
 

ข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบ 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการชมรมฯ จ านวน ๑๕ คน โดยการเลือกตั้งของที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี และอยู่ในวาระ ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ของปีที่ได้รับเลือกตั้ง และจาก
ประเพณีปฏิบัติของชมรมฯ ที่ประชุมจะเลือกตั้งกรรมการจากผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่นละ ๕ คน เพ่ือท า
หน้าที่เป็นตัวแทนของแต่ละรุ่นนั้น 

เนื่องจากข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ มีข้อจ ากัดว่าการเลือกตั้งกรรมการชมรมฯ จะ
กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่มีก าหนดประชุมภายในเดือนมกราคมของทุ กปี
เท่านั้น ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวส่งผลให้มีข้อขัดข้องต่อธรรมเนียมปฏิบัติที่มีการเลือกตั้งกรรมการจากผู้
พิพากษาสมทบฯ รุ่นละ ๕ คน  เพราะในบางปีอาจยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้
พิพากษาสมทบฯ รุ่นล่าสุดก่อนสิ้นเดือนมกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง ฉะนั้นจึงท าให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีไม่สามารถเลือกตั้งกรรมการที่จะเป็นตัวแทนของผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่นที่จะเข้าด ารง
ต าแหน่งในภายหลังได้ หากแต่ต้องรอไปเลือกตั้งเพ่ิมเติมอีก ๕ คน ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ของปีถัดไป 

เพ่ือให้มีข้อก าหนดที่จะสามารถเลือกตั้งกรรมการชมรมฯ ในการประชุมวิสามัญได้ด้วย จึงเห็น
ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับชมรมฯ ในข้อ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๒ และ ๒๖ ดังนี้ 

๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๑๑.  การด าเนินกิจการของชมรมให้กระท าโดยคณะกรรมการชมรมซึ่งได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และ/หรือ จากที่ประชุมวิสามัญ ของสมาชิกชมรม 

คณะกรรมการชมรมประกอบด้วย ประธาน, รองประธาน ๒ คน, เลขานุการ, 
ผู้ช่วยเลขานุการ, เหรัญญิก, และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน ๙ คน 

 
            /คณะกรรม...... 



 

คณะกรรมการชมรมอาจเสนอให้คณะกรรมการชมรมแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกิน ๕ คน 

๔. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๑๒.  คณะกรรมการชมรมที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีให้อยู่
ในต าแหน่งวาระ ๒ ปี นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ของปีที่ได้รับเลือกตั้ง 

ส่วนกรรมการชมรมที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมวิสามัญให้อยู่ในต าแหน่งวาระ
เท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการชมรมที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของ
ปีท่ีมีการเลือกตั้งนั้น 

๕. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๑๓.  ในกรณีที่มีต าแหน่งกรรมการชมรมว่างลงก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการ
ชมรมเลือกสมาชิกสามัญเข้าเป็นกรรมการชมรมในต าแหน่งที่ว่าง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการชมรมท่ีเหลือด้วยเสียงไมน่้อยกว่าสองในสาม และให้ผู้ที่ได้รับเลือกอยู่ใน
ต าแหน่งตามวาระที่เหลือของคณะกรรมการชมรม 

๖. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๑๗.  คณะกรรมการชมรมอาจเรียกประชุมวิสามัญได้ตามท่ีคณะกรรมการชมรม
เห็นสมควร หรือตามท่ีสมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งสิ้น
ในขณะนั้นร้องขอ  และคณะกรรมการชมรมต้องเรียกให้มีการประชุมภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ให้
น าเอาข้อบังคับว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญ
โดยอนุโลม 

การเรียกประชุมวิสามัญให้แจ้งแก่สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

๗. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๑๙.   ในกรณีเลือกตั้งกรรมการชมรม  ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือที่
ประชุมวิสามัญ เสนอชื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง จ านวน ๕ คน เป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

ให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรมต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีหรือต่อที่ประชุมวิสามัญ โดยมีผู้รับรองอย่างน้อย ๑ คน 

เมื่อปิดการเสนอชื่อแล้ว ให้คณะกรรมการเลือกตั้งแจกบัตรเลือกตั้งแก่สมาชิกสามัญ
เพ่ือการออกเสียงคนละ ๑ บัตร 

             /หากมี.......... 



 

หากมีคะแนนเสียงเท่ากันในล าดับสุดท้ายให้ตัดสินโดยวิธีจับสลาก 
ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเสนอชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจ านวน ๑๕ คน แก่ประธานที่

ประชุมซึ่งจะประกาศชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดดังกล่าวเป็นคณะกรรมการชมรม 

๘. ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๒๐.  ให้คณะกรรมการชมรมท่ีได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
และ/หรือจากทีป่ระชุมวิสามัญ ประชุมเลือกประธาน, รองประธาน, เลขานุการ, 
ผู้ช่วยเลขานุการ, เหรัญญิก และต าแหน่งอ่ืนๆ 

๙. ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๒๒.  ให้เหรัญญิกเปน็ผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาเงิน  เอกสารการเงิน  และจัดท า
บัญชีตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  และให้จัดท างบการเงิน  ปีละสองครั้ง สิ้นสุด  ณ  
วันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคม  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการชมรม แล้วติดประกาศ  ณ  
ห้องพักของผู้พิพากษาสมทบภายใน  ๓๐  วัน 

ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือที่ประชุมวิสามัญ แต่งตั้งสมาชิกชมรมเป็น
กรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี จ านวน ๓ คน 

๑๐.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๒๖.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกระท าได้โดยเสียงสองในสามของสมาชิก
สามัญในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือที่ประชุมวิสามัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             /ในนาม.......  





 

 ๑ 

ข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบ 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

หลักการและเหตุผล 
   ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้พิพากษา
สมทบเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่สังคมและมีความสมัครสมานสามัคคีในระหว่างผู้
พิพากษาสมทบด้วยกัน  คณะผู้พิพากษาสมทบจึงมีความเห็นพ้องร่วมกันในอันที่จะปรับปรุงชมรมผู้
พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้พัฒนาก้าวหน้า และได้
จัดท าข้อบังคับนี้ขึ้น 
 
(ก) หมวดทั่วไป 
 ข้อ ๑.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
 ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง 
 
 ข้อ ๓. ให้ประธานชมรมน าข้อบังคับนี้เรียนอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางเพ่ือทราบ 
 
 ข้อ ๔. ให้ยกเลิกข้อบังคับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทนตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 
 ข้อ ๕.  ในข้อบังคับนี้ 
  ๕.๑  “พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 

 ๒ 

  ๕.๒  “ศาลทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง 
  ๕.๓ “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง 
  ๕.๔  “ผู้พิพากษา” หมายถึง  ผู้พิพากษาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๕.๕  “ผู้พิพากษาสมทบ” หมายถึง ผู้พิพากษาสมทบตามบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่ง 
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๕.๖ “ชมรม” หมายถึง ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง 
  ๕.๗ “คณะกรรมการชมรม” หมายถึง คณะกรรมการชมรมผู้พิพากษาสมทบศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
 
 ข้อ ๖.  วัตถุประสงค์ของชมรม มีดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เพ่ือเป็นตัวแทนผู้พิพากษาสมทบในการติดต่อประสานงานกับศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา  

๖.๒ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบ 

๖.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างผู้
พิพากษาสมทบ 

๖.๔ เพ่ือจัดท ากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
๖.๕ เพ่ือจรรโลงชื่อเสียงและเกียรติคุณของศาลทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นที่รู้จักกัน

แพร่หลาย 
 
(ข) หมวดสมาชิกชมรม 
 ข้อ ๗.  สมาชิกชมรมแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ 
  ๗.๑  สมาชิกสามัญ ได้แก ่ผู้พิพากษาสมทบซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ ตามบทบัญญัติมาตรา 
๑๕ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๗.๒ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้พิพากษาสมทบที่พ้นจากต าแหน่งตามบทบัญญัติมาตรา 
๑๖ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและคณะกรรมการชมรมมี
มติให้รับเข้าเป็นสมาชิกโดยเสียงข้างมาก 



 

 ๓ 

  ๗.๓  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลหรือผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาสมทบท่ีได้ท า
คุณประโยชน์แก่ชมรม ซึ่งคณะกรรมการชมรมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิก 
 
 ข้อ ๘.  การเป็นสมาชิกชมรม 

๘.๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ เริ่มต้นเมื่อได้รับโปรดเกล้าฯ ตามบทบัญญัติมาตรา 
๑๕ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 

๘.๒ สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชมรมมีมติให้
รับเข้าเป็นสมาชิก 

๘.๓ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ตอบรับการเชิญเข้าเป็น
สมาชิก 

 
 ข้อ ๙.  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

๙.๑  สมาชิกสามัญมีสิทธิและหน้าที่ 
   ๙.๑.๑  ร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
   ๙.๑.๒ รับประโยชน์ที่ชมรมจัดให้แก่สมาชิก 
   ๙.๑.๓ ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการชมรม 
   ๙.๑.๔ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรม 

๙.๑.๕  เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของ
ชมรมต่อคณะกรรมการชมรมเพ่ือพิจารณา 

๙.๑.๖ ร่วมประชุมและอภิปรายชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
๙.๑.๗ รักษาผลประโยชน์ของชมรมและปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม 
๙.๑.๘ ช าระเงินค่าใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการชมรมก าหนด 

๙.๒ สมาชิกวิสามัญมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ  เว้นแต่สิทธิและ
หน้าที่ตามข้อ ๙.๑.๓  ข้อ ๙.๑.๔  

๙.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิและ
หน้าที่ตามข้อ ๙.๑.๓  ข้อ ๙.๑.๔  และข้อ ๙.๑.๘ 

 
ข้อ ๑๐.  การขาดจากสมาชิกภาพ 

๑๐.๑ สมาชิกสามัญขาดจากสมาชิกภาพเมื่อพ้นจากการเป็นผู้พิพากษาสมทบตาม
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 



 

 ๔ 

๑๐.๒ สมาชิกวิสามัญขาดจากสมาชิกภาพเม่ือ 
๑๐.๒.๑ ตาย 
๑๐.๒.๒ ลาออก 
๑๐.๒.๓ คณะกรรมการชมรมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจากการเป็น

สมาชิก  
๑๐.๓   สมาชิกกิตติมศักดิ์ขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ 

๑๐.๓.๑ ตาย 
๑๐.๓.๒ ลาออก 
๑๐.๓.๒ คณะกรรมการชมรมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจากการเป็น

สมาชิก 
 

(ค) หมวดการบริหารงานของชมรม 
 ข้อ ๑๑.  การด าเนินกิจการของชมรมให้กระท าโดยคณะกรรมการชมรมซึ่งได้รับเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และ/หรือ จากที่ประชุมวิสามัญของสมาชิกชมรม 
 คณะกรรมการชมรมประกอบด้วย ประธาน, รองประธาน ๒ คน, เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการ, 
เหรัญญิก, และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน ๙ คน 
 คณะกรรมการชมรมอาจเสนอให้คณะกรรมการชมรมแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกิน ๕ คน 
 
 ข้อ ๑๒.  คณะกรรมการชมรมที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีให้อยู่ในต าแหน่ง
วาระ ๒ ปี นับจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ของปีที่ได้รับเลือกตั้ง 

ส่วนกรรมการชมรมที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมวิสามัญให้อยู่ในต าแหน่งวาระเท่ากับวาระที่
เหลือของกรรมการชมรมท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของปีที่มีการเลือกตั้งนั้น 
  

ข้อ ๑๓.  ในกรณีที่มีต าแหน่งกรรมการชมรมว่างลงก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการชมรมเลือก
สมาชิกสามัญเข้าเป็นกรรมการชมรมในต าแหน่งที่ว่าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชมรมท่ี
เหลือด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม และให้ผู้ที่ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งตามวาระท่ีเหลือของ
คณะกรรมการชมรม 
 
 ข้อ ๑๔.  กรรมการชมรมที่พ้นต าแหน่งตามวาระหรือพ้นต าแหน่งด้วยเหตุใดก็ดี  ต้องมอบงาน
ให้กรรมการชมรมที่รับต าแหน่งใหม่ภายใน ๗ วัน 
 
 



 

 ๕ 

 ข้อ ๑๕.    ให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการชมรมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม  การชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  หากเสียงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  และให้ถือว่าเป็นที่สุด 
 
 ข้อ ๑๖. ให้คณะกรรมการชมรมจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๑ ครั้งภายในเดือน
มกราคมของทุกปี 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสี่ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งสิ้นในขณะนั้นจึงครบเป็นองค์ประชุม  หากสมาชิกสามัญมาประชุมไม่
ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อนไปประชุมใหม่ภายใน ๑๕ วัน และในการประชุมครั้งต่อไปมีสมาชิกสามัญมา
ประชุมเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม  

การเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปีให้แจ้งแก่สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ 
วัน 
 
 ข้อ ๑๗.  คณะกรรมการชมรมอาจเรียกประชุมวิสามัญได้ตามที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควร 
หรือตามที่สมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งสิ้นในขณะนั้นร้องขอ  
และคณะกรรมการชมรมต้องเรียกให้มีการประชุมภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ให้น าเอาข้อบังคับว่าด้วยการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญโดยอนุโลม 

การเรียกประชุมวิสามัญให้แจ้งแก่สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
 
 ข้อ ๑๘.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและที่ประชุมวิสามัญ ให้ถือ
หนึ่งเสียงของสมาชิกสามัญหนึ่งคนเป็นหนึ่งคะแนน  การชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก หากเสียงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

สมาชิกสามัญจะมอบฉันทะให้สมาชิกสามัญคนอ่ืนออกเสียงแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะต้องท าเป็นหนังสือ  และต้องยื่นต่อประธานเมื่อเริ่มหรือก่อนเริ่มประชุม 
 

ข้อ ๑๙.   ในกรณีเลือกตั้งกรรมการชมรม  ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือที่ประชุม
วิสามัญเสนอชื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง จ านวน ๕ คน เป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

ให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรมต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีหรือต่อที่ประชุมวิสามัญ โดยมีผู้รับรองอย่างน้อย ๑ คน 

เมื่อปิดการเสนอชื่อแล้ว ให้คณะกรรมการเลือกตั้งแจกบัตรเลือกตั้งแก่สมาชิกสามัญ
เพ่ือการออกเสียงคนละ ๑ บัตร 



 

 ๖ 

หากมีคะแนนเสียงเท่ากันในล าดับสุดท้ายให้ตัดสินโดยวิธีจับสลาก 
ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเสนอชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจ านวน ๑๕ คน แก่ประธานที่

ประชุมซึ่งจะประกาศชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดดังกล่าวเป็นคณะกรรมการชมรม 
 
 ข้อ ๒๐.  ให้คณะกรรมการชมรมที่ได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และ/หรือ 
จากทีป่ระชุมวิสามัญ ประชุมเลือกประธาน, รองประธาน, เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการ, เหรัญญิก, และ
ต าแหน่งอื่นๆ 
 
 ข้อ ๒๑.  กรรมการชมรมพ้นต าแหน่งเมื่อ 

๒๑.๑ ออกตามวาระ 
๒๑.๒ ขาดจากสมาชิกภาพของชมรม 
๒๑.๓ ลาออกจากการเป็นกรรมการชมรม 

 
(ง) หมวดการเงินและการบัญชี 
 ข้อ ๒๒.  ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาเงิน  เอกสารการเงิน  และจัดท าบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  และให้จัดท างบการเงิน  ปีละสองครั้ง สิ้นสุด  ณ  วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคม  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการชมรม แล้วติดประกาศ  ณ  ห้องพักของผู้
พิพากษาสมทบภายใน  ๓๐  วัน 

ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือที่ประชุมวิสามัญแต่งตั้งสมาชิกชมรมเป็นกรรมการ
ตรวจสอบการเงินและบัญชี จ านวน ๓ คน 
 
 ข้อ ๒๓. บรรดาเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชมรม ให้
น าเงินสดไปฝากไว้ในธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการชมรมก าหนด 
 
 ข้อ ๒๔.  อ านาจในการอนุมัติสั่งจ่ายเงิน 

๒๔.๑ การอนุมัติสั่งจ่ายเงินต่อหนึ่งรายการมีดังนี้ 
๒๔.๑.๑ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นอ านาจของประธานหรือรองประธาน

ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ 
๒๔.๑.๒ เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นอ านาจของ

ประธานหรือรองประธานที่ได้รับมอบหมายและเลขานุการหรือ
เหรัญญิกเป็นผู้อนุมัติ 



 

 ๗ 

๒๔.๑.๓ เกิน  ๕๐ ,๐๐๐ บาท เป็นอ านาจตามเสียงข้า งมากของ
คณะกรรมการชมรมเป็นผู้อนุมัติ  

๒๔.๒ ให้ประธานหรือรองประธานที่ได้รับมอบหมายลงนามร่วมกับเหรัญญิก หรือ
เลขานุการในเอกสารสั่งจ่าย จึงจะมีผลผูกพันต่อคณะกรรมการชมรม 

 
 ข้อ ๒๕.  ปีการเงินให้ถือตามปีปฏิทิน  เมื่อสิ้นสุดปีการเงินทุกๆ ปี ให้คณะกรรมการชมรมจัดท า
บัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบดุล โดยผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการเงินและบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแต่งตั้งตาม ข้อ ๒๒.  และให้น าเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือทราบและรับรอง 
 
(ต) หมวดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเลิกชมรม 
 ข้อ ๒๖.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกระท าได้โดยเสียงสองในสามของสมาชิกสามัญในที่
ประชุมใหญส่ามัญประจ าปีหรือที่ประชุมวิสามัญ 
 
 ข้อ ๒๗.   การเลิกชมรมให้คณะกรรมการชมรมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่สมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งสิ้นในขณะนั้นเสนอขอให้เลิก
ชมรม 

การเลิกชมรมต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญท้ังสิ้นในขณะนั้น และ
มิให้น าข้อบังคับ ข้อ ๑๖. และ ข้อ ๑๗. มาใช้  และต้องแจ้งการเลิกชมรมเป็นหนังสือต่ออธิบดีภายใน ๓ 
วันท าการ 

ส่วนทรัพย์สิน ให้มีการช าระบัญชีภายใน ๓๐ วัน  ถ้ามีทรัพย์สินสุทธิเหลือ ให้บริจาค
ทั้งหมดให้แก่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาภายใน ๕ วันท าการหลังจากวันช าระบัญชีเสร็จสิ้น 
 
(ฉ) บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๒๘.  ให้คณะกรรมการชมรมจ านวน ๑๑ คน ตามท่ีได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ๒๕๔๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันใช้ข้อบังคับนี้คงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชมรมตาม
ข้อบังคับนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดวาระของคณะกรรมการชมรมปัจจุบัน 
 
 ข้อ ๒๙.  ให้คณะกรรมการชมรม จัดให้มีการประชุมผู้พิพากษาสมทบ เพ่ือรับรองข้อบังคับ
เพ่ิมเติมนี้  และจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชมรมเพ่ิมเติม ๔ คน จากผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (รุ่น ๓) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันใช้ข้อบังคับนี้ 



 

 ๘ 

 ทั้งนี้ให้ใช้วิธีด าเนินการเลือกตั้งตามแนวทางใน ข้อ ๑๙. ตามข้อบังคับนี้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๓๐. ให้กรรมการชมรมที่ได้รับเลือกตั้งตาม ข้อ ๒๙.  มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามระยะเวลาที่
เหลือของคณะกรรมการชมรม ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๔๓ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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