
   
 
 
 
 
สมาชิกเลขที____________ 
วนัทีรับเป็นสมาชิก_________ 
(สาํหรับเจา้หนา้ทีสมาคมฯ) 

ใบสมัครสมาชิก 
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 

  
       วนัท ี_____เดือน__________ พ.ศ.______ 

ขา้พเจา้  (บริษทั/ห้างหุน้ส่วน/ร้าน/นาย/นาง/นางสาว)_____________________________ 
สาํนกังานตงัอยูเ่ลขท ี_____  หมู่ท_ี___ตรอก/ซอย ______________    ถนน ______________ 
แขวง/ตาํบล _________   เขต/อาํเภอ__________  จงัหวดั _________    รหสัไปรษณีย ์_______ 
โทรศพัท ์________________________   โทรสาร____________________________ 
Website_______________________   E-mail ___________________________ 
ประเภทธุรกิจ   ___โรงสี             ___ ผูส่้งออก       ___ตวัแทนจาํหน่าย,  ผูค้า้ส่ง, คา้ปลีก 
                 ___ หา้งสรรพสินคา้, ซุปเปอร์มาร์เก็ต     ___อนื ๆ (ระบุ)_________________ 
จาํหน่ายขา้วสารตรา   1. ______________________           2. ______________________ 
                                   3. ______________________           4. _______________________ 
ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน   GMP   HACCP  จาก_______________________________ 
โดย นาย/นาง/นางสาว  ______________________ นามสกุล_______________________ 
ตาํแหน่ง  _________________________________ (ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนสถานประกอบการ) 
มีความประสงคข์อสมคัรเขา้เป็นสมาชิกประเภท     สามญั     วสิามญั  ของสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย   
โดยขา้พเจา้ยนิดีปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมฯ   กบัทงัเห็นพอ้งในวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ ทุกประการ  
 และขอแต่งตงัตวัแทนดงัต่อไปนี 
1.  ผูแ้ทนถาวร ชือนาย/นาง/นางสาว  _________________  นามสกุล____________________ 
ทอียูเ่ลขที ______  หมู่ท_ี___ตรอก/ซอย________________   ถนน__________________     
แขวง/ตาํบล __________  เขต/อาํเภอ___________ จงัหวดั  _________   รหสัไปรษณีย ์ _____ 
โทรศพัท ์________________________    โทรสาร ___________________________ 
2. ผูแ้ทนสาํรอง  ชือนาย/นาง/นางสาว  __________________  นามสกุล___________________  
ทอียูเ่ลขที ______  หมู่ท_ี___ตรอก/ซอย________________   ถนน__________________     
แขวง/ตาํบล __________  เขต/อาํเภอ___________ จงัหวดั  _________   รหสัไปรษณีย ์ _____ 
โทรศพัท ์________________________    โทรสาร ___________________________ 

การกระทาํใด ๆ ของตวัแทนดงักล่าวให้ถือวา่เป็นการกระทาํของขา้พเจา้ทุกประการ 
 

 (ประทับตราบริษัท)                                     ลงชือ ..................................................................... ผูส้มคัร 
                                           (                                                                      ) 

 
       ลงชือ  .................................................................... สมาชิกผูรั้บรอง 

                                         (                                                                      )  
                 

                                                      ลงชือ  .................................................................... สมาชิกผูร้ับรอง 
                                         (                                                                      ) 

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 
เลขท ี88 หมู่ 2 ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 0-2501-2175โทรสาร 0-2501-2176 www. thairicepackers.or.th  e-mail : contact@thairicepackers.or.th 

(สาํหรับเจา้หน้าทีสมาคมฯ) 

(สาํหรับเจา้หน้าทีสมาคมฯ) 

 



สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
เลขที 88 หมู ่2 ถนนตืวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 

88 Moo 2, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang Patumtani, Patumtani 12000 Tel.(662) 
www.thairicepackers.or.th   E-mail  : contact@thairicepackers.or.th

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

โดยการกรอกใบสมคัรสมาชิกสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย

ประกอบการสมคัรดงัต่อไปนี 

เอกสารประกอบการสมคัรเป็ นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

1. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2. สาํเนาหนงัสือสาคญัแสดงการจดทะเบียนเครืองหมายการคา้

ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย)์ 

3. สาํเนาหนงัสืออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว

(อนุญาตโดย กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์

4. สาํเนาเอกสารทุกฉบบั ตอ้งประทบัตราบริษทั

5. หนงัสือมอบอา นาจ (กรณีผูมี้อา

แนบพร้อมสาํเนาทะเบียนบา้น และ

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบารุงสมาคมประจาปี

1. สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา

ขา้วถุงไทย โดยเป็นผู้ผลติตราสินค้าของตนเอง

สมาคมอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 มีมติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก

 ชาํระค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (

รายละ 12,000 บาท (ชาํระทุก2ปี) รวมเป็นงิน

2. สมาชิกวสิามัญ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา

การเงิน อนัเกียวเนืองกบัการประกอบการขา้วถุงไทย

ของสมาคมมีมติเอกฉนัทใ์หรั้บเขา้เป็นสมาชิก

 ชาํระค่าลงทะเบียน 20,000 บาท 

รายละ 24,000 บาท (ชาํระทุก2ปี ) รวมเป็นเงิน

การชําระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบํา

- ชาํระดว้ยตนเอง ณ ทีทาํการสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย

- เช็คสงัจ่าย A/C Payee Only ส่งไปยงัทีทาํ

- โอนเขา้บญัชี สมาคมผู้ประกอบการข้าวไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากดั (มหาชน

- เพอืยนืยนัในการชาํระเงิน กรุณาแฟ็กซ์

หรือทาง e-mail : contact@thairicepackers.or.th

 

           ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิและส่งใบสมัครที

88 

     โทรศพัท์

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 
ถนนตืวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 โทร. 0-2501-2175 โทรสาร 0-2501-2176

Moo 2, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang Patumtani, Patumtani 12000 Tel.(662) 501-2175 Fax.(662) 501-2176 
mail  : contact@thairicepackers.or.th 

 

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 

โดยการกรอกใบสมคัรสมาชิกสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย (ตามแนบ) พร้อมทงัแนบเอกสาร 

นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 

เนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์(บุคคลธรรมดา

เนาหนงัสือสาคญัแสดงการจดทะเบียนเครืองหมายการคา้ (เครืองหมายการคา้ทีไดก้ารรบัรองจากกรมทรัพยสิ์น

เนาหนงัสืออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ตามพระราชบญัญติัการคา้ขา้ว พทุธศกัราช 2489

กระทรวงพาณิชย ์) 

ตอ้งประทบัตราบริษทั พร้อมลงนามรับรองสา เนาถูกตอ้ง 

กรณีผูมี้อา นาจลงนามตามหนงัสือรับรองไม่สามารถลงนามในใบสมคัรและเอกสารแนบได้

และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูม้อบอา นาจ และผูรั้บมอบอา นาจ

และค่าบารุงสมาคมประจาปี 

บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลทีประกอบการวสิาหกิจประเภทเกียวกบัการประกอบการ

โดยเป็นผู้ผลติตราสินค้าของตนเอง ซึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายและคณะกรรมการของ

มีมติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก 

(ชา ระเมือสมคัรเป็นสมาชิกครังเรก) และค่าบาํ รุงสมาคมเป็นราย

รวมเป็นงิน 22,000 บาท (สองหมืนสองพนับาทถว้น) 

บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลทีประกอบวิสาหกิจในทางการคา้ อุตสาหกรรม

อนัเกียวเนืองกบัการประกอบการขา้วถุงไทย ซึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย และคณะกรรมการ

ของสมาคมมีมติเอกฉนัทใ์หรั้บเขา้เป็นสมาชิก 

 (ชาํระเมือสมคัรเป็นสมาชิกครังแรก) และค่าบาํรุงสมาคมเป็นรายปี

รวมเป็นเงิน 44,000 บาท (สีหมืนสีพนับาทถว้น) 

าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบํารุงสมาคมประจาํปี 

การสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย 

ส่งไปยงัทีทาํการสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย 

สมาคมผู้ประกอบการข้าวไทย 

มหาชน) สาขา สยามสแควร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขทบีัญชี 038-2-

กรุณาแฟ็กซ์ ใบนาฝาก (PAY IN) ถึงสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย

contact@thairicepackers.or.th 

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิและส่งใบสมัครท ี

88 หมู่ที 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

โทรศพัท ์: 02-501-2175 ต่อ 501  

2176 

บุคคลธรรมดา) 

เครืองหมายการคา้ทีไดก้ารรบัรองจากกรมทรัพยสิ์น

2489 ประเภท ขายส่ง 

สือรับรองไม่สามารถลงนามในใบสมคัรและเอกสารแนบได)้          

นาจ 

นิติบุคคลทีประกอบการวสิาหกิจประเภทเกียวกบัการประกอบการ 

ซึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายและคณะกรรมการของ 

รุงสมาคมเป็นราย2ปี 

อุตสาหกรรม หรือ 

และคณะกรรมการ 

รุงสมาคมเป็นรายปี 

-92800-5 

ถึงสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย 

จงัหวดัปทุมธานี 12000 


