ข้อบังคับ
ของ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
-------------------------สมาคมการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสานักงาน
ทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุงเทพมหานคร

หมวดที่ 6
คณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 01. ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้จัดการงานสมาคม ดังต่อไปนี้
01.01. คณะกรรมการ มาจากผู้แทนสมาชิกสามัญที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 1 ใน 2 ของสมาชิกที่เข้าประชุม มีจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่เกิน 20 คน ตามมติในที่
ประชุมใหญ่ โดยมีสัดส่วนของจานวนกรรมการที่มีที่มาจากกลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด
01.02. ตาแหน่งคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกกันเองไม่น้อยกว่า
1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการ เพื่อด ารงตาแหน่ งนายก 1 คน อุป นายก 4 คน เลขาธิการ 1 คน
เหรัญญิก 1 คน นายทะเบียน 1 คน และประชาสัมพันธ์ 1 คน รวมเรียกว่า คณะกรรมการบริหาร
เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นๆ จะมีมติเป็นอย่างอื่น การเลือกตั้งกรรมการให้กระทาด้วยวิธีลงคะแนน
ลับโดยให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อของสมาชิกสามัญซึ่งตนประสงค์จะให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่
ประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิกสามัญอื่น รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน แล้วให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ให้ผู้ได้รับ
คะแนนสูงตามลาดับได้เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นๆ ถ้ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันในลาดับสุดท้ายที่
จะได้เป็นกรรมการคราวนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าได้คะแนน
เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก
คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ตาแหน่ง
ครบกาหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้
คณะกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนจากทางราชการและเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก็ให้ทาการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็น
ที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้เลือกตั้งก่อนคณะกรรมการชุดเดิมจะสิ้นสุดวาระลง โดยเลขาธิการ
จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อทาการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
นอกเหนือบังคับของมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการที่
พ้นจากตาแหน่งกรรมการไปแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกก็ได้
ข้อ 02. การพ้นจากตาแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจากตาแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้.-

ข้อ 03.

ข้อ 04.

ข้อ 05.

ข้อ 06.

02.01. ครบกาหนดออกตามวาระ
02.02. ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนุมัติแล้ว
02.03. ขาดจากสมาชิกภาพ
02.04. ไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ หรือส่งผู้แทนสารองเข้าประชุมคณะกรรมการแทน ติดต่อกัน 3 ครั้ง
และคณะกรรมการลงมติให้พ้นจากการเป็นกรรมการ
02.05. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ
02.06. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า
พ.ศ. 2509
02.07. ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
กรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งกรรมการก่อนครบกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจตั้งสมาชิกสามัญ
คนใดคนหนึ่งให้เป็นกรรมการแทนได้ แต่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้เป็นกรรมการอยู่ได้ตามวาระของผู้
ที่ตนแทน
กรณีคณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะก่อนครบกาหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งนั้นดาเนินการจัดประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทน ภายใน 180 วัน
ในกรณีนี้ให้นาความในข้อ 25. (การเข้ารับหน้าที่) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามวรรคก่อน อยู่ในตาแหน่งได้ตามวาระของคณะกรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งไป
การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจานวนกรรมการ จึงจะ
นับว่าเป็นองค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการ ให้เลขาธิการแจ้งกาหนดเวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้
กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน
ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทากิจการได้เฉพาะแต่ในเรื่องที่จะตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นให้ครบจานวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่ หรือกระทา
กิจการอันสมควรทุกอย่างเพื่อปกปักรักษาประโยชน์ของสมาคมเท่านั้น
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
มติใดไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานถามที่ประชุมคณะกรรมการว่า มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้
เห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับมตินั้น
ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเป็นการฝ่ าฝืนกฎหมายและหรือข้อบังคับนี้ให้ถือว่ามตินั้น
ใช้บังคับมิได้
ประธานในที่ประชุม ให้นายกเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายก
คนที่ 1 หรือคนถัดไปเป็นผู้ทาการแทนนายกตามลาดับ ถ้าทั้งนายกและอุปนายกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น
ประธานในที่ประชุมมีอานาจดาเนินการประชุมและปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการ
ของสมาคม สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 07. ให้นายกกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง อนึ่ง ในกรณีจาเป็นนายกหรือ
กรรมการผู้ทาหน้าที่แทนหรือกรรมการรวมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปอาจมีหนังสือถึงนายกหรือเลขาธิการ ขอให้
เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อใดก็ได้ และนายกจะสั่งงดประชุมตามปกติครั้งใดก็ได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องที่
สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ข้อ 08. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุงเทพมหานคร ภายใน
30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งและส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียน
สมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียน
ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นสมาคมการค้ า ฯ ยั ง มิ ไ ด้ รั บ จดทะเบี ย นคณะกรรมการชุ ด ใหม่ แ ละ
คณะกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งยังมิได้ส่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งนั้นมี
อานาจหน้ า ที่ บ ริ หารกิจ การของสมาคมต่ อไปจนกว่ า นายทะเบี ย นสมาคมการค้า ฯ จะรับ จดทะเบี ย น
คณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่นั้นเข้ารับหน้าที่แล้ว การรับมอบหน้าที่ให้กระทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
ข้อ 09. คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสมาคมให้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และให้มีอานาจ
และหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย.09.01. กาหนดนโยบายในการบริหาร และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสมาคม
09.02. อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของสมาคม
09.03. ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสมาคม
09.04. พิจารณาลงมติ ว่าจ้าง แต่งตั้งและถอดถอนบุคคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ประธาน
อนุ กรรมการในแต่ ล ะเรื่อง เพื่ อปฏิบั ติ การหน้ า ที่ แทนในนามของ สมาคม และลงมติ ต่ า งๆ ที่ มี
ผลกระทบต่ อ นโยบาย อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ ข องประเทศ และให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ
คณะอนุกรรมการที่ประธานอนุกรรมการได้นาเสนอ
ทั้งนี้ จานวนคณะอนุกรรมการให้ป ระธานอนุกรรมการเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั้งตามความ
เหมาะสม
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าว จะแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมาชิก
ของสมาคม หรือบุคคลภายนอกก็ได้
09.05. จัดดาเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุม
09.06. เลือกตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ
09.07. วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
09.08. ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวง ในการทากิจการเฉพาะอย่าง
09.09. พิจารณาเรื่องต่างๆ อันอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของสมาคม เพื่อให้ก ารดาเนินงานของสมาคมเป็นไปโดย
เรียบร้อย
ข้อ 10. อานาจหน้าที่กรรมการตาแหน่งต่างๆ มีดังนี้.-

10.01. นายก มีหน้าที่อานวยการเพื่อให้การดาเนินการของสมาคมเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการใน
การปฏิบัติงานของสมาคม เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ดาเนินกิจการของสมาคมอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่
10.02. อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกในกิจการทั้งปวง อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของนายก และเป็น
ผู้ทาหน้าที่แทนนายก เมื่อนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยการเป็นผู้ทาหน้าที่แทนนายกนี้
ให้อปุ นายกคนที่ 1 หรือคนถัดไปเป็นผู้ทาการแทนนายกตามลาดับ
10.03. เลขาธิการ มีหน้าที่ทาการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของสมาคม มีหน้าที่นัดประชุม
สมาคมตามมติของที่ป ระชุ มคณะกรรมการ หรือที่ ประชุ มใหญ่ หรือตามคาสั่ งของนายก จัด ท า
รายงานการประชุม เป็นเลขานุการในประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
10.04. เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงินของสมาคม ทาบัญชีการเงินเก็บรักษาและจ่ายพัสดุของสมาคม
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
10.05. นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับ
การเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
10.06. ประชาสั ม พัน ธ์ มี หน้ าที่ เผยแพร่กิจ การและชื่ อเสี ย งเกีย รติ คุณของสมาคมให้ สมาชิกและบุ คคล
โดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีหน้าที่เกี่ ยวกับการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงาน
ด้านต่างๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
ข้อ 11. ภายใต้บังคับแห่งความในหมวดนี้ ให้นาความในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่มาใช้บังคับโดยอลุโลม

