ข้อบังคับ
ของ
สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุ งเทพ ฯ

หมวดที่ 1
ความทัว่ ไป
ข้อ 1. สมาคมนี้ มีชื่อว่า สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุ งเทพฯ เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ
ว่า Information Systems Audit and Control Association – Bangkok Chapter โดยใช้
ชื่อย่อว่า ISACA – Bangkok Chapter
ข้อ 2. เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นดังนี้
รู ปของเครื่ องหมายสมาคม

ความหมายของเครื่ องหมายสมาคม
ดาว หมายถึง การศึกษาต่อเนื่อง และการติดต่อสื่ อสาร
ISACA ย่อมาจาก Information Systems Audit and Control Association
เน้นการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bangkok Chapter หมายถึง ภาคพื้นกรุ งเทพฯ
ข้อ 3. สํานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยูเ่ ลขที่ 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25
ถนนสุ ขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ
4.1 ส่ งเสริ มการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้
ความชํานาญของสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบและระบบคอมพิวเตอร์
4.2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
ข้อคิดเห็นและการแก้ไขปั ญหา
ระหว่างสมาชิก
4.3 เผยแพร่ ข่าวสารความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก
โดยตรงตลอดจนผูร้ ่ วมงาน
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4.4 เน้นให้ผบู้ ริ หารและผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ได้เห็นความสําคัญในระบบควบคุม เพื่อสร้าง
เสริ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การและดูแลให้การใช้ทรัพยากรมีประโยชน์สูงสุ ด
4.5 ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองและไม่ขดั ต่อกฎหมาย
4.6 ไม่มีเจตนาหาผลกําไรมาแบ่งปั นกัน
4.7 ไม่มีเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียด เล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน
หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด นิติบุคคล สถานศึกษา สมาคม หน่วยงานของรัฐและ
บุคคลธรรมดา ที่มีความสนใจในจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ได้กาํ หนดไว้ในหมวด 1
ข้อ 4. สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมภายใต้ขอ้ บังคับที่คณะกรรมการสมาคมได้กาํ หนดไว้
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงเกียรติ หรื อทรงคุณวุฒิ หรื อผูม้ ีอุปการะ คุณแก่สมาคม ซึ่ ง
คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
5.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา และมีความสนใจใน
จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ได้กาํ หนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 4. เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ
ข้อ 6. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว ยกเว้นสมาชิกสมทบ
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.3 ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ตอ้ งคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้
ความสามารถ หรื อต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรื อลหุโทษ การต้องคําพิพากษาของ
ศาลถึงที่สุดในกรณี ดงั กล่าว จะต้องเป็ นในขณะที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อในระหว่างที่เป็ นสมาชิก
ของสมาคมเท่านั้น
6.5 เป็ นองค์การหรื อหน่วยงานที่เป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ 7. ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุ งสมาคม
เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ
ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ยืน่ ใบสมัครตามแบบ
ของสมาคมต่อเลขานุการ แล้วให้เลขานุการนําใบสมัครเสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นงานด้านสมาชิก เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการดําเนิ นงานด้านสมาชิกพิจารณาการ
สมัครแล้ว ผลเป็ นประการใดให้เลขานุการเป็ นผูแ้ จ้งให้ผสู้ มัครทราบโดยเร็ ว
ข้อ 9. เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานด้านสมาชิกพิจารณาอนุมตั ิให้รับสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ผสู ้ มัครนั้นชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมให้เสร็ จสิ้ นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิก
ภาพของผูส้ มัครมีอายุ 1 ปี เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ผสู้ มัครได้ชาํ ระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งภายในกําหนด
หากมิได้ชาํ ระภายในกําหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็ นอันยกเลิก
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ข้อ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์
ให้เริ่ มนับตั้นแต่วนั ที่หนังสื อตอบรับคําเชิญของผูท้ ี่คณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุ ดลงด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
11.1 ตายหรื อเลิกกิจการ
11.2 ลาออก โดยยืน่ หนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมตั ิ
และสมาชิกผูน้ ้ นั ได้ชาํ ระหนี้สินที่ยงั ติดค้างอยูก่ บั สมาคมเป็ นที่เรี ยบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรื อคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะ
สมาชิกผูน้ ้ นั ได้ประพฤติตนนําความเสื่ อมเสี ยมาสู่สมาคม
11.5 ไม่ชาํ ระค่าสมาชิกรายไปเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั หมดอายุสมาชิก
ข้อ 12. สิ ทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.2 มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.3 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรื อได้รับการเลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งเป็ นกรรมการสมาคม และมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสี ยง
12.4 สมาชิกสามัญมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สิน และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสี ยง
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่ วมกันอย่างน้อง 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
12.6 มีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่ งครัด
12.7 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็ นสมาชิกของสมาคม
12.8 มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
12.9 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ ึน
12.10 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสมาคมให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย

หมวดที่ 3
การดําเนินกิจการสมาคม
ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริ หารกิจการของสมาคม มีจาํ นวนอย่างน้อย 10 คน อย่างมากไม่เกิน
20 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผทู้ ี่ได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็ นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สําหรับตําแหน่งกรรมการใน
ตําแหน่งอื่น ๆ ให้นายกเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม
ตามที่ได้กาํ หนดไว้ แต่กรรมการจะอยูใ่ นตําแหน่งหน้าที่เดียวกันไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้รวมถึง
ตําแหน่งนายกด้วย ซึ่ งตําแหน่งของกรรมการสมาคมมีตาํ แหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
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13.1 นายกสมาคม ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนสมาคมในการติดต่อ
กับบุคคลภายนอก และทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรม และการประชุมใหญ่ของสมาคม
13.2 อุปนายก ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิตามที่นายกสมาคมได้
มอบหมาย และทําหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้
แต่การทําหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายุตามลําดับตําแหน่งเป็ นผูก้ ระทําแทน
13.3 เลขานุการ ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการ
ปฏิบตั ิกิจการของสมาคม และปฏิบตั ิตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนหน้าที่เป็ นเลขานุการในการ
ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
13.4 ผูช้ ่วยเลขานุการ มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขานุการหรื อนายกสมาคม หรื อ
คณะกรรมการสมาคม และรายงานต่อผูม้ อบหมายงาน และสามารถทําการแทนเลขานุการเมื่อ
เลขานุการไม่อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่
13.5 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุล
ทะเบียนสมาชิก และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ
13.6 ผูช้ ่วยเหรัญญิก มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเหรัญญิก หรื อนายกสมาคม หรื อ
คณะกรรมการสมาคม และรายงานต่อผูม้ อบหมายงาน และสามารถทําการแทนเหรัญญิกเมื่อเหรัญญิก
ไม่อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่
13.7 คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย
13.7.1 คณะกรรมการดําเนินงานด้านสมาชิก
13.7.2 คณะกรรมการดําเนินงานด้านปฏิคม
13.7.3 คณะกรรมการดําเนินงานด้านการศึกษา
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานแต่ละกลุ่ม ทําหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมสมาชิก
กลุ่มและดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคม โดยรายงานต่อ
คณะกรรมการสมาคม
ตลอดจนสั่งการและแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการดําเนินงานในเรื่ องที่
รับผิดชอบ
กรรมการของคณะกรรมการดําเนินงานแต่ละกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการดําเนินงาน และรายงานต่อปรานคณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงานแต่ละกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการสมาคม โดยจะต้องไม่ขดั ต่อกฎข้อบังคับของสมาคมและกฎหมาย
13.8 กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีข้ ึน โดยมี
จํานวน เมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจํานวนที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนด
เอาไว้ แต่ถา้ คณะกรรมการมิได้กาํ หนดตําแหน่งก็ให้ถือว่าเป็ นกรรมการกลาง
ข้อ 14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้วาระละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยูใ่ นตําแหน่งครบ
กําหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้
คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาต
ให้จดทะเบียนจากทางราชการ แต่เมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็ น
4

ที่เรี ยบร้อยแล้ว ก็ให้ทาํ การส่ งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้
เป็ นที่เสร็ จสิ้ นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทาง
ราชการ
ข้อ 15. ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญ
คนใดคนหนึ่ งที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งทีวา่ งลงนั้น
แต่ผทู้ ี่ดาํ รงตําแหน่งแทนอยูใ่ น
ตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 16. กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการออกตามวาระก็ดว้ ยเหตุดงั ต่อไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ลาออกจากตําแหน่ง
ข้อ 17. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ยนื่ ใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ
และให้พน้ จากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมมีมติให้ลาออก
ข้อ 18. อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอาํ นาจออกระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั ิน้ นั จะต้องไม่ขดั ต่อ
ข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอาํ นาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
18.3 มีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษา หรื ออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึ กษาหรื ออนุกรรมการจะ
สามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอาํ นาจที่จะเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
18.5 มีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ที่ยงั มิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอาํ นาจบริ หารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอาํ นาจอื่นตามที่
ข้อบังคับได้กาํ หนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน การกําหนดค่าสมาชิกและทรัพย์สินทั้งหมดของ
สมาคม
18.8 มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ได้เข้าชื่อร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้น ซึ่ งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
18.9 มีหน้าที่จดั ทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สมาคมให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทําบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและจัดส่ งให้สมาชิกได้รับทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ขอ้ บังคับนี้ได้กาํ หนดไว้
ข้อ 19. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการบริ หาร
กิจการของสมาคม
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ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนอไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือ
คะแนนเสี ยงมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งทําหน้าที่เป็ น
ประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 22. การประชุมใหญ่ของสมาคม 2 ชนิด คือ
22.1 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
22.2 ประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปี
ข้อ 24. การประชุมใหญ่วสิ ามัญ อาจจะมีข้ ึนได้กโ็ ดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มีข้ ึน หรื อเกิดขึ้นด้วยการ
เข้าชื่อร่ วมกันของสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั
ให้มีข้ ึน
ข้อ 25. การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการหรื อกรรมการท่านใดท่านหนึ่งตามที่นายกสมาคมฯมอบหมาย
ในที่ประชุมกรรมการ เป็ นผูแ้ จ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยส่ งแจ้งสมาชิกทางไปรษณี ย ์ หรื อทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ (email) โดยใช้ขอ้ มูลที่ทาง
สมาชิกได้ลงทะเบียนและปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั ไว้ทางเว็บไซด์ของ ISACA Headquarter
(www.isaca.org) โดยระบุวนั เวลาและสถานที่ให้ชดั เจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 26. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมาให้สมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
26.4 เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี
26.5 เรื่ องอื่น ๆ ถ้ามี
ข้อ 27. ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อการประชุมใหญ่วสิ ามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ย 10 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถา้ เมื่อถึง
กําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมเรี ยก
ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่นดั ประชุมครั้งแรก สําหรับการ
ประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมเป็ นจํานวนเท่าใดก็ตาม ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
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ยกเว้น ถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ตอ้ งจัดประชุมใหม่ ให้ถือว่า
การประชุมเป็ นอันยกเลิก
ข้อ 28. การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ น
เกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงที่ลงมติมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ 29. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่ วมประชุม หรื อไม่สามารถจะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาํ การเลือกตั้งกรรมการที่มาร่ วมประชุมคนใดคนหนึ่ ง ให้ทาํ หน้าที่เป็ น
ประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 30. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นาํ ฝาก
ไว้ในธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ตามมติของคณะกรรมการ
ข้อ 31. การลงนามในตัว๋ เงินหรื อเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรื ออุปนายกลงนามร่ วมกับ
เหรัญญิก หรื อผูช้ ่วยเหรัญญิก พร้อมกับประทับตราของสมาคม จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 32. ให้นายกสมาคมมีอาํ นาจสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
นั้นจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมตั ิให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 200,000
บาท (สองแสนบาทถ้วน) ถ้าจําเป็ นจะต้องจ่ายเกินกว่านั้น จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ของ
สมาคม
ข้อ 33. ให้เหรัญญิก มีอาํ นาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
จํานวนนี้จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคม ทันทีที่โอกาสอํานวยให้
ข้อ 34. เหรัญญิก จะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ และการรับหรื อจ่ายเงิน
ทุกครั้งจะต้องมีเอกสารเป็ นหลักฐาน
ข้อ 35. ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 36. ผูส้ อบบัญชี มีอาํ นาจหน้าที่จะเรี ยกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และสามารถจะ
เรี ยกกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ 37. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ
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หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 38. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้กโ็ ดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้อง
มีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการ
ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่ วมประชุม
ทั้งหมด
ข้อ 39. การเลิกสมาคมจะเลิกได้กโ็ ดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย
มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้า
ประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ 40. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยูห่ ลังจากที่ได้ชาํ ระบัญชีเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วให้ตกเป็ นของมูลนิธิสายใจไทย

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41. ข้อบังคับฉบับนี้น้ นั ให้เริ่ มใช้บงั คับได้นบั ตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเป็ น
ต้นไป
ข้อ 42. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผูก้ ่อตั้งทั้งหมดเป็ นสมาชิก
สามัญ และรักษาการในตําแหน่งกรรมการของสมาคม เพื่อรับสมัครสมาชิก และเมื่อรับสมัครสมาชิกสามัญ
ได้จาํ นวนพอสมควรก็ให้จดั ให้มีการประชุมใหญ่ข้ ึน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกของสมาคม แต่ท้ งั นี้
จะต้องดําเนินการจัดประชุมใหญ่ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคล
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