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ข้ อบังคับ
ของ
สมาคมการบริหารการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ (ประเทศไทย)

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับของสมาคมการบริหารการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ (ประเทศไทย)”
สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมการบริหารการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ (ประเทศไทย)” เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษ
ว่า “Licensing Executives Society (Thailand)” และมีอกั ษรย่อภาษาอังกฤษว่า “LES Thailand”
สมาคมนี้ เป็ นสมาชิกของสมาคมภายใต้ Licensing Executives Society International (“LESI”) ซึ่ ง
เป็ นนิ ติบุคคลที่ไม่หวังผลกาไรจดทะเบียนตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยสมาคมนี้ ถือเป็ นเครื อเดียวกันกับสมาชิ ก LESI ที่ต้ งั อยู่ในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ สมาคมนี้ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคม “LESI” ตราบเท่าที่ขอ้ บังคับดังกล่าวไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสมาคมในประเทศไทย
ข้อ 2 เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นวงรี สีฟ้าและขาวสามวง มีอกั ษรย่อภาษาอังกฤษของสมาคมอยูภ่ ายใน
แต่ละวงเป็ นตัวอักษร L E และ S ตามลาดับ

ข้อ 3 สานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่ อ
กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ของสมาคม
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีเพื่อ
(1) ให้ความรู ้ ความเข้าใจ จัดอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
และสนับสนุนความรู ้ดา้ นทรัพย์สินทางปั ญญาแก่สมาชิ กของสมาคม องค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุ มชน หรื อบุคคลทัว่ ไป ตลอดจนเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาสาหรับสมาชิก และผูส้ นใจ
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(2)

ร่ วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน รัฐวิสาหกิ จ ชุ มชน หรื อบุคคลทัว่ ไป เพื่อส่ งเสริ ม
และสนับสนุนความรู้ดา้ นทรัพย์สินทางปั ญญา

(3)

ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการอนุ ญาตให้ใช้สิ ทธิ และนาพาสั งคมสู่
สังคมแห่งการขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Society)

(4)

กระตุน้ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิ และประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา

(5)

ส่ งเสริ มและสนันสนุ นไม่วา่ โดยวิธีการใด ๆ เกี่ยวกับการศึกษาในด้านทรัพย์สินทางปั ญญา
รวมถึงการให้ทุนการศึกษาทุกระดับชั้น ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม

(6)

ด าเนิ น การเพื่ อ กุ ศ ลสาธารณะหรื อสาธารณประโยชน์ ต ามที่ ค ณะกรรมการ สมาคม
เห็นสมควร
สมาชิก

ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท ดังนี้
(1)
(2)

สมาชิ ก สามัญ ได้แก่ บุ ค คลซึ่ งมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ งสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
สมาคม และคณะกรรมการลงมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมตามข้อ 7
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงเกียรติ หรื อทรงคุณวุฒิ หรื อผูม้ ีอุปการะคุณแก่สมาคม
ซึ่ งคณะกรรมการลงมติให้เชิ ญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม

ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลธรรมดา
(2) มีประสบการณ์ ทางด้านวิชาการ ธุ รกิจ นโยบาย กฎหมาย การวิจยั และพัฒนา การบริ หาร
จัดการเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติสุภาพเรี ยบร้อย
(5) ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ
(6) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(7) ไม่ ตอ้ งคาพิ พากษาของศาลถึ งที่สุ ดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อต้องโทษจาคุ ก ยกเว้น
ความผิดฐานประมาท หรื อลหุ โทษ การต้องคาพิพากษาของศาลถึ งที่สุดในกรณี ดงั กล่าว
จะต้องเป็ นในขณะที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิกหรื อในระหว่างที่เป็ นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
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(8)

มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ของสมาคมและไม่ปฏิบตั ิตวั เป็ นปฏิปักษ์
กับสมาคม

ข้อ 7 ให้ผทู้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมยืน่ ใบสมัครและเอกสารตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ของการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก สมาคมต่อเลขานุการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ
เรื่ องต่อคณะกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการมีมติแล้วให้เลขานุการแจ้งมติคณะกรรมการให้ผสู้ มัครทราบภายใน 30 วันนับ
แต่คณะกรรมการมีมติ และจะต้องไม่เกินกว่า 60 วันนับแต่ผสู ้ มัครยื่นใบสมัครและเอกสารตาม
วรรคแรกต่อเลขานุการ
ข้อ 8 กรณี คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิให้รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สามัญ ให้ผสู ้ มัครนั้นชาระเงิ น
ค่าลงทะเบี ยนและบารุ งสมาคมต่อเลขานุ การให้เสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ไ ด้รับแจ้งจาก
เลขานุการ และสมาชิ กภาพของผูส้ มัครให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ทาการถัดไปจากวันที่ผสู ้ มัครได้ชาระ
เงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นและค่ า บ ารุ ง ภายในก าหนด หากไม่ ช าระภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้
เลขานุ การของสมาคมแจ้งเตือนผูส้ มัครโดยส่ งจดหมายอิเล็คทรอนิ กส์ หรื อโทรสาร ให้ชาระเงิ น
ค่า ลงทะเบี ย น และค่ า บ ารุ ง ภายใน 30 นับ วันแต่ วนั ที่ ไ ด้รับ ค าแจ้ง เตื อน ทั้ง นี้ หากพ้นก าหนด
ดังกล่าว ถือว่าผูส้ มัครไม่ประสงค์จะเข้าเป็ นสมาชิ กสามัญของสมาคมในครั้งนี้ และขอยกเลิกการ
สมัครสมาชิกสามัญดังกล่าว
สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับหนังสื อตอบรับคาเชิ ญของผูท้ ี่
คณะกรรมการได้พิจารณาให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม
สิ ทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้อ 9 สมาชิกสามัญมีสิทธิ และหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) มีสิทธิ และหน้าที่ตามที่ขอ้ บังคับของสมาคมกาหนด
(2) มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
(3) มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่ของสมาคมและมี สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มใหญ่ ได้คนละ 1
คะแนนเสี ยง
(4) มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติกบั การเป็ นสมาชิกของสมาคม
(5) มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
(6) มีหน้าที่รักษาชื่อเสี ยงของสมาคมไม่ให้เกิดความเสื่ อมเสี ย
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ข้อ 10 สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ มี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกับ สมาชิ ก ประเภทอื่ น เว้น แต่ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ต ามข้อ 9 (3) และมี ห น้า ที่ ใ ห้ค าปรึ ก ษาในการบริ ห ารงานตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ 11 สมาชิกทุกประเภทของสมาคมไม่ตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละประเภทต้องเสี ย
ค่าบารุ งสมาคมดังต่อไปนี้
สมาชิกสามัญต้องเสี ยค่าบารุ งสมาคม
จานวน 3,500 บาทต่อปี
สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ตอ้ งเสี ยค่าบารุ งสมาคม
การขาดจากสมาชิก
ข้อ 12 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
(1) ลาออก โดยยื่นหนังสื อเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อคณะกรรมการ และสมาชิ กผูน้ ้ นั ได้ชาระ
หนี้สินที่ยงั ติดค้างอยูก่ บั สมาคมเป็ นที่เรี ยบร้อย
(2) ตาย
(3) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามที่กาหนดในข้อ 6.
(4) ถู ก ลงโทษไล่ ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์ก าร หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐหรื อ
เอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) ที่ประชุ มใหญ่ได้พิจารณาลงมติ ให้ลบชื่ อออกจากทะเบี ยน เพราะสมาชิ กผูน้ ้ นั ไม่ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ ตามข้อ 9 ข้อ 10 หรื อข้อ 11 หรื อได้ป ระพฤติ นาความเสื่ อมเสี ย มาสู่ ส มาคม หรื อ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมที่จะเป็ นสมาชิกสมาคม
คณะกรรมการ
ข้อ 13 ให้สมาชิกสามัญของที่ประชุ มใหญ่สมาคมเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมจานวน 5 คน ทาหน้าที่
บริ หารกิ จการของสมาคม โดยเลือกจากสมาชิ กสามัญซึ่ งอยู่ในที่ ประชุ ม หรื อมีหนังสื อยินยอมเป็ น
กรรมการมาถึงคณะกรรมการสมาคม
ข้อ 14 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิกสามัญ
(2) มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ธุ รกิจ นโยบาย กฎหมาย วิจยั และพัฒนา การบริ หาร
จัดการเทคโนโลยี ทรั พย์สินทางปั ญญา หรื อด้า นอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ วัตถุ ประสงค์ของ
สมาคม
(3) มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมของสมาคมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน
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ข้อ 15 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ 13 เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นนายกสมาคม และกรรมการ
อีกคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นอุปนายกสมาคมและตาแหน่ งอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ ทั้งนี้
กรรมการสมาคมมีตาแหน่งของกรรมการและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
(1)

นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนสมาคมในการ
ติ ดต่ อกับบุ คคลภายนอก และนายกสมาคมสามารถมอบหมายให้บุ คคลหนึ่ งหรื อ หลายคน
ดาเนิ นการแทนในเรื่ องใด เรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะได้ ตลอดจนทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุ ม
คณะกรรมการ และการประชุ มใหญ่ ของสมาคม รวมถึ งเป็ นผูแ้ ทนนานาชาติของสมาคม
(“International Delegate of LESI”) ร่ วมกับผูแ้ ทนนานาชาติ อื่ นๆ โดยการแต่ งตั้งของ
คณะกรรมการสมาคมตามจานวนที่ กาหนดในข้อบังคับของแอลอี เอสไอ (“the by-laws of
LESI”)

(2)

อุปนายก ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการของสมาคมปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่
นายกสมาคมได้มอบหมาย และทาหน้าที่ แทนนายกสมาคม เมื่ อนายกสมาคมไม่ อยู่หรื อไม่
สามารถจะปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ แต่การทาหน้าที่นายกสมาคม ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่ งเป็ น
ผูก้ ระทาการแทน

(3)

เลขานุการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุ รการของสมาคมทั้งหมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมใน
การปฏิ บ ตั ิ กิ จการของสมาคม และปฏิ บ ตั ิ ตามคาสั่งของคณะกรรมการสมาคม ตลอดจนท า
หน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม รวมทั้งทาหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิ ก
ทั้งหมดของสมาคม และยื่นสาเนาทะเบียนสมาชิ กดังกล่าวตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของ
ทุกปี ต่อเลขานุการของแอลอีเอสไอ (“the Secretary of LESI”)

(4)

เหรั ญญิ ก มี หน้าที่ เกี่ ยวกับการเงิ นทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ัดท าบัญชี รายรั บรายจ่ าย
บัญชี งบดุ ลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ เหรัญญิก
ต้องส่ งเงินชาระค่างวดประจาปี (“Annual LESI Dues”) ตามจานวนสมาชิกสามัญและสมาชิ ก
กิตติมศักดิ์ท้ งั หมดของสมาคม ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี รวมถึ งค่างวดอื่นๆที่
ต้องนาส่ งต่อแอลอีเอสไอ (LESI) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(5)

กรรมการตาแหน่ งอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการเห็ นสมควรกาหนดให้มีข้ ึ น
โดยกรรมการ 1 คนอาจดารงตาแหน่งได้มากกว่า 1 ตาแหน่ ง แต่ถา้ คณะกรรมการมิได้กาหนด
ตาแหน่ งก็ถือว่าเป็ นกรรมการกลาง ทั้งนี้ จานวนกรรมการทุกตาแหน่งเมื่อรวมกันแล้วจะต้อง
ไม่เกินจานวนกรรมการตามที่ขอ้ บังคับข้อ 13. ได้กาหนดไว้
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ข้อ 16 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
นับตั้งแต่วนั ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี เลือกตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วมีสิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอีกก็ได้ แต่ไม่ให้เกิน 2 วาระติดต่อกัน
เมื่อกรรมการอยูใ่ นตาแหน่งครบกาหนดตามวาระแล้ว แต่กรรมการใหม่ยงั ไม่ได้รับการจดทะเบียนจาก
ทางราชการ ก็ให้กรรมการที่ ครบกาหนดตามวาระรั กษาการไปพลางก่ อน จนกว่ากรรมการใหม่จะ
ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 17 ถ้าตาแหน่งกรรมการสมาคมว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิ กสามัญ
ท่านอื่น เข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่วา่ งลงนั้น แต่ผดู ้ ารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เท่าวาระ
ของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 18 กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามวาระ
(4) พ้นจากการเป็ นสมาชิกสมาคม ตามข้อ 12
(5) ที่ประชุ มใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการด้วยเหตุที่กรรมการขาดการประชุ ม
คณะกรรมการโดยไม่ มีการแต่งตั้งผูเ้ ข้าประชุ มแทนเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของการประชุ ม
คณะกรรมการในแต่ละปี
(6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการด้วยเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 18 (5)
ข้อ 19 กรรมการที่ ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อ
คณะกรรมการ และให้ก ารลาออกของกรรมการมี ผ ลนับ แต่ วนั ที่ คณะกรรมการรั บทราบการ
ลาออกนั้น
ข้อ 20 อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) มี อานาจออกระเบี ย บต่ า ง ๆ เพื่ อให้ส มาชิ ก ได้ป ฏิ บ ตั ิ โดยระเบี ย บนั้น จะต้อ งไม่ ข ดั ต่ อ
ข้อบังคับฉบับนี้
(2) มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
(3) มี อ านาจแต่ ง ตั้ง กรรมการที่ ป รึ ก ษา หรื อ อนุ ก รรมการได้ แต่ ก รรมการที่ ป รึ ก ษาหรื อ
อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ที่ยงั มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
มี อานาจบริ หารกิ จการของสมาคม เพื่ อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ตลอดจนมี อานาจ
อื่น ๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาหนดไว้
มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
มี ห น้า ที่ จ ัด ท าเอกสารหลัก ฐานต่ า ง ๆ ทั้ง ที่ เ กี่ ย วกับ การเงิ น ทรั พ ย์สิ น และการด าเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนดตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

ข้อ 21 การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะนับว่าเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่คณะกรรมการมี จานวนเหลื ออยู่น้อยกว่าที่จะเป็ นองค์ประชุ มได้ สมาคมจะทากิ จการ
อย่างอื่นไม่ได้ท้ งั สิ้ น เว้นแต่
(1) พิจารณาแต่ ง ตั้ง สมาชิ ก สามัญคนใดคนหนึ่ ง หรื อหลายคนเป็ นกรรมการแทนเพื่ อให้ครบ
จานวนตาแหน่ งกรรมการตามข้อ 13 โดยวาระของกรรมการที่ต้ งั ขึ้นตามวรรคนี้ ให้เป็ นเช่ น
เดียววาระกรรมการในข้อ 17 หรื อ
(2) นัดเรี ยกประชุมใหญ่
ข้อ 22 นอกจากที่กล่าวไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของคณะกรรมการเป็ น
มติของที่ประชุ มคณะกรรมการ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคม ไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ก็ให้อุปนายกสมาคมหน้าที่เป็ นประธานในการประชุ มคราวนั้น หากอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่
ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าประชุ มในคราวนั้นเลือกกรรมการคน
ใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
การประชุ มใหญ่
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ มใหญ่สมาชิ กปี ละหนึ่ งครั้ ง การประชุ มใหญ่น้ ี เรี ยกว่า “การ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ”
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เมื่ อมี เหตุ จาเป็ น คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ มใหญ่เมื่ อใดก็ได้ หรื อเมื่ อสมาชิ กสามัญจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า ของจานวนสมาชิ กสามัญทั้งหมด ทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้
เรี ยกประชุ มใหญ่ โดยหนังสื อร้องขอนั้น ต้องระบุวตั ถุประสงค์ในการเรี ยกประชุ ม การประชุ มนี้
เรี ยกว่า “การประชุมใหญ่วสิ ามัญ”
ข้อ 25 การแจ้งกาหนดนัดประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการแจ้งกาหนดนัดประชุ มใหญ่โดยระบุวนั เวลา
สถานที่ รวมถึ งวาระการประชุ ม ให้สมาชิ กทุกคนซึ่ งมีชื่อในทะเบียนของสมาคมได้ทราบเป็ น
หนังสื อ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ ง ได้แก่ ไปรษณี ยล์ งทะเบียน จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail)
หรื อโทรสาร (Fax) หรื อส่ งให้กบั ตัวสมาชิก ก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อน
(2) แถลงผลงานของสมาคม บัญชี รายรั บ รายจ่า ย และบัญชี งบดุ ล ของปี ที่ ผ่านมาให้ส มาชิ ก
รับทราบ
(3) แถลงแผนการดาเนินงานของสมาคม ประมาณการทางบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล
ของปี ต่อไปให้สมาชิกทราบ
(4) เลือกตั้งกรรมการใหม่เมื่อครบกาหนดวาระ (ถ้ามี)
(5) เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 27 ในการประชุมใหญ่สามัญ หรื อการประชุ มใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิ กสามัญเข้าร่ วมประชุ มไม่
น้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
หากล่ วงพ้นก าหนดนัดประชุ มไปแล้ว 1 ชั่วโมง และสมาชิ ก ยัง มาไม่ค รบองค์ป ระชุ ม ถ้าการ
ประชุมใหญ่คราวนั้น ได้เรี ยกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ก็ให้งดการประชุ ม แต่ถา้ มิใช่เพราะสมาชิ ก
ร้องขอ ก็ให้เลื่ อนการประชุ มคราวนั้นไป และให้ทาการนัดบอกกล่ าววัน และเวลา สถานที่
ประชุมใหญ่น้ ี โดยให้จดั ประชุมอีกครั้งภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ มใหญ่คราวแรก โดยในการ
ประชุมใหญ่คราวหลังนี้ไม่บงั คับว่าจาต้องครบองค์ประชุม
สมาชิ กอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุ มใหญ่ของสมาคมก็ได้ โดย
ผูร้ ับมอบฉันทะไม่จากัดว่าต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ 28 ให้นายกสมาคมเป็ นประธานที่ประชุ มใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้อุปนายก
สมาคมทาหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุ ม ถ้าและไม่มีกรรมการอยูใ่ นที่ประชุ มเลย ก็
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ให้ที่ประชุ มใหญ่เลื อกสมาชิ กสามัญคนหนึ่ งคนใดขึ้ นเป็ นประธานในที่ ประชุ ม เฉพาะการประชุ ม
คราวนั้น
ข้อ 29 การออกเสี ยงลงคะแนนเรื่ องใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับฉบับ
นี้ ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิกสามัญที่อยูใ่ นที่ประชุม ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงที่ลงมติมีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
การเงิน การบัญชี และทรัพย์ สิน
ข้อ 29 การเงินและทรัพยสิ นทั้งหมดให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม ถ้ามี
ให้น าส่ ง เหรั ญญิ ก เพื่ อ นาฝากไว้ใ นธนาคารพาณิ ช ย์ห รื อ สถาบัน การเงิ น ที่ ไ ด้รั บอนุ ญ าตตาม
กฎหมายตามที่คณะกรรมการมีมติ เห็ นชอบ สาหรับการจัดการเกี่ ยวกับเงิ น ทรั พย์สิน และการ
บัญชี ข องสมาคมที่ นอกเหนื อจากการเก็ บ รั ก ษาเงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ น ตามข้างต้นให้เ ป็ นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 31 การลงนามในตัว๋ เงิน หรื อเช็คของสมาคม ให้นายกสมาคมกับเหรัญญิก หรื อกรรมการอย่างน้อย 2
คน ลงลายมือชื่อร่ วมกันถึงจะถือว่าสมบูรณ์
ข้อ 32 ให้ อ านาจการสั่ ง จ่ า ยเงิ น ของธนาคารเป็ นไปตามอ านาจด าเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการมี
มติเห็นชอบ
ข้อ 33 ผู้ส อบบัญ ชี ต้อ งมิ ใ ช่ ก รรมการ สมาชิ ก สามัญ หรื อเจ้า หน้ า ที่ ข องสมาคม และจะต้อ งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 34 รอบระยะเวลาบัญชีของสมาคมถือเอาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี นั้น ๆ
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 35 การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม และการเลิกสมาคมต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
ใหญ่
ข้อ 36 เมื่อสมาคมต้องเลิ กไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลื ออยู่หลังจากที่ได้ชาระ
บัญชีเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วให้ตกเป็ นขององค์กรที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ สาธารณะตามมติที่
ประชุ มใหญ่ ทั้งนี้ องค์กรดังกล่าวต้องไม่เป็ นสมาชิ กของแอลอีเอสไอ และองค์กรดังกล่าวไม่มี
สิ ทธิในการใช้ชื่อแอลอีเอสหรื อชื่อที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั LES (“Licensing Executives Society”)
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บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 37 การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็ นที่สงสัยให้ที่ประชุ มใหญ่โดยเสี ยงข้างมากของที่ประชุ ม
ชี้ขาด
ข้อ 38 ให้นาบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยสมาคมมาใช้บงั คับเมื่อข้อบังคับ
ของสมาคมมิได้กาหนดไว้ และหากมีขอ้ บังคับของสมาคมข้อใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ก็ให้ถือปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ใช้บงั คับ
ข้อ 39 สมาคมต้องไม่ดาเนิ นการหาผลกาไรมาแบ่งปั นกัน หรื อดาเนิ นกิ จการเพื่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใด
หรื อองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะนอกจากเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง
บทเฉพาะกาล
ข้อ 40 ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่ มบังคับได้นบั ตั้งแต่วนั ที่ สมาคมได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของแอล
อีเอสไอ (Board of delegates of LESI) ให้เป็ นสมาชิกของแอลอีเอสไอ และได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเป็ นต้นไป
ข้อ 41 เมื่อสมาคมได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผูเ้ ริ่ มการทั้งหมด
เป็ นสมาชิกสามัญและสมาชิ กภาพของคณะกรรมการที่ต้ งั ขึ้นเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ได้รับจดทะเบียนเป็ น
ต้นไป

