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สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 
THAI BEVERAGE INDUSTRY ASSOCIATION 

สำนักงาน : 333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ช้ัน 20C2 ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900   

     333 Lao Peng Nguan 1 Building, 20C2 th Floor , Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailland 

Tel: 085-9332330 Fax : 0-2062-2633  E-mail: contact.thaitba@gmail.com  Website: www.thai-tba.or.th 

ใบสมัครสมาชิก / MEMBERSHIP APPLICATION FORM 
 

 

         วันท่ี / DATE ………………………………………….……………………….…… 
  ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย : I wish to apply for membership of THAI BEVERAGE INDUSTRY ASSOCIATION 
  ชื่อกิจการ (ภาษาไทย)      : …………………………………………………………………………………………………………………….…...............................................................…………. 
  Company Name (English): …………………………………………………………………………………………………………………………….…….….............................................………… 
  เลขทะเบียนพาณิชย์/นิติบุคคล :........................................................................ประเภทวิสาหกิจ.......... ............................................................................................... 
  สัญชาติ / Nationality: ………………………………….…...ท่ีอยู่/Company Address  ……..………………………..………….................................................................…………. 
  ……………………………………………………………………………………………..……......................................……..…........…รหัสไปรษณีย์ / Postcode: ……..…............................ 
  โทรศัพท์ / Tel: …………………………………………โทรสาร / Fax: …………………..................….… Website: ..............................…..…..……..…......................................... 
  ผูป้ระสานงาน :…………………………………………………....................................………ตำแหน่ง / Position ………...............................................................................…….   
  เบอร์มือถือ...........................................................................E-mail  : …………................................................................…………………….…………………………………...…         
  ประเภทสมาชิก  :    
     ❑ สามัญ / Ordinary Member  (ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10,000 บาท + ค่าบำรุงสมาชิกรายปีๆ ละ 70,000 บาท*)  
     ได้แก่ นิติบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้แทนเจา้ของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ผลิตเครือ่งดื่มปราศจากแอลกอฮอล์  ซ่ึงได้จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย  
     ❑ วิสามัญ / Extraordinary Member (ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10,000 บาท + ค่าบำรุงสมาชิกรายปีๆ ละ 30,000 บาท*)     
     ได้แก่ นิติบุคคลที่เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบหรือผู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล ์ รวมทั้งคู่ค้ากับผู้ผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์  
     หมายเหตุ *ค่าบำรงุสมาชิกจะนบัรอบตามปีปฏิทิน หากสมัครระหวา่งปี ไมม่ีการจ่ายตามสัดส่วน (Pro Rate) 

 รายนามผู้แทนสมาชิกที่มีอำนาจใช้สิทธิในสมาคมฯ /Company Representative Name:   (สมาชิกสามัญ 2 ท่าน / สมาชิกวิสามัญ 1 ท่าน) 
    1. ชื่อ – สกุล: (นาย/นาง/นางสาว) / Name: (Mr./Mrs./Ms.)…………………….…………………………………………………………….……………………………….…..…................ 
 สัญชาติ / Nationality: ………………………………….…...ตำแหน่ง / Position……………………………………………………………………….…………….……………………..………. 
 หมายเลขบัตรประชาชน  :             
  เบอร์มือถือ.................................................................... E-mail  : …………................................................................…………………….…………………………………...…         
 2. ชื่อ – สกุล: (นาย/นาง/นางสาว) / Name: (Mr./Mrs./Ms.)…………………….…………………………………………………………….………….……………………………………..…… 
 สัญชาติ / Nationality: ………………………………….…...ตำแหน่ง / Position………………………………………………………………………..………………………………………..…. 
 หมายเลขบัตรประชาชน  :   
    เบอร์มือถือ.................................................................... E-mail  : …………................................................................…………………….…………………………………...…    
 กลุ่มประเภทธุรกิจ (เลือกได้ไม่เกิน 3 ประเภท) / Business Category  
 ❑ ผู้ผลิต / Manufacturer ❑ ผู้ส่งออก / Exporter ❑ ผู้นำเข้า / Importer ❑ ผู้จำหน่าย / Distributor 
 ❑ ผู้แทนจำหน่าย / Distributing agent ❑ อื่นๆ / Others............................................................................................................. 
  โปรดระบุ ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มท่ีมี / Category of Product…………………………………….......................................................................................................... 
  รายละเอียดอื่นๆ ท่ีจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม / Other Detail……………………………………………………………………………………………………………………………….….…………. 
 ………………………................................................................................................................................................................................................................................... 
 

เลขที่สมาชกิ................................... 

             

             



              หน้า 2 

 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย   ท้ังน้ี ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สมาคม โดยครบถ้วนแล้ว และจะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ตามหน้าท่ีของสมาชิกท่ีพึงกระทำ  
และข้าพเจ้าขอนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
  ❑ หนังสือรับรองบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน) 
  ❑ สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท) 
  ❑ สำเนาบัตรประชาชน (ผูแ้ทนสมาชิก) 
  หมายเหต ุ :  เอกสารทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจผกูพัน  บริษัท / ห้างหุ้นสว่น และประทับตราสำคัญของกิจการ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากคณะกรรมการสมาคมพิจารณารับข้าพเจ้าเป็นสมาชิกแล้ว   ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทย โดยเคร่งครัดทุกประการ : I hereby agree to comply with the constitution and Regulations of THAI BEVERAGE INDUSTRY ASSOCIATION 
after becoming a member. 
 
 
 

ลายมือช่ือ.........................................................ผู้มีอำนาจผูกพันบริษทั           ลายมือช่ือ.............................................................ผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท 
  Signed                                            Authorizer               Signed                                             Authorizer 
          (         )              (                            ) 
 

 
ผู้รับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชกิสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไทย จากสมาชกิสามัญ 3 ราย ได้แก่ 

ผู้รับรองรายที ่1 
 
 

ลายมือช่ือ............................................................ 
(..........................................................................) 
บริษัท................................................................. 

ผู้รับรองรายที ่2 
 
 

ลายมือช่ือ............................................................ 
(..........................................................................) 
บริษัท................................................................. 

ผู้รับรองรายที ่3 
 
 

ลายมือช่ือ............................................................ 
(..........................................................................) 
บริษัท................................................................. 

 

วิธีการชำระเงิน  
   เช็คสั่งจ่าย “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย” / Cheque enclosed (payable to The “THAI BEVERAGE INDUSTRY ASSOCIATION”) 
   โอนเข้าบัญชี / Pay In  “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย” / “THAI BEVERAGE INDUSTRY ASSOCIATION” 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชอีอมทรัพย์ เลขท่ี 274-210295-8 สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส (ถนนวิภาวดี-รังสิต)  
ขั้นตอนในการสมัคร  

1. บริษัท / ผู้ประกอบการ  แจ้งสมคัรสมาชิก นำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังสมาคมฯ ทั้งนี้ ใหส้มาชิกสามัญของสมาคมฯ ลงนาม
รับรองในใบสมัคร ก่อนนำส่งให้สมาคมฯ (ถ้ามี) 

2. สมาคมฯ เสนอกรรมการสมาคมเห็นชอบการเป็นสมาชิก 
3. สมาคมฯ นำส่งหนังสือตอบรับการสมัครสมาชิกไปยังผู้สมคัร และแนบหนังสือเรียกเก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงสมาชิกรายปี  

ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับหนังสือเรียกเก็บจากสมาคม และชำระค่าบำรุงรายปีในคราวต่อ ๆ ไป ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
4. สมาชิกภาพ มผีลตั้งแต่ผูส้มัครไดด้ำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมผีลย้อนหลังไป ณ วันท่ีกรรมการสมาคมมีมติอนมุัต ิ

 
ส่วนของสมาคม (ระบ)ุ 
เวียนให้สมาชิกสามญัรับรองเมื่อ ………………………………………………. 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ………………………………. เมื่อวันที่ ……………………………………………….. 
ชำระเงินเมื่อวันท่ี ……………………………………. 
 

ประทบัตรากจิการ 
Affixing the company’s seal here 


