ข้อบังคับ
สมาคมแอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย
หมวดที่ ๑
ความทัวไปและวั
่
ตถุประสงค์
ข้อ ๑ ชื่อ คำนิยำม เครือ่ งหมำยและสำนักงำน
(๑) องค์กรนี้มชี ่อื ว่ำ "สมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย" คำย่อว่ำ "เอไอ ประเทศไทย" มีช่อื
ภำษำอังกฤษว่ำ Association of Amnesty International Thailand คำย่อว่ำ AI Thailand ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
"แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล"
่
มีช่อื ภำษำอังกฤษว่ำ "Amnesty International"
(๒) "แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล"
่
คือ กลุ่มคนทีเ่ คลื่อนไหวรณรงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้ องสิทธิมนุษยชนทัวโลก
่
(๓) "สมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย" คือ หน่วยงำนทีท่ ำงำนรณรงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้ องสิทธิ
มนุษยชนทัวโลก
่
โดยมีสำนักงำนในประเทศไทย
(๔) เครือ่ งหมำยของ เอไอ ประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นรูปเปลวเทียนลุกโชนบนแท่งเทียนทีถ่ ูกล้อมด้วยลวดหนำม อยู่
ภำยในรูปวงกลมซ้อนกันสองวง มีช่อื ภำษำไทยอยูด่ ำ้ นบนและชื่อภำษำอังกฤษ อยูด่ ำ้ นล่ำง

(๕) สำนักงำนของ เอไอ ประเทศไทยตัง้ อยู่ ณ บ้ำนเลขที่ ๑๓๙/๒๑ ซอยลำดพร้ำว ๕ ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
ข้อ ๒ วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และวัตถุประสงค์
(๑) วิสยั ทัศน์ของเอไอ ประเทศไทย คือ โลกทีเ่ คำรพสิทธิของกันและกัน และมีสทิ ธิตำมทีไ่ ด้รบั กำรรับรองจำก
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนและในมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศฉบับอื่น ๆ
(๒) เพื่อให้บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ดงั กล่ำวนี้ เอไอ ประเทศไทย จะทำกำรวิจยั และดำเนินกำร โดยมุง่ เน้นกำรป้ องกัน
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรง ทัง้ ทีเ่ ป็ นกำรละเมิดบูรณภำพของร่ำงกำยและจิตใจ เสรีภำพใน

๑

ควำมคิดและกำรแสดงออกและเสรีภำพจำกกำรไม่ถูกเลือกปฏิบตั ภิ ำยในบริบทของกำรดำเนินกำรเพื่อ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(๓) เสริมสร้ำงและส่งเสริมควำมสำนึกและยึดมันในปฏิ
่
ญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และตรำสำรต่ำง ๆ ที่
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของนำนำประเทศ ยึดมันในคุ
่ ณค่ำทีเ่ ป็ นหลักกำรใน ปฏิญญำฯ และ
ตรำสำรเหล่ำนัน้ กำรไม่อำจแบ่งแยกได้และกำรสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของสิทธิมนุ ษยชนและเสรีภำพในทุก
ด้ำน
(๔) คัดค้ำนโดยวิธกี ำรทีเ่ หมำะสมต่อกำรละเมิดสิทธิของบุคคลทุกคนในอันทีจ่ ะยึดถือและแสดงออกซึง่ ควำม
เชื่อของตน ไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะยึดถืออุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองใดก็ตำม ตลอดจนคัดค้ำนกำรเลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลอันมีสำเหตุมำจำกชำติกำเนิด เพศ สีผวิ หรือ ภำษำ กำรละเมิดต่อควำมมันคงทำงร่
่
ำงกำยและ
จิตใจของบุคคล โดยวิธกี ำร ดังต่อไปนี้
(ก) กำรจำคุก กักขัง หรือจำกัดอิสรภำพทำงร่ำงกำยต่อบุคคลใดก็ตำมโดยมีสำเหตุมำจำกควำมเชื่อทำง
กำรเมือง ศำสนำ หรือจิตสำนึกต่ำง หรือเนื่องจำกเชือ้ ชำติเผ่ำพันธุ์ เพศ สีผวิ หรือภำษำ โดยทีบ่ ุคคลนัน้
ไม่เคยใช้หรือสนับสนุ นวิธกี ำรต่อสูท้ ร่ี ุนแรงแต่อย่ำงใด (ต่อไปนี้บุคคลเหล่ำนี้จะถูกเรียกว่ำ “นักโทษทำง
ควำมคิด”) เอไอ ประเทศไทยจะดำเนินกำรให้ปลดปล่อยและให้ควำมช่วยเหลือแก่นกั โทษทำงควำมคิด
(ข) กำรกักขังนักโทษทำงกำรเมืองใดๆ โดยปรำศจำกกำรพิจำรณำคดีในเวลำอันสมควรหรือกระบวนกำร
พิจำรณำคดีใดๆ ต่อนักโทษดังกล่ำวทีไ่ ม่สอดคล้องกับมำตรฐำนอันเป็ นทีย่ อมรับของสำกล
(ค) โทษประหำรชีวติ กำรทำรุณกรรม กำรปฏิบตั หิ รือกำรลงโทษทีท่ ำรุณโหดร้ำยเลวทรำมต่อนักโทษหรือ
บุคคลทีถ่ ูกกักขังหรือถูกจำกัดอิสรภำพ ไม่ว่ำบุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบนัน้ ได้เคยใช้หรือสนับสนุ นวิธกี ำร
ต่อสูท้ ร่ี นุ แรงหรือไม่กต็ ำม
(ง) กำรสังหำรบุคคลผูซ้ ง่ึ ไม่ว่ำจะถูกจำคุก กักขัง หรือจำกัดอิสรภำพ และ “กำรทำให้บุคคลหำยสำบสูญโดย
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ” ไม่ว่ำบุคคลนัน้ ได้เคยใช้หรือสนับสนุนวิธกี ำรต่อสูท้ ร่ี นุ แรงหรือ ไม่กต็ ำม
(จ) กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม – สลัม สิทธิสตรี และสิทธิ
อนำมัยเจริญพันธุ์ และควำมรับผิดชอบของบรรษัท
(๕) ให้ควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
(๖) ร่วมมือกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลเพื
่
่อปฏิบตั ติ ำมวัตถุประสงค์ หลักกำร ข้อกำหนด ข้อเรียกร้อง และ
ข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่

๒

ข้อ ๓ หลักกำรพืน้ ฐำน
เอไอ ประเทศไทย เป็ นชุมชนของผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน ทีเ่ ป็ นขบวนกำรทีม่ เี ครือข่ำยทัวโลก
่
โดยยึดมันใน
่
หลักกำรควำมสมำนฉันท์ระหว่ำงประเทศ
หลักกำรกำรปฏิบตั กิ ำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือต่อเหยือ่ ของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักกำรทำงำนครอบคลุมพืน้ ทีท่ วโลก
ั่
หลักควำมเป็ นสำกล
และกำรไม่อำจแบ่งแยกได้ของสิทธิมนุษยชน หลักกำรไม่เอนเอียงและเป็ นอิสระ หลักกำรประชำธิปไตยและ
หลักกำรเคำรพซึง่ กันและกัน
ข้อ ๔ วิธกี ำร
เอไอ ประเทศไทยทำงำนร่วมกับรัฐบำล หน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล บรรษัทและกลุ่มอื่นทีไ่ ม่ได้เป็ นของ
รัฐ พยำยำมเปิ ดเผยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยข้อมูลทีเ่ ทีย่ งตรง รวดเร็ว และสม่ำเสมอ และบรรดำสมำชิก
ผูส้ นับสนุ นและเจ้ำหน้ำที่จะร่วมกันผลักดันต่อรัฐบำลและหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อยุตกิ ำรละเมิดนัน้ นอกจำกนัน้ ยัง
กระตุน้ ให้รฐั บำลทุกแห่งปฏิบตั ติ ำมหลักนิตธิ รรม
ให้สตั ยำบันและดำเนินกำรตำมมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
รวมทัง้ กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรูด้ ำ้ นสิทธิมนุษยชน และสนับสนุ นหน่วยงำนระหว่ำงรัฐบำล บุคคล และ
หน่วยงำนอื่นๆ ในสังคมเพื่อกำรส่งเสริมและกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ ๒
ความสัมพันธ์ และการปฏิ บตั ิ งาน
ข้อ ๕ ควำมสัมพันธ์กบั แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
(๑) เอไอ ประเทศไทย ต้องพยำยำมคงไว้ซง่ึ ฐำนะสมำชิกของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
(๒) เพื่อดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และวิธกี ำรดังกล่ำวมำข้ำงต้น ตลอดจนได้รบั กำรรับรอง ให้
เป็ นส่วนหนึ่งของแอมแนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอไอ ประเทศไทย ต้องประสำนงำนและร่วมมืออย่ำง
ใกล้ชดิ กับคณะกรรมกำรบริหำรนำนำชำติ และสำนักงำนเลขำธิกำรของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
และต้องส่ง รำยงำนกิจกรรมประจำปี ตลอดจนงบดุลประจำปี แก่คณะกรรมกำรบริหำรนำนำชำติ
ถ้ำเอไอ ประเทศไทย ได้รบั กำรรับรองให้เป็ นองค์กรหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
จะสำมำรถ
ส่ง ผูแ้ ทนร่วมประชุมสภำนำนำชำติ ตลอดจนสำมำรถคงไว้ซง่ึ ควำมสัมพันธ์กบั แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่
แนลประเทศต่ำง ๆ
(๓) ถ้ำ เอไอ ประเทศไทย ได้รบั กำรรับรองให้เป็ นองค์กรหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึง่ จะประเมินในทีป่ ระชุมสภำนำนำชำติ
๓

เอไอ

(๔) สมำชิกหรือกลุ่มสมำชิกไม่มหี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรสืบสวน หรือเก็บรวบรวมข้อมูลของเหตุกำรณ์กำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้
หรืออำจเกิดขึน้ และไม่มหี น้ำทีจ่ ดั หำข้อมูลดังกล่ำวให้แก่
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
(๕) เอไอ ประเทศไทย ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั งิ ำน หรือคำแถลงใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ ประเทศไทยซึง่
จัดทำโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
(๖) สมำชิกหรือกลุ่มสมำชิกจะไม่ปฏิบตั กิ ำรใด หรือออกแถลงกำรณ์ใดทีเ่ กีย่ วกับกำรกล่ำวหำ ว่ำมีกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตำมบทบัญญัตขิ องแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ในนำมของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชันแนล
่
โดยปรำศจำกกำรรับรูแ้ ละกำรอนุ มตั ิของคณะกรรมกำรบริหำรนำนำชำติและจะไม่ม ี
กำรขอให้เอไอ ประเทศไทยดูแลนักโทษทำงควำมคิดคนใดคนหนึ่งซึง่ ถูกคุมขังในประเทศไทย
หมวดที่ ๓
สมาชิ ก
ข้อ ๖ ทุกคนมีโอกำสเป็ นสมำชิกเอไอ ประเทศไทยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงกันในเรือ่ ง ควำมเชื่อ
ทำงกำรเมือง กำรนับถือศำสนำ หรือควำมเชื่ออื่นๆ เชือ้ ชำติ ถิน่ กำเนิด เพศ สีผวิ หรือภำษำ
ข้อ ๗ สมำชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(๑) เป็ นบุคคลทีอ่ ำศัยอยูใ่ นประเทศไทย หรือเป็ นบุคคลสัญชำติไทยแต่อำศัยยูใ่ นประเทศอื่น
(๒) เห็นด้วยและปฏิบตั ติ ำมวัตถุประสงค์และวิธกี ำรของเอไอ ประเทศไทย
(๓) จ่ำยค่ำสมำชิกในอัตรำทีก่ ำหนดโดยทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญ
(๔) เต็มใจทีจ่ ะเข้ำร่วมกิจกรรมของ เอไอ ประเทศไทย
ข้อ ๘ ค่ำบำรุง
สมำชิกจะต้องเสียค่ำสมำชิกตำมอัตรำทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญได้มอบอำนำจให้กบั คณะกรรมกำรเป็ นผูก้ ำหนด
โดยมีอตั รำค่ำสมำชิกดังนี้
▪ นักเรียน-นักศึกษำ (ระดับปริญญำตรี) ๒๐๐ บำทต่อปี
▪ บุคคลทัวไป
่ ๑๐๐ บำทต่อเดือน หรือ ๑,๐๐๐ บำทต่อปี
๔

ข้อ ๙ ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย ยืน่ ใบสมัครตำมแบบทีก่ ำหนด ต่อเลขำนุกำรหรือ
เจ้ำหน้ำทีท่ ค่ี ณะกรรมกำรกำหนด คณะกรรมกำรมีสทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธใบสมัครเป็ นสมำชิกของบุคคลใดได้ถำ้ เห็น
ว่ำมีคุณสมบัตไิ ม่เหมำะสม
ข้อ ๑๐ สมำชิกภำพ
ให้สมำชิกภำพของผูส้ มัครเริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่ เอไอประเทศไทยลงทะเบียนรับผูส้ มัครเป็ นสมำชิก
ข้อ ๑๑ กลุ่มสมำชิกของเอไอ ประเทศไทย
(๑) กลุ่มต้องประกอบด้วยสมำชิก เอไอประเทศไทย ไม่น้อยกว่ำ ๕ คนรวมกัน และได้ลง ทะเบียนจัดตัง้
เป็ นกลุ่มไว้ ณ สำนักงำน เอไอ ประเทศไทย ต้องจ่ำยเงินค่ำบำรุง ประจำปี ของกลุ่มแก่ เอไอ ประเทศ
ไทย ตำมอัตรำซึง่ กำหนดโดยทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญ เอไอ ประเทศไทย ตำมอัตรำ ซึง่ กำหนดโดยที่
ประชุมใหญ่สำมัญได้มอบอำนำจให้กบั คณะกรรมกำรเป็ นผูก้ ำหนด โดยมีอตั รำตัง้ แต่ ๓๐๐ บำทแต่ไม่เกิน
๑,๐๐๐ บำทต่อปี กลุ่มสมำชิกดังกล่ำวควรปฏิบตั งิ ำนรณรงค์ เผยแพร่เอกสำร กำรหำสมำชิกและหำทุน
โดยทีก่ ำรปฏิบตั กิ ำรดังกล่ำวต้องเป็ นไปข้อบังคับและกฏเกณฑ์ของ เอไอ
ประเทศไทย และจะไม่
ปฏิบตั งิ ำนทีข่ ดั ต่อวัตถุประสงค์ หลักกำรและวิธกี ำรของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
(๒) กำรสิน้ สุดหรือกำรสังพั
่ กกิจกรรม ของกลุ่มสมำชิก อำจมีขน้ึ ได้ หำกกลุ่มสมำชิก ขำดคุณสมบัตติ ำมข้อ
๑๑ (๑) ข้ำงต้นโดยให้นำเอำบทบัญญัตใิ นข้อ ๑๒ (๔) – ๑๒ (๕) ข้ำงล่ำงนี้มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ สมำชิกภำพของสมำชิกให้สน้ิ สุดลงด้วยเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ตำย
(๒) ลำออก โดยยืน่ หนังสือลำออกต่อคณะกรรมกำร
(๓) ขำดคุณสมบัตสิ มำชิก
(๔) ไม่จ่ำยค่ำสมำชิกภำยใน ๑ ปี นับแต่วนั ถึงกำหนดชำระ เว้นแต่กรณีทค่ี ณะกรรมกำรได้ม ี มติเป็ นอย่ำง

อื่น
(๕) คณะกรรมกำรได้พจิ ำรณำลงมติให้ลบชื่อออกจำกทะเบียน หรือสังพั
่ กกำรเป็ นสมำชิกด้วย คะแนนเสียง

๒ ใน ๓ ของทีป่ ระชุมเนื่องจำกสมำชิกไม่ปฏิบตั ติ ำมบทบัญญัตขิ องข้อบังคับนี้ ก่อนทีจ่ ะลบชื่อ หรือสัง่
พักกำรเป็ นสมำชิก คณะกรรมกำรต้องแจ้งให้สมำชิกผูน้ นั ้ ทรำบเพื่อเปิ ดโอกำสให้โต้แย้ง โดยจะต้อง
แจ้งเป็ นหนังสือระบุเหตุทพ่ี จิ ำรณำลบชื่อหรือพักกำรเป็ นสมำชิกส่งให้แก่สมำชิกผูน้ นั ้ อย่ำงน้อย ๑ เดือน
ก่อนกำรประชุมของคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเรือ่ งดังกล่ำว ในกำรประชุมคณะกรรมกำรนัน้ ต้องเปิ ด
๕

โอกำสให้สมำชิกผูน้ นั ้ เข้ำชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุม สมำชิกทีถ่ ูกลบชื่อหรือพักกำรเป็ นสมำชิก มีสทิ ธิย่นื อุทธรณ์
ต่อทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญได้ และมีสทิ ธิชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมได้ ถ้ำทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญเห็นด้วยกับข้อ
อุทธรณ์โดยมติ ๒ ใน ๓ ของทีป่ ระชุมก็ให้คนื สมำชิกภำพแก่ผอู้ ุทธรณ์
ข้อ ๑๓ สมำชิกมีสทิ ธิและหน้ำทีด่ งั นี้
(๑) มีสทิ ธิเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของเอไอ ประเทศไทยต่อคณะกรรมกำร
(๒) มีสทิ ธิได้รบั สวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ เอไอ ประเทศไทยได้จดั ให้มขี น้ึ แก่สมำชิก
(๓) มีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมใหญ่ของ เอไอ ประเทศไทย
(๔) มีสทิ ธิออกเสียงลงมติต่ำงๆ ในทีป่ ระชุมใหญ่ได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
(๕) สมำชิกทีม่ สี ถำนะสมำชิกไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน มีสทิ ธิในกำรเลือกตัง้ สำหรับสมำชิกทีม่ สี ถำนะสมำชิกไม่
น้อยกว่ำ ๑ ปี มสี ทิ ธิได้รบั กำรเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร หรืออนุกรรมกำรต่ำงๆ ของ เอไอ
ประเทศไทย
(๖) มีสทิ ธิเข้ำชื่อร่วมกันอย่ำงน้อย ๑ ใน ๕ ของสมำชิกทัง้ หมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำร ให้จดั
ประชุมใหญ่วสิ ำมัญได้
(๗) มีหน้ำทีป่ ฏิบตั ติ ำมวัตถุประสงค์ หลักกำร วิธกี ำร ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ขิ อง เอไอ ประเทศไทย
โดยเคร่งครัด
(๘) มีหน้ำทีเ่ ข้ำร่วมให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของ เอไอ ประเทศไทย
(๙) มีหน้ำทีช่ ่วยเผยแพร่ช่อื เสียงของ เอไอ ประเทศไทย ให้เป็ นทีร่ จู้ กั อย่ำงแพร่หลำย
ข้อ ๑๔ บุคคลทีป่ ระสงค์เพียงแค่จะสนับสนุ นทำงกำรเงิน หรือร่วมกิจกรรม หรือรับข่ำวสำรโดยไม่ประสงค์ทจ่ี ะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมโดยรวมของเอไอ ประเทศไทย หรือบุคคลซึง่ ประสงค์จะเป็ นสมำชิก แต่มคี ุณสมบัตไิ ม่ครบ
สำมำรถลงทะเบียนเป็ น ผูส้ นับสนุ น นักกิจกรรม หรือผูร้ บั ข่ำวสำรของเอไอ ประเทศไทยได้
หมวดที่ ๔
การดาเนิ นกิ จการเอไอ ประเทศไทย
ข้อ ๑๕ คณะกรรมกำร เอไอ ประเทศไทย
(๑) คณะกรรมกำรเอไอ ประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการจานวนอย่างน้ อย ๕ คนไม่เกิ น ๙ คน โดยมี

สัดส่วนเยาวชนอายุไม่เกิ น ๒๕ ปี (นับจนถึงวันเลือกตัง้ ) อย่างน้ อย ๑ คน ซึง่ หำกในปี นนั ้ ไม่มผี สู้ มัคร
๖

เยำวชน อนุ โลมให้ผสู้ มัครทัวไปลงสมั
่
ครแทนได้ โดยได้รบั แต่งตัง้ โดยทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญประจำปี ตำม
วิธกี ำรดังต่อไปนี้
ก. กำรเลือกตัง้ ผูส้ มัครเพื่อเป็ นกรรมกำรสำมำรถทำได้ ๒ วิธ ี ดังนี้
๑) กำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
๒) กำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผ่ำนทำงไปรษณียป์ ิ ดผนึก
ทัง้ นี้โดยมีกำรเปิ ดผนึกบัตรเลือกตัง้ ดังกล่ำวในทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญประจำปี แล้วนับคะแนนรวมกัน
กับคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทีไ่ ด้รบั ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
ข. ให้ทป่ี ระชุมร่วมกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผ่ำนทำงไปรษณียป์ ิ ดผนึก เลือกสมำชิกคนหนึ่งเป็ น
นำยกสมำคม ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดได้รบั คะแนนเกินกึง่ หนึ่งของคะแนนทีน่ บั รวมกัน ให้ทป่ี ระชุมลงมติ
อีกครัง้ หนึ่ง เลือกผูท้ ไ่ี ด้คะแนนเป็ นอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง คนใดคนหนึ่งเป็ นนำยกสมำคม ในกรณี
ทีม่ ผี สู้ มัครหรือถูกเสนอชื่อให้รบั เพียงคนเดียว
ผูน้ นั ้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงรับรองเกินกึง่ หนึ่งของ
คะแนนทีน่ บั รวมกัน
ค. ให้ทป่ี ระชุมร่วมกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผ่ำนทำงไปรษณียป์ ิ ดผนึก
เหรัญญิก

เลือกสมำชิกคนหนึ่งเป็ น

ง. หลังจำกนัน้ ให้ทป่ี ระชุมร่วมกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผ่ำนทำงไปรษณียป์ ิ ดผนึก เลือกกรรมกำร
อีกไม่เกิน ๗ คน จำกสมำชิกเพื่อเป็ นกรรมกำรโดยไม่ต้องระบุตำแหน่ง
จ. ให้คณะกรรมกำรทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ จำกทีป่ ระชุมเลือกตัง้ กันเองให้ดำรงตำแหน่งต่ำงๆ เช่น
อุปนำยก เลขำนุกำร ฯลฯ ตำมทีเ่ ห็นสมควร
ในกรณีทไ่ี ม่มกี ำรเลือกตัง้ นำยกสมำคมและเหรัญญิกในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ให้มกี ำร
เลือกตัง้ นำยกสมำคมและเหรัญญิกในกำรประชุมวิสำมัญ
(๒) ให้คณะกรรมกำรมีวำระอยูใ่ นตำแหน่ ง ครำวละ ๒ ปี ในครำวประชุมใหญ่สำมัญแต่ละปี ให้กรรมกำรกึง่ หนึ่ง

หมุนเวียนกันพ้นจำกกำร เป็ นกรรมกำร ผูท้ ห่ี มดวำระมีสทิ ธิรบั เลือกตัง้ ได้อกี แต่จะมีสทิ ธิดำรงตำแหน่งได้
ไม่เกิน ๒ วำระติดต่อกัน
(๓) กรรมกำรต้องพ้นจำกวำระกำรดำรงตำแหน่ งอย่ำงน้อย ๒ ปี จึงจะสำมำรถสมัครตำแหน่ งเจ้ำหน้ำทีข่ อง
สมำคมได้ และเจ้ำหน้ำทีท่ ล่ี ำออกหรือพ้นจำกตำแหน่ ง อย่ำงน้อย ๒ ปี จึงจะสำมำรถลงสมัครรับเลือกตัง้
เป็ นกรรมกำรได้เช่นกัน
(๔) ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร จะต้องเป็ นสมำชิกของเอไอ ประเทศไทยมำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี ผูส้ มัครรับ
เลือกตัง้ เป็ นนำยกสมำคม จะต้องเป็ นสมำชิกของเอไอ ประเทศไทยมำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
๗

(๕) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจะครบเป็ นองค์ประชุมต่อเมื่อมีกรรมกำรร่วมประชุมด้วยตนเองมำกกว่ำกึง่

หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
(๖) ให้นำยกสมำคม ทำหน้ำทีเ่ ป็ นประธำนในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร ในกรณีทน่ี ำยกสมำคมไม่อำจทำหน้ำที่
ได้หำกมีอุปนำยก ให้อุปนำยกทำหน้ำทีแ่ ทนเว้นแต่ในข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
(๗) กำรลงมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรให้ถอื เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรทีเ่ ข้ำประชุมเป็ นเกณฑ์
(๘) คณะกรรมกำรอำจจัดประชุมบ่อยครัง้ ได้ตำมทีจ่ ำเป็ นแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่ำ ๖ ครัง้ ต่อปี และอย่ำงน้อยหนึ่ง
ครัง้ ในทุก ๒ เดือน
(๙) ในกรณีทต่ี ำแหน่ งกรรมกำรใดว่ำงลงก่อนกำหนดวำระ
คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่งตัง้ สมำชิกเข้ำดำรง
ตำแหน่งแทนได้ โดยให้กรรมกำรดังกล่ำวอยูใ่ นตำแหน่งตำมวำระของกรรมกำรทีว่ ่ำงลงนัน้
ข้อ ๑๖ คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำทีด่ งั นี้
(๑) รับผิดชอบในกิจกำรของเอไอ ประเทศไทย
รวมทัง้ ทำงกำรเงินและทรัพย์สนิ โดยมอบอำนำจให้นำยก
สมำคมเป็ นตัวแทนในกำรดำเนินกำรด้ำนธุรกรรม
(๒) จัดให้มกี ำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี หรือกำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญ
(๓) มีหน้ำทีจ่ ดั ทำและเก็บรักษำทะเบียนสมำชิก รำยงำนกำรประชุม เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆทีเ่ กีย่ วกับกำรเงิน
ทรัพย์สนิ ของ เอไอ ประเทศไทย ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
(๔) คณะกรรมกำรมีหน้ำทีน่ ำเสนอรำยงำนกิจกรรมประจำปี และรำยงำนกำรเงิน
ซึง่ ลงนำมโดยผูส้ อบบัญชี
อนุญำตต่อทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญประจำปี
(๕) คณะกรรมกำรมีหน้ำทีเ่ สนอขออนุมตั อิ ตั รำค่ำสมำชิกบุคคลและกลุ่มต่อทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญ
(๖) คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษำ คณะทำงำนเฉพำะกิจ คณะอนุกรรมกำร หรือกรรมกำรชุดใด ๆ
เพื่อดำเนินงำนทีค่ ณะกรรมกำรมอบหมำยเป็ นกำรเฉพำะครำว
หรือถำวรและให้มอี ำนำจถอดถอนกำร
แต่งตัง้ ดังกล่ำวและกำหนดอำนำจหน้ำทีข่ องคณะบุคคลเหล่ำนัน้
(๗) คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่งตัง้ และถอดถอนผูอ้ ำนวยกำร
(๘) คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้ ทรัสตีสเ์ พื่อดูแลและจัดกำรทรัพย์สนิ ในนำมของเอไอ ประเทศไทย
(๙) คณะกรรมกำรมีอำนำจออกกฎระเบียบทีไ่ ม่ขดั ต่อข้อบังคับนี้หรือมติของทีป่ ระชุมใหญ่เพื่อให้
กำรบริหำรงำนของเอไอ ประเทศไทยเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
มีหน้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีข่ อ้ บังคับนี้หรือทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญได้กำหนดไว้
ข้อ ๑๗ กรรมกำรอำจจะพ้นจำกตำแหน่งด้วยเหตุผลต่อไปนี้คอื
(๑) ครบกำหนดวำระ
(๒) ตำย
๘

(๓) ลำออก
(๔) ขำดจำกกำรเป็ นสมำชิก
(๕) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้พน้ จำกตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของทีป่ ระชุม
ประพฤติ ไม่เหมำะสมหรือไม่อยูใ่ นภำวะทีจ่ ะปฏิบตั งิ ำนได้

เนื่องจำกมีควำม

(๖) เมือ่ ไม่เข้ำร่วมกำรประชุมติดต่อกัน ๓ ครัง้ โดยไม่มเี หตุผลอันควร
ข้อ ๑๘ กรรมกำรทีป่ ระสงค์จะลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรให้ย่นื ใบลำออกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อ คณะกรรมกำร
และให้พน้ จำกตำแหน่งเมือ่ คณะกรรมกำรมีมติอนุ มตั ิ
ข้อ ๑๙ คณะกรรมกำรระดับประเทศอำจแต่งตัง้ ผูอ้ ำนวยกำร ซึง่ จะมีควำมรับผิดชอบต่อกำรกำกับ ดูแลกำร
ดำเนินกำรต่ำง ๆ ของเอไอ ประเทศไทย และต่อกำรดำเนินนโยบำยของคณะกรรมกำร
ข้อ ๒๐ ผูอ้ ำนวยกำรอำจแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับอำวุโส โดยกำรหำรืออย่ำงใกล้ชดิ กับคณะกรรมกำร และอำจแต่งตัง้
เจ้ำหน้ำทีอ่ ่นื ๆ ทัง้ หมด หำกเห็นว่ำมีควำมจำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของเอไอ ประเทศไทย
ข้อ ๒๑ ในกรณีทผ่ี อู้ ำนวยกำรไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้เนื่องจำกเหตุอนั ควร
หรือตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรว่ำงลง
นำยกสมำคมจะหำรือกับคณะกรรมกำรและแต่งตัง้ รักษำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำร ให้ปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ปจนกว่ำจะ
ถึงวำระประชุมครัง้ ถัดไปของคณะกรรมกำร
ข้อ ๒๒ ผูอ้ ำนวยกำรหรือรักษำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำทีข่ องเอไอ ประเทศไทย อำจเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรได้ หำกนำยกสมำคมเห็นว่ำจำเป็ นทัง้ นี้ผอู้ ำนวยกำร หรือผูร้ กั ษำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรและ
เจ้ำหน้ำทีอ่ ำจพูดแสดงควำมเห็นได้แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในกำรลงมติ
หมวดที่ ๕
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๓ กำรประชุมใหญ่ของเอไอ ประเทศไทย ๒ ชนิด คือ
(๑) ประชุมใหญ่สำมัญ
(๒) ประชุมใหญ่วสิ ำมัญ
๙

ข้อ ๒๔ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มกี ำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๆ ละ ๑ ครัง้ ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน
ของทุก ๆ ปี
ข้อ ๒๕ กำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญอำจจะมีขน้ึ ได้โดยเหตุดงั ต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมกำรเห็นควรจัดให้มขี น้ึ
(๒) สมำชิกสำมัญจำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๕ ของสมำชิกทัง้ หมด ทำหนังสือร้องขอต่อกรรมกำรให้จดั
ประชุมใหญ่วสิ ำมัญ ในกรณีน้ใี ห้คณะกรรมกำรจัดให้มกี ำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญภำยในกำหนด ๓๐ วันนับ
แต่วนั ร้องขอ
ข้อ ๒๖ ให้เลขำนุกำรเป็ นผูแ้ จ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมำชิกได้ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยระบุวนั เวลำ
และสถำนที่ ประชุมและเรือ่ งทีจ่ ะพิจำรณำให้ชดั เจน โดยจะต้องแจ้งให้สมำชิกได้ทรำบและติด ประกำศไว้ท่ี
สำนักงำน เอไอ ประเทศไทย ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วันด้วย
ข้อ ๒๗ กำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี จะต้องมีวำระกำรประชุมอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(๑) รับรองรำยงำนกิจกำรทีผ่ ่ำนมำในรอบปี
(๒) รับรองบัญชีรำยรับรำยจ่ำย และบัญชีงบดุลของปี ทผ่ี ่ำนมำ
(๓) พิจำรณำและเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบำยโครงกำรและงบประมำณของ เอไอ ประเทศไทย ทีเ่ สนอโดย
คณะกรรมกำร
(๔) เลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่ งตำมวำระ
(๕) เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดสินจ้ำง
(๖) เรือ่ งอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรเสนอ
ข้อ ๒๘ ผูเ้ ข้ำประชุม
(๑) ในกำรประชุมใหญ่จะต้องมีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำครึง่ หนึ่งของจำนวนสมำชิกทัง้ หมด หรือ ไม่
น้อยกว่ำ ๓๐ คน จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม สมำชิกจะต้องเข้ำประชุมด้วยตนเองและห้ำมมอบอำนำจให้
ผูอ้ ่นื เข้ำประชุมและออกเสียงลงมติแทน
ในกรณีกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ถ้ำเมือ่ ถึงกำหนดเวลำประชุมยังมีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมใหญ่สำมัญ อีกครัง้ หนึ่ง โดยจัดให้มกี ำรประชุมขึน้ ภำยใน ๓๐ วัน
๑๐

นับแต่วนั ทีน่ ดั ประชุมครัง้ แรก สำหรับกำรประชุมในครัง้ หลังนี้ ถ้ำมีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมเป็ นจำนวน
เท่ำใดก็ให้ถอื ว่ำครบองค์ประชุม
ในกรณีถำ้ เป็ นกำรประชุมใหญ่วสิ ำมัญทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรร้องขอของสมำชิก หำกไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้กำร
ประชุมยกเลิกไปและไม่ตอ้ งเรียกประชุมอีก
(๒) ทีป่ รึกษำ เอไอ ประเทศไทย มีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมใหญ่และแสดงควำมคิดเห็นในทีป่ ระชุมได้
(๓) กรรมกำรอำจเชิญบุคคลอื่นทีเ่ ห็นสมควรเข้ำร่วมประชุมใหญ่ได้
ข้อ ๒๙ ในกำรประชุมใหญ่ เอไอ ประเทศไทย ให้นำยกสมำคมเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม ถ้ำนำยกสมำคม ไม่
มำร่วมประชุมหรือไม่อำจทำหน้ำทีไ่ ด้ หำกมีอุปนำยก ให้อุปนำยกทำหน้ำทีแ่ ทน แต่หำกนำยกสมำคมและ
อุปนำยกไม่มำร่วมประชุม หรือไม่สำมำรถจะปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ ก็ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ทำกำรเลือกตัง้ กรรมกำรที่
มำร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้ำทีป่ ระธำนในกำรประชุมครำวนัน้
ข้อ ๓๐ สมำชิก และสมำชิกที่ เป็ นตัวแทนกลุ่มสมำชิกทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นหนังสือให้เข้ำประชุมจำก กลุ่มสมำชิก
เท่ำนัน้ ทีม่ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมใหญ่ สมำชิกทีม่ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม ใหญ่คนละ ๑ เสียง
ตัวแทนกลุ่มสมำชิกมีสทิ ธิลงคะแนนในฐำนะตัวแทนกลุ่มสมำชิก ๑ เสียงและในฐำนะ สมำชิกเป็ นส่วนตัวอีก ๑
เสียงกำรลงมติต่ำงๆ ในทีป่ ระชุมใหญ่ ถ้ำข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ก็ให้ถอื คะแนนเสียงข้ำงมำก
ในทีป่ ระชุม เป็ นเกณฑ์ แต่ถำ้ คะแนนเสียงทีล่ งมติเท่ำกัน ก็ให้ประธำนในกำรประชุมเป็ นผูช้ ข้ี ำด
หมวดที่ ๖
การเงิ นและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๑ กำรเงินและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดให้อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร เงินสดของเอไอ ประเทศไทย ถ้ำมี
ให้นำฝำกไว้ในธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินหรือซือ้ พันธบัตรรัฐบำลตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
ให้คณะกรรมกำรจัดทำระเบียบเกีย่ วกับกำรเงินทีไ่ ม่ขดั ต่อข้อบังคับนี้เกีย่ วกับกำรเก็บรักษำเงินสด กำรอนุมตั ิ
เบิกจ่ำย กำรลงบัญชีและอื่นๆ เพื่อให้กรรมกำรและเจ้ำหน้ำทีข่ องเอไอ ประเทศไทยยึดถือปฏิบตั ติ ำม
ข้อ ๓๒ กำรลงนำมถอนเงินจำกบัญชีธนำคำรในตั ๋วเงินหรือเช็คหรือตรำสำรทำงกำรเงินอื่นใด เมือ่ ได้ทำขึน้
ลงลำยมือชื่อขอถอน รับรอง หรือสลักหลังในนำม เอไอ ประเทศไทย จะต้องมีลำยมือชื่อของนำยกสมำคม
หรือเหรัญญิก ลงลายมือชื่อร่วมกับผูอ้ ำนวยกำร หรือเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน รวมเป็ นสองคนพร้อมกับ
ประทับตรำของเอไอ ประเทศไทยจึงจะถือว่ำใช้ได้
๑๑

ข้อ ๓๓ เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและตำมระเบียบกำรเงิน
ทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
ข้อ ๓๔ ให้ปีกำรเงินของเอไอ ประเทศไทยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม สิน้ สุด ๓๑ ธันวำคมของแต่ละปี
ผูส้ อบบัญชีจะต้องไม่เป็ นกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำทีข่ องเอไอ ประเทศไทย และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั
อนุญำต
ข้อ ๓๕ ผูส้ อบบัญชีมอี ำนำจหน้ำทีท่ จ่ี ะเรียกเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงินและทรัพย์สนิ จำกคณะกรรมกำรและสำมำรถจะ
เชิญกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำทีข่ องเอไอ ประเทศไทยได้ คณะกรรมกำรจะต้องให้ควำมร่วมมือกับผูส้ อบบัญชีเมือ่
ได้รบั กำรร้องขอ
หมวดที่ ๗
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ และการเลิ ก เอไอ ประเทศไทย
ข้อ ๓๖ ข้อบังคับของเอไอ ประเทศไทย จะเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้โดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่เท่ำนัน้ มติของที่
ประชุมใหญ่ ในกำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ ของทีป่ ระชุม
ในกรณีทป่ี รำกฏว่ำมีบทบัญญัตใิ นข้อบังคับนี้ทงั ้ ในปั จจุบนั หรืออนำคต ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ หลักกำร
และข้อกำหนดของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ทีป่ ระชุมใหญ่จะดำเนินกำรให้มกี ำรแก้ไขข้อบังคับนี้ ให้
สอดคล้องกันกับเรือ่ งดังกล่ำว
ข้อ ๓๗ กำรเลิกเอไอ ประเทศไทย จะเลิกได้กโ็ ดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่ ยกเว้นเป็ นกำรเลิกเพรำะเหตุของกฎหมำย
มติของทีป่ ระชุมใหญ่ทใ่ี ห้เลิก เอไอ ประเทศไทย จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ ของทีป่ ระชุม
ข้อ ๓๘ เมือ่ เอไอ ประเทศไทยต้องเลิกไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม ทรัพย์สนิ ของเอไอ ประเทศไทย ทีเ่ หลืออยู่
หลังจำกทีไ่ ด้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ให้ตกเป็ นของสมำคม มูลนิธหิ รือองค์กรสำธำรณประโยชน์ตำมที่
ประชุมใหญ่มมี ติเห็นสมควร
หมวดที่ ๘
อื่นๆ
ข้อ ๓๙ ข้อบังคับฉบับนี้ได้รบั กำรอนุ มตั โิ ดยทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๒๕๕๗ ของ เอไอ ประเทศไทย
เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๕๗
๑๒

