สําหรับเจ้าหน้าทีส� มาคมฯ
สมาชิกลําดับที/่ 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
ั ้ านักงานเลขที/่ 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 ซึ่งข้าพเจ้าได้อา่ นระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ แล้ว ขอรับรองว่าหาก
คณะกรรมการพิจารณารับเข้าเป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ ทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และจะมีข้ ึนในอนาคตโดยเคร่ งครัดทุก
ประการ/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 แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิ บตั ิกิจการต่างๆ ในหน้าที่และ/หรื อใช้สิท ธิ
แทนนิ ติบุคคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯและนิ ติบุคคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯต้องผูกพันตามกฎหมายและต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ทา่ น
แต่งตั้ง/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 อกิจกรรมที่อาํ นวยประโยชน์กบั 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______________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลังจากสมาคมได้ดาํ เนินการพิจารณาใบสมัครแล้วจะให้แจ้งผลการสมัครไปที่
ชื่อผูต้ ิดต่อ (นาย/นาง/นางสาว)
หมายเลขโทรศัพท์/Telephone No.
อีเมล์/E-mail address
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานเลขที/่ Office Address

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ท่ านสะดวกชําระเงินโดย (หลังจากสมาคมฯ มีหนังสื อแจ้งผลการสมัคร)
 สัง� จ่ายเช็คในนามสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย
 โอนเงินผ่านเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ชื�อบัญชี-สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เลขที�บญ
ั ชี 151-237387-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
หมายเหตุ : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพไทย ทีอ� ยู่ 88 ถนนเฉลิมพระเกียรติร 9 หนองบอน ประเวศ กทม 10250
ผูท้ ส�ี นใจสมัครเพือ� เข้าร่วมเป็ นสมาชิก หรือต้องการ ข้อมูลเพิม� เติม สามารถสอบถามได้ท�ี thaibioassociation1@gmail.com โทร +662-717-2102 ถึง
3 ต่อ 129 หรือ +6692-912-1000
ท่านสามารถติดตามความเคลือ� นไหวและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ได้ทเ�ี ว็บไซต์ www.thaibio.or.th หรือทีเ� ฟสบุ๊ค @ThaiBIOassociation
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