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ข้อบังคบั 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พุทธศักราช  GHIJ 

 
 
 
 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ซึF งไดจ้ดทะเบียนก่อตัJงเมืFอวนัทีF LM เมษายน พ.ศ. PQLR และเป็นสมาชิกสามญัเต็มสภาพของสหพนัธ์

วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ เมืFอ พ.ศ. PQPW จนถึงปัจจุบนั   ไดเ้ห็นเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุง

ขอ้บงัคบัสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ฉบบัแกไ้ขปรับปรุงครัJ งทีF [ พทุธศกัราช PQ\R เพืFอให้

มีความเหมาะสมแก่กาลสมยัยิFงขึJน จึงไดต้ราขอ้บงัคบัแกไ้ขปรับปรุงครัJ งทีF ]  ดงัต่อไปนีJ  
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หมวด K 
ข้อความทัNวไป 

 
ขอ้ L. ขอ้บงัคบันีJ เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พทุธศกัราช 2564” 
ขอ้ P. ขอ้บงัคบันีJ มีผลใชบ้งัคบัตัJงแต่นายทะเบียนอนุญาตเป็นตน้ไป        
ขอ้ R. ใหย้กเลิกบรรดาขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดและระเบียบการอืFนใด ซึFงมีบญัญติัไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบันีJ   

ซึF งขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันีJและใหใ้ชข้อ้บงัคบันีJแทน 
ขอ้ M. สมาคมนีJ มีชืFอวา่ “สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็              

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และใชชื้2อเป็นภาษาองักฤษวา่ “The Planned Parenthood 

Association of Thailand  under the Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother”         

ซึ2 งใชอ้กัษรยอ่เป็นภาษาไทยวา่ “สวท” ภาษาองักฤษวา่ “PPAT”  

ขอ้ Q. เครืFองหมายของ สวท มีลกัษณะดงันีJ 
 
 
 
 
 
ขอ้ \. สาํนกังานใหญ่ของ สวท ตัJงอยู ่ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เลขทีF [ ซอยวภิาวดีรังสิต MM    

ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ LW]WW และอาจตัJงสาํนกังานสาขา 
ในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจงัหวดัอีกกไ็ด ้

 
 

หมวด G 
หลกัการ 

 

ขอ้ d. สวท มีหลกัการดงัต่อไปนีJ 
 7.1 สวท เป็นองคก์รอาสาสมคัรไม่ผกูพนักบัการเมืองและศาสนาใด 
 7.2  สวท เป็นองคก์รทีFไม่ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจการคา้ ไม่แสวงหากาํไรและไม่เกีFยวขอ้ง 

กบัการเมือง ไม่ดาํเนินการเพืFอผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  
หากเพืFอผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 7.3  สวท จะดาํเนินการสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและนโยบายของสหพนัธ์วางแผนครอบครัว 
ระหวา่งประเทศ ซึFง สวท เป็นสมาชิก 

 7.4  สวท จะไม่เลือกปฏิบติัดว้ยเหตุทางเชืJอชาติ เผา่พนัธ์ุ ผวิ การเมือง เพศ สถานะเพศ  
ความพิการ หรือ อาย ุในการรับสมาชิกการใหบ้ริการหรือการรับเจา้หนา้ทีFเขา้ทาํงาน 

 7.5  สวท จะใหบ้ริการอนามยัการเจริญพนัธ์ุ รวมถึงการวางแผนครอบครัวทุกอยา่ง  
ตามความสมคัรใจของผูรั้บ และไม่เกีFยวขอ้ง หรือ เห็นชอบในพฤติกรรมขู่เขญ็บงัคบั 
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ใหรั้บบริการใดๆ 
 7.6  สวท มีหลกัการสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องสหพนัธ์วางแผนครอบครัว 

ระหวา่งประเทศวา่ ความรู้และการรับบริการเรืFองการวางแผนครอบครัวเป็นสิทธิ           

ขัJนพืJนฐานของมนุษยชน  ซึF งทาํใหม้าตรฐานคุณภาพชีวติครอบครัวสูงขึJนได ้ โดยไม่จาํกดั

เพศ สถานะเพศ ความพิการ อาย ุเชืJอชาติ ผวิ เผา่พนัธ์ุ ศาสนาและลทัธิการเมืองใด สวท 

เชืFอมัFนวา่ความสมดุลของจาํนวนประชากรกบัทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถในการ

ผลิตและการพฒันาอืFนใด เพืFอพฒันาคุณภาพชีวติเป็นปัจจยัสาํคญัทีFจะนาํไปสู่ความผาสุก 

ความเจริญทางเศรษฐกิจ และสนัติสุขของมวลมนุษย ์
 7.7 สวท จะไม่รับสิFงของหรือเงินตราจากผูป้ระกอบกิจการใด นอกจากเพืFอใหเ้ป็นไปตาม 

วตัถุประสงคข์อง สวท 
 7.8  สวท จะไม่ยนิยอมใหอ้าสาสมคัรและเจา้หนา้ทีFใชส้ถานะของตนในสมาคมดาํเนินการใด ๆ  

เพืFอประโยชน์ของตนเอง ทัJงนีJ รวมถึงคู่สมรส และ/หรือ ผูมี้ส่วนได/้เสียของอาสาสมคัร 
หรือเจา้หนา้ทีFดว้ยเช่นเดียวกนั 

 
 

หมวด P 
วตัถุประสงค์ 

 
ขอ้ [. ภายใตห้ลกัการตาม ขอ้ d. สวท มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีJ 

8.1  เผยแพร่ แนะนาํ ใหค้าํปรึกษา ใหค้วามรู้และการฝึกอบรมตลอดจนใหบ้ริการต่างๆ ในเรืFอง

การวางแผนครอบครัว อนามยัการเจริญพนัธ์ุ เพศศึกษา ชีวติครอบครัวศึกษาและการพฒันา

คุณภาพชีวติแก่ประชาชนทัFวไป   บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามโครงการเป้าหมาย  รวมทัJง

กระตุน้และสนบัสนุนใหบุ้คคลมีความรับผดิชอบต่อครอบครัวของตน เพืFอเพิFมมาตรฐาน

คุณภาพชีวติในแต่ละครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ 
8.2  กระตุน้และส่งเสริมใหห้น่วยงานทัJงภาคเอกชนและรัฐตระหนกัมากยิFงขึJนในเรืFองปัญหา 

ประชากรและการพฒันาคุณภาพประชากร 
 
 
 
 8.3 แสวงหาวธีิการใหบ้ริการและส่งเสริมความรู้ แนวความคิดใหม่ๆ ทางดา้นอนามยัการเจริญพนัธ์ุ  

รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการพฒันาคุณภาพชีวติเพืFอใหกิ้จกรรมต่างๆ ตามวตัถุประสงค ์
ขอ้ [.  ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

  8.4  ดาํเนินงานโครงการต่างๆ ทีFจะสนบัสนุนใหน้โยบายดา้นประชากรของประเทศทีFกาํหนดไว ้
สมัฤทธิผล รวมทัJงดาํเนินงานในขอบข่ายของวตัถุประสงคข์อง สวท ทีFหน่วยงานของรัฐ 
ขอใหช่้วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

8.5  ร่วมมือ ร่วมกิจกรรม ก่อสมัพนัธภาพกบัหน่วยงานเอกชนและรัฐ รวมทัJงสถาบนัอืFนใด    

ทัJงในและนอกประเทศ ซึFงมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั 



4 
 

 8.6 จดัตัJงสถานพยาบาลเพืFอบริการทางการแพทย ์และส่งเสริมพฒันางานบริการอนามยั 
การเจริญพนัธ์ุแก่กลุ่มเป้าหมาย  

 8.7 จดัตัJงสถานประกอบการเพืFอสุขภาพ ประเภทกิจการดูแลผูสู้งอายหุรือผูมี้ภาวะพึFงพิง และ 
สถานใหค้วามรู้แก่บุคคลทีFเกีFยวขอ้งในการดูแลผูสู้งอายหุรือผูมี้ภาวะพึFงพิง รวมทัJงกิจการ

อืFนทีFเกีFยวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอายหุรือผูมี้ภาวะพึFงพิง 

 8.8 ดาํเนินกิจกรรมอยา่งอืFน บรรดาทีFเกีFยวกบัหรือเนืFองในการจดัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์
ทีFกล่าวขา้งตน้ 
 

หมวด J 
สมาชิก 

 
ขอ้ ]. คุณสมบติั 
 9.1 สวท จะแสวงหาสมาชิกจากบุคคลหลายสาขาอาชีพและจากกลุ่มหลากหลาย 
 9.2 บุคคลใดกต็ามยอ่มเป็นสมาชิก สวท ไดห้าก 
  ก) ยอมรับวตัถุประสงค ์นโยบาย และกิจกรรมของ สวท 
  ข) ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัขัJนตอน ขอ้บงัคบัและระเบียบทีFกาํหนดขึJนโดยคณะกรรมการ สวท 
 9.3 องคก์รอืFนๆ ทัJงภาครัฐและเอกชนยอ่มสมคัรเป็นสมาชิกได ้
ขอ้ LW. สมาชิก สวท แบ่งออกเป็น R ประเภทคือ 
 10.1 สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ บุคคลทีFมีคุณสมบติัตามขอ้ ]. จาํแนกเป็น 
  ก) สมาชิกสามญัรายปี ไดแ้ก่ สมาชิกสามญั ซึF งชาํระค่าบาํรุงรายปี 
  ข) สมาชิกสามญัตลอดไป ไดแ้ก่ สมาชิกสามญั ซึF งไดช้าํระค่าบาํรุงตลอดไปครัJ งเดียว  

สมาชิกสามญัรายปีอาจเปลีFยนแปลงสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสามญัตลอดไปได ้             
ดว้ยการชาํระค่าบาํรุงใหค้รบและใหถื้อวา่การชาํระค่าบาํรุงรายปีของสมาชิกสามญั 
เป็นส่วนของการชาํระค่าบาํรุงตลอดไป 

 10.2 สมาชิกองคก์ร ไดแ้ก่ บรรดาสถาบนัและองคก์รต่างๆ ทีFมีความสนใจในกิจกรรมของ สวท  
และ สวท รับเขา้เป็นสมาชิก 

 10.3  สมาชิกกิตติมศกัดิt  ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงเกียรติคุณ ซึFงคณะกรรมการ สวท เชิญเป็นสมาชิก 
กิตติมศกัดิt  

 
ขอ้ LL. การสมคัรเป็นสมาชิก 
 11.1 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหย้ืFนใบสมคัรตามแบบของ สวท ต่อนายทะเบียน  

โดยมีสมาชิกเป็นผูรั้บรอง L คน 
 11.2 นายทะเบียนจะนาํรายชืFอผูส้มคัรเป็นสมาชิกพร้อมรายละเอียดเสนอต่อทีFประชุม 

คณะกรรมการบริหาร  เพืFอพิจารณาอนุมติั 
 11.3 เมืFอคณะกรรมการบริหารมีมติรับผูส้มคัรใหเ้ป็นสมาชิกแลว้ นายทะเบียนจะแจง้ไปยงั 

ผูส้มคัรเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ชกัชา้ ผูส้มคัรตอ้งชาํระค่าบาํรุงภายใน L เดือน นบัแต่ 
วนัทีFไดรั้บแจง้ 
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 11.4 การเขา้เป็นสมาชิก จะสมบูรณ์ต่อเมืFอการสมคัรไดผ้า่นขัJนตอนขา้งตน้และผูส้มคัรไดช้าํระ 
ค่าบาํรุง  และบนัทึกชืFอลงในทะเบียนสมาชิกแลว้ 

ขอ้ LP. ค่าบาํรุงสมาชิกและผูส้มคัรเป็นสมาชิกทีFคณะกรรมการบริหารมีมติรับแลว้จะตอ้งชาํระค่าบาํรุง 
ดงัต่อไปนีJ 

 12.1 สมาชิกกิตติมศกัดิt  ไม่ตอ้งชาํระค่าบาํรุง 
 12.2 สมาชิกสามญัรายปี ตอ้งชาํระค่าบาํรุง QW บาท ต่อปี 
 12.3 สมาชิกสามญัตลอดไป ตอ้งชาํระค่าบาํรุง QWW บาท 
 12.4 สมาชิกองคก์ร ตอ้งชาํระค่าบาํรุง L,WWW บาท ต่อปี 
 12.5 กาํหนดการชาํระค่าบาํรุงประจาํปีของสมาชิก เริFมตัJงแต่วนัทีF L มกราคม ของทุกปี 
ขอ้ LR. การพน้จากสมาชิกภาพและการคืนสภาพสมาชิก 
 13.1 สมาชิกภาพยอ่มสิJนสุดลงดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหนึFงดงัต่อไปนีJ 
  ก) ลาออกโดยแสดงความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ สวท 
  ข) คณะกรรมการ สวท มีมติใหอ้อกตามขอ้ LR.P 
  ค) ไม่ชาํระค่าบาํรุงเป็นเวลา P ปีติดต่อกนั 
 13.2 คณะกรรมการ สวท ยอ่มมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํFากวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการ 

ทีFมาประชุม ใหส้มาชิกพน้จากสมาชิกภาพได ้หากสมาชิกผูน้ัJนมีพฤติการณ์ในอนัทีFอาจจะ 
เป็นปรปักษต่์อหลกัการหรือวตัถุประสงคข์อง สวท หรือประพฤติตนในอนัทีFอาจนาํมา    

ซึF งความเสืFอมเสียแก่ สวท หรือละเมิดกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ สวท ไม่วา่จะโดยตรงหรือ

โดยออ้ม และมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพยอ่มมีผลทนัทีในวนัทีFคณะกรรมการ สวท มีมติ

เช่นนัJน 
 13.3 สมาชิกอาจร้องของคืนสมาชิกภาพต่อนายทะเบียน หากสมาชิกผูน้ัJนไดช้าํระค่าบาํรุงทีF  

คา้งอยู ่ภายในระยะเวลา \ เดือน การคืนสมาชิกภาพนีJกระทาํไดเ้พียงครัJ งเดียว คณะกรรมการ 
บริหารเป็นผูพิ้จารณาวนิิจฉยัคาํร้องขอคืนสมาชิกภาพ 

 
ขอ้ LM. สิทธิของสมาชิก 
 14.1  สมาชิกมีสิทธิเสนอเรืFองราวหรือความเห็นเพืFอความเจริญกา้วหนา้ของ สวท  
 14.2 สมาชิกมีสิทธิขอรับทราบ โดยขออนุญาตต่อคณะกรรมการ สวท เพืFอตรวจเอกสาร 

ทะเบียนสมาชิก งบดุลและบญัชีทรัพยสิ์น ณ สาํนกังานใหญ่ สวท ไดใ้นเวลาอนัสมควร 
 14.3 สมาชิกมีสิทธิเขา้ประชุมในทีFประชุมใหญ่ 
 14.4  สมาชิกสามญัเท่านัJนมีสิทธิออกเสียงลงมติและลงคะแนนเลือกตัJงคณะกรรมการ สวท ได ้ 

ทัJงนีJสมาชิกผูน้ัJนจะตอ้งเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แลว้ไม่นอ้ยกวา่ \ เดือน นบัถึงวนัประชุม 
ใหญ่คราวนัJน 

14.5 สมาชิกทีFคา้งชาํระค่าบาํรุงประจาํปี และไม่ไดช้าํระค่าบาํรุงทีFคา้งก่อนวนัประชุมใหญ่คราวใด

เกินกวา่ L เดือน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและลงคะแนนเลือกตัJงกรรมการในการประชุมใหญ่

คราวนัJน 
 14.6 สมาชิกทุกประเภท มีสิทธิไดรั้บเอกสารเผยแพร่ของ สวท 
ขอ้ LQ. สิทธิการออกเสียงของสมาชิก 
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 15.1 สมาชิกสามญัมีสิทธิออกเสียงลงมติและเลือกตัJง สาํหรับผูอุ้ปถมัภส์มาคม สมาชิกกิตติมศกัดิt  
และสมาชิกองคก์รไม่มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว เจา้หนา้ทีFสมาคมฯ แมเ้ป็นสมาชิก สวท  
จะไม่มีสิทธิลงมติและเลือกตัJง 

 15.2 สมาชิกสามญัแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดเ้พียง L เสียง 
 15.3 สมาชิกดงัต่อไปนีJจะไม่มีสิทธิออกเสียง 
  ก) ผูซึ้F งมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือการคา้กบั สวท อนัเกีFยวเนืFองมาจากการขายสินคา้  

     บริการ หรือวสัดุอุปกรณ์วางแผนครอบครัว 
ข) ผูซึ้F งมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือการคา้กบั สวท อนัเกีFยวเนืFองมาจากการซืJอ 
      ผลิตภณัฑ ์บริการหรือวสัดุอุปกรณ์วางแผนครอบครัว 

ขอ้ L\. หนา้ทีFของสมาชิก 
 16.1 สมาชิกมีหนา้ทีFร่วมมือและช่วยเหลือ สวท ในการดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆ เมืFอไดรั้บ 

การร้องขอ 
 16.2 ยดึมัFนในหลกัการ วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ สวท 
 16.3 สนบัสนุนนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมของ สวท 
 16.4 สมาชิกผูย้า้ยภูมิลาํเนา ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ชกัชา้  

เพืFอปรับปรุงแกไ้ขทะเบียนทีFอยูข่องสมาชิกใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 
 
 

หมวด H 
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

 
ขอ้ Ld. ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีๆ ละ L ครัJ ง ก่อนสิJนเดือนพฤษภาคมของปีถดัไป โดยมีระเบียบ 

วาระการประชุมปกติดงันีJ 
   ก) รายงานของ นายก 
 ข) รายงานการดาํเนินงานของ สมาคมฯ โดย เลขาธิการ 
 ค) การเสนอบญัชีงบดุลของสมาคมฯ โดยเหรัญญิก เพืFอพิจารณาและรับรอง 
ขอ้ L[. นายกเป็นประธานในทีFประชุมใหญ่สามญัประจาํปี หากไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีFได ้

ใหอุ้ปนายกเป็นประธานแทน 
ขอ้ L]. สมาชิกจะไดรั้บแจง้กาํหนดการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีอยา่งนอ้ย LM วนั ก่อนการประชุม 

พร้อมกบัการแจง้ วนั เวลา สถานทีFและระเบียบวาระการประชุมโดยแนบสาํเนาบญัชีงบดุลทีFเสนอ 
ใหรั้บรองไปดว้ย 

ขอ้ PW. องคป์ระชุมของการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี จะตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ QW คน  
แต่ถา้ตอ้งเลืFอนการประชุมเพราะมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม เลขาธิการ โดยมติของ 
คณะกรรมการ สวท จะเป็นผูเ้รียกประชุมครัJ งทีFสองและจะมีสมาชิกมาประชุมเท่าใดกต็ามใหถื้อ 
เป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ PL. การประชุมใหญ่วสิามญั 
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การประชุมใหญ่วสิามญัจะกระทาํในกรณีมีความจาํเป็นเร่งด่วน โดยนายก คณะกรรมการ สวท   

เป็นผูเ้รียกประชุม หรือ โดยการร้องขอจากสมาชิก สวท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ L ใน Q  ของจาํนวน

สมาชิก สวท ทัJงหมดหรือสมาชิก สวท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ LWW คนต่อเลขาธิการใหเ้รียกประชุม 

และใหเ้ลขาธิการกาํหนดนดัประชุมและแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหส้มาชิกทราบภายใน LQ วนั 

หลงัจากไดรั้บการร้องขอจากสมาชิก โดยใหส้มาชิกทุกคนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ LM วนั       

การประชุมใหญ่วสิามญัตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ QW คน จึงนบัเป็นองคป์ระชุม 
ขอ้ PP. สิทธิและหนา้ทีFของทีFประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
 ทีFประชุมใหญ่สามญัประจาํปีมีสิทธิและหนา้ทีFดงัต่อไปนีJ 
 - พิจารณาพนัธกิจ เป้าประสงค ์และกลวธีิของ สวท 
 - เลือกตัJงกรรมการ สวท ทุกระยะ M ปี  
 - พิจารณาแนวทางเพืFอนาํไปสู่จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์อง สวท 
 - ใหค้วามเห็นชอบขอ้กาํหนดต่างๆ ทีFไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ สวท 
 - แต่งตัJงผูอุ้ปถมัภส์มาคมและสมาชิกกิตติมศกัดิt  ตามทีFคณะกรรมการ สวท เสนอ 

 
หมวด I 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ สวท และองค์ประกอบ 

 
ขอ้ PR. สวท จะส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการ สวท มีลกัษณะหลากหลายสาขา  

ส่งเสริมใหอ้าสาสมคัรทุกวยัมีส่วนร่วม และมีความเท่าเทียมทัJงสองเพศ 
ขอ้ PM. กรรมการ สวท จะตอ้งเป็นสมาชิกสามญั 
ขอ้ PQ. คณะกรรมการ สวท มีจาํนวนอยา่งนอ้ย LP คน อยา่งมากไม่เกิน PW คน โดยมีสดัส่วนของกรรมการ 

ทีFเป็นสตรีอยา่งนอ้ยร้อยละ QW และกรรมการเยาวชนร้อยละ PW ของกรรมการทัJงคณะ 
ขอ้ P\. ใหค้ณะกรรมการ สวท แต่งตัJง “คณะกรรมการสรรหา” จากสมาชิก สวท เพืFอดาํเนินการ 

สรรหาบุคคลผูส้มควรไดรั้บการเลือกตัJงเป็นกรรมการ สวท ชุดต่อไป ต่อคณะกรรมการ สวท  
และ/หรือทีFประชุมใหญ่สามญัประจาํปี เพืFอพิจารณาก่อนทีFวาระของคณะกรรมการ สวท               
ชุดปัจจุบนัจะสิJนสุดลงเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ RW วนั ทัJงนีJ  ตอ้งมีสดัส่วนอยา่งนอ้ย L ใน R  
ทีFประกอบดว้ยกรรมการ สวท ชุดทีFเพิFงครบวาระ 

  สมาชิกสามญัอาจเสนอบุคคลทีFมีคุณสมบติัเหมาะสมผูส้มควรไดรั้บการเลือกตัJงเป็น 
 กรรมการ สวท ต่อคณะกรรมการสรรหา และ/หรือทีFประชุมใหญ่เพืFอพิจารณาได ้
ขอ้ Pd. การเลือกตัJงกรรมการ สวท กระทาํไดห้นึFงในสองวธีิดงันีJ 
 27.1 การออกเสียงเลือกตัJงในทีFประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
 27.2 การออกเสียงเลือกตัJงทางไปรษณีย ์ใหค้ณะกรรมการ สวท แต่งตัJงคณะกรรมการ 

ดาํเนินการเลือกตัJงสาํหรับการเลือกตัJงแต่ละคราว และกาํหนดระเบียบวธีิการ 
เลือกตัJงใหส้อดคลอ้งกบัการเลือกตัJงขา้งตน้ เพืFอใชเ้ป็นทางปฏิบติัของ สวท 

ขอ้ P[. ในการเลือกตัJงแต่ละคราวใหค้ณะกรรมการ สวท แจง้รายชืFอ และวธีิเลือกตัJงใหส้มาชิกทราบ  
สมาชิกสามญัจะออกเสียงเลือกตัJงกรรมการจากรายชืFอทีFคณะกรรมการ สวท เสนอดว้ยวธีิใด 
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วธีิหนีFงตาม ขอ้ Pd. 
ขอ้ P]. ใหก้รรมการทีFไดรั้บเลือกตัJงเลือกกรรมการเจา้หนา้ทีFระหวา่งกนัใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปนีJ 
 29.1 นายก 
 29.2 อุปนายก 
 29.3 เลขาธิการ 
 29.4 เหรัญญิก 
 29.5 นายทะเบียน 
       กรรมการเจา้หนา้ทีFของคณะกรรมการ สวท จะดาํรงตาํแหน่งไม่เกินสองสมยั สมยัละ M  ปี  

และระยะเวลา [ ปี จะนบัรวมระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งทัJงสิJน ไม่วา่จะเป็นตาํแหน่งใดกต็าม 
ในฐานะกรรมการเจา้หนา้ทีF 

ขอ้ RW. กรรมการ สวท จะดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน M สมยัติดต่อกนั สมยัละ M ปี นบัแต่วนัประชุมใหญ่สามญั 
ประจาํปีของปีทีFมีการเลือกตัJงกรรมการชุดนัJน และอาจไดรั้บเลือกเป็นกรรมการ สวท ไดอี้ก 

ขอ้ RL. เมืFอกรรมการ สวท วา่งลงเพราะเหตุอืFน นอกจากออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ สวท คดัเลือกและ 
แต่งตัJงสมาชิกสามญัทีFเหมาะสมตามคุณสมบติัของบุคคลทีFเป็นเหตุใหว้า่งเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 
กรรมการทีFไดรั้บแต่งตัJงใหเ้ขา้มาแทนนัJน ยอ่มอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดวาระของผูที้Fตนแทน 

ขอ้ RP. การพน้จากตาํแหน่งกรรมการ สวท 
 กรรมการ สวท พน้จากตาํแหน่งโดยเหตุอยา่งใดอยา่งหนึFง ดงัต่อไปนีJ 
 32.1 ออกตามวาระ 
 32.2 ลาออก 
 32.3 ขาดจากความเป็นสมาชิกสามญั 
 32.4 รับค่าตอบแทนในรูปแบบใดกต็ามหรือรับผลประโยชน์จากการคา้จาก สวท หรือสหพนัธ์ 

วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศ 
 32.5 ทีFประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ P ใน R ของจาํนวนสมาชิก     

ทีFมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 32.6 คณะกรรมการ สวท มีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ P ใน R ของคณะกรรมการ  

สวท ทัJงคณะ โดยเห็นวา่มีพฤติการณ์ในอนัทีFอาจจะนาํความเสืFอมเสียมาสู่ สวท 
 32.7 ขาดการประชุมคณะกรรมการ สวท เกิน R ครัJ ง ติดต่อกนัโดยมีเหตุผลไม่สมควร 
 32.8       สมาชิกคณะกรรมการ สวท จะไม่สามารถสมคัรเขา้มาทาํงานในตาํแหน่งใดๆ  
                 ทีFไดรั้บค่าตอบแทนจาก สวท ได ้นอกจากลาออกและตอ้งพน้จากตาํแหน่ง 
                คณะกรรมการ สวท ไปแลว้ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย \ เดือน 
ขอ้ RR. อาํนาจและหนา้ทีFของคณะกรรมการ สวท  
 คณะกรรมการ สวท มีอาํนาจและหนา้ทีFดงัต่อไปนีJ 
 33.1 กาํหนดนโยบายการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์อง สวท รวมทัJงมีอาํนาจออกระเบียบ 

เปลีFยนแปลง แกไ้ข หรือเพิFมเติมระเบียบต่างๆ 
 33.2 ดูแลการบริหารจดัการงาน สวท และพิจารณาอนุมติัแผนงานและรายงานประจาํปี 

 33.3 ติดตามประมวลผลกิจกรรมของ สวท ใหเ้ป็นไปตามหลกัการมาตรฐานต่างๆ ทีFกาํหนดไว ้ 
ทัJงของ สวท และสหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศ 
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33.4 ดูแลทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ทัFวไปของ สวท 
33.5 แต่งตัJงคณะกรรมการบริหาร กรรมการทีFปรึกษา คณะกรรมการทีFปรึกษา หรือคณะทาํงาน 

ตามทีFเห็นสมควร รวมทัJงกาํหนดองคป์ระกอบ สดัส่วนใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั PR.  
หนา้ทีFความรับผดิชอบ และวาระของคณะกรรมการนัJนๆ 

 
33.6 พิจารณาตดัสินปัญหาและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทีFปรึกษา 

และคณะทาํงาน และใหค้าํแนะนาํ 
33.7  พิจารณา แต่งตัJง บรรจุ ลงโทษทางวนิยั ความดี ความชอบ ตลอดจนถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

สมาคมฯ  
RR.[       การแต่งตัJง บรรจุผูอ้าํนวยการสมาคมฯ   ผูอ้าํนวยการสมาคมฯ ทีFไดรั้บการบรรจุแต่งตัJง 
              ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้นหรือความสมัพนัธ์เกีFยวดองกบักรรมการ สวท 
33.9 พิจารณาเสนอการแกไ้ขเปลีFยนแปลงขอ้บงัคบัต่อทีFประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
33.10 แต่งตัJงผูส้อบบญัชีประจาํปี 
33.11 เสนอชืFอผูเ้หมาะสมในตาํแหน่งผูอุ้ปถมัภส์มาคมฯ และสมาชิกกิตติมศกัดิt ต่อทีFประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 
33.12  พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแลว้แต่กรณี ในเรืFองการระงบัถอดถอนสมาชิกภาพของ 
 สมาชิก สวท 

ขอ้ 34.   กรรมการเจา้หนา้ที2มีหนา้ที2ดงันีI  

 34.1 นายก          -     ดูแลการดาํเนินงานทัIงปวงของ สวท ผา่นที2ประชุมคณะกรรมการ สวท 

                                        -     เป็นผูแ้ทน สวท ในตาํแหน่งที2เป็นทางการ ที2เกี2ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก    

      หรือองคก์รภายนอก 

34.2  อุปนายก -     เป็นผูช่้วยนายกในกิจการของ สวท  

- ปฏิบติัหนา้ที2แทนนายกในขณะที2นายกไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ที2ได ้

- ปฏิบติังานอื2นใดที2นายกมอบหมาย 
34.3 เลขาธิการ -     เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยรับนโยบายจากคณะกรรมการ สวท  

- ดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที2 สวท ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และ

ระเบียบที2กาํหนดไว ้ 

- เสนอรายงานกิจกรรมของ สวท ต่อที2ประชุมใหญ่ 

- ทาํหนา้ที2เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการ สวท  

- เรียกหรือสั2งนดัหมายการประชุมกรรมการบริหาร 
 

34.4 เหรัญญิก -     เป็นกรรมการบริหาร 
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- ติดตามดูแลการดาํเนินงานทางดา้นการเงินและการบญัชีของสมาคมฯ 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายระเบียบขอ้บงัคบัที2กาํหนดไว ้

- เสนอรายงานการเงินของ สวท ต่อที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

34.5  นายทะเบียน -     ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก กบักิจการทะเบียนสมาชิกใหเ้รียบร้อย 

       เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

- เสนอรายงานจาํนวนสมาชิกต่อที2ประชุมคณะกรรมการ สวท และ     

ที2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 
ขอ้  35.  องคป์ระกอบและวาระ 

35.1   คณะกรรมการบริหารมีจาํนวน 10 คน ซึ2 งไดรั้บการแต่งตัIงจากคณะกรรมการ สวท                                                                                                      

ทัIงนีI ใหเ้ลขาธิการและเหรัญญิกเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง 

35.2   ผูอ้าํนวยการสมาคมฯ ทาํหนา้ที2เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 

35.3    คณะกรรมการบริหารมีวาระคราวละ 4 ปี การแต่งตัIงซ่อม เมื2อมีตาํแหน่งวา่งลงใหเ้ป็น  

หนา้ที2ของคณะกรรมการ สวท ที2จะพิจารณาแต่งตัIงกรรมการ สวท เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 

และมีวาระเท่ากบัตาํแหน่งผูที้2ถูกแทน 

35.4   เลขาธิการ เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 
ขอ้  36.  อาํนาจและหนา้ที2ของคณะกรรมการบริหาร 

36.1 ช่วยคณะกรรมการ สวท ในการติดตามประมวลผลการดาํเนินงานตามนโยบาย วตัถุประสงค ์ 

และกิจกรรมของสมาคมฯ 

36.2 พิจารณาอนุมติัแผนปฏิบติังานและรายงานของ สวท 

36.3 พิจารณาปรับปรุง แกไ้ข ระเบียบ ขอ้บงัคบั และร่างระเบียบใหม่ เพื2อใหก้ารดาํเนินงานของ  

สวท เป็นไปอยา่งราบรื2น 

36.4 ปฏิบติัภารกิจที2ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ สวท ที2มอบใหเ้ป็นการเฉพาะ 

36.5 ประเมินความดี ความชอบ ผูอ้าํนวยการสมาคมฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

36.6 ช่วยคณะกรรมการ สวท ในการร่างนโยบายของ สวท 

36.7 พิจารณาอนุมติัรับหรือไม่รับผูส้มคัรสมาชิก สวท และพิจารณาคาํร้องขอคืนสมาชิกภาพ 

36.8 เสนอแนะและรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการ สวท 

 

 

ขอ้  37.  การพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริหาร 
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 กรรมการบริหารพน้ตาํแหน่งโดยเหตุอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงัต่อไปนีI  

37.1   ลาออก 

37.2    พน้จากตาํแหน่งกรรมการ สวท 

37.3   ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารเกิน 3 ครัI ง ติดต่อกนัโดยมีเหตุผลไม่สมควร 

 

คณะกรรมการที-ปรึกษาและคณะทาํงาน 

 
ขอ้  38.  คณะที2ปรึกษามี 2 ประเภท กล่าวคือ  

38.1   คณะกรรมการที2ปรึกษา 
38.2   คณะทาํงาน 

ขอ้  39.  การแต่งตัIงและหนา้ที2ความรับผดิชอบ 

39.1    คณะกรรมการ สวท จะพิจารณาเหตุผลความจาํเป็นและแต่งตัIงคณะกรรมการที2ปรึกษาและ 

คณะทาํงานตามความเหมาะสม 

39.2    คณะกรรมการ สวท จะพิจารณากาํหนดหนา้ที2ความรับผดิชอบของคณะกรรมการที2ปรึกษา 

และคณะทาํงานแต่ละคณะ 

ขอ้  40.  ความสมบูรณ์ของมติที2ประชุม 

บรรดากิจการที2คณะกรรมการ สวท ไดก้ระทาํไปตามมติของที2ประชุม แมจ้ะปรากฏในภายหลงัวา่ 

มีขอ้บกพร่องเกี2ยวกบัการแต่งตัIง เลือกตัIง หรือคุณสมบติัของกรรมการ กิจการนัIนยอ่มมีผลสมบูรณ์ 

 

หมวด 7 

การประชุมคณะกรรมการ สวท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการที-ปรึกษาและคณะทาํงาน 

 

ขอ้  41. ใหมี้การประชุมคณะกรรมการ สวท ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 ครัI ง กรรมการมาประชุมกึ2งหนึ2งถือวา่ครบ 

 องคป์ระชุม 

ขอ้  42. ในกรณีที2นายกไม่อาจปฏิบติัหนา้ที2ประธานที2ประชุมคณะกรรมการ สวท ได ้ใหอุ้ปนายกทาํหนา้ที2 

แทน    ถา้อุปนายกไม่อาจทาํหนา้ที2ไดใ้หที้2ประชุมตกลงเลือกกรรมการคนใดคนหนึ2งทาํหนา้ที2 

ประธานเฉพาะการประชุมคราวนัIน 

ขอ้  43.  กรรมการ สวท  ไม่นอ้ยกวา่กึ2งหนึ2งอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ สวท   เป็นกรณีพิเศษได ้เมื2อมี 

 ความจาํเป็นเร่งด่วน 

 

ขอ้  44.  ใหผู้อ้าํนวยการสมาคมฯ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สวท โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ                    
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 ถา้ผูอ้าํนวยการสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที2ได ้ ใหผู้อ้าํนวยการสมาคมมอบหมาย 

 เจา้หนา้ที2อาวโุสคนอื2นปฏิบติัหนา้ที2แทน 

ขอ้  45. ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 ครัI ง กรรมการบริหารจาํนวนตัIงแต่กึ2งหนึ2ง 

ขึIนไป ถือเป็นองคป์ระชุม ถา้เลขาธิการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที2ประธานได ้ใหเ้หรัญญิก 

ปฏิบติัหนา้ที2แทน 

ขอ้  46. มติของที2ประชุมใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากปกติ โดยผูมี้สิทธิออกเสียง 1 คน มีสิทธิออกเสียงได ้ 

1 คะแนน ประธานที2ประชุมยอ่มงดออกเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที2ประชุมออก

เสียงชีIขาด การมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงแทนกนักระทาํมิได ้

ขอ้  47. ใหเ้ลขาธิการหรือผูอ้าํนวยการสมาคม  แลว้แต่จะไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้หนงัสือเชิญประชุม

คณะกรรมการ สวท และคณะกรรมการบริหาร โดยกาํหนดระเบียบวาระ วนั เวลา และสถานที2

ประชุม ล่วงหนา้ 7 วนั 

ขอ้  48. คณะกรรมการที2ปรึกษาและคณะทาํงานมีกาํหนดการประชุมตามหนา้ที2ความรับผดิชอบที2ไดรั้บ

มอบหมาย 
 

หมวด  8 

สาขาของ สวท 
 

ขอ้  49. การจดัตัIงและรับเขา้เป็นสาขา 

 สวท จะสนบัสนุนการจดัตัIงสาขาและรับเขา้เป็นสาขา สวท ในภูมิภาคตามความจาํเป็นเหมาะสม 

ซึ2 งสาขาเหล่านัIนตอ้งมีวตัถุประสงคที์2สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง สวท 

ขอ้  50. สาํนกังานสาขาคือ สาํนกังานของ สวท  ซึ2 งคณะกรรมการ สวท มีมติใหจ้ดัตัIงขึIนและกาํหนด

ขอบเขตความรับผดิชอบพืIนที2การปฏิบติังานไวอ้ยา่งแจง้ชดั การเลิกลม้สาํนกังานสาขาใหก้ระทาํ

โดยมติของคณะกรรมการ สวท 

ขอ้  51. การดาํเนินงานของสํานักงานสาขา จะตอ้งอยู่ภายในขอบเขตของวตัถุประสงค์ของ สวท  และ

นโยบายของคณะกรรมการ สวท ทัIงตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบและขอ้บงัคบัเช่นเดียวกบัของสาํนกังานใหญ่

ทุกประการ ทัIงนีI ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบและการบงัคบับญัชาของผูอ้าํนวยการสมาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 9 
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ผู้อาํนวยการสมาคม และเจ้าหน้าที- 
 

ขอ้  52. ผูอ้าํนวยการสมาคมเป็นหัวหน้าเจา้หน้าที2ของสํานักงาน ทัIงสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา      

มีขอบเขตการบริหารตามที2ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของ สวท 

ขอ้  53. ผูอ้าํนวยการสมาคม มีอาํนาจหนา้ที2ดงัต่อไปนีI  

   53.1 บริหารงานของ สวท วินิจฉัยสั2งการดา้นบริหารสาํนกังานต่อเจา้หน้าที2ทุกระดบั 

เป็นผูรั้บผดิชอบในการสนองนโยบายของคณะกรรมการ สวท ในทางปฏิบติัโดยผา่นเลขาธิการ 

  53.2 วางแผนการดาํเนินงาน ควบคุมงาน ทัIงสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขา ใหด้าํเนินไป 

อยา่งมีประสิทธิภาพภายในขอบเขตของวตัถุประสงคข์อง สวท และนโยบายของ 

คณะกรรมการ สวท รวมทัIงเสนอขอ้มูลและความคิดเห็นตลอดจนรายงานผลงานต่อ 

คณะกรรมการบริหาร 

 53.3 การรับเจา้หนา้ที2จะตอ้งไม่รับสมคัรบุคคลที2มีผลประโยชน์ทบัซอ้นหรือเกี2ยวดอง 

                 กบัคณะกรรมการ สวท และเจา้หนา้ที2 สวท 

53.4 แต่งตัIง  โยกยา้ย  บรรจุ  ถอดถอน  ลงโทษทางวนิยั  เลื2อนขัIน  และเลื2อนเงินเดือนเจา้หนา้ที2 

ทุกระดบั 

 53.5 บริหารและจดัการทรัพยสิ์นของ สวท ใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั ซึ2 งไดก้าํหนดขึIน 

53.6 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ สวท คณะกรรมการบริหารตามขอ้บงัคบั และคณะกรรมการ 

อื2น ๆ ตามแต่มีคาํสั2งหรือการแต่งตัIงจากคณะกรรมการทัIงสองนัIน 

53.7 ปฏิบติังานในฐานะตวัแทนของ สวท ตามตาํแหน่งและความเหมาะสม และ/หรือตามที2 

คณะกรรมการ สวท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

53.8 พิจารณา ปรับปรุง เปลี2ยนแปลง และตราระเบียบต่างๆ เพื2อใชใ้นการบริหารงานภายใน 

สาํนกังานฯ เพื2อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง สวท และตามนโยบาย 

ของคณะกรรมการ สวท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 10 
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การเงนิและทรัพย์สิน 

 

ขอ้  54. การเงิน 

54.1 สวท จะจดัการดา้นการเงินและทรัพยากรอื2น ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและเงื2อนไข 

ของการรับเงินอุดหนุนของสหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศ 

54.2 การจดัการดา้นการเงินและทรัพยากรที2ไดรั้บจากแหล่งความช่วยเหลืออื2นๆ นอกจาก 

สหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงื2อนไขของ

แหล่งความช่วยเหลือนัIนๆ ทัIงนีI ใหร้ายงานไวใ้นระบบการวางแผนและรายงานของสหพนัธ์

วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศดว้ย 

ขอ้  55. การตรวจสอบบญัชี 

55.1 การตรวจสอบบญัชีของ สวท จะตอ้งดาํเนินการโดยผูส้อบบญัชีภายนอกตามแนวปฏิบติั 

ของการตรวจสอบบญัชีของสหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศ 

55.2 ใหที้2ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี พิจารณารับรองบญัชีงบดุลที2ผา่นการตรวจรับรองแลว้ทุกปี 

55.3 ผูส้อบบญัชีมีสิทธิที2จะเขา้ร่วมประชุมและเสนอขอ้คิดเห็นในที2ประชุมใหญ่สามญัของสมาชิก  

ซึ2 งมีการเสนอเพื2อรับรองบญัชีงบดุลนัIน ๆ 

ขอ้  56.  การแต่งตัIงผูส้อบบญัชี 

 คณะกรรมการ สวท เป็นผูแ้ต่งตัIงผูส้อบบญัชีภายนอก 

ขอ้  57. การเกบ็รักษา 

สมุดบญัชีและรายงานต่างๆ จะเกบ็รักษาไว ้ณ สาํนกังานใหญ่หรือในสถานที2อื2นใดใหเ้ป็นไป 

ตามมติคณะกรรมการ สวท 

ขอ้  58. การขอตรวจบญัชีและรายงาน 

 นายก  เหรัญญิก  และผูแ้ทนของสหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศที2ไดรั้บมอบหมาย  

จะขอตรวจสมุดบญัชีและรายงานต่าง ๆ ไดเ้สมอ 

ขอ้  59. ปีงบประมาณ 

 ปีงบประมาณของ สวท เริ2มตัIงแต่วนัที2 1 มกราคม สิIนสุดวนัที2 31 ธนัวาคม 

ขอ้  60. การกูย้มื  การชดเชย  และการชดใชค่้าเสียหาย 

60.1 การกูย้มื 

อาสาสมคัรของ สวท ไม่อาจจะกูย้มืเงินจาก สวท ได ้การใหเ้จา้หนา้ที2กูย้มืโดยไม่มีดอกเบีIย

กก็ระทาํไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั (นอกจากการยมืเงินทดรองจ่ายระยะสัIน) เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติั

จากสหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศ 

 

60.2 การชดเชย 
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ก) กรรมการ สวท  กรรมการเจา้หนา้ที2 หรืออาสาสมคัรใดๆ ไม่อาจรับเงินเดือนหรือ        

ค่าตอบแทนเพื2อชดเชยรายไดป้กติของตนทัIงจาก สวท        หรือสหพนัธ์วางแผน

ครอบครัวระหวา่งประเทศ อาสาสมคัรที2เขา้ร่วมในการประชุมคณะกรรมการ สวท 

หรือคณะกรรมการอื2นๆ หรือเป็นวทิยากรในการประชุมใดๆ ไม่อาจรับค่าจา้งหรือ       

ค่าสมนาคุณ ค่าใชจ่้ายที2จะจ่ายใหแ้ก่อาสาสมคัรจะตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายเดินทาง ค่าเบีIยเลีIยง 

และค่าใชจ่้ายที2จาํเป็นที2เกิดขึIนกบักรรมการ สวท  คณะกรรมการ  คณะทาํงาน หรือ

วทิยากรที2ตอ้งปฏิบติัหนา้ที2ของตนดงักล่าว 

ข) บริการต่างๆ ที2สมาชิกมอบใหแ้ก่ สวท เป็นบริการที2ไม่มีค่าตอบแทน  อาสาสมคัร สวท 

อาจรับจา้ง สวท ในฐานะที2ปรึกษารับค่าตอบแทนไดห้รืออาจรับค่าจา้ง  ค่าสมนาคุณ

หรือค่าตอบแทนอื2นๆ ได ้ หาก 

1) ผูน้ัIนไม่มีส่วนใดๆ ในกระบวนการคดัเลือกบุคคลที2จะวา่จา้ง 

2) การจา้งนัIนจะตอ้งเป็นกรณีเฉพาะและมีระยะเวลาจาํกดั 

3) สิทธิของผูน้ัIนในฐานะอาสาสมคัรจะถูกระงบัตลอดเวลาที2รับค่าตอบแทนนัIน 

60.3 การชดใชค่้าเสียหาย 

สวท ย่อมปกป้องคุม้ครองชดใช้ค่าเสียหายแก่กรรมการ สวท หรือเจา้หน้าที2ต่อเหตุใดๆ      

ที2เกี2ยวเนื2องหรือเกิดจากการปฏิบติัหนา้ที2อยา่งเตม็ที2เท่าที2เป็นไปไดต้ามกฏหมาย 

 

หมวด 11 

การแก้ไขเพิ-มเติมข้อบังคบั 

 

ขอ้  61. การแกไ้ขขอ้บงัคบักระทาํไดโ้ดยมติที2ประชุมใหญ่เท่านัIน และจะมีผลใชบ้งัคบัเมื2อไดมี้การ 

จดทะเบียนแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

ขอ้  62. การแจง้เสนอขอแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบั 

62.1  การออกเสียงลงมติเพื2อแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบัในที2ประชุมใหญ่ หรือที2ประชุม 

คณะกรรมการ สวท จะกระทาํไม่ได ้หากไม่มีการกาํหนดไวใ้นระเบียบวาระของ 

การประชุมพร้อมเอกสาร 

62.2  การแจง้ระเบียบวาระเพื2อการแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบัจะตอ้งกระทาํล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  

4 สปัดาห์ ก่อนวนัที2กาํหนดใหมี้การประชุม 

ขอ้  63. การมีส่วนของสหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศ 

 การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้บงัคบั สวท ทัIงหลายจะนาํขอ้เสนอแนะของสหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหวา่ง 

 ประเทศมาพิจารณาประกอบดว้ย 

หมวด 12 
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การเลกิสมาคมและการจําหน่ายจ่ายโอนเงนิทุนทรัพย์สิน 

 

ขอ้  64. การเลิก สวท โดยมติที2ประชุมใหญ่วสิามญั และ/หรือ โดยกฎหมาย 

64.1   สวท อาจถูกเลิกไปไดโ้ดยมติของที2ประชุมใหญ่วสิามญั ที2เรียกประชุมขึIนเพื2อวตัถุประสงค ์

เฉพาะเรื2องนีI เท่านัIน 

64.2      หรือถูกลม้เลิกไปตามเงื2อนไขของกฎหมายที2กาํหนดใหต้อ้งเลิก 
64.3    การประชุมใหญ่วสิามญัที2อาจจะมีการออกเสียงลงมติเลิก สวท นัIน จะกระทาํมิได ้    

หากการเรียกประชุมนัIนๆ ไม่ไดร้ะบุวาระโดยแจง้ชดัวา่มีวตัถุประสงคเ์พื2อประชุมพิจารณา 

เลิก สวท  

64.4   การเลิก สวท จะตอ้งใชม้ติของที2ประชุมใหญ่วสิามญัไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนสมาชิก 

ผูมี้สิทธิออกเสียงที2มาประชุม  

64.5    สวท ตอ้งแจง้มติการเลิก สวท ต่อสหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศโดยเร็วที2สุด 

หลงัจากมีมติเช่นนัIน 

ขอ้  65. การส่งมอบคืน เงินทุน/ทรัพยสิ์น 

หลงัจากเลิก สวท    สวท จะตอ้งทาํการชาํระบญัชี หากยงัปรากฏว่ามีเงินทุนในส่วนที2ไดรั้บการ

อุดหนุนจากสหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหวา่งประเทศเหลืออยู ่ใหส่้งมอบคืนแก่สหพนัธ์วางแผน

ครอบครัวระหว่างประเทศ และ/หรือ แหล่งผูใ้ห้ทุนอื2นๆ ตามวิธีการที2สหพนัธ์วางแผนครอบครัว

ระหว่างประเทศ  และ/หรือ ผูใ้ห้ทุนอื2นๆ เป็นผูก้าํหนด ทัIงนีI ทัIงนัIนหากมีบทบญัญติัของกฎหมาย

ไทยอนุญาตใหด้าํเนินการได ้

ขอ้  66. การจาํหน่ายจ่ายโอน  เงินทุน/ทรัพยสิ์นคงเหลือ 

66.1 หา้ม 

-   แจกจ่ายเงินทุนคงเหลือใหแ้ก่บรรดาสมาชิก สวท หรือเจา้หนา้ที2 สวท 

-   แบ่งสรรทรัพยสิ์นคงเหลือใหแ้ก่บรรดาสมาชิก สวท หรือเจา้หนา้ที2 สวท 

66.2 หากมีขอ้บญัญติัตามกฎหมายไทยอนุญาตใหท้าํไดใ้หท้รัพยสิ์นคงเหลือตกเป็นของ 

องคก์รการกศุล และ/หรือสถาบนัการศึกษาที2 

-   มีวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมที2คลา้ยคลึงกบั สวท 

-  มีขอ้บงัคบัหา้มมิใหจ้าํหน่ายจ่ายโอนส่วนหนึ2งส่วนใดของรายไดห้รือทรัพยสิ์นแก่สมาชิก 

    หรือเจา้ของหรือเจา้หนา้ที2 

 

 

 

หมวด 13 
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บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้  67. ให้องคป์ระกอบและจาํนวนของคณะกรรมการ สวท  คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบนั  ซึ2 งไดม้า

โดยการปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครัI งที2  7 พุทธศักราช 2550 ยงัไม่มี           

การเปลี2ยนแปลงและใหก้รรมการของสมาคมชุดนัIน  ปฏิบติัหนา้ที2กรรมการของสมาคมต่อไปจนกวา่  

จะครบวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจดทะเบียนสมาคมฯ   14  เมษายน  พ.ศ. 2513 
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ขอ้บงัคบัฉบบัแรก   ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2513 

ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ครัI งที2 1 ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2517 

ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ครัI งที2 2 ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2520 

ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ครัI งที2 3 ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2524 

ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ครัI งที2 4 ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2527 

ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ครัI งที2 5 ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2532 

ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ครัI งที2 6 ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2540 

ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ครัI งที2 7 ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2550 

ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ครัI งที2 8 ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2563 

  ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ครัI งที2 9 ตราขึIนเมื2อ พ.ศ. 2564 


