Andean
ประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์ กร
ก่ อตังขึ
้ น้ ในปี ค.ศ.1972 และจัดตัง้ บริ ษัทในปี ค.ศ. 2000 LES
International (LESI) เป็ นองค์กรที่ทาหน้ าที่กากับดูแลสมาคม
สาหรั บผู้ที่มีความสนใจด้ านการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ (licensing
executives) ระดับประเทศและภูมิ ภาคโดยมี คณะกรรมการ
และคณะผู้แทนซึง่ ประกอบด้ วยตัวแทนของ LES Societies ทัง้
ระดับประเทศและภูมิภาคทาหน้ าที่ดแู ลกิจกรรมต่างๆของ LESI

พันธกิจ
เพื่อทาหน้ าที่เป็ นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกาไรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของ LES Societies อย่างทัว่ ถึงในนามของสมาชิกบุคคลโดย
ก าหนดและส่ง เสริ ม เรื ่ องมาตรฐานวิช าชีพ ขั ้นสูง ระดับ โลก
สาหรับ licensing executives
» สร้ างและดูแลให้ จานวน LES Societies มีความหลากหลาย
ทางภูมิศาสตร์ โดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างกลุม่ สมาชิก
ดังกล่าวและสมาชิกในประเทศ
»

» ให้ ก ารสนับ สนุนความเป็ นผู้นาขององค์ ก รความ
ร่ วมมือและการให้ คาแนะนาแก่สมาชิก
» ส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ างเครื อข่ายวิชาชี พระหว่างสมาชิกLES
Societies
» จัดให้ มีข้อมูลเนื ้อหาด้ านการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและเผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าวแก่กลุม่ สมาชิก LES Societies
» สร้ างความสัมพันธ์และโอกาสในการทางานร่ วมกับองค์กรระดับ
โลก และเวที ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ นโยบายในมิ ติ ที่ เ กี่ ยวกั บ
ความสาคัญทางเศรษฐกิจและความสาคัญของการอนุญาตให้
ใช้ สทิ ธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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องค์ กรที่ให้ การสนับสนุน
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
(licensing professionals) ทัว่ โลก

สมาชิก
LES International (LESI) เป็ นสมาคมระดับโลกที่ประกอบด้ วยตัวแทนจาก32
Societies ทังจากระดั
้
บประเทศและภูมิภาคที่มีสมาชิกมากกว่า 10,000คน
จากกว่า 90 ประเทศที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ การโอนสิทธิ
และการบริ หารจัดการสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา สมาชิกแต่ละท่านมีความ
หลากหลายประกอบด้ ว ยตัว แทนฝ่ ายบริ หารจากบริ ษั ทขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก นัก วิทยาศาสตร์ วิศวกร นัก วิชาการเจ้ าหน้ า ที่ข องรั ฐ
ทนายความ นัก กฎหมายสิ ท ธิ บัต รและเครื่ อ งหมายการค้ า และที่ ป รึ ก ษา

สิทธิประโยชน์
» รายชื่อสมาชิกทัว่ โลกของ LESIที่ประกอบวิชาชีพด้ านทรัพย์สินทางปั ญญา และการ
อนุญาตให้ ใช้ สิทธิ
» วารสารรายไตรมาส les Nouvelles ซึง่ เป็ นวารสารชันน
้ าที่เกี่ยวข้ องกับการอนุญาตให้
ใช้ สิทธิ
» ข่าวทัว่ โลกที่เกี่ยวกับหัวข้ อที่น่าสนใจและข่าวล่าสุดที่จะส่งถึงท่านผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
» เว็บไซต์กบั สิทธิพิเศษในการค้ นหารายชื่อสมาชิกออนไลน์ และข้ อมูลของวารสาร
les Nouvelles
» การสร้ างเครื อข่ายและโอกาสทางธุรกิจ
» การประชุมนานาชาติ ระดับประเทศ ภูมิภาคและท้ องถิ่นของท่านตลอดปี
» การศึกษาและการฝึ กอบรมภายในและภายนอกหน่วยงานผ่านหลักสูตรการ
อนุญาตให้ ใช้ สิทธิ การสัมมนา การสัมมนาออนไลน์และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
» การมีสว่ นร่วมกับกลุม่ อุตสาหกรรม วิชาชีพ และคณะกรรมการในระดับภูมิภาคที่
เกี่ยวข้ องกับ LESI
» โอกาสได้ รับคาปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพ
» การได้ แลกเปลี่ยน best practices ระหว่าง Societies ระดับประเทศและภูมิภาค
รวมถึ งเวที ที่ส ามารถแบ่งปั น มุม มองที่ เห็ น เป็ นประเด็ น และประสบการณ์ ต่ า งๆ
ร่วมกัน
» การรวมรวมและการเผยแพร่ ข้ อมู ล รวมถึ ง การจั ด ท าส ารวจและต าราคู่ มื อ
» การประสานงาน และโอกาสในการสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สถาบันการวิจัย
วิชาชีพด้ านกฎหมาย วิชาชีพ ด้ านการเงิน (บัญชีและการเงิน) ระหว่างประเทศ
» การส่งเสริ มธุรกิจและการค้ าทรัพย์สินทางปั ญญาระหว่างประเทศ
» โอกาสในการส่งความเห็นและข้ อเสนอแนะยังหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวกับ
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
» โอกาสในการมีปฏิสมั พันธ์กบั หน่วยงานทรัพย์สินทางปั ญญาระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาคและประเทศ ตลอดจนองค์กรวิชาชีพอื่นๆ

ประเทศสมาชิก LES International
» ประชาคมแอนเดียน
» กลุม่ ประเทศอาหรับ
» อาร์ เจนตินา
» ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
» ออสเตรี ย
» เบเนลักซ์
» บราซิล
» สหราชอาณาจักรและ
» ไอร์ แลนด์
» ชิลี
» จีน
» ไต้ หวัน
» สาธารณรัฐเช็ก
» ฝรั่งเศส
» เยอรมัน
» ฮังการี
» อินเดีย

» อิสราเอล
» อิตาลี
» ญี่ปนุ่
» เกาหลี
» มาเลเซีย
» เม็กซิโก
» ฟิ ลิปปิ นส์
» โปแลนด์
» รัสเซีย
» สแกนดิเนเวีย
» สิงคโปร์
» แอฟริกาใต้
» สเปนและโปรตุเกส
» สวิสเซอร์ แลนด์
» ตุรกี
» สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา

การเป็ นสมาชิก
ท่านสามารถเป็ นสมาชิก ได้ โดยการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของ LES
Society ในประเทศของท่านหรื อ LES Societies ระดับภูมิภาค
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกสามารถเยี่ยมชมได้
ทีw่ ww.lesi.org หรื อติดต่อ LESI Administrator ที่ admin@lesi.org

คณะกรรมการ
LESI จัดตังคณะกรรมภายในองค์
้
กรเพื่อ:(1)รวบรวมและตรวจสอบข้ อมูลที่ อยู่
ในความสนใจและเป็ นประโยชน์ของสมาชิก(2)เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลให้ กับสมาชิก
ด้ วยวิ ธี การต่างๆ และสนับสนุนการพัฒนาวิ ชาชี พของสมาชิกอย่างต่อเนื่ อง
(3)ช่วยเหลือและสนับสนุนการประสานงานระหว่างสมาชิกกับองค์กรภายนอก
และ (4)ให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการและผู้แทนระหว่างประเทศเพื่อการบริ หาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรม วิชาชีพ และคณะกรรมการใน
ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้ องกับLESI :
» อเมริ กา
» เอเชียแปซิฟิก
» กลุม่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเคมี พลังงาน สิง่ แวดล้ อมและวัสดุศาสตร์
(CEEM)
» การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิด้านลิขสิทธิ์
» การระงับข้ อพิพาท
» ยุโรป
» กลุม่ ผู้ทาธุรกรรมทังในภาคอุ
้
ตสาหกกรม มหาวิทยาลัยและรัฐบาล
» เทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
» วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ มีชีวิต
» การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิในสิทธิบตั รและเทคโนโลยี
» วงการเครื่ องหมายการค้ าการออกแบบและการขายสินค้ า

