
การประชุม

คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยสง่เสรมิการผลติ

และการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแหง่ประเทศไทย
(Thai SCP Network)

คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๒

วนัที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ หอ้งประชุมอนิทนลิ (๓๐๑)  กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
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วาระการประชุม

วาระที ่๑ เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๑ ค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ยฯ

๒.๒ กำรด ำเนนิงำน / กจิกรรมทีผ่ำ่นมำ

๒.๓ แผนขบัเคลือ่น SCP ไทยในระยะ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๑ แผนด ำเนนิงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๒

๓.๒ (รำ่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขำ่ยฯ

๓.๓ แผนกำรขบัเคลือ่น SCP ของกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ยฯ แตล่ะดำ้น

วาระที ่๔ เรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี

๔.๑ บทบำทของ SCP Facilities 
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วาระที ่๑ เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ
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วาระที ่๒  เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ
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วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๑ ค าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ

ณ ๓๑ ตลุำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑
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วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๑ ค าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ

ใหค้ณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ มหีนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้

๑. ก ำหนดทศิทำงและเป้ำหมำยกำรบรหิำรงำนเครอืขำ่ยฯ ใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคท์ีก่ ำหนดไว ้

๒. ขบัเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนและกจิกรรมของเครอืขำ่ยฯ ใหเ้ป็นแหลง่

ประสำนงำนดำ้น SCP กบัหน่วยงำนและเครอืขำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ใน

และตำ่งประเทศ

๓. จัดหำและบรกิำร สมำชกิ และกลุม่เครอืขำ่ยยอ่ย เพือ่ใหเ้กดิกำรบรูณำกำร 

กำรขบัเคลือ่น กำรแลกเปลีย่นควำมรู ้ควำมคดิเห็น และขอ้เสนอแนะ ดำ้น

SCP

๔. รวบรวมขอ้มลูเพือ่จัดท ำรำยงำนผลงำนและสถำนภำพประจ ำปี ดำ้น SCP

๕. ปฏบิตังิำนอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนเครอืขำ่ยฯ ทีส่อดคลอ้งกบั

แผนขบัเคลือ่น SCP พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ของประเทศ
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วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๑ ค าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ

โครงสรำ้งกำรบรหิำรเครอืขำ่ยฯ และชือ่กรรมกำรบรหิำรชดุแรก 

หมำยเหต:ุ 1. มกีำรประชมุจัดตัง้เครอืขำ่ยฯ เมือ่ 25 ก.ย. 61 ณ กรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม

2. วำระกำรบรหิำรเครอืขำ่ยฯ 2 ปี (1 ต.ค. 61 ถงึ ก.ย. 63) 7



วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๒ การด าเนนิงาน / กจิกรรมทีผ่า่นมา 

1) กำรรับรองรำยงำนกำรประชมุหำรอืกำรจัดตัง้เครอืขำ่ยฯ 

วนัที ่25 กนัยำยน พ.ศ. 2561

2) กำรท ำสญัญำ “จัดท ำรำยงำนยทุธศำสตรก์ำรบรโิภคทีย่ั่งยนื

ระดบัประเทศ” กบั กรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม

3) โครงสรำ้งองคป์ระกอบเว็บไซต์

4) กำรรับสมคัรสมำชกิเครอืขำ่ย

5) กำรรว่มจัดสมัมนำและแนะน ำเครอืขำ่ยฯ กบัภำคตีำ่ง ๆ : 

• กำรสมัมนำ “ธรุกจิยคุใหม ่ใสใ่จลดโลกรอ้น : ผลติยั่งยนื ธรุกจิยั่งยนื” 
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วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๒ การด าเนนิงาน / กจิกรรมทีผ่า่นมา 

1) กำรรับรองรำยงำนกำรประชมุหำรอืกำรจัดตัง้เครอืขำ่ยฯ วนัที ่ 25 ก.ย. 2561

มตทิีป่ระชุม: กำรประชมุหำรอืกำรจัดตัง้เครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย

วาระการประชุม มตทิีป่ระชุม

2.1 วัตถปุระสงคข์องกำรประชมุหำรอืกำรจดัตัง้เครอืขำ่ยฯ รับทรำบ

2.2 แนะน ำผูเ้ขำ้รว่มประชมุ รับทรำบ

2.3 สถำนภำพกำรขบัเคลือ่นดำ้นกำรผลติและกำรบรโิภค
ทีย่ั่งยนืของโลก และของภมูภิำค

รับทรำบ

2.4 แผนขบัเคลือ่นกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนื พ.ศ. 
2560 - 2579 (Thai SCP Roadmap)

รับทรำบ

3.1 กำรคดัเลอืกคณะกรรมกำร และผูป้ระสำนงำนแตล่ะ
ภำคสว่นของเครอืขำ่ยฯ

1) เห็นชอบโครงสรำ้งเครอืขำ่ยฯ ทีเ่สนอ โดยอำจแยกผู ้
ประสำนงำนดำ้นกำรเงนิกำรธนำคำร กบัดำ้นตลำดทนุ

2) เห็นชอบรำยชือ่คณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ยฯ ตำมทีเ่สนอ และ
ขอใหแ้ตง่ตัง้โดยมลูนธิฯิ

3.2 แผนกำรด ำเนนิงำนตอ่ไป เห็นชอบแผนกำรด ำเนนิงำนทีเ่สนอ โดยให ้
1) ดร.ฉัตรชยั ชว่ยสรปุขอ้มลูตวัชีว้ดั และเป้ำหมำย ตำม Thailand 

SCP Roadmap ทีแ่ตล่ะหน่วยงำนตอ้งด ำเนนิกำร 
2) เลขำฯ จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำนใหม้คีวำมชดัเจนมำกยิง่ขึน้ 

จัดล ำดบัควำมส ำคญักำรด ำเนนิงำน SCP ของเครอืขำ่ยฯ ยอ่ย 

9
เวยีนรายงานการประชุมทางอเีมล ์เมือ่ 3 ตลุำคม พ.ศ. 2561
รบัรองรายงานการประชุม โดยแกไ้ขต ำแหน่ง รศ.ดร.เทดิชำย ชว่ยบ ำรงุ เป็น คณบดคีณะกำรจัดกำรทอ่งเทีย่ว (NIDA)



วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๒ การด าเนนิงาน / กจิกรรมทีผ่า่นมา 

2) การท าสญัญา “จดัท ารายงานยทุธศาสตรก์ารบรโิภคทีย่ ัง่ยนื
ระดบัประเทศ” กบั กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ขอบเขตการด าเนนิงาน
1. ศกึษำ ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขบัเคลือ่น SCP ในประเทศ ภมูภิำค และโลก
2. จัดท ำรำยงำนขัน้ตน้ประกอบดว้ย (1) แผนกำรด ำเนนิงำน (2) โครงรำ่งเว็บไซตเ์ครอืขำ่ย 

(3) ผลกำรศกึษำเบือ้งตน้จำกขอ้ 1.
3. จัดสมัมนำ/ฝึกอบรม สมำชกิเครอืขำ่ยฯ และผูเ้กีย่วขอ้งอยำ่งนอ้ย 1 ครัง้ (40 คน)
4. จัดประชมุกลุม่ยอ่ยเครอืขำ่ยภำคสว่นตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อยำ่งนอ้ย 3 ดำ้น ๆ ละ 1 ครัง้
5. จัดท ำสือ่ประชำสมัพันธ์ (เว็บไซต)์
6. รวบรวม วเิครำะห ์และสงัเครำะห ์ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรประชมุ อบรม และกำรรวมกลุม่

ด ำเนนิกจิกรรมของเครอืขำ่ยฯ

ระยะเวลาด าเนนิโครงการ     13 ธ.ค. 2561 - 11 ม.ิย. 2562 (180 วนั)
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ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
1. เครอืขำ่ยภำคสว่นตำ่ง ๆ มคีวำมรูด้ำ้น SCP และสำมำรถใชเ้ครือ่งมอื และนวัตกรรมที่

เหมำะสม เพือ่สง่เสรมิ SCP ระดบัประเทศ
2. เครอืขำ่ยฯ มคีวำมเขม้แข็ง สนับสนุนกำรด ำเนนิงำนใหบ้รรลเุป้ำหมำย SCP ของประเทศ
3. รำยงำน SCP ระดบัประเทศ



วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๒ การด าเนนิงาน / กจิกรรมทีผ่า่นมา 

3) โครงสรา้งองคป์ระกอบเว็บไซต์

ทีอ่ยูเ่ว็ปไซต์ www.thaiscp.net <อยูร่ะหวา่งพฒันา>

(และอเีมล:  ThaiSCPnet@gmail.com )
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วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๒ การด าเนนิงาน / กจิกรรมทีผ่า่นมา 

3) โครงสรา้งองคป์ระกอบเว็บไซต์

12

โครงสรา้งองคป์ระกอบเว็บไซต ์ประกอบดว้ย:

• ออกแบบดว้ยดไีซนท์นัสมยั ตามมาตรฐานการออกแบบเว็บไซตส์ากล (สำมำรถเขำ้ชมไดทุ้กอปุกรณ์ ไดแ้ก่

โทรศพัท ์สมำรท์โฟน แท็บเลต และคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลทกุชนดิ)

• ระบบจดัการขอ้มลูผา่นเว็บไซตส์ าหรบัผูด้แูลระบบ

• ระบบข้อมูล  SCP (สำมำรถเพิ่ม  /  แก ไ้ขรำยละ เอียดได ,้  สำมำรถแชร์ไปยั ง เฟสบุค ,  ทวิต เตอร์ , 

กเูกลิพลสัได)้

• ระบบข่าวสารและงานวิจยัที่เก ี่ยวข้อง (สำมำรถเพิ่ม  /  แกไ้ขรำยละเอียดได ,้  สำมำรถแชร์ไปยัง

เฟสบคุ, ทวติเตอร,์ กเูกลิพลสัได)้

• เพจขอ้มลูเครอืขา่ย (สำมำรถแกไ้ขเองได)้

• ระบบขอ้มลูเครอืขา่ย (สำมำรถแกไ้ข ขอ้มลูสมำชกิ, สำมำรถกรอกใบสมคัรสมำชกิผำ่นเว็บไซตไ์ด)้

• หนา้เพจตดิตอ่เรา + อเีมลฟอรม์ + กเูกลิแมพ

• ขอ้มลูขา่ว (สำมำรถแกไ้ขเองได)้

• ระบบจดัการการบรกิารในหนา้หลกัเว็บไซต ์

• ระบบนบัสถติจิ านวนผูเ้ขา้ชม และแสดงผลสถติเิป็นกราฟได้

• ตดิตามแกไ้ขงานและใหค้ าปรกึษาการใชง้านเว็บไซตท์างอเีมลแ์ละโทรศพัทต์ลอดการใชง้าน
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วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๒ การด าเนนิงาน / กจิกรรมทีผ่า่นมา 

3) โครงสรา้งองคป์ระกอบเว็บไซต์



วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๒ การด าเนนิงาน / กจิกรรมทีผ่า่นมา 

4) การรบัสมคัรสมาชกิเครอืขา่ย

Link สมคัรสมาชกิ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6pZjfRHgmw6wSyYExOpu_NdVtNl3ajoSHpdPJIryKiKFAQ/viewform

ขอ้มลู ณ 
14 ม.ค. 62

สมาชกิ = 35 คน
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วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๒ การด าเนนิงาน / กจิกรรมทีผ่า่นมา 

Link สมคัรสมาชกิ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6pZjfRHgmw6wSyYExOpu_NdVtNl3ajoSHpdPJIryKiKFAQ/viewform
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วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๒ การด าเนนิงาน / กจิกรรมทีผ่า่นมา 

5) การรว่มจดัสมัมนาและแนะน าเครอืขา่ยฯ กบัภาคตีา่ง ๆ : 

• การสมัมนา “ธุรกจิยคุใหม ่ใสใ่จลดโลกรอ้น : ผลติย ัง่ยนื ธุรกจิย ัง่ยนื” 

ขอ้มลูการจดัประชุม

จดัรว่มกบั : องคก์ำรบรหิำรจัดกำรกำ๊ซเรอืนกระจก (อบก.)

วนัที่ : 26 ธันวำคม พ.ศ. 2561

สถานที่ : หอ้งจำมจรุ ีบอลรมูเอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทมุวนัปริ๊นเซส กรงุเทพฯ

หวัขอ้การประชุม : • แนะน ำเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย
• ธรุกจิยคุใหม ่ใสใ่จลดโลกรอ้น
• กำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งยั่งยนืตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง
• กำรด ำเนนิธรุกจิภำยใตแ้นวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy)
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วาระที ่๒ เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๒.๓ แผนขบัเคลือ่น SCP ไทยในระยะ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

(ดร.ฉตัรชยั อนิตะ๊ทา)
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วาระที ่๓  เร ือ่งเพือ่พจิารณา
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วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๑ แผนด าเนนิงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

17 ม.ค. 62

26 ธ.ค. 61

5 ก.พ. 62

27 ม.ีค. 62

1915 ก.พ. 62
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๓.๑ แผนด าเนนิงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

20

ยังมกีจิกรรมดำ้น SCP เพิม่เตมิอืน่ๆ เชน่ 
1. กำรจัดสมัมนำอบรม SDG 9.4 (GHGs/value added) รว่มกบั สวทช. และ UNIDO
2.  กจิกรรม SCP ตำ่งๆ ทีจ่ัดโดย คณะกก.บรหิำรเครอืขำ่ยแตล่ะดำ้น (และทีจ่ัดโดยหน่วยงำนอืน่)
3.  การประชุมประจ าปีของเครอืขา่ยฯ (คำดวำ่จะจัดชว่ง ส.ค.-ก.ย. 2562)

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่แผนการด าเนงิาน
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๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด ขอ้

หมวด 1 ควำมทั่วไป 1-2

หมวด 2 ชือ่ เครือ่งหมำย และวัตถปุระสงคข์องเครอืขำ่ย 3-5

หมวด 3 สมำชกิ 6-11

หมวด 4 กำรด ำเนนิกจิกำรเครอืขำ่ย 12-20

หมวด 5 กำรประชมุใหญ่ 21-24

หมวด 6 กำรเงนิและทรัพยส์นิ 25-29

หมวด 7 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัและกำรเลกิเครอืขำ่ย 30-32

หมวด 8 บทเฉพำะกำล 33
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๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ
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หมวด 1 ความท ัว่ไป

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวำ่ “ขอ้บงัคบัเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคที่

ยั่งยนืแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2562”

ขอ้ 2 ขอ้บงัคบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถัดจำกวนัทีม่กีำรประชมุกอ่ตัง้เป็นตน้ไป

หมวด 2 ชือ่ เครือ่งหมาย และวตัถปุระสงคข์องเครอืขา่ย

ขอ้ 3 เครอืขำ่ยนีใ้ชช้ือ่วำ่ "เครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนื

แหง่ประเทศไทย” (Thai Sustainable Consumption and Production 

Network) เรยีกโดยยอ่วำ่ "คผบย." หรอื “ThaiSCP.net”

ขอ้ 4 เครือ่งหมำยของเครอืขำ่ย
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๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

 โลโกเ้ครอืขำ่ยฯ (เครือ่งหมำยของเครอืขำ่ยฯ)

23

ค าอธบิาย
รปูแบบตรำสญัลกัษณ์แปลงมำจำกอกัษร SCP ทีส่รำ้งใหด้เูรยีบง่ำย 

ทันสมยั มคีวำมเป็นสำกล และสำมำรถน ำไปใชง้ำนไดห้ลำยรปูแบบตำม
โอกำสส ำคญั เชน่ เลน่โทนทอง โทนสสีดใส หรอืท ำโครงรำ่งภำยในตรำดว้ย
ลำยไทย ส ำหรับในโอกำสส ำคญัอืน่ เป็นตน้ รำยละเอยีดอกัษรสือ่สำรถงึไทย 
ดว้ยโทนเขยีวใบแค จำกอัตลกัษณ์สไีทยโทน สือ่สำรไดด้ถีงึธรรมชำติ ชวีติ 
มนุษยชำต ิควำมปลอดภัย อำหำร ควำมอดุมสมบรูณ์ กำรรักษำเยยีวยำ รวม
ไปถงึกำรใหค้วำมหมำยเรือ่งควำมสมดลุทำงกำยใจ และควำมสมัพนัธท์ีด่ ีซ ึง่
อกัษรยอ่มกีำรสรำ้งนัยยะควำมหมำยของเครือ่งหมำยอนิฟินติีร้วมเขำ้ไปดว้ย 
เพือ่บง่บอกกำรผลติและกำรบรโิภคอยำ่งยั่งยนื

3

ค าอธบิาย
น ำเสนอถงึโลโกท้ีด่ดัแปลงมำจำก font ใชค้ ำวำ่ SCP มำ 

Development โดยทีร่ปูแบบถกูสือ่สำรใหด้เูรยีบงำ่ยแบบไทย แตย่ังดเูป็น
สำกล รำ่งเงำมำจำก infinity mark มคีวำมเชือ่มตอ่โครงสรำ้งอกัษรแตล่ะตวั 
สือ่ถงึควำมตอ่เนือ่ง เป็นเครอืขำ่ย กำรบรูณำกำร และควำมยั่งยนื สขีอง
ตวัอกัษรใชเ้ฉดสเีขยีวเป็นหลกับอกเลำ่ถงึดำ้นธรรมชำต ิและสงัคม ในนัยยะ
ควำมสมดลุทำงกำยและใจ ควำมสมัพันธท์ีด่ ีชวีติ กำรเริม่ตน้ ควำมสมบรูณ์ 
กำรดแูละกำรพัฒนำ (=เจรญิงอกงำม) ผสมกบัสทีองหรอืโทนน ้ำตำล, 
เหลอืง ทีแ่สดงถงึควำมเป็นมติร ควำมยั่งยนืและเสมอภำค ซึง่ถอืเป็นสทีีบ่อก
ถงึควำมเป็นไทยไดช้ดัเจน ชว่ยสรำ้งบรรยำกำศทีอ่บอุน่ และเขำ้ไดก้บัแทบ
ทกุส ีภำพรวมใหค้วำมรูส้กึสมบรูณ์ เชือ่มโยงกบัธรรมชำตแิวดลอ้ม ควำม
มัน่คง

2

1
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หมวด 2 ชือ่ เครือ่งหมาย และวตัถปุระสงคข์องเครอืขา่ย

ขอ้ 5 วตัถปุระสงคข์องเครอืขำ่ย คอื

5.1 เป็นเครอืขำ่ยรวบรวม แลกเปลีย่น และเผยแพรอ่งคค์วำมรู ้ควำมคดิเห็น และ

ขอ้เสนอแนะ กำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนื แกภ่ำครัฐ องคก์ร

ทีเ่กีย่วขอ้ง และประชำชนทั่วไป

5.2 เป็นเครอืขำ่ยขอ้มลูกำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนื รวมทัง้เป็น

แหลง่ประสำนงำนกบัหน่วยงำนทัง้ในและตำ่งประเทศ

5.3 รวบรวมและจัดท ำระบบฐำนขอ้มลูสมำชกิทีส่นใจงำนดำ้นกำรผลติและกำรบรโิภคที่

ยั่งยนื อนัเกีย่วขอ้งกบักำรพัฒนำเศรษฐกจิทีเ่อือ้ตอ่ควำมยั่งยนืของ

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  และกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำตแิละ

สิง่แวดลอ้มทีอ่ ำนวยประโยชนต์อ่กำรพัฒนำเศรษฐกจิ

5.4 ไมแ่สวงหำก ำไร และไมด่ ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรเมอืงแตป่ระกำรใด
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หมวด 3 สมาชกิ

ขอ้ 6 สมำชกิของเครอืขำ่ยม ี3 ประเภท

6.1 สมำชกิสำมัญ ไดแ้ก ่บคุคลทีส่นใจ และสมัครเขำ้เป็นสมำชกิ

6.2 สมำชกิองคก์ร  ไดแ้ก ่เครอืขำ่ย หรอืองคก์ร ทีส่มัครเขำ้เป็นสมำชกิ

6.3 สมำชกิกติตมิศกัดิ ์ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิหรอืองคก์ร ทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย 

มมีตเิชญิเขำ้เป็นสมำชกิ

บคุคลหรอืองคก์ร ทีป่ระสงคจ์ะเป็นสมำชกิ  จะตอ้งยืน่ใบสมัครตำมแบบฟอรม์ที่

ก ำหนดตอ่เลขำธกิำรเครอืขำ่ย โดยมสีมำชกิสำมัญรับรองอยำ่งนอ้ย 1 คน  ใหส้ถำนะ

ของกำรสมัครเป็นสมำชกิสำมัญหรอืสมำชกิองคก์ร สมบรูณ์ เมือ่ครบก ำหนด 7 วันนับแต่

วันทีย่ืน่ใบสมัคร และไมม่สีมำชกิคดัคำ้น

25
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หมวด 3 สมาชกิ (ตอ่)

ขอ้ 7 สมำชกิบคุคล ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

7.1 เป็นผูบ้รรลนุติภิำวะ

7.2  เป็นผูม้คีวำมประพฤตเิรยีบรอ้ย

7.3  ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลำย

7.4  ไมเ่ป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุใหจ้ ำคกุเวน้แตเ่ป็นโทษ

ส ำหรับควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหโุทษ 

7.5 ไมเ่ป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ

ขอ้ 8 คำ่บ ำรงุเครอืขำ่ย

สมำชกิของเครอืขำ่ย ไมต่อ้งช ำระคำ่บ ำรงุ (ยกเวน้กรณีทีส่มำชกิประสงคจ์ะบรจิำค

เทำ่นัน้)

26
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หมวด 3 สมาชกิ (ตอ่)

ขอ้ 9 สมำชกิภำพของสมำชกิกติตมิศกัดิ ์ใหเ้ริม่นับตัง้แตว่นัทีห่นังสอืตอบ

รับค ำเชญิของสมำชกิกติตมิศกัดิไ์ดม้ำถงึยังเครอืขำ่ย 

ขอ้ 10 สมำชกิภำพของสมำชกิใหส้ ิน้สดุลงดว้ยเหตดุงัตอ่ไปนี้

10.1  ตำย

10.2  ลำออกโดยยืน่หนังสอืเป็นลำยลกัษณ์อักษรตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย 

และคณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ยไดพ้จิำรณำอนุมัตแิลว้

10.3  ขำดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ 7

10.4  ทีป่ระชมุใหญเ่ครอืขำ่ย หรอืคณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย มมีตใิหล้บชือ่ออกจำก

ทะเบยีน เพรำะสมำชกิผูนั้น้ไดป้ระพฤตตินน ำควำมเสือ่มเสยีมำสูเ่ครอืขำ่ย

กำรลบชือ่สมำชกิออกจำกทะเบยีนตำมวรรคหนึง่ หำกกระท ำโดยมตขิอง
กรรมกำรเครอืขำ่ยตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรทีเ่ขำ้
ประชมุทัง้หมด  ถำ้กระท ำโดยมตทิีป่ระชมุใหญต่อ้งมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 2 ใน 3
ของผูม้สีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุใหญนั่น้ 27
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หมวด 3 สมาชกิ (ตอ่)

ขอ้ 11 สทิธแิละหนำ้ทีข่องสมำชกิ  มดีงันี้

11.1 มสีทิธเิสนอควำมคดิเห็นเพือ่ประโยชนใ์นกำรด ำเนนิกจิกำรของเครอืขำ่ย ตอ่

คณะกรรมกำรบรหิำร

11.2 มสีทิธเิขำ้รว่มประชมุใหญข่องเครอืขำ่ย

11.3  สมำชกิมสีทิธใินกำรเลอืกตัง้ หรอืไดรั้บกำรเลอืกตัง้ หรอืแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

และมสีทิธอิอกเสยีงลงมตติำ่งๆ ในทีป่ระชมุไดโ้ดยสมำชกิคนหนึง่หรอืองคก์ร

หนึง่มเีสยีงหนึง่ในกำรลงคะแนน

11.4  มสีทิธริอ้งขอตอ่คะกรรมกำรบรหิำร เพือ่ตรวจสอบเอกสำรและบญัชทีรัพยส์นิของ

เครอืขำ่ย 

11.5 มหีนำ้ทีป่ระพฤตตินใหส้มเกยีรตทิีเ่ป็นสมำชกิของเครอืขำ่ย

11.6  มหีนำ้ทีใ่หค้วำมรว่มมอืและสนับสนุนกำรด ำเนนิกจิกำรตำ่งๆของเครอืขำ่ย

11.7  มหีนำ้ทีช่ว่ยเผยแพรช่ือ่เสยีงของเครอืขำ่ย ใหเ้ป็นทีรู่จั้กอยำ่งแพรห่ลำย 28



วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

29

หมวด 4 การด าเนนิกจิการเครอืขา่ย

ขอ้ 12 ใหม้คีณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ยคณะหนึง่ ท ำหนำ้ทีบ่รหิำรกจิกำรของ

เครอืขำ่ย มจี ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 4 คน  และไมเ่กนิ 30 คน โดยใหท้ีป่ระชมุ

ใหญเ่ลอืกสมำชกิสำมัญ เป็นประธำน จำกรำยชือ่ทีส่มำชกิเสนอในที่

ประชมุ ดว้ยควำมยนิยอมของบคุคลดงักลำ่ว ซึง่มสีมำชกิรับรองผูท้ีไ่ดรั้บ

กำรเสนอชือ่ไมน่อ้ยกวำ่ 2 คน

ขอ้ 13 คณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ  2  ปี

ประธำน
เครอืขำ่ย

รองประธำน
เครอืขำ่ย

เลขำธกิำร
รองเลขำธกิำร
(เหรัญญกิ)

กรรมกำร
ต ำแหน่งอืน่ ๆ



วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด 4 การด าเนนิกจิการเครอืขา่ย (ตอ่)

ขอ้ 14 กรณีต ำแหน่งประธำนเครอืขำ่ยวำ่งลง  หรอืพน้จำกต ำแหน่ง กอ่นครบ

ก ำหนดตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร ทัง้คณะพน้จำกต ำแหน่งดว้ย  

แตย่ังคงใหบ้รหิำรงำนเครอืขำ่ยไปพลำงกอ่น จนกวำ่จะมกีำรเลอืก

ประธำนเครอืขำ่ย และคณะกรรมกำรบรหิำรชดุใหม ่เขำ้บรหิำรงำน

เครอืขำ่ย 

ในกรณีทีก่รรมกำรเครอืขำ่ยพน้จำกต ำแหน่งกอ่นครบวำระ ใหป้ระธำนเครอืขำ่ย

แตง่ตัง้สมำชกิสำมัญคนใดคนหนึง่ทีเ่ห็นสมควรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งทีว่ำ่งลงนัน้ และใหอ้ยู่

ในต ำแหน่งเทำ่วำระทีเ่หลอือยูข่องประธำนเครอืขำ่ย
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วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด 4 การด าเนนิกจิการเครอืขา่ย (ตอ่)

ขอ้ 15 กรรมกำรเครอืขำ่ย นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ ใหพ้น้จำก

ต ำแหน่งเมือ่ 

15.1 ตำย

15.2 ลำออก

15.3 ขำดจำกสมำชกิ

15.4 ทีป่ระชมุใหญม่มีตใิหอ้อกจำกต ำแหน่ง

ขอ้ 16 กรรมกำรทีป่ระสงคจ์ะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ืน่ใบลำออกเป็นลำย

ลกัษณ์อกัษรตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย  และจะมผีลเมือ่คณะ

กรรมกำรบรหิำรมมีตรัิบทรำบ 
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วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด 4 การด าเนนิกจิการเครอืขา่ย (ตอ่)

ขอ้ 17 คณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย มอี ำนำจและหนำ้ที ่ดงัตอ่ไปนี ้

17.1  แตง่ตัง้กรรมกำรทีป่รกึษำ  หรอือนุกรรมกำร หรอืผูช้ว่ยคณะกรรมกำรบรหิำรได ้ แตผู่ไ้ดรั้บ

แตง่ตัง้ดังกลำ่ว จะสำมำรถอยูใ่นต ำแหน่งได ้ ไมเ่กนิวำระของคณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย

ทีแ่ตง่ตัง้

17.2  เรยีกประชมุใหญส่ำมัญประจ ำปี

17.3  มอี ำนำจแตง่ตัง้กรรมกำรในต ำแหน่งอืน่ๆ ทีย่ังมไิดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บังคับนี้

17.4  บรหิำรกจิกำรของเครอืขำ่ย  เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคต์ลอดจนมอี ำนำจอืน่ๆ ตำมที่

ขอ้บังคับไดก้ ำหนดไว ้

17.5   รับผดิชอบในกจิกำรทัง้หมด  รวมทัง้กำรเงนิ  และทรัพยส์นิทัง้หมดของเครอืขำ่ย

17.6  จัดเอกสำรหลักฐำนตำ่งๆ ทัง้ทีเ่กีย่วกบักำรเงนิ  ทรัพยส์นิและกำรด ำเนนิกจิกรรมตำ่งๆ ของ

เครอืขำ่ยใหถ้กูตอ้งตำมหลักวชิำกำร และสำมำรถจะใหส้มำชกิตรวจดไูดเ้มือ่สมำชกิรอ้งขอ 

17.7  จัดท ำบันทกึกำรประชมุตำ่งๆ ของเครอืขำ่ย เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลักฐำนและจัดเผยแพรใ่ห ้

สมำชกิไดรั้บทรำบ 

17.8  อืน่ ๆ ตำมทีข่อ้บังคับไดก้ ำหนดไว ้
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วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด 4 การด าเนนิกจิการเครอืขา่ย (ตอ่)

ขอ้ 18 ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรตอ้งประชมุกนัอยำ่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ โดยประธำน

เครอืขำ่ยเป็นประธำนกำรประชมุ ทัง้นีเ้พือ่ปรกึษำหำรอืเกีย่วกบักำรบรหิำร

กจิกำรของเครอืขำ่ย

ขอ้ 19 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ตอ้งมกีรรมกำรมำประชมุไมน่อ้ยกวำ่กึง่หนึง่ของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ  มตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมกำร

บรหิำรใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำกเป็นเกณฑ ์ แตถ่ำ้คะแนนเสยีงเทำ่กนัให ้

ประธำนในกำรประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้ไดอ้กีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด

ขอ้ 20 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย  ถำ้ประธำนเครอืขำ่ยและรอง

ประธำนเครอืขำ่ยไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีไ่ด ้ ก็ใหท้ี่

ประชมุเลอืกกรรมกำรทีม่ำรว่มประชมุคนใดคนหนึง่ ท ำหนำ้ทีเ่ป็นประธำนในกำร

ประชมุครำวนัน้
33



วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด 5 การประชุมใหญ่

ขอ้ 21 คณะกรรมกำรบรหิำร ตอ้งจัดใหม้กีำรประชมุใหญป่ระจ ำปี ปีละ  1 ครัง้ 

โดยเประธำนเครอืขำ่ยเป็นประธำนในทีป่ระชมุ  และใหเ้ลขำธกิำร

เครอืขำ่ยเป็นเลขำนุกำรของทีป่ระชมุใหญ่

ขอ้ 22 กำรประชมุใหญป่ระจ ำปี จะตอ้งมวีำระกำรประชมุอยำ่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

22.1 แถลงผลงำนทีผ่ำ่นมำในรอบปี 

22.2  แถลงบญัชรีำยรับ รำยจำ่ย และบญัชงีบดลุของปีทีผ่ำ่นมำ

22.3  เลอืกตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ยชดุใหม ่ กรณีเมือ่ครบก ำหนดวำระ

22.4  เรือ่งอืน่ๆ ถำ้มี

ขอ้ 23 กำรลงมตติำ่งๆ ในทีป่ระชมุใหญ ่ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำกเป็นเกณฑ ์ 

แตถ่ำ้คะแนนเสยีงเทำ่กนั ก็ใหป้ระธำนในกำรประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้

ไดอ้กีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด
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วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด 5 การประชุมใหญ ่(ตอ่)

ขอ้ 24 ในกำรประชมุใหญข่องเครอืขำ่ย  ถำ้ประธำนเครอืขำ่ย และรองประธำน

เครอืขำ่ยไมม่ำรว่มประชมุ หรอืไมส่ำมำรถจะปฏบิตัหินำ้ทีไ่ด ้ ก็ใหท้ี่

ประชมุเลอืกกรรมกำรทีม่ำรว่มประชมุคนใดคนหนึง่ ท ำหนำ้ทีเ่ป็น

ประธำนในกำรประชมุครำวนัน้ 

ใหเ้ลขำธกิำร จัดท ำบนัทกึรำยงำนกำรประชมุแลว้น ำเสนอใหป้ระธำนลง

นำมรับรอง และเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน

ในกรณีทีเ่ลขำธกิำรไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีใ่นกำรประชมุใหญไ่ด ้ ให ้

ประธำนกำรประชมุแตง่ตัง้กรรมกำรบรหิำรหรอืสมำชกิผูใ้ดผูห้นึง่ท ำหนำ้ทีแ่ทน

35



วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด 6 การเงนิและทรพัยส์นิ

ขอ้ 25 กำรเงนิและทรัพยส์นิทัง้หมดของเครอืขำ่ย ใหอ้ยูใ่นควำมรับผดิชอบของ

คณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย  โดยเงนิสว่นหนึง่ฝำกธนำคำรหรอืสถำบนั

กำรเงนิ  ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเห็นชอบ   เวน้แตก่รณีเงนิบรจิำคซึง่ผู ้

บรจิำคไดก้ ำหนดเงือ่นไขไวเ้ป็นอยำ่งอืน่

ขอ้ 26 กำรลงนำมในเอกสำรกำรเงนิ  จะตอ้งมลีำยมอืชือ่อยำ่งนอ้ย 2 ใน 4 ของ

กรรมกำรบรหิำรทีม่ตี ำแหน่งดงัตอ่ไปนี ้ประธำน  รองประธำน  เลขำธกิำร  และ

รองเลขำธกิำรทีท่ ำหนำ้ทีเ่หรัญญกิ

ขอ้ 27 ใหป้ระธำนเครอืขำ่ยมอี ำนำจสัง่จำ่ยเงนิในกจิกำรของเครอืขำ่ยไดค้รำวละไมเ่กนิ 

300,000 บำท ซึง่กำรสัง่จำ่ยเงนิในแตล่ะครำว จะตอ้งมรีำยกำรแสดงกำร

จำ่ยเงนิ และแผนกำรใชเ้งนิทีช่ดัเจน แตห่ำกจะสัง่จำ่ยเงนิเกนิกวำ่จ ำนวน 

300,000 บำท ตอ้งขออนุมัตจิำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรหิำรกอ่น
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วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด 6 การเงนิและทรพัยส์นิ (ตอ่)

ขอ้ 28 ใหเ้หรัญญกิหรอืผูไ้ดร้ับมอบหมำยเก็บรักษำเงนิสดไวไ้ดไ้มเ่กนิ 

30,000 บำท ถำ้เกนิกวำ่จ ำนวนนี ้จะตอ้งน ำฝำกธนำคำรทันททีีโ่อกำส

อ ำนวยให ้

ขอ้ 29 เหรัญญกิ จะตอ้งท ำบญัชรีำยรับ รำยจำ่ย และงบดลุ ใหถ้กูตอ้งตำม

มำตรฐำนกำรบญัชโีดยทั่วไป กำรรับ หรอื กำรจำ่ยเงนิทกุครัง้  จะตอ้งมี

รำยกำรแสดงกำรจำ่ยเงนิ หรอื หลกัฐำนเป็นหนังสอื ลงลำยมอืชือ่ของ

ประธำนเครอืขำ่ย หรอืผูรั้บมอบหมำย รว่มกบั เหรัญญกิ หรอื 

เลขำธกิำร
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วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

หมวด 7 การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัและการเลกิเครอืขา่ย

ขอ้ 30 ขอ้บงัคบัของเครอืขำ่ย จะแกไ้ขเพิม่เตมิไดโ้ดยมตขิองทีป่ระชมุใหญเ่ทำ่นัน้ และองค์

ประชมุใหญจ่ะตอ้งมสีมำชกิเขำ้รว่มประชมุ ไมน่อ้ยกวำ่  20 คน มตขิองทีป่ระชมุใหญ่

ในกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัเครอืขำ่ย ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกทีป่ระชมุใหญ ่

โดยมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของสมำชกิทีเ่ขำ้รว่มประชมุ

ขอ้ 31 เครอืขำ่ยยอ่มเลกิไดด้ว้ยเหตใุดเหตหุนึง่ตำมกฎหมำย หรอืทีป่ระชมุใหญม่มีตใิหเ้ลกิ

กำรประชมุใหญเ่พือ่มมีตกิรณีกำรเลกิเครอืขำ่ย  ตอ้งมสีมำชกิมำประชมุไมน่อ้ยกวำ่กึง่

หนึง่ของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ  และมตขิองทีป่ระชมุใหญใ่นกรณีนี้

ตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนสมำชกิสำมัญทัง้หมดทีเ่ขำ้รว่มประชมุ

ขอ้ 32 เมือ่เครอืขำ่ยตอ้งเลกิไมว่ำ่ดว้ยเหตใุดๆ ก็ตำม  ทรัพยส์นิของเครอืขำ่ยทีเ่หลอือยู ่

หลงัจำกทีไ่ดช้ ำระบญัชเีป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหต้กเป็นของมลูนธิทิีไ่มแ่สวงหำก ำไรและ

มวีัตถปุระสงคใ์กลเ้คยีงกับเครอืขำ่ย ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมมตขิองทีป่ระชมุใหญ่
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วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๒ (รา่ง) ขอ้บงัคบั และโลโกข้องเครอืขา่ยฯ

(รำ่ง) ขอ้บังคับเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ั่งยนืแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

ขอ้ 33 ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรเครอืขำ่ย ทีบ่รหิำรงำนกอ่นใชข้อ้บงัคบัฉบบันี ้

ยังคงสถำนะเป็นคณะกรรมกำรบรหิำร และมอี ำนำจบรหิำรกจิกำรของ

เครอืขำ่ยตำมขอ้บงัคบันีต้อ่ไป จนครบวำระ

หมวด 8 บทเฉพาะกาล

39

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา
1. ลงคะแนนเลอืกโลโกเ้ครอืขา่ยฯทีเ่หมาะสม
2. ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่ (รา่ง) ขอ้บงัคบั

ใหเ้วลาพจิารณาถงึ วนัจนัทรท์ ี ่21 ม.ค. 2562



วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๓ แผนการขบัเคลือ่น SCP ของกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ 
แตล่ะดา้น 
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จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ
ตอ่แผนงานของคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ แตล่ะดา้น



วาระที ่๔  เร ือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี
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วาระที ่๓ เรือ่งเพือ่พจิารณา

๓.๑ แผนด าเนนิงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

17 ม.ค. 62

26 ธ.ค. 61

5 ก.พ. 62

27 ม.ีค. 62

4215 ก.พ. 62

รามาการ์เดนส์

Centara Ladprao

TSP
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ขอบคณุทกุทา่น และขอปิดการประชุม


