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 ขอสมคัรเป็นสมาชิกประเภท (นิติบคุคล)//Type of Member  (Justice Person)         

 สามญั/Ordinary member       วิสามญั/Extraordinary member    สมทบ/Associate member 

1. ช่ือผูส้มคัร (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                 ตาํแหน่ง/Position                ___  ____           

                         Applicant’s Name (Mr./Mrs./ Ms.)     

2. ช่ือนิติบุคคล/Company Name   

     ท่ีตัง้สํานกังานเลขที่/Office Address   

3. นามผูแ้ทนท่ีจะใชสิ้ทธิในสมาคมฯ/Company’s representatives to act on behalf of the company. 

ผูแ้ทนลาํดบัท่ี 1/First Representative (Mr./Mrs./ Ms.)                                                                            ตําแหนง่/Position                               

อีเมล์/E-mail address            หมายเลขโทรศพัท์/Telephone No.                                                               

ผู้แทนลาํดบัที ่ 2/Second Representative (Mr./Mrs./Ms.) .)                                                                      ตําแหน่ง/Position                                   

อีเมล์/E-mail address            หมายเลขโทรศพัท์/Telephone No.                                                               

 ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพไทย ซ่ึงขา้พเจา้ไดอ่้านระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมฯ แลว้ ขอรับรองวา่หาก

คณะกรรมการพิจารณารับเขา้เป็นสมาชิก ขา้พเจา้ยนิดีปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและจะมีข้ึนในอนาคตโดยเคร่งครัด

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. 

ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบในการกระทาํของผูแ้ทนท่ีกล่าวมาน้ี และถา้มีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนเม่ือใด ขา้พเจา้จะแจง้ให้ทราบทนัที/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. 

ในการติดต่อกบัสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพไทย  ผูแ้ทนลาํดบัท่ี  1  และ  2  ตามท่ีอยูใ่นใบสมคัรเท่านั้นจะเป็นผูด้าํเนินการจนกวา่ 

ขา้พเจา้จะแจง้การเปล่ียนแปลงให้ทราบ/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. 

ประทบัตรานิติบุคคล/Company’s Seal    (ลงช่ือ) ผูส้มคัร/Applicant’s Signature       
 

                                        (                                                                                          )

ตําแหน่ง/Position     

หมายเหตุ : ผูส้มคัร หมายถีง กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนัหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการท่ีมีอาํนาจผกูพนันิติบุคคลท่ีมาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยพิจารณาจาก 

หนงัสือรับรองของนิติบุคคลท่ีมาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ Applicant / Main Representative is an authorized director or partner and is the one 

whose name is shown in the company registration. 

: ผูแ้ทนลาํดบัท่ี 1 และ 2 หมายถีง บุคคลท่ีนิติบุคคล (ท่ีมาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ) นั้น แต่งตั้งข้ึนมาเพ่ือปฏิบติักิจการต่างๆ ในหน้าท่ีและ/หรือ

ใช้สิทธิแทนนิติบุคคลท่ีมาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯและนิติบุคคลท่ีมาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯตอ้งผูกพนัตามกฎหมายและตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลท่ี

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. 

สําหรับเจ้าหน้าทสีมาคมฯ 

 
 APPLICATION FOR MEMBERSHIP 

สมาชิกลาํดบัท่ี/Membership No.         อนุมติัวนัท่ี/Approved Date                            ____    

 ้  สําหรับผู้สมคัร 

http://www.thaibio.or.th/
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1. หนงัสอืรับรองบริษัทเลขท่ี/Company Registration License No.   

2. ทนุจดทะเบียน/Registered Capital บาท/THB 

3. จํานวนพนกังานทัง้หมด/Total Number of Employees 

4.  สดัสว่นการถือหุ้น/Shareholding Ratio  

  ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย/Thai Nationality Shareholder                                             % 

 ผู้ ถือหุ้นตา่งชาต/ิForeigner Shareholder                                                            % 

5. ผลติภณัฑ์หลกัหรือบริการของบริษัท/Category of products or resources:                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              

6. ต้องการให้สมาคมฯ มีบทบบาทหรือกิจกรรมท่ีอํานวยประโยชน์กบัทา่นในด้านใด/ What kind of rules and activities do you 

prefer from ThaiBIO? :                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      

 

ภาพถ่ายสถานประกอบการ 1 ภาพ (ถ่ายตดิป้ายช่ือบริษทั) 

A Photo of Company Location (show company name)            

    

      ข้อมูลบริษัท (Company  Information) 

http://www.thaibio.or.th/
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เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิก/Documents required with your application form 

  รูปถ่ายผู้สมคัร ขนาด 1 นิว้ 2 ใบ/2 Photos (1 inch) of the main representative (รวมท่ีตดิใบสมคัรแล้ว/Including on first page) 

  นามบตัรผู้สมคัร 1 ใบ (ตวัแทนทกุทา่น)/ Business card (all representatives) 

  สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งชาต)ิ 1 ฉบบั (ตวัแทนทกุทา่น)/ Copy of identity card or  

passport (for foreigners) 1 copy (all   representatives)  

  สาํเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบบั (ตวัแทนทกุทา่น)/ Copy of house registration (all representatives) 
   แผนท่ีแสดงท่ีตัง้สาํนกังาน /Location map 

   สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัท (ออกโดยกระทรวงพาณิชย์) 1 ฉบบั/Copy of the company registration from the MOC 

   สาํเนาใบอนญุาตทํางาน 1 ฉบบั (เฉพาะชาวตา่งชาต)ิ / Copy of work permit (for foreigners) 
 

หมายเหตุ  สาํเนาเอกสารทกุฉบบั ทกุหน้า ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษัท ต้องมกีารลงนามรับรอง “ สําเนาถูกต้อง” พร้อมกบั ประทบัตรา

นิติบคุคลทกุครัง้/All photocopies must be certified as “true copy” with the company’s seal 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้แนะนาํ  

   มี :  ช่ือ/นามสกลุ_________________________________________ช่ือบริษทั________________________________________ 

   ไม่มี : ท่านทราบข่าวรับสมคัรจากท่ีใด______________________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ท่านสะดวกชําระเงนิโดย 

 สัง่จ่ายเช็คในนามสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพไทย 

 โอนเงินผา่นเขา้บญัชีออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขท่ีบญัชี 151-237387-2  สาขา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วดัตะกลํ่า) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

หลงัจากสมาคมไดด้าํเนินการพิจารณาใบสมคัรแลว้จะใหแ้จง้ผลการสมคัรไปท่ี 

ช่ือผูติ้ดต่อ  (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                                                             
อีเมล์/E-mail address                                                             หมายเลขโทรศพัท์/Telephone No.                                                             
ท่ีตัง้สํานกังานเลขท่ี/Office Address                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ผูส้มคัรกรอกเฉพาะหนา้ 1- 3 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพไทย 

ท่ีอยู ่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 

 

http://www.thaibio.or.th/
mailto:Admin@thaibio.or.th
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ประเภทสมาชิก 

1. สมาชิกสามัญ (Ordinary Member) ได้แก่ ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีกฎหมายรับรองวา่เป็นนิติบคุคล เป็นตวัแทนจากภาคธุรกิจและ

อตุสาหกรรมท่ีมคีวามเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพโดยตรง เช่น อาหาร เกษตร การแพทย์พลงังาน สิง่แวดล้อม และผู้ให้บริการ

ทางด้านชีวภาพในด้านตา่ง ๆ เป็นต้น  

2. สมาชิกวิสามัญ (Extraordinary Member)  ได้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีกฎหมายรับรองวา่เป็นนิตบิคุคลเป็นตวัแทนจากภาคธุรกิจ

และอตุสาหกรรมท่ีมคีวามเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพโดยทางอ้อม เช่น สถาบนัการเงิน ธุรกิจร่วมลงทนุ สาํนกักฎหมายสือ่มวลชน 

สาํนกัพิมพ์ ธุรกิจรับบริหารจดัการโครงการ หรือการตลาด และธุรกิจท่ีปรึกษา เป็นต้น 

3. สมาชิกสมทบ (Associate  Member) ได้แก ่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีกฎหมายรับรองวา่เป็นนิติบคุคล เป็นตวัแทนจากภาคธุรกิจและ

อตุสาหกรรมท่ีมคีวามเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ท่ีมีความประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกของสมาคม

และขอรับบริการตา่งๆ จากสมาคมโดยไมข่ดัตอ่ระเบียบสมาคม  

อตัราค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคม 

1. สมาชิกสามญั (นิตบุิคคล)  

คา่ลงทะเบียนแรกเข้า : จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 
คา่บํารุงสมาคมประจําปี : จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

2. สมาชิกวสิามญั (นิตบุิคคล) 

คา่ลงทะเบียนแรกเข้า : จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 
คา่บํารุงสมาคมปรจําปี : จํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) 

3. สมาชิกสมทบ  )นิติบุคคล (  
คา่ลงทะเบียนแรกเข้า:จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

คา่บํารุงสมาคมประจําปี:จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

ในกรณีท่ีเข้าเป็นสมาชิกระหวา่งปีให้ชําระคา่บํารุงประจําปีตามสดัสว่นท่ีเหลอืในรอบปีปฏิทิน  *  

   **เมื่อผู้สมคัรได้ชําระเงินคา่ลงทะเบียนแรกเข้า และคา่บํารุงสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้มสีมาชิกภาพ 

ข้อควรทราบคุณสมบัตขิองสมาชิกสามญั     สมาชิกวสิามญั   และสมาชิกสมทบ  
1. จดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคลมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 

2. มีสาํนกังานอยูจ่ริงตรงตามหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ 

3. ผู้สมคัรท่ีเป็นบริษัทตา่งชาตต้ิองมีสาํนกังานสาขาหรือตวัแทนตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

หน้าทีข่องสมาชิก 

1. สมาชิกมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั คําสัง่ของสมาคม มติของท่ีประชมุใหญ่ และมติของคณะกรรมการ 
สมาคม ซึง่ไมข่ดัตอ่ธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีดีในสงัคม อยา่งเคร่งครัด 

2. ดํา รงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของสมาคม ไม่อาศยัช่ือของสมาคมเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตวัไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม 
3. สง่เสริม เผยแพร่ และสนบัสนนุกิจการของสมาคม ให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยูเ่สมอ 
4. ชําระคา่บํารุงให้แกส่มาคมตามกําหนด 
5.   สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนนาม นามสกลุ สญัชาต ิ ย้ายท่ีอยู ่ ย้ายท่ีตัง้สาํนกังาน เปลีย่นประเภทวิสาหกิจ เลกิประกอบวิสาหกิจ 

หรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบคุคลต้องแจ้งให้นายทะเบียนสมาคมฯ ทราบเป็นหนงัสือภายในกําหนดเวลา 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี
มีการเปลีย่นแปลง 

เอกสารแนบท้าย:  

ข้อควรทราบตามข้อบังคบัสมาคมฯ 

ThaiBIO’s Rules & Regulations 

 

http://www.thaibio.or.th/
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สิทธิของสมาชิก 

1. สมาชิกทกุคนมีสทิธ์ิท่ีจะเสนอความคดิเห็นหรือให้คําแนะนําตอ่สมาคมหรือคณะกรรมการสมาคม ในเร่ืองใดๆ อนัอยูใ่น

วตัถปุระสงค์ของสมาคมเพ่ือนํามาซึง่ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมและประเทศชาต ิ

2. สมาชิกทกุคนมีสทิธ์ิท่ีจะเข้าประชมุอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซกัถามคณะกรรมการสมาคม ซึง่สมาชิกสามญัเทา่นัน้มีสทิธ์ิ

เสนอญตัติในการประชมุใหญ่โดยยื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่เลขานกุารสมาคมก่อนหน้าวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 14 วนัและ

จะต้องมีสมาชิกสามญัรับรองไมน้่อยกวา่ 10 คน 

3. สมาชิกสามญัเทา่นัน้ท่ีมีสทิธ์ิในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปีหรือในท่ีประชมุใหญ่วิสามญั หรือการ

ออกเสยีงในการเลอืกตัง้คณะกรรมการ และมีสทิธ์ิออกเสยีงลงมติตา่งๆ ในท่ีประชมุได้องค์กรละ 1 เสยีง เสยีงละ 1 คะแนน

เทา่นัน้ 

4. สมาชิกสามญัเทา่นัน้ท่ีสามารถสง่ผู้แทนเข้ารับเลอืกตัง้กรรมการบริหารสมาคม 

5. สมาชิกทกุคนมีสทิธ์ิท่ีจะขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สนิของสมาคมได้ โดยยื่นคําขอนัน้ไปยงัคณะกรรมการสมาคมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุใหญ่ 

6. สมาชิกสามญัมีสทิธ์ิเข้าช่ือร่วมกนัอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกทัง้หมด ร้องขอตอ่คณะกรรมการให้จดัประชมุใหญ่วิสามญัได้ 

7. สมาชิกมีสทิธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม 

8. ผู้ ท่ีสมาชิกภาพสิน้สดุลงจะไมไ่ด้รับสทิธ์ิตามข้อ 16 นี ้และไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องเก่ียวกบัทรัพย์สนิของสมาคมไมว่า่ในกรณีใดๆ 

สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิก 

1. ได้รับคําปรึกษา และความช่วยเหลอืในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถปุระสงค์ของสมาคมเทา่ท่ีจะอํานวยได้ 

2. ได้รับความชว่ยเหลอืในการเจรจาข้อยตุิหากสมาชิกเกิดปัญหาตา่งๆ ขึน้กบัคูค้่า 

3. ได้รับบริการขา่วสารในแวดวงอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทัง้ในและตา่งประเทศ 

4. ได้รับการสง่เสริมให้มีการร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

5. ได้รับการสง่เสริมให้มีความร่วมมอืในระดบัประเทศโดยมีสว่นร่วมในการเจรจากบัผู้แทนการค้าตา่งประเทศ 

6. ได้รับการสง่เสริมการจดัการด้านการหาตลาดใหม ่และการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่สมาชิกโดยได้รับความร่วมมือจากทาง

ภาครัฐและองค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจดังานประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิการจดัแสดงสนิค้าทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ และโครงการพนัธมติรธุรกิจชีวภาพ และกิจกรรมสง่เสริมการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ ตามท่ีกรรมการและสมาชิก

แนะนํา 

7. สมาคมจะประสานงานกบัทางภาครัฐและองค์กรท่ีให้การสนบัสนนุภาคธุรกิจอตุสาหกรรมเพ่ือให้สมาชิกได้รับสทิธิพิเศษสงูสดุ

จากนโยบายสนบัสนนุการประกอบวิสาหกิจจากทางภาครัฐ 

8. สมาคมจะทําหน้าท่ีเช่ือมโยงให้เกิดเครือขา่ยระหวา่งนกัวิชาการนกัวิจยักบันกัธุรกิจหรือนกัลงทนุจากองค์กรตา่งๆ เพ่ือสร้าง

มลูคา่ให้แก่เทคโนโลยีท่ีเกิดใหมห่รือท่ีมีอยูแ่ล้ว 

9. สมาคมจะร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา หรือมหาวิทยาลยัเพ่ือสร้างและค้นหาบคุลากรรุ่นใหมท่ี่มีศกัยภาพสงูเพ่ือรองรับการ

เติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หรือปอ้นให้กบัสมาชิกท่ีต้องการบคุลากรเพ่ิมเติม 

10. ได้รับคําปรึกษาและความชว่ยเหลอืเร่ืองอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการหรือท่ีประชมุใหญ่เห็นสมควร 

http://www.thaibio.or.th/
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