ข้ อบังคับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ฉบับแก้ ไขปรับปรุง ครั=งที? @
พุทธศักราช 2564

ข้ อบังคับ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พุทธศักราช GHIJ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ งประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนี ซึF งได้จดทะเบียนก่อตัJงเมืFอวันทีF LM เมษายน พ.ศ. PQLR และเป็ นสมาชิกสามัญเต็มสภาพของสหพันธ์
วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ เมืFอ พ.ศ. PQPW จนถึงปั จจุบนั ได้เห็ นเป็ นการสมควรแก้ไขปรับปรุ ง
ข้อบังคับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ฉบับแก้ไขปรับปรุ งครัJงทีF [ พุทธศักราช PQ\R เพืFอให้
มีความเหมาะสมแก่กาลสมัยยิงF ขึJน จึงได้ตราข้อบังคับแก้ไขปรับปรุ งครัJงทีF ] ดังต่อไปนีJ
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หมวด K
ข้ อความทัวN ไป
ข้อ L. ข้อบังคับนีJเรี ยกว่า “ข้อบังคับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พุทธศักราช 2564”
ข้อ P. ข้อบังคับนีJมีผลใช้บงั คับตัJงแต่นายทะเบียนอนุญาตเป็ นต้นไป
ข้อ R. ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ข้อกําหนดและระเบียบการอืFนใด ซึFงมีบญั ญัติไว้แล้วในข้อบังคับนีJ
ซึFงขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนีJและให้ใช้ขอ้ บังคับนีJแทน
ข้อ M. สมาคมนีJมีชืFอว่า “สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี” และใช้ชื2อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “The Planned Parenthood
Association of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother”
ซึ2 งใช้อกั ษรย่อเป็ นภาษาไทยว่า “สวท” ภาษาอังกฤษว่า “PPAT”
ข้อ Q. เครืF องหมายของ สวท มีลกั ษณะดังนีJ

ข้อ \. สํานักงานใหญ่ของ สวท ตัJงอยู่ ณ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย เลขทีF [ ซอยวิภาวดีรังสิ ต MM
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ LW]WW และอาจตัJงสํานักงานสาขา
ในกรุ งเทพมหานคร หรื อต่างจังหวัดอีกก็ได้
หมวด G
หลักการ
ข้อ d. สวท มีหลักการดังต่อไปนีJ
7.1 สวท เป็ นองค์กรอาสาสมัครไม่ผกู พันกับการเมืองและศาสนาใด
7.2 สวท เป็ นองค์กรทีFไม่ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจการค้า ไม่แสวงหากําไรและไม่เกีFยวข้อง
กับการเมือง ไม่ดาํ เนินการเพืFอผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
หากเพืFอผลประโยชน์ของส่ วนรวม
7.3 สวท จะดําเนินการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและนโยบายของสหพันธ์วางแผนครอบครัว
ระหว่างประเทศ ซึFง สวท เป็ นสมาชิก
7.4 สวท จะไม่เลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุทางเชืJอชาติ เผ่าพันธุ์ ผิว การเมือง เพศ สถานะเพศ
ความพิการ หรื อ อายุ ในการรับสมาชิกการให้บริ การหรื อการรับเจ้าหน้าทีFเข้าทํางาน
7.5 สวท จะให้บริ การอนามัยการเจริ ญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัวทุกอย่าง
ตามความสมัครใจของผูร้ ับ และไม่เกีFยวข้อง หรื อ เห็นชอบในพฤติกรรมขู่เข็ญบังคับ
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7.6

7.7
7.8

ให้รับบริ การใดๆ
สวท มีหลักการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสหพันธ์วางแผนครอบครัว
ระหว่างประเทศว่า ความรู ้และการรับบริ การเรืF องการวางแผนครอบครัวเป็ นสิ ทธิ
ขัJนพืJนฐานของมนุษยชน ซึFงทําให้มาตรฐานคุณภาพชีวติ ครอบครัวสู งขึJนได้ โดยไม่จาํ กัด
เพศ สถานะเพศ ความพิการ อายุ เชืJอชาติ ผิว เผ่าพันธุ์ ศาสนาและลัทธิการเมืองใด สวท
เชืFอมันF ว่าความสมดุลของจํานวนประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถในการ
ผลิตและการพัฒนาอืFนใด เพืFอพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็ นปัจจัยสําคัญทีFจะนําไปสู่ ความผาสุ ก
ความเจริ ญทางเศรษฐกิจ และสันติสุขของมวลมนุษย์
สวท จะไม่รับสิF งของหรื อเงินตราจากผูป้ ระกอบกิจการใด นอกจากเพืFอให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ สวท
สวท จะไม่ยนิ ยอมให้อาสาสมัครและเจ้าหน้าทีFใช้สถานะของตนในสมาคมดําเนินการใด ๆ
เพืFอประโยชน์ของตนเอง ทัJงนีJรวมถึงคู่สมรส และ/หรื อ ผูม้ ีส่วนได้/เสี ยของอาสาสมัคร
หรื อเจ้าหน้าทีFดว้ ยเช่นเดียวกัน
หมวด P
วัตถุประสงค์

ข้อ [. ภายใต้หลักการตาม ข้อ d. สวท มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนีJ
8.1 เผยแพร่ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษา ให้ความรู ้และการฝึ กอบรมตลอดจนให้บริ การต่างๆ ในเรืF อง
การวางแผนครอบครัว อนามัยการเจริ ญพันธุ์ เพศศึกษา ชีวติ ครอบครัวศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวติ แก่ประชาชนทัวF ไป บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลตามโครงการเป้าหมาย รวมทัJง
กระตุน้ และสนับสนุนให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวของตน เพืFอเพิFมมาตรฐาน
คุณภาพชีวติ ในแต่ละครอบครัว ชุมชน และประเทศ
8.2 กระตุน้ และส่ งเสริ มให้หน่วยงานทัJงภาคเอกชนและรัฐตระหนักมากยิงF ขึJนในเรืF องปัญหา
ประชากรและการพัฒนาคุณภาพประชากร

8.3
8.4
8.5

แสวงหาวิธีการให้บริ การและส่ งเสริ มความรู ้ แนวความคิดใหม่ๆ ทางด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์
รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพืFอให้กิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ข้อ [. ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลต่อประชาชนอย่างแท้จริ ง
ดําเนินงานโครงการต่างๆ ทีFจะสนับสนุนให้นโยบายด้านประชากรของประเทศทีFกาํ หนดไว้
สัมฤทธิผล รวมทัJงดําเนินงานในขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของ สวท ทีFหน่วยงานของรัฐ
ขอให้ช่วยเหลือเป็ นกรณี พิเศษ
ร่ วมมือ ร่ วมกิจกรรม ก่อสัมพันธภาพกับหน่วยงานเอกชนและรัฐ รวมทัJงสถาบันอืFนใด
ทัJงในและนอกประเทศ ซึFงมีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน
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8.6
8.7
8.8

จัดตัJงสถานพยาบาลเพืFอบริ การทางการแพทย์ และส่ งเสริ มพัฒนางานบริ การอนามัย
การเจริ ญพันธุ์แก่กลุ่มเป้าหมาย
จัดตัJงสถานประกอบการเพืFอสุ ขภาพ ประเภทกิจการดูแลผูส้ ู งอายุหรื อผูม้ ีภาวะพึFงพิง และ
สถานให้ความรู ้แก่บุคคลทีFเกีFยวข้องในการดูแลผูส้ ู งอายุหรื อผูม้ ีภาวะพึFงพิง รวมทัJงกิจการ
อืFนทีFเกีFยวข้องกับการดูแลผูส้ ู งอายุหรื อผูม้ ีภาวะพึFงพิง
ดําเนินกิจกรรมอย่างอืFน บรรดาทีFเกีFยวกับหรื อเนืFองในการจัดให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์
ทีFกล่าวข้างต้น
หมวด J
สมาชิก

ข้อ ]. คุณสมบัติ
9.1 สวท จะแสวงหาสมาชิกจากบุคคลหลายสาขาอาชีพและจากกลุ่มหลากหลาย
9.2 บุคคลใดก็ตามย่อมเป็ นสมาชิก สวท ได้หาก
ก) ยอมรับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกิจกรรมของ สวท
ข) ดําเนินการสอดคล้องกับขัJนตอน ข้อบังคับและระเบียบทีFกาํ หนดขึJนโดยคณะกรรมการ สวท
9.3 องค์กรอืFนๆ ทัJงภาครัฐและเอกชนย่อมสมัครเป็ นสมาชิกได้
ข้อ LW. สมาชิก สวท แบ่งออกเป็ น R ประเภทคือ
10.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทีFมีคุณสมบัติตามข้อ ]. จําแนกเป็ น
ก) สมาชิกสามัญรายปี ได้แก่ สมาชิกสามัญ ซึFงชําระค่าบํารุ งรายปี
ข) สมาชิกสามัญตลอดไป ได้แก่ สมาชิกสามัญ ซึFงได้ชาํ ระค่าบํารุ งตลอดไปครัJงเดียว
สมาชิกสามัญรายปี อาจเปลีFยนแปลงสมาชิกภาพเป็ นสมาชิกสามัญตลอดไปได้
ด้วยการชําระค่าบํารุ งให้ครบและให้ถือว่าการชําระค่าบํารุ งรายปี ของสมาชิกสามัญ
เป็ นส่ วนของการชําระค่าบํารุ งตลอดไป
10.2 สมาชิกองค์กร ได้แก่ บรรดาสถาบันและองค์กรต่างๆ ทีFมีความสนใจในกิจกรรมของ สวท
และ สวท รับเข้าเป็ นสมาชิก
10.3 สมาชิกกิตติมศักดิt ได้แก่ บุคคลผูท้ รงเกียรติคุณ ซึF งคณะกรรมการ สวท เชิญเป็ นสมาชิก
กิตติมศักดิt
ข้อ LL. การสมัครเป็ นสมาชิก
11.1 ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้ยนืF ใบสมัครตามแบบของ สวท ต่อนายทะเบียน
โดยมีสมาชิกเป็ นผูร้ ับรอง L คน
11.2 นายทะเบียนจะนํารายชืFอผูส้ มัครเป็ นสมาชิกพร้อมรายละเอียดเสนอต่อทีFประชุม
คณะกรรมการบริ หาร เพืFอพิจารณาอนุมตั ิ
11.3 เมืFอคณะกรรมการบริ หารมีมติรับผูส้ มัครให้เป็ นสมาชิกแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งไปยัง
ผูส้ มัครเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้า ผูส้ มัครต้องชําระค่าบํารุ งภายใน L เดือน นับแต่
วันทีFได้รับแจ้ง
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การเข้าเป็ นสมาชิก จะสมบูรณ์ต่อเมืFอการสมัครได้ผา่ นขัJนตอนข้างต้นและผูส้ มัครได้ชาํ ระ
ค่าบํารุ ง และบันทึกชืFอลงในทะเบียนสมาชิกแล้ว
ข้อ LP. ค่าบํารุ งสมาชิกและผูส้ มัครเป็ นสมาชิกทีFคณะกรรมการบริ หารมีมติรับแล้วจะต้องชําระค่าบํารุ ง
ดังต่อไปนีJ
12.1 สมาชิกกิตติมศักดิt ไม่ตอ้ งชําระค่าบํารุ ง
12.2 สมาชิกสามัญรายปี ต้องชําระค่าบํารุ ง QW บาท ต่อปี
12.3 สมาชิกสามัญตลอดไป ต้องชําระค่าบํารุ ง QWW บาท
12.4 สมาชิกองค์กร ต้องชําระค่าบํารุ ง L,WWW บาท ต่อปี
12.5 กําหนดการชําระค่าบํารุ งประจําปี ของสมาชิก เริF มตัJงแต่วนั ทีF L มกราคม ของทุกปี
ข้อ LR. การพ้นจากสมาชิกภาพและการคืนสภาพสมาชิก
13.1 สมาชิกภาพย่อมสิJ นสุ ดลงด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึFงดังต่อไปนีJ
ก) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ สวท
ข) คณะกรรมการ สวท มีมติให้ออกตามข้อ LR.P
ค) ไม่ชาํ ระค่าบํารุ งเป็ นเวลา P ปี ติดต่อกัน
13.2 คณะกรรมการ สวท ย่อมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ตFาํ กว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทีFมาประชุม ให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพได้ หากสมาชิกผูน้ J นั มีพฤติการณ์ในอันทีFอาจจะ
เป็ นปรปักษ์ต่อหลักการหรื อวัตถุประสงค์ของ สวท หรื อประพฤติตนในอันทีFอาจนํามา
ซึFงความเสืF อมเสี ยแก่ สวท หรื อละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของ สวท ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม และมติให้พน้ จากสมาชิกภาพย่อมมีผลทันทีในวันทีFคณะกรรมการ สวท มีมติ
เช่นนัJน
13.3 สมาชิกอาจร้องของคืนสมาชิกภาพต่อนายทะเบียน หากสมาชิกผูน้ J นั ได้ชาํ ระค่าบํารุ งทีF
ค้างอยู่ ภายในระยะเวลา \ เดือน การคืนสมาชิกภาพนีJกระทําได้เพียงครัJงเดียว คณะกรรมการ
บริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอคืนสมาชิกภาพ
11.4

ข้อ LM. สิ ทธิของสมาชิก
14.1 สมาชิกมีสิทธิเสนอเรืF องราวหรื อความเห็นเพืFอความเจริ ญก้าวหน้าของ สวท
14.2 สมาชิกมีสิทธิขอรับทราบ โดยขออนุญาตต่อคณะกรรมการ สวท เพืFอตรวจเอกสาร
ทะเบียนสมาชิก งบดุลและบัญชีทรัพย์สิน ณ สํานักงานใหญ่ สวท ได้ในเวลาอันสมควร
14.3 สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุมในทีFประชุมใหญ่
14.4 สมาชิกสามัญเท่านัJนมีสิทธิออกเสี ยงลงมติและลงคะแนนเลือกตัJงคณะกรรมการ สวท ได้
ทัJงนีJสมาชิกผูน้ J นั จะต้องเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วไม่นอ้ ยกว่า \ เดือน นับถึงวันประชุม
ใหญ่คราวนัJน
14.5 สมาชิกทีFคา้ งชําระค่าบํารุ งประจําปี และไม่ได้ชาํ ระค่าบํารุ งทีFคา้ งก่อนวันประชุมใหญ่คราวใด
เกินกว่า L เดือน ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติและลงคะแนนเลือกตัJงกรรมการในการประชุมใหญ่
คราวนัJน
14.6 สมาชิกทุกประเภท มีสิทธิได้รับเอกสารเผยแพร่ ของ สวท
ข้อ LQ. สิ ทธิการออกเสี ยงของสมาชิก
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สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสี ยงลงมติและเลือกตัJง สําหรับผูอ้ ุปถัมภ์สมาคม สมาชิกกิตติมศักดิt
และสมาชิกองค์กรไม่มีสิทธิออกเสี ยงดังกล่าว เจ้าหน้าทีFสมาคมฯ แม้เป็ นสมาชิก สวท
จะไม่มีสิทธิลงมติและเลือกตัJง
15.2 สมาชิกสามัญแต่ละคนมีสิทธิออกเสี ยงได้เพียง L เสี ยง
15.3 สมาชิกดังต่อไปนีJจะไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ก) ผูซ้ F ึงมีผลประโยชน์ทางการเงินหรื อการค้ากับ สวท อันเกีFยวเนืFองมาจากการขายสิ นค้า
บริ การ หรื อวัสดุอุปกรณ์วางแผนครอบครัว
ข) ผูซ้ F ึงมีผลประโยชน์ทางการเงินหรื อการค้ากับ สวท อันเกีFยวเนืFองมาจากการซืJอ
ผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อวัสดุอุปกรณ์วางแผนครอบครัว
ข้อ L\. หน้าทีFของสมาชิก
16.1 สมาชิกมีหน้าทีFร่วมมือและช่วยเหลือ สวท ในการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ เมืFอได้รับ
การร้องขอ
16.2 ยึดมันF ในหลักการ วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ สวท
16.3 สนับสนุนนโยบาย วัตถุประสงค์และกิจกรรมของ สวท
16.4 สมาชิกผูย้ า้ ยภูมิลาํ เนา ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้า
เพืFอปรับปรุ งแก้ไขทะเบียนทีFอยูข่ องสมาชิกให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
15.1

หมวด H
การประชุมใหญ่ สามัญประจําปี
ข้อ Ld. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ L ครัJง ก่อนสิJ นเดือนพฤษภาคมของปี ถัดไป โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมปกติดงั นีJ
ก) รายงานของ นายก
ข) รายงานการดําเนินงานของ สมาคมฯ โดย เลขาธิการ
ค) การเสนอบัญชีงบดุลของสมาคมฯ โดยเหรัญญิก เพืFอพิจารณาและรับรอง
ข้อ L[. นายกเป็ นประธานในทีFประชุมใหญ่สามัญประจําปี หากไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีFได้
ให้อุปนายกเป็ นประธานแทน
ข้อ L]. สมาชิกจะได้รับแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี อย่างน้อย LM วัน ก่อนการประชุม
พร้อมกับการแจ้ง วัน เวลา สถานทีFและระเบียบวาระการประชุมโดยแนบสําเนาบัญชีงบดุลทีFเสนอ
ให้รับรองไปด้วย
ข้อ PW. องค์ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า QW คน
แต่ถา้ ต้องเลืFอนการประชุมเพราะมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม เลขาธิการ โดยมติของ
คณะกรรมการ สวท จะเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมครัJงทีFสองและจะมีสมาชิกมาประชุมเท่าใดก็ตามให้ถือ
เป็ นองค์ประชุม
ข้อ PL. การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
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การประชุมใหญ่วสิ ามัญจะกระทําในกรณี มีความจําเป็ นเร่ งด่วน โดยนายก คณะกรรมการ สวท
เป็ นผูเ้ รี ยกประชุม หรื อ โดยการร้องขอจากสมาชิก สวท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า L ใน Q ของจํานวน
สมาชิก สวท ทัJงหมดหรื อสมาชิก สวท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า LWW คนต่อเลขาธิการให้เรี ยกประชุม
และให้เลขาธิการกําหนดนัดประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบภายใน LQ วัน
หลังจากได้รับการร้องขอจากสมาชิก โดยให้สมาชิกทุกคนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า LM วัน
การประชุมใหญ่วสิ ามัญต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า QW คน จึงนับเป็ นองค์ประชุม
ข้อ PP. สิ ทธิและหน้าทีFของทีFประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ทีFประชุมใหญ่สามัญประจําปี มีสิทธิและหน้าทีFดงั ต่อไปนีJ
- พิจารณาพันธกิจ เป้าประสงค์ และกลวิธีของ สวท
- เลือกตัJงกรรมการ สวท ทุกระยะ M ปี
- พิจารณาแนวทางเพืFอนําไปสู่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ สวท
- ให้ความเห็นชอบข้อกําหนดต่างๆ ทีFได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ สวท
- แต่งตัJงผูอ้ ุปถัมภ์สมาคมและสมาชิกกิตติมศักดิt ตามทีFคณะกรรมการ สวท เสนอ
หมวด I
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ สวท และองค์ ประกอบ
ข้อ PR. สวท จะส่ งเสริ มสนับสนุนให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ สวท มีลกั ษณะหลากหลายสาขา
ส่ งเสริ มให้อาสาสมัครทุกวัยมีส่วนร่ วม และมีความเท่าเทียมทัJงสองเพศ
ข้อ PM. กรรมการ สวท จะต้องเป็ นสมาชิกสามัญ
ข้อ PQ. คณะกรรมการ สวท มีจาํ นวนอย่างน้อย LP คน อย่างมากไม่เกิน PW คน โดยมีสดั ส่ วนของกรรมการ
ทีFเป็ นสตรี อย่างน้อยร้อยละ QW และกรรมการเยาวชนร้อยละ PW ของกรรมการทัJงคณะ
ข้อ P\. ให้คณะกรรมการ สวท แต่งตัJง “คณะกรรมการสรรหา” จากสมาชิก สวท เพืFอดําเนินการ
สรรหาบุคคลผูส้ มควรได้รับการเลือกตัJงเป็ นกรรมการ สวท ชุดต่อไป ต่อคณะกรรมการ สวท
และ/หรื อทีFประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพืFอพิจารณาก่อนทีFวาระของคณะกรรมการ สวท
ชุดปัจจุบนั จะสิJ นสุ ดลงเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า RW วัน ทัJงนีJ ต้องมีสดั ส่ วนอย่างน้อย L ใน R
ทีFประกอบด้วยกรรมการ สวท ชุดทีFเพิFงครบวาระ
สมาชิกสามัญอาจเสนอบุคคลทีFมีคุณสมบัติเหมาะสมผูส้ มควรได้รับการเลือกตัJงเป็ น
กรรมการ สวท ต่อคณะกรรมการสรรหา และ/หรื อทีFประชุมใหญ่เพืFอพิจารณาได้
ข้อ Pd. การเลือกตัJงกรรมการ สวท กระทําได้หนึFงในสองวิธีดงั นีJ
27.1 การออกเสี ยงเลือกตัJงในทีFประชุมใหญ่สามัญประจําปี
27.2 การออกเสี ยงเลือกตัJงทางไปรษณี ย ์ ให้คณะกรรมการ สวท แต่งตัJงคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตัJงสําหรับการเลือกตัJงแต่ละคราว และกําหนดระเบียบวิธีการ
เลือกตัJงให้สอดคล้องกับการเลือกตัJงข้างต้น เพืFอใช้เป็ นทางปฏิบตั ิของ สวท
ข้อ P[. ในการเลือกตัJงแต่ละคราวให้คณะกรรมการ สวท แจ้งรายชืFอ และวิธีเลือกตัJงให้สมาชิกทราบ
สมาชิกสามัญจะออกเสี ยงเลือกตัJงกรรมการจากรายชืFอทีFคณะกรรมการ สวท เสนอด้วยวิธีใด
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ข้อ P].

ข้อ RW.
ข้อ RL.
ข้อ RP.

ข้อ RR.

วิธีหนีFงตาม ข้อ Pd.
ให้กรรมการทีFได้รับเลือกตัJงเลือกกรรมการเจ้าหน้าทีFระหว่างกันให้ดาํ รงตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนีJ
29.1 นายก
29.2 อุปนายก
29.3 เลขาธิการ
29.4 เหรัญญิก
29.5 นายทะเบียน
กรรมการเจ้าหน้าทีFของคณะกรรมการ สวท จะดํารงตําแหน่งไม่เกินสองสมัย สมัยละ M ปี
และระยะเวลา [ ปี จะนับรวมระยะเวลาดํารงตําแหน่งทัJงสิJ น ไม่วา่ จะเป็ นตําแหน่งใดก็ตาม
ในฐานะกรรมการเจ้าหน้าทีF
กรรมการ สวท จะดํารงตําแหน่งไม่เกิน M สมัยติดต่อกัน สมัยละ M ปี นับแต่วนั ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ของปี ทีFมีการเลือกตัJงกรรมการชุดนัJน และอาจได้รับเลือกเป็ นกรรมการ สวท ได้อีก
เมืFอกรรมการ สวท ว่างลงเพราะเหตุอืFน นอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการ สวท คัดเลือกและ
แต่งตัJงสมาชิกสามัญทีFเหมาะสมตามคุณสมบัติของบุคคลทีFเป็ นเหตุให้วา่ งเข้าดํารงตําแหน่งแทน
กรรมการทีFได้รับแต่งตัJงให้เข้ามาแทนนัJน ย่อมอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดวาระของผูท้ ีFตนแทน
การพ้นจากตําแหน่งกรรมการ สวท
กรรมการ สวท พ้นจากตําแหน่งโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึFง ดังต่อไปนีJ
32.1 ออกตามวาระ
32.2 ลาออก
32.3 ขาดจากความเป็ นสมาชิกสามัญ
32.4 รับค่าตอบแทนในรู ปแบบใดก็ตามหรื อรับผลประโยชน์จากการค้าจาก สวท หรื อสหพันธ์
วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
32.5 ทีFประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า P ใน R ของจํานวนสมาชิก
ทีFมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
32.6 คณะกรรมการ สวท มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า P ใน R ของคณะกรรมการ
สวท ทัJงคณะ โดยเห็นว่ามีพฤติการณ์ในอันทีFอาจจะนําความเสืF อมเสี ยมาสู่ สวท
32.7 ขาดการประชุมคณะกรรมการ สวท เกิน R ครัJง ติดต่อกันโดยมีเหตุผลไม่สมควร
32.8 สมาชิกคณะกรรมการ สวท จะไม่สามารถสมัครเข้ามาทํางานในตําแหน่งใดๆ
ทีFได้รับค่าตอบแทนจาก สวท ได้ นอกจากลาออกและต้องพ้นจากตําแหน่ง
คณะกรรมการ สวท ไปแล้ว เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย \ เดือน
อํานาจและหน้าทีFของคณะกรรมการ สวท
คณะกรรมการ สวท มีอาํ นาจและหน้าทีFดงั ต่อไปนีJ
33.1 กําหนดนโยบายการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ สวท รวมทัJงมีอาํ นาจออกระเบียบ
เปลีFยนแปลง แก้ไข หรื อเพิFมเติมระเบียบต่างๆ
33.2 ดูแลการบริ หารจัดการงาน สวท และพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและรายงานประจําปี
33.3 ติดตามประมวลผลกิจกรรมของ สวท ให้เป็ นไปตามหลักการมาตรฐานต่างๆ ทีFกาํ หนดไว้
ทัJงของ สวท และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
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33.4
33.5

ดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ทวัF ไปของ สวท
แต่งตัJงคณะกรรมการบริ หาร กรรมการทีFปรึ กษา คณะกรรมการทีFปรึ กษา หรื อคณะทํางาน
ตามทีFเห็นสมควร รวมทัJงกําหนดองค์ประกอบ สัดส่ วนให้สอดคล้องกับข้อบังคับ PR.
หน้าทีFความรับผิดชอบ และวาระของคณะกรรมการนัJนๆ

33.6

พิจารณาตัดสิ นปัญหาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการทีFปรึ กษา
และคณะทํางาน และให้คาํ แนะนํา
33.7 พิจารณา แต่งตัJง บรรจุ ลงโทษทางวินยั ความดี ความชอบ ตลอดจนถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
สมาคมฯ
RR.[ การแต่งตัJง บรรจุผอู ้ าํ นวยการสมาคมฯ ผูอ้ าํ นวยการสมาคมฯ ทีFได้รับการบรรจุแต่งตัJง
ต้องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อความสัมพันธ์เกีFยวดองกับกรรมการ สวท
33.9 พิจารณาเสนอการแก้ไขเปลีFยนแปลงข้อบังคับต่อทีFประชุมใหญ่สามัญประจําปี
33.10 แต่งตัJงผูส้ อบบัญชีประจําปี
33.11 เสนอชืF อผูเ้ หมาะสมในตําแหน่ งผูอ้ ุปถัมภ์สมาคมฯ และสมาชิ กกิตติมศักดิtต่อทีFประชุมใหญ่
สามัญประจําปี
33.12 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ในเรืF องการระงับถอดถอนสมาชิกภาพของ
สมาชิก สวท
ข้อ 34. กรรมการเจ้าหน้าที2มีหน้าที2ดงั นีI
34.1 นายก
- ดูแลการดําเนินงานทัIงปวงของ สวท ผ่านที2ประชุมคณะกรรมการ สวท
- เป็ นผูแ้ ทน สวท ในตําแหน่งที2เป็ นทางการ ที2เกี2ยวข้องกับบุคคลภายนอก
หรื อองค์กรภายนอก
34.2 อุปนายก
- เป็ นผูช้ ่วยนายกในกิจการของ สวท
- ปฏิบตั ิหน้าที2แทนนายกในขณะที2นายกไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที2ได้
- ปฏิบตั ิงานอื2นใดที2นายกมอบหมาย
34.3 เลขาธิการ
- เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารโดยรับนโยบายจากคณะกรรมการ สวท
- ดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที2 สวท ให้เป็ นไปตามนโยบาย และ
ระเบียบที2กาํ หนดไว้
- เสนอรายงานกิจกรรมของ สวท ต่อที2ประชุมใหญ่
- ทําหน้าที2เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการ สวท
- เรี ยกหรื อสัง2 นัดหมายการประชุมกรรมการบริ หาร
34.4

เหรัญญิก

- เป็ นกรรมการบริ หาร
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34.5

นายทะเบียน

- ติดตามดูแลการดําเนินงานทางด้านการเงินและการบัญชีของสมาคมฯ
ให้เป็ นไปตามนโยบายระเบียบข้อบังคับที2กาํ หนดไว้
- เสนอรายงานการเงินของ สวท ต่อที2ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
- ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก กับกิจการทะเบียนสมาชิกให้เรี ยบร้อย
เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
- เสนอรายงานจํานวนสมาชิกต่อที2ประชุมคณะกรรมการ สวท และ
ที2ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
คณะกรรมการบริหาร

ข้อ 35. องค์ประกอบและวาระ
35.1 คณะกรรมการบริ หารมีจาํ นวน 10 คน ซึ2งได้รับการแต่งตัIงจากคณะกรรมการ สวท
ทัIงนีIให้เลขาธิการและเหรัญญิกเป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง
35.2 ผูอ้ าํ นวยการสมาคมฯ ทําหน้าที2เลขานุการของคณะกรรมการบริ หาร
35.3 คณะกรรมการบริ หารมีวาระคราวละ 4 ปี การแต่งตัIงซ่อม เมื2อมีตาํ แหน่งว่างลงให้เป็ น
หน้าที2ของคณะกรรมการ สวท ที2จะพิจารณาแต่งตัIงกรรมการ สวท เข้าดํารงตําแหน่งแทน
และมีวาระเท่ากับตําแหน่งผูท้ ี2ถูกแทน
35.4 เลขาธิการ เป็ นประธานของคณะกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง
ข้อ 36. อํานาจและหน้าที2ของคณะกรรมการบริ หาร
36.1 ช่วยคณะกรรมการ สวท ในการติดตามประมวลผลการดําเนินงานตามนโยบาย วัตถุประสงค์
และกิจกรรมของสมาคมฯ
36.2 พิจารณาอนุมตั ิแผนปฏิบตั ิงานและรายงานของ สวท
36.3 พิจารณาปรับปรุ ง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และร่ างระเบียบใหม่ เพื2อให้การดําเนินงานของ
สวท เป็ นไปอย่างราบรื2 น
36.4 ปฏิบตั ิภารกิจที2ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สวท ที2มอบให้เป็ นการเฉพาะ
36.5 ประเมินความดี ความชอบ ผูอ้ าํ นวยการสมาคมฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
36.6 ช่วยคณะกรรมการ สวท ในการร่ างนโยบายของ สวท
36.7 พิจารณาอนุมตั ิรับหรื อไม่รับผูส้ มัครสมาชิก สวท และพิจารณาคําร้องขอคืนสมาชิกภาพ
36.8 เสนอแนะและรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริ หารต่อคณะกรรมการ สวท

ข้อ 37. การพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริ หาร
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กรรมการบริ หารพ้นตําแหน่งโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ2งดังต่อไปนีI
37.1 ลาออก
37.2 พ้นจากตําแหน่งกรรมการ สวท
37.3 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริ หารเกิน 3 ครัIง ติดต่อกันโดยมีเหตุผลไม่สมควร
คณะกรรมการทีป- รึกษาและคณะทํางาน
ข้อ 38. คณะที2ปรึ กษามี 2 ประเภท กล่าวคือ
38.1 คณะกรรมการที2ปรึ กษา
38.2 คณะทํางาน
ข้อ 39. การแต่งตัIงและหน้าที2ความรับผิดชอบ
39.1 คณะกรรมการ สวท จะพิจารณาเหตุผลความจําเป็ นและแต่งตัIงคณะกรรมการที2ปรึ กษาและ
คณะทํางานตามความเหมาะสม
39.2 คณะกรรมการ สวท จะพิจารณากําหนดหน้าที2ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที2ปรึ กษา
และคณะทํางานแต่ละคณะ
ข้อ 40. ความสมบูรณ์ของมติที2ประชุม
บรรดากิจการที2คณะกรรมการ สวท ได้กระทําไปตามมติของที2ประชุม แม้จะปรากฏในภายหลังว่า
มีขอ้ บกพร่ องเกี2ยวกับการแต่งตัIง เลือกตัIง หรื อคุณสมบัติของกรรมการ กิจการนัIนย่อมมีผลสมบูรณ์
หมวด 7
การประชุมคณะกรรมการ สวท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการทีป- รึกษาและคณะทํางาน
ข้อ 41. ให้มีการประชุมคณะกรรมการ สวท ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครัIง กรรมการมาประชุมกึ2งหนึ2งถือว่าครบ
องค์ประชุม
ข้อ 42. ในกรณี ที2นายกไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที2ประธานที2ประชุมคณะกรรมการ สวท ได้ ให้อุปนายกทําหน้าที2
แทน ถ้าอุปนายกไม่อาจทําหน้าที2ได้ให้ที2ประชุมตกลงเลือกกรรมการคนใดคนหนึ2งทําหน้าที2
ประธานเฉพาะการประชุมคราวนัIน
ข้อ 43. กรรมการ สวท ไม่นอ้ ยกว่ากึ2งหนึ2งอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการ สวท เป็ นกรณี พิเศษได้ เมื2อมี
ความจําเป็ นเร่ งด่วน
ข้อ 44. ให้ผอู ้ าํ นวยการสมาคมฯ เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการ สวท โดยไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติ
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ข้อ 45.

ข้อ 46.

ข้อ 47.

ข้อ 48.

ถ้าผูอ้ าํ นวยการสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที2ได้ ให้ผอู ้ าํ นวยการสมาคมมอบหมาย
เจ้าหน้าที2อาวุโสคนอื2นปฏิบตั ิหน้าที2แทน
ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัIง กรรมการบริ หารจํานวนตัIงแต่ก2 ึงหนึ2ง
ขึIนไป ถือเป็ นองค์ประชุม ถ้าเลขาธิการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที2ประธานได้ ให้เหรัญญิก
ปฏิบตั ิหน้าที2แทน
มติของที2ประชุมให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากปกติ โดยผูม้ ีสิทธิออกเสี ยง 1 คน มีสิทธิออกเสี ยงได้
1 คะแนน ประธานที2ประชุมย่อมงดออกเสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที2ประชุมออก
เสี ยงชีIขาด การมอบฉันทะให้ออกเสี ยงแทนกันกระทํามิได้
ให้เลขาธิการหรื อผูอ้ าํ นวยการสมาคม แล้วแต่จะได้รับมอบหมายเป็ นผูม้ ีหนังสื อเชิญประชุม
คณะกรรมการ สวท และคณะกรรมการบริ หาร โดยกําหนดระเบียบวาระ วัน เวลา และสถานที2
ประชุม ล่วงหน้า 7 วัน
คณะกรรมการที2ปรึ กษาและคณะทํางานมีกาํ หนดการประชุมตามหน้าที2ความรับผิดชอบที2ได้รับ
มอบหมาย
หมวด 8
สาขาของ สวท

ข้อ 49. การจัดตัIงและรับเข้าเป็ นสาขา
สวท จะสนับสนุนการจัดตัIงสาขาและรับเข้าเป็ นสาขา สวท ในภูมิภาคตามความจําเป็ นเหมาะสม
ซึ2งสาขาเหล่านัIนต้องมีวตั ถุประสงค์ที2สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สวท
ข้อ 50. สํานักงานสาขาคือ สํานักงานของ สวท ซึ2 งคณะกรรมการ สวท มีมติให้จดั ตัIงขึIนและกําหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบพืIนที2การปฏิบตั ิงานไว้อย่างแจ้งชัด การเลิกล้มสํานักงานสาขาให้กระทํา
โดยมติของคณะกรรมการ สวท
ข้อ 51. การดําเนิ นงานของสํานักงานสาขา จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของวัตถุ ประสงค์ของ สวท และ
นโยบายของคณะกรรมการ สวท ทัIงต้องอยูภ่ ายใต้ระเบียบและข้อบังคับเช่นเดียวกับของสํานักงานใหญ่
ทุกประการ ทัIงนีIให้อยูใ่ นความรับผิดชอบและการบังคับบัญชาของผูอ้ าํ นวยการสมาคม

หมวด 9
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ผู้อาํ นวยการสมาคม และเจ้ าหน้ าทีข้อ 52. ผูอ้ าํ นวยการสมาคมเป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที2 ของสํานักงาน ทัIงสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา
มีขอบเขตการบริ หารตามที2ระบุไว้ในข้อบังคับและระเบียบของ สวท
ข้อ 53. ผูอ้ าํ นวยการสมาคม มีอาํ นาจหน้าที2ดงั ต่อไปนีI
53.1 บริ หารงานของ สวท วินิจฉัยสั2งการด้านบริ หารสํานักงานต่อเจ้าหน้าที2ทุกระดับ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสนองนโยบายของคณะกรรมการ สวท ในทางปฏิบตั ิโดยผ่านเลขาธิการ
53.2 วางแผนการดําเนินงาน ควบคุมงาน ทัIงสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา ให้ดาํ เนินไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของ สวท และนโยบายของ
คณะกรรมการ สวท รวมทัIงเสนอข้อมูลและความคิดเห็นตลอดจนรายงานผลงานต่อ
คณะกรรมการบริ หาร
53.3 การรับเจ้าหน้าที2จะต้องไม่รับสมัครบุคคลที2มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อเกี2ยวดอง
กับคณะกรรมการ สวท และเจ้าหน้าที2 สวท
53.4 แต่งตัIง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอน ลงโทษทางวินยั เลื2อนขัIน และเลื2อนเงินเดือนเจ้าหน้าที2
ทุกระดับ
53.5 บริ หารและจัดการทรัพย์สินของ สวท ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ ซึ2งได้กาํ หนดขึIน
53.6 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ สวท คณะกรรมการบริ หารตามข้อบังคับ และคณะกรรมการ
อื2น ๆ ตามแต่มีคาํ สัง2 หรื อการแต่งตัIงจากคณะกรรมการทัIงสองนัIน
53.7 ปฏิบตั ิงานในฐานะตัวแทนของ สวท ตามตําแหน่งและความเหมาะสม และ/หรื อตามที2
คณะกรรมการ สวท หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
53.8 พิจารณา ปรับปรุ ง เปลี2ยนแปลง และตราระเบียบต่างๆ เพื2อใช้ในการบริ หารงานภายใน
สํานักงานฯ เพื2อให้การดําเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ สวท และตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ สวท
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การเงินและทรัพย์ สิน
ข้อ 54. การเงิน
54.1 สวท จะจัดการด้านการเงินและทรัพยากรอื2น ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดและเงื2อนไข
ของการรับเงินอุดหนุนของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
54.2 การจัดการด้านการเงินและทรัพยากรที2ได้รับจากแหล่งความช่วยเหลืออื2นๆ นอกจาก
สหพันธ์วางแผนครอบครั วระหว่างประเทศ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื2 อนไขของ
แหล่งความช่วยเหลือนัIนๆ ทัIงนีIให้รายงานไว้ในระบบการวางแผนและรายงานของสหพันธ์
วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศด้วย
ข้อ 55. การตรวจสอบบัญชี
55.1 การตรวจสอบบัญชีของ สวท จะต้องดําเนินการโดยผูส้ อบบัญชีภายนอกตามแนวปฏิบตั ิ
ของการตรวจสอบบัญชีของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
55.2 ให้ที2ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณารับรองบัญชีงบดุลที2ผา่ นการตรวจรับรองแล้วทุกปี
55.3 ผูส้ อบบัญชีมีสิทธิที2จะเข้าร่ วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นในที2ประชุมใหญ่สามัญของสมาชิก
ซึ2งมีการเสนอเพื2อรับรองบัญชีงบดุลนัIน ๆ
ข้อ 56. การแต่งตัIงผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการ สวท เป็ นผูแ้ ต่งตัIงผูส้ อบบัญชีภายนอก
ข้อ 57. การเก็บรักษา
สมุดบัญชีและรายงานต่างๆ จะเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่หรื อในสถานที2อื2นใดให้เป็ นไป
ตามมติคณะกรรมการ สวท
ข้อ 58. การขอตรวจบัญชีและรายงาน
นายก เหรัญญิก และผูแ้ ทนของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศที2ได้รับมอบหมาย
จะขอตรวจสมุดบัญชีและรายงานต่าง ๆ ได้เสมอ
ข้อ 59. ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณของ สวท เริ2 มตัIงแต่วนั ที2 1 มกราคม สิI นสุ ดวันที2 31 ธันวาคม
ข้อ 60. การกูย้ มื การชดเชย และการชดใช้ค่าเสี ยหาย
60.1 การกูย้ มื
อาสาสมัครของ สวท ไม่อาจจะกูย้ มื เงินจาก สวท ได้ การให้เจ้าหน้าที2กยู้ มื โดยไม่มีดอกเบีIย
ก็กระทําไม่ได้เช่นเดียวกัน (นอกจากการยืมเงินทดรองจ่ายระยะสัIน) เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิ
จากสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
60.2

การชดเชย
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60.3

ก) กรรมการ สวท กรรมการเจ้าหน้าที2 หรื ออาสาสมัครใดๆ ไม่อาจรับเงินเดือนหรื อ
ค่าตอบแทนเพื2อชดเชยรายได้ปกติของตนทัIงจาก สวท หรื อสหพันธ์วางแผน
ครอบครัวระหว่างประเทศ อาสาสมัครที2เข้าร่ วมในการประชุมคณะกรรมการ สวท
หรื อคณะกรรมการอื2นๆ หรื อเป็ นวิทยากรในการประชุมใดๆ ไม่อาจรับค่าจ้างหรื อ
ค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายที2จะจ่ายให้แก่อาสาสมัครจะต้องเป็ นค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเบีIยเลีIยง
และค่าใช้จ่ายที2จาํ เป็ นที2เกิดขึIนกับกรรมการ สวท คณะกรรมการ คณะทํางาน หรื อ
วิทยากรที2ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที2ของตนดังกล่าว
ข) บริ การต่างๆ ที2สมาชิกมอบให้แก่ สวท เป็ นบริ การที2ไม่มีค่าตอบแทน อาสาสมัคร สวท
อาจรับจ้าง สวท ในฐานะที2ปรึ กษารับค่าตอบแทนได้หรื ออาจรับค่าจ้าง ค่าสมนาคุณ
หรื อค่าตอบแทนอื2นๆ ได้ หาก
1) ผูน้ I นั ไม่มีส่วนใดๆ ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลที2จะว่าจ้าง
2) การจ้างนัIนจะต้องเป็ นกรณี เฉพาะและมีระยะเวลาจํากัด
3) สิ ทธิของผูน้ I นั ในฐานะอาสาสมัครจะถูกระงับตลอดเวลาที2รับค่าตอบแทนนัIน
การชดใช้ค่าเสี ยหาย
สวท ย่อมปกป้ องคุ ม้ ครองชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ กรรมการ สวท หรื อเจ้าหน้าที2 ต่อเหตุใดๆ
ที2เกี2ยวเนื2องหรื อเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที2อย่างเต็มที2เท่าที2เป็ นไปได้ตามกฏหมาย
หมวด 11
การแก้ ไขเพิม- เติมข้ อบังคับ

ข้อ 61. การแก้ไขข้อบังคับกระทําได้โดยมติที2ประชุมใหญ่เท่านัIน และจะมีผลใช้บงั คับเมื2อได้มีการ
จดทะเบียนแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 62. การแจ้งเสนอขอแก้ไขเพิ2มเติมข้อบังคับ
62.1 การออกเสี ยงลงมติเพื2อแก้ไขเพิ2มเติมข้อบังคับในที2ประชุมใหญ่ หรื อที2ประชุม
คณะกรรมการ สวท จะกระทําไม่ได้ หากไม่มีการกําหนดไว้ในระเบียบวาระของ
การประชุมพร้อมเอกสาร
62.2 การแจ้งระเบียบวาระเพื2อการแก้ไขเพิ2มเติมข้อบังคับจะต้องกระทําล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
4 สัปดาห์ ก่อนวันที2กาํ หนดให้มีการประชุม
ข้อ 63. การมีส่วนของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
การแก้ไขเพิ2มเติมข้อบังคับ สวท ทัIงหลายจะนําข้อเสนอแนะของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่าง
ประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย
หมวด 12
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การเลิกสมาคมและการจําหน่ ายจ่ ายโอนเงินทุนทรัพย์ สิน
ข้อ 64. การเลิก สวท โดยมติที2ประชุมใหญ่วสิ ามัญ และ/หรื อ โดยกฎหมาย
64.1 สวท อาจถูกเลิกไปได้โดยมติของที2ประชุมใหญ่วสิ ามัญ ที2เรี ยกประชุมขึIนเพื2อวัตถุประสงค์
เฉพาะเรื2 องนีIเท่านัIน
64.2 หรื อถูกล้มเลิกไปตามเงื2อนไขของกฎหมายที2กาํ หนดให้ตอ้ งเลิก
64.3 การประชุมใหญ่วสิ ามัญที2อาจจะมีการออกเสี ยงลงมติเลิก สวท นัIน จะกระทํามิได้
หากการเรี ยกประชุมนัIนๆ ไม่ได้ระบุวาระโดยแจ้งชัดว่ามีวตั ถุประสงค์เพื2อประชุมพิจารณา
เลิก สวท
64.4 การเลิก สวท จะต้องใช้มติของที2ประชุมใหญ่วสิ ามัญไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงที2มาประชุม
64.5 สวท ต้องแจ้งมติการเลิก สวท ต่อสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศโดยเร็ วที2สุด
หลังจากมีมติเช่นนัIน
ข้อ 65. การส่ งมอบคืน เงินทุน/ทรัพย์สิน
หลังจากเลิ ก สวท สวท จะต้องทําการชําระบัญชี หากยังปรากฏว่ามี เงินทุ นในส่ วนที2 ได้รับการ
อุดหนุนจากสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศเหลืออยู่ ให้ส่งมอบคืนแก่สหพันธ์วางแผน
ครอบครัวระหว่างประเทศ และ/หรื อ แหล่งผูใ้ ห้ทุนอื2นๆ ตามวิธีการที2สหพันธ์วางแผนครอบครัว
ระหว่างประเทศ และ/หรื อ ผูใ้ ห้ทุนอื2นๆ เป็ นผูก้ าํ หนด ทัIงนีI ทI งั นัIนหากมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ไทยอนุญาตให้ดาํ เนินการได้
ข้อ 66. การจําหน่ายจ่ายโอน เงินทุน/ทรัพย์สินคงเหลือ
66.1 ห้าม
- แจกจ่ายเงินทุนคงเหลือให้แก่บรรดาสมาชิก สวท หรื อเจ้าหน้าที2 สวท
- แบ่งสรรทรัพย์สินคงเหลือให้แก่บรรดาสมาชิก สวท หรื อเจ้าหน้าที2 สวท
66.2 หากมีขอ้ บัญญัติตามกฎหมายไทยอนุญาตให้ทาํ ได้ให้ทรัพย์สินคงเหลือตกเป็ นของ
องค์กรการกุศล และ/หรื อสถาบันการศึกษาที2
- มีวตั ถุประสงค์และกิจกรรมที2คล้ายคลึงกับ สวท
- มีขอ้ บังคับห้ามมิให้จาํ หน่ายจ่ายโอนส่ วนหนึ2งส่ วนใดของรายได้หรื อทรัพย์สินแก่สมาชิก
หรื อเจ้าของหรื อเจ้าหน้าที2
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 67. ให้องค์ประกอบและจํานวนของคณะกรรมการ สวท คณะกรรมการบริ หารชุ ดปั จจุบนั ซึ2 งได้มา
โดยการปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ สมาคม ฉบับ แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ครัI งที2 7 พุ ท ธศัก ราช 2550 ยัง ไม่ มี
การเปลี2ยนแปลงและให้กรรมการของสมาคมชุดนัIน ปฏิบตั ิหน้าที2กรรมการของสมาคมต่อไปจนกว่า
จะครบวาระ

วันจดทะเบียนสมาคมฯ

14 เมษายน พ.ศ. 2513
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