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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

ท่ีตัง้สํานกังานเลขที/่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 ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและจะมีข้ึนในอนาคตโดยเคร่งครัดทุก

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. 

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/หรือใช้สิทธิ

แทนนิติบุคคลท่ีมาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯและนิติบุคคลท่ีมาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯตอ้งผูกพนัตามกฎหมายและตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีทา่น

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. 

 APPLICATION FOR MEMBERSHIP 
สําหรับเจ ้าหน้าที�สมาคมฯ 

สมาชิกลําดับท่ี/Membership No.

 

        อนุมติัวนัท่ี/Approved Date            ____  

 ้สําหรับผู้สมคัร 
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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______________________________________________________________________ 

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

หลงัจากสมาคมไดด้าํเนินการพิจารณาใบสมคัรแลว้จะใหแ้จง้ผลการสมคัรไปท่ี 

ช่ือผูติ้ดต่อ  (นาย/นาง/นางสาว)  
อีเมล์/E-mail address                                                             หมายเลขโทรศพัท์/Telephone No.             

ท่ีตัง้สํานกังานเลขท่ี/Office Address

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

ท่านสะดวกชําระเงนิโดย (หลงัจากสมาคมฯ มีหนงัสือแจง้ผลการสมคัร) 

 สั�งจา่ยเช็คในนามสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย

 โอนเงินผา่นเข้าบญัชีออมทรัพย์ ชื�อบญัชี-สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เลขที�บญัชี 151-237387-2      

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขา ถนนเฉลมิพระเกียรติ ร.9   

หมายเหตุ :  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพไทย ที�อยู ่88 ถนนเฉลมิพระเกยีรตริ 9 หนองบอน ประเวศ กทม 10250

ผูท้ี�สนใจสมคัรเพื�อเขา้รว่มเป็นสมาชกิ หรอืตอ้งการ ขอ้มลูเพิ�มเตมิ สามารถสอบถามไดท้ี� thaibioassociation1@gmail.com โทร +662-717-2102 ถงึ 

3 ต่อ 129 หรอื +6692-912-1000

ทา่นสามารถตดิตามความเคลื�อนไหวและกจิกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ไดท้ี�เวบ็ไซต ์www.thaibio.or.th หรอืที�เฟสบุ๊ค @ThaiBIOassociation 

http://www.thaibio.or.th/
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	ภาพถ่ายสถานประกอบการ 1 ภาพ (ถ่ายติดป้ายชื่อบริษัท)



