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ขอบังคับ 
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND)  

UNDER HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN PATRONAGE 
 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2565 

 

หมวด 1 
ความท่ัวไป 

 

 ขอ  1  สมาคมนี้มีชื่อวา  สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  ในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือชื่อยอวา 
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ ฯ มีชื ่อเปน
ภาษาอังกฤษวา  SAFETY  AND  HEALTH  AT  WORK  PROMOTION ASSOCIATION  (THAILAND) UNDER 
HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN PATRONAGE ยอวา SHAWPAT 

 

                                             
                 

ขอ 2  สำนักงานใหญของสมาคมตั ้งอยู  เลขที ่ 141  ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ ่งชัน  
กรุงเทพมหานคร  10170 

ขอ 3  วัตถุประสงคของสมาคม  เพ่ือ  
3.1   สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานและนอกงาน โดย

ดำเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
3.1.1 การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาองคความรู และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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 

และสิ่งแวดลอม 
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3.1.8  การปรับปรุงและพัฒนาองคการ  
3.2  รณรงคสงเสริม เสริมสราง จิตสำนึกและวัฒนธรรม ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงานและนอกงาน โดยการจัดกิจกรรม การประกวดแขงขัน และการประชาสัมพันธผาน
สื่อตาง ๆ 

3.3 สงเสริมความรวมมือ ประสานงาน และสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน 
สถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสรางองคความรูและแนวทางปฏิบัติ ดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานและนอกงาน 

3.4  ไมดำเนินการใด ๆ เก่ียวกับการเมือง 
  
                                            หมวด  2 

สมาชิก 
 

ขอ 4 สมาชิกของสมาคมมีสามประเภท คือ 
 4.1 สมาชิกสามัญ ไดแก 

4.1.1   สมาชิกบุคคล ที่มีความรู  มีประสบการณ หรือมีหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
อนามัยในการทำงาน 
  4.1.2   สมาชิกสถาบัน คือ นิติบุคคลท่ีสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน 

4.2 สมาชิกสมทบ ไดแก นักเรียน นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัย หรืออนามัยในการ
ทำงาน 

4.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงเกียรติ ผูอยูในฐานะท่ีอุปการะสมาคม หรือผู
ไดอุปการะสมาคม ท่ีคณะกรรมการเชิญเขาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ 

ขอ 5 สมาชิกสามัญ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
5.1   บรรลุนิติภาวะ 
5.2   ไมตองคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถ หรือไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก  ยกเวน  ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
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 โดยมีกรรมการหรือ
สมาชิกสามัญรับรองอยางนอยหนึ่งคน ใหเลขานุการสมาคมประกาศรายชื่อผูสมัครไว ณ สำนักงานสมาคมเปน
เวลาไมนอยกวาสิบหาวัน เพ่ือใหสมาชิกอ่ืนๆ คัดคานการสมัครได เม่ือครบกำหนดแลวใหเลขานุการสมาคมนำใบ
สมัครและหนังสือคัดคานของสมาชิกถามี เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาวาจะรับหรือไม
รับเขาเปนสมาชิกของสมาคม เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวผลเปนประการใดใหเลขานุการแจงใหผูสมัคร
ทราบ  
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 ในกรณีสมาชิกสถาบัน ใหสถาบันโดยผูกระทำแทนมีหนังสือแตงตั้งผูแทน  ใหยื่นใบสมัครและเปน
ผูแทนในฐานะสมาชิกสถาบัน 

ขอ 9 ใหผูสมัคร ชำระคาบำรุงสมาคมภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับแจงผลการรับเขาเปนสมาชิกของ
สมาคม   

ใหสมาชิกภาพของผูสมัคร เริ่มเมื่อคณะกรรมการสมาคมไดพิจารณารับเปนสมาชิกของสมาคม และ
ผูสมัครไดชำระเงินคาบำรุงสมาคมแลว  

ขอ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ใหเริ่มตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคำเชิญเปนสมาชิกของสมาคมถึง
สำนักงานของสมาคม 

ขอ 11 ใหสมาชิกชำระคาบำรุงประจำปภายในหกสิบวันนับแตวันที่ 1 มกราคมของทุกป และใหถือวาคา
บำรุงตามขอ 7 เปนคาบำรุงประจำปปฏิทินท้ังป 

ขอ 12 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 
12.1 ขาดคุณสมบัติสมาชิกตามขอ 5 
12.2 ลาออก และไดยื่นหนังสือตอคณะกรรมการสมาคมแลว 
12.3 ท่ีประชุมใหญลงมติใหคัดชื่อออกจากทะเบียน 
12.4  ขาดสงคาบำรุงสมาชิก 3 ปติดตอกัน 

ขอ 13  สิทธิของสมาชิก 
13.1 ประดับเครื่องหมายของสมาคม  
13.2 ใชสถานท่ีและบริการของสมาคม  
13.3 เสนอขอคิดเห็นตอคณะกรรมการสมาคม 
13.4 เขาประชุมใหญ และสมาชิกสามัญซึ่งไมขาดสงคาบำรุงประจำป ออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชุมได 
13.5 สมาชิกสามัญซึ่งเปนสมาชิกไมนอยกวา 1 ป และไมขาดสงคาบำรุงประจำป  ไดรับเลือกตั้ง 

หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม  
13.6 เขาชื่อรองขอตอคณะกรรมการสมาคมใหจัดประชุมใหญวิสามัญได 
13.7 รองขอตอคณะกรรมการสมาคมเพ่ือตรวจสอบบัญชีทรัพยสิน หรือเอกสารของสมาคม 

ขอ 14 หนาท่ีของสมาชิก 
14.1 ปฏบิัติตามขอบังคับ ระเบียบ และประเพณีของสมาคม 
14.2 ประพฤติตนใหเปนท่ีสมเกียรติท่ีเปนสมาชิกของสมาคม 
14.3 รวมกิจกรรมของสมาคม 
14.4 ใหความรวมมือในกิจกรรมของสมาคม 
14.5 เผยแพรชื่อเสียงของสมาคม 

 
หมวด 3 

การประชุมใหญ 
 

ขอ  15  การประชุมใหญ  คือ 
                15.1  ประชุมใหญสามัญประจำป 
                15.2   ประชุมใหญวิสามัญ 
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ขอ  16 ใหคณะกรรมการสมาคมมีการประชุมใหญสามัญประจำป ปละหนึ่งครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคมของ
ทุกป  

ขอ  17 การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ ้นโดยคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร หรือโดยการเขาชื่อ
รวมกันของสมาชิกสามัญไมนอยกวาหนึ่งในสิบของสมาชิกสามัญท้ังหมด รองขอตอคณะกรรมการสมาคม 

ขอ  18 ใหเลขานุการสมาคมเปนผูเรียกประชุมใหญตามมติคณะกรรมการสมาคมโดยแจงเปนหนังสือ หรือ
ลง หนังสือพิมพ และประกาศไว ณ สำนักงานของสมาคมกอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ขอ  19  ในการประชุมใหญสามัญประจำป จะตองมีสมาชิกสามัญเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชกิ
ท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงครบองคประชุม  
          สำหรับการประชุมใหญสามัญประจำป เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเขาประชุมไมครบ
องคประชุมใหขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร เมื่อถึงเวลาแลวยังมีสมาชิกเขาประชุมไมครบองคประชุมอีก ให
เรียกประชุมใหมภายในสิบหาวัน 
           ในการประชุมครั้งหลัง ถามีสมาชิกเขาประชุมเปนจำนวนเทาใด ก็ใหถือวาครบองคประชุม 

ขอ  20  ในการประชุมใหญใหนายกสมาคมเปนประธานที่ประชุม และเลขานุการสมาคม เปนเลขานุการท่ี
ประชุม 

ขอ  21  ในการประชุมใหญ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหท่ีประชุมใหญเลือกกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมแทน 

ขอ 22  การประชุมใหญสามัญประจำป มีระเบียบวาระการประชมุในเรื่องอยางนอยดังตอไปนี้  
                 22.1  รายงานกิจการท่ีไดดำเนินมาในรอบป 
                22.2  รายงานบัญชีรายรับรายจาย และงบแสดงฐานะการเงินของปท่ีผานมา 
                22.3   เลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม ถามี 
                22.4  แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี 

ขอ 23  การลงมติในท่ีประชุมใหญ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนเกณฑ ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงชี้ขาด   
                สมาชิกสามัญสถาบันสามารถมอบอำนาจใหผู แทนเขาประชุมได และผู แทนมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแทนสมาชิกสามัญสถาบันผูมอบอำนาจ 

          ผูที่ไดรับมอบอำนาจใหเขาประชุมแทนสมาชิกสามัญบุคคลที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกสามัญบุคคลผูมอบอำนาจ 

 
หมวด  4  

กรรมการสมาคม 
 

ขอ  24 ใหคณะกรรมการสมาคมมีกรรมการจำนวนอยางนอยสิบหาคน อยางมากไมเกินยี่สิบเกาคน         
      ขอ  25  ใหนายกสมาคมมาจากการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหานายกสมาคม ประกอบดวย  อดีต
นายกสมาคม นายกสมาคม  อุปนายกสมาคม  และผูทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งคนท่ีคณะกรรมการสมาคมเห็นชอบ โดย
เลขานุการสมาคมเปนเลขานุการของคณะกรรมการสรรหานายกสมาคม การสรรหานายกสมาคมใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมกำหนด  
                ใหนายกสมาคมเปนผูกระทำการแทนสมาคม และเปนหัวหนาในการบริหารกิจการสมาคม 
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                ใหที่ประชุมใหญกำหนดจำนวนกรรมการที่จะมีในคณะกรรมการ แลวจัดการเลือกตั้งจากสมาชิก
สามัญใหเปนกรรมการมีจำนวนกึ่งหนึ่งหรือใกลเคียงของทั้งคณะโดยใหนับรวมนายกสมาคม กรรมการที่มาจาก
การเลือกตั้งใหมีสัดสวนตามจำนวนสมาชิกสามัญสถาบันและสมาชิกสามัญบุคคลท่ีสมาคมมีอยู ณ ขณะนั้น  
                ใหนายกสมาคมหารือกับกรรมการที่ไดรับเลือกตั้ง   แลวแตงตั้งสมาชิกสมาคมเปนกรรมการอีกให
ครบจำนวนทั้งคณะ โดยใหมีสัดสวนตามจำนวนสมาชิกสามัญสถาบันและสมาชิกสามัญบุคคลที่สมาคมมีอยู      
ณ ขณะนั้น  แลวแจงใหสมาชิกทราบ  
          ในกรณีสมาชิกสามัญสถาบัน ใหผูแทนท่ีไดรับมอบอำนาจเปนหนังสือเปนกรรมการของสมาคมได 
 ขอ  26 ใหนายกสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งท่ีปรึกษา เพ่ือใหคำปรึกษาแนะนำแก
สมาคมไดตามความเหมาะสม 
 ขอ  27  ใหคณะกรรมการสมาคมชุดใหม มีการประชุมภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการ 
เพ่ือรับมอบงานจากคณะกรรมการสมาคมชุดเดิม  
                 คณะกรรมการสมาคมชุดใหมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหลังจากรับมอบหมายงานจากคณะกรรมการ
สมาคมชุดเดิม เปนท่ีเรียบรอยแลว    

ขอ  28  คณะกรรมการสมาคมมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
28.1    กำหนดนโยบายของสมาคมและบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

สมาคม 
28.2 จัดตั้งหนวยงานหรือองคกรเพ่ือดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคม. 
28.3 ออกระเบียบท่ีไมขัดตอขอบังคับนี้ 
28.4 รับผิดชอบในกิจการ ทรัพยสินและการเงินของสมาคม รวมทั้งการจายเงินของสมาคม

เทาท่ีจำเปนเพ่ือใหไดผลตามวัตถุประสงคของสมาคม   
  28.5 พิจารณาใหความเห็นชอบในการดำเนินกิจการ การบริหารองคกรของสมาคม ตาม       
ขอ 28.1 และ ขอ 28.2  

28.6  พิจารณารับ หรือไมรับสมาชิกของสมาคม 
28.7  พิจารณาใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพ 
28.8  เรียกประชุมใหญ 
28.9  แตงตั้งซอมกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามขอ  31  
28.10   แตงตั้งท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการซ่ึงอยูในตำแหนงไดตามวาระของกรรมการท่ีแตงตั้ง 

ขอ  29  ใหนายกสมาคม โดยความเห็นชอบของกรรมการสมาคมมีอำนาจแตงตั้งกรรมการสมาคม ใหดำรง
ตำแหนงตางๆ ดังตอไปนี้  
    29.1 อุปนายกสมาคม ตามลำดับตำแหนง เปนผูรักษาการแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคม
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได และเปนผูแทนหรือผูชวยนายกสมาคม 

29.2    เลขานุการสมาคม ทำหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคม และดำเนินการตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 

29.3 เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคม โดยใหมีการจัดทำบัญชีรายรับ  รายจาย    

งบแสดงฐานะการเงิน และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ เก่ียวกับการเงินไวตรวจสอบได  

29.4 นายทะเบียน มีหนาท่ีเก่ียวกับทะเบียนสมาชิก และการเก็บคาบำรุงจากสมาชิก 

29.5 ปฏิคม     มีหนาท่ีประสานกิจกรรมของสมาคม 
29.6 ประชาสัมพันธ   มีหนาท่ีเผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกของ

สมาคม และบุคคลท่ัวไปรูจัก แพรหลาย และเชิญชวนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกของสมาคม 
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ขอ  30 กรรมการสมาคมอยูในตำแหนงไดคราวละสองป กรรมการเมื่อพนจากตำแหนงแลว อาจไดรับ
เลือกตั้งหรือแตงตั้งอีกได กรรมการจะดำรงตำแหนงนายกสมาคมติดตอกันเกินสองวาระ ไมได 

         ในกรณีที่นายกสมาคมพนจากตำแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการสมาคมพิจารณาใหอุป
นายกคนใดคนหนึ่งที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม รักษาการ และปฏิบัติหนาที่นายกสมาคม
จนกวาจะครบวาระของคณะกรรมการสมาคม    

ขอ  31 กรรมการพนจากตำแหนงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 
  31.1   ลาออก โดยแจงเปนหนังสือตอนายกสมาคม 

31.2 ขาดจากสมาชิกภาพ 
31.3 ในกรณีที่เปนผูแทนสมาชิกสถาบัน ถาสถาบันนั้นพนจากสมาชิกภาพ หรือสถาบันนั้นได

แจงเปนหนังสือถึงนายทะเบียนขอถอน หรือเปลี่ยนผูแทน 
  31.4  ในกรณีเลือกตั้ง ที่ประชุมใหญมีมติใหออก ในกรณีแตงตั้ง คณะกรรมการสมาคมหรือ
นายกสมาคมใหออก 

31.5     เปนบุคคลลมละลาย 
31.6     เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
31.7    ตาย 

ขอ  32  ตำแหนงกรรมการสมาคมท่ีวางลงกอนกำหนด 
32.1 ถาเปนตำแหนงท่ีเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสมาคมแตงตั้ง 
32.2 ถาเปนตำแหนงที่แตงตั้ง ใหนายกสมาคมแตงตั้ง ทั้งนี้โดยพิจารณาจากสมาชิกสามัญแลว

แตงตั้งซอมใหอยูในตำแหนงตามวาระของกรรรมการท่ีแทน 
ขอ  33 ใหคณะกรรมการสมาคมมีการประชุมตามความเหมาะสมแตไมนอยกวาสามเดือนตอครั้ง เพ่ือ

บริหารกิจการของสมาคม 
ขอ  34 การประชุมคณะกรรมการสมาคม จะตองมีกรรมการสมาคมหรือผูแทนที่ไดรับมอบอำนาจเขารวม

ประชุม ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด จึงครบองคประชุม 
ขอ  35 ในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ใหนายกสมาคมเปนประธานที่ประชุมและเลขานุการสมาคม

เปนเลขานุการท่ีประชุม 
ขอ  36 ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ

ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานท่ีประชุมแทน 
ขอ  37 การลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานท่ีประชุมออกเสียงชี้ขาด   
 

หมวด 5 
การเงินและทรัพยสิน 

 

ขอ  38 การเก็บรักษาเงินสดของสมาคมใหเปนไปตามระเบียบท่ีสมาคมกำหนด  
ขอ  39 ในการลงนามในเช็คสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูจัดการสมาคมกับเหรัญญิก

หรือเลขานุการสมาคม  
ขอ  40 อำนาจในการสั่งจายเงินของสมาคมใหเปนไปตามระเบียบท่ีสมาคมกำหนด 
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 ขอ  41 ในการรับหรือจายเงินทุกครั้งจะตองมีเหรัญญิก หรือผูท่ีเหรัญญิกมอบหมายลงชื่อไวและผูจัดการ
สมาคม จัดทำบัญชีรายรับ รายจาย งบการเงินแลวเสนอตอคณะกรรมการสมาคมภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นป
ปฏิทิน 

ขอ  42 ผูสอบบัญชีจะตองเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต และมิใชกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสมาคม 
      ขอ  43 ผูสอบบัญชีมีหนาที่ตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคม และแสดงความเห็นวางบการเงิน
ถูกตองหรือไม แลวนำงบการเงินของสมาคมแถลงตอท่ีประชุมใหญโดยเร็ว  

ขอ  44 ผูสอบบัญชีมีอำนาจเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน และการเงินจากกรรมการ หรือเจาหนาท่ีของ
สมาคมและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาท่ีของสมาคมสอบถามเก่ียวกับทรัพยสิน  
 

หมวด 6 
เบ็ดเตล็ด 

 

 ขอ  45 ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีสมาคมไดจดทะเบียนเปนตนไป 
ขอ  46 ขอบังคับของสมาคมจะแกไขเพ่ิมเติม หรือจะเลิก ใหกระทำโดยท่ีประชุมใหญ ซ่ึงประกอบ ดวย

คะแนนเสียงเห็นดวยไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกท่ีเขาประชุม ยกเวนเพราะเหตุแหง กฎหมาย 
ขอ  47 เมื่อสมาคมไดรับการจดทะเบียนจากทางราชการแลว ใหคณะผูเริ ่มการเปนสมาชิกสามัญ และ

รักษาการในตำแหนงคณะกรรมการสมาคม เพื่อรับสมัครสมาชิก และเรียกประชุมใหญ เลือกตั้งคณะกรรมการ
สมาคม บริหารงานของสมาคมตอไป 

ขอ  48 สมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญ เวนแตเปนการเลิกดวยเหตุตามกฎหมาย มติของท่ี
ประชุมใหญใหเลิกสมาคม จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกท่ีประชุม 
 ขอ  49 ในกรณีท่ีมีการเลิกสมาคม เม่ือชำระบัญชีแลว ใหทรัพยสินของสมาคมท่ีเหลือตกเปนขององคกรท่ีมี
วัตถุประสงคเก่ียวกับการสงเสริมดานความปลอดภัยในการทำงาน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ มีมติใหความเห็นชอบ   
 ขอ  50  ใหสมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพและสมาชิกสามัญสถาบันตลอดชีพซึ่งมีอยูกอนวันที่บังคับใช
ขอบังคับนี้ ยังคงเปนสมาชิกสามัญตามขอบังคับนี้ตอไป   
 
 

                                       ประกาศ ณ วันท่ี  19  กรกฎาคม 2565                 
                                
                                                      
                     ลงชื่อ                                          
                           (รศ.ดร.เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ)   
                       นายกสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  
            ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   
 
 
หมายเหตุ : ขอบังคับน้ีไดจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมตามกฎหมาย เมือ่วันท่ี  19  กรกฎาคม 2565                  
และมผีลบังคับใชตามกฎหมาย นับจากวันท่ีประชุมใหญมีมตเิห็นชอบ และไดจดทะเบียนตามกฎหมาย    


