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สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
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2561
หมวด 1
ความทัว่ ไป
ข้อ 1 สมาคมนี้มีชืช่ือว่า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
เรียกโดยย่อว่า “สปอท”” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THE SAFETY AND HEALTH AT WORK
PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) ย่อว่า SHAWPAT
ข้อ 2 สํานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเลขที
คร
่ 22/3
หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
3.1 ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและนอกงาน โดย
ดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้
3.1.1 การศึกษา การวิจัย การบริการวิ
การวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3.1.2 การผลิต การเผยแพร่ ตํารา สื่อ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร และเอกสารวิชาการ
3.1.3 การให้คําปรึกษาแนะนํา
3.1.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3.1.5 การอบรม จัดสัมมนา การเรียนการสอน
3.1.6 การให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน และสิ
และ ่งแวดล้อม
3.1.7 การตรวจสอบ ตรวจประเมิน และรับรองระบบเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3.1.8 การปรับปรุงและพัฒนาองค์การ
3.2 รณรงค์ส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสํานึกและวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานและนอกงาน โดยการจัดกิจกรรม การประกวดแข่งขัน และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครั
ยงา
ฐ องค์การ
เอกชน สถาบันต่างๆๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและนอกงาน
3.4 ไม่ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเมือง
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หมวด 2
สมาชิก
ข้อ 4 สมาชิกของสมาคมมีสามประเภท คือ
4.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่
4.1.1 สมาชิกบุคคล ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
หรืออนามัยในการทํางาน
4.1.2 สมาชิกสถาบัน คือ นิติบุคคลที่ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทํางาน
4.2 สมาชิ ก สมทบ ได้ แก่ นัก เรี ย น นัก ศึ กษาที่กํ า ลั ง ศึก ษาเกี่ย วกั บ ความปลอดภั ย หรื อ
อนามัยในการทํางาน
4.3 สมาชิ กกิ ต ติม ศัก ดิ์ ได้แ ก่ บุ คคลผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ผู้ท รงเกีย รติ ผู้อ ยู่ ใ นฐานะที่ อุป การะ
สมาคม หรือผู้ได้อุปการะสมาคม ที่คณะกรรมการเชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 5 สมาชิกสามัญ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
5.1 บรรลุนิติภาวะ
5.2 ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือได้รับโทษจํา คุกตามคํา พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ยกเว้น ความผิด ฐาน
ประมาทหรือลหุโทษ
ข้อ 6 ให้ผู้สมัครเป็นสมาชิก ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
ข้อ 7 ค่าบํารุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญบุคคล
ปีละ
สองร้อยบาท
7.2 สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ
ครั้งเดียว
หนึ่งพันห้าร้อยบาท
7.3 สมาชิกสามัญสถาบัน
ปีละ
สองพันห้าร้อยบาท
7.4 สมาชิกสมทบ
ไม่ต้องเสียค่าบํารุง
7.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่ต้องเสียค่าบํารุง
ข้อ 8 ในการเข้า เป็น สมาชิก ให้ยื่น ใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการสมาคม โดยมี
กรรมการหรือสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อยหนึ่งคน ให้เลขานุการสมาคมประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ
สํานักงานสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ คัดค้านการสมัครได้ เมื่อครบกําหนด
แล้วให้เลขานุการสมาคมนําใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิกถ้ามี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคมเพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วผลเป็น
ประการใดให้เลขานุการแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ในกรณีสมาชิกสถาบัน ให้สถาบันโดยผู้กระทําแทนมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทน ให้ยื่นใบสมัคร
และเป็นผู้แทนในฐานะสมาชิกสถาบัน
ข้อ 9 ให้ผู้สมัคร ชําระค่าบํารุงสมาคมภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการรับเข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคม
ให้ส มาชิกภาพของผู้ส มัคร เริ่ม เมื่อคณะกรรมการสมาคมได้พิ จ ารณารับ เป็ น สมาชิกของ
สมาคม และผู้สมัครได้ชําระเงินค่าบํารุงสมาคมแล้ว
ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้เริ่มตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคําเชิญ เป็นสมาชิกของ
สมาคมถึงสํานักงานของสมาคม
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ข้อ 11 ให้สมาชิกชําระค่าบํารุงประจําปีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี และให้ถือ
ว่าค่าบํารุงตามข้อ 7 เป็นค่าบํารุงประจําปีปฏิทินทั้งปี
ข้อ 12 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
12.1 ขาดคุณสมบัติสมาชิกตามข้อ 5
12.2 ลาออก และได้ยนื่ หนังสือต่อคณะกรรมการสมาคมแล้ว
12.3 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้คัดชื่อออกจากทะเบียน
12.4 ขาดส่งค่าบํารุงสมาชิก 3 ปีติดต่อกัน
ข้อ 13 สิทธิของสมาชิก
13.1 ประดับเครื่องหมายของสมาคม
13.2 ใช้สถานที่และบริการของสมาคม
13.3 เสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการสมาคม
13.4 เข้าประชุมใหญ่ และสมาชิกสามัญซึ่งไม่ขาดส่งค่าบํารุงประจําปี ออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมได้
13.5 สมาชิกสามัญซึ่งเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่ขาดส่งค่าบํารุงประจําปี ได้รับ
เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
13.6 เข้าชื่อร้องขอต่อคณะกรรมการสมาคมให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
13.7 ร้อ งขอต่อ คณะกรรมการสมาคมเพื่ อ ตรวจสอบบั ญ ชี ท รัพ ย์ สิน หรื อเอกสารของ
สมาคม
ข้อ 14 หน้าที่ของสมาชิก
14.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประเพณีของสมาคม
14.2 ประพฤติตนให้เป็นที่สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
14.3 ร่วมกิจกรรมของสมาคม
14.4 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคม
14.5 เผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม
หมวด 3
การประชุมใหญ่
ข้อ 15 การประชุมใหญ่ คือ
15.1 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
15.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการสมาคมมีการประชุมใหญ่ส ามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้ง ประมาณเดือน
สิงหาคมของทุกปี
ข้อ 17 การประชุมใหญ่วิส ามัญ อาจจะมีขึ้นโดยคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร หรือโดยการ
เข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการ
สมาคม
ข้อ 18 ให้เลขานุการสมาคมเป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ตามมติคณะกรรมการสมาคมโดยแจ้งเป็นหนังสือ
หรือลง หนังสือพิมพ์ และประกาศไว้ ณ สํานักงานของสมาคมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
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ข้อ 19 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงครบองค์ประชุม
สําหรับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเข้าประชุมไม่
ครบองค์ประชุมให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร เมื่อถึงเวลาแล้วยังมีสมาชิกเข้าประชุมไม่ครบองค์
ประชุมอีก ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวัน
ในการประชุมครั้งหลัง ถ้ามีสมาชิกเข้าประชุมเป็นจํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ 20 ในการประชุม ใหญ่ ให้น ายกสมาคมเป็ น ประธานที่ป ระชุม และเลขานุการสมาคม เป็ น
เลขานุการที่ประชุม
ข้อ 21 ในการประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
ข้อ 22 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี มีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
22.1 รายงานกิจการที่ได้ดําเนินมาในรอบปี
22.2 รายงานบัญชีรายรับรายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินของปีที่ผ่านมา
22.3 เลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่ ถ้ามี
22.4 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
ข้อ 23 การลงมติในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็น
เกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
สมาชิกสามัญสถาบันสามารถมอบอํานาจให้ผู้แทนเข้าประชุมได้ และผู้แทนมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแทนสมาชิกสามัญสถาบันผู้มอบอํานาจ
ผู้ที่ได้รับมอบอํา นาจให้เ ข้า ประชุมแทนสมาชิกสามัญ บุคคลที่ ไม่สามารถเข้าประชุมด้ว ย
ตนเองไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกสามัญบุคคลผู้มอบอํานาจ
หมวด 4
กรรมการสมาคม
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการสมาคมมีกรรมการจํานวนอย่างน้อยสิบห้าคน อย่างมากไม่เกินยี่สิบเก้าคน
ในจํานวนนี้ให้มีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการโดยตําแหน่งด้วย
ข้อ 25 ให้นายกสมาคมมาจากการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหานายกสมาคม ประกอบด้วย
อดีตนายกสมาคม นายกสมาคม อุปนายกสมาคม และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งคนที่คณะกรรมการสมาคม
เห็นชอบ โดยเลขานุการสมาคมเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหานายกสมาคม การสรรหานายก
สมาคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมกําหนด
ให้นายกสมาคมเป็นผู้กระทําการแทนสมาคม และเป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการสมาคม
ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนกรรมการที่จะมีในคณะกรรมการ แล้วจัดการเลือกตั้งจาก
สมาชิกสามัญให้เป็นกรรมการมีจํานวนกึ่งหนึ่งหรือใกล้เคียงของทั้งคณะโดยให้นับรวมนายกสมาคม
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งให้มีสัดส่วนตามจํานวนสมาชิกสามัญสถาบันและสมาชิกสามัญบุคคลที่
สมาคมมีอยู่ ณ ขณะนั้น
ให้นายกสมาคมหารือกับกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง แล้วแต่งตั้งสมาชิกสมาคมเป็นกรรมการ
อีกให้ครบจํานวนทั้งคณะ โดยให้มีสัดส่วนตามจํานวนสมาชิกสามัญสถาบันและสมาชิกสามัญบุคคลที่
สมาคมมีอยู่ ณ ขณะนั้น แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ
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ในกรณีสมาชิกสามัญสถาบัน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือเป็นกรรมการของ
สมาคมได้
ข้อ 26 ให้นายกสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้
คําปรึกษาแนะนําแก่สมาคมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 27 ให้คณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ มีการประชุมภายในสามสิบวันนับจากวันที่มีการเลือกตั้ง
กรรมการ เพื่อรับมอบงานจากคณะกรรมการสมาคมชุดเดิม
คณะกรรมการสมาคมชุ ด ใหม่ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ห ลั งจากรั บ มอบหมายงานจาก
คณะกรรมการสมาคมชุดเดิม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 28 คณะกรรมการสมาคมมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
28.1 กํ า หนดนโยบายของสมาคมและบริ ห ารกิ จ การของสมาคมให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคม
28.2 จัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
28.3 ออกระเบียบที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้
28.4 รับ ผิดชอบในกิจ การ ทรัพย์สิน และการเงิน ของสมาคม รวมทั้งการจ่ายเงิน ของ
สมาคมเท่าที่จําเป็นเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
28.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดําเนินกิจการ การบริหารองค์กรของสมาคม ตาม
ข้อ 28.1 และ ข้อ 28.2
28.6 พิจารณารับ หรือไม่รับสมาชิกของสมาคม
28.7 พิจารณาให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
28.8 เรียกประชุมใหญ่
28.9 แต่งตั้งซ่อมกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามข้อ31
28.10 แต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการซึ่งอยู่ในตําแหน่งได้ตามวาระของกรรมการที่
แต่งตั้ง
ข้อ 29 ให้นายกสมาคม โดยความเห็นชอบของกรรมการสมาคมมีอํานาจแต่งตั้งผู้จัดการสมาคม ทํา
หน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของสมาคม ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และนายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการ
สมาคม ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
29.1 อุปนายกสมาคม ตามลําดับตําแหน่ง เป็นผู้รักษาการแทนนายกสมาคม เมื่อนายก
สมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเป็นผู้แทนหรือผู้ช่วยนายกสมาคม
29.2 เลขานุการสมาคม ทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุม
คณะกรรมการสมาคม และดําเนินการตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
29.3 เหรัญ ญิก มีห น้า ที่เ กี่ย วกับ การเงิน ของสมาคม โดยให้มีการจัด ทํา บัญ ชีร ายรับ
รายจ่าย งบแสดงฐานะการเงิน และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้ตรวจสอบได้
29.4 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก และการเก็บค่าบํารุงจากสมาชิก
29.5 ปฏิคม มีหน้าที่ประสานกิจกรรมของสมาคม
29.6 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก
ของสมาคม และบุคคลทั่วไปรู้จัก แพร่หลาย และเชิญชวนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ30 กรรมการสมาคมอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสองปี กรรมการเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้ว อาจได้รับ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งอีกได้ กรรมการจะดํารงตําแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินสองวาระ ไม่ได้
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ในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาให้
อุปนายกคนใดคนหนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม รักษาการ และปฏิบัติหน้าที่นายก
สมาคมจนกว่าจะครบวาระของคณะกรรมการสมาคม
ข้อ 31 กรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
31.1 ลาออก โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อนายกสมาคม
31.2 ขาดจากสมาชิกภาพ
31.3 ในกรณีที่เป็นผู้แทนสมาชิกสถาบัน ถ้าสถาบันนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ หรือสถาบัน
นั้นได้แจ้งเป็นหนังสือถึงนายทะเบียนขอถอน หรือเปลี่ยนผู้แทน
31.4 ในกรณีเลือกตั้ง ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก ในกรณีแต่งตั้ง คณะกรรมการสมาคม
หรือนายกสมาคมให้ออก
31.5 เป็นบุคคลล้มละลาย
31.6 เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
31.7 ตาย
ข้อ 32 ตําแหน่งกรรมการสมาคมที่ว่างลงก่อนกําหนด
32.1 ถ้าเป็นตําแหน่งที่เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสมาคมแต่งตั้ง
32.2 ถ้าเป็นตําแหน่งที่แต่งตั้ง ให้นายกสมาคมแต่งตั้ง ทั้งนี้โดยพิจารณาจากสมาชิกสามัญ
แล้วแต่งตั้งซ่อมให้อยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรรมการที่แทน
ข้อ 33 ให้คณะกรรมการสมาคมมีการประชุมตามความเหมาะสมแต่ไม่น้อยกว่าสามเดือนต่อครั้ง
เพื่อบริหารกิจการของสมาคม
ข้อ 34 การประชุมคณะกรรมการสมาคม จะต้องมีกรรมการสมาคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอํานาจ
เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม
ข้อ 35 ในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุมและเลขานุการ
สมาคมเป็นเลขานุการที่ประชุม
ข้อ 36 ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน
ข้อ 37 การลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
หมวด 5
การเงินและทรัพย์สนิ
ข้อ 38 การเก็บรักษาเงินสดของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกําหนด
ข้อ 39 ในการลงนามในเช็คสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้จัดการสมาคมกับ
เหรัญญิกหรือเลขานุการสมาคม
ข้อ 40 อํานาจในการสั่งจ่ายเงินของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกําหนด
ข้อ 41 ในการรับหรือจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีเหรัญญิก หรือผู้ที่เหรัญญิกมอบหมายลงชื่อไว้และ
ผู้จัดการสมาคม จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย งบการเงินแล้วเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมภายใน 90 วัน
นับจากวันสิ้นปีปฏิทิน
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ข้อ 42 ผู้ส อบบัญ ชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญ ชีที่ได้รับอนุญาต และมิใช่กรรมการหรือเจ้า หน้า ที่ของ
สมาคม
ข้อ 43 ผู้ส อบบั ญ ชีมี ห น้า ที่ ต รวจสอบบั ญ ชีแ ละเอกสารของสมาคม และแสดงความเห็ น ว่า งบ
การเงินถูกต้องหรือไม่ แล้วนํางบการเงินของสมาคมแถลงต่อที่ประชุมใหญ่โดยเร็ว
ข้อ 44 ผู้ส อบบั ญ ชีมี อํ า นาจเรี ย กเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ สิน และการเงิ น จากกรรมการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของสมาคมและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หมวด 6
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 45 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่สมาคมได้จดทะเบียนเป็นต้นไป
ข้อ 46 ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขเพิ่มเติม หรือจะเลิก ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ ซึ่งประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เข้าประชุม ยกเว้นเพราะเหตุแห่ง
กฎหมาย
ข้อ 47 เมื่อสมาคมได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการแล้ว ให้คณะผู้เริ่มการเป็นสมาชิกสามัญ
และรักษาการในตําแหน่งคณะกรรมการสมาคม เพื่อรับสมัครสมาชิก และเรียกประชุมใหญ่ เลือกตั้ง
คณะกรรมการสมาคม บริหารงานของสมาคมต่อไป
ข้อ 48 สมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่เป็นการเลิกด้วยเหตุตามกฎหมาย มติ
ของที่ประชุมใหญ่ให้เลิกสมาคม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกที่ประชุม
ข้อ 49 ในกรณีที่มีการเลิกสมาคม เมื่อชําระบัญชีแล้ว ให้ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลือตกเป็นของ
องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ มีมติให้
ความเห็นชอบ
ข้อ 50 ให้สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพและสมาชิกสามัญสถาบันตลอดชีพซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่บังคับ
ใช้ข้อบังคับนี้ ยังคงเป็นสมาชิกสามัญตามข้อบังคับนีต้ ่อไป
นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม
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