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  Rev.00 Date:……… 
 

 
แบบค ำขอต่ออำยุกำรรบัรอง 

 กำรขึน้ทะเบียนนักวิทยำศำสตรด้์ำนอำหำร  ส ำหรบัอตุสำหกรรมอำหำร 
 
 วนัที่……….เดอืน……………………….พ.ศ.…….……… 

 
1.  นาย   นางสาว   นาง   ชื่อ……………………………………………….สกุล…………………………………………….…….. 
    Mr.    Ms.         Mrs.  Name…………………………………………...Surname…………………………………………….. 
2. ทีอ่ยูป่จัจบุนั (ทีส่ามารถตดิต่อได)้ เลขที่……………………หมูท่ี่……………อาคาร/หมูบ่า้น…………………………………………….. 

ตรอก/ซอย………………………………….ถนน…………………………….………แขวง/ต าบล………………………………………….
เขต/อ าเภอ……………………………………….จงัหวดั……………………………………………..รหสัไปรษณีย…์……………….……  

    โทรศพัท/์มอืถอื………………………………………………...……………….โทรสาร……………………….……………………………. 
    E-mail Address……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. สถานทีท่ างานปจัจบุนั…………………………………………………………………………………………………………………………. 
เลขที…่………………….หมูท่ี…่……….อาคาร/หมูบ่า้น……………………………………ตรอก/ซอย…………………………………...
ถนน………………………………………แขวง/ต าบล…………………………………เขต/อ าเภอ………………………………………… 

   จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัท/์มอืถอื……………………โทรสาร……………………………. 
   E-mail Address………………………………................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี.................................................สาขา....................... 
   สถานทีส่ าหรบัจดัสง่เอกสาร   ทีอ่ยูป่จัจบุนั   ทีอ่ยูท่ีท่ างานปจัจบุนั 
   ตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนาม   บุคคล/สว่นตวั   หน่วยงาน/องคก์ร 
4. ขา้พเจา้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ประเภท        สมาชกิสามญั       สมาชกิภาค ี  เลขทีส่มาชกิ (CM/AM)…………..…………    
   ออกใหเ้มื่อเดอืน……………………….……..พ.ศ.…………….……..… ถงึ เดอืน……………..….…………..พ.ศ..…………………..… 
และมคีวามประสงคข์อใบรบัรองเป็น   ภาษาไทย   ภาษาองักฤษ 

     
     พร้อมน้ี ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการขอต่ออายุการรบัรอง การขึ้นทะเบียนนักวทิยาศาสตรด์้านอาหาร มาพร้อมกบัค าขอน้ี 
เพื่อประกอบการพจิารณา  
     หลกัฐำนและเอกสำรประกอบกำรต่ออำย ุ(พรอ้มเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 ใบค าขอต่ออายสุมาชกิ   
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 ส าเนาใบรบัรองการขึน้ทะเบยีนนกัวทิยาศาสตร ์(ฉบบัปจัจบุนั) 
 ส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นชื่อ-สกุล (กรณีทีช่ื่อและหรอืสกุลในเอกสารไมต่รงกนั) 
 ส าเนาเอกสารการฝึกอบรม / สมัมนา / ประชุมวชิาการ / ดูงานที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาทเิช่น ดา้น

การผลิต การประกนัคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภยัของอาหาร มาตรฐานอาหาร การรบัรองคุณภาพอาหาร การพฒันา
ผลติภณัฑอ์าหาร ไมน้่อยกวา่ 3 ฉบบั ในระหวา่งทีไ่ดร้บัใบรบัรองการขึน้ทะเบยีนนกัวทิยาศาสตร์ดา้นอาหารฯ จากสมาคม 

 หลกัฐานการช าระคา่ธรรมเนียมการต่ออาย ุฉบบัละ 535 บาท (รวม Vat 7%) 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทัง้หมดและเอกสารประกอบค าขอที่ขา้พเจา้ใหไ้วข้า้งต้นน้ีถูกต้อง  และเป็นความจรงิทุกประการ  

ซึง่ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐาน ประกอบค าขอพรอ้มกนัน้ี 
ขา้พเจา้รบัทราบและจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่สมาคมก าหนด และที่จะมกีารก าหนดและ /หรอืแก้ไขเพิม่เติมใน

ภายหน้าดว้ย 
 
 ลงชื่อ………………………………………………….……ผูข้อต่ออายกุารรบัรองฯ 

  (……………………………………………………….) 
       วนัที่……….เดอืน……………………….พ.ศ.…….……… 



   
 

การต่ออายุการรบัรองสมาชิกสามญัและสมาชิกภาคี 
 

 มีขัน้ตอนการต่ออายุดงัน้ี 
 

1. ใบรบัรองการขึน้ทะเบยีนนกัวทิยาศาสตรด์า้นอาหาร  มอีายุ 3 ปี  และสามารถต่ออายุไดค้ราวละ 3 ปี  
2. ผูท้ีต่อ้งการต่ออายุใบรบัรองตอ้งยื่นค าขอต่ออายุสมาชกินกัวทิยาศาสตรด์า้นอาหารต่อสมาคมฯก่อนหมดอายุพรอ้ม

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการต่ออายุ  ดงันี้ 
(1) ใบค าขอต่ออายุสมาชกิ   
(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด 
(3) ส าเนาใบรบัรองการขึน้ทะเบยีนนกัวทิยาศาสตร ์(ฉบบัปจัจุบนั) 
(4) ส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นชื่อ-สกุล (กรณีทีช่ื่อและหรอืสกุลในเอกสารไม่ตรงกนั) 
(5) ส าเนาเอกสารการฝึกอบรม / สมัมนา / ประชุมวชิาการ / ดงูาน    ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร  

อาท ิ ดา้นการผลติ   การประกนัคุณภาพ  การควบคมุคุณภาพ  ความปลอดภยัของอาหาร  มาตรฐาน
อาหาร  การรบัรองคุณภาพอาหาร  การพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร  ไม่น้อยกว่า 3 ฉบบั ในระหว่างทีไ่ดร้บั
ใบรบัรองการขึน้ทะเบยีนนกัวทิยาศาสตรจ์ากสมาคมฯ   

(6) หลกัฐานการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ฉบบัละ 535 บาท (รวม Vat 7%) 
3. คณะกรรมการพเิศษ พจิารณาค าขอต่ออายุสมาชกิพรอ้มเอกสารประกอบ   
4. ออกหนงัสอืรบัรอง  ส าหรบัผูท้ีต่่ออายุ 

 
หมายเหต ุ ขอ้ (5) เอกสารประกอบการต่ออายุใบรบัรองทีม่อียูใ่นขอ้ก าหนดสามารถมาจากหน่วยงานใดกไ็ด้  
 
 
** หากเอกสารประกอบค าขอไม่ครบถ้วนจะด าเนินการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ย้ ื่นค าขอทราบ  โดยผูย้ื่นค าขอ
ต้องจดัส่งเอกสารเพิม่เติมหรอืแก้ไขภายใน 30 วนัท าการนับจากวนัทีแ่จง้ หากไม่จดัส่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
สมาคมพจิารณาไม่ต่ออายุหนงัสอืรบัรอง 

 
 

ทัง้นี้หนงัสอืรบัรองมอีายุ 3 ปี  และสามารถต่ออายุไดค้ราวละ 3 ปี  โดยผูไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนสามารถยื่น
ค าขอต่ออายุต่อสมาคมฯก่อนการหมดอายุ  6  เดอืน หากมีการยืน่ค าต่ออายุ หลงัจากทีห่นังสือรบัรองหมดอายุ
ไปแล้ว 6 เดือน จะต้องเสียค่าปรบัส าหรบัการออกหนังสือรบัรอง 1,000 บาท 
 
กรณุาช าระเงินโดยฝาก/โอนเข้า 

          บญัชธีนาคารกรุงศรอียุธยา สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
                     ชื่อบญัชสีมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย 
          เลขทีบ่ญัช ี374-1-60907-6 ประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์

 
การจดัส่งเอกสาร 

ทีอ่ยู่ สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย  
ตู ้ปณ. 1037 ปทฝ. เกษตรศาสตร ์จตุจกัร กรุงเทพฯ 10903  
E-mail : cfop@fostat.org 
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