สําหรับเจ้ าหน้ าทีสมาคมฯ
สมาชิกลําดับที่/Membership No.

APPLICATION FOR MEMBERSHIP
อนุมตั ิวนั ที่/Approved Date
้
สําหรับผู้สมัคร

ขอสมัครเป็ นสมาชิกประเภท (นิติบคุ คล)//Type of Member (Justice Person)
 สามัญ/Ordinary member
 วิสามัญ/Extraordinary member
1. ชื่อผูส้ มัคร (นาย/นาง/นางสาว)
Applicant’s Name (Mr./Mrs./ Ms.)

____
 สมทบ/Associate member
ตําแหน่ง/Position

___ ____

2. ชื่อนิติบุคคล/Company Name
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานเลขที่/Office Address
3. นามผูแ้ ทนที่จะใช้สิทธิในสมาคมฯ/Company’s representatives to act on behalf of the company.
ผูแ้ ทนลําดับที่ 1/First Representative (Mr./Mrs./ Ms.)

ตําแหน่ง/Position

อีเมล์/E-mail address

หมายเลขโทรศัพท์/Telephone No.

ผู้แทนลําดับที่ 2/Second Representative (Mr./Mrs./Ms.) .)
อีเมล์/E-mail address

ตําแหน่ง/Position
หมายเลขโทรศัพท์/Telephone No.

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ แล้ว ขอรับรองว่าหาก
คณะกรรมการพิจารณารับเข้าเป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ ทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และจะมีข้ ึนในอนาคตโดยเคร่ งครัด
ทุกประการ/I would like to apply for a membership with ThaiBIO and affirm that I have read all the rules and regulations. I certify that if I am
approved to be a member, I will strictly follow all existing rules and regulations of ThaiBIO and any new ones that may be added in the
future.
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการกระทําของผูแ้ ทนที่กล่าวมานี้ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนเมื่อใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบทันที/I will take full
responsibility for all matters which have been undertaken by the above mentioned representatives. If the representative(s) is/are
changed, I will inform ThaiBIO immediately.
ในการติดต่อกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ผูแ้ ทนลําดับที่ 1 และ 2 ตามที่อยูใ่ นใบสมัครเท่านั้นจะเป็ นผูด้ าํ เนินการจนกว่า
ข้าพเจ้าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ/Only the first or second representatives indicated above will be contacted by the ThaiBIO unless
otherwise notified. Applicant must have full authority in his/her company.
ประทับตรานิติบุคคล/Company’s Seal
(ลงชื่อ) ผูส้ มัคร/Applicant’s Signature
(

)

ตําแหน่ง/Position
หมายเหตุ : ผูส้ มัคร หมายถีง กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การที่มีอาํ นาจผูกพันนิ ติบุคคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ โดยพิจารณาจาก
หนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ/ Applicant / Main Representative is an authorized director or partner and is the one
whose name is shown in the company registration.
: ผูแ้ ทนลําดับที่ 1 และ 2 หมายถีง บุคคลที่นิติบุคคล (ที่มาสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ) นั้น แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิบตั ิกิจการต่างๆ ในหน้าที่และ/หรื อ
ใช้สิทธิ แทนนิ ติบุคคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯและนิ ติบุคคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯต้องผูกพันตามกฎหมายและต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่
ท่านแต่งตั้ง/The first and second representatives are person who have been appointed by company to act on their behalf. The company must
be in compliance with Thai laws and must take full responsibility for the authorized representatives.
www.thaibio.or.th
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ข้ อมูลบริษัท (Company Information)
1. หนังสือรับรองบริ ษัทเลขที/่ Company Registration License No.
2. ทุนจดทะเบียน/Registered Capital

บาท/THB

3. จํานวนพนักงานทังหมด/Total
้
Number of Employees
4. สัดส่วนการถือหุ้น/Shareholding Ratio
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย/Thai Nationality Shareholder

%

 ผู้ถือหุ้นต่างชาติ/Foreigner Shareholder

%

5. ผลิตภัณฑ์หลักหรื อบริ การของบริ ษัท/Category of products or resources:

6. ต้ องการให้ สมาคมฯ มีบทบบาทหรื อกิจกรรมที่อํานวยประโยชน์กบั ท่านในด้ านใด/ What kind of rules and activities do you
prefer from ThaiBIO? :

ภาพถ่ ายสถานประกอบการ 1 ภาพ (ถ่ ายติดป้ายชื่ อบริษทั )
A Photo of Company Location (show company name)
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เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก/Documents required with your application form
 รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ ้ว 2 ใบ/2 Photos (1 inch) of the main representative (รวมที่ตดิ ใบสมัครแล้ ว/Including on first page)
 นามบัตรผู้สมัคร 1 ใบ (ตัวแทนทุกท่าน)/ Business card (all representatives)
 สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างชาติ) 1 ฉบับ (ตัวแทนทุกท่าน)/ Copy of identity card or
passport (for foreigners) 1 copy (all representatives)
 สําเนาทะเบียนบ้ าน 1 ฉบับ (ตัวแทนทุกท่าน)/ Copy of house registration (all representatives)
 แผนที่แสดงที่ตงสํ
ั ้ านักงาน /Location map
 สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัท (ออกโดยกระทรวงพาณิชย์) 1 ฉบับ/Copy of the company registration from the MOC
 สําเนาใบอนุญาตทํางาน 1 ฉบับ (เฉพาะชาวต่างชาติ) / Copy of work permit (for foreigners)
หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ทุกหน้ า ที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ต้ องมีการลงนามรับรอง “ สําเนาถูกต้ อง” พร้ อมกับ ประทับตรา
นิติบคุ คลทุกครัง้ /All photocopies must be certified as “true copy” with the company’s seal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้แนะนํา
 มี : ชื่อ/นามสกุล_________________________________________ชื่อบริ ษท
ั ________________________________________
 ไม่มี : ท่านทราบข่าวรับสมัครจากที่ใด______________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ท่ านสะดวกชําระเงินโดย
 สัง่ จ่ายเช็คในนามสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย
 โอนเงินผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เลขที่บญ
ั ชี 151-237387-2 สาขา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกลํ่า)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลังจากสมาคมได้ดาํ เนินการพิจารณาใบสมัครแล้วจะให้แจ้งผลการสมัครไปที่
ชื่อผูต้ ิดต่อ (นาย/นาง/นางสาว)
อีเมล์/E-mail address
หมายเลขโทรศัพท์/Telephone No.
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานเลขที/่ Office Address

หมายเหตุ : ผูส้ มัครกรอกเฉพาะหน้า 1- 3
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย
ที่อยู่ 88 ถนนเฉลิมพระเกียรติร 9 หนองบอนประเวศกทม 10250 โทร 0 2 7 17 210 2-3 ต่อ 129 อีเมล Admin@thaibio.or.th,
Thaibio association 1@ gmail.com
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เอกสารแนบท้ าย:
ข้ อควรทราบตามข้ อบังคับสมาคมฯ
ThaiBIO’s Rules & Regulations

ประเภทสมาชิก
1. สมาชิกสามัญ (Ordinary Member) ได้ แก่ ผู้ประกอบวิสาหกิจทีก่ ฎหมายรับรองว่าเป็ นนิติบคุ คล เป็ นตัวแทนจากภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่มคี วามเกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีชีวภาพโดยตรง เช่น อาหาร เกษตร การแพทย์พลังงาน สิง่ แวดล้ อม และผู้ให้ บริ การ
ทางด้ านชีวภาพในด้ านต่าง ๆ เป็ นต้ น
2. สมาชิกวิสามัญ (Extraordinary Member) ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบวิสาหกิจที่กฎหมายรับรองว่าเป็ นนิตบิ คุ คลเป็ นตัวแทนจากภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่มคี วามเกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีชีวภาพโดยทางอ้ อม เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจร่วมลงทุน สํานักกฎหมายสือ่ มวลชน
สํานักพิมพ์ ธุรกิจรับบริ หารจัดการโครงการ หรื อการตลาด และธุรกิจที่ปรึกษา เป็ นต้ น
3. สมาชิกสมทบ (Associate Member) ได้ แก่ ผู้ประกอบวิสาหกิจที่กฎหมายรับรองว่าเป็ นนิติบคุ คล เป็ นตัวแทนจากภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่มคี วามเกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีชีวภาพทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกของสมาคม
และขอรับบริ การต่างๆ จากสมาคมโดยไม่ขดั ต่อระเบียบสมาคม
อัตราค่ าลงทะเบียนและค่ าบํารุงสมาคม
1. สมาชิกสามัญ (นิตบิ ุคคล)
ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า : จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
ค่าบํารุงสมาคมประจําปี : จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
2. สมาชิกวิสามัญ (นิตบิ ุคคล)
ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า : จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
ค่าบํารุงสมาคมปรจําปี : จํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
3. สมาชิกสมทบ (นิติบุคคล)
ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า:จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
ค่าบํารุงสมาคมประจําปี :จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
* ในกรณีที่เข้ าเป็ นสมาชิกระหว่างปี ให้ ชําระค่าบํารุงประจําปี ตามสัดส่วนที่เหลือในรอบปี ปฏิทิน

**เมื่อผู้สมัครได้ ชําระเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้ า และค่าบํารุงสมาคมเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว จึงจะได้ มสี มาชิกภาพ
ข้ อควรทราบคุณสมบัตขิ องสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ
1. จดทะเบียนจัดตังนิ
้ ติบคุ คลมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. มีสาํ นักงานอยูจ่ ริ งตรงตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
3. ผู้สมัครที่เป็ นบริ ษัทต่างชาติต้องมีสาํ นักงานสาขาหรื อตัวแทนตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทย
หน้ าทีข่ องสมาชิก
1. สมาชิกมีหน้ าที่จะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับ คําสัง่ ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการ
สมาคม ซึง่ ไม่ขดั ต่อธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ดีในสังคม อย่างเคร่งครัด
2. ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของสมาคม ไม่อาศัยชื่อของสมาคมเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อม
3. ส่งเสริ ม เผยแพร่ และสนับสนุนกิจการของสมาคม ให้ เจริ ญรุ่งเรื อง และมีความก้ าวหน้ าอยูเ่ สมอ
4. ชําระค่าบํารุงให้ แก่สมาคมตามกําหนด
5. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนนาม นามสกุล สัญชาติ ย้ ายที่อยู่ ย้ ายที่ตงสํ
ั ้ านักงาน เปลีย่ นประเภทวิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ
หรื อเปลี่ยนผู้แทนนิติบคุ คลต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนสมาคมฯ ทราบเป็ นหนังสือภายในกําหนดเวลา 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่
มีการเปลีย่ นแปลง
www.thaibio.or.th
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สิทธิของสมาชิก
1. สมาชิกทุกคนมีสทิ ธิ์ทจี่ ะเสนอความคิดเห็นหรื อให้ คําแนะนําต่อสมาคมหรื อคณะกรรมการสมาคม ในเรื่ องใดๆ อันอยูใ่ น
วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อนํามาซึง่ ความเจริ ญรุ่งเรื องของสมาคมและประเทศชาติ
2. สมาชิกทุกคนมีสทิ ธิ์ทจี่ ะเข้ าประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการสมาคม ซึง่ สมาชิกสามัญเท่านันมี
้ สทิ ธิ์
เสนอญัตติในการประชุมใหญ่โดยยื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขานุการสมาคมก่อนหน้ าวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันและ
จะต้ องมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
3. สมาชิกสามัญเท่านันที
้ ่มีสทิ ธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ หรื อการ
ออกเสียงในการเลือกตังคณะกรรมการ
้
และมีสทิ ธิ์ออกเสียงลงมติตา่ งๆ ในทีป่ ระชุมได้ องค์กรละ 1 เสียง เสียงละ 1 คะแนน
เท่านัน้
4. สมาชิกสามัญเท่านันที
้ ่สามารถส่งผู้แทนเข้ ารับเลือกตังกรรมการบริ
้
หารสมาคม
5. สมาชิกทุกคนมีสทิ ธิ์ทจี่ ะขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สนิ ของสมาคมได้ โดยยื่นคําขอนันไปยั
้ งคณะกรรมการสมาคมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
6. สมาชิกสามัญมีสทิ ธิ์เข้ าชื่อร่วมกันอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของสมาชิกทังหมด
้
ร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ จดั ประชุมใหญ่วิสามัญได้
7. สมาชิกมีสทิ ธิประดับเครื่ องหมายของสมาคม
8. ผู้ที่สมาชิกภาพสิ ้นสุดลงจะไม่ได้ รับสิทธิ์ตามข้ อ 16 นี ้ และไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของสมาคมไม่วา่ ในกรณีใดๆ
สิทธิประโยชน์ สําหรับสมาชิก
1. ได้ รับคําปรึกษา และความช่วยเหลือในเรื่ องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอํานวยได้
2. ได้ รับความช่วยเหลือในการเจรจาข้ อยุติหากสมาชิกเกิดปั ญหาต่างๆ ขึ ้นกับคูค่ ้ า
3. ได้ รับบริ การข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทังในและต่
้
างประเทศ
4. ได้ รับการส่งเสริ มให้ มีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
5. ได้ รับการส่งเสริ มให้ มีความร่วมมือในระดับประเทศโดยมีสว่ นร่วมในการเจรจากับผู้แทนการค้ าต่างประเทศ
6. ได้ รับการส่งเสริ มการจัดการด้ านการหาตลาดใหม่ และการสร้ างโอกาสทางธุรกิจให้ แก่สมาชิกโดยได้ รับความร่วมมือจากทาง
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงสินค้ าทังภายในและ
้
ต่างประเทศ และโครงการพันธมิตรธุรกิจชีวภาพ และกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดในรูปแบบอื่นๆ ตามที่กรรมการและสมาชิก
แนะนํา
7. สมาคมจะประสานงานกับทางภาครัฐและองค์กรทีใ่ ห้ การสนับสนุนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้ สมาชิกได้ รับสิทธิพิเศษสูงสุด
จากนโยบายสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจจากทางภาครัฐ
8. สมาคมจะทําหน้ าที่เชื่อมโยงให้ เกิดเครื อข่ายระหว่างนักวิชาการนักวิจยั กับนักธุรกิจหรื อนักลงทุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อสร้ าง
มูลค่าให้ แก่เทคโนโลยีที่เกิดใหม่หรื อที่มีอยูแ่ ล้ ว
9. สมาคมจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรื อมหาวิทยาลัยเพื่อสร้ างและค้ นหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศกั ยภาพสูงเพื่อรองรับการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หรื อป้อนให้ กบั สมาชิกที่ต้องการบุคลากรเพิ่มเติม
10. ได้ รับคําปรึกษาและความช่วยเหลือเรื่ องอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการหรื อที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
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