แบบคำขอต่ออำยุกำรรับรอง
กำรขึน้ ทะเบียนนักวิทยำศำสตร์ด้ำนอำหำร สำหรับอุตสำหกรรมอำหำร
วันที่……….เดือน……………………….พ.ศ.…….………
1.  นาย  นางสาว  นาง ชื่อ……………………………………………….สกุล…………………………………………….……..
 Mr.  Ms.
 Mrs. Name…………………………………………...Surname……………………………………………..
ั
2. ทีอ่ ยูป่ จจุบนั (ทีส่ ามารถติดต่อได้) เลขที่……………………หมูท่ ่…
ี …………อาคาร/หมูบ่ า้ น……………………………………………..
ตรอก/ซอย………………………………….ถนน…………………………….………แขวง/ตาบล………………………………………….
เขต/อาเภอ……………………………………….จังหวัด……………………………………………..รหัสไปรษณีย…
์ ……………….……
โทรศัพท์/มือถือ………………………………………………...……………….โทรสาร……………………….…………………………….
E-mail Address………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. สถานทีท่ างานปจั จุบนั ………………………………………………………………………………………………………………………….
เลขที…
่ ………………….หมูท่ …
่ี ……….อาคาร/หมูบ่ า้ น……………………………………ตรอก/ซอย…………………………………...
ถนน………………………………………แขวง/ตาบล…………………………………เขต/อาเภอ…………………………………………
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………โทรศัพท์/มือถือ……………………โทรสาร…………………………….
E-mail Address………………………………................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี..................................................สาขา.......................
สถานทีส่ าหรับจัดส่งเอกสาร
 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
 ทีอ่ ยูท่ ท่ี างานปจั จุบนั
ต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
 บุคคล/ส่วนตัว  หน่ วยงาน/องค์กร
4. ข้าพเจ้าได้รบั การขึน้ ทะเบียน ประเภท  สมาชิกสามัญ
 สมาชิกภาคี เลขทีส่ มาชิก (CM/AM)…………..…………
ออกให้เมื่อเดือน……………………….……..พ.ศ.…………….……..… ถึง เดือน……………..….…………..พ.ศ..…………………..…
และมีความประสงค์ขอใบรับรองเป็ น
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบการขอต่ออายุการรับรอง การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร มาพร้อมกับคาขอนี้
เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรต่ออำยุ (พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
 ใบคาขอต่ออายุสมาชิก
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
 สาเนาใบรับรองการขึน้ ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ (ฉบับปจั จุบนั )
 สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ-สกุล (กรณีทช่ี ่อื และหรือสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน)
 สาเนาเอกสารการฝึ กอบรม / สัมมนา / ประชุมวิชาการ / ดูงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาทิเช่น ด้าน
การผลิต การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานอาหาร การรับรองคุณภาพอาหาร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ ในระหว่างทีไ่ ด้รบั ใบรับรองการขึน้ ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหารฯ จากสมาคม
 หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ฉบับละ 535 บาท (รวม Vat 7%)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทัง้ หมดและเอกสารประกอบคาขอที่ขา้ พเจ้าให้ไว้ขา้ งต้นนี้ถูกต้อง และเป็ นความจริงทุกประการ
ซึง่ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน ประกอบคาขอพร้อมกันนี้
ข้าพเจ้ารับทราบและจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สมาคมกาหนด และที่จะมีการกาหนดและ/หรือแก้ไขเพิม่ เติมใน
ภายหน้าด้วย
ลงชื่อ………………………………………………….……ผูข้ อต่ออายุการรับรองฯ
(……………………………………………………….)
วันที่……….เดือน……………………….พ.ศ.…….………
F-49
Rev.00 Date:………

การต่ออายุการรับรองสมาชิ กสามัญและสมาชิ กภาคี
มีขนั ้ ตอนการต่ออายุดงั นี้
1. ใบรับรองการขึน้ ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหาร มีอายุ 3 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี
2. ผูท้ ต่ี อ้ งการต่ออายุใบรับรองต้องยื่นคาขอต่ออายุสมาชิกนักวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหารต่อสมาคมฯก่อนหมดอายุพร้อม
หลักฐานทีใ่ ช้ในการต่ออายุ ดังนี้
(1) ใบคาขอต่ออายุสมาชิก
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
ั บนั )
(3) สาเนาใบรับรองการขึน้ ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ (ฉบับปจจุ
(4) สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ-สกุล (กรณีทช่ี ่อื และหรือสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน)
(5) สาเนาเอกสารการฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุมวิชาการ / ดูงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
อาทิ ด้านการผลิต การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐาน
อาหาร การรับรองคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ ในระหว่างทีไ่ ด้รบั
ใบรับรองการขึน้ ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์จากสมาคมฯ
(6) หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ฉบับละ 535 บาท (รวม Vat 7%)
3. คณะกรรมการพิเศษ พิจารณาคาขอต่ออายุสมาชิกพร้อมเอกสารประกอบ
4. ออกหนังสือรับรอง สาหรับผูท้ ต่ี ่ออายุ
หมายเหตุ ข้อ (5) เอกสารประกอบการต่ออายุใบรับรองทีม่ อี ยูใ่ นข้อกาหนดสามารถมาจากหน่วยงานใดก็ได้

** หากเอกสารประกอบคาขอไม่ครบถ้วนจะดาเนินการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผยู้ ่นื คาขอทราบ โดยผูย้ ่นื คาขอ
ต้องจัดส่งเอกสารเพิม่ เติมหรือแก้ไขภายใน 30 วันทาการนับจากวันทีแ่ จ้ง หากไม่จดั ส่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
สมาคมพิจารณาไม่ต่ออายุหนังสือรับรอง

ทัง้ นี้หนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี โดยผูไ้ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนสามารถยื่น
คาขอต่ออายุต่อสมาคมฯก่อนการหมดอายุ 6 เดือน หากมีการยืน่ คาต่ออายุ หลังจากที ห่ นังสือรับรองหมดอายุ
ไปแล้ว 6 เดือน จะต้องเสียค่าปรับสาหรับการออกหนังสือรับรอง 1,000 บาท
กรุณาชาระเงิ นโดยฝาก/โอนเข้า
บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชีสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 374-1-60907-6 ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
การจัดส่งเอกสาร
ทีอ่ ยู่ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ. 1037 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10903
E-mail : cfop@fostat.org

