สรุ ปร่ างปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบังคับ
สมาคมแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย
หมวด

ข้ อบังคับฯ (ปั จจุบนั )

หมวด 1 ความทั่วไปและวัตถุประสงค์
ชื่อ
(๑)

(๒)

(๓)

(ร่ าง) ข้ อบังคับ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

ชื่อองค์ กร สถานที่ตงั ้ และเครื่องหมาย
สมำคมนี ้ชื่อว่ำ “สมำคมแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย"
คำนิยำม เครื่ องหมำยและสำนักงำน
คำย่อว่ำ "เอไอ ประเทศไทย"
องค์กรนี ้มีชื่อว่ำ "สมำคมแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศ
มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Association of Amnesty International
ไทย" คำย่อว่ำ "เอไอ ประเทศไทย" มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ
Thailand คำย่อว่ำ AI Thailand ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ "แอมเนสตี ้
Association of Amnesty International Thailand คำย่อว่ำ AI
อินเตอร์ เนชัน่ แนล" มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ "Amnesty International"
Thailand ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ "แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชัน่ แนล" มี
ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ "Amnesty International"
(1) ยกเลิก (ไปไว้ ในข้ อ. 2 (1) )
"แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชัน่ แนล" คือ กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวรณรงค์
(2) ยกเลิก (ไปไว้ ในข้ อ. 2 (2) )
เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทัว่ โลก
ในข้ อบังคับนี ้
"สมำคมแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย" คือ
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสมำคม
หน่วยงำนที่ทำงำนรณรงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
ทัว่ โลก โดยมีสำนักงำนในประเทศไทย
“นำยกสมำคม” หมำยควำมว่ำ นำยกสมำคมแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
“ผู้อำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำร สมำคมแอม
เนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
“เจ้ ำหน้ ำที่” หมำยควำมว่ำ เจ้ ำหน้ ำที่ สมำคมแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
“แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล” หมำยควำมว่ำ

เหตุผล
แก้ ไขคำ จัดหมวดใหม่ และเปลี่ยน เอไอ
ประเทศไทย ในข้ อบังคับทุกข้ อ เป็ น
“สมำคม” แทน
•

ข้ อ 1 (1) เพิ่มเติมให้ มี
รำยละเอียดที่ชดั เจนมำกยิ่งขึ ้น

•

ตัดออก และนำไปใส่ใน หมวด 2
วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เนื ้อหำ ตรง
กับหัวข้ อหมวด
เพิ่มเติมนิยำมต่ำงๆให้ มคี วำม
ชัดเจนมำกยิง่ ขึ ้น ให้ สำมำรถ
ขยำยควำมและอ้ ำงอิงเนื ้อหำคำ
ย่อในข้ อบังคับนี ้ได้ ป้องกัน
ช่องว่ำงกำรตีควำมที่ไม่ตรงกับ
เจตนำรมย์

•

1

หมวด

ข้ อบังคับฯ (ปั จจุบนั )

หมวด 2 2. วิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์

(จ) กำรละเมิดสิทธิ มนุษยชนในด้ ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม – สลัม สิทธิสตรี และสิทธิอนำมัยเจริ ญพันธุ์
และควำมรับผิดชอบของบรรษัท
หมวด 3 หมวด 2 ความสัมพันธ์ และการ ปฏิบัติงาน

(2) เพื่อดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และวิธีกำรดังกล่ำวมำ
ข้ ำงต้ น ตลอดจนได้ รับกำรรั บรอง ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของแอมแนสตี ้
อินเตอร์ เนชั่นแนล เอไอ ประเทศไทย ต้ องประสำนงำนและร่ วมมือ
อย่ ำ งใกล้ ชิด กับ คณะกรรมกำรบริ ห ำรนำนำชำติ และสำนักงำน
เลขำธิ กำรของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล และต้ องส่ง รำยงำน
กิจกรรมประจำปี ตลอดจนงบดุลประจำปี แก่คณะกรรมกำรบริ หำร
นำนำชำติ
ถ้ ำเอไอ ประเทศไทย ได้ รับกำรรั บรองให้ เป็ นองค์กรหนึ่งของแอม
เนสตี ้ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จะสำมำรถส่ ง ผู้ แ ทนร่ ว มประชุ ม สภำ
นำนำชำติ ตลอดจนสำมำรถคงไว้ ซึ่ง ควำมสัม พัน ธ์ กับ แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลประเทศต่ำง ๆ

(ร่ าง) ข้ อบังคับ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

เหตุผล

หมวด 2 วิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์

เพิ่ ม หมวด 2 วิ สั ย ทั ศ น์ ภำรกิ จ และ
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหมวดหมู่เนื ้อหำให้ ตรง
กับหมวด และชัดเจนมำกยิ่งขึ ้น
(จ) กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้ ำนสิทธิ ทำงเศรษฐกิจ สังคม แก้ ไขคำว่ำ “สลัม” เป็ น “สิทธิชมุ ชน” เพื่อให้
และวัฒนธรรม –สิทธิชมุ ชน สิทธิสตรี และสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ เหมำะสมมำกยิ่งขึ ้น
และควำมรับผิดชอบของบรรษัท

หมวด 3 ความความสัมพันธ์ ระหว่ าง แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่น
แนลกับสมาคม
ข้ อ 5 แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และสมำคมมีควำมสัมพันธ์
ร่วมกันดังนี ้
(2) เพื่อดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และวิธีกำรดังกล่ำวมำ
ข้ ำงต้ น ตลอดจนได้ รับกำรรั บรอง ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของแอมแนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล สมำคม ต้ องประสำนงำนและร่ วมมืออย่ำงใกล้ ชิด
กับคณะกรรมกำรบริ หำรนำนำชำติ และสำนักงำนเลขำธิกำรของ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และต้ องส่ง รำยงำนกิจกรรมประจำปี
ตลอดจนงบดุลประจำปี แก่คณะกรรมกำรบริหำรนำนำชำติ

เ พิ่ ม เ ติ ม ชื่ อ หม ว ด ใ ห้ มี ค ว ำม ชั ด เจน
สอดคล้ อ งกั บ เนื อ้ หำภำยในหมวดมำก
ยิ่งขึ ้น
เรี ยบเรี ยงข้ อ 5 (2) และ 5 (3 ) ใหม่

(3) เมื่อสมำคม ได้ รับกำรรับรองให้ เป็ นองค์กรหนึง่ ของแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล สมำคม จะสำมำรถส่ง ผู้แทนร่วมประชุมสภำ
นำนำชำติ ตลอดจนสำมำรถคงไว้ ซงึ่ ควำมสัมพันธ์กบั แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลประเทศต่ำง ๆ และต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียม ซึง่ จะ
ประเมินในที่ประชุมสภำนำนำชำติ
2

หมวด

ข้ อบังคับฯ (ปั จจุบนั )

หมวด 4 ข้ อ 7

สมำชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้

(1) เป็ นบุ ค คลที่ อ ำศั ย อยู่ ใ นประเทศไทย หรื อ เป็ นบุ ค คล
สัญชำติไทยแต่อำศัยยู่ในประเทศอื่น
(2) เห็นด้ วยและปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์และวิธีกำรของเอไอ
ประเทศไทย
(3) จ่ำยค่ำสมำชิกในอัตรำที่กำหนดโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญ
(4) เต็มใจที่จะเข้ ำร่วมกิจกรรมของ เอไอ ประเทศไทย

(ร่ าง) ข้ อบังคับ (แก้ ไขเพิ่มเติม)
ข้ อ 7

สมำชิกต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้

เหตุผล
เพื่อให้ ครอบคลุมทุกคนรวมทังผู
้ ้ ลี ้ภัย

(1) เป็ นบุคคลธรรมดำไม่ว่ำจะสัญชำติใดหรื ออำศัยอยู่ที่ใดที่
(2) เห็นด้ วยและปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์และวิธีกำรของสมำคม
(3) จ่ำยค่ำบำรุงในอัตรำที่กำหนด
(4) เต็มใจที่จะเป็ นสมำชิกและเข้ ำร่วมกิจกรรมของสมำคม

ข้ อ 8 ค่ำบำรุง
สมำชิกจะต้ องเสียค่ำสมำชิกตำมอัตรำที่ประชุมใหญ่สำมัญได้ มอบ
อำนำจให้ กบั คณะกรรมกำรเป็ นผู้กำหนด โดยมีอตั รำค่ำสมำชิกดังนี ้
▪ นักเรี ยน-นักศึกษำ (ระดับปริญญำตรี ) ๒๐๐ บำทต่อปี
▪ บุคคลทัว่ ไป ๕๐๐ บำทต่อปี

ข้ อ 8 ค่ำบำรุง
สมำชิกจะต้ องเสียค่ำบำรุงตำมอัตรำที่กำหนด ดังนี ้
8.1 นักเรี ยน-นักศึกษำ (ไม่เกินระดับปริญญำตรี และอำยุไม่เกิน 25 ปี )
200 บำทต่อปี
8.2 บุคคลนอกเหนือจำกข้ อ 8.1 จ่ำยค่ำบำรุงอัตรำ 500บำทต่อปี
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรอำจเห็นชอบให้ เก็บค่ำบำรุ งในอัตรำที่ต่ำกว่ำที่
กำหนดในข้ อบังคับนี ้ได้

ข้ อ 9 ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย
ยื่นใบสมัครตำมแบบที่กำหนด ต่อเลขำนุกำรหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ที่
คณะกรรมกำรกำหนด คณะกรรมกำรมีสิทธิที่จะปฏิเสธใบสมัคร
เป็ นสมำชิกของบุคคลใดได้ ถ้ำเห็นว่ำมีคณ
ุ สมบัติไม่เหมำะสม

ข้ อ 9 ให้ ผ้ ูประสงค์จะสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิ กของสมำคม ยื่นใบสมัคร ตำมแบบและช่องทำงที่กำหนด ต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของสำนักงำนที่ได้ รับ
มอบหมำย

ข้ อ 11 กลุ่มสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย

ข้ อ 11 กลุ่มสมำชิกของสมำคม

คณะกรรมกำรมีสิทธิที่จะปฏิเสธใบสมัครเป็ นสมำชิกของบุคคลใดได้
ถ้ ำเห็นว่ำมีคณ
ุ สมบัติไม่เหมำะสม

ก ำ ห น ด ข้ อ ย ก เ ว้ น เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมกำรสำมำรถเก็บค่ำสมำชิก
ในอัตรำต่ำกว่ำที่ข้อบังคับกำหนดไว้ ได้
ในกรณี ที่ ส ำนั ก งำนมี กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริมกำรเป็ นสมำชิก

เพื่ อ ให้ มี ค วำมชั ด เจนเพิ่ ม มำกขึ น้
เกี่ยวกับเจ้ ำหน้ ำที่ที่รับผิดชอบในกำร
สมัครสมำชิก และผลของสมำชิกภำพ
ด้ วย
- เพิ่ ม “ช่ อ งทำงที่ ก ำหนด” เพื่ อ ให้
ครอบคลุมกำรสมัครผ่ำนออนไลน์
ก ำหนดข้ อ ยกเว้ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำร
สำมำรถเก็บค่ำกลุ่มสมำชิกในอัตรำต่ำกว่ำ
3

หมวด

ข้ อบังคับฯ (ปั จจุบนั )

(ร่ าง) ข้ อบังคับ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

เหตุผล

ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรอำจเห็นชอบให้ เก็บค่ำกลุ่มสมำชิกในอัตรำที่ต่ำ ที่ข้อบังคับกำหนดไว้ ได้ ในกรณีที่สำนักงำน
มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเป็ นสมำชิก
กว่ำที่กำหนดในข้ อบังคับนี ้ได้
หมวด 5 หมวด 4 การดาเนินกิจการเอไอ ประเทศไทย
(2) ให้ คณะกรรมกำรมีวำระอยู่ในตำแหน่ง ครำวละ ๒ ปี ในครำว
ประชุมใหญ่สำมัญแต่ละปี ให้ กรรมกำรกึ่งหนึ่งหมุนเวียนกันพ้ นจำก
กำรเป็ นกรรมกำร ผู้ที่หมดวำระมีสิทธิรับเลือกตั ้งได้ อีก แต่จะมีสิทธิ
ดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน ๒ วำระติดต่อกัน

หมวด 5 คณะกรรมการ ผู้อานวยการ และเจ้ าหน้ าที่
ให้ กรรมกำรมีวำระอยู่ในตำแหน่ง ครำวละ 3 ปี ในครำวประชุมใหญ่
สำมัญ แต่ ล ะปี ใ ห้ ก รรมกำรกึ่ ง หนึ่ ง หมุน เวี ย นกั น พ้ น จำกกำรเป็ น
กรรมกำร ผู้ที่หมดวำระมีสิทธิ รับเลื อกตัง้ ได้ อีก แต่จะมีสิทธิ ดำรง
ตำแหน่งได้ ไม่เกิน 2 วำระติดต่อกัน

-

จัดเรี ยงเนื ้อหำในหมวดใหม่ เพิ่มหัวข้ อ
เพื่อให้ ชดั เจนขึ ้น
เพิ่มวำระกรรมกำรจำก 2 ปี เป็ น 3 ปี

วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร ให้ นับตั ง้ แต่วันที่ที่ได้ รับ
มอบงำนจำกกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่พ้นจำก
ตำแหน่งต้ องส่งมอบงำนให้ กรรมกำรที่ได้ รับเลือกภำยในระยะเวลำ
30 วัน นับแต่วนั ได้ รับเลือก
แก้ ไขเพื่อให้ คณะกรรมกำร มีหน้ ำที่เสนอ
ขอแก้ ไขข้ อบังคับ เพื่อให้ มกี ำรปรับปรุง
(5) คณะกรรมกำรมีหน้ ำที่เสนอขออนุมตั ิอตั รำค่ำสมำชิกบุคคล (5) คณะกรรมกำรมีหน้ ำที่เสนอขอแก้ ไขข้ อบังคับสมำคม
แก้ ไขข้ อบังคับให้ มีควำมทันสมัยและให้
และกลุ่มต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญ
กำรบริหำรงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้ อ 18 กรรมกำรที่ประสงค์จะลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรให้ ยื่น ข้ อ 18 กรรมกำรที่ประสงค์จะลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรให้ ยื่น แก้ ไขให้ ชดั เจนในขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิ
ใบลำออกเป็ นลำยลักษณ์ อักษรต่อ คณะกรรมกำรและให้ พ้ น จำก ใบลำออกเป็ น ลำยลัก ษณ์ อักษรต่อ นำยกสมำคม และให้ พ้นจำก
ตำแหน่งเมื่อคณะกรรมกำรมีมติอนุมตั ิ
ตำแหน่งเมื่อคณะกรรมกำรมีมติอนุมตั ิ
สำหรับนำยกสมำคมให้ แจ้ งต่อคณะกรรมกำรทรำบ และให้
พ้ นจำกตำแหน่งเมื่อคณะกรรมกำรมีมติอนุมตั ิ
ข้ อ 16 คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ ำที่ดงั นี ้

ข้ อ 16 คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ ำที่ดงั นี ้
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เหตุผล

ผู้อานวยการ
ข้ อ 19 คณะกรรมกำรระดับประเทศอำจแต่งตั ้งผู้อำนวยกำร ซึ่งจะมี ข้ อ 19 ให้ คณะกรรมกำรแต่งตั ้งผู้อำนวยกำร ซึ่งจะมีควำมรับผิดชอบ
ควำมรั บผิดชอบต่อกำรกำกับ ดูแลกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของเอไอ ต่ อ กำรก ำกับ ดูแ ลกำรด ำเนิ น กำรต่ ำง ๆ ของ สมำคมและต่อกำร
ดำเนินนโยบำยของคณะกรรมกำร
ประเทศไทย และต่อกำรดำเนินนโยบำยของคณะกรรมกำร
ให้ ผ้ อู ำนวยกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทังนี
้ ้ให้ คณะกรรมกำร
ออกระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ กำรสรรหำ แต่ ง ตัง้ กำรก ำหนด
ค่ ำ ตอบแทน และกำรประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี ของ
ผู้อำนวยกำร
--ไม่มี--

เจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 22/1 เจ้ ำหน้ ำที่จะต้ องมีวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และวัตถุประสงค์
ทีส่ อดคล้ องกับสมำคม ตำมที่บญ
ั ญัติ ในข้ อบังคับฉบับนี ้
ข้ อ 22/2 สำนักงำนต้ องจัดให้ มีคำ่ ตอบแทน และสวัสดิกำรที่ ไม่น้อย
กว่ำทีก่ ฎหมำยกำหนด โดยอย่ำงน้ อยให้ สำนักงำนจัดสวัสดิกำรให้
เจ้ ำหน้ ำที่ ดังนี ้
1. กองทุนประกันสังคม
2. ประกันสุขภำพ
3. กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
4. กำรตรวจสุขภำพประจำปี
ข้ อ 22/3 สิทธิในกำรลำ ค่ำเช่ำทีพ่ กั ค่ำตอบแทน กำรปรับ
ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกำรทำงำนล่วงเวลำ ค่ำตอบแทนพิเศษ
โบนัส ค่ำเดินทำง และกำรรับงำนไปทำที่บ้ำน ให้ เป็ นไปตำมระเบียบ

แก้ ไขให้ ถกู ต้ องตำมเจตนำรมณ์
เนื่องจำกไม่มีคณะกรรมกำร
ระดับประเทศ
เพื่อให้ มกี ำรกำหนดระเบียบว่ำด้ วย
หลักเกณฑ์ กำรสรรหำ และแต่งตั ้ง
ผู้อำนวยกำรให้ มีควำมชัดเจน และได้
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เหมำะสม กับองคก์ร รวมถึงสร้ ำง
หลักประกันในกำรทำงำนด้ วย
คณะทางาน
เพิ่มเติมเพื่อเป็ นหลักประกันด้ ำนสวัสดิกำร
ให้ เจ้ ำหน้ ำทีเ่ พื่อเป็ นขวัญกำลังใจให้ กบั
ผู้ปฏิบตั ิงำน รวมทังเป็
้ นไปตำมหลักสิทธิ
แรงงำน
สานักงาน ยังไม่เห็นด้ วยทีจ่ ะระบุข้อ
22/2 และ 22/3 ในข้ อบังคับเนื่องจำกมีระบุ
ในสัญญำจ้ ำง และนโยบำยทรัพยำกร
บุคคลแล้ ว ทังนี
้ ้สัญญำจ้ ำงอำจมีกำรระบุ
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่แตกต่ำงกัน
ตำมระยะเวลำสัญญำทีต่ ่ำงกัน
และเนื่องจำกแอมเนสตี ้ ดำเนินงำนโดยขอ
อนุมตั ิงบประมำณจำกสำนักงำนใหญ่ (IS)
ซึง่ มีควำมไม่แน่นอนในแต่ละปี ทังนี
้ ้กำร
ระบุสวัสดิกำรจะเป็ นกำรผูกมัดและมี
5

หมวด

ข้ อบังคับฯ (ปั จจุบนั )

(ร่ าง) ข้ อบังคับ (แก้ ไขเพิ่มเติม)
ที่ คณะกรรมกำรกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด

หมวด 6 ข้ อ 24 คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๆ ข้ อ 24 คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
ละ ๑ ครัง้ ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-มิถนุ ำยนของทุก ๆ ปี
อย่ำงน้ อยปี ละหนึ่งครัง้

ข้ อ 27 กำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี จะต้ องมีวำระกำรประชุมอย่ำง ข้ อ 27 กำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี จะต้ องมีวำระกำรประชุมอย่ำง
น้ อยดังต่อไปนี ้
น้ อยดังต่อไปนี ้
ข้ อ 27 (5) เลือกตั ้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้ ำง

หมวด 8 ข้ อ 37 กำรเลิกเอไอ ประเทศไทย จะเลิกได้ ก็โดยมติของที่ประชุม
ใหญ่ ยกเว้ นเป็ นกำรเลิกเพรำะเหตุของกฎหมำย มติของที่ประชุม
ใหญ่ที่ให้ เลิก เอไอ ประเทศไทย จะต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒
ใน ๓ ของที่ประชุม

ข้ อ 27 (5) รับรองและแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้ ำง (ทุก 4 ปี )

ข้ อ 37 กำรเลิกสมำคม จะเลิกได้ ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ยกเว้ น
เป็ นกำรเลิก เพรำะเหตุของกฎหมำย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้ เลิ ก
สมำคม จะต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนสมำชิก
ทังหมด
้

เหตุผล
ผลกระทบกับกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณได้ ในอนำคต
แอมเนสตี ้ ไม่มีนโยบำยค่ำตอบแทนกำร
ทำงำนล่วงเวลำ ค่ำตอบแทนพิเศษ กำรรับ
งำนไปทำที่บ้ำน และโบนัส (มีเงินเดือนที่
13)
แก้ ไขเพื่ อ สะดวกในกำรปฏิ บัติ เพื่ อ ไม่ให้
กำหนดตำยตัวว่ำจะต้ องจัดประชุมในช่วง
ใด เนื่ อ งจำกกำรจัด ประชุ ม ใหญ่ จ ะต้ อ ง
สอดคล้ องกับกำรประชุมนำนำชำติด้วย ซึ่ง
มีกำรปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครัง้
สานักงาน เห็นว่ำกำรใช้ เวลำทำควำม
เข้ ำใจระบบงำนของสมำคม ทุกๆปี เป็ น
ปั ญหำอุปสรรค จึงเห็นว่ำควรกำหนดเป็ น 4
ปี อีกทังกำรจั
้
ดหำผู้สอบบัญชีมีควำมยำก
และระยะเวลำกำรจ้ ำงที่สั ้นก็เป็ นปั ญหำ
แต่เมื่อครบ 4 ปี จะต้ องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
เพื่อควำมโปร่งใส
เนื่องจำกเห็นว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญ จำเป็ น
จะต้ อ งแก้ ไขให้ กำรเลิ ก สมำคม ต้ อ งใช้
คะแนนเสียงของสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 2
ของจำนวนสมำชิกทังหมด
้
แทน
สานักงานเสนอ
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ให้ เพิ่ ม “โดยสมำชิ ก ต้ อ งมี อ ำยุ ส มำชิ ก
อย่ำงน้ อย 1 ปี ”
เพื่อป้องกันกำรสมัครมำเป็ นสมำชิกโดยมี
จุดประสงค์เพื่อต้ องกำรยกเลิกสมำคม
หมวด 9 ข้ อ 39 ข้ อบังคับฉบับนี ้ได้ รับกำรอนุมตั ิโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญ
ข้ อ 39 ในกรณี ที่ ข อให้ ง ดใช้ ข้ อ บัง คับ ข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใดทัง้ หมดหรื อ ข้ อบั ง คั บ และเพิ่ ม เนื อ้ หำกำรของดใช้
ประจ ำปี ๒๕๕๗ ของ เอไอ ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ ๒๓ สิ ง หำคม บำงส่วนเป็ นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี หำกที่ประชุมใหญ่อนุมัติด้วย ข้ อบังคับข้ อหนึ่งข้ อใดทังหมดหรื
้
อบำงส่วน
๒๕๕๗
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกในที่ประชุม ก็ให้ งด เป็ นกำรชัว่ ครำวเฉพำะกรณีแทน ในกรณีที่
ใช้ ได้
มี เ หตุ จ ำเป็ นไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ต ำม
ข้ อบังคับได้

7

