ข้อบังคับ
หมวดที่ 1
บทความทั่วไป

ข้อ ๑ สมาคมนี้มีชื่อว่า ชื่อภาษาไทย สมาคม ไทยแลนด์ พีเคไอ ชื่อภาษาอังกฤษ Thailand PKI Association
ข้อ ๒ เครื่องหมายของสมาคมฯ แนวคิด คือ PKI ประกอบด้วยกุญแจ ๒ ดอก ดอกแรกคือ Public Key แทน
ด้วยกุญแจตัว P กุญแจข้อมูลของไทยแทนด้วยแถบสีของธงชาติไทย ดอกที่สอง คือ Private Key แทนด้วย
กุญแจตัว i หมายถึงของตัวเราเอง พื้นหลังประกอบด้วยสีหลากสี เพื่อแทนการรวมกลุ่มของสมาคม PKI ต่างสี
ต่างเชื้อชาติมารวมกันในกรอบเดียวกัน

ข้อ ๓ สํานักงานใหญ่ของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๗ ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
๔.๑ เพื่อพัฒนา ทักษะ และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ
(Public Key Infrastructure หรือ PKI)
๔.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานร่วมกัน ระหว่างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้ PKI
๔.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี PKI ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
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๔.๔ เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ หรือขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๔.๕ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ รวบรวม เผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี PKI
๔.๖ เพื่อประสานความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๔.๗ สมาคมฯ จะไม่ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ 2
สมาชิก

ข้อ ๕ สมาชิก แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหรือผู้ที่มีความสนใจเทคโนโลยี PKI
๕.๒ สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลหรือพนักงานที่มีความสนใจเทคโนโลยี PKI
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเชิญโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสมาคมฯ
ข้อ ๖ สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ บุคคลธรรมดา
๑) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
๒) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๓) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๔) ไม่ตอ้ งคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
๖.๒ นิติบุคคล
๑) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
๒) มีสํานักงานใหญ่หรือที่ตั้งในราชอาณาจักรไทย
๓) มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๔) มีฐานะมั่นคง ในกรณีที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นบริษัทที่ มีทุนชําระ
แล้ว กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนต้องมีการลงหุ้นในการประกอบการแล้ว
๕) มีการให้บริการหรือเป็นผู้ประกอบการ CA หรือ PKI มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
หน้า 2

๖) ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ล้มละลาย
๗) ไม่ถูกแจ้งเวียนประกาศความผิดจากทางราชการ เช่น เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐ หรือ เป็น
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือ เป็นคู่สัญญาของ
หน่วยงานรัฐแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือ เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานรัฐแล้วไม่แก้ไขความชํารุด
บกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือเป็นผู้ที่
กระทําการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตในการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ
๘) ไม่มีความเสื่อมเสียเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เช่น ผู้มีอํานาจของนิติบุคคลไม่เคยได้รับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระทําโดยทุจริตหรือการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ เป็นผู้มีอํานาจของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอน
สิทธิในการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ CA และ PKI
ข้อ ๗ ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
(๑) สมาชิกสามัญ ต้องชําระค่าลงทะเบียนแรกเข้า ๑๐๐ บาท และต้องชําระค่าบํารุงสมาคมฯรายปีๆ
ละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามปีปฏิทิน ถ้าในกรณีเข้าเป็นสมาชิกระหว่างปี ก็ให้นับเป็นหนึ่งปี
ถ้าเป็นสมาชิกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี หรือถ้าชําระค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นเวลา ๕ ปีในคราว
เดียว ให้ถือเป็นสมาชิกตลอดชีพ
(๒) สมาชิกสมทบ ต้องชําระค่าลงทะเบียนแรกเข้า ๕๐ บาท และต้องชําระค่าบํารุงสมาคมฯ ค่าสมาชิก
รายปีๆ ละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ตามปีปฎิทิน ถ้าในกรณีเข้าเป็นสมาชิกระหว่างปี ก็ให้นับเป็นหนึ่งปี
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมฯ แต่อย่างใด
ข้อ ๘ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยื่นใบสมัครตาม
แบบของสมาคมฯต่อนายทะเบียน โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และให้นายทะเบียนนําใบสมัคร
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และให้นายทะเบียนเป็นผู้แจ้ง
ผลการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ ๙ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชําระเงินค่า ลงทะเบียน
และค่าบํารุงสมาคมฯให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน และสมาชิกภาพของผู้สมัคร
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่
ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้มาถึงยังสมาคมฯ
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ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) นิติบุคคล
(ก) เลิกกิจการ
(ข) ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างกับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
(ค) ขาดคุณสมบัติสมาชิก
(ง) ไม่ชําระค่าบํารุงสมาชิกรายปีเกินกว่าสามเดือน ทั้งนี้ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
ให้ถือปฏิบัติเสมือนสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้าตามข้อบังคับนี้ และจะต้องชําระค่าบํารุงสมาชิกรายปีที่ค้างชําระ
ทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้
(จ) ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯและสังคม
(๒) บุคคลธรรมดา
(ก) ตาย
(ข) ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างกับสมาคมฯเป็นที่เรียบร้อย
(ค) ขาดคุณสมบัติสมาชิก
(ง) ไม่ชําระค่าบํารุงสมาชิกรายปีติดต่อกันเกินกว่า ๒ ปี ทั้งนี้ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ ให้ถือปฏิบัติเสมือนสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้าตามข้อบังคับนี้ และจะต้องชําระค่าบํารุงสมาชิกรายปี
ที่ค้างชําระทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้
(จ) ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯและสังคม
ข้อ ๑๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมฯ โดยเท่าเทียมกัน
๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สมาคมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสาร และบัญชีทรัพย์สินของสมาคมฯ
๑๒.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัด
ประชุมใหญ่วิสามัญได้
หน้า 4

๑๒.๘ มีหน้าที่จะต้องปฎิบัติตามระเบียบปฎิบัติ และข้อบังคับของสมาคมฯโดยเคร่งครัด
๑๒.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของสมาคมฯ
๑๒.๑๑ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการสมาคมฯ

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยแลนด์ พีเคไอ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ” มีจํานวนไม่
น้อยกว่า ๗ คนแต่ไม่เกิน ๑๕ คน ซึ่งมาจากสมาชิกสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่
ให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประชุมร่วมกันภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการครบ ๗ คนขึ้นไป เพื่อคัดเลือกผู้สมควรเป็นนายกสมาคมฯ ๑ คน และอุปนายก ๒ คน
สําหรับกรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ให้นายกสมาคมฯเป็นผู้แต่งตั้ง
ให้กรรมการในแต่ละตําแหน่งมีหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม
ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมฯ เป็นผู้แทน
สมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทําหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
๑๓.๒ อุปนายก
ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการของ
สมาคมฯ ปฎิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมฯ ได้มอบหมายและ
ทําหน้าที่แทนนายกสมาคมฯ เมื่อนายกสมาคมฯ ไม่อยู่หรือไม่
สามารถจะปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมฯ ให้อุปนายกปฎิบัติ
หน้าที่แทนตามลําดับ
๑๓.๓ เลขานุการ
ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมฯ ทั้งหมดในการปฏิบัติ
กิจการของสมาคมฯ และปฎิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคมฯ
ตลอดจนทําหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของ
กรรมการชุดใหญ่ของสมาคมฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สมาคมฯ
หน้า 5

๑๓.๔ เหรัญญิก

๑๓.๕ นายทะเบียน
๑๓.๖ กิจกรรมสัมพันธ์

๑๓.๗ กรรมการตําแหน่งอื่นๆ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมฯ เป็นผู้จัดทําบัญชี
รายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมฯ และเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ของสมาคมฯ ไว้เพื่อตรวจสอบ
มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมฯ ประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคมฯ จากสมาชิก
มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมฯ ให้
สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นและมวลชน
ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้อง
ไม่เกินจํานวนที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้
กําหนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการ มีวาระในการดํารงตําแหน่งได้คราวละ ๔ ปีนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากทาง
ราชการ และเมื่อคณะกรรมการอยู่ตําแหน่งครบกําหนดวาระแล้ว ในระหว่างที่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้
รับจดทะเบียนจากทางราชการ ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่าจะได้มีการจด
ทะเบียนกรรมการชุดใหม่จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับการจดทะเบียนทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยให้คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ทําการส่งและรับมอบงานกันให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งได้รับจดทะเบียนจากทางราชการขึ้นใหม่แทน
กรรมการในตําแหน่งที่ว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างลงอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง ๙๐ วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดวาระ ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ข้อ ๑๖ กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิได้เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก และในกรณีที่ลาออกจากบริษัทหรือหน่วยงาน CA ที่สังกัดอยู่ ก็ให้ถือว่าพ้นจาก
ตําแหน่ง
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๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๗ กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการ จนมีมติให้ลาออก
ข้อ ๑๘ อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฎิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฎิบัติ โดยระเบียบปฎิบัตินั้นจะต้องไม่ขัด
ต่อข้อบังคับฉบับนี้
๑๘.๒ มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
๑๘.๓ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรือ
อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๑๘.๕ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๑๘.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ
ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
๑๘.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฯ
๑๘.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จํานวน 1ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด
ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
๑๘.๙ มีหน้าที่จัดทําเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับ
ทราบ
๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง
ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็น
องค์ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ถ้านายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ไม่มาร่วม
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ประชุมหรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทําการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคน
หนึ่ง ให้ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
กรณีที่กรรมการไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ จะมอบอํานาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทนโดยทําเป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและให้นับเป็นองค์ประชุม
แทนตนก็ได้
ข้อ ๒๑ ประธานกรรมการอาจกําหนดหรืออนุญาตให้การประชุมคณะกรรมการหรือกรรมการคนใด ใช้วิธีการ
ประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยวิธีการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการจะต้องสามารถปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกันได้โดยทันทีและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการประชุม
การประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวิธีการแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบการ
กําหนดวาระการประชุม การตรวจสอบองค์ประชุม วิธีการลงมติ และการบันทึกผลของการประชุม
การประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือเป็นการประชุมตามข้อ ๑๙ และ ๒๐

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๒ การประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ๒ ชนิดคือ
๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการจะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๒๔ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วย
การเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิก ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ ๒๕ การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและ
การแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจนโดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมไว้ ณ สํานักงานของสมาคมฯ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนถึงกําหนดประชุมใหญ่
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ข้อ ๒๖ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ
๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๖.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
ข้อ ๒๗ ในการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้และการประชุมใหญ่นั้นได้เรียกตามคํา
ร้องขอของสมาชิก ก็ให้งดการประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมิได้เป็นผู้ร้องขอ ให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมใหญ่ขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันทีน่ ัดประชุมครั้งแรก โดย
การประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ ๒๘ การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๙ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ถ้านายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ไม่มาร่วมประชุมหรือไม่
สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทําการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทํา
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
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หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๐ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเงินสดของสมาคม (ถ้ามี)
ให้นําฝากไว้ในธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการกําหนด ในนามของสมาคมฯ
ข้อ ๓๑ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคมฯ จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมฯ หรือผู้ทําการแทนลง
นามร่วมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๓๒ ให้นายกสมาคมฯ มีอํานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯ ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่
เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ถ้าจําเป็นต้องจ่ายเกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ของสมาคมฯ
ข้อ ๓๓ ให้เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมฯ ได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้า
เกินกว่าจํานวนนี้ จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมฯ ทันทีที่โอกาสอํานวยให้
ข้อ ๓๔ เหรัญญิก จะต้องทําบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการการรับหรือ
จ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือของนายกสมาคมฯ หรือผู้ทําการแทนร่วมกับเหรัญญิก
หรือผู้ทําการแทน
ข้อ ๓๕ ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาต
ข้อ ๓๖ ผู้สอบบัญชีมีอํานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมฯ
ได้
ข้อ ๓๗ คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
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หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคมฯ

ข้อ ๓๘ ข้อบังคับของสมาคมฯ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดมติของที่ประชุมใหญ่ในการ
ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด
ข้อ ๓๙ การเลิกสมาคมฯ จะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมายมติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมฯ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ ๔๐ เมื่อสมาคมฯ ต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามทรัพย์สินของสมาคมฯ ที่เหลืออยู่ หลังจากที่ได้ชําระ
บัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๑ ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่สมาคมฯ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เป็นต้นไป
ข้อ ๔๒ กรณีผู้ที่จะดําเนินการเป็น ผู้ประกอบการ CA ในอนาคต จะสามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สมาคมฯ และเป็นสมาชิกสามัญได้ (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ) โดยให้นับจากวันที่มีการจด
ทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
ข้อ ๔๓ เพื่อส่งเสริมการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง หากผู้
ผู้ประกอบการรายใดหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ เว้นแต่หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
จะมีกฎระเบียบหรือข้อห้ามในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้นๆ
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ข้อ ๔๔ การทํางานของสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ สามารถดํารงตําแหน่งในสมาคมฯ ได้มากกว่า ๑
ตําแหน่ง และในแต่ละตําแหน่งสามารถ มีคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มากกว่า ๑ คน
ข้อ ๔๕ สมาชิกที่เข้าร่วมในสมาคมฯ ในระยะแรกของการจัดตั้งสมาคมฯ สามารถเข้าร่วมในนามบุคคล
ธรรมดา จนกว่าสมาคมฯ จะทําการปรับแก้ไขข้อบังคับเป็นแบบอื่นต่อไป

นายสันต์ทศน์ สุริยันต์
(กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ)
ผู้จัดทําข้อบังคับ
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