าใช้ จ่ายปี แรก
70,000 บาท
หมายเหตุ ค่าบารุงสมาคมฯ กรณีสมัครครัง้ แรกจะคิดเป็ นไตรมาสๆ ละ 12,500 บาท ต้ องชาระตามไตรมาส ดังนี ้
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค)
ค่าบารุงสมาชิก = 50,000 บาท
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.)
ค่าบารุงสมาชิก = 37,500 บาท
ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.)
ค่าบารุงสมาชิก = 25,000 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.)
ค่าบารุงสมาชิก = 12,500 บาท
1.2 ประเภทสมทบ (Associate)
- ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า
จานวน 20,000 บาท
- ค่าบารุงสมาชิก ปี ละ
25,000 บาท
รวมค่ าใช้ จ่ายปี แรก
45,000 บาท
หมายเหตุ ค่าบารุงสมาคม กรณีสมัครครัง้ แรกจะคิดเป็ นไตรมาสๆ ละ 6,250 บาท คือ ต้ องชาระตามไตรมาส ดังนี ้
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค)
ค่าบารุงสมาชิก = 25,000 บาท
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.)
ค่าบารุงสมาชิก = 18,750 บาท
ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.)
ค่าบารุงสมาชิก = 12,500 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.)
ค่าบารุงสมาชิก = 6,250 บาท
หมายเหตุ

1. ค่าใช้ จ่ายตามข้ างต้ นทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. สมาคมฯ จัดส่งเจ้ าหน้ าที่ 2 ท่านในการลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงงาน
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