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                    วนัองัคารท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจาํปี 2556 ของสมาคมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศไทย  

เรียน สมาชิกสมาคมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศไทย  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการประชุม 

  2. แบบตอบรับเขา้ร่วมประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะ 

  3. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุม  

  4. รายงานการประชุมสามญัประจาํปี 2555 

  

 ดว้ยสมาคมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจดัใหมี้การประชุมสามญัประจาํปี 2556 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556 เวลา 15.00 - 17.30 น.  ณ. หอ้งประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลยัแกรนดท์าวเวอร์ บริษทั ติลลิกีแอนดกิ์บบินส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตามกาํหนดการประชุมท่ี

แนบทา้ยน้ี  

 

 สมาคมทรัพยสิ์นทางปัญญาฯ ไดรั้บเกียรติจากนายวีระศกัด์ิ  ไมว้ฒันา ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกัสิทธิบตัร กรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหวัขอ้ “คู่มือการตรวจสอบคาํขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบตัร” 

ภายหลงัจากการประชุมส้ินสุดลง  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เขา้ร่วมรับฟังการบรรยายดงักล่าวโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และโปรดเขา้ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียง

กนั และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับมายงัสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ทั้งน้ี หากสมาชิกท่านใดไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมการประชุมแทนได ้โดยนาํส่งหนงัสือ

มอบฉนัทะในวนัประชุม  

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

              

          ( นางดารานีย ์ วจันะวฒิุวงศ ์) 

           เลขาธิการสมาคมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศไทย 
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กาํหนดการประชุมสามญัประจาํปี 2556 

สมาคมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศไทย 

วนัจนัทร์ท่ี 24  มิถุนายน พ.ศ. 2556   เวลา  15.00-17.30  น. 

ณ. หอ้งประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลยัแกรนดท์าวเวอร์  

บริษทั ติลลิกีแอนดกิ์บบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 1011 ถนนพระราม 3  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

15.00 – 15.30 น.   ลงทะเบียน และสมคัร/ต่ออายสุมาชิกสมาคมฯ  

15.30 – 16.15 น.  - เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ราบ 

   - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปี พ.ศ. 2555 

   - ผลการดาํเนินงานของสมาคมฯ ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2556 

   - พิจารณาอนุมติังบดุลสมาคมฯ 

   - การเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ 

- เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

16.15 - 16.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

16.30 - 17.30 น.  การบรรยายพิเศษ เร่ือง “คู่มือการตรวจสอบคาํขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐแ์ละอนุสิทธิบตัร”           

   โดย นายวรีะศกัด์ิ  ไมว้ฒันา 
        ผูอ้าํนวยการสาํนกัสิทธิบตัร  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย 

วนัที ่        วนัจนัทร์ท่ี 24  มิถุนายน พ.ศ. 2556    

เวลา         15.00-17.30  น. 

สถานที ่ ณ. หอ้งประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 บริษทั ติลลิกีแอนดกิ์บบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

ช่ือและนามสกลุ        ตาํแหน่ง      

บริษทั/หน่วยงาน              

ตั้งอยูเ่ลขท่ี  ตรอก/ซอย   อาคาร   ถนน    

แขวง    เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   

โทรศพัท ์     โทรสาร       มือถือ    

Email หน่วยงาน      Email ส่วนตวั       

กรณีนาํรถยนตส่์วนบุคคล (กรุณาระบุทะเบียนรถยนตเ์พ่ือสาํรองท่ีจอดรถไวใ้หก้บัท่านล่วงหนา้)  

รถยนตส่์วนบุคคลทะเบียนรถ (                                   )  

      สมาชิกสมาคมทรัพยสิ์นทางปัญญา            บุคคลทัว่ไป     ขา้ราชการ/หน่วยงานองคก์รรัฐ 

การชาํระเงินต่ออายสุมาชิก (ไม่มีภาษีหกั ณ. ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%)  

     ชาํระเงินผา่นทางบญัชีธนาคาร โดยการโอนเงินเขา้บญัชี หรือสัง่จ่ายเช็คในนาม  

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา ถนนสาทร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 101-230632-5   

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 0-9930-00162-28-5 

       ชาํระท่ีเหรัญญิกสมาคมฯ 

คุณกลัยารัตน์ ชินศรีวงศก์ลู เหรัญญิกสมาคมฯ  

บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั  

183 อาคารรัจนาการ ชั้น 20  ถนนสาธรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์02-676-6667  ต่อ 227 คุณธนพร โทรสาร 02-6766188, 02-676-6189  

      ชาํระหนา้งาน ณ. จุดลงทะเบียน 

การออกใบเสร็จ 

    ใบเสร็จในนามบริษทั        ใบเสร็จในนามบุคคล 

บริษทั/บุคคล                                                                                                  

ท่ีอยู ่      

       

หมายเหตุ :      กรุณาส่งใบตอบรับ ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02-254-2550  หรือ  

 ผ่านทาง Email: ipat@ipat.or.th   cc: kritsana@satyapon.com  

ภายในวันจันทร์ที่ 17 มถุินายน พ.ศ. 2556   
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หนังสือมอบฉันทะ 

                    ทาํท่ี 

        วนัท่ี   

  

ขา้พเจา้                                                                              ขอแต่งตั้งและมอบฉนัทะให ้

                      เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้ และใหมี้อาํนาจดงัต่อไปน้ี 

  

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาํปี พ.ศ. 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ในวนัจันทร์ท่ี                

24  มิถุนายน พ.ศ. 2556  เวลา  15.00 – 17.30 น.  ณ หอ้งประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลยัแกรนด์ทาวเวอร์ บริษทั             

ติลลิกีแอนดกิ์บบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และออก

เสียงลงมติแทนขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ยอมรับผิดชอบต่อการกระทาํใดๆของผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้ ซ่ึงไดก้ระทาํไปแทนขา้พเจา้ โดยอาศยัอาํนาจ

แห่งหนงัสือน้ีทุกประการ 

 

เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวข้า้งทา้ยหนงัสือฉบบัน้ีต่อหนา้พยาน 

 

ลงช่ือ                           ผูม้อบฉนัทะ 

             (        ) 

 

ลงช่ือ                           ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (        ) 

 

ลงช่ือ                           พยาน 

              (        ) 

 

ลงช่ือ                           พยาน 

            (        ) 
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แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุม 
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