ใบสมัครสมาชิก
สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย (FoSTAT)
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATION OF THAILAND
สมาชิกเลขที่ ………..………………..
วันที่ ………เดือน ……...…………. พ.ศ. …………..
ประเภทบุคคลตลอดชีพ

ประเภทนิตบิ ุคคลตลอดชีพ

ประเภทอนุสมาชิกรายปี (เฉพาะนักศึกษา)

ชื่อ – นามสกุลผู้ตดิ ต่ อ (ภาษาไทย) ………………………………………………….เลขประจาตัวผู้เสียภาษี………...……..……………
(ภาษาอังกฤษ) …………………………..…………………..……………………………………………..……………….…..…………….....
อาชีพ / ตาแหน่ง/ (กรณีอนุสมาชิกระบุชนปี
ั ้ การศึกษา)....………………..……………………………………………………………………...
สถานที่ทางาน/สถานศึกษา……………………………………………………………...……………………………………………………..
(ภาษาอังกฤษ) ………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
สาขาที่.............................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี.............................................................................................
เลขที่ ………………ซอย…………….……..…..………ถนน ……..………..……….…..……... แขวง/ตาบล ………….…..…………..…….
เขต/อาเภอ ………….……………….……….. จังหวัด ………….........…………..……………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………
โทรศัพท์ …………..………………………………………………..….. โทรสาร .………………………………………………………………
สถานที่อยู่ เลขที่ ………………..ซอย…………..………….………ถนน ………….…………………. แขวง/ตาบล…………….……..……
เขต/อาเภอ ………….………..….……….. จังหวัด …………...........………………………… รหัสไปรษณีย์ ……..…………………………
โทรศัพท์ ……………………………………………มือถือ …..……..…..….…………………โทรสาร ………..………………………………
E-mail address (ตัวบรรจง): (1)………………………………………….…………………(2)…………………………...……………………
ช่ องทางที่สะดวกในการรับข่ าวสาร
ที่อยู่สาหรับรับข่ าวสารทางไปรษณีย์

( ) E-mail
( ) ไปรษณีย์
( ) ที่ทางาน ( ) ที่บ้าน

การศึกษาสูงสุด …………………………………………………… สาขา ……………………….…………………………………………….
สถาบัน …………………..…………………………………….…….……….…ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. ..……………..………………….....
ลักษณะหน่ วยงานที่ท่านปฏิบัติ โปรดเลือกใส่เครื่ องหมาย X ใน ( ) เพียงข้ อเดียว
( ) 01 Food Processor
( ) 02 Food Packaging Company ( ) 03 Importer/Exporter/Distributor
( ) 04 Equipment/Instrument Supplier
( ) 05 Raw Material Supplier
( ) 06 Analytical/Laboratory
( ) 07 University/Research Institute
( ) 08 Food Ingredients Supplier
( ) 09 Government Agency
( ) 10 Certify body/Consultant
( ) 11 Other …………………………..
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องหรือสนใจ
( ) 01 Additives/Flavors
( ) 02 Bakery/Cereal/Snacks
( ) 03 Beverage/Fruit Juice
( ) 04 Dairy Products
( ) 05 Edible Fats & Oils
( ) 06 Fast Food/Catering
( ) 07 Food Irradiation
( ) 08 Fruit/Vegetables
( ) 09 Marine Products
( ) 10 Meat Products
( ) 11 Nutrition/Functional Food
( ) 12 Poultry & Eggs
( ) 13 Sauces/Soy Bean Products
( ) 14 Sugar/Confectionary
( ) 15 Storage & Transport
( ) 16 Standard / Regulations
( ) 17 Packaging
( ) 18 Biotechnology for Food
( ) 19 Equipment / Instrumentation
( ) 20 QA/QC Food Safety
( ) 21 Logistic & Food Business management
( ) 22 Other ………………………..
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้ อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสมาคมฯที่มีอยู่แล้ วหรื อที่จะมีต่อไปเพื่อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
และความเจริ ญก้ าวหน้ าของสมาคมฯ ทุกประการ
ลงนาม ………………………….………………………..
( ………………………………………………)
อัตราค่ าบารุงสมาชิก (ราคารวมภาษีมูลค่ าเพิ่มแล้ ว)
1. สมาชิกตลอดชีพ ประเภทบุคคล
2,140.- บาท
(สองพันหนึง่ ร้ อยสี่สิบบาทถ้ วน)
2. สมาชิกตลอดชีพ ประเภทนิตบิ คุ คล
5,350.- บาท
(ห้ าพันสามร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
3. สมาชิกรายปี ประเภทอนุสมาชิก (สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี เท่านัน)
้
107.- บาท
(หนึง่ ร้ อยเจ็ดบาทถ้ วน)

ชาระค่าบารุ งสมาชิก จานวน ……………………………....บาท ( …………………………………………………………….)
โดย
( ) เงินสด
( ) เช็คธนาคาร ……………………………………………… เลขที่ …..…………………………………………….
** กรุ ณาสัง่ จ่ายในนาม “สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย” และส่งเช็คมายังสมาคมฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง **
( ) โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคาร
: กรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี
: 374-1-60907-6
กรุ ณาส่งใบนาฝากเงิน (Pay in) มายังหมายเลขโทรสาร 0 29428527 หรื อ admin@fostat.org เพื่อการยืนยันสิทธิของท่านสมาชิกอย่างสมบูรณ์
ฝ่ ายทะเบียนสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย
ตู้ ปณ. 1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทร. 02 9428528 โทรสาร 02 9428527 E-mail : admin@fostat.org
http://www.fostat.org, www.facebook.com/fostat.fanpage

ขัน้ ตอนการสมัครสมาชิก
1. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มใบสมัครและส่งกลับมาที่สมาคมฯ หมายเลขโทรสาร 0 2942 8527 หรื อส่งทาง e-mail: pr@fostat.org หรื อ
ส่งมาตามที่อยู่ของสมาคมฯ
2. ทางสมาคมฯ จะแจ้ งตอบรับการสมัครสมาชิกให้ ท่านทราบ จากนันกรุ
้ ณาชาระค่ าบารุงสมาชิก ตามอัตราของประเภทสมาชิกที่ทา่ นสมัคร
โดย
2.1 ชาระด้ วยเงินสด : ทีจ่ ดุ รับสมัคร หรื อที่สานักงานของสมาคมฯ **
2.2 ชาระด้ วยการโอน : บัญชีธนาคาร: กรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ : 374-1-60907-6
2.3 ชาระด้ วยเช็ค
: สัง่ จ่ายในนาม “สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย”
3. หลังจากได้ รับหลักฐานการชาระค่าบารุ งสมาชิกแล้ ว สมาคมฯ จะออกใบรับรองเลขที่สมาชิก พร้ อมใบเสร็ จ ส่งไปให้ ท่านตามที่อยู่ที่แจ้ งไว้ ในใบ
สมัคร
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ รับ
1. สมาชิกสามารถเข้ าร่ วมงานสัมมนา การประชุมวิชาการ การฝึ กอบรม ฯลฯ ที่ทางสมาคมฯ จัด โดยรับส่ วนลดค่าลงทะเบียนในราคาพิเศษ
2. กรณีที่จากัดจานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ ้น สมาชิกจะได้ รับสิทธิในการเข้ าร่ วมกิจกรรม ก่อนผู้ที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิก
3. สมาชิกประเภทนิตบิ คุ คลตลอดชีพ สามารถส่งผู้แทนเข้ าร่ วมงานสัมมนาหรื อกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมฯ โดยเสียค่าลงทะเบี ยนในอัตราสมาชิก
ตามที่สมาคมฯ ประกาศ
4. สมาชิกประเภทตลอดชีพมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตังนายกสมาคมฯ
้
(1 รหัสสมาชิก 1 คะแนนเสียง)
5. สมาชิกจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารกิจกรรม จากหน่วยงานต่างๆ ที่ตดิ ต่อผ่านเข้ ามายังสมาคมฯ ซึง่ ทางสมาคมฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าจะมีประโยชน์
ต่อสมาชิก
6. กรณีที่สมาชิกต้ องการเผยแพร่ งานวิจยั ข้ อมูล หรื อข่าวสาร ให้ แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ ทราบ สมาคมฯ จะเป็ นศูนย์กลางประสานงาน โดยจะ
พิจารณาแต่สิ่งที่จะเป็ นประโยชน์ ไม่ก่อความราคาญ หรื อ รบกวนสมาชิกท่านอื่นๆ
7. สมาชิกจะได้ รับเอกสาร หรื อนิตยสารที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมอาหาร (ทางด้ านวิชาการ) ที่จดั ทาขึ ้นโดยสมาคมฯ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
8. สมาชิกสามารถเข้ าร่ วมงานเสวนาที่สมาคมฯ ร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทุกงาน โดยจะมีทงที
ั ้ ่ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย และที่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใน
อัตราพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
9. สมาชิกจะได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ าร่ วมกิจกรรมของหน่วยงานระหว่างประเทศที่สมาคมฯ เป็ นสมาชิกเช่น The Federation of Institute of
Food Science and Technology in ASEAN (FIFSTA) ตามที่สมาคมฯ ประกาศ

