ขอบังคับ
สมาคมสงเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
THE SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND)
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556
หมวด 1
ความทั่วไป
ขอ 1 สมาคมนีม้ ชี ื่อวา สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) เรียก
โดยยอวา “สปอท” มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา THE SAFETY AND HEALTH AT WORK
PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) ยอวา SHAWPAT
ขอ 2 สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยูที่ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเลขที่ 22/3 หมูที่
2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ขอ 3 วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ
3.1 สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานและนอกงาน โดยดําเนินการใน
เรื่องตอไปนี้
3.1.1 การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาองคความรู และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.1.2 การผลิต การเผยแพร ตํารา สื่อ สิ่งพิมพ ขอมูลขาวสาร และเอกสารวิชาการ
3.1.3 การใหคําปรึกษาแนะนํา
3.1.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณ
3.1.5 การอบรม จัดสัมมนา การเรียนการสอน
3.1.6 การใหบริการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งแวดลอม
3.1.7 การตรวจสอบ ตรวจประเมิน และรับรองระบบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม
3.1.8 การปรับปรุงและพัฒนาองคการ
3.2 รณรงคสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและวัฒนธรรม ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานและนอกงาน โดยการจัดกิจกรรม การประกวดแขงขัน และการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ
3.3 สงเสริมความรวมมือ ประสานงาน และสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน สถาบัน
ตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสรางองคความรูและแนวทางปฏิบัติ ดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานและนอกงาน
3.4 ไมดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเมือง
3.5 ไมมีนโยบายหรือเจตนาที่จะจัดโตะบิลเลียดเพื่อการพนัน
ระเบียบขอบังคับสมาคมส่งเสริ มความปลอดภั ยและอนามั ยในการทํ างาน(ประเทศไทย)
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หมวด 2
สมาชิก
ขอ 4 สมาชิกของสมาคมมีสามประเภท คือ
4.1 สมาชิกสามัญ ไดแก
4.1.1 สมาชิกบุคคล ที่มีความรู มีประสบการณ หรือมีหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
อนามัยในการทํางาน
4.1.2 สมาชิกสถาบัน คือ นิติบุคคลที่สงเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทํางาน
4.2 สมาชิกสมทบ ไดแก นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย หรืออนามัยใน
การทํางาน
4.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงเกียรติ ผูอยูในฐานะที่อุปการะสมาคม หรือ
ผูไดอุปการะสมาคม ที่คณะกรรมการเชิญเขาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
ขอ 5 สมาชิกสามัญ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
5.1 บรรลุนิติภาวะ
5.2 ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถหรือเสมือน
ไรความสามารถ หรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ยกเวน ความผิดฐานประมาทหรือลหุ
โทษ
ขอ 6 ใหผูสมัครเปนสมาชิก ไดรับการยกเวนคาลงทะเบียน
ขอ 7 คาบํารุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญบุคคล
ปละ
สองรอยบาท
7.2 สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ
ครั้งเดียว
หนึ่งพันหารอยบาท
7.3 สมาชิกสามัญสถาบัน
ปละ
สองพันหารอยบาท
7.4 สมาชิกสมทบ
ไมตองเสียคาบํารุง
7.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไมตองเสียคาบํารุง
ขอ 8 ในการเขาเปนสมาชิก ใหยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอเลขานุการสมาคม โดยมีกรรมการ
หรือสมาชิกสามัญรับรองอยางนอยหนึ่งคน ใหเลขานุการสมาคมประกาศรายชื่อผูสมัครไว ณ สํานักงานสมาคม
เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อใหสมาชิกอื่นๆ คัดคานการสมัครได เมื่อครบกําหนดแลว ใหเลขานุการ
สมาคมนําใบสมัครและหนังสือคัดคานของสมาชิกถามี เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาวา
จะรับหรือไมรับ เขาเปนสมาชิกของสมาคม เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวผลเปนประการใดใหเลขานุการแจง
ใหผูสมัครทราบ
ในกรณีสมาชิกสถาบัน ใหสถาบันโดยผูกระทําแทนมีหนังสือแตงตั้งผูแทน ใหยื่นใบสมัครและเปน
ผูแทนในฐานะสมาชิกสถาบัน
ขอ 9 ใหผูสมัคร ชําระคาบํารุงสมาคมภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับแจงผลการรับเขาเปนสมาชิกของ
สมาคม
ใหสมาชิกภาพของผูสมัคร เริ่มเมื่อคณะกรรมการสมาคมไดพิจารณารับเปนสมาชิกของสมาคม
และผูสมัครไดชําระเงินคาบํารุงสมาคมแลว
ระเบียบขอบังคับสมาคมส่งเสริ มความปลอดภั ยและอนามั ยในการทํ างาน(ประเทศไทย)
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ขอ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ใหเริ่มตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคําเชิญเปนสมาชิกของสมาคม
ถึงสํานักงานของสมาคม
ขอ 11 ใหสมาชิกชําระคาบํารุงประจําปภายในหกสิบวันนับแตวันที่ 1 มกราคมของทุกป และใหถือวาคา
บํารุงตามขอ 7 เปนคาบํารุงประจําปปฏิทินทั้งป
ขอ 12 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
12.1 ขาดคุณสมบัติสมาชิกตามขอ 5
12.2 ลาออก และไดยื่นหนังสือตอคณะกรรมการสมาคมแลว
12.3 ที่ประชุมใหญลงมติใหคัดชื่อออกจากทะเบียน
12.4 ขาดสงคาบํารุงสมาชิก 3 ปติดตอกัน
ขอ 13 สิทธิของสมาชิก
13.1 ประดับเครื่องหมายของสมาคม
13.2 ใชสถานที่และบริการของสมาคม
13.3 เสนอขอคิดเห็นตอคณะกรรมการสมาคม
13.4 เขาประชุมใหญ และสมาชิกสามัญซึ่งไมขาดสงคาบํารุงประจําป ออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุมได
13.5 สมาชิกสามัญซึ่งเปนสมาชิกไมนอยกวา 1 ป และไมขาดสงคาบํารุงประจําป ไดรับ
เลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม
13.6 เขาชื่อรองขอตอคณะกรรมการสมาคมใหจัดประชุมใหญวิสามัญได
13.7 รองขอตอคณะกรรมการสมาคมเพื่อตรวจสอบบัญชีทรัพยสิน หรือเอกสารของสมาคม
ขอ 14 หนาที่ของสมาชิก
14.1 ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และประเพณีของสมาคม
14.2 ประพฤติตนใหเปนที่สมเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
14.3 รวมกิจกรรมของสมาคม
14.4 ใหความรวมมือในกิจกรรมของสมาคม
14.5 เผยแพรชื่อเสียงของสมาคม
หมวด 3
การประชุมใหญ
ขอ 15 การประชุมใหญ คือ
15.1ประชุมใหญสามัญประจําป
15.2ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ 16 ใหคณะกรรมการสมาคมมีการประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม
ของทุกป
ขอ 17 การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นโดยคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร หรือโดยการเขาชื่อ
รวมกันของสมาชิกสามัญไมนอยกวาหนึ่งในสิบของสมาชิกสามัญทั้งหมด รองขอตอคณะกรรมการสมาคม
ขอ 18 ใหเลขานุการสมาคมเปนผูเรียกประชุมใหญตามมติคณะกรรมการสมาคมโดยแจงเปนหนังสือ หรือ
ลง หนังสือพิมพ และประกาศไว ณ สํานักงานของสมาคมกอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
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ขอ 19 ในการประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีสมาชิกสามัญเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงครบองคประชุม
สําหรับการประชุมใหญสามัญประจําป เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเขาประชุมไมครบ
องคประชุมใหขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร เมื่อถึงเวลาแลวยังมีสมาชิกเขาประชุมไมครบองคประชุมอีก ให
เรียกประชุมใหมภายในสิบหาวัน
ในการประชุมครั้งหลัง ถามีสมาชิกเขาประชุมเปนจํานวนเทาใด ก็ใหถือวาครบองคประชุม
ขอ 20 ในการประชุมใหญใหนายกสมาคมเปนประธานที่ประชุม และเลขานุการสมาคม เปนเลขานุการที่
ประชุม
ขอ 21 ในการประชุมใหญ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหที่ประชุมใหญเลือกกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน
ขอ 22 การประชุมใหญสามัญประจําป มีระเบียบวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
22.1 รับทราบกิจการที่ไดดําเนินมาในรอบป
22.2 รับทราบบัญชีรายรับรายจาย และงบดุลของปที่ผานมา
22.3 เลือกตั้งกรรมการสมาคม ในกรณีที่คณะกรรมการสมาคมจะหมดวาระในปนั้น
22.4 แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี
ขอ 23 การลงมติในที่ประชุมใหญ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนเกณฑ ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
สมาชิกที่ไดรับมอบอํานาจใหเขาประชุมแทนสมาชิกที่ไมไดเขาประชุมดวยตนเองไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนแทนสมาชิกผูมอบอํานาจ
หมวด 4
กรรมการสมาคม
ขอ24 ใหคณะกรรมการสมาคมมีกรรมการจํานวนอยางนอยสิบหาคน อยางมากไมเกินยี่สิบเกาคน ใน
จํานวนนี้ใหมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการโดยตําแหนงดวย
ขอ25 ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนกรรมการที่จะมีในคณะกรรมการใหแนนอน แลวจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกใหเปนกรรมการมีจํานวนกึ่งหนึ่ง หรือใกลเคียงของทั้งคณะ
ในกรณีสมาชิกสถาบัน ใหผูแทนที่ไดรับแตงตั้งจากสมาชิกสถาบันเปนหนังสือเปนกรรมการของ
สมาคมได
ใหกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ สรรหานายกสมาคมหนึ่งคนใหเปนผูกระทํา
การแทนสมาคม และเปนหัวหนาในการบริหารกิจการสมาคม
ใหนายกสมาคมหารือกับกรรมการที่ไดรับเลือกตั้ง แลวแตงตั้งสมาชิกสามัญเปนกรรมการอีกให
ครบจํานวนทั้งคณะแลวแจงใหสมาชิกทราบ
ขอ26 ใหนายกสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษา
แนะนําแกสมาคมไดตามความเหมาะสม
ข อ 27 ให ค ณะกรรมการสมาคมชุ ด ใหม มี ก ารประชุ ม ภายในสามสิ บ วั น นั บ จากวั น ที่ มี การเลื อ กตั้ ง
กรรมการ เพื่อรับมอบงานจากคณะกรรมการสมาคมชุดเดิม
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คณะกรรมการสมาคมชุดใหมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหลังจากรับมอบหมายงานจากคณะกรรมการ
สมาคมชุดเดิม เปนที่เรียบรอยแลว
ขอ28 คณะกรรมการสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
28.1 กําหนดนโยบายของสมาคมและบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
สมาคม
28.2 จัดตั้งหนวยงานหรือองคกรเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคม
28.3 ออกระเบียบที่ไมขัดตอขอบังคับนี้
28.4 รับผิดชอบในกิจการ ทรัพยสินและการเงินของสมาคม รวมทั้งการจายเงินของสมาคม
เทาที่จําเปนเพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคของสมาคม
28.5 พิจารณารับ หรือไมรับสมาชิกของสมาคม
28.6 พิจารณาใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพ
28.7 เรียกประชุมใหญ
28.8 แตงตั้งซอมกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามขอ31
28.9 แตงตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงไดตามวาระของกรรมการที่แตงตั้ง
28.10 ทบทวนการวาจางและเลิกจางเจาหนาที่ของสมาคม
ขอ29 ใหนายกสมาคม ประชุมหารือกับกรรมการสมาคมเพื่อขอความเห็นชอบในการแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้
29.1 อุปนายกสมาคม ตามลําดับตําแหนง เปนผูรักษาการแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคม
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และเปนผูแทนหรือผูชวยนายกสมาคม
29.2 ผูจัดการสมาคม ทําหนาที่เปนผูบริหารกิจการของสมาคม ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
29.3 เลขานุการสมาคม ทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคม และดําเนินการตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
29.4 เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย งบดุล
และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวตรวจสอบได
29.5 นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก และเก็บคาลงทะเบียนและคาบํารุงจาก
สมาชิกสงเหรัญญิก
29.6 ปฏิคม มีหนาที่ประสานกิจกรรมของสมาคม
29.7 ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกของ
สมาคม และบุคคลทั่วไปรูจัก แพรหลาย และเชิญชวนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกของสมาคม
ขอ30 กรรมการสมาคมอยูในตําแหนงไดคราวละสองป กรรมการเมื่อพนจากตําแหนงแลว อาจไดรับ
เลือกตั้งหรือแตงตั้งอีกได กรรมการจะดํารงตําแหนงนายกสมาคมติดตอกันเกินสองวาระ ไมได
ในกรณีที่นายกสมาคมพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการสมาคมพิจารณาใหอุป
นายกคนใดคนหนึ่งที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม รักษาการ และปฏิบัติหนาที่นายกสมาคม
จนกวาจะครบวาระของคณะกรรมการสมาคม
ขอ31 กรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
31.1 ลาออก โดยแจงเปนหนังสือตอนายกสมาคม
31.2 ขาดจากสมาชิกภาพ
31.3 ในกรณีที่เปนผูแทนสมาชิกสถาบัน ถาสถาบันนั้นพนจากสมาชิกภาพ หรือสถาบันนั้นได
แจงเปนหนังสือถึงนายทะเบียนขอถอน หรือเปลี่ยนผูแทน
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31.4 ในกรณีเลือกตั้ง ที่ประชุมใหญมีมติใหออก ในกรณีแตงตั้ง คณะกรรมการสมาคมหรือ
นายกสมาคมใหออก
31.5 เปนบุคคลลมละลาย
31.6 เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
31.7 ตาย
ขอ32 ตําแหนงกรรมการสมาคมที่วางลงกอนกําหนด
32.1 ถาเปนตําแหนงที่เลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสมาคมแตงตั้ง
32.2 ถาเปนตําแหนงที่แตงตั้ง ใหนายกสมาคมแตงตั้ง ทั้งนี้โดยพิจารณาจากสมาชิกสามัญ แลว
แตงตั้งซอมใหอยูในตําแหนงตามวาระของกรรรมการที่แทน
ขอ33 ใหคณะกรรมการสมาคมมีการประชุมตามความเหมาะสมแตไมนอยกวาสามเดือนตอครั้ง เพื่อ
บริหารกิจการของสมาคม
ขอ34 การประชุมคณะกรรมการสมาคม จะตองมีกรรมการสมาคมหรือผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจเขารวม
ประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงครบองคประชุม
ขอ35 ในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ใหนายกสมาคมเปนประธานที่ประชุมและเลขานุการสมาคม
เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ36 ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมแทน
ขอ37 การลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
หมวด 5
การเงินและทรัพยสิน
ขอ38 ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดครั้งละไมเกินสามหมื่นบาท ถาเกินกวานั้นให
นําฝากธนาคาร
ขอ39 ในการลงนามในเช็คสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูที่นายกสมาคมมอบหมาย
กับเหรัญญิก หรือผูที่เหรัญญิกมอบหมาย
ขอ40 ใหผูจัดการสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกินหาหมื่นบาท นายกสมาคมมี
อํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกินหนึ่งแสนบาท ถาเกินกวานั้นใหขออนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม
ในการสั่งจายเงินของสมาคมตามแผนงาน หรือโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม
แลว ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินเกินหนึ่งแสนบาทได โดยไมตองขออนุมัติจากคณะกรรรมการสมาคม
เปนคราวๆ ไป
ขอ41 ในการรับหรือจายเงินทุกครั้งจะตองมีเหรัญญิก หรือผูที่เหรัญญิกมอบหมายลงชื่อไวและผูจัดการ
สมาคม จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย งบการเงินแลวเสนอตอคณะกรรมการสมาคมภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้น
ปปฏิทิน
ขอ42 ผูสอบบัญชีจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต และมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม
ขอ43 ผูสอบบัญชีมีหนาที่ตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคม และแสดงความเห็นวางบการเงิน
ถูกตองหรือไม แลวนํางบการเงินของสมาคมแถลงตอที่ประชุมใหญ โดยเร็ว
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ขอ44 ผูสอบบัญชีมีอํานาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพยสิน และการเงินจากกรรมการ หรือเจาหนาที่
ของสมาคมและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมสอบถามเกี่ยวกับทรัพยสิน
หมวด 6
เบ็ดเตล็ด
ขอ45 ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่สมาคมไดจดทะเบียนเปนตนไป
ขอ46 ขอบังคับของสมาคมจะแกไขเพิ่มเติม หรือจะเลิก ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ ซึ่งประกอบ ดวย
คะแนนเสียงเห็นดวยไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม ยกเวนเพราะเหตุแหง กฎหมาย
ขอ47 เมื่อสมาคมไดรับการจดทะเบียนจากทางราชการแลว ใหคณะผูเริ่มการเปนสมาชิกสามัญ และ
รักษาการในตําแหนงคณะกรรมการสมาคม เพื่อรับสมัครสมาชิก และเรียกประชุมใหญ เลือกตั้งคณะกรรมการ
สมาคม บริหารงานของสมาคมตอไป
ขอ48 สมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญ เวนแตเปนการเลิกดวยเหตุตามกฎหมาย มติของที่
ประชุมใหญใหเลิกสมาคม จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกที่ประชุม
ขอ49 ในกรณีที่มีการเลิกสมาคม เมื่อชําระบัญชีแลว ใหทรัพยสินของสมาคมที่เหลือตกเปนขององคกรที่
มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการสงเสริมดานความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งที่ประชุมใหญ มีมติใหความเห็นชอบ
ขอ50 ใหสมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพและสมาชิกสามัญสถาบันตลอดชีพซึ่งมีอยูกอนวันที่บังคับใช
ขอบังคับนี้ ยังคงเปนสมาชิกสามัญตามขอบังคับนี้ตอไป
นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคม
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