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ข้อบังคับ 
ของ 

สมาคมการบริหารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย) 
     

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ี เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัของสมาคมการบริหารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย)” 

สมาคมน้ีมีช่ือวา่ “สมาคมการบริหารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย)” เรียกเป็นภาษาองักฤษ
วา่ “Licensing Executives Society (Thailand)” และมีอกัษรยอ่ภาษาองักฤษวา่ “LES Thailand” 

สมาคมน้ีเป็นสมาชิกของสมาคมภายใต ้Licensing Executives Society International (“LESI”) ซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีไม่หวงัผลก าไรจดทะเบียนตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
โดยสมาคมน้ีถือเป็นเครือเดียวกนักบัสมาชิก LESI ท่ีตั้งอยู่ในประเทศอ่ืนๆ ทั้งน้ี สมาคมน้ีตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคม “LESI” ตราบเท่าท่ีขอ้บงัคบัดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสมาคมในประเทศไทย 
 

ขอ้ 2 เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นวงรีสีฟ้าและขาวสามวง มีอกัษรยอ่ภาษาองักฤษของสมาคมอยูภ่ายใน
แต่ละวงเป็นตวัอกัษร L E และ S ตามล าดบั    

 
ขอ้ 3 ส านกังานใหญ่ของสมาคมตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร 

 

วตัถุประสงค์ของสมาคม 

ขอ้ 4 วตัถุประสงคข์องสมาคมมีเพื่อ 
(1) ให้ความรู้ ความเขา้ใจ จดัอบรมสัมมนา ประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม

และสนบัสนุนความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่สมาชิกของสมาคม องคก์รทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน หรือบุคคลทัว่ไป ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลข่าวสารและ
ความเคล่ือนไหวดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับสมาชิก และผูส้นใจ 
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(2) ร่วมมือกบัองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน หรือบุคคลทัว่ไป เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และน าพาสังคมสู่
สังคมแห่งการขบัเคล่ือนโดยนวตักรรม (Innovation-Driven Society) 

(4) กระตุน้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุญาตให้ใช้
สิทธิ และประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  

(5) ส่งเสริมและสนนัสนุนไม่วา่โดยวิธีการใด ๆ เก่ียวกบัการศึกษาในดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
รวมถึงการใหทุ้นการศึกษาทุกระดบัชั้น ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสมาคม 

(6) ด าเนินการเพื่อกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการสมาคม
เห็นสมควร  

 
สมาชิก 

ขอ้ 5 สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท ดงัน้ี 

(1) สมาชิกสามญั ได้แก่ บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 6 ซ่ึงสมคัรเข้าเป็นสมาชิก
สมาคม และคณะกรรมการลงมติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสามญัของสมาคมตามขอ้ 7  

(2) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงเกียรติ หรือทรงคุณวฒิุ หรือผูมี้อุปการะคุณแก่สมาคม  
ซ่ึงคณะกรรมการลงมติให้เชิญเขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิของสมาคม 

ขอ้ 6 สมาชิกจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี   
(1) เป็นบุคคลธรรมดา 
(2) มีประสบการณ์ทางดา้นวิชาการ ธุรกิจ นโยบาย กฎหมาย การวิจยัและพฒันา การบริหาร

จดัการเทคโนโลย ีทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 
(5) ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
(6) ไม่เป็นคนวกิลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(7) ไม่ตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องโทษจ าคุก ยกเวน้
ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดในกรณีดงักล่าว
จะตอ้งเป็นในขณะท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือในระหวา่งท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น  
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(8) มีคุณสมบติัเหมาะสมในการบรรลุวตัถุประสงค์ของสมาคมและไม่ปฏิบติัตวัเป็นปฏิปักษ์
กบัสมาคม 

ขอ้ 7 ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญัของสมาคมยืน่ใบสมคัรและเอกสารตามเง่ือนไขและ
หลกัเกณฑข์องการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมต่อเลขานุการเพื่อตรวจสอบคุณสมบติั และเสนอ
เร่ืองต่อคณะกรรมการ 

 เม่ือคณะกรรมการมีมติแลว้ให้เลขานุการแจง้มติคณะกรรมการให้ผูส้มคัรทราบภายใน 30 วนันบั
แต่คณะกรรมการมีมติ และจะตอ้งไม่เกินกว่า 60 วนันบัแต่ผูส้มคัรยื่นใบสมคัรและเอกสารตาม
วรรคแรกต่อเลขานุการ 

ขอ้ 8 กรณีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัให้รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั ให้ผูส้มคัรนั้นช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนและบ ารุงสมาคมต่อเลขานุการให้เสร็จภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจง้จาก
เลขานุการ และสมาชิกภาพของผูส้มคัรให้เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท าการถดัไปจากวนัท่ีผูส้มคัรไดช้ าระ
เงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงภายในก าหนด หากไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้
เลขานุการของสมาคมแจง้เตือนผูส้มคัรโดยส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ หรือโทรสาร ให้ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงภายใน 30 นับวนัแต่วนัท่ีได้รับค าแจ้งเตือน ทั้งน้ีหากพน้ก าหนด
ดงักล่าว ถือวา่ผูส้มคัรไม่ประสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชิกสามญัของสมาคมในคร้ังน้ีและขอยกเลิกการ
สมคัรสมาชิกสามญัดงักล่าว  

 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีสมาคมไดรั้บหนงัสือตอบรับค าเชิญของผูท่ี้
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาใหเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิของสมาคม  

 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ขอ้ 9 สมาชิกสามญัมีสิทธิและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1) มีสิทธิและหนา้ท่ีตามท่ีขอ้บงัคบัของสมาคมก าหนด 
(2) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม 
(3) มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมและมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ ไดค้นละ 1 

คะแนนเสียง  
(4) มีหนา้ท่ีประพฤติตนใหส้มเกียรติกบัการเป็นสมาชิกของสมาคม 
(5) มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม 
(6) มีหนา้ท่ีรักษาช่ือเสียงของสมาคมไม่ใหเ้กิดความเส่ือมเสีย 
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ขอ้ 10 สมาชิกกิตติมศักด์ิมีสิทธิและหน้าท่ีเช่นเดียวกับสมาชิกประเภทอ่ืน เว ้นแต่สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ตามข้อ 9 (3) และมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาในการบริหารงานตาม
วตัถุประสงคข์องสมาคม 

ขอ้ 11 สมาชิกทุกประเภทของสมาคมไม่ตอ้งเสียค่าลงทะเบียนสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละประเภทตอ้งเสีย
ค่าบ ารุงสมาคมดงัต่อไปน้ี    

  สมาชิกสามญัตอ้งเสียค่าบ ารุงสมาคม จ านวน   3,500   บาทต่อปี  
  สมาชิกกิตติมศกัด์ิไม่ตอ้งเสียค่าบ ารุงสมาคม 
 

การขาดจากสมาชิก 

ขอ้ 12 สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเม่ือ 
(1) ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ และสมาชิกผูน้ั้นได้ช าระ

หน้ีสินท่ียงัติดคา้งอยูก่บัสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อย 
(2) ตาย  
(3) ขาดคุณสมบติัของสมาชิกตามท่ีก าหนดในขอ้ 6.  
(4) ถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(5) ท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาลงมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผูน้ั้นไม่ปฏิบติั

หน้าท่ีตามข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้อ 11 หรือได้ประพฤติน าความเส่ือมเสียมาสู่สมาคม หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกสมาคม 
 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 13 ให้สมาชิกสามญัของท่ีประชุมใหญ่สมาคมเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมจ านวน 5 คน ท าหนา้ท่ี

บริหารกิจการของสมาคม โดยเลือกจากสมาชิกสามญัซ่ึงอยู่ในท่ีประชุม หรือมีหนงัสือยินยอมเป็น
กรรมการมาถึงคณะกรรมการสมาคม  

ขอ้ 14 บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

(1) เป็นสมาชิกสามญั 
(2) มีประสบการณ์ทางดา้นวชิาการ ธุรกิจ นโยบาย กฎหมาย วจิยัและพฒันา การบริหาร 

จดัการเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ
สมาคม  

(3) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของสมาคมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนติดต่อกนั 
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ขอ้ 15 ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งตามขอ้ 13 เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นนายกสมาคม และกรรมการ
อีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นอุปนายกสมาคมและต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั ทั้งน้ี
กรรมการสมาคมมีต าแหน่งของกรรมการและหนา้ท่ีโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี  

(1) นายกสมาคม ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผูแ้ทนสมาคมในการ
ติดต่อกับบุคคลภายนอก และนายกสมาคมสามารถมอบหมายให้บุคคลหน่ึงหรือ หลายคน 
ด าเนินการแทนในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะได ้ตลอดจนท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม รวมถึงเป็นผูแ้ทนนานาชาติของสมาคม 
(“International Delegate of LESI”) ร่วมกับผูแ้ทนนานาชาติอ่ืนๆ โดยการแต่งตั้ งของ
คณะกรรมการสมาคมตามจ านวนท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของแอลอีเอสไอ (“the by-laws of 
LESI”) 

(2) อุปนายก ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการของสมาคมปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ี
นายกสมาคมได้มอบหมาย และท าหน้าท่ีแทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่
สามารถจะปฏิบติัหน้าท่ีได ้แต่การท าหนา้ท่ีนายกสมาคม ให้อุปนายกตามล าดบัต าแหน่งเป็น
ผูก้ระท าการแทน 

(3) เลขานุการ ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีของสมาคมใน
การปฏิบติักิจการของสมาคม และปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการสมาคม ตลอดจนท า
หนา้ท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม รวมทั้งท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัทะเบียนสมาชิก
ทั้งหมดของสมาคม และยื่นส าเนาทะเบียนสมาชิกดงักล่าวตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคมของ
ทุกปีต่อเลขานุการของแอลอีเอสไอ (“the Secretary of LESI”) 

(4) เหรัญญิก มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผูจ้ ัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย                 
บญัชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของสมาคมไวเ้พื่อตรวจสอบ เหรัญญิก
ตอ้งส่งเงินช าระค่างวดประจ าปี (“Annual LESI Dues”) ตามจ านวนสมาชิกสามญัและสมาชิก
กิตติมศกัด์ิทั้งหมดของสมาคม ตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี รวมถึงค่างวดอ่ืนๆท่ี
ตอ้งน าส่งต่อแอลอีเอสไอ (LESI) ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

(5) กรรมการต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดให้มีข้ึน          
โดยกรรมการ 1 คนอาจด ารงต าแหน่งไดม้ากกว่า 1 ต  าแหน่ง แต่ถา้คณะกรรมการมิไดก้ าหนด
ต าแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง ทั้งน้ี จ  านวนกรรมการทุกต าแหน่งเม่ือรวมกนัแลว้จะตอ้ง
ไม่เกินจ านวนกรรมการตามท่ีขอ้บงัคบัขอ้ 13. ไดก้ าหนดไว ้ 
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ขอ้ 16 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปีวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ

นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเลือกตั้ง และเม่ือครบวาระแลว้มีสิทธิไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอีกก็ได ้แต่ไม่ใหเ้กิน 2 วาระติดต่อกนั 

 เม่ือกรรมการอยูใ่นต าแหน่งครบก าหนดตามวาระแลว้ แต่กรรมการใหม่ยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนจาก

ทางราชการ ก็ให้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการใหม่จะ

ไดรั้บการจดทะเบียนจากทางราชการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ขอ้ 17 ถา้ต าแหน่งกรรมการสมาคมวา่งลงก่อนครบก าหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามญั

ท่านอ่ืน เขา้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงนั้น แต่ผูด้  ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่าวาระ

ของผูท่ี้ตนแทนเท่านั้น  

ขอ้ 18 กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี  
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ออกตามวาระ 
 (4) พน้จากการเป็นสมาชิกสมาคม ตามขอ้ 12 
 (5) ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากการเป็นกรรมการดว้ยเหตุท่ีกรรมการขาดการประชุม

คณะกรรมการโดยไม่มีการแต่งตั้งผูเ้ขา้ประชุมแทนเกินกว่าร้อยละ 50 ของการประชุม
คณะกรรมการในแต่ละปี  

 (6) ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนจากการเป็นกรรมการดว้ยเหตุอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ้ 18 (5)  
 

ขอ้ 19 กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ
คณะกรรมการ และให้การลาออกของกรรมการมีผลนับแต่วนัท่ีคณะกรรมการรับทราบการ
ลาออกนั้น  

ขอ้ 20 อ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
(1) มีอ านาจออกระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบติั โดยระเบียบนั้นจะต้องไม่ขดัต่อ

ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 
(2)  มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของสมาคม 
(3) มีอ านาจแต่งตั้ งกรรมการท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการท่ีปรึกษาหรือ

อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกินวาระของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง 
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(4) มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปี และประชุมใหญ่วสิามญั 
(5) มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ียงัมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
(6) มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ตลอดจนมีอ านาจ            

อ่ืน ๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้
(7) มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคม 
(8) มีหน้าท่ีจัดท าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้ งท่ีเก่ียวกับการเงิน ทรัพย์สินและการด าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ  
(9) มีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 

 
ขอ้ 21 การประชุมของคณะกรรมการจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
 กรรมการทั้งหมดจึงจะนบัวา่เป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีจ านวนเหลืออยู่น้อยกว่าท่ีจะเป็นองค์ประชุมได้ สมาคมจะท ากิจการ
อยา่งอ่ืนไม่ไดท้ั้งส้ิน เวน้แต่  

(1) พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นกรรมการแทนเพื่อให้ครบ
จ านวนต าแหน่งกรรมการตามขอ้ 13 โดยวาระของกรรมการท่ีตั้งข้ึนตามวรรคน้ี ให้เป็นเช่น
เดียววาระกรรมการในขอ้ 17 หรือ 

(2) นดัเรียกประชุมใหญ่  

ขอ้ 22 นอกจากท่ีกล่าวไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของคณะกรรมการเป็น
มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้นายกสมาคม ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
ก็ให้อุปนายกสมาคมหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น หากอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในท่ี
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการท่ีเขา้ประชุมในคราวนั้นเลือกกรรมการคน
ใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 24 ให้คณะกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมใหญ่สมาชิกปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมใหญ่น้ีเรียกว่า “การ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี” 
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 เม่ือมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่เม่ือใดก็ได้ หรือเม่ือสมาชิกสามญัจ านวน          
ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้า ของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมด ท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้
เรียกประชุมใหญ่ โดยหนงัสือร้องขอนั้น ตอ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการเรียกประชุม การประชุมน้ี
เรียกวา่ “การประชุมใหญ่วสิามญั” 

ขอ้ 25 การแจง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการแจง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่โดยระบุวนั เวลา 
สถานท่ี รวมถึงวาระการประชุม ให้สมาชิกทุกคนซ่ึงมีช่ือในทะเบียนของสมาคมได้ทราบเป็น
หนงัสือ ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ไดแ้ก่ ไปรษณียล์งทะเบียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
หรือโทรสาร (Fax) หรือส่งใหก้บัตวัสมาชิก ก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

ขอ้ 26 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ตอ้งมีวาระการประชุมอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี  
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คร้ังก่อน 
(2) แถลงผลงานของสมาคม บญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลของปีท่ีผ่านมาให้สมาชิก

รับทราบ 
(3) แถลงแผนการด าเนินงานของสมาคม ประมาณการทางบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุล

ของปีต่อไปใหส้มาชิกทราบ 

(4) เลือกตั้งกรรมการใหม่เม่ือครบก าหนดวาระ (ถา้มี) 
(5) เลือกตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 
(6) เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ขอ้ 27 ในการประชุมใหญ่สามญั หรือการประชุมใหญ่วิสามญั จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่
นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด  

 หากล่วงพน้ก าหนดนัดประชุมไปแล้ว 1 ชั่วโมง และสมาชิกยงัมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการ
ประชุมใหญ่คราวนั้น ไดเ้รียกนดัเพราะสมาชิกร้องขอ ก็ใหง้ดการประชุม แต่ถา้มิใช่เพราะสมาชิก
ร้องขอ ก็ให้เล่ือนการประชุมคราวนั้นไป และให้ท าการนัดบอกกล่าววนั และเวลา สถานท่ี
ประชุมใหญ่น้ี โดยให้จดัประชุมอีกคร้ังภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก โดยในการ
ประชุมใหญ่คราวหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จ าตอ้งครบองคป์ระชุม  

 สมาชิกอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมก็ได้ โดย
ผูรั้บมอบฉนัทะไม่จ  ากดัวา่ตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น 

ขอ้ 28 ให้นายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุมใหญ่ ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้อุปนายก
สมาคมท าหนา้ท่ีแทน ถา้ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมใหญ่
เลือกกรรมการคนหน่ึงคนใดข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้และไม่มีกรรมการอยูใ่นท่ีประชุมเลย ก็
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ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามญัคนหน่ึงคนใดข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม เฉพาะการประชุม
คราวนั้น 

ขอ้ 29 การออกเสียงลงคะแนนเร่ืองใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่ เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัฉบบั

น้ี ใหถื้อเสียงขา้งมากของสมาชิกสามญัท่ีอยูใ่นท่ีประชุม ในกรณีท่ีคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนน

เสียงเท่ากนั ก็ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด    

การเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน 

ขอ้ 29 การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม ถา้มี
ให้น าส่งเหรัญญิกเพื่อน าฝากไวใ้นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินท่ีได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายตามท่ีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ส าหรับการจดัการเก่ียวกบัเงิน ทรัพยสิ์น และการ
บญัชีของสมาคมท่ีนอกเหนือจากการเก็บรักษาเงินหรือทรัพย์สินตามข้างต้นให้เ ป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ขอ้ 31 การลงนามในตัว๋เงิน หรือเช็คของสมาคม ใหน้ายกสมาคมกบัเหรัญญิก หรือกรรมการอยา่งนอ้ย 2 
คน ลงลายมือช่ือร่วมกนัถึงจะถือวา่สมบูรณ์ 

ขอ้ 32 ให้อ านาจการสั่งจ่ายเงินของธนาคารเป็นไปตามอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมี                    
มติเห็นชอบ 

ขอ้ 33 ผู้สอบบัญชีต้องมิใช่กรรมการ สมาชิกสามัญ หรือเจ้าหน้าท่ีของสมาคม และจะต้อง เป็น                 
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต 

ขอ้ 34 รอบระยะเวลาบญัชีของสมาคมถือเอาวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีนั้น ๆ 

 
การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบังคับและการเลกิสมาคม 

ขอ้ 35 การแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของสมาคม และการเลิกสมาคมตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม
ใหญ่ 

ขอ้ 36 เม่ือสมาคมตอ้งเลิกไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสิ์นของสมาคมท่ีเหลืออยู่หลงัจากท่ีไดช้ าระ
บญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ให้ตกเป็นขององคก์รท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สาธารณะตามมติท่ี
ประชุมใหญ่ ทั้งน้ีองค์กรดงักล่าวตอ้งไม่เป็นสมาชิกของแอลอีเอสไอ และองค์กรดงักล่าวไม่มี
สิทธิในการใชช่ื้อแอลอีเอสหรือช่ือท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั LES (“Licensing Executives Society”) 
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บทเบ็ดเตลด็ 

ขอ้ 37 การตีความขอ้บงัคบัของสมาคม หากเป็นท่ีสงสัยให้ท่ีประชุมใหญ่โดยเสียงขา้งมากของท่ีประชุม
ช้ีขาด 

ขอ้ 38 ให้น าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยสมาคมมาใช้บงัคบัเม่ือขอ้บงัคบั
ของสมาคมมิไดก้ าหนดไว ้และหากมีขอ้บงัคบัของสมาคมขอ้ใดขดักบัประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยก์็ใหถื้อปฏิบติัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์ชบ้งัคบั 

ขอ้ 39 สมาคมตอ้งไม่ด าเนินการหาผลก าไรมาแบ่งปันกนั หรือด าเนินกิจการเพื่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด
หรือองคก์รใดองคก์รหน่ึงโดยเฉพาะนอกจากเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องสมาคมเอง 

 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 40 ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ให้เร่ิมบงัคบัได้นบัตั้งแต่วนัท่ีสมาคมได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการของแอล
อีเอสไอ (Board of delegates of LESI) ใหเ้ป็นสมาชิกของแอลอีเอสไอ และไดรั้บอนุญาตจากทาง
ราชการใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นตน้ไป  

ขอ้ 41 เม่ือสมาคมไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือวา่ผูเ้ร่ิมการทั้งหมด
เป็นสมาชิกสามญัและสมาชิกภาพของคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บจดทะเบียนเป็น
ตน้ไป 

 

 

 

 

 

 


