
๑. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ APF 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ APF มีทั้งสิ้น ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ข้อ ๑๓ 

ของธรรมนูญ APF และ (๒) ข้อบังคับการประชุม  

๑.๑ ข้อ ๑๓ ของธรรมนูญ APF ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมประจำปี 

ข้อ บทบัญญัติ/ข้อกำหนด สรุปสาระสำคัญ 
๑๓.๑ การเรียกประชุม 

(Calling General Assembly 
meetings) 

กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๑ คร้ัง ในรอบ
ปีงบประมาณ 

๑๓.๒ วาระการประชุม 
(Business to be dealt with at 
annual General Assembly meetings) 

วาระในการประชุมประกอบด้วยการทบทวนกิจกรรม
ของ APF ในปีที่ผ่านมา การพิจารณารายงานทาง
การเงิน การลงคะแนนเลือกสมาชิกสภา APF  

๑๓.๓ การแจ้งเตือนการประชุม 
(Notice of General Assembly 
meetings) 

ต้องมีการแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบล่วงหน้า ๒๑ 
วัน 

๑๓.๔ องค์ประชุม 
(Quorum at General Assembly 
meetings) 

หากไม่ได้มีการกำหนดจำนวนสมาชิกสถานะ “เอ” 
เป็นองค์ประชุม ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) หากมีจำนวนสมาชิกสถานะ “เอ” จำนวน ๙ 
สถาบันหรือน้อยกว่า จะต้องมีสมาชิกสถานะ “เอ” 
อย่างน้อยจำนวน ๓ สถาบันเป็นองค์ประชุม 
(๒) หากมีจำนวนสมาชิกสถานะ “เอ” จำนวนตั้งแต่ 
๑๐ ถึง ๑๕ สถาบัน จะต้องมีสมาชิกสถานะ “เอ” 
อย่างน้อยจำนวน ๔ สถาบันเป็นองค์ประชุม 
(๓) หากมีจำนวนสมาชิกสถานะ “เอ” จำนวนตั้งแต่ 
๑๕ สถาบัน ขึ้นไป จะต้องมีสมาชิกสถานะ “เอ” อย่าง
น้อยจำนวน ๕ สถาบันเป็นองค์ประชุม 

๑๓.๕ ประธานสำหรับการประชุม 
(Chairperson of General Assembly 
meetings) 

ประธาน APF จะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

๑๓.๖ การดำเนินการและการเลื่อนการประชุม (๑) คำถามที่เกิดขึ้นในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับลำดับ
ขั้นตอนหรือการดำเนินการของการประชุมจะต้องถูก



ข้อ บทบัญญัติ/ข้อกำหนด สรุปสาระสำคัญ 
(Conducting and adjourning General 
Assembly meetings) 

ส่งไปยังประธานของที่ประชุมซึ่งจะเป็นผู้ตัดสนิใจต่อ
เร่ืองดังกล่าว 
(๒) ประธานของการประชุมอาจพิจารณาเลื่อนหรือ
ยกเลิกการประชุมได้เป็นคร้ังคราว โดยจะต้องไม่มีการ
ลงมติใด ๆ  ในช่วงที่การประชุมที่เลื่อนออกไป 
(๓) ในกรณีที่มีการเลื่อนหรือยกเลิกการประชุมเป็น
เวลา 30 วันขึ้นไปต้องมีการแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกการ
ประชุม 

๑๓.๗ ผู้สังเกตการณ์ 
(Observers) 

บุคคลใด ๆ  สามารถเข้าร่วมการประชุมได้หากได้รับ
เชิญจากสมาชิกสภา APF และสามารถพูดในที่ประชุม
ได้หากได้รับอนุญาตจากประธาน 

๑๓.๘ มติที่ประชุม 
(Decision at General Assembly) 

มติที่ประชุมควรเป็นรูปแบบฉันทามติให้มากที่สดุ 

๑๓.๙ สิทธิในการออกเสียง 
(Voting rights) 

สมาชิกที่มีสถานะ “เอ” เท่าน้ันที่มีสิทธิในการออก
เสียง  

๑๓.๑๐ การเป็นตัวแทนในที่ประชุม 
(Representation at General 
Assembly meetings) 

สมาชิกที่มีสถานะ “เอ” สามารถออกหนังสือมอบ
อำนาจให้แก่ตัวแทนเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุม
และออกเสียงในการประชุมได้ 

 

๑.๒ ข้อบังคับการประชุมประจำปี APF (Rules of Procedure for Annual General 
Meeting of the APF) 

APF ได้กำหนดข้อบังคับสำหรับการประชุมประจำปี ไว้ทั้งสิ้น ๗ ข้อ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังต่อไปน้ี 

(๑) มาตรฐานการปฏิบัติ (Statement of Purpose) 

 APF จะต้องจัดการประชุมประจำปีขึ้นทุกปีตามกฎหมายนิติบุคคลออสเตรเลีย (Australian 

Corporation Act (Cth) 2001) โดยการประชุมประจำปีฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บรรดาสมาชิก APF ได้รับ

ทราบถึงรายงานทางการเงิน รายงานผลการปฏิบัติการ และรายงานการตรวจสอบองค์กรของ APF 

(๒) การประชุม  



 (ก) ระยะเวลาและสถานที่ APF จะต้องดำเนินการจัดการประชุมประจำปีขึ้นทุกปีภายใน

ระยะเวลา ๕ เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ APF 

 (ข) การขยายช่วงเวลาการประชุม หากมีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการประชุม

ออกไปในช่วงเกินกว่า ๕ เดือนหลังปีงบประมาณ APF สมาชิกสภา APF ต้องยื่นเร่ืองต่อคณะกรรมการกำกับการ

ลงทุนของออสเตรเลีย 

 (ค) การแจ้งเตือนการประชุม จะต้องมีการแจ้งกำหนดการประชุมแก่สมาชิกก่อนการประชุม

ไม่ต่ำกว่า ๖ สัปดาห์  

 (ง) การยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม ก่อนการประชุม สมาชิกสภา APF อาจพิจารณาเปลี่ยน

สถานที่ เลื่อน หรือยกเลิกการจัดประชุมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุวัน เวลา และสถานท่ีสำหรับการจัดการประชุม 

ระบุวาระการประชุมเบ้ืองต้น 

ลงนามหนังสือเชิญโดยประธาน APF และประธานสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 



(๓) เอกสารการประชุม 

 (ก) เอกสารการประชุม APF ต้องจัดเตรียมเอกสารการประชมุใหเ้สร็จสิ้นก่อนการประชมุ ๑๔ วัน 

 

 

 

 

 

 

หน้าปกเอกสารการประชมุประจำป ีAPF ครั้งที่ ๒๕ ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายเลขานกุาร APF 

(ข) การส่งข้อมูลจากสมาชิก APF เพื่อประกอบการประชุมประจำปี หากสมาชิกประสงค์ที่จะ

นำเสนอข้อมูลในการประชุมประจำปี จะต้องจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กอ่นการ

ประชุม ๒๑ วัน 

(๔) การเข้าร่วม ผู้แทน และหนังสือรับรอง 

 (ก) สมาชิกสามัญ สมาชิกสภา และผู้ตรวจสอบ สมาชิกสามัญสามารถเข้าร่วมและออกเสียง

ในการประชุมได้ สมาชิกสภาและผู้ตรวจสอบ สามารถเข้าร่วมและแสดงความคิดเหน็ในที่ประชุมได้  

 (ข) ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปี สมาชิกสามัญมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม 

หรือสามารถลงคะแนนเสียงผ่านผู้แทนที่มีหนังสือมอบอำนาจ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือมอบอำนาจผู้แทนสถาบันสิทธิมนษุยชนแห่งชาติออกเสยีงในทีป่ระชุม 

(ค) สมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และผู้สังเกตการณ์ สมาชิกสภาสามารถเชิญผู้อื่น

เข้าร่วมการประชุมได้ โดยจะต้องผ่านการอนุญาตจากประธาน โดยผู้ที่ถูกเชิญสามารถแสดงความคิดเห็นในการ

ประชุมได้ แต่ไม่สามารถออกเสียงได้ 

(ง) หนังสือรับรอง ผู้รับเชิญจะต้องแจ้งฝ่ายเลขานุการถึงวัตถุประสงค์ของการเข้ าร่วมก าร

ประชุมด้วยลายมืออย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนการประชุม 

(๕) การจัดการประชุม 

 (ก) ประธานการประชุม ประธานสมาชิกสภา APF ต้องทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและ

ควบคุมการประชุมในทุกวาระ หากประธานไม่ได้ปรากฏในที่ประชุมหรือไม่ประสงค์ที่จะทำหน้าที่ประธาน สมาชิก

สามัญจะต้องลงคะแนนเลือกประธานสำหรับการประชุม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย (ซ้าย) ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน APF ในการประชุม APF ครั้งที่ ๒๓ 

(ข) วาระการประชุม สมาชิกสภา APF จะต้องอนุมัติวาระการประชุมที่จดัเตรียมโดยฝ่ายเลขานุการ APF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระการประชุมประจำป ีAPF ครั้งที่ ๒๕ 

 

 



(ค) วาระที่จะต้องนำมาหารือในการประชุม ในการประชุมประจำปีจะต้องมีการพิจารณาถึง

รายงานทางการเงิน รายงานผลการปฏิบัติการ และรายงานการตรวจสอบองค์กร โดยประธานจะต้องเปิดโอกาสให้

สมาชิกสามัญสอบถามหรือแสดงความคิดเหน็ต่อรายงานทั้งหมดน้ีได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๕ รายงานผลรายจ่ายของ APF ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

(ง) องค์ประชุม หากไม่ได้มีการกำหนดจำนวนสมาชิกสถานะ “เอ” เป็นองค์ประชุม ให้ใช้

เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

- หากมีจำนวนสมาชิกสถานะ “เอ” จำนวน ๙ สถาบันหรือน้อยกว่า จะต้องมีสมาชิก

สถานะ “เอ” อย่างน้อยจำนวน ๓ สถาบันเป็นองค์ประชุม 

- หากมีจำนวนสมาชิกสถานะ “เอ” จำนวนตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๑๕ สถาบัน จะต้องมี

สมาชิกสถานะ “เอ” อย่างน้อยจำนวน ๔ สถาบันเป็นองค์ประชุม 

- หากมีจำนวนสมาชิกสถานะ “เอ” จำนวนตั้งแต่ ๑๕ สถาบัน ขึ้นไป จะต้องมีสมาชิก

สถานะ “เอ” อย่างน้อยจำนวน ๕ สถาบันเป็นองค์ประชุม 

โดยหากมีองค์ประชุมไม่ครบหลังจากเร่ิมการประชุมไปแลว้ ๓๐ นาที จะต้องยกเลิกหรือเลื่อน

การประชุมออกไป 

(จ) ลำดับวาระการประชุม ลำดับของวาระการประชุมจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในวาระการ

ประชุม 



(ฉ) สิทธิในการแสดงความเหน็ สมาชิกสามัญสามารถแสดงความเหน็ได้ในทุกวาระการประชมุ 

ส่วนสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และผู้สังเกตการณ์สามารถแสดงความเห็นในวาระการประชุมได้เช่นกนั 

โดยต้องได้รับการอนุญาตจากประธาน 

(ช) มติที่ประชุม มติที่ประชุมประจำปีจะต้องพยายามให้ออกมาเป็นเอกฉันท์ให้มากทีส่ดุ 

อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถเป็นมติเอกฉันท์ ก็จะเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม โดยหากคะแนนเสียง

ออกมาเท่ากัน ให้ถือว่าวาระน้ันไม่ถูกรับรองโดยที่ประชุม ทั้งน้ีสมาชิกสามัญ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจเท่าน้ัน

ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ 

(ซ) ภาษาที่ใช้สำหรับการประชุม ภาษาอังกฤษ 

(๖) ฝ่ายเลขานุการ APF 

 (ก) หน้าที่ ฝ่ายเลขานุการจะช่วยอำนวยความสะดวกการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประชมุ

ได้แก่ (๑) ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ  (๒) ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านสารัตถะของการประชุม โดยรวมถึงการจัดเตรียม

เอกสารประกอบการประชุม และ (๓) จัดทำรายงานผลการประชุมประจำปี 

 (ข) การรายงานผลการประชุม ฝา่ยเลขานุการจะต้องเผยแพร่ผลการประชุมประจำปีหลัง

เสร็จสิ้นการประชุมไปแล้วภายใน ๖๐ วัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๖ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ APF ปฏิบตัิหนา้ทีร่ะหว่างการประชุมประจำปี APF ครั้งที่ ๒๔ 

 

 



(๗) การบังคับใช้และการแก้ไขข้อบังคับการประชุมประจำปี 

 (ก) การบังคับและการแก้ไขข้อบังคบั ระเบียบน้ีบังคับใชโ้ดยสมาชิกสภา APF และจะบังคับ

ใช้ไปจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับ โดยการแก้ไขขอ้บังคับสามารถกระทำได้ตามมติของสมาชิกสภา APF 

 (ข) ประเด็นที่ไม่ได้ระบุในข้อบังคับ ประเด็นที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อบังคับน้ี อาจใช้วิธีตัดสินด้วย

การลงคะแนนเสียงโดยสมาชิกสามัญ 

๒. กระบวนการในการเข้ารว่มประชุม APF 

                 การประชุมโดยทั่วไปประกอบด้วยกระบวนการหลักที่แบ่งเปน็ ๓ ช่วง คือ  
                 (1) กระบวนการก่อนการประชุม  
                 (2) กระบวนการระหว่างการประชุม  
                 (3) กระบวนการภายหลังการประชุม  
ซึ่งภายในกระบวนการทั้งหมดน้ีประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ แยกย่อยออกไป โดยมีสาระสำคัญครอบคลุม ๒ ด้าน 
ได้แก่  

ก. ด้านว ิชาการ หมายถึง การเตรียมการด้านสารัตถะหรือเน้ือหาสาระของการประชุม ซึ่ง
ผลลัพธ์สุดท้ายของการเตรียมการในขั้นตอนน้ี คือ การมีเอกสารประกอบการประชุมที่ประกอบด้วยข้อมูลภูมิหลัง
ความเป็นมา กฎหมายและ/หรือหลักการที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลการดำเนินการของคณะกรรมการสิท ธิม นุษยช น
แห่งชาติและ/หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวขอ้ง ความเห็นและท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติต่อประเดน็
ต่าง ๆ ซึ่งจัดเรียงตามระเบียบวาระของการประชุม    

ข. ด้านธุรการ หมายถึง การบริหารจัดการในเร่ืองทรัพยากร เช่น งบประมาณ บคุลากร และ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การเตรียมด้านสถานที่ การเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการขอ
อนุมัติที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม องค์ประกอบคณะบุคคล การเดินทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานงานต่าง ๆ เช่น การประสานงานกับสมาชิก APF อื่น ๆ การประสานง านกับ
กระทรวงการต่างประเทศ การประสานงานกับสำนักต่าง ๆ ในสำนักงาน กสม. 

ในการเตรียมการโดยปกติน้ัน จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้ง ๒ ด้าน เพื่อให้การเข้าร่วมการประชุมมี
ความพร้อมมากที่สุดและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  

๒.๑ กระบวนการก่อนการประชุม APF 

ในส่วนของเอกสารประกอบการประชุมน้ัน หลังจากที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
ประจำปีของ APF และเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนัก
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะประมวลสรุปรายละเอียดสาระสำคัญในการประชุมประจำปี รวมถึงติดต่อ
ประสานขอข้อมูลเพิ ่มเต ิม  (หากจำเป็น) จากฝ่ายเลขานุการ APF เพ ื ่อนำกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิ



มนุษยชนแห่งชาติพิจารณาบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อร่วมกันพิจารณาเน้ือหา ท่าที และ
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี APF ของ กสม. ต่อไป 

เพิ่มเติมจากการประมวลสรุปรายละเอียดสาระสำคัญในการประชุมประจำปีจากเอกสาร
ประกอบการประชุมประจำปีของ APF แล้ว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของรายงานขององค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
ติดตามการทำงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (The Asian NGO Network on National Human Rights 
Institutions: ANNI) ว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อน ก็จะต้องเตรียมข้อเท็จจริงเพื่อ
ไปชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อเท็จจริงที่ถูกตอ้ง นอกจากน้ี ในกรณีที่การประชุมมีกำหนดให้มี
การนำเสนอผลงานที่สำคัญของสมาชิก APF สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ จะต้องจัดเตรียมกรณีศึกษา รายงานผลการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน และผลงานสำคัญ
ของ กสม. เพื่อนำเสนอในที่ประชุมประจำปี APF ด้วย  

  ๒.๒ กระบวนการระหวา่งการประชุม APF  
 ในระหว่างการประชุม ประธาน APF หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เปน็ประธานการประชุมจะ

ทำหน้าที่ดำเนินการการประชุมไปตามระเบียบวาระ ซึ่งก่อนการเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระที่ กำห นด 
สมาชิกจะมีการแนะนำตัวสั้นๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และหน่วยงาน ของผู้ที่เป็นองค์ประกอบของ
คณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาชิกสถาบันต่าง ๆ  และผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับ เชิญ โดย
ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามรายละเอียด หรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติมต่อ
การนำเสนอการประชุมตามวาระต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามัญเท่าน้ันที่มีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน
เสียงในที่ประชุม 

บทบาทของเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทำหน้าที่สนับสนุนภารกิ จของ
คณะผู้แทนตลอดการประชุม ทั้งในการติดตามประเด็น การจดบันทึกประเด็น การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การ
ประสานงานต่าง ๆ ที่จำเป็น ในระหว่างการประชุม รวมถึงการเตรียมการสำหรับการประชุมในแต่ละวันเพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่อาจไม่ได้คาดหมายหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

๒.๓ กระบวนการภายหลังการประชุม APF 

 การสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการประชุม ซึ่งจะประกอบด้วยมติต่าง ๆ อาทิ การรับทราบ 
การรับรอง หรือการเห็นชอบให้ดำเนินการอย่างใดต่อไป รวมถึงผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งในขั้นตอนน้ีรวมเรียกว่า 
การสรุปผลการประชุม โดยฝ่ายเลขานุการ APF จะมีหน้าที่สรุปผลการประชุม และเผยแพร่ผลการประชุมภาย
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมไปแล้ว ๖๐ วัน  
 


