(ร่างปรับปรุงแก้ไข) ข้อบังคับ
สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

1.

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผล

หมวด 1
ชื่อองค์กร สถานที่ตั้ง และเครื่องหมาย
ข้อ ๑

ชื่อ คำนิยำม เครื่องหมำยและสำนักงำน

ข้อ 1 ชื่อองค์กร เครื่องหมำย และที่ตั้งสำนักงำน
(1) องค์กรสมำคมนี้ชื่อว่ำ “สมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย" คำย่อว่ำ
(๑) องค์กรนี้มีชื่อว่ำ "สมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย" คำย่อว่ำ "เอไอ ประเทศ
"เอไอ ประเทศไทย"มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Association of Amnesty International
ไทย" มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Association of Amnesty International Thailand คำย่อว่ำ AI
Thailand คำย่อว่ำ AI Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล"
Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล" มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ "Amnesty
มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ "Amnesty International"
International"

•

ข้อ. 1 (1) เพิ่มเติมให้มี
รำยละเอียดที่ชัดเจนมำกยิ่งขึน้

(๒) "แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล" คือ กลุ่มคนที่ เคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อ ส่งเสริมและปกป้องสิท ธิ

•

ตัดออก และนำไปใส่ใน หมวด 2
วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้เนือ้ หำ ตรง
กับหัวข้อหมวด

•

เพิ่มเติมนิยำมต่ำงๆให้มีควำม
ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ให้สำมำรถขยำย
ควำมและอ้ำงอิงเนือ้ หำคำย่อใน
ข้อบังคับนี้ได้ ป้องกันช่องว่ำงกำร
ตีควำมที่ไม่ตรงกับเจตนำรมย์

มนุษยชนทั่วโลก

(2) ยกเลิก (ไปไว้ในข้อ. 2 (1) )
(3) ยกเลิก (ไปไว้ในข้อ. 2 (2) )

(๓) "สมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย" คือ หน่วยงำนที่ทำงำนรณรงค์เพื่อส่งเสริม
และปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยมีสำนักงำนในประเทศไทย

ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย
“นำยกสมำคม” หมำยควำมว่ำ นำยกสมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
“ผู้ อำนวยกำร” หมำยควำมว่ ำ ผู้ อำนวยกำร สมำคมแอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ นแนล
ประเทศไทย
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ สมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

เครื่องหมำยของสมำคม เอไอ ประเทศไทย มีลักษณะเป็นรูปเปลวเทียนลุกโชนบนแท่งเทียนที่ถูกล้อม
ด้วยลวดหนำม อยู่ภำยในรูปวงกลมซ้อนกันสองวง มีชื่อภำษำไทยอยู่ด้ำนบนและชื่อภำษำอังกฤษ
อยู่ด้ำนล่ำง

1

ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผล

มีตรำเป็นรูปเครื่องหมำย ดังนี้

(๔) เครื่องหมำยของ เอไอ ประเทศไทย มีลักษณะเป็นรูปเปลวเทียนลุกโชนบนแท่งเทียนที่ถูกล้อมด้วย
ลวดหนำม อยู่ภำยในรูปวงกลมซ้อนกันสองวง มีชื่อภำษำไทยอยู่ด้ำนบนและชื่อภำษำอังกฤษ อยู่
ด้ำนล่ำง

(4) สำนักงำนของสมำคม เอไอ ประเทศไทยตั้งอยู่ ณ บ้ำนเลขที่ ๑๓๙/๒๑ ซอยลำดพร้ำว ๕
ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

(๕) สำนักงำนของ เอไอ ประเทศไทยตั้งอยู่ ณ บ้ำนเลขที่ ๑๓๙/๒๑ ซอยลำดพร้ำว ๕ ถนนลำดพร้ำว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

2

ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)
ข้อ ๒

วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และวัตถุประสงค์

(1) วิสัยทัศน์ของเอไอ ประเทศไทย คือ โลกที่เคำรพสิทธิของกันและกัน และมีสิทธิตำมที่
ได้รับกำรรับรองจำกปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและในมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศฉบับอื่น ๆ

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)
หมวด 2
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์
ข้อ 2 วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และวัตถุประสงค์
(1) วิสัยทัศน์ของสมำคมเอไอ ประเทศไทย คือ โลกที่เคำรพสิทธิของกันและกัน และมีสิทธิ
ตำมที่ได้ รับกำรรับรองจำกปฏิ ญญำสำกลว่ำด้ วยสิ ทธิ มนุษยชนและในมำตรฐำนสิท ธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศฉบับอื่น ๆ
(2) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือ กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทั่วโลก

เหตุผล
• เพิ่ ม หมวด 2 วิ สั ย ทั ศ น์ ภำรกิ จ และ
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหมวดหมู่เนื้อหำให้ตรงกับ
หมวด และชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

(3) ภำรกิจของสมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยคือ หน่วยงำนที่ทำงำน
รณรงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยมีสำนักงำนในประเทศไทย

(2) เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ดังกล่ำวนี้ เอไอ ประเทศไทย จะทำกำรวิจัยและดำเนินกำร
โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรง ทั้งที่เป็นกำรละเมิดบูรณ
ภำพของร่ำงกำยและจิตใจ เสรีภำพในควำมคิดและกำรแสดงออกและเสรีภำพจำกกำร
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติภำยในบริบทของกำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(3) เสริมสร้ำงและส่งเสริมควำมสำนึกและยึดมั่นในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และ
ตรำสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ ยึดมั่นในคุณ
ค่ำที่เ ป็นหลั กกำรในปฏิญญำฯและตรำสำรเหล่ำ นั้น กำรไม่อำจแบ่ง แยกได้และกำร
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพในทุกด้ำน

(4) คัดค้ำนโดยวิธีกำรที่เหมำะสมต่อกำรละเมิดสิทธิของบุคคลทุกคนในอันที่จะยึดถือและ
แสดงออกซึ่งควำมเชื่อของตน ไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะยึดถืออุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองใดก็
ตำม ตลอดจนคัดค้ำนกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอันมีสำเหตุมำจำกชำติกำเนิด เพศ สี
ผิวหรือ ภำษำ กำรละเมิดต่อควำมมั่นคงทำงร่ำงกำยและจิตใจของบุคคล โดยวิธีกำร
ดังต่อไปนี้

(ก) กำรจำคุก กักขัง หรือจำกัดอิสรภำพทำงร่ำงกำยต่อบุคคลใดก็ตำมโดยมีสำเหตุมำ
จำกควำมเชื่อ ทำงกำรเมือง ศำสนำ หรื อจิต สำนึก ต่ำง หรือเนื่อ งจำกเชื้อ ชำติ
เผ่ำพันธุ์ เพศ สีผิว หรือภำษำ โดยที่บุคคลนั้นไม่เคยใช้หรือสนับสนุนวิธีกำรต่อสู้ที่
รุนแรงแต่อย่ำงใด(ต่อไปนี้บุคคลเหล่ำนี้จะถูกเรียกว่ำ “นักโทษทำงควำมคิด ”)

(4) เพื่อ ให้บ รรลุถึ ง วิ สัย ทัศ น์ดัง กล่ำ วนี้ สมำคมเอไอ ประเทศไทย จะท ำกำรวิ จั ย และ
ดำเนินกำร โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรง ทั้งที่เป็นกำร
ละเมิ ด บู ร ณภำพของร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ เสรี ภ ำพในควำมคิด และกำรแสดงออกและ
เสรีภ ำพจำกกำรไม่ถู กเลือ กปฏิ บัติ ภำยในบริ บทของกำรด ำเนิน กำรเพื่อส่ งเสริ มสิ ท ธิ
มนุษยชน
(5) เสริมสร้ำงและส่งเสริมควำมสำนึกและยึดมั่นในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และ
ตรำสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ ยึดมั่นในคุณ
ค่ำที่เป็นหลักกำรใน ปฏิญญำฯ และตรำสำรเหล่ำนั้น กำรไม่อำจแบ่งแยกได้และกำร
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพในทุกด้ำน
(6) คัดค้ำนโดยวิธีกำรที่เหมำะสมต่อกำรละเมิดสิทธิของบุคคลทุกคนในอันที่จะยึดถือและ
แสดงออกซึ่งควำมเชื่อของตน ไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะยึดถืออุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองใดก็
ตำม ตลอดจนคัดค้ำนกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอันมีสำเหตุมำจำกชำติกำเนิด เพศ สีผิว
หรื อ ภำษำ กำรละเมิ ด ต่ อ ควำมมั่ น คงทำงร่ ำ งกำยและจิ ต ใจของบุ คคล โดยวิ ธี ก ำร
ดังต่อไปนี้
(ก) กำรจำคุก กักขัง หรือจำกัดอิสรภำพทำงร่ำงกำยต่อบุคคลใดก็ตำมโดยมีสำเหตุ
มำจำกควำมเชื่อทำงกำรเมือง ศำสนำ หรือจิตสำนึกต่ำง หรือเนื่องจำกเชื้อชำติ
เผ่ำพันธุ์ เพศ สีผิว หรือภำษำ โดยที่บุคคลนั้นไม่เคยใช้หรือสนับสนุนวิธีกำร
ต่อ สู้ที่ รุน แรงแต่ อย่ ำงใด (ต่ อไปนี้บุคคลเหล่ำ นี้จ ะถู ก เรี ยกว่ำ “นัก โทษทำง

3

ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)
เอไอ ประเทศไทยจะดำเนินกำรให้ปลดปล่อยและให้ควำมช่วยเหลือแก่นักโทษ
ทำงควำมคิด

(ข) กำรกักขั งนัก โทษทำงกำรเมืองใดๆ โดยปรำศจำกกำรพิจ ำรณำคดีในเวลำอัน
สมควรหรือกระบวนกำรพิจำรณำคดีใดๆ ต่อนักโทษดังกล่ำวที่ไม่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับของสำกล

(ค) โทษประหำรชีวิต กำรทำรุณกรรม กำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษที่ทำรุณโหดร้ำยเลว
ทรำมต่อนักโทษหรือบุคคลที่ถูกกักขังหรือถูกจำกัดอิสรภำพ ไม่ว่ำบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบนั้นได้เคยใช้หรือสนับสนุนวิธีกำรต่อสู้ที่รุนแรงหรือไม่ก็ตำม

(ง) กำรสังหำรบุคคลผู้ซึ่งไม่ว่ำจะถูกจำคุก กักขัง หรือจำกัดอิสรภำพ และ “กำรทำให้
บุคคลหำยสำบสูญโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ” ไม่ว่ำบุคคลนั้นได้เคยใช้หรือสนับสนุน
วิธีกำรต่อสู้ที่รุนแรงหรือไม่ก็ตำม

(จ) กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม – สลัม
สิทธิสตรี และสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ และควำมรับผิดชอบของบรรษัท

(5) ให้ควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น เพือ่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
(๖) ร่ ว มมื อ กั บ แอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ หลั ก กำร
ข้อกำหนด ข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผล

ควำมคิด”) สมำคมเอไอ ประเทศไทยจะดำเนินกำรให้ปลดปล่อยและให้ควำม
ช่วยเหลือแก่นักโทษทำงควำมคิด
(ข) กำรกักขังนักโทษทำงกำรเมืองใดๆโดยปรำศจำกกำรพิจำรณำคดีในเวลำอัน
สมควรหรือกระบวนกำรพิจำรณำคดีใดๆต่อนักโทษดังกล่ำวที่ไม่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับของสำกล
(ค) โทษประหำรชีวิต กำรทำรุณกรรม กำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษที่ทำรุณโหดร้ำย
เลวทรำมต่อนักโทษหรือบุคคลที่ถูกกักขังหรือถูกจำกัดอิสรภำพ ไม่ว่ำบุคคลที่
ได้รับผลกระทบนั้นได้เคยใช้หรือสนับสนุนวิธีกำรต่อสู้ที่รุนแรงหรือไม่ก็ตำม
(ง) กำรสังหำรบุคคลผู้ซึ่งไม่ว่ำจะถูกจำคุก กักขัง หรือจำกัดอิสรภำพ และ “กำรทำ
ให้ บุค คลหำยสำบสูญ โดยเจ้ ำหน้ำ ที่ข องรัฐ ” ไม่ ว่ำ บุคคลนั้น ได้ เคยใช้หรื อ
สนับสนุนวิธีกำรต่อสู้ที่รุนแรงหรือไม่ก็ตำม
(จ) กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม –
สลัม สิทธิชุมชน สิทธิสตรี และสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ และควำมรับผิดชอบของ
บรรษัท

-

แก้ ไ ขค ำว่ ำ “สลั ม ” เป็ น “สิ ท ธิ
ชุ ม ชน” เพื่ อ ให้ เ หมำะสมมำก
ยิ่งขึ้น

(7) ให้ควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
(8) ร่ ว มมื อ กั บ แอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ หลั ก กำร
ข้อกำหนด ข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

4

ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)
ข้อ 3 หลักกำรพื้นฐำน

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 3 หลักกำรพื้นฐำน

เอไอ ประเทศไทย เป็นชุมชนของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ที่เป็นขบวนกำรทีม่ ีเครือข่ำยทั่วโลก
โดยยึด มั่นในหลักกำรควำมสมำนฉัน ท์ระหว่ ำงประเทศ หลัก กำรกำรปฏิ บัติ กำรอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือต่อเหยื่อของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักกำรทำงำน
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก หลักควำมเป็นสำกล และกำรไม่อำจแบ่งแยกได้ของสิทธิมนุษยชน
หลักกำรไม่เอนเอียงและเป็นอิสระ หลักกำรประชำธิปไตยและหลักกำรเคำรพซึ่งกันและกัน

ข้อ 4 วิธีกำร

เอไอ ประเทศไทยสมำคม เป็น ชุมชนของผู้พิทักษ์ สิทธิ มนุ ษยชน ที่ เป็น ขบวนกำรที่ มี
เครือข่ำยทั่วโลกโดยยึดมั่นในหลักกำรควำมสมำนฉันท์ระหว่ำงประเทศ หลักกำรกำร
ปฏิ บัติ ก ำรอย่ำ งมี ประสิ ทธิ ภ ำพ เพื่อให้ ควำมช่ วยเหลื อ ต่ อ เหยื่ อ ของกำรละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน หลักกำรทำงำนครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก หลักควำมเป็นสำกล และกำรไม่อำจ
แบ่งแยกได้ของสิทธิมนุษยชน หลักกำรไม่เอนเอียงและเป็นอิสระ หลักกำรประชำธิปไตย
และหลักกำรเคำรพซึ่งกันและกัน
ข้อ 4 วิธีกำร

เอไอ ประเทศไทยทำงำนร่วมกับรัฐบำล หน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล บรรษัทและกลุ่มอื่นที่
ไม่ได้เป็นของรัฐ พยำยำมเปิดเผยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยข้อมูลที่เที่ยงตรง รวดเร็ว
และสม่ำเสมอ และบรรดำสมำชิก ผู้สนับสนุนและเจ้ำหน้ำทีจ่ ะร่วมกันผลักดันต่อรัฐบำลและ
หน่วยงำนอื่นๆ เพื่อยุติกำรละเมิดนั้น นอกจำกนั้นยังกระตุ้นให้รัฐบำลทุกแห่งปฏิบัติตำม
หลั ก นิ ติ ธ รรม ให้ สั ต ยำบั น และด ำเนิ น กำรตำมมำตรฐำนสิ ท ธิ ม นุษยชน รวมทั้ ง กำรจั ด
กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนหน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล บุคคล และ
หน่วยงำนอื่นๆ ในสังคมเพื่อกำรส่งเสริมและกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

เอไอ ประเทศไทย สมำคมทำงำนร่วมกับรัฐบำล หน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล บรรษัท และ
กลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นของรัฐ พยำยำมเปิดเผยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยข้อมูลที่เที่ยงตรง
รวดเร็ว และสม่ำเสมอ และบรรดำสมำชิก ผู้สนับสนุนและเจ้ำหน้ำที่จะร่วมกันผลักดันต่อ
รัฐบำลและหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อยุติกำรละเมิดนั้น นอกจำกนั้นยังกระตุ้นให้รัฐบำลทุกแห่ง
ปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม ให้สัตยำบันและดำเนินกำรตำมมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
กำรจัดกิจ กรรมให้ ควำมรู้ด้ ำนสิทธิมนุ ษยชน และสนับสนุนหน่ว ยงำนระหว่ ำงรัฐบำล
บุคคล และหน่วยงำนอื่นๆ ในสังคมเพื่อกำรส่งเสริมและกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

หมวดที่ ๒
ความสัมพันธ์ และการปฏิบัติงาน

ข้อ ๕

เหตุผล

ควำมสัมพันธ์กับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

(๑) เอไอ ประเทศไทย ต้องพยำยำมคงไว้ซึ่งฐำนะสมำชิกของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่ น
แนล

(๒) เพื่อดำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และวิธีกำรดังกล่ำวมำข้ำงต้น ตลอดจน
ได้รับกำรรับรอง ให้เป็นส่วนหนึ่งของแอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอไอ ประเทศ
ไทย ต้องประสำนงำนและร่วมมืออย่ำงใกล้ชิด กับคณะกรรมกำรบริหำรนำนำชำติ
และสำนักงำนเลขำธิกำรของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และต้องส่ง รำยงำน

หมวดที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่าง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
และการปฏิบัติงาน กับสมาคม



เพิ่มเติมชื่อหมวดให้มีควำมชัดเจน
สอดคล้องกับเนื้อหำภำยในหมวด
มำกยิ่งขึ้น

ข้อ 5 ควำมสัมพันธ์กับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และสมำคมมีควำมสัมพันธ์ร่วมกัน ดังนี้
(1) เอไอ ประเทศไทย สมำคม ต้องพยำยำมคงไว้ซึ่งฐำนะสมำชิกของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล
(2)

เพื่อด ำเนิน งำนให้เป็น ไปตำมวัตถุ ประสงค์แ ละวิธี กำรดั งกล่ำ วมำข้ ำงต้ น
ตลอดจนได้รับกำรรับรอง ให้เป็นส่วนหนึ่งของแอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอไอ ประเทศไทย สมำคม ต้องประสำนงำนและร่วมมืออย่ำงใกล้ชิด กับ
คณะกรรมกำรบริหำรนำนำชำติ และสำนักงำนเลขำธิกำรของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล และต้องส่ง รำยงำนกิจกรรมประจำปี ตลอดจนงบดุล

5

ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

กิจกรรมประจำปี ตลอดจนงบดุลประจำปีแก่คณะกรรมกำรบริหำรนำนำชำติ

ถ้ำเอไอ ประเทศไทย ได้รับกำรรับรองให้เป็นองค์กรหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล จะสำมำรถส่ง ผู้แทนร่วมประชุมสภำนำนำชำติ ตลอดจนสำมำรถคงไว้ซึ่ ง
ควำมสัมพันธ์กับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศต่ำง ๆ

(๓) ถ้ำ เอไอ ประเทศไทย ได้รับกำรรับรองให้เป็นองค์กรหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอไอ ประเทศไทย ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึ่งจะประเมินในที่ประชุมสภำ
นำนำชำติ

(๔) สมำชิกหรือกลุ่มสมำชิกไม่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสืบสวน หรือเก็บรวบรวมข้อมูล
ของเหตุกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่เกิดขึ้น หรืออำจเกิดขึ้นและ
ไม่มีหน้ำที่จัดหำข้อมูลดังกล่ำวให้แก่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

(๕) เอไอ ประเทศไทย ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำน หรือคำแถลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
ประเทศไทยซึ่งจัดทำโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

(๖) สมำชิกหรือกลุ่มสมำชิกจะไม่ปฏิบัติกำรใด หรือออกแถลงกำรณ์ใดที่เกี่ยวกับกำร
กล่ำวหำ ว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตำมบทบัญญัติของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ในนำมของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยปรำศจำกกำรรับรู้
และกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรบริหำรนำนำชำติและจะไม่มกี ำรขอให้เอไอ ประเทศ
ไทยดูแลนักโทษทำงควำมคิดคนใดคนหนึ่งซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทย

เหตุผล

ประจำปีแก่คณะกรรมกำรบริหำรนำนำชำติ
ถ้ำเอไอ ประเทศไทย ได้รับกำรรับรองให้เป็นองค์กรหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล จะสำมำรถส่ง ผู้แทนร่วมประชุมสภำนำนำชำติ ตลอดจนสำมำรถคงไว้
ซึ่งควำมสัมพันธ์กับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศต่ำง ๆ



ตัด ข้อ .5 วรรคท้ำ ย ออก และ
นำไปเพิ่มเติมในข้อ. 5 (3)

(3) ถ้ำ เอไอ ประเทศไทย เมื่อสมำคม ได้รับกำรรับรองให้เป็นองค์กรหนึ่งของ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอไอ ประเทศไทย สมำคม จะสำมำรถส่ง
ผู้แทนร่วมประชุมสภำนำนำชำติ ตลอดจนสำมำรถคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์กับ
แอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชั่ นแนลประเทศต่ำง ๆ และต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ซึ่งจะประเมินในที่ประชุมสภำนำนำชำติ
(4)

สมำชิก หรือกลุ่มสมำชิกไม่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสืบสวน หรือเก็บ
รวบรวมข้ อ มูล ของเหตุ กำรณ์ ก ำรละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุษยชนในประเทศไทยที่
เกิดขึ้น หรืออำจเกิดขึ้น และไม่มีหน้ำที่จัดหำข้อมูลดังกล่ำวให้แก่แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล

(5)

เอไอ ประเทศไทย สมำคม ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำน หรือคำ
แถลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับ ประเทศไทยซึ่งจัดทำโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่น
แนล

(6) สมำชิ ก หรื อ กลุ่ ม สมำชิ ก จะไม่ ป ฏิ บั ติ ก ำรใด หรื อ ออกแถลงกำรณ์ ใ ดที่
เกี่ ยวกั บกำรกล่ ำ วหำ ว่ ำ มี ก ำรละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษยชนในประเทศไทยตำม
บทบัญญัติของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ในนำมของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล โดยปรำศจำกกำรรับรู้และกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรบริหำร
นำนำชำติและจะไม่มีกำรขอให้เอไอ ประเทศไทย สมำคม ดูแลนักโทษทำง
ควำมคิดคนใดคนหนึ่งซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทย
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

หมวดที่ ๓
สมาชิก

หมวดที่ ๓ 4
สมาชิก

ข้อ ๖
ทุกคนมีโอกำสเป็นสมำชิกเอไอ ประเทศไทยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงกัน
ในเรื่อง ควำมเชื่อทำงกำรเมือง กำรนับถือศำสนำ หรือควำมเชื่ออื่นๆ เชื้อชำติ ถิ่นกำเนิด เพศ สีผิว
หรือภำษำ

ข้อ 6
ทุกคนมีโอกำสเป็นสมำชิกเอไอ ประเทศไทย สมำคม อย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะมีควำม
แตกต่ ำ งกั น ในเรื่ อ ง ควำมเชื่ อ ทำงกำรเมื อ ง กำรนั บ ถื อ ศำสนำ หรื อ ควำมเชื่ อ อื่ น ๆ เชื้ อ ชำติ
ถิ่นกำเนิด เพศ สีผิว หรือภำษำ

ข้อ ๗

ข้อ 7

สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลที่อำศัยอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลสัญชำติไทยแต่อำศัยยู่ในประเทศ

(1) เป็นบุคคลธรรมดำ ไม่ว่ำจะสัญชำติใดหรืออำศัยอยู่ที่ใด ที่อำศัยอยู่ในประเทศไทย หรือ

อื่น

ข้อ ๘

สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• แก้ไขเพื่อให้ทุกคนสำมำรถเป็นสมำชิกเอไอ
ประเทศไทย ได้มำกขึ้น

เป็นบุคคลสัญชำติไทยแต่อำศัยยู่ในประเทศอื่น

(๒) เห็นด้วยและปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์และวิธีกำรของเอไอ ประเทศไทย

(2) เห็นด้วยและปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์และวิธีกำรของเอไอ ประเทศไทย สมำคม

(๓) จ่ำยค่ำสมำชิกในอัตรำที่กำหนดโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญ

(3) จ่ำยค่ำบำรุงสมำชิกในอัตรำที่กำหนดโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญ

(๔) เต็มใจที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมของ เอไอ ประเทศไทย

(4) เต็มใจที่จะเป็นสมำชิกและเข้ำร่วมกิจกรรมของ เอไอ ประเทศไทย สมำคม

ค่ำบำรุง
สมำชิ ก จะต้ อ งเสี ย ค่ ำ สมำชิ ก ตำมอั ต รำที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ำมั ญ ได้ ม อบอ ำนำจให้ กั บ
คณะกรรมกำรเป็นผู้กำหนด โดยมีอัตรำค่ำสมำชิกดังนี้
 นักเรียน-นักศึกษำ (ระดับปริญญำตรี) ๒๐๐ บำทต่อปี
 บุคคลทั่วไป ๕๐๐ บำทต่อปี

เหตุผล

ข้อ 8

ค่ำบำรุง
สมำชิกจะต้องเสียค่ำบำรุงสมำชิกตำมอัตรำที่ ที่ประชุมใหญ่สำมัญได้มอบอำนำจให้กับ
คณะกรรมกำรเป็นผู้กำหนด โดยมีอัตรำค่ำสมำชิก กำหนด ดังนี้
8.1 นักเรียน-นักศึกษำ (กำลังศึกษำไม่เกินระดับปริญญำตรีและอำยุไม่เกิน 25 ปี) จ่ำย
ค่ำบำรุงในอัตรำ 200 บำท ต่อปี
8.2 บุคคลทั่วไปที่นอกเหนือจำกบุคคลตำม ข้อ 8.1 จ่ำยค่ำบำรุงในอัตรำ 500 บำท
ต่อปี



กำหนดหลักเกณฑ์ค่ำบำรุงให้มี
ควำมเหมำะสม



ก ำ ห น ด ข้ อ ย ก เ ว้ น เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมกำรสำมำรถเก็ บ ค่ ำ
สมำชิกในอัตรำต่ำกว่ำที่ข้อบังคับ
กำหนดไว้ได้ ในกรณีที่สำนักงำนมี
กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรเป็ น
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผล

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจเห็นชอบให้เก็บค่ำบำรุงในอัตรำที่ต่ำกว่ำที่กำหนดในข้อบังคับนี้ได้
ข้อ ๙
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย ยื่นใบสมัครตำมแบบที่กำหนด ข้อ 9
ต่อเลขำนุกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ คณะกรรมกำรกำหนด คณะกรรมกำรมีสิทธิที่จะปฏิเสธใบสมัครเป็น
สมำชิกของบุคคลใดได้ถ้ำเห็นว่ำมีคุณสมบัติไม่เหมำะสม

ข้อ ๑๐

สมำชิกภำพ
ให้สมำชิกภำพของผู้สมัครเริ่มนับตั้งแต่วันที่ เอไอประเทศไทยลงทะเบียนรับผู้สมัครเป็น

ข้อ 10

กลุ่มสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย

ข้อ 11

สมำชิก
ข้อ ๑๑

(๑)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย สมำคม ให้ยื่นใบสมัครตำม
แบบและช่ อ งทำงที่ ก ำหนด ต่ อ เลขำนุ ก ำรหรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ค ณะกรรมกำรก ำหนด
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมกำรมีสิทธิที่จะปฏิเสธใบสมัครเป็นสมำชิกของบุคคลใดได้ ถ้ำเห็นว่ำมี
คุณสมบัติไม่เหมำะสม

สมำชิก


เพื่อให้มีควำมชัดเจนเพิ่มมำกขึ้ น
เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำ ที่ที่รับผิดชอบใน
กำรสมั ค รสมำชิ ก และผลของ
สมำชิกภำพด้วย

สมำชิกภำพ
ให้สมำชิกภำพของผู้สมัครเริ่มนับตั้งแต่วันที่ เอไอประเทศไทย สมำคม ลงทะเบียนรับ
ผู้สมัครเป็นสมำชิก

กลุ่มสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย กลุ่มต้องประกอบด้วยบุคคล ไม่น้อยกว่ำ ๕ คน
รวมกัน และได้ลง ทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มไว้กบั คณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน
ณ สำนักงำน และต้องจ่ำยเงินค่ำบำรุง ประจำปี ของกลุ่มแก่ เอไอ ประเทศไทย ตำม
อัตรำซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมกำร เอไอ ประเทศไทย โดยมีอัตรำ ๑,๐๐๐ บำทต่อปี
กลุ่มสมำชิกดังกล่ำวควรปฏิบัติงำนรณรงค์ เผยแพร่เอกสำร กำรหำสมำชิกและหำทุน
โดยที่กำรปฏิบัติกำรดังกล่ำวต้องเป็นไปข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของ เอไอ ประเทศไทย
และจะไม่ปฏิบัติงำนที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ หลักกำรและวิธีกำรของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล

กลุ่มสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย
(1) กลุ่มสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย สมำคม กลุ่มต้องประกอบด้วยบุคคล ไม่น้อย
กว่ ำ 5 คน รวมกั นและได้ล ง ทะเบี ยนจัด ตั้ งเป็น กลุ่ม ไว้ กั บคณะกรรมกำรหรื อ
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ณ สำนักงำน และต้องจ่ำยเงินค่ำบำรุง ประจำปีของกลุ่มแก่
เอไอ ประเทศไทย สมำคม ตำมอัตรำซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมกำร เอไอ ประเทศ
ไทย สมำคม โดยมีอัตรำ 1,000 บำทต่อปี กลุ่มสมำชิกดังกล่ำวควรปฏิบัติงำน
รณรงค์ เผยแพร่เอกสำร กำรหำสมำชิกและหำทุน โดยที่กำรปฏิบัติกำรดังกล่ำว
ต้อ งเป็น ไปข้อ บัง คับและกฎเกณฑ์ ข อง เอไอ ประเทศไทย สมำคม และจะไม่
ปฏิบัติงำนที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ หลักกำรและวิธีกำรของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่น
แนล

ทั้ง นี้ คณะกรรมกำรอำจเห็ น ชอบให้ เ ก็บค่ำ กลุ่ ม สมำชิ ก ในอั ต รำที่ ต่ ำกว่ำ ที่ ก ำหนดใน
• ก ำหนดข้ อ ยกเว้ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำร
(๒) กำรสิ้นสุดหรือกำรสั่งพักกิจกรรม ของกลุ่มสมำชิก อำจมีขึ้นได้ หำกกลุ่มสมำชิก ขำด ข้อบังคับนี้ได้
สำมำรถเก็ บค่ำกลุ่ ม สมำชิ ก ในอั ต รำต่ ำกว่ ำ ที่
คุณสมบัติตำม ข้อ ๑๑ (๑) ข้ำงต้นโดยให้นำเอำบทบัญญัติในข้อ ๑๒ (๔) – ๑๒ (๕) ข้ำงล่ำงนี้มำ
(2) กำรสิ้นสุดหรือกำรสั่งพักกิจกรรม ของกลุ่มสมำชิก อำจมีขึ้นได้ หำกกลุ่มสมำชิก ขำด ข้ อ บั ง คับ ก ำหนดไว้ ไ ด้ ในกรณี ที่ ส ำนั ก งำนมี
ใช้บังคับโดยอนุโลม
คุณสมบัติตำมข้อ 11 (1) ข้ำงต้น โดยให้นำเอำบทบัญญัติในข้อ 12 (4) – 12 (5) ข้ำงล่ำงนี้มำ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเป็นสมำชิก
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒

สมำชิกภำพของสมำชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้

ข้อ 12

สมำชิกภำพของสมำชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

(๑) ตำย

(1) ตำย

(๒) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อคณะกรรมกำร

(2) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อคณะกรรมกำร

(๓) ขำดคุณสมบัติสมำชิก

(3) ขำดคุณสมบัติสมำชิก

(๔) ไม่จ่ำยค่ำสมำชิกภำยใน ๑ ปี นับแต่วันถึงกำหนดชำระ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรได้มี มติ

(4) ไม่จ่ำยค่ำสมำชิกภำยใน 1 ปี นับแต่วันถึงกำหนดชำระ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรได้มี

เป็นอย่ำงอื่น

มติเป็นอย่ำงอื่น

(๕) คณะกรรมกำรได้พิจำรณำลงมติให้ลบชื่อออกจำกทะเบียน หรือสั่งพักกำรเป็นสมำชิกด้วย

(5) คณะกรรมกำรได้พิจำรณำลงมติให้ลบชื่อออกจำกทะเบียน หรือสั่งพักกำรเป็นสมำชิกด้วย

คะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของที่ประชุมเนื่องจำกสมำชิกไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัติของข้อบังคับนี้
ก่อนที่จะลบชื่อหรือสั่งพักกำรเป็นสมำชิก คณะกรรมกำรต้องแจ้งให้สมำชิกผู้นั้นทรำบเพื่อ
เปิดโอกำสให้โต้แย้ง โดยจะต้องแจ้งเป็น หนังสือระบุเหตุที่พิจำรณำลบชื่อหรือพักกำรเป็น
สมำชิกส่งให้ แก่สมำชิกผู้นั้ นอย่ำงน้อย ๑ เดือน ก่อนกำรประชุมของคณะกรรมกำรเพื่ อ
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว ในกำรประชุมคณะกรรมกำรนั้น ต้องเปิดโอกำสให้สมำชิก ผู้นั้น เข้ำ
ชี้แจงต่อที่ประชุม สมำชิกที่ถูกลบชื่อหรือพักกำรเป็นสมำชิก มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ต่อที่ประชุม
ใหญ่สำมัญได้ และมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุมได้ ถ้ำที่ประชุมใหญ่สำมัญเห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์
โดยมติ ๒ ใน ๓ ของที่ประชุมก็ให้คืนสมำชิกภำพแก่ผู้อุทธรณ์

คะแนนเสี ย ง 2 ใน 3 ของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรเนื่ อ งจำกสมำชิ ก ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม
บทบัญญัติของข้อบังคับนี้ ก่อนที่จะลบชื่อ หรือสั่งพักกำรเป็นสมำชิก คณะกรรมกำร
ต้องแจ้งให้สมำชิกผู้นั้นทรำบเพื่อเปิดโอกำสให้โต้แย้ง โดยจะต้องแจ้งเป็น หนังสือระบุ
เหตุ ที่พิ จำรณำลบชื่ อหรือพั กกำรเป็น สมำชิก ส่ง ให้แ ก่ส มำชิกผู้ นั้น อย่ำ งน้ อย 1 เดือ น
ก่อนกำรประชุ มของคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเรื่ องดั งกล่ ำว
ในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรนั้น ต้องเปิดโอกำสให้สมำชิก ผู้นั้น เข้ำชี้แจงต่อที่ประชุม สมำชิกที่ถูกลบ
ชื่อหรือพักกำรเป็นสมำชิก มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญได้ และมีสิทธิชี้แจง
ต่อที่ประชุ มได้ ถ้ำ ที่ประชุม ใหญ่ส ำมัญ เห็น ด้วยกับข้อ อุทธรณ์โ ดยมติ 2 ใน 3 ของที่
ประชุมก็ให้คืนสมำชิกภำพแก่ผู้อุทธรณ์

ข้อ ๑๓

สมำชิกมีสิทธิและหน้ำที่ดังนี้

เหตุผล

ข้อ 13



เพิ่มเติม “คณะกรรมกำร” ให้มี
ควำมชัดเจนมำกขึ้น

สมำชิกมีสิทธิและหน้ำที่ดังนี้

(๑) มีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของเอไอ ประเทศไทยต่อคณะกรรมกำร
(๒) มีสิทธิได้รับสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ เอไอ ประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นแก่สมำชิก
(๓) มีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมใหญ่ของ เอไอ ประเทศไทย

(1) มีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของเอไอ ประเทศไทยต่อคณะกรรมกำร
(2) มีสิทธิได้รับสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ เอไอ ประเทศไทยสมำคมได้จัดให้มีขึ้นแก่สมำชิก
(3) มีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมใหญ่ของสมำคม เอไอ ประเทศไทย

(๔) มีสิทธิออกเสียงลงมติต่ำงๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
(๕) สมำชิกที่มีสถำนะสมำชิกไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน มีสิทธิในกำรเลือกตั้ง สำหรับสมำชิกที่มี

(4) มีสิทธิออกเสียงลงมติต่ำงๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้คนละ 1 คะแนนเสียง
(5) สมำชิกที่มีสถำนะสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน มีสิทธิในกำรเลือกตั้ง สำหรับสมำชิกที่มี

สถำนะสมำชิกไม่น้อยกว่ำ ๑ ปีมีสิทธิได้รับกำรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร หรือ
อนุกรรมกำรต่ำงๆ ของ เอไอ ประเทศไทย
(๖) มีสิ ทธิ เข้ ำชื่อร่วมกัน อย่ำงน้อ ย ๑ ใน ๕ ของสมำชิกทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมกำร ให้จัดประชุมใหญ่วิสำมัญได้
(๗) มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ หลักกำร วิธีกำร ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติของ เอ
ไอ ประเทศไทย โดยเคร่งครัด
(๘) มีหน้ำที่เข้ำร่วมให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของ เอไอ ประเทศ

สถำนะสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 1 ปีมีสิทธิได้รับกำรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร หรือ
อนุกรรมกำรต่ำงๆ ของ เอไอ ประเทศไทย
(6) มี สิท ธิ เ ข้ ำชื่อ ร่ว มกั น อย่ำ งน้อ ย 1 ใน 5 ของสมำชิก ทั้งหมด ท ำหนัง สือ ร้อ งขอต่ อ
คณะกรรมกำร ให้จัดประชุมใหญ่วิสำมัญได้
(7) มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ หลักกำร วิธีกำร ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติของ เอ
ไอ ประเทศไทย สมำคมโดยเคร่งครัด
(8) มีหน้ำที่เข้ำร่วมให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของ เอไอ ประเทศ

9

ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)
ไทย
(๙) มีหน้ำที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของ เอไอ ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย
ข้อ ๑๔

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ไทยสมำคม
(9) มีหน้ำที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของ เอไอ ประเทศไทย สมำคม ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย

บุคคลที่ประสงค์เพียงแค่จะสนับสนุนทำงกำรเงิน หรือร่วมกิจกรรม หรือรับข่ำวสำรโดยไม่ ข้อ 14
ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยรวมของเอไอ ประเทศไทย หรือบุคคลซึ่งประสงค์จะ
เป็นสมำชิก แต่มีคุณสมบัติไม่ครบสำมำรถลงทะเบียนเป็น ผู้สนับสนุน นักกิจกรรม หรือผู้รับ
ข่ำวสำรของเอไอ ประเทศไทยได้

บุคคลที่ประสงค์เพียงแค่จะสนับสนุนทำงกำรเงิน หรือร่วมกิจกรรม หรือรับข่ำวสำรโดย
ไม่ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยรวมของเอไอ ประเทศไทยสมำคม หรือบุคคลซึ่ง
ประสงค์จะเป็นสมำชิก แต่มีคุณสมบัติไม่ครบสำมำรถลงทะเบียนเป็น ผู้ส นับสนุน นัก
กิจกรรม หรือผู้รับข่ำวสำรของเอไอ ประเทศไทยสมำคมได้

หมวดที่ ๔
การดาเนินกิจการเอไอ ประเทศไทย
ข้อ ๑๕

เหตุผล

หมวดที่ ๔ 5
การดาเนินกิจการเอไอ ประเทศไทย
คณะกรรมการ ผู้อานวยการ และเจ้าหน้าที่



จัดเรียงเนื้อหำในหมวดใหม่

คณะกรรมกำร เอไอ ประเทศไทย
(๑)

คณะกรรมกำรเอไอ ประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการจานวนอย่างน้อย ๕ คนไม่
เกิน ๙ คน โดยมีสัดส่วนเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (นับจนถึงวันเลือกตั้ง) อย่างน้อย ๑
คน ซึ่งหำกในปีนั้นไม่มีผู้สมัครเยำวชน อนุโลมให้ผู้สมัครทั่วไปลงสมัครแทนได้ โดยได้รับ
แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
ก.

กำรเลือกตั้งผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมกำรสำมำรถทำได้ ๒ วิธี ดังนี้
๑) กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
๒) กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่ำนทำงไปรษณีย์ปิดผนึก

ทั้งนี้โดยมีกำรเปิดผนึกบัตรเลือกตั้งดังกล่ำวในที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
แล้วนับคะแนนรวมกันกับคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ได้รับในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
ข.

ให้ที่ประชุมร่วมกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่ำนทำงไปรษณีย์ปิดผนึก เลือก
สมำชิกคนหนึ่งเป็นนำยกสมำคม ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของ
คะแนนที่นับรวมกัน ให้ที่ประชุมลงมติอีก ครั้งหนึ่ ง เลือกผู้ที่ ได้คะแนนเป็ น
อันดับหนึ่งหรืออันดับสอง คนใดคนหนึ่งเป็นนำยกสมำคม ในกรณีที่มีผู้สมัคร
หรือถูกเสนอชื่อให้รับเพียงคนเดียว ผู้นั้นต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกึ่ง
หนึ่งของคะแนนที่นับรวมกัน

ข้อ 15

คณะกรรมกำร เอไอ ประเทศไทย
(๑) คณะกรรมกำรเอไอ ประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการจานวนอย่างน้อย 5 คนไม่
เกิน 9 คน โดยมีสัดส่วนเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี (นับจนถึงวันเลือกตั้ง) อย่างน้อย
1 คน ซึ่งหำกในปีนั้นไม่มีผู้สมัครเยำวชน อนุโลมให้ผู้สมัครทั่วไปลงสมัครแทนได้ โดย
ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
ก.

กำรเลือกตั้งผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมกำรสำมำรถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1.) กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
2.) กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่ำนทำงไปรษณีย์ปิดผนึก

ทั้งนี้โดยมีกำรเปิดผนึกบัตรเลือกตั้งดังกล่ำวในที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี แล้วนับ
คะแนนรวมกันกับคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ได้รับในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
ข. ให้ที่ประชุมร่วมกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่ำนทำงไปรษณีย์ปิดผนึก เลือก
สมำชิกคนหนึ่งเป็นนำยกสมำคม ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนที่นับรวมกัน
ให้ที่ประชุมลงมติอีกครั้งหนึ่ง เลือกผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง คนใดคนหนึ่งเป็น
นำยกสมำคม ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือถูกเสนอชื่อให้รับเพียงคนเดียว ผู้นั้นต้องได้รับคะแนนเสียง
รับรองเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนที่นับรวมกัน
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)
ค.

ให้ที่ประชุมร่วมกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่ำนทำงไปรษณีย์ปิดผนึก เลือก
สมำชิกคนหนึ่งเป็นเหรัญญิก

ง.

หลังจำกนั้นให้ที่ประชุมร่วมกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่ำนทำงไปรษณีย์ปิด
ผนึก เลือกกรรมกำรอีกไม่เกิน ๗ คน จำกสมำชิกเพื่อเป็นกรรมกำรโดยไม่ต้อง
ระบุตำแหน่ง

จ. ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับเลือกตั้งจำกที่ประชุมเลือกตั้งกันเองให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ำงๆ เช่น อุปนำยก เลขำนุกำร ฯลฯ ตำมที่เห็นสมควร ในกรณีที่ไม่มีกำรเลือกตั้งนำยกสมำคมและ
เหรัญญิกในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ให้มีกำร เลือกตั้งนำยกสมำคมและเหรัญญิกในกำรประชุม
วิสำมัญ

(๒) ให้คณะกรรมกำรมีวำระอยู่ในตำแหน่ง ครำวละ ๒ ปี ในครำวประชุมใหญ่สำมัญแต่ละปี

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ค. ให้ที่ประชุมร่วมกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่ำนทำงไปรษณีย์ปิดผนึก เลือก
สมำชิกคนหนึ่งเป็นเหรัญญิก
ง. หลังจำกนั้นให้ที่ประชุมร่วมกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่ำนทำงไปรษณีย์ปิด
ผนึก เลือกกรรมกำรอีกไม่เกิน ๗ คน จำกสมำชิกเพื่อเป็นกรรมกำรโดยไม่ต้องระบุตำแหน่ง
จ. ให้คณะกรรมกำรที่ได้รบั เลือกตั้งจำกทีป่ ระชุมเลือกตั้งกันเองให้ดำรงตำแหน่งต่ำงๆ
เช่น อุปนำยก เลขำนุกำร ฯลฯ ตำมที่เห็นสมควร ในกรณีที่ไม่มีกำรเลือกตั้งนำยกสมำคมและ
เหรัญญิกในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ให้มีกำรเลือกตั้งนำยกสมำคมและเหรัญญิกในกำรประชุม
วิสำมัญ
(2) ให้คณะกรรมกำรมีวำระอยู่ ในตำแหน่ง ครำวละ 2 3 ปี ในครำวประชุ มใหญ่
สำมัญแต่ละปีให้กรรมกำรกึ่งหนึ่งหมุนเวียนกันพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้ที่หมด
วำระมีสิทธิรับเลือกตั้งได้อีก แต่จะมีสิทธิดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วำระติดต่อกัน

ให้ ก รรมกำรกึ่ ง หนึ่ ง หมุ น เวียนกั นพ้น จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผู้ ที่ หมดวำระมี สิท ธิ รั บ
เลือกตั้งได้อีก แต่จะมีสิทธิดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วำระติดต่อกัน

วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร ให้นับ ตั้งแต่วันที่ที่ได้รับมอบงำนจำกกรรมกำรที่พ้นจำก
ตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งต้องส่งมอบงำนให้กรรมกำรที่ได้รับเลือกภำยในระยะเวลำ
30 วัน นับแต่วันได้รับเลือก

(๓) กรรมกำรต้องพ้นจำกวำระกำรดำรงตำแหน่งอย่ำงน้อย ๒ ปี จึ งจะสำมำรถสมัคร

(3) กรรมกำรต้องพ้นจำกวำระกำรดำรงตำแหน่งอย่ำงน้อย 2 ปี จึงจะสำมำรถสมัคร
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของสมำคมได้ และเจ้ำหน้ำที่ที่ลำออกหรือพ้นจำกตำแหน่ง
อย่ำงน้อย 2 ปี จึงจะสำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรได้เช่นกัน

ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของสมำคมได้ และเจ้ำหน้ำที่ที่ลำออกหรือพ้นจำกตำแหน่ ง อย่ำง
น้อย ๒ ปี จึงจะสำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรได้เช่นกัน

คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นกรรมการ

(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร จะต้องเป็นสมำชิกของเอไอ ประเทศไทยมำไม่น้อยกว่ำ
๑ ปี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกสมำคม จะต้องเป็นสมำชิกของเอไอ ประเทศไทยมำ
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี

เหตุผล

(4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร จะต้องเป็นสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย สมำคม
มำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกสมำคม จะต้องเป็นสมำชิกของ
สมำคมมำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

เพิ่มระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่งของ
กรรมกำร เพื่อให้สำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
 แก้ไข (ตัดคณะ)ให้ถูกต้องตำม
เจตนำรมณ์
 แก้ไข (ตัดสำมัญ)เพือ่ ให้ตรงตำม
เจตนำรมย์
 เพื่อให้วำระกำรดำรงตำแหน่งตรง
กับที่นำยทะเบียนสมำคมรับรอง
และเพือ่ ให้กรรมกำรที่ได้รับเลือกมี
อำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรสมำคม
 เพิ่มกำรส่งมอบงำนให้กรรมกำรที่
ได้รับเลือกใหม่ภำยใน 30 วัน
เพื่อให้กำรทำงำนเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผล

การประชุมคณะกรรมการ
ตนเองมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
(๖) ให้นำยกสมำคม ทำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีที่น ำยก
สมำคมไม่อำจทำหน้ำที่ได้หำกมีอุปนำยก ให้อุปนำยกทำหน้ำที่แทนเว้นแต่ในข้อบัง คับนี้
จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
(๗) กำรลงมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำประชุมเป็น
เกณฑ์
(๘) คณะกรรมกำรอำจจัดประชุมบ่อยครั้งได้ตำมที่จำเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๖ ครั้งต่อปี
และอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๒ เดือน
(๙) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรใดว่ำงลงก่อนกำหนดวำระ คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่งตั้ง
สมำชิกเข้ำดำรงตำแหน่งแทนได้ โดยให้กรรมกำรดังกล่ำวอยู่ในตำแหน่งตำมวำระของ
กรรมกำรที่ว่ำงลงนั้น
(๑๐) นำยกสมำคม สำมำรถกำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทำงไกลผ่ำนสื่อได้ ในกรณีที่
มีควำมจำเป็นเร่งด่วนโดยต้องแจ้งให้กรรมกำรทรำบ เมื่อกำรประชุมสิ้นสุดลงให้นำยก
สมำคม หรือกรรมกำรในที่ประชุมมอบหมำยคนหนึ่งทำหน้ำที่สรุปรำยงำนกำรประชุม
แจ้ ง เวี ยนให้ คณะกรรมกำรทรำบโดยเร็ ว ผลกำรประชุ ม และมติ ข องที่ ประชุ ม ของ
คณะกรรมกำรทำงไกลผ่ำนสื่อถือว่ำมีผลผูกพันคณะกรรมกำร

(5) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจะครบเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อมีกรรมกำรร่วมประชุม
ด้วยตนเองมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
(6) ให้นำยกสมำคม ทำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีที่นำยก
สมำคมไม่ อำจท ำหน้ ำที่ ได้หำกมี อุปนำยก ให้ อุ ปนำยกทำหน้ ำ ที่แ ทนเว้น แต่ ใน
ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
(7) กำรลงมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรทีเ่ ข้ำประชุม
เป็นเกณฑ์
(8) คณะกรรมกำรอำจจัดประชุมบ่อยครั้งได้ตำมที่จำเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 6 ครั้งต่อ
ปี และอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุก 2 เดือน
(9) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรใดว่ำงลงก่อนกำหนดวำระ คณะกรรมกำรมีอำนำจ
แต่งตั้งสมำชิกเข้ำดำรงตำแหน่งแทนได้ โดยให้กรรมกำรดังกล่ำวอยู่ในตำแหน่งตำม
วำระของกรรมกำรที่ว่ำงลงนั้น
(10) นำยกสมำคม สำมำรถกำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทำงไกลผ่ำนสื่อได้ ใน
กรณีที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนโดยต้องแจ้งให้กรรมกำรทรำบ เมื่อกำรประชุมสิ้นสุด
ลงให้น ำยกสมำคม หรือ กรรมกำรในที่ประชุ มมอบหมำยคนหนึ่ งท ำหน้ ำที่ สรุ ป
รำยงำนกำรประชุมแจ้งเวียนให้คณะกรรมกำรทรำบโดยเร็ว ผลกำรประชุมและมติ
ของที่ประชุมของคณะกรรมกำรทำงไกลผ่ำนสื่อถือว่ำมีผลผูกพันคณะกรรมกำร

กำรประชุมทำงไกลผ่ำนสื่อให้กรรมกำรได้รับค่ำเบี้ยประชุมอัตรำเดียวกับกำรประชุมปกติ ให้
นำข้อบังคับ ข้อที่ ๑๕ (๕) (๖) (๗) (๘) มำบังคับใช้โดยอนุโลม

กำรประชุมทำงไกลผ่ำนสื่อให้กรรมกำรได้รับค่ำเบี้ยประชุมอัตรำเดียวกับกำรประชุมปกติ ให้
นำข้อบังคับ ข้อที่ 15 (5) (6) (7) (8) มำบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๑๖

ข้อ 16

(๕) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจะครบเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อมีกรรมกำรร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้

(๑) รับผิดชอบในกิจกำรของเอไอ ประเทศไทย รวมทั้งทำงกำรเงินและทรัพย์สินโดยมอบ
อำนำจให้นำยกสมำคมเป็นตัวแทนในกำรดำเนินกำรด้ำนธุรกรรม

คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบในกิจกำรของเอไอ ประเทศไทย สมำคม รวมทั้งทำงกำรเงินและทรัพย์สินโดย
มอบอำนำจให้นำยกสมำคมเป็นตัวแทนในกำรดำเนินกำรด้ำนธุรกรรม

(๒) จัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปีหรือกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ
(๓) มีหน้ำที่จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนสมำชิก รำยงำนกำรประชุม เอกสำรหลั กฐำน

(2) จัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี หรือกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ
(3) มีหน้ำที่จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนสมำชิก รำยงำนกำรประชุม เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ

ต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรเงิน ทรัพย์สิน ของ เอไอ ประเทศไทย ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
(๔) คณะกรรมกำรมีหน้ำที่นำเสนอรำยงำนกิจกรรมประจำปีและรำยงำนกำรเงิน ซึ่งลงนำม
โดยผู้สอบบัญชีอนุญำตต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี

ที่เกี่ยวกับกำรเงิน ทรัพย์สิน ของ เอไอ ประเทศไทย ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
(4) คณะกรรมกำรมีหน้ำที่นำเสนอรำยงำนกิจกรรมประจำปีและรำยงำนกำรเงิน ซึ่งลงนำม
โดยผู้สอบบัญชีอนุญำตต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

(๕) คณะกรรมกำรมีหน้ำที่เสนอขออนุมัติอัตรำค่ำสมำชิกบุค คลและกลุ่มต่อที่ประชุมใหญ่
สำมัญ

(๖) คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่งตั้งที่ปรึกษำ คณะทำงำนเฉพำะกิจ คณะอนุกรรมกำร หรือ
กรรมกำรชุดใด ๆ เพื่อดำเนินงำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็นกำรเฉพำะครำว หรือ
ถำวรและให้มีอำนำจถอดถอนกำรแต่งตั้งดังกล่ำวและกำหนดอำนำจหน้ำที่ของคณะ
บุคคลเหล่ำนั้น
(๗) คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยกำร
(๘) คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งทรัสตีส์เพื่อดูแลและจัดกำรทรัพย์สินในนำมของเอไอ ประเทศ
ไทย
(๙) คณะกรรมกำรมีอำนำจออกกฎระเบียบที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้หรือมติของที่ประชุมใหญ่
เพื่อให้
กำรบริหำรงำนของเอไอ ประเทศไทยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
มีหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ข้อบังคับนี้หรือที่ประชุมใหญ่สำมัญได้กำหนดไว้

ข้อ ๑๗

กรรมกำรอำจจะพ้นจำกตำแหน่งด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ

(6)

(7)
(8)
(9)

ข้อ 17



แก้ไขให้ถกู ต้องตำมเจตนำรมณ์



แก้ไขให้ชัดเจนในขั้นตอนกำร

กรรมกำรอำจจะพ้นจำกตำแหน่งด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ

(๒) ตำย

(2) ตำย

(๓) ลำออก

(3) ลำออก

(๔) ขำดจำกกำรเป็นสมำชิก

(4) ขำดจำกกำรเป็นสมำชิก

(๕) ที่ประชุม ใหญ่ ลงมติให้พ้น จำกตำแหน่งด้ ว ยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของที่ประชุ ม

(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้พ้นจำกตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของที่ประชุม เนื่องจำก

กรรมกำรที่ประสงค์จะลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรให้ยื่นใบลำออกเป็นลำยลักษณ์อักษร

แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำร มี
หน้ ำ ที่ เ สนอขอแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ
เ พื่ อ ใ ห้ มี ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
ข้ อ บั ง คับให้ มี ควำมทั น สมั ย และ
ทำให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สำมัญ แก้ไขข้อบังคับสมำคม
คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่งตั้งที่ปรึกษำ คณะทำงำนเฉพำะกิจ คณะอนุกรรมกำร หรื อ
กรรมกำรชุดใด ๆ เพื่อดำเนินงำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็นกำรเฉพำะครำว หรือ
ถำวรและให้มีอำนำจถอดถอนกำรแต่งตั้งดังกล่ำวและกำหนดอำนำจหน้ำที่ของคณะ
บุคคลเหล่ำนั้น
คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยกำร
คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งทรัสตีส์เพื่อดูแลและจัดกำรทรัพย์สิ นในนำมของเอไอ ประเทศ
ไทย สมำคม
คณะกรรมกำรมีอำนำจออกกฎระเบียบที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้หรือมติของที่ประชุมใหญ่
เพื่อให้
กำรบริ หำรงำนของเอไอ ประเทศไทย สมำคม เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ยบร้ อ ยและมี
ประสิทธิภำพ
มีหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ข้อบังคับนี้หรือที่ประชุมใหญ่สำมัญได้กำหนดไว้

(1) ครบกำหนดวำระ

เนื่องจำกมีควำมประพฤติ ไม่เหมำะสมหรือไม่อยู่ในภำวะที่จะปฏิบัติงำนได้

ข้อ ๑๘



(5) คณะกรรมกำรมีหน้ำที่เสนอขออนุมัติอัตรำค่ำสมำชิกบุคคลและกลุ่มต่อที่ประชุมใหญ่

(๑) ครบกำหนดวำระ

(๖) เมื่อไม่เข้ำร่วมกำรประชุมติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร

เหตุผล

มีควำมประพฤติ ไม่เหมำะสมหรือไม่อยู่ในภำวะที่จะปฏิบัติงำนได้

(6) เมื่อไม่เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร
ข้อ 18

กรรมกำรทีป่ ระสงค์จะลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรให้ยื่นใบลำออกเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)
ต่อ คณะกรรมกำรและให้พ้นจำกตำแหน่งเมื่อคณะกรรมกำรมีมติอนุมัติ

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผล

ต่อ คณะกรรมกำร นำยกสมำคม และให้พ้นจำกตำแหน่งเมื่อคณะกรรมกำรมีมติอนุมัติ
ส ำหรั บ นำยกสมำคมให้ แ จ้ ง ต่ อ คณะกรรมกำรทรำบ และให้ พ้ น จำกต ำแหน่ ง เมื่ อ
คณะกรรมกำรมีมติอนุมัติ
ผู้อานวยการ

ข้อ ๑๙ คณะกรรมกำรระดับประเทศอำจแต่งตั้งผูอ้ ำนวยกำร ซึ่งจะมีควำมรับผิดชอบต่อกำรกำกับ ดูแล ข้อ 19 ให้คณะกรรมกำรระดับประเทศอำจแต่งตั้งผู้อำนวยกำร ซึ่งจะมีควำมรับผิดชอบต่อกำรกำกับ
กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของเอไอ ประเทศไทย และต่อกำรดำเนินนโยบำยของคณะกรรมกำร
ดู แ ลกำรด ำเนิ น กำรต่ ำ ง ๆ ของ เอไอ ประเทศไทย สมำคมและต่ อ กำรด ำเนิ น นโยบำยของ
คณะกรรมกำร
ให้ผู้อำนวยกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรออกระเบียบว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ กำรสรรหำ แต่งตั้ง กำรกำหนดค่ำตอบแทน และกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนประจำปีของ
ผู้อำนวยกำร

ปฏิบัติ





แก้ไขให้ถกู ต้องตำมเจตนำรมณ์
เนื่องจำกไม่มีคณะกรรมกำร
ระดับประเทศ
เพื่อให้มกี ำรกำหนดระเบียบว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ กำรสรรหำ และ
แต่งตั้งผู้อำนวยกำรให้มีควำม
ชัดเจน และได้บุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับองค์กร
รวมถึงสร้ำงหลักประกันในกำร
ทำงำนด้วย

ข้อ ๒๐ ผู้อำนวยกำรอำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส โดยกำรหำรืออย่ำงใกล้ชิดกับคณะกรรมกำร ข้อ 20 ผู้อำนวยกำรอำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส โดยกำรหำรืออย่ำงใกล้ชิดกับคณะกรรมกำร
และอำจแต่งตั้ง เจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ ทั้งหมด หำกเห็นว่ำมีควำมจำเป็นต่อกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของเอไอ
และอำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ ทั้งหมด หำกเห็นว่ำมีควำมจำเป็นต่อกำรดำเนินกำรต่ำง
ประเทศไทย
ๆ ของเอไอ ประเทศไทย สมำคม
ข้อ ๒๑ ในกรณี ที่ ผู้ อ ำนวยกำรไม่ ส ำมำรถปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ได้ เ นื่ อ งจำกเหตุ อั น ควร หรื อ ต ำแหน่ ง
ผู้อำนวยกำรว่ำงลงนำยกสมำคมจะหำรือกับคณะกรรมกำรและแต่งตั้งรักษำกำรแทนผู้อำนวยกำร ให้
ปฏิบัติหน้ำที่ไปจนกว่ำจะถึงวำระประชุมครั้งถัดไปของคณะกรรมกำร

ข้ อ 21 ในกรณี ที่ ผู้ อ ำนวยกำรไม่ ส ำมำรถปฏิ บัติ หน้ ำ ที่ ได้ เ นื่ อ งจำกเหตุ อั น ควร หรื อ ต ำแหน่ ง
ผู้อำนวยกำรว่ำงลง นำยกสมำคมจะหำรือกับคณะกรรมกำรและแต่งตั้งรักษำกำรแทนผู้อำนวยกำร
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ไปจนกว่ำจะถึงวำระประชุมครั้งถัดไปของคณะกรรมกำร

ข้อ ๒๒ ผู้อำนวยกำรหรือรักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ของเอไอ ประเทศไทย อำจเข้ำ
ร่วมประชุม คณะกรรมกำรได้ หำกนำยกสมำคมเห็นว่ำจำเป็นทั้งนี้ผู้อำนวยกำร หรือผู้รักษำกำรแทน
ผู้อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่อำจพูดแสดงควำมเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรลงมติ

ข้อ 22 ผู้อำนวยกำรหรือรักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ของเอไอ ประเทศไทย สมำคมอำจ
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรได้ หำกนำยกสมำคมเห็นว่ำจำเป็นทั้งนี้ผู้อำนวยกำร หรือผู้รักษำกำร
แทนผู้อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่อำจพูดแสดงควำมเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรลงมติ
เจ้าหน้าที่
ข้อ 22/1 เจ้ำหน้ำที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และวัตถุประสงค์ ที่สอดคล้องกับสมำคม ตำมที่บัญญัติ
ในข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ 22/2 สำนักงำนต้องจัดให้มีค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ ไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด



เพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักประกันด้ำน
สวั ส ดิ ก ำรให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ เพื่ อ เป็ น
ขวั ญ ก ำลั ง ใจให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
ร ว มทั้ ง เ ป็ น ไ ป ตำ มห ลั ก สิ ท ธิ
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)
โดยอย่ำงน้อยให้สำนักงำนจัดสวัสดิกำรให้เจ้ำหน้ำที่ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เหตุผล
มนุษยชนแรงงำนด้วย

กองทุนประกันสังคม
ประกันสุขภำพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กำรตรวจสุขภำพประจำปี

ข้อ 22/3 สิทธิในกำรลำ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำตอบแทน กำรปรับค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนทำงำนล่วงเวลำ
ค่ ำ ตอบแทนพิ เ ศษ โบนั ส ค่ ำ เดิ น ทำง และกำรรั บ งำนไปท ำที่ บ้ ำ น ให้ เ ป็ น ไปตำมระเบี ย บที่
คณะกรรมกำรกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด

หมวดที่ ๕
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๓

กำรประชุมใหญ่ของเอไอ ประเทศไทย ๒ ชนิด คือ

หมวดที่ ๕ 5
การประชุมใหญ่
ข้อ 23

กำรประชุมใหญ่ของเอไอ ประเทศไทย สมำคม 2 ประเภท คือ

(๑)

ประชุมใหญ่สำมัญ

(1)

ประชุมใหญ่สำมัญ

(๒)

ประชุมใหญ่วิสำมัญ

(2)

ประชุมใหญ่วิสำมัญ

ข้อ ๒๔ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุ มใหญ่สำมัญประจ ำปี ๆ ละ ๑ ครั้งระหว่ำงเดือ น ข้อ 24
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๆ ละ ๑ ครั้งระหว่ำงเดือน
พฤษภำคม-มิถุนำยนของทุก ๆ ปี
พฤษภำคม-มิถุนำยนของทุก ๆ ปี อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๒๕

กำรประชุมใหญ่วิสำมัญอำจจะมีขึ้นได้โดยเหตุดังต่อไปนี้

ข้อ 25

• แก้ ไ ขเพื่ อ สะดวกในกำรปฏิ บั ติ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
กำหนดตำยตั ว ว่ำ จะต้ อ งจั ด ประชุ ม ในช่ ว งใด
เนื่ อ งจำกกำรจั ด ประชุม ใหญ่ ส มำคม จะต้ อ ง
สอดคล้ องกับกำรประชุม นำนำชำติ ด้ว ย ซึ่ง มี
กำรปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง

กำรประชุมใหญ่วิสำมัญอำจจะมีขึ้นได้โดยเหตุดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมกำรเห็นควรจัดให้มีขึ้น

(1) คณะกรรมกำรเห็นควรจัดให้มีขึ้น

(๒) สมำชิกสำมัญจำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๕ ของสมำชิกทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อ

(2) สมำชิกสำมัญจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 ของสมำชิกทั้งหมด ท ำหนังสือร้องขอต่อ
15

ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

กรรมกำรให้จัดประชุมใหญ่วสิ ำมัญ ในกรณีนี้ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมใหญ่
วิสำมัญภำยในกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันร้องขอ

เหตุผล

กรรมกำรให้จัดประชุมใหญ่วิสำมัญ ในกรณีนี้ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมใหญ่
วิสำมัญภำยในกำหนด 30 วันนับแต่วันร้องขอ

ข้อ ๒๖ ให้เลขำนุกำรเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมำชิกได้ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยระบุ ข้อ 26 ให้เลขำนุกำรเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมำชิกได้ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร โดย
วัน เวลำและสถำนที่ ประชุมและเรื่องที่จะพิจำรณำให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมำชิกได้ทรำบและติด ระบุวัน เวลำและสถำนที่ ประชุมและเรื่องที่จะพิจำรณำให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมำชิกได้ทรำบ
ประกำศไว้ที่สำนักงำน เอไอ ประเทศไทย ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วันด้วย
และติด ประกำศไว้ที่สำนักงำน เอไอ ประเทศไทย สมำคมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันด้วย
ข้อ ๒๗

กำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปีจะต้องมีวำระกำรประชุมอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

ข้อ 27

(๑)

รับรองรำยงำนกิจกำรที่ผ่ำนมำในรอบปี

(1)

รับรองรำยงำนกิจกำรที่ผ่ำนมำในรอบปี

(๒)

รับรองบัญชีรำยรับรำยจ่ำย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่ำนมำ

(2)

รับรองบัญชีรำยรับรำยจ่ำย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่ำนมำ

(๓) พิจ ำรณำและเสนอข้ อ คิด เห็น ต่ อ นโยบำยโครงกำรและงบประมำณของ เอไอ

ข้อ ๒๘

กำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปีจะต้องมีวำระกำรประชุมอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(3) พิจ ำรณำและเสนอข้ อ คิดเห็น ต่อ นโยบำยโครงกำรและงบประมำณของ เอไอ

ประเทศไทย ที่เสนอโดย

ประเทศไทย สมำคม ที่เสนอโดย

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

(๔) เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ

(4) เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ

(๕) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้ำง

(5) เลือกตั้งรับรองและแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้ำง

(๖) เรื่องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรเสนอ

(6) เรื่องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรเสนอ

ผู้เข้ำประชุม
(๑) ในกำรประชุมใหญ่จะต้องมี สมำชิกเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจำนวน
สมำชิกทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม สมำชิกจะต้อง
เข้ำประชุมด้วยตนเองและห้ำมมอบอำนำจให้ผู้อื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงมติแทน
ในกรณี กำรประชุม ใหญ่ สำมั ญ ถ้ ำเมื่อ ถึ งก ำหนดเวลำประชุ มยั ง มีส มำชิ กเข้ ำร่ ว ม
ประชุมไม่ครบองค์ ประชุมให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมใหญ่สำมัญ อีกครั้งหนึ่ง โดย
จัดให้มีกำรประชุมขึ้นภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับกำร
ประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ำมีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมเป็นจำนวนเท่ำใดก็ให้ถือว่ำครบองค์

ข้อ 28

ผู้เข้ำประชุม
(1) ในกำรประชุมใหญ่จะต้องมีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำครึ่งหนึ่งของจำนวน
สมำชิกทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่ำ 30 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม สมำชิกจะต้อง
เข้ำประชุมด้วยตนเอง และห้ำมมอบอำนำจให้ผู้อื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงมติ
แทน ในกรณีกำรประชุมใหญ่สำมัญ ถ้ำเมื่อถึงกำหนดเวลำประชุมยังมีสมำชิกเข้ำ
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุมให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมใหญ่สำมัญ อีกครั้ง
หนึ่ง โดยจัดให้มกี ำรประชุมขึ้นภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ทีน่ ัดประชุมครั้งแรก
สำหรับกำรประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ำมีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมเป็นจำนวนเท่ำใดก็ให้
ถือว่ำครบองค์ประชุม ในกรณีถ้ำเป็นกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่เกิดขึ้นจำกกำรร้อง
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)
ประชุม ในกรณีถ้ำเป็นกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่เกิดขึ้นจำกกำรร้องขอของ สมำชิก
หำกไม่ครบองค์ประชุมก็ให้กำรประชุมยกเลิกไปและไม่ต้องเรียกประชุมอีก

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ขอของสมำชิกหำกไม่ครบองค์ประชุมก็ให้กำรประชุมยกเลิกไป และไม่ตอ้ งเรียก
ประชุมอีก

(๒) ที่ปรึกษำ เอไอ ประเทศไทย มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมใหญ่และแสดงควำมคิดเห็นในที่
ประชุมได้

(2) ที่ปรึกษำ เอไอ ประเทศไทย มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมใหญ่และแสดงควำมคิดเห็นใน

(๓) กรรมกำรอำจเชิญบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเข้ำร่วมประชุมใหญ่ได้

ที่ประชุมได้
(3) กรรมกำรอำจเชิญบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเข้ำร่วมประชุมใหญ่ได้

ข้อ ๒๙
ในกำรประชุมใหญ่ เอไอ ประเทศไทย ให้นำยกสมำคมเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำ
นำยกสมำคม ไม่มำร่วมประชุมหรือไม่อำจทำหน้ำที่ได้ หำกมีอุปนำยก ให้อุปนำยกทำหน้ำที่แทน แต่
หำกนำยกสมำคมและอุปนำยกไม่มำร่วมประชุม หรือไม่สำมำรถจะปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่
ทำกำรเลือกตั้งกรรมกำรที่มำร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้ำที่ประธำนในกำรประชุมครำวนั้น

ข้อ 29 ในกำรประชุมใหญ่ เอไอ ประเทศไทย สมำคม ให้นำยกสมำคมเป็นประธำนในที่ ประชุม
ถ้ำนำยกสมำคม ไม่มำร่วมประชุมหรือไม่อำจทำหน้ำที่ได้ หำกมีอุปนำยก ให้อุปนำยกทำหน้ำที่แทน
แต่หำกนำยกสมำคมและอุปนำยกไม่มำร่วมประชุม หรือไม่สำมำรถจะปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก็ให้ที่ประชุม
ใหญ่ทำกำรเลือกตัง้ กรรมกำรที่มำร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้ำที่ประธำนในกำรประชุมครำวนั้น

ข้อ ๓๐ สมำชิกและสมำชิกทีเ่ ป็นตัวแทนกลุ่มสมำชิกที่ได้รบั กำรแต่งตั้งเป็นหนังสือให้เข้ำประชุมจำก
กลุ่มสมำชิก เท่ำนั้น ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ สมำชิกที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
ใหญ่คนละ ๑ เสียง ตัวแทนกลุ่มสมำชิกมีสิทธิลงคะแนนในฐำนะตัวแทนกลุ่มสมำชิก ๑ เสียงและในฐำนะ
สมำชิกเป็นส่วนตัวอีก ๑ เสียงกำรลงมติต่ำงๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้ำข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
ก็ให้ถือคะแนนเสียง ข้ำงมำก ในที่ประชุม เป็นเกณฑ์ แต่ถ้ำคะแนนเสียงที่ลงมติเท่ำกัน ก็ให้ประธำนใน
กำรประชุมเป็นผู้ชี้ขำด

ข้อ 30
สมำชิกและสมำชิกที่เป็นตัวแทนกลุ่มสมำชิกที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นหนัง สือให้เข้ำประชุม
จำก กลุ่มสมำชิกเท่ำนั้น ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ สมำชิกที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่
ประชุม ใหญ่คนละ 1 เสียง ตัวแทนกลุ่มสมำชิกมีสิทธิลงคะแนนในฐำนะตัวแทนกลุ่มสมำชิก 1 เสียง
และในฐำนะ สมำชิ กเป็นส่วนตัวอีก 1. เสียงกำรลงมติต่ำ งๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้ำข้อบังคับไม่ได้
กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก ในที่ประชุม เป็นเกณฑ์ แต่ถ้ำคะแนนเสียงที่ลง
มติเท่ำกัน ก็ให้ประธำนในกำรประชุมเป็น ผู้ชี้ขำด

หมวดที่ ๖
การเงินและทรัพย์สิน

หมวดที่ 6
การเงินและทรัพย์สิน

ข้อ ๓๑

เหตุผล

กำรเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร เงินสดของเอไอ

ข้อ 31 กำรเงินและทรัพย์สินทั้ งหมดให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร เงินสดของเอไอ

ประเทศไทย ถ้ำมีให้นำฝำกไว้ในธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินหรือซื้อพันธบัตรรัฐบำลตำมที่คณะกรรมกำร

ประเทศไทย สมำคม ถ้ำมีให้นำฝำกไว้ในธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินหรือซื้อพันธบัตรรัฐบำลตำมที่

กำหนด ให้คณะกรรมกำรจัดทำระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้เกี่ยวกับกำรเก็บรักษำเงิน
สด กำรอนุมัติเบิกจ่ำย กำรลงบัญชีและอื่นๆ เพื่อให้กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของเอไอ ประเทศไทย
ยึดถือปฏิบัติตำม

คณะกรรมกำรกำหนด ให้คณะกรรมกำรจัดทำระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้เกี่ยวกับ
กำรเก็บรักษำเงินสด กำรอนุมัติเบิกจ่ำย กำรลงบัญชีและอื่นๆ เพื่อให้กรรมกำรและ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
ของเอไอ ประเทศไทย สมำคมยึดถือปฏิบัติตำม
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ ๓๒ กำรลงนำมถอนเงินจำกบัญชีธนำคำรในตั๋วเงินหรือเช็คหรือตรำสำรทำงกำรเงินอื่นใด เมื่อ
ได้ทำขึ้น ลงลำยมือชื่อขอถอน รับรอง หรือสลักหลังในนำม เอไอ ประเทศไทย จะต้องมีลำยมือชื่อ
ของนำยกสมำคมหรือเหรัญญิก ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้อำนวยกำร หรือเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน รวมเป็น
สองคนพร้อมกับประทับตรำของเอไอ ประเทศไทยจึงจะถือว่ำใช้ได้

ข้อ 32
กำรลงนำมถอนเงินจำกบัญชีธนำคำรในตั๋วเงินหรือเช็คหรือตรำสำรทำงกำรเงินอื่ นใด
เมื่อได้ทำขึ้น ลงลำยมือชื่อขอถอน รับรอง หรือสลักหลังในนำม เอไอ ประเทศไทย สมำคม จะต้อง
มีล ำยมื อ ชื่ อของนำยกสมำคม หรื อ เหรั ญ ญิก ลงลำยมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ ผู้ อ ำนวยกำร หรือ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
สำนักงำน รวมเป็นสองคนพร้อมกับประทับตรำของเอไอ ประเทศไทย สมำคมจึงจะถือว่ำใช้ได้

ข้อ ๓๓ เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและตำม
ระเบียบกำรเงินที่คณะกรรมกำรกำหนด

ข้อ 33
เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและ
ตำมระเบียบกำรเงินที่คณะกรรมกำรกำหนด

เหตุผล

ข้อ ๓๔ ให้ปีกำรเงินของเอไอ ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม สิ้นสุด ๓๑ ธันวำคมของแต่ละ ข้อ 34
ให้ปีกำรเงินของเอไอ ประเทศไทยสมำคมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม สิ้นสุด 31 ธันวำคม
ปี ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของเอไอ ประเทศไทย และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ ของแต่ละปี ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของเอไอ ประเทศไทย สมำคมและ
ได้รับอนุญำต
จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำต

ข้อ ๓๕ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ที่ จ ะเรี ย กเอกสำรเกี่ ย วกั บ กำรเงิ น และทรั พ ย์ สิ น จำก
คณะกรรมกำรและสำมำรถจะเชิญกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของเอไอ ประเทศไทยได้ คณะกรรมกำร
จะต้องให้ควำมร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับกำรร้องขอ

ข้อ 35
ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ที่ จ ะเรี ย กเอกสำรเกี่ ย วกั บ กำรเงิ น และทรั พ ย์ สิ น จำก
คณะกรรมกำรและสำมำรถ จะเชิญ กรรมกำรหรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ข องเอไอ ประเทศไทยสมำคมได้
คณะกรรมกำรจะต้องให้ควำมร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับกำรร้องขอ

หมวดที่ ๗
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ และการเลิก เอไอ ประเทศไทย

หมวดที่ 7
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ และการเลิก เอไอ ประเทศไทยสมาคม

ข้อ ๓๖

ข้อบังคับของเอไอ ประเทศไทย จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่ำนั้น ข้อ 36
มติของที่ประชุมใหญ่ ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒
ใน ๓ ของที่ประชุม

ข้อบังคับของเอไอ ประเทศไทย สมำคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่
เท่ำนั้น มติของที่ประชุมใหญ่ ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของที่ประชุม

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีบทบัญญั ติในข้อบังคับนี้ ทั้งในปัจจุบัน หรืออนำคต ขัดหรือแย้งกั บ
วัตถุประสงค์ หลักกำร และข้อกำหนดของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ประชุมใหญ่ จะ
ดำเนินกำรให้มีกำรแก้ไขข้อบังคับนี้ ให้สอดคล้องกันกับเรื่องดังกล่ำว

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีบทบัญญัติในข้อบังคับนี้ทั้งในปัจจุบันหรืออนำคต ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ หลักกำร และข้อกำหนดของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ประชุมใหญ่
จะดำเนินกำรให้มีกำรแก้ไขข้อบังคับนี้ ให้สอดคล้องกันกับเรื่องดังกล่ำว

ข้อ ๓๗ กำรเลิกเอไอ ประเทศไทย จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ยกเว้นเป็นกำรเลิกเพรำะ ข้อ 37
กำรเลิกเอไอ ประเทศไทย สมำคม จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ยกเว้นเป็นกำร
เหตุของกฎหมำย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิก เอไอ ประเทศไทย จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒ เลิก เพรำะเหตุของกฎหมำย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกเอไอ ประเทศไทย สมำคม จะต้องมีคะแนน
ใน ๓ ของที่ประชุม
เสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของที่ประชุม จำนวนสมำชิกทั้งหมด

•เนือ่ งจำกเห็นว่ำเป็นเรือ่ งที่สำคัญ จำเป็น
จะต้องแก้ไขให้กำรเลิกสมำคม ต้องใช้คะแนน
เสียงของสมำชิกไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ ของ
จำนวนสมำชิกทัง้ หมด แทน
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ข้อ

ข้อบังคับฯ (ปัจจุบัน)

(ร่าง) ข้อบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ ๓๘ เมื่อเอไอ ประเทศไทยต้องเลิกไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม ทรัพย์สินของเอไอ ประเทศไทย ที่
เหลื อ อยู่ หลั ง จำกที่ ไ ด้ ช ำระบั ญ ชี เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ต กเป็ น ของสมำคม มู ล นิ ธิ ห รื อ องค์ ก ร
สำธำรณประโยชน์ตำมที่ ประชุมใหญ่มีมติเห็นสมควร

ข้อ 38
เมื่ อ เอไอ ประเทศไทยสมำคมต้อ งเลิ ก ไม่ ว่ำ ด้ ว ยเหตุใด ๆ ก็ ต ำม ทรั พย์ สิน ของเอไอ
ประเทศไทย สมำคม ที่เหลืออยู่ หลังจำกที่ได้ชำระบั ญชีเรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสมำคม มูลนิธิ
หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์ตำมที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นสมควร

ข้อ ๓๙

หมวดที่ ๘ อื่นๆ
หมวดที่ 8 อื่นๆ
ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับกำรอนุมัตโิ ดยที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๒๕๕๗ ของ เอไอ ประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๕๗
ข้อ ๓๙ ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับกำรอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๒๕๕๗ ของ เอไอ ประเทศ
ไทย
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๕๗
ข้อ 39
ในกรณีที่ขอให้งดใช้ข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นกำรชั่วครำวเฉพำะ
กรณี หำกที่ประชุมใหญ่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกในที่ประชุม ก็ให้งด
ใช้ได้

เหตุผล



ตั ด เ นื้ อ ห ำ เ ดิ ม เ นื่ อ ง จ ำ ก ไ ม่
จำเป็นต้องระบุไว้ในข้อบังคับและ
เพิ่มเนื้อ หำกำรของดใช้ ข้อ บัง คับ
ข้อหนึ่งข้อใดทั้งหมดหรือบำงส่วน
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณีแทน
ในกรณีที่ มีเหตุจ ำเป็ นไม่ สำมำรถ
ปฏิบัติตำมข้อบังคับได้
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