ประกาศ
สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
เรื่อง การดําเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2562
ด้วยคณะกรรมการสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ชุดปัจจุบัน จะครบวาระ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ.2561 และระเบีย บคณะกรรมการบริ ห ารสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติ ธ รรมว่า ด้ ว ย
การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกสมาคม พ.ศ.2561 โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 จึงประกาศให้มีการดําเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2562 ดังนี้
ข้อ 1. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามข้อบังคับสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ข้อ 2. กําหนดให้วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง เวลา 11.30 น.
เป็นวันเลือกตั้ง
ข้อ 3. กําหนดให้ ห้องประชุมบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2562 เป็นสถานที่เลือกตั้ง
ข้อ 4.คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ต้ องเป็ นสมาชิ กสามั ญของสมาคมอาสาสมั ครคุ มประพฤติ ที่ ผ่ านการรั บรองสถานภาพความเป็ นอาสาสมั คร
คุมประพฤติอยู่ในปัจจุบัน จากสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด/สาขา และไม่ค้างชําระค่าบํารุงสมาคม ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลาย
ข้อ 5. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
(1) ใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
(2) รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 4 คูณ 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
(3) คํ า บรรยายคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ส มั คร จํ า นวนไม่ เ กิ น 1 หน้ า กระดาษขนาด เอ 4
จํานวน 2 ชุด
(4) สําเนาบัต รประจํา ตัวอาสาสมัครคุ มประพฤติ กระทรวงยุติธ รรม แต่ ถ้า ผู้ส มัคร
รับเลือกตั้ งไม่มีบัตรประจําตัว อาสาสมั ครคุมประพฤติ ให้ใช้บัตรประจําตัวหรื อ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีภาพถ่ายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชน
สามารถแสดงตนได้ จํานวน 2 ชุด
(5) สําเนาคําสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติในวาระการดํารงตําแหน่งปัจจุบัน
หรือหนังสือรับรอง พร้อมสําเนา 1 ชุด
(6) หนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น สมาชิ ก สมาคมอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ที่ รั บ รอง
โดยผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติที่ผู้รับสมัครสังกัดอยู่พร้อมสําเนา 1 ชุด
ข้อ 6. วิ ธี การสมั คร ผู้สมั ครรั บเลื อกตั้ งต้ องยื่ นใบสมั ครตามแบบแนบท้ ายประกาศฉบับนี้ พร้ อม
เอกสารด้วยตนเอง ณ สํานักงานสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 กองส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วั นพุ ธที่ 20 มี นาคม 2562 ถึงวั นศุ กร์ ที่ 22 มี นาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
/ข้อ 7....

-2ข้อ 7. การกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร ให้เรียงลําดับตามการมาลงทะเบียนการสมัคร
หากมาพร้อมกันให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ข้ อ 8. ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ต้ อ งเป็ น สมาชิ กสามั ญ สมาคมอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม และมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสมาคม
กํ า หนดยื่ น คั ด ค้ า น ถอดถอน เพิ่ มรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ เ ลื อกได้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 20 มี น าคม 2562
ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 การยื่นคัดค้าน ถอดถอน เพิ่มบัญชีรายชื่อกระทําได้โดยตนเองผ่านสํานักงาน
คุมประพฤติต้นสังกัด
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเป็นของคณะกรรมการเลือกตั้ง
ข้ อ 9. หลั กฐานที่ ใช้ ใ นการใช้ สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง ต้ องมี บั ต รประจํ า ตั ว อาสาสมั ครคุ ม ประพฤติ
เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจําตัวอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานบั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดของทางราชการที่ มี ภ าพถ่ า ยและมี ห มายเลขประจํ า ตั ว
ประชาชน มาแสดงประกอบต่อเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้ง
ข้อ 10. การลงคะแนนเลือกตั้งให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบรายชื่อของตนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(2) ยื่นหลักฐานตามข้อ 9 ต่อเจ้า หน้า ที่ป ระจํ าหน่ วยเลือกตั้ ง และลงลายมื อชื่ อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(3) รับบัตรเลือกตั้งนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 1 ใบ
(4) เข้าคูหากากบาท (x) ลงในช่องเลือกผู้สมัครบนบัตรเลือกตั้ง หากไม่ประสงค์
ลงคะแนนให้ กั บ ผู้ รั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง ทุ กราย ให้ ทํ า เครื่ อ งหมายกากบาท (x)
ในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน
(5) หย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ข้อ 11. เมื่อนับคะแนนการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งประกาศผล
การเลือกตั้งให้สมาชิกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติทราบ
ข้อ 12. ในวันเลือกตั้ง ห้ามมิให้มีการหาเสียงเลือกตั้ง และห้ามมิให้ผู้สมัครกระทําการหรือ
อาศัยผู้ใดกระทําการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้น
การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใด ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม ว่าด้วยการรับสมัครเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคม พ.ศ.2561
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

(นายสุทิน แก้วมาก)
นายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ

-/ ฝ่ายเลขานุการ โทร. 081 652 5019

ใบสมัครรับเลือกตัง
นายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
วันที....................... เดือน.......................... พ.ศ. .................
ข้าพเจ้าชือ................................................ สกุล.............................................. อายุ................
ปี อยู่บ ้า นเลขที . ............ หมู่ ที . .......... ซอย....................... ถนน............................ แขวง/ตํา บล
................................ จังหวัด.................... โทรศัพท์............................. โทรศัพท์มือถือ................................
E-mail...............................................................
อาชีพ ..................................... รายได้ เดือนละ/ปี ละ...................................... บาท
ได้รับการแต่งตั1งเป็ น อ.ส.ค. ครั1งแรก เมือ ปี พ.ศ. .................... ปั จจุบนั ได้รับการแต่งตั1งเป็ น อ.ส.ค. ตาม
คําสัง.......................ที ......../........................
1. ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา......................................สถาบันการศึกษา.............................................................
ระดับปริ ญญาตรี สาขา........................มหาวิทยาลัย..................................................................
การศึกษาระดับสู งสุ ด .................................... จาก..................................................................
2. ประสบการณ์ ทาํ งาน/ตําแหน่ งอืน* ในทางสั งคม
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
๔. ..........................................................................................................................
มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั1งเป็ นนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ตาม
ประกาศ สมาคมอาสาสมัครคุ มประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เรื องการเลื อกตั1งนายกสมาคมอาสาสมัครคุ ม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2562และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบี ยบการรั บ
สมัครเลือกตั1งตําแหน่งนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ทีกาํ หนดไว้ทุกประการ

ลงชือ...........................................
(.........................................)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งตําแหน่งนายกสมาคมฯ
ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
(.......................................)

ได้หมายเลข.........................

คําบรรยายคุณสมบัติ/วิสัยทัศน์ (จํานวน 1 หน้า)

ลงชื่อ.................................................... ผู้สมัคร
(...................................................)

ข้ อบังคับ
สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไขข้ อบังคับสมาคมอาสาสมัค รคุมประพฤติ กระทรวงยุติธ รรม
ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับ กฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ ย วข้ อง รวมถึง สถานการณ์ ปั จจุบันอันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของสมาคมต่อไปที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ ตราข้ อบังคับใหม่ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรียกว่า “ข้ อบังคับสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๖๑”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับฉบับนี ้ให้ ใช้ นบั แต่วนั ที่นายทะเบียนลงนามอนุญาต
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกข้ อบังคับของสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งบังคับใช้
อยู่ก่อนหน้ านี ้ทังหมด
้
บรรดา ระเบี ย บ ค าสั่ง ประกาศหรื อมติ อื่นใดในส่วนที่ ก าหนดไว้ แล้ ว ก่ อนข้ อบังคับนี ้
ซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้
“สมาคม”หมายความว่า สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
“นายก”หมายความว่า นายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
“กรรมการกลาง” หมายความว่า กรรมการอื่นนอกเหนื อจากกรรมการที่ระบุตาแหน่ง ไว้ ใ น
ข้ อบังคับ
ข้ อ ๕ ให้ คณะกรรมการบริหารเป็ นผู้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศหรื อคาสัง่ ใดๆ เพื่อการ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ส่ วนที่ ๑ ชื่อและอักษรย่ อ

-๒ข้ อ ๖ สมาคมนี ้มีชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” ย่อว่า ส.
อสค.ยธ. เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “VOLUNTEER PROBATION OFFICER ASSOCIATION MINISTRY
OF JUSTICE” ย่อว่า “VPOA”
ส่ วนที่ ๒ วัตถุประสงค์
ข้ อ ๗ สมาคมมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ การปฏิบตั ิงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ ส่งเสริ ม และสนับ สนุนกิ จกรรมของอาสาสมัค รคุ ม ประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม และ
กิจกรรมของกระทรวงยุติธรรม
๗.๓ ส่งเสริ มความสามัคคี ความสัมพันธ์ อนั ดี และรักษาผลประโยชน์อนั พึงมี พึงได้ ของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
๗.๔ ให้ การช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่สมาชิกของสมาคม
๗.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน การให้ การสงเคราะห์รวมถึงการแก้ ไขฟื ้นฟูผ้ กู ระทาผิดภายใต้ การ
กากับดูแลของพนักงานคุมประพฤติ
๗.๖ เป็ นศูนย์ ก ลางติ ด ต่อประสานงานและแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น เพื่ อเพิ่ ม พู นความรู้
แก่ ส มาชิ ก และร่ วมมื อกับ องค์ ก ร สถาบัน สมาคมหรื อชมรมอื่ นๆ ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ค ล้ ายคลึง กันทัง้ ที่ อ ยู่
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๗.๗ ส่ง เสริ ม และสนับ สนุ น การค้ น คว้ า และวิ จัย เกี่ ย วกับ วิ ช าการด้ า นงานคุ ม ประพฤติ
งานอาสาสมัค รคุม ประพฤติ และงานด้ านอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อเผยแพร่ ป ระชาสัม พันธ์ ใ ห้ แก่ ส มาชิ ก และ
ประชาชนทัว่ ไป
๗.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลสาธารณะ
๗.๙ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคสังคมอื่น ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศในงานที่เกี่ยวข้ องกับงานคุมประพฤติ
๗.๑๐ ดาเนินการอื่น ๆ อันจะช่วยให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เกี่ยวข้ องกับ
การเมือง
ส่ วนที่ ๓ เครื่ องหมาย

-๓ข้ อ ๘ เครื่ องหมายของสมาคมมี ลกั ษณะเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม ประกอบด้ วยสัญลักษณ์ ตราชูอยู่
ภายในกรอบวงกลมโดยมีมือสองข้ างช้ อนรับ ด้ านบนมีอกั ษรภาษาไทยว่า “ส.อสค.ยธ.” และด้ านล่างมีอกั ษร
ภาษาอังกฤษว่า “VPOA” ส่วนด้ านข้ างทังสองด้
้
านเป็ นรู ปลายไทยล้ อมรอบ
เครื่องหมายของสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ
รู ปลักษณะของเครื่องหมายจะแยกได้ สามส่วน ดังนี ้

กระทรวงยุติธรรม

ถ้ าจะแยกตาม

๑. รูปตราชู หมายถึง ความยุติธรรมในสังคม
๒. มือสองข้ าง หมายถึง มือของประชาชนและมือของรัฐบาล
๓. รูปลายไทย หมายถึง ลักษณะของความเป็ นไทย มีความโอบอ้ อมอารี มีน ้าใจซึง่ กันและกัน
เมื่อนารู ปลักษณะทังสามมารวมกั
้
นแล้ ว จะได้ ความหมายของเครื่ องหมาย สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ คือ
“ประชาชนและรัฐบาลร่วมมือกันผดุงความยุติธรรมในสังคม โดยอาศัยความโอบอ้ อมอารี มีน ้าใจ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน”

สมาคมขอสงวนสิทธิในการใช้ เครื่ องหมายของสมาคม
ส่ วนที่ ๔ ที่ตงั ้ สมาคม
ข้ อ ๙ สานักงานใหญ่สมาคมตังอยู
้ ่ ณ ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)ชัน้ ๖ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลัก สี่
กรุ งเทพมหานคร
หมวดที่ ๒
สมาชิก
ส่ วนที่ ๑ ประเภทสมาชิก
ข้ อ ๑๐ สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ

-๔๑๐.๑ สมาชิกสามัญ
๑๐.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์
ส่ วนที่ ๒ การเป็ นสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ
ข้ อ ๑๑ สมาชิกสามัญ หมายถึง อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ผู้ได้ รับการแต่งตัง้
จากอธิ บดี กรมคุมประพฤติ และได้ ยื่นใบสมัครตามแบบที่สมาคมกาหนด ต่อเลขาธิ การพร้ อมชาระค่าบารุ ง
สมาคม หลักเกณฑ์และวิธีการชาระค่าบารุงสมาคมให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด
ให้ เลขาธิการนารายชื่อผู้สมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบในการประชุมครัง้ ต่อไปและเมื่อคณะกรรมการบริ หารให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้สมัครได้ เป็ น
สมาชิกของสมาคมตังแต่
้ วนั ที่ยื่นใบสมัคร หากคณะกรรมการบริ หารไม่เห็นชอบให้ คืนเงินค่าบารุ งแก่ผ้ สู มัคร
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อผู้มีอปุ การคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการ
บริ หารของสมาคมเชิญเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม
ข้ อ ๑๒ การขาดสมาชิกภาพด้ วยเหตุดงั นี ้
๑๒.๑ ตาย
๑๒.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อเลขาธิการหรื อผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย
๑๒.๓ ขาดคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติ วา่ ด้ วยการแต่งตังและ
้
ถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๒.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจานวน
คณะกรรมการบริหารทังหมดเท่
้
าที่มีอยู่ ให้ ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะมีความประพฤติ ชวั่ หรื อเสื่อมเสีย
๑๒.๕ ยุบเลิกสมาคมตามกฎหมายหรื อเลิกกิจการ
๑๒.๖ ขาดการชาระค่าบารุ งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารสมาคมกาหนด
ส่ วนที่ ๓ สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้ อ ๑๓ สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
๑๓.๑ มีสิทธิเข้ าใช้ สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
๑๓.๒ มี สิ ท ธิ เ สนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การของสมาคมต่ อ คณะ
กรรมการบริ หาร
๑๓.๓ มีสิทธิได้ รับสวัสดิการต่างๆตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด
๑๓.๔ มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

-๕๑๓.๕ มี สิ ท ธิ ร้ องขอต่ อคณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ตรวจสอบเอกสารและบัญ ชี
ทรัพย์สินของสมาคม
๑๓.๖ สมาชิก สามัญ มี สิ ทธิ ในการเลือกตัง้ หรื อได้ รับการเลือกตัง้ หรื อแต่ง ตัง้ เป็ น
กรรมการบริ หารสมาคมหรือกรรมการอื่นและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้ คนละหนึง่ คะแนน
เสียง
๑๓.๗ สมาชิกสามัญมีสิทธิ เข้ าชื่อร่ วมกันจานวนไม่น้อยกว่า หนึ่งร้ อยคน ทาหนังสือ
ร้ องขอต่อคณะกรรมการบริ หารให้ จดั ประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารงานของ
สมาคม
๑๓.๘ มีหน้ าที่จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของสมาคม โดยเคร่งครัด
๑๓.๙ มีหน้ าที่ประพฤติตนให้ สมเกียรติที่ได้ เป็ นสมาชิกของสมาคม
๑๓.๑๐ มี หน้ าที่ช่วย ประชาสัม พันธ์ เผยแพร่ ชื่ อเสี ย งของสมาคม ให้ เ ป็ นที่ ร้ ู จัก
แพร่หลาย
ส่ วนที่ ๔ อัตราค่ าบารุง
ข้ อ ๑๔ สมาชิกสามัญต้ องชาระค่าบารุ งสมาคมในอัตราปี ละสองร้ อยบาท หลักเกณฑ์และ
วิธีการชาระให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด
หมวดที่ ๓
การดาเนินกิจการสมาคม
ส่ วนที่ ๑จานวนกรรมการบริหาร
ข้ อ ๑๕ ให้ มีคณะกรรมการบริ หารขึ ้นคณะหนึง่ ทาหน้ าที่บริ หารกิจการของสมาคม มีจานวน
อย่างน้ อยสิบห้ าคน แต่ไม่เกินสามสิบห้ าคน ประกอบด้ วย
๑๕.๑ นายกหนึง่ คนจากการเลือกตัง้ และอุปนายกสามคนโดยการแต่งตังของนายก
้
๑๕.๒ กรรมการส่วนภูมิภาค จานวน ๑๑ คนโดยนายกแต่งตัง้ จากสมาชิกสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
กรุ งเทพมหานครและส่วนภูมิภาค โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมให้ ครบทุกภูมิภาค
๑๕.๓ กรรมการที่เหลือให้ นายกเป็ นผู้แต่งตัง้
ส่ วนที่ ๒ การเลือกตัง้ นายกสมาคม
ข้ อ ๑๖ ก่อนถึงกาหนดระยะเวลาในการเลือกตังนายกสมาคม
้
ให้ สมาคมแจ้ งเป็ นหนังสื อ หรื อ
ทางสื่ออิเลคทรอนิคส์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ให้ สมาชิกได้ รับทราบถึงกาหนดการ วันเวลาและสถานที่ที่ใช้ จดั ประชุม

-๖และการเลื อกตัง้ ก าหนดการรับ สมัค รเลื อกตัง้ ประกาศการรั บสมัครเลือกตัง้ ไม่ น้อยกว่า ๓๐ วันก่ อนถึ ง
กาหนดการเลือกตัง้
สมาชิก รายใดประสงค์ ส มัค รรั บ เลื อกตัง้ นายกสมาคม ให้ ยื่ นใบสมัค รพร้ อมหลัก ฐานต่ อ
คณะกรรมการจัดการเลือกตังด้
้ วยตนเอง
ก่อนถึงวันรับสมัครรับเลือกตัง้ นายกสมาคม ให้ คณะกรรมการบริ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดการเลือกตังขึ
้ ้นคณะหนึ่งมีจานวนไม่เกิน ๗ คน ให้ มีอานาจหน้ าที่ในการจัดการเลือกตัง้ วินิจฉัยสัง่ การและ
อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด คณะกรรมการบริ หารอาจเชิญบุคลภายนอกร่วมเป็ นคณะกรรมการ
จัดการเลือกตังด้
้ วยก็ได้
การเลือกตังนายกสมาคมให้
้
เป็ นไปโดยวิธีลบั จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
คุณสมบัติผ้ สู มัครรับเลือกตัง้ นายกสมาคม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้ นายกสมาคม ให้
เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
ส่ วนที่ ๓ ตาแหน่ งและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
ข้ อ ๑๗ ให้ นายกเลือกกรรมการในคณะกรรมการบริ หารให้ ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้ าที่ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้
(๑) นายก มี หน้ าที่ใ นการบริ หารกิ จการของสมาคม เป็ นผู้แทนสมาคมในการติ ด ต่ อกับ
บุคคลภายนอกและทาหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่
(๒) อุปนายก จานวนสามคน มีหน้ าที่ชว่ ยเหลือนายกในการบริ หารกิจการของสมาคมปฏิบัติ
หน้ าที่ ตามที่นายกมอบหมาย และทาหน้ าที่แทนในกรณีที่นายกไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ แต่การ
ทาหน้ าที่แทนนายกให้ เป็ นไปตามลาดับของตาแหน่งอุปนายก
(๓) เลขาธิการ มีหน้ าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังคณะกรรมการในการประชุ
้
มออกหนังสือเชิญประชุม จดบันทึกการประชุ มเสนอการรับสมัครสมาชิก
เพื่อพิจารณาและงานอื่น ๆ ตามที่นายกมอบหมาย
(๔) เหรั ญญิก มีหน้ าที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคม เป็ นผู้จดั ทาบัญชี รายรับ -รายจ่าย บัญชี
งบดุ ล ประจาปี ของสมาคม ตรวจสอบและเก็ บเอกสารหลักฐานต่ างๆ เกี่ ย วกับ การเงินของสมาคมไว้ เพื่ อ
ตรวจสอบ
(๕) ปฏิคม มีหน้ าที่ในการดูแลจัดเตรี ยมสถานที่ในการจัดงานการประชุมใหญ่การประชุม
คณะกรรมการบริหาร อานวยความสะดวกและให้ การต้ อนรับตามที่ได้ รับมอบหมาย

-๗(๖) นายทะเบีย น มี หน้ าที่ เ กี่ ย วกับ การจัด ทาทะเบี ยนสมาชิ ก ให้ ทันสมัยอยู่เ สมอ รวมทัง้
ประสานงานกับเลขาธิการ ในการรับสมัครสมาชิกและเหรัญญิก ในการตรวจสอบค่าบารุ งสมาคม
(๗) สวัสดิการ มีหน้ าที่เกี่ ยวกับสวัสดิ การสมาชิกทังหมดของสมาคม
้
โดยประสานงานกับ
นายทะเบียนและเหรัญญิกในการเบิกจ่าย และส่งมอบเงินเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่สมาชิกของสมาคม
(๘) ประชาสัมพันธ์ มีหน้ าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้ สมาชิกและ
บุคคลทัว่ ไปเป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลาย รวมทังประสานงานกั
้
บสานักงานคุมประพฤติทกุ แห่ง
(๙) วิ ช าการ มีหน้ าที่ศึกษา ค้ นคว้ า หรื อหาวิธีการ หลักการ และเทคนิคต่างๆเพื่ อจัด การ
โครงการ และแผนปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสมาคม ตลอดจนการวิเคราะห์ วิจยั และประเมินผลโครงการหรื อกิ จกรรม
ของสมาคมที่เกี่ยวข้ องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเรื่ องการพัฒนาศักยภาพและเรื่ องอื่น ๆ
(๑๐) จัดหารายได้ มีหน้ าที่จดั กิจกรรมหารายได้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยสาหรับสมาชิกของสมาคม
และอื่นๆ รวมทังประสานงานกั
้
บหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ รับมอบหมาย
(๑๑) กรรมการส่ วนภูมิภ าค ที่มาจากสานักงานคุมประพฤติ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ส่ ว นภู มิ ภ าค มี ห น้ า ที่ ป ระสานงานกับ สมาชิ ก ในส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ ผิ ด ชอบ เป็ นตั ว แทนสมาคมในการดู แ ล
สมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายรวมทังการให้
้
ข้อมูลต่างๆแก่สมาคมในการดาเนินงาน
(๑๒) กรรมการกลาง มีหน้ าที่ชว่ ยเหลือกิจกรรมด้ านต่างๆ ของสมาคม
จานวนผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตามวรรคแรก อาจเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ตามความเหมาะสมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารและให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งตามวรรคหนึง่ รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารตามที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด และจัด ทาสรุ ป รายงานผลการดาเนิ นงานตาม
ตาแหน่งหน้ าที่ที่รับผิดชอบหรือตามที่นายกสอบถามเพื่อรายงานต่อที่ประชุมใหญ่และเผยแพร่ให้ สมาชิกทราบ
ข้ อ ๑๘ อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
๑๘.๑ มีอานาจออกระเบี ยบเพื่อปฏิบตั ิ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ เพื่ อประโยชน์ของ
สมาชิกและของสมาคมเท่านัน้ โดยต้ องเป็ นไปตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมกาหนด และ
ไม่วา่ เป็ นประโยชน์ในทางใดจะต้ องรายงานให้ กรมคุมประพฤติ ทราบ
๑๘.๒ มีอานาจแต่งตังและถอดถอนเจ้
้
าหน้ าที่ของสมาคม
๑๘.๓ มีอานาจแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงาน คณะทางาน และคณะอนุกรรมการ แต่ต้อง
อยู่ในวาระของคณะกรรมการบริหารชุดที่แต่งตัง้
๑๘.๔ มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ

-๘๑๘.๕ มีอานาจบริ หารกิ จการของสมาคมเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมี
อานาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้ กาหนดไว้
๑๘.๖ มีอานาจในการแต่งตัง้ ถอดถอนกรรมการในตาแหน่งอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ กาหนดไว้
ในข้ อบังคับนี ้
๑๘.๗ มีหน้ าที่รับผิดชอบในกิจการทังหมด
้
รวมทังการเงิ
้
นและทรัพย์สินของสมาคม
๑๘.๘ มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้ รับ
เอกสารการเข้ าชื่อจากสมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน
๑๘.๙ มี หน้ าที่จัด ทาเอกสารหลักฐานต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วกับ สมาคมในการทากิ จกรรม
รวมถึงการเงินและทรัพย์สินตามหลักวิชาการ เพื่อเก็บไว้ ตรวจสอบตามที่สมาชิกร้ องขอ
๑๘.๑๐ จดบันทึกและการรับ รองรายงานการประชุมสมาคม เพื่ อเป็ นหลักฐานการ
ปฏิบตั ิงานและการส่งให้ สมาชิกเพื่อทราบตามวาระการประชุม
๑๘.๑๑ มี ห น้ า ที่ ร ายงานการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ต่ อ อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
๑๘.๑๒ ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้ กาหนดไว้
ส่ วนที่ ๔วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริ หาร
ข้ อ ๑๙ นายกสมาคมและคณะกรรมการบริ หารมี วาระดารงตาแหน่งได้ คราวละสี่ปี นับแต่
วันที่นายกสมาคมได้ รับเลือกตัง้ โดยครบวาระในเดื อนมี นาคมของปี ที่ครบกาหนดเลือกตัง้ และให้ ดาเนินการ
เลือกตังนายกสมาคมภายในเดื
้
อนมีนาคมของปี ที่ครบวาระ
ให้ กาหนดวาระการเลือกตังนายกสมาคมไว้
้
ในกาหนดการประชุมใหญ่ในปี ที่ครบวาระ
ให้ นายกสมาคมและคณะกรรมการชุด เดิ ม ส่งมอบงานให้ นายสมาคมผู้ได้ รับ เลื อกตัง้ ใหม่
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่การเลือกตัง้ ความเป็ นนายกสมาคมและคณะกรรมการบริ หารชุดเดิมสิ ้นสุดสภาพลง
ตามวาระเมื่อส่งมอบงานเสร็จสิ ้น
ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับเลือกตังเป็
้ นนายกสมาคมแต่งตังคณะกรรมการและด
้
าเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบวัน
ข้ อ ๒๐ ตาแหน่งนายกว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ คณะกรรมการ
บริ หารสิ ้นสภาพตามไปด้ วย ในระหว่างนี ้ให้ กรรมการส่วนภูมิภาคประชุมกันเอง เพื่อคัดเลือก
รักษาการนายกเป็ นการชัว่ คราวและให้ นายกที่ได้ รับการคัดเลือกรัก ษาการแทนอยู่ใ นตาแหน่งจนครบตาม
วาระของนายกที่ตนดารงตาแหน่งแทน เว้ นแต่ระยะเวลาการดารงตาแหน่งนายก เหลือน้ อยกว่า

-๙หนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน ให้ อปุ นายกตามลาดับทาหน้ าที่รักษาการแทนนายกจนถึงวันที่ดาเนินการเลือกตัง้ ตามข้ อ
๑๖
ข้ อ ๒๑ หากกรรมการตามข้ อ ๑๕.๑ และ ข้ อ ๑๕.๓ ว่ า งลงให้ น ายกเสนอรายชื่ อ ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตังแทนต
้
าแหน่งที่วา่ งลง
กรรมการบริหารคนที่ได้ รับแต่งตังแทน
้ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่าผู้ที่ตนดารงตาแหน่งแทน
ถ้ าคณะกรรมการบริ หารตามข้ อ ๑๕.๒ ว่างลง ให้ นายกดาเนินการตามข้ อ ๑๕.๒ วรรคสอง
และให้ ดารงตาแหน่งเท่าวาระของผู้ที่ตนทาหน้ าที่แทน
ส่ วนที่ ๕ การพ้ นจากตาแหน่ งของกรรมการบริ หาร
ข้ อ๒๒ กรรมการบริหารพ้ นจากตาแหน่ง ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
๒๒.๑ ตาย
๒๒.๒ ครบวาระ
๒๒.๓ ลาออก
๒๒.๔ ขาดจากสมาชิกภาพ
๒๒.๕ ขาดการประชุมคณะกรรมการบริ หารติดต่อกันเกินกว่า สามครัง้ โดยไม่แจ้ งเหตุผลอัน
สมควรล่วงหน้ าก่อนการประชุม
๒๒.๖ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ พ้นจากตาแหน่งโดยถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
๒๒.๗ ศาลพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษจาคุก
๒๒.๘ ถูกศาลสัง่ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
ข้ อ ๒๓ กรรมการที่ขอลาออกจากต าแหน่งให้ ยื่ นใบลาออกเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรต่ อคณะ
กรรมการบริ หาร
หมวดที่ ๔
การบริ หารจัดการสมาคม
ส่ วนที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการ
ข้ อ ๒๔ให้ มีการประชุมคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
(๑) ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
(๒) การประชุมคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานที่คณะกรรมการแต่งตัง้

-๑๐ข้ อ ๒๕ คณะกรรมการบริ หารจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อย ๒ เดื อนต่อครัง้ เพื่ อปรึ กษาเรื่ อง
การบริ หารงานกิจการของสมาคม
ข้ อ ๒๖ การประชุม คณะกรรมการบริ ห าร ต้ องมี น ายกหรื อ อุ ป นายกมาประชุ ม โดยมี
กรรมการบริ หารอื่นๆ และกรรมการตามข้ อ ๑๕.๒ รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริ หารจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีนายกไม่มาประชุมหรื อมาแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อปุ นายกทาหน้ าที่ประธาน
ในที่ประชุม
การลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็ นเสียงชี ้
ขาด
ข้ อ ๒๗ ให้ นาหลักเกณฑ์และวิธีการของการประชุมคณะกรรมการบริ หารมาใช้ บงั คับกับการ
ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานและคณะอนุ ก รรมการและคณะท างานโดยอนุ โ ลมและให้ ป ระธาน
คณะกรรมการดาเนินงานหรือประธานคณะอนุกรรมการ ประธานคณะทางานเป็ นประธานในที่ประชุม
หมวดที่ ๕
การประชุมใหญ่
ส่ วนที่ ๑ การประชุมใหญ่
ข้ อ ๒๘ การประชุมใหญ่ของสมาคม มี ๒ ประเภท คือ
๒๗.๑ ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๒๗.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ
ส่ วนที่ ๒การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี
ข้ อ ๒๙ คณะกรรมการบริ หารจะต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๆ ละหนึ่งครั ง้
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และเลือกตังนายก
้
เมื่อครบกาหนดตามวาระ
ข้ อ ๓๐ การแจ้ งกาหนดนัดประชุมใหญ่ ให้ เลขาธิ การเป็ นผู้แจ้ งกาหนดนัดประชุมใหญ่ ใ ห้
สมาชิกได้ ทราบ และการแจ้ ง จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อสื่อสิ่งพิ มพ์ โดยระบุ วัน เวลา
สถานที่และวาระการประชุมให้ ชดั เจน โดยจะต้ องแจ้ งให้ สมาชิกทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๗ วันและประกาศ
แจ้ งกาหนดวันประชุมใหญ่ไว้ ณ สานักงานของสมาคมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกาหนดการประชุม
ใหญ่
ข้ อ ๓๑ การประชุมใหญ่สามัญ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้

-๑๑(๑) ให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้กาหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบและวาระในการประชุม
(๒) ในการประชุมต้ องมีผ้ แู ทนสมาชิกสามัญตาม ข้ อ ๒๖ มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้ อยคนและต้ องมีคณะกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการบริ หารทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์
ประชุม
การเลือกผู้แทนเข้ าร่ วมประชุมใหญ่ใ ห้ เป็ นไปตามระเบี ยบที่คณะกรรมการบริ ห าร
กาหนด
กรณีสมาชิกเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ เรี ยกประชุมอีกครัง้ หนึ่งภายในสิบสี่ วันนับ
แต่ วันนัด ประชุมใหญ่ครัง้ แรกและการประชุมใหญ่ สามัญ ในครั ง้ หลังนีม้ ี สมาชิ กเข้ าร่ วมประชุมเท่าใดก็ ให้
นับเป็ นองค์ประชุม
(๓) ให้ นายกเป็ นประธานในที่ประชุม
(๔) ในกรณี ที่นายกไม่ม าประชุมหรื อไม่ส ามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้ ให้ อุป นายกเป็ น
ประธานที่ประชุมแทนตามลาดับ
ในกรณี ที่ น ายกและอุ ป นายกไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ให้
กรรมการบริ หารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริ หารคนใดคนหนึง่ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุมแทน
(๕) การลงมติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียง
ชี ้ขาด
(๖ )เรื่องต่อไปนี ้ให้ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(๖.๑) การแถลงผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
(๖.๒) การเงินและบัญชีสมาคม
(๖.๓) การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสมาคม
(๖.๔) การเลือกตังนายกสมาคมเมื
้
่อครบวาระ
(๖.๕) เรื่ องที่สมาชิกสามัญจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าสิบคนยื่ นคาร้ องขอให้ มี
การพิจารณาในการประชุมสามัญคราวนัน้
(๖.๖) อื่นๆ (ถ้ ามี)
(๗) ในการประชุมใหญ่ ให้ ที่ประชุมพิ จารณาเฉพาะเรื่ องที่มีอยู่ใ นระเบี ยบวาระการ
ประชุมตามลาดับ เว้ นแต่ที่ประชุมมีมติเป็ นอย่างอื่น

-๑๒(๘) สมาชิกผู้ใดมีความประสงค์ จะกล่าวถ้ อยคาต่ อที่ประชุม ให้ ยกมื อขึ ้นพ้ นศี รษะ
เมื่อประธานอนุญาตแล้ วจึงกล่าวได้
(๘.๑) สมาชิกผู้ต้องการอภิปรายให้ ยกมื อขึ ้นเหนือศี รษะ หรื อกรณี ผ้ พู ิ การ ให้
ประธานเป็ นผู้พิจารณาวิธีการขออภิปรายตามความเหมาะสม เมื่อประธานอนุญาตแล้ ว ให้ ผ้ อู ภิปรายแจ้ ง ชื่อ
และสานักงานคุมประพฤติที่ตนสังกัด
(๘.๒) ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือ ผู้เสนอญัตติ การอภิปรายในอันดับต่อไปจะต้ อง
เป็ นการอภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ ายที่เห็นด้ วยกับไม่เห็นด้ วย เว้ นแต่ในวาระของฝ่ ายใดไม่มีผ้ อู ภิปราย อีก
ฝ่ ายหนึง่ จึงมี สิทธิ อภิปรายซ้ อนได้ การอภิปรายที่เป็ นกลางให้ กระทาได้ โดยไม่ต้องสลับ และมิ ให้ นบั เป็ นวาระ
ของฝ่ ายใด
(๘.๓) การอภิปรายต้ องอยู่ในประเด็นและต้ องไม่ซ ้าซาก วนเวียนหรื อซ ้ากับผู้อื่น
หรื อเสียดสีบุคคลใด ไม่ใช้ ถ้อยคาที่ไม่สุภาพ ก่อกวนความสงบเรี ยบร้ อยหรื อกระทาให้ เสื่อมเสี่ ยเกียรติของที่
ประชุม และห้ ามกล่าวถึงบุคคลใดๆโดยไม่จาเป็ น
หากผู้ใดละเมิดข้ อความในวรรคก่อน ประธานมี อานาจตักเตือน ห้ ามปราม ให้
ถอนถ้ อยคาหรือบังคับให้ กล่าวคาขอขมาในที่ประชุมได้
ในกรณีที่ขดั คาสั่งประธานและก่ อกวนความสงบเรี ยบร้ อยหรื อกระทาการให้
เสื่อมเสียเกียรติ ของที่ประชุม ประธานมีอานาจสัง่ มิ ให้ ผ้ นู นอภิ
ั ้ ปรายในเรื่ องนันต่
้ อไปได้ หรื อสัง่ ให้ ออกจากที่
ประชุมภายในกาหนดเวลาที่ประธานเห็นสมควรก็ได้
(๘.๔) การอภิปรายเป็ นอันยุติเมื่อ
- ไม่มีผ้ อู ภิปราย
- ประธานพิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ อภิปรายกันพอสมควรแล้ ว
- ที่ประชุมให้ ลงมติปิดอภิปราย
ส่ วนที่ ๓การประชุมใหญ่ วิสามัญ
ข้ อ ๓๒ คณะกรรมการบริ หารอาจเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่ อใดก็ได้ ถ้ ามี กิจการที่จะต้ อง
ปรึกษาและขอมติจากการประชุมใหญ่หรื อเมื่ อสมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน ยื่นคาร้ องขอเป็ น
หนังสือ ให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญโดยระบุความประสงค์ว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใด ในกรณีเช่นนี ้ให้ คณะ
กรรมการบริ หารจัดให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญโดยเร็ วไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
ข้ อ๓๓ การประชุมใหญ่วิสามัญ ให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่ส ามัญ
โดยอนุโลม

-๑๓หมวดที่ ๖
การบัญชีและทรั พย์ สินของสมาคม
ส่ วนที่ ๑ การได้ มาซึ่งทรัพย์ สินของสมาคม
ข้ อ ๓๔ สมาคมอาจได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) เงินค่าบารุงสมาชิก
(๒) ทรัพย์สินที่มีผ้ บู ริ จาคให้ โดยไม่มีภาระผูกพัน
(๓) รายได้ อื่น ๆที่สมาคมหาได้ มา
(๔) ดอกผลอันเกิดจากเงินและทรัพย์สินของสมาคมตาม ข้ อ (๑) (๒)และ (๓)
ส่ วนที่ ๒ การเก็บรักษาและการรับ การจ่ ายเงิน
ข้ อ ๓๕ การเก็บรักษาและการจ่ายเงินของสมาคมให้ ปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑)เงินของสมาคมให้ ฝ ากไว้ ใ นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อธนาคารอื่ นที่ เ ป็ นที่ เ ชื่ อถื อได้ ในนาม
สมาคม
(๒) นายกมีอานาจสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ ครัง้ ละไม่เกิ นหนึ่งหมื่ นบาทต่อรอบการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ถ้ ามี ค วามจ าเป็ นต้ องสั่ง จ่ า ยเกิ น ครั ง้ ละหนึ่ ง หมื่ น บาท ต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบ ของ
คณะกรรมการบริหารก่อน
(๓) คณะกรรมการบริหารมีอานาจสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ ครัง้ ละไม่เกินห้ าหมื่นบาท
(๔) การสัง่ จ่ายเงินของสมาคม ในกรณีเป็ นเช็คให้ นายกและเหรัญญิกลงนามร่วมกัน
(๕) ให้ เหรัญญิกมีหน้ าที่เก็บรักษาเงินสดไว้ ไม่เกินห้ าพันบาท เพื่อใช้ จา่ ยในกิจการของสมาคม
การเบิกจ่ายเงินของสมาคมกาหนดให้ เบิกจ่าย ตามรายชื่อที่ระบุในบัญชีธนาคารของสมาคม
โดยให้ นายกสมาคมเป็ นผู้ลงนามหลักในการเบิ กจ่ายร่ วมกับเหรัญญิก หรื อเลขาธิ การคนใดคนหนึ่งพร้ อมกับ
ประทับตราของสมาคม จึงจะเบิกจ่ายได้
ข้ อ ๓๖ เหรัญญิกต้ องทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลรวมทังเอกสารการเงิ
้
นตามหลัก
วิชาการบัญชีอย่างถูกต้ อง การรับหรือจ่ายเงินทุกครัง้ จะต้ องมีหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกหรื อ
ผู้ทาการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทาการแทนพร้ อมประทับตราสมาคมทุกครัง้
ส่ วนที่ ๓ การสอบบัญชี และปี การเงิน
-๑๔-

ข้ อ ๓๗ ผู้สอบบัญชี จะต้ องมิใช่กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมและจะต้ องเป็ นผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับ
อนุญาตมีอานาจหน้ าที่เรียกตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการบริ หาร
และสามารถเชิญ คณะกรรมการบริ หารหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของสมาคมเพื่ อสอบถามการเงินและทรั พย์ สิ นของ
สมาคมได้
ข้ อ ๓๘ คณะกรรมการบริหารและเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมจะต้ องให้ ความร่ วมมือกับผู้สอบบัญชี
ตามที่ได้ ร้องขอ
ข้ อ ๓๙ ให้ ถือเอาวันที่ ๓๑ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันสิ ้นปี ทางการเงินของสมาคม
หมวดที่ ๗
การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับ
และการเลิกสมาคม
ส่ วนที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับ
ข้ อ ๔๐ ข้ อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขได้ โดยมติ ของที่ประชุมใหญ่และจะต้ องมี
คะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกที่เข้ าร่วมประชุมใหญ่
ส่ วนที่ ๒ การเลิกสมาคม
ข้ อ ๔๑ การเลิกสมาคมจะเลิกได้ โดยมติ ของประชุมใหญ่ ยกเว้ นเป็ นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย
มติ ของที่ป ระชุม ใหญ่ ใ ห้ เ ลิ ก สมาคมจะต้ องมี ค ะแนนเสี ย งสามในสี่ ของสมาชิ กที่ เ ข้ าร่ วม
ประชุมใหญ่ทงหมดและต้
ั้
องมีผ้ แู ทนสมาชิกที่เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้ อยคน
ข้ อ ๔๒ เมื่อสมาคมต้ องเลิกไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่
ได้ รับ ชาระบัญชีต ามกฎหมายเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ต กเป็ นของกรมคุม ประพฤติ กระทรวงยุ ติธ รรม เพื่ อ
ดาเนินการด้ านสาธารณกุศลต่อไป
หมวดที่ ๘
บทเฉพาะกาล
ข้ อ๔๓ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั ง้ จาก อธิ บ ดี
กรมคุมประพฤติซงึ่ ได้ ชาระค่าลงทะเบียนและบารุ งสมาคมตามข้ อบังคับสมาคม พ.ศ. 2551 ไว้ แล้ วให้ ถือเป็ น
-๑๕-

สมาชิกสามัญของสมาคมจนกว่าจะสิ ้นสถานภาพความเป็ นอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยได้ รับยกเว้ นค่าบารุ ง
รายปี
ข้ อ ๔๔ ให้ คณะกรรมการบริ หารชุดที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ข้อบังคับนี ้มีผลบังคับใช้ ดารง
ตาแหน่งจนครบวาระ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสุทิน แก้ วมาก)
นายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

