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แนวปฏิบัติของเครือข่ายส่งเสริมการผลติและการบริโภคทีย่ัง่ยืนแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 
 
เพื่อให้การบริหารและด าเนินงานของเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืนแห่งประเทศ

ไทย เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงออกแนวปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวด 1 
ความทัว่ไป 

 
     ข้อ 1 แนวปฏิบติัน้ีเรียกว่า “แนวปฏิบติัของเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืนแห่ง

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562” 
 
     ข้อ 2  แนวปฏิบติัน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีการประชุมก่อตั้งเป็นตน้ไป 
 

หมวด 2 
ช่ือ เคร่ืองหมาย และวตัถุประสงค์ของเครือข่าย 

 
ข้อ 3 เครือข่ายน้ีใชช่ื้อวา่ "เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย” (Thai 

Sustainable Consumption and Production Network) เรียกโดยยอ่วา่ "คผบย." หรือ “ThaiSCP.net” 
 

ข้อ 4 เคร่ืองหมายของเครือข่าย 
รูปเคร่ืองหมายเครือข่าย 

 
 

ข้อ  5 วตัถุประสงคข์องเครือข่าย คือ  
      5.1 เป็นเครือข่ายรวบรวม แลกเปล่ียน และเผยแพร่องคค์วามรู้ ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

การด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน แก่ภาครัฐ องค์กรท่ีเก่ียวข้อง และ
ประชาชนทัว่ไป 

              5.2 เป็นเครือข่ายขอ้มูลการด าเนินงานดา้นการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน รวมทั้งเป็นแหล่ง
ประสานงานกบัหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
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  5.3 รวบรวมและจดัท าระบบฐานขอ้มูลสมาชิกท่ีสนใจงานดา้นการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
อนัเก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเอ้ือต่อความย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  และการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอ านวยประโยชน์ต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

              5.4 ไม่แสวงหาก าไร และไม่ด าเนินการเก่ียวกบัการเมืองแต่ประการใด 
             

หมวด 3 
สมาชิก 

  ข้อ 6   สมาชิกของเครือข่ายมี 3 ประเภท  
        6.1  สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ บุคคลท่ีสนใจ และสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
                6.2  สมาชิกองคก์ร  ไดแ้ก่ เครือข่าย หรือองคก์ร ท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
                6.3 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือองคก์ร ท่ีคณะกรรมการบริหารเครือข่าย มีมติ

เชิญเขา้เป็นสมาชิก 
             บุคคลหรือองคก์ร ท่ีประสงคจ์ะเป็นสมาชิก  จะตอ้งยืน่ใบสมคัรตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดต่อ
เลขาธิการเครือข่าย โดยมีสมาชิกสามญัรับรองอยา่งนอ้ย 1 คน  ใหส้ถานะของการสมคัรเป็นสมาชิกสามญั
หรือสมาชิกองคก์ร สมบูรณ์ เม่ือครบก าหนด 7 วนันบัแต่วนัท่ียืน่ใบสมคัร และไม่มีสมาชิกคดัคา้น 
 

ข้อ  7  สมาชิกบุคคล ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี   
   7.1  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
   7.2  เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
   7.3  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   7.4  ไม่เป็นผูเ้คยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส ำหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ  

  7.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 

ข้อ 8  ค่าบ ารุงเครือข่าย 
            สมาชิกของเครือข่าย ไม่ตอ้งช าระค่าบ ารุง (ยกเวน้กรณีท่ีสมาชิกประสงคจ์ะบริจาคเท่านั้น) 
 

ข้อ  9 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ให้เร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีหนังสือตอบรับค าเชิญของสมาชิก
กิตติมศกัด์ิไดม้าถึงยงัเครือข่าย    
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ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

            10.1  ตาย 
             10.2  ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่าย และ
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายไดพ้ิจารณาอนุมติัแลว้ 
             10.3  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7 
             10.4  ท่ีประชุมใหญ่เครือข่าย หรือคณะกรรมการบริหารเครือข่าย มีมติให้ลบช่ือออกจาก
ทะเบียน  เพราะสมาชิกผูน้ั้นไดป้ระพฤติตนน าความเส่ือมเสียมาสู่เครือข่าย  
      การลบช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนตามวรรคหน่ึง หากกระท าโดยมติของกรรมการเครือข่าย
ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชุมทั้งหมด  ถา้กระท าโดยมติท่ีประชุม
ใหญ่ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูมี้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่นั้น  
 

ข้อ  11  สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก  มีดงัน้ี 
11.1  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของเครือข่าย ต่อ 
  คณะกรรมการบริหาร 
11.2  มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของเครือข่าย 
11.3  สมาชิกมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ

มีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมไดโ้ดยสมาชิกคนหน่ึงหรือองคก์รหน่ึงมีเสียง
หน่ึงในการลงคะแนน 

11.4  มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรัพยสิ์นของ
เครือข่าย  

11.5  มีหนา้ท่ีประพฤติตนใหส้มเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่าย 
    11.6  มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินกิจการต่าง ๆของเครือข่าย 
                11.7  มีหนา้ท่ีช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของเครือข่าย ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย  

 
หมวด  4 

การด าเนินกจิการเครือข่าย 
 

 ข้อ  12  ให้มีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคณะหน่ึง ท าหนา้ท่ีบริหารกิจการของเครือข่าย มีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 4 คน  และไม่เกิน 30 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามญั เป็นประธาน จากรายช่ือท่ี
สมาชิกเสนอในท่ีประชุม ดว้ยความยินยอมของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงมีสมาชิกรับรองผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไม่
นอ้ยกวา่ 2 คน    
               ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือสมาชิกสามญั เป็นประธานเครือข่าย มากกวา่ 1 คน ให้ใชว้ิธีการเลือก
ประธานเครือข่าย โดยการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่คราวนั้น  
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               เม่ือท่ีประชุมใหญ่ไดเ้ลือกประธานเครือข่ายแล้ว ให้ประธานเครือข่ายเป็นผูค้ดัเลือก สมาชิก
สามญั  เป็นกรรมการเครือข่าย ตามท่ีแนวปฏิบติัก าหนดไว ้

  คณะกรรมการบริหารเครือข่าย มีต าแหน่งและหนา้ท่ีโดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี   
  12.1 ประธานเครือข่าย  ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของเครือข่าย มีหน้าท่ี

ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการของเครือข่าย ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติั วตัถุประสงค์ของเครือข่าย  ตลอดจนให้ท า
หน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่ของเครือข่าย  รวมถึงเป็นผูแ้ทนของ
เครือข่ายในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก 

  12.2  รองประธานเครือข่าย  ท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยประธานเครือข่าย ในการบริหารกิจการ
เครือข่าย  ปฏิบัติตามหน้าท่ี ท่ีประธานเครือข่ายได้มอบหมาย  และท าหน้าท่ีแทนประธานเครือข่ายเม่ือ
ประธานเครือข่ายไม่อยู ่หรือไม่สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
           12.3  เลขาธิการ ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของเครือข่าย ก ากบัดูแลเจา้หนา้ท่ีของเครือข่ายใน 
การปฏิบติักิจการของเครือข่าย ติดต่อประสานงาน  ช่วยเหลือประธานเครือข่าย ในกิจการอ่ืนใดท่ีมิไดร้ะบุไว้
วา่เป็นหนา้ท่ีของกรรมการผูใ้ด และปฏิบติัตามค าสั่งของประธานเครือข่าย ตลอดจนท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
ในการประชุมต่าง ๆ ของเครือข่าย  
   12.4  รองเลขาธิการท่ีท าหน้าท่ีเหรัญญิก (ต่อไปจะเรียกว่า เหรัญญิก) มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการเงิน
ทั้งหมดของเครือข่าย  เป็นผูจ้ดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย บญัชีงบดุลของเครือข่าย  และเก็บเอกสารหลกัฐานต่าง 
ๆ ของเครือข่ายไวเ้พื่อตรวจสอบ  
   12.5  กรรมการต าแหน่งอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ก าหนดใหมี้ข้ึน โดยมีจ านวนเม่ือรวมกบัต าแหน่งตามขา้งตน้แลว้ตอ้งไม่เกินจ านวนท่ีแนวปฏิบติัไดก้ าหนดไว ้
แต่ถา้คณะกรรมการบริหารมิไดก้ าหนดต าแหน่งไว ้ก็ถือเป็นกรรมการกลาง 

 
ข้อ 13  คณะกรรมการบริหารของเครือข่าย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  2  ปี 
 

 ข้อ 14 กรณีต าแหน่งประธานเครือข่ายว่างลง  หรือพน้จากต าแหน่ง ก่อนครบก าหนดตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพน้จากต าแหน่งดว้ย  แต่ยงัคงให้บริหารงานเครือข่ายไปพลางก่อน จนกวา่จะมี
การเลือกประธานเครือข่าย และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เขา้บริหารงานเครือข่าย  
           ในกรณีที่กรรมการเครือข่ายพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ประธานเครือข่ายแต่งตั้ง
สมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงท่ีเห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งท่ีว่างลงนั้น และให้อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระท่ี
เหลืออยูข่องประธานเครือข่าย 
 

ข้อ 15 กรรมการเครือข่าย นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ ใหพ้น้จากต าแหน่งเม่ือ      
  15.1 ตาย 

             15.2 ลาออก 
             15.3 ขาดจากสมาชิก 



5 

 

             15.4 ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อกจากต าแหน่ง 
 
  ข้อ 16 กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อคณะ
กรรมการบริหารเครือข่าย  และจะมีผลเม่ือคณะกรรมการบริหารมีมติรับทราบ  
 
  ข้อ 17 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย มีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

   17.1  แต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา  หรืออนุกรรมการ หรือผูช่้วยคณะกรรมการบริหารได ้ แต่ผู ้
ไดรั้บแต่งตั้งดงักล่าว จะสามารถอยูใ่นต าแหน่งได ้ ไม่เกินวาระของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายท่ีแต่งตั้ง 

         17.2  เรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
          17.3  มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ียงัมิไดก้ าหนดไวใ้นแนวปฏิบติัน้ี  
          17.4  บริหารกิจการของเครือข่าย  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ลอดจนมีอ านาจ 

อ่ืน ๆ  ตามท่ีแนวปฏิบติัไดก้ าหนดไว ้ 
    17.5   รับผดิชอบในกิจการทั้งหมด  รวมทั้งการเงิน  และทรัพยสิ์นทั้งหมดของเครือข่าย 
   17.6  จดัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงิน  ทรัพยสิ์นและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

ของเครือข่ายใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถจะใหส้มาชิกตรวจดูไดเ้ม่ือสมาชิกร้องขอ  
    17.7  จดัท าบนัทึกการประชุมต่าง ๆ ของเครือข่าย เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและจดัเผยแพร่ให้
สมาชิกไดรั้บทราบ  
    17.8  อ่ืน ๆ ตามท่ีแนวปฏิบติัไดก้ าหนดไว ้ 
 

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการบริหารต้องประชุมกันอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง โดยประธานเครือข่ายเป็น
ประธานการประชุม ทั้งน้ีเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการบริหารกิจการของเครือข่าย 
 

ข้อ 19 การประชุมคณะกรรมการบริหาร   ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือคะแนนเสียงขา้งมาก
เป็นเกณฑ ์ แต่ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ  20 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย  ถา้ประธานเครือข่ายและรองประธานเครือข่าย

ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการท่ีมาร่วมประชุมคนใดคน
หน่ึง ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 



6 

 

หมวด 5 
การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ  21  คณะกรรมการบริหาร ต้องจดัให้มีการประชุมใหญ่ประจ าปี ปีละ  1  คร้ัง โดยประธาน

เครือข่ายเป็นประธานในท่ีประชุม  และใหเ้ลขาธิการเครือข่ายเป็นเลขานุการของท่ีประชุมใหญ่ 
 
  ข้อ  22 การประชุมใหญ่ประจ าปี  จะตอ้งมีวาระการประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   

  22.1  แถลงผลงานท่ีผา่นมาในรอบปี  
  22.2  แถลงบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลของปีท่ีผา่นมา 
  22.3  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่  กรณีเม่ือครบก าหนดวาระ 
  22.4  เร่ืองอ่ืน ๆ  ถา้มี 

 
  ข้อ  23 การลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ่  ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์  แต่ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนั ก็ใหป้ระธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
     

ข้อ 24 ในการประชุมใหญ่ของเครือข่าย  ถา้ประธานเครือข่าย และรองประธานเครือข่ายไม่มาร่วม
ประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าท่ีได้  ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการท่ีมาร่วมประชุมคนใดคนหน่ึง  
ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น   
            ให้เลขาธิการ จดัท าบนัทึกรายงานการประชุมแลว้น าเสนอให้ประธานลงนามรับรอง และเก็บ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
              ในกรณีท่ีเลขาธิการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในการประชุมใหญ่ได้ ให้ประธานการประชุม
แต่งตั้งกรรมการบริหารหรือสมาชิกผูใ้ดผูห้น่ึงท าหนา้ท่ีแทน 
 

หมวด  6 
การเงินและทรัพย์สิน 

 
  ข้อ 25  การเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดของเครือข่าย ใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย  โดยเงินส่วนหน่ึงฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ   
เวน้แต่กรณีเงินบริจาคซ่ึงผูบ้ริจาคไดก้ าหนดเง่ือนไขไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
 ข้อ 26  การลงนามในเอกสารการเงิน  จะตอ้งมีลายมือช่ืออยา่งนอ้ย 2 ใน 4 ของกรรมการบริหารท่ีมี
ต าแหน่งดงัต่อไปน้ี ประธาน  รองประธาน  เลขาธิการ  และรองเลขาธิการท่ีท าหนา้ท่ีเหรัญญิก 
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ข้อ 27  ให้ประธานเครือข่ายมีอ านาจสั่งจ่ายเงินในกิจการของเครือข่ายไดค้ราวละไม่เกิน 300,000 บาท 
ซ่ึงการสั่งจ่ายเงินในแต่ละคราว จะตอ้งมีรายการแสดงการจ่ายเงิน และแผนการใชเ้งินท่ีชดัเจน แต่หากจะสั่ง
จ่ายเงินเกินกวา่จ านวน 300,000 บาท ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารก่อน 
 

ข้อ 28 ให้เหรัญญิกหรือผูไ้ด้รับมอบหมายเก็บรักษาเงินสดไวไ้ด้ไม่เกิน 30,000  บาท ถ้าเกินกว่า
จ านวนน้ี จะตอ้งน าฝากธนาคารทนัทีท่ีโอกาสอ านวยให ้

 
  ข้อ 29  เหรัญญิก จะต้องท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุล ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
โดยทัว่ไป การรับ หรือ การจ่ายเงินทุกคร้ัง  จะตอ้งมีรายการแสดงการจ่ายเงิน หรือ หลักฐานเป็นหนังสือ  
ลงลายมือช่ือของประธานเครือข่าย หรือผูรั้บมอบหมาย ร่วมกบั เหรัญญิก หรือ เลขาธิการ 
 

หมวด  7 
การแก้ไขเพิม่เติมแนวปฏิบัติและการเลกิเครือข่าย 

 
  ข้อ 30  แนวปฏิบติัของเครือข่าย จะแกไ้ขเพิ่มเติมไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น และองคป์ระชุม
ใหญ่จะตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า  20 คน มติของท่ีประชุมใหญ่ในการแก้ไขเพิ่มเติมแนว
ปฏิบติัเครือข่าย ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ โดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของสมาชิก
ท่ีเขา้ร่วมประชุม  
 
 ข้อ 31  เครือข่ายยอ่มเลิกไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงตามกฎหมาย หรือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหเ้ลิก 
             การประชุมใหญ่เพื่อมีมติกรณีการเลิกเครือข่าย  ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  และมติของท่ีประชุมใหญ่ในกรณีน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 
 ข้อ 32  เม่ือเครือข่ายตอ้งเลิกไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ทรัพยสิ์นของเครือข่ายท่ีเหลืออยู ่หลงัจากที่ได้
ช าระบญัชีเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ให้ตกเป็นของมูลนิธิท่ีไม่แสวงหาก าไรและมีวตัถุประสงค์ใกล้เคียงกับ
เครือข่าย ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 

 
หมวด  8 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ 33  ให้คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ท่ีบริหารงานก่อนใช้แนวปฏิบติัฉบบัน้ี ยงัคงสถานะเป็น
คณะกรรมการบริหาร และมีอ านาจบริหารกิจการของเครือข่ายตามแนวปฏิบติัน้ีต่อไป จนครบวาระ 


