
 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

Bylaws -- The Thai Association for Biotech Industries 

สมาคมการค้านีจ้ดัตัง้ตามพระราชบญัญตัิสมาคมการค้า พ .ศ . 2509 และอยูใ่นการควบคมุดแูลของสาํนกังาน

ทะเบียนสมาคมการค้าประจําจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

หมวดท่ี1 ความท่ัวไป 

ข้อที่ 1 ชื่อของสมาคมการค้า 

ช่ือภาษาไทย   "สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพไทย"  

ช่ือยอ่ภาษาไทย   "ส.อ.ท.ช" 

ช่ือภาษาองักฤษ   " The Thai Association for Biotech Industries" 

ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ  " ThaiBIO" 

คําวา่ ”สมาคม” ตอ่ไปในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายความถึง”สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพไทย” 

ข้อที่ 2 ตราเคร่ืองหมายสมาคม 

 

 

 

 

ข้อที่ 3 สาํนักงานของสมาคมตัง้อยู่ที่ 

88 ถ .เฉลมิพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

ข้อท่ี 4 วิสัยทัศน์และพันธกิจสมาคม 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเป็นองค์กรท่ีสนบัสนนุภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศให้สามารถ

เจริญเติบโตได้อยา่งยัง่ยืนและมขีีดความสามารถในการแขง่ขนัระดบัสากล 

 



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

พันธกิจ (Missions) 

1. เช่ือมโยงหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทัง้ในและตา่งประเทศกบัสมาชิกของสมาคม

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ 

2. เป็นศนูย์รวบรวมข้อมลูด้านธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือใช้ในการอ้างอิงให้กบัสมาชิกของสมาคมของประเทศ 

3. สร้างเครือขา่ยและร่วมทํางานกบัองค์กรอ่ืนๆ ของภาครัฐ และเอกชน ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

4. สนบัสนนุ และมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย และยทุธศาสตร์ ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐเพ่ือสง่เสริมให้ธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพของของประเทศให้เจริญเติบโตและเกิดประโยชน์แก่สมาชิกและสงัคมโดยรวม  ตวัอยา่งเช่น 

การสนบัสนนุนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 

5. ดําเนินกิจกรรมด้านตา่งๆ อาทิเชน่ การจดัประชมุสมัมนาวชิาการ การฝึกอบรม การจบัคูธุ่รกิจ การเข้าร่วมงาน

ออกบธูนิทรรศการ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกของสมาคมรวมทัง้บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจ 

ข้อที่ 5 วัตถุประสงค์หลักสมาคม 

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives) 

1. สง่เสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. เป็นองค์กรกลางท่ีสามารถก่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private 

Partnership: PPP) เพ่ือการพฒันาด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ให้ครบทัง้หว่งโซค่ณุคา่ และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการเมือง 

3. สง่เสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลีย่นความรู้ความคดิเห็นและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและ

ชีววิทยาศาสตร์ร่วมกนั 

4. พฒันาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจชีวภาพของประเทศไทยให้สามารถแขง่ขนัในตลาดระดบั

ภมูิภาคและระดบัโลกได้ 

5. สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพให้เหมาะสมตอ่การพฒันาประเทศทัง้ในด้าน

อาหาร เกษตรกรรม อตุสาหกรรม การแพทย์ พลงังาน และสิง่แวดล้อม 

6. สง่เสริมและสนบัสนนุพร้อมกระตุ้นให้เกิดความตระหนกัในความสาํคญั และบทบาทของนกัวจิยัอาชีพใน 

ภาคอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

7. บม่เพาะผู้ประกอบการให้มีศกัยภาพเพ่ือก้าวสูก่ารเป็นธุรกิจชีวภาพสมยัใหมโ่ดยเป็นตวัเช่ือมโยงนโยบายของ

ภาครัฐ ในการพฒันาและการลงทนุ สูก่ารปฏิบตัิผา่นกิจกรรมขององค์กร ท่ีจะก่อให้เกิดมลูคา่ทางธรุกิจอยา่ง

แท้จริง 



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

8. ประสานงาน และสนบัสนนุให้นกัลงทนุทัง้ในและนอกประเทศ เกิดความสนใจในการลงทนุหรือร่วมลงทนุเพ่ือ

จดัตัง้องค์กร หรือบริษัททางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 

9. นําเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมแก่องค์กรท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือเป็นแนวในการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้เพ่ือการพฒันาประเทศ 

10. ประสานงานกบัองค์กรตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพทัง้ใน และตา่งประเทศ 

11. สนับสนุน หรือดําเนินการให้เกิดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับสากล อาทิเช่น การประชุมระดับ

นานาชาต ิงานแสดงสนิค้า และโครงการพนัธมิตรธุรกิจชีวภาพโดยมีประเทศไทยเป็นเวทีกลางท่ีใช้สร้างเครือข่าย

ท่ีเข้าถึงกันได้ระหว่างนกัวิจัยนกั วิชาการ นกัลงทนุ รวมถึงนกัธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญในการพฒันาผลิตภณัฑ์

หรือบริการในเชิงพาณิชย์              

หมวดที่ 2 สมาชกิและสมาชกิกับภาพ 

ข้อที่ 6 ประเภทสมาชิก 

1. สมาชิกสามัญ (Ordinary Member) ได้แก่ ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีกฎหมายรับรองวา่เป็นนิติบคุคล เป็นตวัแทนจาก

ภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพโดยตรง เช่น อาหาร เกษตร การแพทย์พลงังาน 

สิง่แวดล้อม และผู้ให้บริการทางด้านชีวภาพในด้านตา่ง ๆ เป็นต้น  

2. สมาชิกวิสามัญ (Extraordinary Member)  ได้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีกฎหมายรับรองวา่เป็นนิตบิคุคลเป็นตวัแทน

จากภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพโดยทางอ้อม เช่น สถาบนัการเงิน ธุรกิจร่วม

ลงทนุ สาํนกักฎหมายสือ่มวลชน สาํนกัพิมพ์ ธุรกิจรับบริหารจดัการโครงการ หรือการตลาด และธุรกิจท่ีปรึกษา เป็น

ต้น 

3. สมาชิกสมทบ (Associate  Member) ได้แก ่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีกฎหมายรับรองวา่เป็นนิติบคุคล เป็นตวัแทนจาก

ภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ท่ีมีความประสงค์จะ

สมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมและขอรับบริการตา่งๆ จากสมาคมโดยไมข่ดัตอ่ระเบียบสมาคม  

4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member) ได้แก่ บคุคลท่ีทรงคณุวฒุิองค์กรหรือสถาบนัซึง่สมาคมพิจารณาเห็นวา่

ได้กระทําสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ในกิจกรรมของสมาคมสมาชิกภาพของบคุคลองค์กรหรือสถาบนันัน้จะก่อให้เกิดเกียรติ

คณุตอ่สมาคมเป็นสาํคญัโดยคณะกรรมการสมาคมได้ลงมติให้เป็นสมาชิก และบคุคลองค์กรหรือสถาบนันัน้ตอบ

รับคําเชิญ 

*** ให้ผู้ เร่ิมก่อการจดัตัง้สมาคมทกุนิติบคุคล (สมาชิกผู้ก่อตัง้) มหีน้าท่ีเป็นสมาชิกสามญั  

 



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

ข้อที่ 7 คุณสมบัตขิองสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ 

1. จดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคลมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 

2. มีสาํนกังานอยูจ่ริงตรงตามหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ 

3. ผู้สมคัรท่ีเป็นบริษัทตา่งชาตต้ิองมีสาํนกังานสาขาหรือตวัแทนตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

ข้อที่ 8 คุณสมบัตขิองสมาชิกกิตติมศักดิ์ และผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกสมาคม 

1. เป็นผู้บรรลนิุติภาวะแล้ว 

2. เป็นผู้มีความประพฤติด ีและได้รับการยอมรับทางสงัคม 

3. ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไมส่มประกอบ 

4. ไมเ่ป็นโรคร้ายท่ีสง่ผลตอ่ศกัยภาพในการปฏิบตังิาน 

5. ไมต้่องคาํพิพากษาของศาลถงึท่ีสดุ ให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสาบสญู หรือ

ล้มละลาย หรือถกูลงโทษจําคกุ เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษ หรือความผิดท่ีมีกําหนดโทษขัน้ลหโุทษ หรือความผิด

อนัได้กระทําโดยประมาท การต้องคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสดุในกรณีดงักลา่วจะต้องเป็นในขณะท่ีสมคัรเข้าเป็น

สมาชิก หรือในระหวา่งเป็นสมาชิกของสมาคมเทา่นัน้ 

ข้อที่ 9 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยกเว้นสมาชิกกิตตมิศกัดิต้์องยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีสมาคมกําหนดไว้ ตอ่

เลขาธิการ หรือผู้ ท่ีได้มอบหมายให้ทําหน้าท่ีแทนเลขาธิการ โดยมสีมาชิกสามญัเป็นผู้ รับรองอยา่งน้อยสององค์กร 

ข้อที่ 10 การพิจารณาคาํขอสมัครเข้าเป็นสมาชกิ 

ให้เลขาธิการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีแทนเลขาธิการ นําใบสมคัรเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการสมาคมในคราว

ตอ่ไป เพ่ือพิจารณาให้รับหรือไมรั่บผู้สมคัรเป็นสมาชิกสมาคม และให้เลขาธิการมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้สมคัรทราบภายใน

กําหนดเวลา 7 วนั นบัแตว่นัลงมติ 

ข้อที่ 11 สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล 

ต้องแตง่ตัง้ผู้แทนซึง่เป็นบคุคลธรรมดากระทําการแทนนิติบคุคลนัน้ไมเ่กิน 2 คน เพ่ือปฎิบตัิการในหน้าที และใช้สทิธ์ิแทนนิติ

บคุคลนัน้ได้เพียงเทา่ท่ีสมาชิกบคุคลธรรมดาประเภทเดยีวกนันัน้จะพงึม ี ในการนี ้ผู้แทนอาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระทํา

การแทนหรือแตง่ตัง้ตวัแทนช่วงก็ได้ 



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

ข้อที่ 12 อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคม 

1. สมาชิกสามัญ )นิติบุคคล(  

คา่ลงทะเบียนแรกเข้า : จํานวนเงิน 5,000 บาท   (ห้าพนับาทถ้วน) 

คา่บํารุงสมาคมประจําปี : จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

2. สมาชิกวิสามัญ )นิติบุคคล (  

คา่ลงทะเบียนแรกเข้า : จํานวนเงิน 5.000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

คา่บํารุงสมาคมประจําปี : จํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) 

3. สมาชิกสมทบ  )นิติบุคคล (  

คา่ลงทะเบียนแรกเข้า : จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

คา่บํารุงสมาคมประจําปี : จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมต้่องชําระคา่ลงทะเบียนหรือคา่บํารุงอยา่งใดทัง้สิน้ 

5. ค่าบาํรุงพิเศษ สมาคมยินดีรับคา่บํารุงพิเศษจํานวนเทา่ใดจากสมาชิก 

  *** ในกรณีท่ีเข้าเป็นสมาชิกระหวา่งปี ให้ชําระคา่บํารุงประจําปีตามสดัสว่นท่ีเหลอืในรอบปีปฏิทิน 

 ข้อที่ 13 การเร่ิมต้นสมาชิกภาพ 

หลงัจากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสมาคมให้รับเข้าเป็นสมาชิก (ตามข้อ 10)  ให้ชําระคา่ลงทะเบียนแรกเข้าและ

คา่บํารุงสมาคมประจําปี (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม7%) (ตามอัตราข้อ 12) โดยสัง่จา่ยเช็คในนาม “สมาคมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยชีีวภาพไทย”     เมื่อผู้สมคัรได้ชําระเงินคา่ลงทะเบียนแรกเข้า และคา่บํารุงสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้มี

สมาชิกสภาพ 

***เงินคา่ธรรมเนียมสมคัรเข้าและคา่บํารุงสมาคมเมื่อได้ชําระตอ่สมาคมแล้วจะเรียกคืนไมไ่ด้ 

***ถ้าผู้สมคัรไมชํ่าระเงินคา่ธรรมเนียมสมคัรเข้าและคา่บํารุงสมาคมให้เสร็จสิน้ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก

เลขาธิการสมาคมหรือผู้ ท่ีได้มอบหมายให้ทําหน้าท่ีแทนเลขาธิการ ถือวา่การสมคัรคราวนัน้เป็นอนัยกเลกิ 

ข้อที่ 14 อายุสมาชิกภาพ 



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

อายสุมาชิกภาพจะสิน้สดุลง ณ วนัสิน้ปีปฏิทินและจะต้องมกีารตอ่อายภุายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้อายถุ้าสมาชิกไมม่กีารตอ่

อายตุามเวลาท่ีกําหนดถือวา่สละสทิธ์ิการเป็นสมาชิกของสมาคม 

** สมาชิกสามารถแจ้งขอชําระคา่ลงทะเบียนลา่ช้าแกน่ายทะเบียนสมาคม หรือผู้ได้รับมอบหมายได้ในกรณีท่ีมเีหตผุลอนั

สมควร ซึง่ได้รับการพิจจารณาจากคณะกรรมการบริหารสมาคมแล้ว 

* * สมาชิกท่ีขาดการตอ่อาย ุยงัสามารถสมคัรสมาชิกใหมภ่ายหลงัได้ )ยกเว้นคณะกรรมการลงมตใิห้ลบช่ือออก(   

ข้อที่ 15 การพ้นสภาพสมาชิก  

เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดด้วยเหตหุนึง่เหตใุด ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เจตนากระทําการใดๆ ท่ีทําให้สมาคม หรือประเทศไทยเสือ่มเสยีช่ือเสยีงและความมัน่คง 

2. เจตนาละเมดิข้อบงัคบัสมาคม 

3. ไมชํ่าระคา่บํารุงสมาคมเกินกวา่ 1 ปี หรือหลงัจากมีการทวงถามเป็นรายลกัษณ์อกัษร 2 ครัง้ โดยปราศจากเหตอุนั

ควร 

4. เสยีชีวติหรือสิน้สภาพนิติบคุคล 

5. เมื่อสมาชิกยื่นหนงัสอืลาออกตอ่คณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการสมาคมได้พิจารณาอนมุตั ิ

6. เมื่อสมาคมตรวจสอบพบวา่สมาชิกขาดคณุสมบตัิตามข้อท่ี 7 และ 8 

หมวดท่ี 3 สิทธิ หน้าท่ี และประโยชน์ของสมาชิก 

ข้อที่ 16 สิทธิของสมาชิก 

1. สมาชิกทกุคนมีสทิธ์ิท่ีจะเสนอความคดิเห็นหรือให้คําแนะนําตอ่สมาคมหรือคณะกรรมการสมาคม ในเร่ืองใดๆ อนั

อยูใ่นวตัถปุระสงค์ของสมาคมเพ่ือนํามาซึง่ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมและประเทศชาต ิ

2. สมาชิกทกุคนมีสทิธ์ิท่ีจะเข้าประชมุอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซกัถามคณะกรรมการสมาคม ซึง่สมาชิกสามญั

เทา่นัน้มีสทิธ์ิเสนอญตัติในการประชมุใหญ่โดยยื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่เลขานกุารสมาคมก่อนหน้าวนัประชมุ

ไมน้่อยกวา่ 14 วนัและจะต้องมีสมาชิกสามญัรับรองไมน้่อยกวา่ 10 คน 

3. สมาชิกสามญัเทา่นัน้ท่ีมีสทิธ์ิในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปีหรือในท่ีประชมุใหญ่

วิสามญั หรือการออกเสยีงในการเลอืกตัง้คณะกรรมการ และมีสทิธ์ิออกเสยีงลงมตติา่งๆ ในท่ีประชมุได้องค์กรละ 

1 เสยีง เสยีงละ 1 คะแนนเทา่นัน้ 



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

4. สมาชิกสามญัเทา่นัน้ท่ีสามารถสง่ผู้แทนเข้ารับเลอืกตัง้กรรมการบริหารสมาคม 

5. สมาชิกทกุคนมีสทิธ์ิท่ีจะขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สนิของสมาคมได้ โดยยื่นคําขอนัน้ไปยงัคณะกรรมการ

สมาคมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุใหญ่ 

6. สมาชิกสามญัมีสทิธ์ิเข้าช่ือร่วมกนัอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกทัง้หมด ร้องขอตอ่คณะกรรมการให้จดัประชมุ

ใหญ่วิสามญัได้ 

7. สมาชิกมีสทิธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม 

8. ผู้ ท่ีสมาชิกภาพสิน้สดุลงจะไมไ่ด้รับสทิธ์ิตามข้อ 16 นี ้และไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องเก่ียวกบัทรัพย์สนิของสมาคมไมว่า่ใน

กรณีใดๆ 

ข้อที่ 17 หน้าที่ของสมาชิก  

1. สมาชิกมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั คาํสัง่ของสมาคม มติของท่ีประชมุใหญ่ และมติของ

คณะกรรมการสมาคม ซึง่ไมข่ดัตอ่ธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีดีในสงัคม อยา่งเคร่งครัด 

2. ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของสมาคม ไมอ่าศยัช่ือของสมาคมเพ่ือหาประโยชน์สว่นตวัไมว่า่โดยทางตรง

หรือทางอ้อม 

3. สง่เสริม เผยแพร่ และสนบัสนนุกิจกรรมของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยูเ่สมอ 

4. ชําระคา่บํารุงให้แก่สมาคมตามกําหนด 

5. สมาชิกผู้ใดเปลีย่นนาม, นามสกลุ, สญัชาต,ิ ย้ายท่ีอยู,่ ย้ายท่ีตัง้สาํนกังาน,เปลีย่นประเภทวิสาหกิจ, เลกิประกอบ

วิสาหกิจ หรือเปลีย่นผู้แทนบคุคล ต้องแจ้งให้นายทะเบียนสมาคมทราบเป็นหนงัสอืภายในกําหนดเวลา 7 วนั นบั

จากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

ข้อที่ 18  สิทธิประโยชน์สาํหรับสมาชิก 

1. ได้รับคําปรึกษา และความช่วยเหลอืในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถปุระสงค์ของสมาคมเทา่ท่ีจะอํานวยได้ 

2. ได้รับความชว่ยเหลอืในการเจรจาข้อยตุิหากสมาชิกเกิดปัญหาตา่งๆ ขึน้กบัคูค้่า 

3. ได้รับบริการขา่วสารในแวดวงอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทัง้ในและตา่งประเทศ 

4. ได้รับการสง่เสริมให้มีการร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

5. ได้รับการสง่เสริมให้มีความร่วมมอืในระดบัประเทศโดยมีสว่นร่วมในการเจรจากบัผู้แทนการค้าตา่งประเทศ 

6. ได้รับการสง่เสริมการจดัการด้านการหาตลาดใหม ่และการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่สมาชิกโดยได้รับความ

ร่วมมือจากทางภาครัฐและองค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจดังานประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิการจดัแสดง



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

สนิค้าทัง้ภายในและตา่งประเทศ และโครงการพนัธมติรธุรกิจชีวภาพ และกิจกรรมสง่เสริมการตลาดในรูปแบบ

อ่ืนๆ ตามท่ีกรรมการและสมาชิกแนะนํา 

7. สมาคมจะประสานงานกบัทางภาครัฐและองค์กรท่ีให้การสนบัสนนุภาคธุรกิจอตุสาหกรรมเพ่ือให้สมาชิกได้รับ

สทิธิพิเศษสงูสดุจากนโยบายสนบัสนนุการประกอบวิสาหกิจจากทางภาครัฐ 

8. สมาคมจะทําหน้าท่ีเช่ือมโยงให้เกิดเครือขา่ยระหวา่งนกัวิชาการนกัวิจยักบันกัธุรกิจหรือนกัลงทนุจากองค์กรตา่งๆ 

เพ่ือสร้างมลูคา่ให้แก่เทคโนโลยีท่ีเกิดใหมห่รือท่ีมีอยูแ่ล้ว 

9. สมาคมจะร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา หรือมหาวิทยาลยัเพ่ือสร้างและค้นหาบคุลากรรุ่นใหมท่ี่มีศกัยภาพสงูเพ่ือ

รองรับการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หรือป้อนให้กบัสมาชิกท่ีต้องการบคุลากร

เพ่ิมเติม 

10. ได้รับคําปรึกษาและความชว่ยเหลอืเร่ืองอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการหรือท่ีประชมุใหญ่เห็นสมควร 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริหารสมาคม 

ข้อที่ 19  คณะกรรมการบริหารสมาคม 

1. ให้มีคณะกรรมการสมาคมขึน้คณะหนึง่เป็นผู้บริหารงาน ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสมาคม และเป็นตวัแทน

ของสมาคมในกิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสามญัท่ีเป็นนิติบคุคล ซึง่ได้รับ

เลอืกตัง้จากท่ีประชมุใหญ่มจํีานวนไมต่ํ่ากวา่ 7 คน และไมเ่กิน 25 คน 

2. การเลอืกตัง้กรรมการให้กระทําด้วยวธีิลงคะแนนลบัโดยให้สมาชิกสามญั หรือสมาชิกวิสามญัเสนอช่ือผู้แทน

สมาชิกสามญัซึง่ตนประสงค์จะให้เข้าสมคัรรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ท่ีประชมุใหญ่โดยมีสมาชิกสามญัอยู่

รับรองไมน้่อยกวา่ 2 คน แล้วให้ท่ีประชมุใหญ่ลงมตเิลอืกตัง้ให้ผู้ ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบั เป็นกรรมการตาม

จํานวนท่ีท่ีประชมุใหญ่กําหนดไว้ถ้ามีผู้ ได้คะแนนเทา่กนัในลาํดบัสดุท้ายท่ีจะเป็นกรรมการคราวนัน้ในท่ีประชมุ

ใหญ่ลงมติใหมเ่ฉพาะผู้ ท่ีได้คะแนนเทา่กนัหากปรากฏวา่ได้คะแนนเทา่กนัอีกให้ใช้วิธีจบัฉลาก 

3. ให้คณะกรรมการสมาคมเลอืกกรรมการ เพ่ือดํารงตําแหนง่ นายกสมาคม อปุนายกสมาคม เลขาธิการสมาคม  

เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสมัพนัธ์ และตาํแหนง่อ่ืนๆ ตามสมควร 

ข้อที่ 20 วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

คณะกรรมการอยูใ่นตําแหนง่คราวละ 2 ปี และให้มีการเลอืกตัง้กรรมการชดุใหมข่ึน้แทนภายใน 180 วนั การนบัวาระ

กรรมการ ให้นบัแตว่นัท่ีประชมุใหญ่มีมตเิลอืกตัง้ เมื่อคณะกรรมการสมาคมอยูใ่นตาํแหนง่ครบกําหนดตามวาระแล้ว แต่

กรรมการสมาคมชดุใหมย่งัไมไ่ด้รับอนญุาตให้จดทะเบียนจากทางราชการก็ให้คณะกรรมการสมาคมท่ีครบกําหนดตามวาระ

รักษาการไปพลางก่อน จนกวา่คณะกรรมการสมาคมชดุใหมจ่ะได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อ



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

คณะกรรมการสมาคมชดุใหมไ่ด้รับอนญุาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการชดุเดมิสง่งานให้กบั

กรรมการชดุใหมใ่ห้เสร็จสิน้ภายใน  30 วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนสมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียน 

*** การตัง้กรรมการการเปลีย่นตวักรรมการของสมาคมต้องนําไปจดทะเบียนภายในกําหนดเวลา 30 วนั นบัแตว่นัตัง้หรือ

เปลีย่นตวักรรมการ 

*** กรรมการท่ีพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการในวาระตอ่ไปได้อีกทัง้นีน้ายกสมาคมไมส่ามารถ

ดํารงตําแหนง่ติดตอ่กนัเกิน 2 วาระได้ 

ข้อที่ 21 คุณสมบตัิของนายกสมาคมและกรรมการสมาคม จะต้องมีคุณสมบัตดิังนี ้

1. เป็นสมาชิกสามญั หรือผู้แทนสมาชิกสามญั 

2. ไมเ่ป็นพนกังาน หรือลกูจ้างประจําของสมาคม 

3. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

4. ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

5. ไมเ่ป็นโรคร้ายท่ีสง่ผลตอ่ศกัยภาพในการปฏิบตังิาน 

ข้อที่ 22 การพ้นจากตาํแหน่งของนายกสมาคมและกรรมการสมาคม 

1. เสยีชีวติ 

2. ครบกําหนดออกตามวาระ 

3. ลาออกโดยให้ยื่นใบลาออกเป็นรายลกัษณ์อกัษรตอ่คณะกรรมการสมาคมและให้พ้นจากตาํแหนง่เมื่อ

คณะกรรมการสมาคมลงมติอนมุตัิให้ออก 

4. ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 15 และขาดคณุสมบตัิตามข้อ 21 

5. ท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้ถอดถอนจากตาํแหนง่ 

6. ขาดการประชมุคณะกรรมการสมาคมติดตอ่กนั 3 ครัง้โดยไมแ่จ้งให้ทราบเป็นรายลกัษณ์อกัษร 

ข้อที่ 23 กรณีตาํแหน่งว่างลงก่อนกาํหนดออกตามวาระ 

ในกรณีท่ีตาํแหนง่นายกสมาคมหรือกรรมการอ่ืนวา่งลงก่อนถงึกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสมาคมอาจแตง่ตัง้สมาชิก

สามญัคนใดคนหนึง่ให้ดาํรงตําแหนง่แทนได้ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่แทนนีอ้ยูใ่นตําแหนง่ได้เทา่วาระของผู้ ท่ีตนแทน 

ข้อที่ 24 การประชุมคณะกรรมการสมาคม 



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

ให้มกีารประชมุคณะกรรมการสมาคมอยา่งน้อย 3 เดือน ตอ่ 1 ครัง้ นายกสมาคมและกรรมการรวมกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน อาจ

เรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษได้ 

ข้อที่ 25 กิจการอนัพงึกระทาํในการประชุมคณะกรรมการสมาคม 

เป็นกิจการอนัเก่ียวกบัการปฏิบตัิธุรกิจทัว่ไปของสมาคม นอกจากกิจการท่ีจําเป็นจะต้องกระทําโดยการประชมุใหญ่สามญั

ประจําปี หรือการประชมุใหญ่วิสามญั 

ข้อที่ 26 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการสมาคม 

การประชมุคณะกรรมการสมาคมจะต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงถือได้วา่เป็น

องค์ประชมุ 

*** ในกรณีท่ีมีจํานวนกรรมการในคณะกรรมการน้อยกวา่คร่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด กรรมการท่ีเหลอือยูย่อ่มทํา

กิจการได้เฉพาะแตใ่นเร่ืองท่ีจะตัง้สมาชิกสามญัคนใดคนหนึง่หรือหลายคนเป็นกรรมการเพ่ิมขึน้ให้ครบจํานวน หรือนดัเรียก

ประชมุใหญ่ หรือทํากิจการอนัสมควรทกุอยา่งเพ่ือปกปักรักษาประโยชน์ของสมาคม เทา่นัน้ 

ข้อที่ 27 มติของที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม 

นอกจากกลา่วไว้เป็นอยา่งอ่ืนในข้อบงัคบันี ้ให้ถือเอาคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้

ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ข้อที่ 28  ประธานในที่ประชุม 

ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ หากนายกสมาคมไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ไมว่า่กรณีใดๆ  ให้อปุนายก หรือ

เลขาธิการสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุแทน ในกรณีท่ีอปุนายกหรือเลขาธิการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุ

คณะกรรมการสมาคมแตง่ตัง้กรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุเฉพาะการประชมุในคราวนัน้ 

ข้อที่ 29 อาํนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม   

1. บริหารงานและจดัการทรัพย์สนิของสมาคม ตามข้อบงัคบัและมตขิองท่ีประชมุใหญ่ 

2. เลอืกตัง้กรรมการให้ดาํรงตําแหนง่ตา่งๆ ในคณะกรรมการสมาคม 

3. วางระเบียบในการปฏิบตังิานของสมาคม โดยระเบียบนัน้จะต้องไมข่ดัตอ่ข้อบงัคบัฉบบันี ้



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

4. วา่จ้างแตง่ตัง้และถอดถอนเจ้าหน้าท่ีพนกังาน อนกุรรมการ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัดิเ์พ่ือให้การ

ดําเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย ซึง่อนกุรรมการ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ จะสามารถอยูใ่น

ตําแหนง่ได้ไมเ่กินวาระของของกรรมการท่ีแตง่ตัง้ 

5. มีหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีข้อบงัคบัได้กําหนด  

ข้อที 30 โครงสร้างและอาํนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร และคณะทาํงานของสมาคม 

1. นายกสมาคม มีหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุใหญ่และท่ีประชมุคณะกรรมการสมาคม บริหารและควบคมุกิจการ

ของสมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการท่ีเก่ียวกบับคุคลภายนอก 

2. อุปนายกสมาคม มีหน้าท่ีทําการแทนนายกสมาคมและเป็นผู้ช่วยนายกสมาคมดาํเนินกิจการทัง้ปวงอนัอยูใ่น

อํานาจหน้าท่ีของนายกสมาคมและเป็นผู้ ทําหน้าท่ีแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ 

3. เลขาธิการสมาคม มีงานท่ีในการโต้ตอบหนงัสอื เก็บรักสาเอกสารตา่งๆ ของสมาคมจดัการประชมุกรรมการ

จดัทํารายงานการประชมุตดิตอ่กบัสมาชิกและบคุคลภายนอกในเร่ืองทัว่ไปและเป็นผู้ อํานวยการในกิจการอ่ืนๆ 

หรืองานท่ีไมไ่ด้อยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของกรรมการอ่ืนโดยเฉพาะ และปฏิบตัิงานตามท่ีคณะกรรมการสมาคม

มอบหมายให้ 

4. เหรัญญิก มีหน้าท่ีควบคมุการรับจ่ายเงินเก็บรักษาเงินสดงานทําบญัชีและเก็บรักษาเอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวกบั

การเงินและทรัพย์สนิของสมาคมและปฏิบตัิงานตามท่ีคณะกรรมการสมาคมมอบหมายให้ 

5. ปฏิคม มีหน้าท่ีในการต้อนรับแขกของสมาคมเป็นผู้ อํานวยการในการจดัเตรียมสถานท่ีประชมุตา่งๆ ของสมาคม 

และปฏิบตัิงานตามท่ีคณะกรรมการสมาคมมอบหมายให้ 

6. นายทะเบียน มีหน้าท่ีจดัทําและควบคมุทะเบียนสมาชิกตลอดจนเอกสารตา่งๆ เก่ียวข้องกบัการเป็นสมาชิกและ

ปฏิบตัิงานตามท่ีคณะกรรมการสมาคมมอบหมายให้ 

7. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีเผยแพร่กิจการและช่ือเสยีงเกียรตคิณุของสมาคมให้สมาชิกและบคุคลโดยทัว่ไปได้รู้จกั

แพร่หลายและปฏิบตัิงานตามท่ีคณะกรรมการสมาคมมอบหมายให้ 

8. กิจการตาํแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมซึง่คณะกรรมการสมาคมเห็นควรกําหนดให้มีขึน้โดยมีจํานวนเมื่อรวม

กบัตําแหนง่กรรมการข้างต้นแล้วจะต้องไมเ่กินจํานวนท่ีข้อบงัคบัได้กําหนดไว้แตถ้่าคณะกรรมการสมาคมไมไ่ด้

กําหนดตาํแหนง่ก็ถือวา่เป็นกรรมการกลาง 

หมวดท่ี 5 การประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 

ข้อที่ 31 การประชุมใหญ่ 



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

1. ประชมุใหญ่สามญัปีละหนึง่ครัง้ ภายใน 120 วนั หลงัจากวนัท่ีสิน้ปีการบญัชีของสมาคมเป็นประจําทกุๆ ปี 

2. ประชมุใหญ่วิสามญั มีขึน้ในกรณีท่ีคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรหรือสมาชิกสามญัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จํานวนสมาชิกทัง้หมดแสดงความจํานงโดยยื่นหนงัสอืพร้อมด้วยเหตผุลตอ่เลขานกุารขอให้ มกีารประชมุใหญ่

วิสามญัให้คณะกรรมการสมาคมนดัประชมุใหญ่วิสามญัภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับคาํร้องขอ 

ข้อที่ 32 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 

1. ในการประชมุใหญ่ของสมาคมไมว่า่จะเป็นการประชมุใหญ่สามญัการประชมุใหญ่วิสามญัจะต้องมีสมาชิกสามญั

เข้าร่วมประชมุจํานวนไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่จากสมาชิกสามญัทัง้หมดจงึจะถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

2. กรณีท่ีการประชมุในครัง้แรก สมาชิกมาไมค่รบประชมุ เมื่อเวลาลว่งพ้นเวลานดัไปแล้ว 1 ชัว่โมง ยงัมีสมาชิกมาไม่

ครบองค์ประชมุ ถ้าการประชมุใหญ่คราวนัน้ได้เรียกเพราะสมาชิกร้องขอ(ประชมุใหญ่วิสามญั  ให้เลกิการประชมุ ((

)นัน้  ถ้ามใิชเ่พราะสมาชิกร้องขอ )ประชมุใหญ่สามญั(   ให้เลือ่นการประชมุและให้ทําการนดัชมุวนัเวลาและสถานท่ี  

ท่ีประชมุใหญ่นีอี้กครัง้หนึง่ภายในเวลากําหนด 15 วนันบัแตว่นัประชมุใหญ่ครัง้แรก ในการประชมุใหญ่คราวหลงั

นีจ้ะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

ข้อที่ 33 มติของที่ประชุมใหญ่ 

นอกจากท่ีได้กลา่วไว้เป็นอยา่งอ่ืนในหวัข้อบงัคบันีใ้ห้ถือเอาคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงชีข้าด 

ข้อที่ 34 การนัดประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการสมาคมจะต้องสง่หนงัสอืบอกกลา่วถึงเวลา สถานท่ีและระเบียบวาระการประชมุใหญ่ไปให้สมาชิกทกุคนได้

รับทราบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั และประกาศแจ้งกําหนดนดัประชมุไว้ ณ สาํนกังานของสมาคมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 

7 วนั ก่อนถงึกําหนดการประชมุใหญ่  

***การจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่วตามวรรคแรกให้สง่สาํเนาบนัทกึรายงานการประชมุครัง้ท่ีแล้ว (ถ้าม)ี ไปด้วย ในกรณีท่ีเป็นการ

นดัประชมุใหญ่สามญัประจําปี จะต้องแนบสาํเนารายงานประจําปีและสาํเนางบดลุ รวมทัง้สาํเนารายรับ-รายจา่ย ซึง่ผู้สอบ

บญัชีได้ตรวจสอบแล้วเพ่ิมเตมิไปด้วย  

ข้อที่ 35 ประธานในที่ประชุมใหญ่  



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

ให้นายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชมุ ถ้านายกไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้อปุนายกหรือเลขาธิการสมาคมเป็นประธานในท่ี

ประชมุแทน ในกรณีท่ีอปุนายกหรือเลขาธิการสมาคมไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุใหญ่เลอืกตัง้กรรมการคนใดคน

หนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่กีรรมการอยูใ่นท่ีประชมุเลย ให้ท่ีประชมุเลอืกตัง้สมาชิกคนใดคนหนึง่ เป็นประธานในท่ี

ประชมุเฉพาะการประชมุใหญ่คราวนัน้  

 

ข้อที่ 36 วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  

ผู้แทนสมาชิกสามญัอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่ได้ โดยผู้แทนสมาชิก

สามญั หรือผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องอยูร่่วมในขณะและเวลาท่ี ท่ีประชมุลงคะแนนด้วย ให้ถือปฏิบตัิเป็นสองกรณี คือ  

1. โดยเปิดเผย ให้ใช้วิธีชมูือ แล้วนบัคะแนน  

2. การลงคะแนนลบั ให้ใช้วิธีเขียนบตัรลงคะแนน และจะกระทําได้ในเมื่อคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกไมน้่อยกวา่

คร่ึงหนึง่ของจํานวนองค์ประชมุร้องขอ  

 

ข้อที่ 37 กิจการอนัพงึต้องกระทาํในการประชุมใหญ่สามัญ  

1. รับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน  

2. พิจารณารายงานประจําปี และแสดงผลการดาํเนินกิจการของสมาคมท่ีผา่นมาในรอบปี  

3. พิจารณางบรายรับ-รายจา่ยและรับรองงบดลุ  

4. แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาของสมาคมประจําปี ผู้ตรวจสอบบญัชีประจําปี และกําหนดคา่ตอบแทน  

5. เลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคมตามข้อบงัคบั  

6. กิจการท่ีต้องกระทําโดยอาศยัมติจากท่ีประชมุใหญ่  

 

ข้อที่ 38 กิจการอนัพงึต้องกระทาํในการประชุมใหญ่วิสามัญ  

กิจการอนัพงึต้องกระทําในการประชมุใหญ่วิสามญัได้แก ่กิจการท่ีจะต้องกระทําโดยอาศยัมติท่ีประชมุใหญ่ แตไ่มอ่าจหรือมี

เหตทํุาให้ไมส่ามารถจดัทําได้ในการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  

 

ข้อที่ 39 การจัดทาํรายงานบนัทึกประชุม  



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

รายงานการประชมุคณะกรรมการ การประชมุใหญ่สามญัประจําปี การประชมุสมาชิกอ่ืนๆ และการประชมุอนกุรรมการ ให้จด

บนัทกึไว้ทกุครัง้ และต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุ เพ่ือรับรองในคราวท่ีมกีารประชมุครัง้ตอ่ไป รายงานประชมุท่ีผา่นการรับรองแล้ว 

สมาชิกสามารถเรียกดไูด้ในวนัและเวลาทําการ  

หมวดท่ี 6 การเงนิ เงนิทุนพเิศษ และการบัญชีของสมาคม  

 
ข้อที่ 40 วันสิน้ปีทางบัญช ี 

ให้ถือเอาวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี เป็นวนัสิน้ปีทางบญัชีของสมาคม  

 

ข้อที่ 41 การจัดทาํงบดุล  

1. ให้คณะกรรมการจดัทํางบดลุท่ีเป็นอยู ่ณ วนัสิน้ปีทางบญัชีนัน้แล้ว สง่ให้ผู้สอบบญัชีไมเ่กินเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี 

(ในกรณีท่ีวนัสิน้ปีทางบญัชีเป็นวนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม) หรือไมเ่กิน 2 เดือน นบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของสมาคม และ

ผู้สอบบญัชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปีไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

2. งบดลุซึง่ผู้สอบบญัชีรับรองแล้ว คณะกรรมการต้องดาํเนินการเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

ภายใน 120 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของสมาคม  

3. ให้สมาคมสง่สาํเนารายงานประจําปีเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานของสมาคม พร้อมทัง้งบดลุไปยงันายทะเบียน

สมาคมการค้าประจําจงัหวดักรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีมกีารประชมุใหญ่สามญัประจําปี  

4. ให้เก็บรักษารายงานประจําปีท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของสมาคม พร้อมกบังบดลุไว้ท่ีสาํนกังานของสมาคม เพ่ือให้

สมาชิกขอตรวจดไูด้  

 

ข้อที่ 42 การเงนิของสมาคม  

1. การเงินของสมาคมอยูใ่นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการสมาคมโดยให้เปิดบญัชีเงินฝากไว้กบัธนาคาร

พาณิชย์แหง่ใดแหง่หนึง่ ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตท้องท่ีจงัหวดัซึง่สมาคมนีต้ัง้อยู ่บญัชีจะใช้ในนามของสมาคมช่ือ “สมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพไทย” หรือช่ืออ่ืนท่ีผา่นการเห็นชอบของท่ีประชมุใหญ่ เพ่ือเก็บรักษาเงินของ

สมาคม โดยสมดุบญัชีและเอกสารการเงินจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สาํนกังานของสมาคม และให้อยูใ่นความดแูล

รับผิดชอบของเหรัญญิก  

2. ให้เหรัญญิกจดัให้มีบญัชีการเงินและทรัพย์สนิของสมาคมพร้อมด้วยใบสาํคญัและหลกัฐานให้ถกูต้องตามหลกั

วชิาการบญัชี การรับเงินทกุประเภทต้องมีหลกัฐานการรับเงิน การจ่ายเงินทกุราย ต้องมใีบสาํคญัอนัมีรายการและ

จํานวนเงินท่ีถกูต้องตามท่ีได้รับอนมุตัิจากนายกสมาคมหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคม หลกัฐานการรับหรือ



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

จ่ายต้องเก็บรักษาไว้ เพ่ือการตรวจสอบโดยเรียบร้อยครบถ้วนเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษา

เงินสดไว้ในมอืเพ่ือใช้จ่ายเป็นเงินไมเ่กิน 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) (เงินทดรองจา่ย)  

 

ข้อที่ 43 การจ่ายเงนิของสมาคม  

การจา่ยเงินของสมาคมไมว่า่จากบญัชีใดๆ ต้องมตีราประทบัสมาคม พร้อมการลงลายมือช่ือของคนใดคนหนึง่ระหวา่ง นายก

สมาคม อปุนายกสมาคม หรือเลขาธิการสมาคม โดยทกุครัง้นัน้ต้องมีการลงลายมือช่ือของเหรัญญิกสมาคมทกุครัง้ไป 

(ทัง้หมด 2 รายช่ือรวมเหรัญญิกสมาคมแล้ว) โดยกําหนดให้จา่ยเงินได้ครัง้ละไมเ่กิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

*** ในการจา่ยเงินครัง้ละเกินกวา่ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการสมาคมทกุ

ครัง้ไป 

 

 ข้อที่ 44 ผู้สอบบัญช ีและอาํนาจของผู้สอบบัญช ี 

1. ผู้สอบบญัชีจะต้องไมใ่ชก่รรมการหรือเจ้าหน้าท่ีและพนกังานของสมาคม โดยจะต้องเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับ

อนญุาตถกูต้องตามกฎหมาย 

2. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจเข้าตรวจสอบสรรพสมดุ บญัชีและบรรดาเอกสารเก่ียวกบัการเงินและทรัพย์สนิของสมาคม

และมีสทิธ์ิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีและพนกังานของสมาคมทกุคน ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบับญัชีและ

เอกสารดงักลา่วข้างต้น ในการนีก้รรมการและเจ้าหน้าท่ีจะต้องคอยช่วยเหลอื และให้ความสะดวกทกุประการเพ่ือ

การสอบเช่นวา่นัน้ 

 

ข้อที่ 45 เงนิทุนพิเศษ  

สมาคมอาจหาเงินทนุพิเศษเพ่ือมาดาํเนินกิจการ และสง่เสริมความก้าวหน้าของสมาคมได้ โดยการเชือ้เชิญบคุคลภายนอก 

และสมาชิกร่วมกนับริจาค หรือกระทําการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และไมข่ดัตอ่กฎหมาย  

 

หมวดท่ี 7 การเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม  
 

ข้อที่ 46 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคับ  

ข้อบงัคบันีจ้ะแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ โดยมติของท่ีประชมุใหญ่ ซึง่มคีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของท่ีประชมุ  

 

ข้อที่ 47 การเลิกสมาคม  



 

ตราประทบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย                                                                     ลงนาม__________________________ 
 
  นายกสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย 

1. เมื่อท่ีประชมุใหญ่ลงมตใิห้เลกิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของท่ีประชมุ  

2. เมื่อศาลสัง่ให้มีสภาพล้มละลาย  

3. เมื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้เลกิตามมาตรา 36 แหง่พระราชบญัญตัิสมาคมการค้า พ.ศ. 2509  

 

ข้อที่ 48 การชาํระบัญช ี 

1. เมื่อสมาคมต้องเลกิไปด้วยเหตใุดเหตหุนึง่ ตามข้อ 47 การชําระบญัชีของสมาคม ให้นําบทบญัญตัิแหง่

พระราชบญัญตัิสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บงัคบั  

2. ในกรณีท่ีสมาคมต้องเลกิไปตามข้อ 47.1 ให้ท่ีประชมุใหญ่คราวนัน้ลงมตกํิาหนดตวัผู้ ชําระบญัชีเสยีด้วย  

3. ในกรณีท่ีสมาคมต้องเลกิไปตามข้อ 47.3 ให้คณะกรรมการสมาคมในชดุสดุท้ายท่ีได้จดทะเบียนไว้เป็นผู้ ชําระบญัชี

ร่วมกนั  

4. เมื่อชําระบญัชีเรียบร้อยแล้วทรัพย์สนิของสมาคมท่ีคงเหลอือยูใ่ห้ยกให้แก่นิติบคุคลในประเทศไทยท่ีมีวตัถปุระสงค์

เก่ียวกบัการกศุลสาธารณะแหง่ใดแหง่หนึง่ หรือหลายแหง่ตามมตขิองท่ีประชมุใหญ่  

 

 


