
  

ข้อบังคับของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพืน้กรุงเทพฯ  

มีผลบังคับใช้ ตัง้แต่วันที่ ..... เดือน............... 2564 

หมวดที่ 1.  ช่ือ 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรุงเทพฯ โดยในภาษาองักฤษเรียกวา่ Information Systems 

Audit and Control Association – Bangkok Chapter  ซึง่ตอ่ไปในที่นีจ้ะเรียกวา่ “สมาคม” (Chapter) เป็น สมาคมใน

เครือของ Information Systems Audit and Control Association Inc. (ISACA)  ซึง่ตอ่ไปในข้อบงัคบันีจ้ะเรียกวา่ 

“สมาคม ISACA” (Association) ถึงแม้วา่ สมาคมจะเป็นสมาคมในเครือของสมาคม ISACA และอยู่ภายใต้สญัญาการเข้า

ร่วมเป็นสมาคมในเครือ รวมถึงกฎข้อบงัคบัอื่นของสมาคม ISACA แตอ่ย่างไรก็ตามสมาคมมีความเป็นอิสระจากสมาคม 

ISACA ตามกฎหมาย  อีกทัง้สมาคมสามารถบริหารจดัการพนัธกิจ กิจกรรมตา่งๆ รวมไปถึงการปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบั 

และกฎหมายของประเทศไทย  

รูปของเคร่ืองหมายสมาคม เป็นดงันี ้          

                                                                          

 

สมาคมตัง้อยู่ที่ เลขที่ 2 อาคารมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหลอ่ 25 ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 

หมวดที่ 2. วัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ของสมาคม 

วตัถปุระสงค์หลกัของสมาคม คือ สง่เสริมการศกึษาของบคุลากร และจดัให้มีเครือข่ายระหวา่งกนั เพื่อสร้างโอกาสในการ

พฒันาความสามารถและเพิ่มศกัยภาพของบคุลากรในด้านการตรวจสอบ การบริหารจดัการ การให้คําปรึกษา หรือการ

บริหารจดัการด้านธรรมาภิบาลสารสนเทศ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ความมัน่คงปลอดภยัด้านไซเบอร์ การบริหาร

จดัการข้อมลูสว่นบคุคล รวมไปถึงการควบคมุ และการให้ความเช่ือมัน่  

วตัถปุระสงค์ของสมาคม มีดงันี ้



ก. สง่เสริมการศกึษาและช่วยเพิ่มพนูความรู้และทกัษะความสามารถของสมาชิก ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกบัธรรมาภิ

บาลสารสนเทศ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ความมัน่คงปลอดภยัด้านไซเบอร์ การบริหารจดัการข้อมลูสว่น

บคุคล รวมไปถึงการควบคมุ และการให้ความเช่ือมัน่  

ข. สง่เสริมและกระตุ้นให้สมาชิกมีการแลกเปล่ียนอย่างเปิดเผยในด้านแนวคิด เทคนิค รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา ที่

เก่ียวข้องกบัธรรมาภิบาลสารสนเทศ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ความมัน่คงปลอดภยัด้านไซเบอร์ การ

ควบคมุ และการให้ความเช่ือมัน่  

ค. สง่เสริมให้มีการส่ือสาร เพื่อให้สมาชิกและบริษัทหรือองค์กรที่สมาชิกทํางานอยู่ได้รับทราบถึงงานตา่งๆ ใน

ปัจจบุนัที่เก่ียวข้องกบัธรรมาภิบาลสารสนเทศ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ความมัน่คงปลอดภยัด้านไซเบอร์ 

การควบคมุ และการให้ความเช่ือมัน่ ซึง่อาจมีประโยชน์ตอ่สมาชิกและบริษัทหรือองค์กรที่สมาชิกทํางานอยู่  

ง. ส่ือสารถึงผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ มหาวิทยาลยั และผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เห็น

ความสําคญัของการจดัให้มีการควบคมุที่จําเป็นเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลสารสนเทศที่เหมาะสม รวมไปถึงการ

บริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

จ. สนบัสนนุสมาคม ISACA เร่ืองวฒุิบตัรวิชาชีพและกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึง่วฒุิบตัร  

  

หมวดที่ 3. การเป็นสมาชิกและค่าสมาชิก 

ข้อ 1. ประเภทของสมาชิกและคุณสมบัตขิองสมาชิก 

การเป็นสมาชิกของสมาคม ISACA เป็นข้อกําหนดข้อหนึง่สําหรับการเป็นสมาชิกของสมาคม ประเภทสมาชิกของ

สมาคมจะเหมือนกบัประเภทสมาชิกของสมาคม ISACA ซึง่เป็นไปตามกฎที่กําหนดไว้โดยคณะกรรมการของสมาคม

ISACA ดงันัน้ คณะกรรมการของสมาคม ISACA เท่านัน้ที่มีสิทธิในการเพิ่มหรือยกเลิกประเภทของสมาชิกสมาคม  

ประเภทสมาชิกของสมาคม มีดงัตอ่ไปนี ้

ก. สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ  (Professional Member) คือ บคุคลใดๆ ที่มีสถานะของสมาชิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ของสมาคม ISACA จะมีสิทธิในการออกเสียงและดํารงตําแหน่งกรรมการของสมาคม 

ข. สมาชิกผู้ เกษียณอาย ุ(Retired Member) คือ สมาชิกใดๆ ของสมาคม ISACA ผู้ที่แสดงหลกัฐานสถานะการ

เกษียณอายตุามกฎที่กําหนดไว้โดยคณะกรรมการสมาคม ISACA  สมาชิกผู้ เกษียณอายดุงักลา่ว มีสิทธิในการ

ออกเสียงและดํารงตําแหน่งกรรมการของสมาคม 

ค. สมาชิกที่เป็นนกัศกึษา (Student Member) คือ สมาชิกใดๆ ของสมาคมที่เป็นนกัศกึษาภาคปกติ (Full-time) ใน

ระดบัปริญญาของวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัที่ได้รับการรับรองตามกฎที่กําหนดไว้โดยคณะกรรมการของสมาคม 

ISACA  สมาชิกที่เป็นนกัศกึษาดงักลา่ว มีสิทธิในการออกเสียงและดํารงตําแหน่งกรรมการของสมาคม  



ง. ผู้ เพิ่งสําเร็จการศกึษา (Recent Graduate) คือ  สมาชิกใดๆ ของสมาคมที่สําเร็จการศกึษาภายในระยะเวลาสอง

ปี จากวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัที่เป็นที่รู้จกั ตามกฎที่กําหนดไว้โดยคณะกรรมการสมาคม ISACA  สมาชิกผู้ เพิ่ง

สําเร็จการศกึษาดงักลา่ว มีสิทธิในการออกเสียงและดํารงตําแหน่งกรรมการของสมาคม  

       ข้อ 2.  การรับเข้าเป็นสมาชิก 

ก. ผู้ เข้าข่ายเป็นสมาชิก ต้อง 

1. มีคณุสมบติัตามข้อกําหนดวา่ด้วยการเป็นสมาชิก ตามที่ระบไุว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 1 

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรขอเป็นสมาชิกของสมาคม ISACA 

3. ชําระคา่สมาชิกให้กบัสมาคม และสมาคม ISACA ตามที่กําหนดไว้  

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคม ISACA 

ข. การเป็นสมาชิกในสมาคมของบคุคล จะขึน้อยู่กบัการอนมุติัใบสมคัรของสมาคม ISACA และการชําระคา่สมาชิก

ให้กบัสมาคม ISACA และสมาคม  

       ข้อ 3. ค่าสมาชิก 

ก. คา่สมาชิกของสมาคม ISACA และของสมาคม ต้องชําระเต็มจํานวนเป็นรายปี ให้กบัสมาคม ISACA โดย

คณะกรรมการของสมาคมจะเป็นผู้ กําหนดคา่สมาชิกในสว่นของสมาคม 

ข.  สมาชิกจะถกูเพิกถอนการเป็นสมาชิกของสมาคม ISACA และสมาคม กรณีที่ไม่ได้ชําระคา่สมาชิกให้แก่สมาคม

ISACA และสมาคม ตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยคณะกรรมการของสมาคม ISACA 

ค. การลาออกจากการเป็นสมาชิก – สมาชิกใดๆ ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก  ไม่มีสิทธิขอคืนคา่สมาชิกสมาคม 

ISACA และสมาคมที่ได้ชําระไปแล้ว  

       ข้อ 4. การส้ินสุดจากการเป็นสมาชิก 

 สมาคม ISACA เท่านัน้ที่มีอํานาจยติุการเป็นสมาชิก ของบคุคลใดบคุคลหนึง่  การสิน้สดุการเป็นสมาชิกในสมาคม

ISACA ไม่วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นการสิน้สดุการเป็นสมาชิกของสมาคมโดยอตัโนมติั 

 

       หมวดที่ 4. การประชุมสมาคม    

       ข้อ 1.  กิจกรรมให้ความรู้ (Educational sessions) 

       กิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสมาคม  ต้องจดัขึน้อย่างน้อย 4 ครัง้ตอ่ปี  เว้นแตจ่ะกําหนดเป็นประการอื่นโดย

คณะกรรมการสมาคม  

 



ข้อ  2. การประชุมใหญ่สามัญประจาํปี (Annual General Meeting) 

การประชมุใหญ่สามญัประจําปีต้องจดัขึน้ในเดือนมิถนุายน ของทกุปีและจดัขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการเลือกตัง้

คณะกรรมการ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะทํางาน  และรายงานเร่ืองอื่นๆ ของสมาคมที่

อาจมี  วนัที่และสถานที่ของการประชมุใหญ่สามญัประจําปีจะกําหนดขึน้โดยคณะกรรมการของสมาคม  

การประชมุใหญ่สามญัประจําปีอาจจดัขึน้โดยสมาชิกเข้าร่วมด้วยตนเองหรือการประชมุทางอิเล็กทรอนิกส์ ตราบ

เท่าที่สมาชิกทัง้หมดสามารถได้ยินพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัและมีสว่นร่วมในระหวา่งการประชมุได้ ทัง้นี ้การตดัสินใจ

จดัการประชมุทางอิเลก็ทรอนิกส์ต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการสมาคม 

ข้อ  3. การประชุมวิสามัญ 

การประชมุวิสามญัสามารถจดัขึน้ได้โดยนายกสมาคม และ/หรือคณะกรรมการสมาคมเป็นผู้ ร้องขอ และมีการกําหนด

วตัถปุระสงค์ของการเรียกประชมุอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชมุต้องมีอย่างน้อย 30 คนขึน้

ไป   

       ข้อ  4. การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

        การประชมุสมาคมและกิจกรรมให้ความรู้ สามารถจดัขึน้ในรูปแบบเข้าร่วมด้วยตนเองหรือทางอิเลก็ทรอนิกส์  ตราบ

เท่าที่สมาชิกทัง้หมดสามารถได้ยินพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัและมีสว่นร่วมในระหวา่งการประชมุได้ ทัง้นี ้การตดัสินใจ

จดัการประชมุทางอิเลก็ทรอนิกส์ต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการสมาคม  

       ข้อ 5. การออกเสียง (ซึ่งไม่ใช่การเลือกตั้ง) ด้วยตนเอง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์  

ก. การออกเสียงใดๆ อาจดําเนินการ โดยการประชมุสมาชิกหรือไม่ต้องจดัประชมุก็ได้ หากสมาคมได้สง่บตัร

ลงคะแนนไปยงัสมาชิกทกุคนที่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

ข. วิธีการจดัสง่บตัรลงคะแนนอาจทําโดยการจดัส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล หรือทางเคร่ืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์/อินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภยัและได้รับการรับรอง 

ค. บตัรลงคะแนน ต้อง 

1. ระบถึุงการดําเนินการในแตล่ะเร่ืองที่เสนอให้ออกเสียง และ 

2. ให้โอกาสในการออกเสียงไม่วา่จะออกเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในแตล่ะเร่ืองที่เสนอให้ออกเสียง 

ง. การให้ความเหน็ชอบด้วยบตัรลงคะแนนตามข้อนี ้ จะมีผลสมบรูณ์ตอ่เม่ือจํานวนการออกเสียงด้วยบตัรลงคะแนน

เท่ากบัหรือมากกวา่องค์ประชมุที่กําหนด  และจํานวนของการให้ความเห็นชอบเท่ากบัหรือมากกวา่จํานวนการ

ออกเสียงที่ต้องการเพื่อการให้ความเห็นชอบในเร่ืองนัน้ 

จ. การร้องขอทกุครัง้ให้ออกเสียงด้วยบตัรลงคะแนนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ต้อง   

1. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม หรือสมาชิกที่อยู่ในที่ประชมุสมาคมก่อน 



2. กําหนดจํานวนการตอบกลบัที่ต้องการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดวา่ด้วยองค์ประชมุ 

3. กําหนดร้อยละของการให้ความเห็นชอบ  ที่จําเป็นตอ่การให้ความเห็นชอบในแต่ละเร่ือง 

4. ระบเุวลาที่เหมาะสมที่สมาคมจะต้องได้รับบตัรลงคะแนนกลบัมา เพื่อจะนํามานบั และ 

5. ให้ถือวา่เป็นการประชมุวิสามญัเพื่อวตัถปุระสงค์แห่งข้อบงัคบันี ้

       ข้อ 6 องค์ประชุมสําหรับการประชุมสมาคม 

องค์ประชมุสําหรับการประชมุใหญ่สามญัประจําปีหรือการประชมุวิสามญั ไม่ว่าเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกวา่ 30 คน   หากไม่ครบองค์ประชมุ  ให้ยกเลิกการประชมุในครัง้นัน้และจดั

ประชมุใหม่อีกครัง้ในหนึง่สปัดาห์ถดัมา  เว้นแต่คณะกรรมการสมาคม จะกําหนดเป็นประการอื่น  โดยต้องมีการแจ้ง

วนัและเวลาที่กําหนดใหม่ให้สมาชิกทราบ 

       ข้อ 7. การกระทาํของสมาชิก   

 กรณีที่องค์ประชมุครบจํานวน  การออกเสียงยืนยนัของสมาชิกสว่นใหญ่ที่อยู่ในที่ประชมุและการออกเสียงใดๆ ใน

การประชมุของสมาคม ถือวา่เป็นการกระทําของสมาชิก 

       ข้อ 8. การแจ้ง 

สมาชิกจะต้องได้รับการแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการจดัการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  สําหรับการจดัการ

ประชมุวิสามญันัน้ สมาชิกต้องจะได้รับการแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั การแจ้งสามารถแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล 

หรือโทรศพัท์ 

 

หมวดที่ 5. กรรมการสมาคม  

ข้อ 1. กรรมการสมาคม  

กรรมการสมาคมต้องมีจํานวนอย่างน้อย 15 คน ประกอบด้วย 

นายกสมาคม (President) อปุนายก (Vice President) เลขานกุาร (Secretary) เหรัญญิก (Treasurer) อดีตนายก

สมาคม (Immediate Past President) ประธานด้านสมาชิก (Membership Director) ประธานด้านวฒุิบตัร 

(Certification Director) ประธานด้านวิชาการ (Education Director)  ประธานด้านปฏิคม (Program Director) 

ประธานด้านสง่เสริมความสมัพนัธ์สถาบนัการศกึษา (Academic Advocate Director)  เว็บมาสเตอร์/ประธานผู้ดแูล

ไซต์ (Webmaster/ Site Director) ประธานด้านการส่ือสาร (Communications Directors) ประธานด้านสง่เสริม

ความสมัพนัธ์หน่วยงานภาครัฐ (Government Relations and Advocacy Director) ประธานส่งเสริมศกัยภาพผู้ นํา

สตรีด้านเทคโนโลยี (SheLeadsTech Director) และประธานด้านการตลาด (Marketing Director)  



ข้อ 2. ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสมาคม  

ก. กรรมการสมาคม จะได้รับเลือกตัง้โดยมีวาระให้ดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือจนกวา่ผู้ เข้ามาดํารง

ตําแหน่งใหม่จะได้รับการเลือกตัง้และเข้าดํารงตําแหน่ง  หรือจนกวา่กรรมการผู้นัน้ลาออกหรือถกูถอดถอนจาก

ตําแหน่ง  ยกเว้นตําแหน่งอดีตนายกสมาคมไม่ต้องเลือกตัง้ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเร่ิมตัง้แตปิ่ดการประชมุ

ใหญ่สามญัประจําปี 

ข. ไม่มีสมาชิกท่านใดดํารงตําแหน่งเกินกวา่ 2 ตําแหน่งในสมาคมในแตล่ะวาระ  และไม่มีสมาชิกท่านใดมีสิทธิดํารง

ตําแหน่งเกินกว่าสองสมยัตอ่เน่ืองในตําแหน่งเดียวกนัของสมาคม  

ข้อ 3. หน้าทีข่องกรรมการสมาคม  

กรรมการสมาคม ต้องปฏิบติัหน้าที่ตามที่กําหนดในข้อบงัคบันี ้และตามกฎหมายไทยที่ใช้บงัคบักบัสมาคม 

1. นายกสมาคม (President) 

1.  ดําเนินงานตามนโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการสมาคม 

° ดําเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่สมาคมได้ปฏิบติัตามนโยบาย  

° บริหารจดัการกิจการของสมาคมในด้านตา่งๆ ถึงแม้วา่นโยบายจะไม่ได้กําหนดหรือกํากบัไว้  

2. กําหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของสมาคม ทัง้แบบรายปีและในระยะยาว  พร้อมทัง้นําเสนอและขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม  

3. เป็นประธานในการประชมุสมาคมและคณะกรรมการสมาคม โดย 

 ทํางานร่วมกบัเลขานกุาร เพื่อให้มัน่ใจวา่การจดัประชมุสมาคมและคณะกรรมการสมาคม 

สอดคล้องกบัข้อบงัตบัที่กําหนดไว้ 

 ทํางานร่วมกบัเลขานกุาร เพื่อกําหนดหวัข้อในการประชมุ  

4. ดําเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่ สมาชิกของคณะกรรมการสมาคมทกุท่าน ได้สอบทานข้อตกลงของสมาคม 

ISACA สําหรับการเป็นสมาคมในเครือ 

5. แตง่ตัง้หวัหน้าคณะทํางานด้านตา่งๆ และคณะทํางาน  ยกเว้นการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาซึง่จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม  

6.  เป็นสมาชิกโดยตําแหน่งของคณะทํางานด้านตา่งๆ ทกุคณะ  ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา 

7. เป็นผู้แทนในระดบัผู้ นําของสมาคม ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมระดบัผู้ นําของสมาคม ISACA ทกุกิจกรรม  

การเข้าร่วมนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม   

8. ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและที่ปรึกษาในการประสานงานสําหรับกิจกรรมของสมาคม ภายใต้การ

สนบัสนนุของสมาคม ISACA  



9. นําเสนอรายงานประจําปีตอ่สมาชิกในการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  โดยรายงานดงักลา่วต้องครอบคลมุ

ถึงผลการดําเนินงานของกรรมการ รวมถึงคณะทํางานตา่งๆ ของสมาคม  

10. ส่ือสารกบัสมาคม ISACA อย่างตอ่เน่ือง และตอบข้อซกัถามของสมาคม ISACA 

11. นําสง่เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัตามข้อบงัคบัที่กําหนดไว้ให้กบัสมาคม ISACAภายใน  30 วนัหลงัการ

ประชมุใหญ่สามญัประจําปีของสมาคม 

12. กํากบัดแูลด้านงบประมาณและการควบคมุภายในทางการเงินที่เหมาะสม 

13. ดําเนินการตามข้อบงัคบัและสญัญาตา่งๆ ตามที่ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสมาคม  

14. ให้มัน่ใจวา่ วิทยากรของสมาคมในหลกัสตูรที่เก่ียวกบัด้านวฒุิบตัรได้รับการรับรองในการเป็นผู้อบรม 

(accredited) จากสมาคม ISACA และ 

15. ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัตําแหน่งนายกสมาคม หรือที่อาจได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ

สมาคม 

2. อุปนายก (Vice President) 

1. ในกรณีที่นายกสมาคมติดภารกิจ  ให้อปุนายกทําหน้าที่ประธานในที่ประชมุของสมาคม และการประชมุ

คณะกรรมการสมาคม 

2. ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้  ให้อปุนายกปฏิบติัหน้าที่แทนนายกสมาคม 

3. ช่วยเหลือนายกสมาคมในการจดัตัง้คณะทํางานตา่งๆ 

° จดัทําแผนระยะสัน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองดงักลา่ว 

° สํารวจการวางแผนระยะยาวร่วมกบัสมาชิกของสมาคม 

4. สัง่การและประสานงานในการบริหารกิจกรรมของคณะทํางานตา่งๆ 

5. สร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัสมาคมวิชาชีพอื่นๆ 

6. ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสมาคมวา่งลง  ให้อปุนายกทําหน้าที่นายกสมาคมเป็นการชัว่คราว  และ 

7. ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกบัสมาคม 

 

3. เลขานุการ (Secretary) 

1. ทําหน้าที่ผู้ รักษาข้อบงัคบัสําหรับการประชมุคณะกรรมการและการประชมุสมาคมทัง้หมด 

2. เรียกประชมุและบนัทกึการเข้าร่วมในการประชมุคณะกรรมการทัง้หมด  เก็บรักษาเอกสารของสมาคม 

รายงานการประชมุคณะกรรมการ และข้อบงัคบัของสมาคม 

3. จดบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรทัง้หมด และแจกจ่ายไปยงักรรมการ

ทนัทีหลงัจากการประชมุ 



4. รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและเก็บรักษาบรรดาเอกสารของสมาคมทัง้หมด  ยกเว้นบนัทกึที่มีการ

มอบหมายเป็นการเฉพาะให้กรรมการอื่นหรือคณะทํางานเก็บรักษา  ตวัอย่างของเอกสารเหลา่นี ้ ซึง่อาจ

รวมถึง แตไ่ม่จํากดัเพียง 

° รายงานการประชมุ 

° ข้อบงัคบั 

° บนัทกึการประกนัภยั 

° รายช่ือสมาชิกสมาคมอย่างเป็นทางการ 

5. เก็บรักษาแฟ้มข้อมลูการทํางานระหวา่งปีของสมาคม 

° สร้างแฟ้มข้อมลูตามนโยบายและขัน้ตอนการทํางานของสมาคม 

° รวบรวมเอกสารตามสมควรจากคณะกรรมการและหวัหน้าคณะทํางาน 

° ดําเนินการให้แฟ้มข้อมลูมีความถกูต้องครบถ้วน 

6. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการและประชมุสมาคม เม่ือนายกและอปุนายกไม่อยู่ 

7. ออกหนงัสือเรียกประชมุสําหรับการประชมุคณะกรรมการและการประชมุสมาคมอื่นทัง้หมดตามเหมาะสม 

8. ทํางานร่วมกบัประธานด้านสมาชิกของสมาคม ในการเก็บรักษาข้อมลูของกรรมการและสมาชิกทัง้หมด 

° ให้มัน่ใจวา่ ทะเบียนรายช่ือเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

° แจ้งให้สมาคม ISACA ทราบถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ และ/หรือประธานคณะกรรมการฝ่ายที่ได้รับ

เลือกตัง้หรือแตง่ตัง้ใหม่ 

8. ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกบัสมาคม 

 

 

4. เหรัญญิก (Treasurer) 

1. เป็นผู้ดแูลด้านการเงินของสมาคม 

2. รับและจ่ายเงินในการดําเนินกิจการและกิจกรรมของสมาคม หรือเป็นไปตามมติที่ประชมุของ

กรรมการสมาคม 

3. ในกรณีที่สมาคมเป็นผู้ รับเงินคา่สมาชิก ให้สมาคมนําสง่เงินคา่สมาขิกให้สมาคม ISACA ตาม

จํานวนที่ถกูต้อง 

4. นําเสนอรายงานตอ่ที่ประชมุสมาคมและที่ประชมุกรรมการสมาคม ที่จดัขึน้เป็นประจํา 

5. ลงนามร่วมกบันายกสมาคม เพื่ออนมุติัคา่ใช้จ่าย หรือเพื่อโอนเงินเข้า/ออกจากบญัชีของสมาคมใน

สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐที่มีอยู่กบัสมาคม ISACA  

6. นําสง่งบการเงินประจําปี เพื่อนําเสนอตอ่สมาชิกในการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 



7. นําสง่สมดุและรายการบนัทกึบญัชีให้กบัผู้สอบบญัชีของสมาคมตามกําหนด 

8. นําสง่ภาษีและย่ืนแบบฟอร์มภาษีทกุประเภทที่จําเป็น 

9. ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกบัสมาคม 

 

 

5. อดีตนายกสมาคม (Immediate Past President)  

1. ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคม และ 

2. ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกบัสมาคม 

 

6. ประธานด้านสมาชิก (Membership Director)  

1. ปฏิบติัหน้าที่เป็นผู้แทนของสมาคม ISACA  

2. ช่วยเหลือคณะกรรมการสมาคมในกิจกรรมและการดําเนินงานอื่นๆของสมาคม เพื่อให้มัน่ใจวา่มีอตัราการ

เพิ่มของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อความยัง่ยืนของสมาคม  

3. ประธานด้านสมาชิกของสมาคมรายงานตรงตอ่นายกสมาคม 

 

7. ประธานด้านวุฒบัิตร (Certification Director) 

1. ให้ข้อมลูและสง่เสริมโครงการออกวฒุิบตัรของสมาคม ISACA  สําหรับสมาชิกของสมาคมและสําหรับบคุคล

อื่นในประเทศที่มีความสนใจในวฒุิบตัรของสมาคม ISACA 

2. ต้องมีความรู้เก่ียวกบัวฒุิบตัรของสมาคม ISACA  และสามารถตอบคําถามหรือแนะนําบคุคลไปยงั

หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  หากคําถามใดไม่สามารถตอบได้ ก็ควรสง่คําถามนัน้ไปยงั 

http://support.isaca.org  

 

8. ประธานด้านวิชาการ (Education Director) 

1. จดัทําหวัข้อกิจกรรมด้านวิชาการนแตเ่ดือนและงบประมาณด้านวิชาการประจําปี โดยได้รับการสนบัสนนุ

หรือให้แนวทางการดําเนินงานจากอปุนายก เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการสมาคม  

2. ประสานงานกิจกรรมด้านวิชาการกบักรรมการและหวัหน้าคณะทํางานอื่นๆ 

3. จดัทําและเสนอแนะหวัข้อที่น่าสนใจและเป็นข้อมลูที่จะสง่เสริมให้สมาชิกมีการเติบโตทางศกัยภาพสว่น

บคุคลและทางวิชาชีพ 

° เชิญชวนให้สมาชิกของสมาคม ได้มีการแสดงความคิดเห็นหรือมีสว่นร่วมในการอภิปรายของ

ผู้ ชํานาญการ และ/หรือ จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

http://support.isaca.org/


° ระบหุวัข้อหลกัสตูร ซึง่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพ และให้ตรงกบัความต้องการของผู้

ประกอบวิชาชีพระดบัต้น ระดบักลาง และ/หรือระดบัสงู 

° ระบวุิทยากรหรือผู้ นําการสมัมนา/สมัมนาเชิงปฏิบติัการ สําหรับในแตล่ะหลกัสตูร 

° จดัหาวทิยากรจากสมาคมอื่นในเครือ และ/หรือจากองค์กรอื่น 

° จดัให้มีคลงัข้อมลู (library) ของหวัข้อหลกัสตูรต่างๆ ตลอดจนเอกสารของหลกัสตูร และวิทยากร 

° สํารวจความต้องการของสมาชิกเพื่อหาหวัข้อที่อยูใ่นความสนใจ 

 

9. ประธานด้านปฏิคม (Program Director)  

1. สอบทานผลการประเมินแบบสอบถามสมาชิกสมาคมในแตล่ะปี เพื่อกําหนดหวัข้อการบรม/สมัมนา

และการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ที่น่าจะจดัให้มีขึน้ 

2. จดัเก็บข้อมลูเก่ียวกบัหวัข้อการอบรม/สมัมนา 

3. วางแผนและนําเสนอการจดัอบรม/สมัมนา และการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ อย่างน้อย 4 ครัง้ตอ่ปี ในหวั

ช้อซึง่เป็นที่สนใจของสมาชิก 

4. จดัทํางบประมาณสําหรับงาน (เช่น งานสมัมนา งานสมัมนาเชิงปฏิบติัการ งานประชมุ) และนําเสนอ

งบประมาณให้ที่ประชมุกรรมการสมาคม 

5. ประสานงานร่วมกบัประธานด้านวิชาการ ในการจดังานสมัมนา งานสมัมนาเชิงปฏิบติัการ และงาน

ประชมุเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก 

° จดัทําข้อมลูของแตล่ะงานเพื่อนําไปแสดงไว้บนเว็บไซด์ของสมาคม 

°  ประสานงานกบัประธานด้านวฒุิบตัรและประธานด้านวิชาการ เพื่อขออนมุติัจํานวนชัว่โมงที่ได้รับ

จากการอบรม/สมัมนา (CPE) 

° ดําเนินการจดัสมัมนา/สมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

 

10. ประธานด้านส่งเสริมความสัมพันธ์สถาบันการศึกษา  (Academic Relations Director)  

1.  ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกบัวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัในประเทศ 

2. สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ประสานงานของวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั 

° จดัการประชมุกบัคณาจารย์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อาจารย์ในคณะบญัชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ วิทยาการจดัการ เป็นต้น 

° พบปะกบักลุม่นกัศกึษาในสาชาบญัชี และ/หรือระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยี 

° แบง่ปันทรัพยากรในหลกัสตูรการเรียนการสอนที่สมาคม ISACA เสนอให้ ได้แก่ การฝึกอบรมและ

เอกสารการฝึกอบรมที่สมาคมมีอยู่ ให้กบัผู้บริหารและผู้ มีอํานาจตดัสินใจของสถานศกึษา  



° ใช้เอกสารที่สมาคม ISACA จดัให้  เพื่อนําเสนอตอ่นกัศกึษาและคณาจารย์เก่ียวกบัสมาคม ได้แก่ 

วฒุิบตัรตา่งๆ ของสมาคม ISACA  COBIT (กรอบการดําเนินงานทางธุรกิจสําหรับการกํากบัดแูล

และการบริหารจดัการไอทีระดบัองค์กร) ทรัพยากรเก่ียวกบังานอาชีพ เป็นต้น 

 

11. เว็บมาสเตอร์/ประธานผู้ดูแลไซต์ (Webmaster/ Site Director) 

1. ปรับข้อมลูเก่ียวกบังานตา่งๆ บนเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องให้ทนัสมยัและบริหารจดัการการลงทะเบียนกิจกรรม  

2. ปรับปรุงเนือ้หาเว็บไซต์ของสมาคมให้เป็นปัจจบุนั 

3. บริหารจดัการคลงัข้อมลูของสมาคม ซึง่รวมถึง การสร้างโฟลเดอร์สําหรับเอกสารที่มีอยู่ เพื่อให้เฉพาะสมาชิก

สมาคมสามารถเข้าถึงได้เท่านัน้ 

 

12. ประธานด้านการส่ือสาร (Communications Director) 

1. แจ้งสมาชิกสมาคมและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอื่นๆ ให้ทราบถึงงานของสมาคม 

2. รับผิดชอบในสว่นของการส่ือสารภายในสมาคมทัง้หมด  ซึง่รวมถึง แตไ่ม่จํากดัเพียงการจดัทําและเผยแพร่

จดหมายข่าวรายเดือน 

3. สนบัสนนุให้บทความของสมาชิกได้เผยแพร่ในวารสารของสมาคม ISACA 

4. สนบัสนนุให้ส่ือมวลชนในประเทศออกข่าวกิจกรรมของสมาคม 

5. แจกจ่ายเอกสารประชาสมัพนัธ์ (เช่น บทความ การแถลงข่าว การลงประกาศในบลอ็ก) ไปยงัสมาชิกของ 

สมาคม และสมาคม ISACA และสมาคมในเครือทัว่โลกตามความเหมาะสม 

 

13. ประธานด้านส่งเสริมความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ (Government Relations and Advocacy Director)  

1. กําหนดและนํายทุธศาสตร์สร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐมาใช้  ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การ

สง่เสริมความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐของสมาคม ISACA  

2. ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสง่เสริมความสมัพนัธ์กบัหน่วยงาน

ภาครัฐของสมาคม ISACA (คณุเอมิล่ี บาสทีโด)  

3. ประเมินและระบวุา่ กฎระเบียบและกฎหมายใดที่อาจสง่ผลกระทบตอ่สมาคม ความน่าเช่ือถือของสมาคม 

สมาคม ISACA และ/หรือ สมาชิกของสมาคม ISACA 

4. ระบแุละติดตอ่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มาเป็นวิทยากรในการประชมุสมาคม การฝึกอบรม และการ

ประชมุวิชาการของสมาคม 

 

 

 



14. ประธานส่งเสริมศักยภาพผู้นําสตรีด้านเทคโนโลยี (SheLeadsTech)   

1. ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ นําใน `โครงการสง่เสริมศกัยภาพผู้ นําสตรีด้านเทคโนโลยี` ใน One In 

Tech ของสมาคม ISACA และสมาคม 

2. ใช้ชดุเคร่ืองมือ (toolkit) ของ `การสง่เสริมศกัยภาพผู้ นําสตรีด้านเทคโนโลยี` ซึง่อยู่ในหน้าพอร์ทลัของผู้ นํา

สมาคม (Chapter Leader Portal) 

3. สร้างยทุธศาสตร์และแผนงานสําหรับการทํา `โครงการสง่เสริมศกัยภาพผู้ นําสตรีด้านเทคโนโลยี` ในระดบั

สมาคม  

4. สง่เสริมงานกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบั `การส่งเสริมศกัยภาพผู้ นําสตรีด้านเทคโนโลยี` ซึง่สร้างสรรค์โดย One In 

Tech และสมาคมในเครืออื่นๆ 

5. ทําหน้าที่เป็น `“ตวัแทนในด้านภาพลกัษณ์” ของโครงการสง่เสริมศกัยภาพผู้ นําสตรีด้านเทคโนโลยี` ในระดบัl

สมาคม ซึง่รวมถึง การนําเสนอตอ่คณะกรรมการสมาคมในงานของสมาคม และตอ่องค์กรภายนอก 

6. ช่วยหาอาสาสมคัรเข้ามาช่วยสําหรับงาน `กิจกรรมของโครงการสง่เสริมศกัยภาพผู้ นําสตรีด้านเทคโนโลยี’ 

7. ดําเนินภารกิจของ’โครงการสง่เสริมศกัยภาพผู้ นําสตรีด้านเทคโนโลยี 

 

15. ประธานด้านการตลาด (Marketing Director) 

1.  ประเมินบคุคลภายนอกวา่มีสิทธิขอรับการสนบัสนนุจากสมาคมหรือไม่ 

2. ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกบับคุคลภายนอกที่ร้องขอการสนบัสนนุจากสมาคม หรือขอให้มีการโฆษณา

งานกิจกรรมของบคุคลภายนอกนัน้แก่สมาชิกของสมาคม 

3. รับผิดชอบช่วยเหลือการประชาสมัพนัธ์งานกิจกรรมของสมาคม และรับผิดชอบในการส่ือสารกบัผู้ ติดตอ่ของ

ส่ือมวลขนตา่งๆ เพื่อให้ประชาสมัพนัธ์งานกิจกรรมของสมาคม ตามที่คณะกรรมการสมาคมเห็นชอบ 

 

ข้อ 4. ตาํแหน่งกรรมการสมาคมทีว่่างลง 

ก. หากสมาชิกภาพของกรรมการที่ดํารงตําแหน่งในสมาคมสิน้สดุลง หรือถกูเพิกถอนไม่วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ให้

ตําแหน่งของบคุคลนัน้ในฐานะกรรมการสมาคมวา่งลงโดยอตัโนมติั 

ข. หากตําแหน่งนายกสมาคมวา่งลง  ให้อปุนายกสมาคมดํารงตําแหน่งนายกสมาคม ที่วา่งลงนัน้ 

ค. หากมีตําแหน่งประธานกรรมการอื่นๆ วา่งลง ยกเว้นตําแหน่งอดีตนายกสมาคมและนายกสมาคม ให้

คณะกรรมการสมาคมออกเสียงหาบคุคลมาดํารงตําแหน่งที่วา่งนัน้ 

ง. หากตําแหน่งอดีตนายกสมาคม วา่งลง  ให้ตําแหน่งดงักลา่ววา่งไปจนกวา่จะมีการสืบทอดตําแหน่งตามปกติ  

อดีตนายกสมาคมท่านก่อนหน้าจะไม่สามารถเป็นผู้มาดํารงตําแหน่งแทน 



หมวดที่ 6. การเสนอช่ือและการเลือกตัง้ 

ข้อ 1. การเสนอช่ือในสมาคม  

ก. นายกสมาคม ต้องประกาศให้มีการเสนอช่ือผู้สมคัรเป็นกรรมการอย่างเปิดเผย ในเดือนพฤษภาคมของทกุปี  ช่ือที่

นําเสนอจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่เป็นสมาชิกของสมาคม   

ข. ผู้ได้รับการเสนอช่ือต้องยินยอมที่จะปฏิบติัหน้าที่และได้กรอกข้อมลู/ลงลายมือช่ือในสญัญาความตัง้ใจในการ

ปฏิบติัหน้าที่  (Willingness to Serve agreement)  และแบบฟอร์มแสดงการมีสว่นได้เสีย (Conflict of Interest 

form) 

ข้อ 2. การเลือกตั้งของสมาคม  

ก. กรรมการสมาคม ต้องได้รับเลือกตัง้โดยการออกเสียงในบตัรลงคะแนนทกุ 2 ปี  

ข. ในกรณีที่มีผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพียงคนเดียวสําหรับตําแหน่งประธานด้านหนึง่ๆ  การออกเสียงเลือกตัง้ในตําแหน่ง

นัน้อาจทําด้วยการพดูออกเสียง 

ค. ในกรณีมีเหตฉุกุเฉิน  เช่น ภยัพิบติั โรคระบาด หรือภาวะฉกุเฉิน ใม่วา่ในระดบัท้องถ่ิน ภมิูภาค ประเทศ หรือ

นานาชาติ  คณะกรรมการสมาคม อาจกําหนดให้จดัการเลือกตัง้ทางอิเลก็ทรอนิกส์  โดยใช้เคร่ืองมือการออกเสียง

ออนไลน์ที่มีความปลอดภยั (เช่น ผ่านเว็บไซต์ www.eballot.com  www.electionrunner.com  

www.votenet.com) โดยให้ปฏิบติัตามกฎการเลือกตัง้ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายไทย และคณะกรรมการสมาคม    

 

สมาคมสามารถกําหนดขัน้ตอนเก่ียวกบักฎการเลือกตัง้ ลงในเอกสารแยกตา่งหากได้ โดยการกําหนดกฎการ

เลือกตัง้ต้องประกอบด้วย 

1. วนั เวลา และวิธีในการสง่บตัรลงคะแนนคืน 

2. เม่ือใดและวิธีใดที่จะมีการประกาศผลการเลือกตัง้ 

3. ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการนบัคะแนน  ซึง่มีหน้าที่ในการนบับตัรลงคะแนนและบนัทกึผลการออกเสียงใน

รูปแบบรายงาน 

กฎการเลือกตัง้ต้องกําหนดถึงการจดัตัง้คณะกรรมการนบัคะแนน ซึง่ปกติให้ประกอบด้วยสมาชิกที่แตง่ตัง้ขึน้โดย

นายกสมาคมหรือคณะกรรมการสมาคม  

 ในกรณีที่มีการแข่งขนักนัในการเลือกตัง้สงู  อาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะมีผู้แทน/สมาชิกที่เลือกโดยผู้ได้รับการ

เสนอช่ือแตล่ะคนอยู่ในคณะกรรมการนบัคะแนน เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ในผลของการเลือกตัง้ 

 

 

http://www.eballot.com/
http://www.electionrunner.com/
http://www.votenet.com/


หมวดที่ 7 คณะกรรมการสมาคม 

ข้อ 1. องค์ประกอบคณะกรรมการสมาคม 

คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วยตําแหน่งตา่งๆ ตามที่ได้ระบไุว้ในหมวดที่ 5 ข้อ 1 

ข้อ 2. หน้าที ่ 

คณะกรรมการสมาคมจะต้อง 

ก. กํากบัดแูลกิจการและการดําเนินกิจการของสมาคม 

ข.  ให้คําแนะนําแก่สมาชิก 

ค. จดัการประชมุคณะกรรมการสมาคมอย่างน้อย 4 ครัง้ตอ่ปี ณ เวลาและสถานที่ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ 

สมาคม อาจมีการเรียกประชมุพิเศษของคณะกรรมการสมาคมโดยนายก โดยต้องมีการร้องขอเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากสมาชิกของคณะกรรมการไม่น้อยกวา่ 10 คน   หนงัสือเชิญประชมุต้องสง่ถึงสมาชิกของคณะกรรมการ  

สมาคมอย่างน้อย 48 ชัว่โมงก่อนการประชมุพิเศษของคณะกรรมการสมาคม และต้องแจ้งถึงวตัถปุระสงค์ของ

การประชมุ 

ง. การประชมุปกติหรือพิเศษของคณะกรรมการสมาคมอาจจดัทางอิเลก็ทรอนิกส์  ตราบเท่าที่กรรมการทัง้หมด

สามารถได้ยินกนัเองได้ในเวลาเดียวกนัและสามารถมีสว่นร่วมได้ในระหวา่งการประชมุ  ให้นายกหรือ

คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจดัการประชมุคณะกรรมการสมาคมทางอิเล็กทรอนิกส์  การ

ประชมุต้องมีการแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 48 ขัว่โมงก่อนการประชมุ  กรรมการแตล่ะคนควรสง่สญัญาณแจ้งให้

ประธานในที่ประชมุทราบวา่ตนจะพดู และกรรมการแตล่ะคนควรแจ้งช่ือของตนก่อนพดู  อาจมีการร้องขอให้ออก

เสียงในที่ประชมุด้วยการพดูออกเสียง  หากประธานในที่ประชมุพบปัญหาในการกําหนดการออกเสียง  ประธาน

ในที่ประชมุอาจขอให้ออกเสียงด้วยวิธีขานช่ือเพื่อนบัคะแนน (roll call vote)  วิธีการขานช่ือเพื่อนบัคะแนนมีเพื่อ

กําหนดผลลพัธ์ของการออกเสียงและต้องไม่บนัทกึลงในรายงานการประชมุ  รายงานการประชมุต้องได้รับการ

รับรองในที่ประชมุครัง้ถดัไปที่กรรมการเข้าประชมุด้วยตนเอง 

จ. ทําหน้าที่ตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบันีแ้ละตามกฎหมายบงัคบัใช้สําหรับสมาคม และปฏบิติัตามกฎหมายไทย 

ข้อ 3. หน้าทีท่างการเงนิ 

คณะกรรมการสมาคม มีอํานาจในการ 

ก. อนมุติังบประมาณประจําปี 

ข. ใช้เงินที่ได้รับจดัสรรในงบประมาณประจําปี 

ข้อ 4. ปีงบประมาณ และงบการเงนิประจาํปี 



ก. ปีงบประมาณของสมาคม เร่ิมจากเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธนัวาคม 

ข. คณะกรรมการสมาคม ต้องดําเนินการให้มีการจดัทําและตรวจความถกูต้องหรือตรวจสอบงบการเงินประจําปี 

ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายไทย และ/หรือข้อบงัคบัของสมาคม โดยบคุคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมนี ้ การ

สอบทานหรือการตรวจสอบต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม และนําเสนอตอ่สมาชิกในที่

ประชมุใหญ่สามญัประจําปี และสง่ให้สมาคม ISACA ทกุปี อนัเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบติัตามเร่ืองการรายงาน  

ข้อ 5. การประกันภัย 

คณะกรรมการสมาคม ต้องจดัให้มีการทําประกนัภยัคุ้มครองอย่างเพียงพอตลอดเวลา  เพื่อครอบคลมุความเส่ียง

เก่ียวกบักิจกรรมของสมาคม  ทัง้นีส้มาคมจะคุ้มครองสมาคม ISACA จากคดีความ คา่เสียหาย คา่ใช้จ่ายอื่นๆ หรือ

ความรับผิดที่เกิดขึน้จากกิจกรรมของสมาคม 

ข้อ 6 องค์ประชุม 

องค์ประชมุสําหรับการประชมุปกติหรือการประชมุพิเศษของคณะกรรมการสมาคมจํานวนเกินก่ึงหนึง่ของกรรมการที่

มีสิทธิออกเสียงของคณะกรรมการสมาคม 

ข้อ 7 การถอดถอน  

ก. กรรมการท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสมาคม 4 ครัง้ขึน้ไป ภายในระยะเวลา 12 เดือน  อาจได้รับ

การพิจารณาเข้าสูก่ารประชมุของคณะกรรมการสมาคม และอาจถกูถอดถอนจากตําแหน่งด้วยการออกเสียงข้าง

มากของคณะกรรมการสมาคม 

ข. กรรมการอาจถกูถอดถอนโดยมีเหตหุรือไม่มีเหต ุในที่ประชมุใดๆ ของคณะกรรมการสมาคม ด้วยการออกเสียง

ข้างมากของสมาชิกในคณะกรรมการสมาคม   กรรมการที่จะถกูพิจารณาให้มีการถอดถอนจากคณะกรรมการ 

สมาคม มีสิทธิชีแ้จงตอ่คณะกรรมการสมาคมก่อนมีการออกเสียงอย่างเป็นทางการ   

 

หมวดที่ 8 คณะทาํงานฝ่ายต่างๆ ของสมาคม 

ข้อ 1 คณะทาํงานฝ่ายปฎิคม (Program Committee) 

ให้มีคณะทํางานฝ่ายปฎิคม ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการพฒันา ดําเนินจดัการฝึกอบรมและกําหนดงานกิจกรรมรายปีของ

สมาคม 

ข้อ 2 คณะทาํงานพิเศษ (Special Committee) 

อาจมีการจดัตัง้คณะทํางานฝ่ายอื่นๆ ขึน้มาตามที่คณะกรรมการสมาคมเห็นว่าจําเป็น 



ข้อ 3 การประชุม 

การประชมุคณะทํางานของสมาคม อาจจดัขึน้ในแบบการประชมุด้วยตนเองหรือการประชมุอิเล็กทรอนิกส์  ตราบ

เท่าที่ผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดสามารถได้ยินกนัในเวลาเดียวกนัและสามารถมีสว่นร่วมในระหวา่งการประชมุได้ 

 

หมวดที่  9 การชดใช้ 

สมาคมต้องชดใช้ ปกปอ้ง และป้องกนัสมาคม ISACA  คณะกรรมการ คณะทํางาน หุ้นสว่น สมาชิก ผู้ ถือหุ้น 

พนกังาน ตวัแทน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้ สืบทอด และผู้ รับโอนที่ได้รับอนญุาต (Permitted assign) (“ฝ่ายที่ได้รับการ

ชดใช้ของสมาคม ISACA”) (ISACA indemnified parties) ตอ่บรรดาความสญูเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การ

ขาดทนุ การเรียกร้อง การฟ้องร้อง คดีความ คําพิพากษา การระงบัข้อพพิาท ผลประโยชน์ คําชีข้าด การลงโทษ 

คา่ปรับ ราคา หรือคา่ใช้จา่ย ไม่วา่ในลกัษณะใด  รวมถึงคา่ทนายความที่เหมาะสม คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายใน

การบงัคบัใช้สิทธิใดๆ เพื่อให้มีการชดใช้ภายใต้สญัญาการเป็นสมาคมในเครือ และคา่ใช้จ่ายในการติดตามจากผู้ รับ

ประกนัภยัใดๆ ซึง่เกิดขึน้กบัฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ของสมาคม ISACA อนัเกิดขึน้จากหรือเก่ียวกบัการเรียกร้องใดๆ 

ของบคุคลภายนอก 

 

หมวดที ่10 การยุบเลิก 

หากจะเกิดการยบุเลิกสมาคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ข้อบงัคบัสมาคมนีต้้องถกูยกเลิกโดยการออกเสียงสองในสาม 

(2/3) ของสมาชิกสมาคมที่มาร่วมประชมุและออกเสียงในที่ประชมุ  หลงัจากสิบ (10) วนันบัแตไ่ด้มีการสง่หนงัสือ

เชิญประชมุไปยงัสมาชิกทางไปรษณีย์หรืออีเมล  ในกรณีที่มีการยบุเลิกสมาคม ต้องแจ้งไปยงัประธานเจ้าหน้าที่

บริหารของสมาคม ISACA เป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยระบถึุงเหตผุลในการยบุเลิกและต้องสง่คืนกฎบตัรของสมาคม

และเอกสารอื่นใดของสมาคมหรือสมาคม ISACA ให้แก่สมาคม ISACA บรรดาสินทรัพย์สทุธิต้องบริจาคไปยงั 

“มูลนิธิชัยพัฒนา” โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาคม ISACA 

 

หมวดที่ 11 กฎหมายที่บังคับใช้  

กฎที่อยู่ในบทบญัญติัที่เป็นปัจจบุนัของกฎหมายไทย  ให้นํามาใช้บงัคบักบัสมาคมในทกุกรณีที่ต้องนํามาใช้บงัคบั 

และในกรณีที่ไม่สอดคล้องกบัข้อบงัคบันีแ้ละกฎเฉพาะใดๆ ทีส่มาคมอาจนํามาใช้บงัคบั 

 



หมวดที่ 12 การแก้ไขข้อบังคับของสมาคม 

ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัคณะทํางานฝ่ายข้อบงัคบัของสมาคม  คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้ให้ความเห็นชอบตอ่บรรดา

การแก้ไขข้อบงัคบัที่ได้รับคําแนะนําและสง่ข้อบงัคบัที่ได้รับการแก้ไข เป็นภาษาองักฤษพร้อมระบสุว่นที่มีการแก้ไข ไป

ยงัสมาคม ISACA  โดยสมาคม ISACA ต้องให้ความเห็นชอบต่อการแก้ไขข้อบงัคบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ก่อนจะนํา

ข้อบงัคบัที่ได้มีการแก้ไขเสนอให้สมาชกิของสมาคมออกเสียง 

การแก้ไขข้อบงัคบัสมาคม อาจได้รับความเห็นชอบในการประชมุใดๆ ของสมาคม ด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) 

ของสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมประชมุและออกเสียง  ทัง้นี ้ข้อบงัคบัที่มีการแก้ไขต้องเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ที่

ประชมุก่อนหน้า หรือสง่ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมลไปยงัสมาชิกทัง้หมดของสมาคม อย่างน้อยสิบ (10) วนัก่อนการ

ประชมุที่จะมีการพิจารณา  คณะกรรมการสมาคมควรแจ้งให้ฝ่าย Chapter relation ของสมาคม ISACA ทราบ

หลงัจากการแก้ไขข้อบงัคบัได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก พร้อมสง่สําเนาข้อบงัคบัฉบบัที่ได้รับความเห็นชอบล่าสดุ

ไปด้วย  หากข้อบงัคบัที่ได้รับความเห็นชอบเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใชภ่าษาองักฤษ   ให้จดัสง่คําแปลภาษาองักฤษของ

ข้อบงัคบัที่ได้รับความเห็นชอบนัน้ไป   หากมีข้อจํากดัในเร่ืองคา่ใช้จ่ายการจดัทําคําแปล  สมาคมสามารถร้องขอให้

สมาคม ISACA ช่วยแปลข้อบงัคบันัน้  การร้องขอดงักลา่วจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นชอบขัน้สดุท้ายจาก

สมาคม ISACA 

คณะกรรมการสมาคม ต้องดําเนินการเปรียบเทียบการปฏิบติัจริงตามข้อบงัคบัของสมาคมเป็นระยะ ซึง่ควรเป็นรายปี  

ทัง้นี ้สมาคมต้องจดัการให้ข้อบงัคบัของสมาคมเป็นไปตามข้อบงัคบัของสมาคม ISACA  ตลอดจนกฎหมายและ

ข้อกําหนดที่ใช้บงัคบัในประเทศไทย 
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