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ข้อบังคับ
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน
จังหวัดเชียงใหม่
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ข้ อบังคับ
ชมรมเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัย ในการทางาน จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบนั งานด้านความปลอดภัยในการทางาน มีบทบาทสาคัญยิง่ ทั้งในภาต
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพานิชยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่มี
อัตราการขยายตัวของสถานประกอบการมากขึ้น ทุก ๆปี ซึ่งจาเป็ นต้องมีมาตรการด้าน
กฏหมาย กากับดูแลเพื่อให้สถานประกอบการแต่ละแห่งได้ปฎิบตั ิ ตามเจตนารมย์ของ
กฏหมาย โดยผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นคือ เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทางาน
ระดับต่างๆ ที่จะต้องมีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ในการหามาตรการที่จะลดอัตรา
การประสบอันตรายและโรคอันเนื่องมาจากการทางานมากที่สุดและเพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนความปลอดภัย และสุ ขภาพอนามัย ในการทางาน ให้แก่สถานประกอบ
กิจการต่างๆ ที่อยูใ่ นเขต จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะนาไปสู่ ความ
ร่ วมมือของเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในการที่จะกาหนดนโยบาย
วางแผน และดาเนินการ แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการทางาน ได้อย่างจริ งจังและ
เป็ นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัย ในการทางานของสถาน
ประกอบกิจการดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานโดย
สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ความปลอดภัย
แรงงานพื้นที่ 3 จึงได้สนับสนุนและก่อตั้งชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทางาน
จังหวัดเชียงใหม่ข้ ึน โดยมีสมาชิกและคณะทางานดังที่จะกล่าวใว้ในข้อบังคับของชมรม
ฯ ซึ่งได้จดั ทาไว้แล้วดังต่อไปนี้
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หมวดที่ 1 ความทัว่ ไป
ข้ อที่ 1. ชื่ อของชมรม
ชมรมนี้มีชื่อว่า ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทางาน จังหวัดเชียงใหม่ ย่อว่า
จป.ชม. CHIANGMAI SAFETY CIRCLES ชื่อย่อว่า CSC.
ตราสัญลักษณ์ชมรม
ซึ่ งหมายความว่า
รู ปที่ประทับ

ฟันเฟื องล้อมพระธาตุดอยสุ เทพกากบาทความปลอดภัย
พระธาตุดอยสุ เทพก็คือศูนย์รวมใจของชาวเชียงใหม่และผูน้ บั ถือทัว่ ไป

ข้ อ 2. สานักงานใหญ่ ของชมรม
ตั้งอยูท่ ี่ 6/1 ม.4 ต.ต้นเปา อ.สันกาแพง เชียงใหม่ 50130 โทรสาร 053-343567
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ ของชมรม
1. เพื่อส่ งเสริ มให้สถานประกอบกิจการทุกขนาดโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก
ดาเนินการปรับปรุ งสภาพการทางานและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้ผใู ้ ช้แรงงานทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พานิชยกรรม มีความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและโรคจากการ
ทางานซึ่ งจะเป็ นปั จจัยไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้แรงงานและการเพิ่มผลผลิตของ
สถานประกอบกิจการ
2. เพื่อเพื่อเป็ นศูนย์กลางการให้บริ การความช่วยเหลือ ความร่ วมมือ ประสานงานกับส่ วน
ราชการ ตลอดจนแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงงานด้านความปลอดภัยให้สมาชิก
ได้รับทราบ
3. เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
4. เพื่อให้เกิดการรวมพลังเป็ นเครื อข่ายอย่างจริ งจังของสถานประกอบการในการให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้แต่ละสถานประกอบการมีการลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ น
ศูนย์ “ ZERO ACCIDENT”
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นโยบายของชมรม มีดงั นี้
1. ชมรมฯ จะสนับสนุนความรู ้และวิชาการด้านความปลอดภัยและสุ ขอนามัย แก่
นายจ้างและลูกจ้าง โดยการจัดฝึ กอบรม สัมมนาวิชาการ ประชาสัมพันธ์และ
นิทรรศการ
2. ชมรมฯ จะเป็ นตัวแทนเพื่อประสานงานหรื อให้ความร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะการส่ งเสริ มฟื้ นฟูสนับสนุนหรื อจรรโลงไว้ซ่ ึงการยกระดับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ของบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
พานิชยกรรม ให้ดีข้ ึน
3. ในการดาเนินงานของชมรมฯ จะมุ่งให้ทุกสถานประกอบการมีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามกฏหมายเป็ น
สาคัญ จะไม่ยงุ่ เกี่ยวหรื อสนับสนุนกลุ่มใดๆ หรื อดาเนินการเพื่อธุรกิจหรื อ
ผลประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น
4. ชมรมฯ เป็ นสมบัติของสมาชิกฯ ทุกๆคน การดาเนินงานของชมรมฯ จึงพึงเคารพ
สิ ทธิเสรี ภาพและความเสมอภาคของสมาชิกฯ เป็ นพื้นฐาน รับฟังความคิดเห็น
ของทุกๆฝ่ าย ไม่แบ่งแยกหมู่เหล่า มุ่งสร้างสรรสังคมให้เกิดความเป็ นเอกภาพ
ภราดรภาพ มีความสามัคคีปรองดองในทุกหมู่เหล่าและมุ่งรักษาผลประโยชน์
ของสังคมส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
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แผนผังคณะกรรมการชมรม
ประธานชมรม
รองประธานชมรม
เลขานุการชมรม
คณะกรรมการ
เหรัญญิก
ผูช้ ่วยเหรัญญิก

1
1
1
8
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

กรรมการที่ปรึ กษา
8
คน ประกอบด้วย
1. สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 3
3. สาธารณสุ ข จังหวัดเชียงใหม่
4. ประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
5. ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
6. หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่
7. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
หมวดที่ 2 สมาชิก
ข้ อ 4. ประเภทของสมาชิก
สมาชิกของชมรม มี 3 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกสถานประกอบกิจการ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ทุกระดับ
2. สมาชิกสถานประกอบกิจการ คือ นิติบุคคลหรื อสถานประกอบการที่มีความต้องการ ที่จะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
หรื อหน่วยงานที่ส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
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3. สมาชิกกิตติมาศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ ผูท้ รงเกียรติ ผูอ้ ยูใ่ นฐานะที่อุปการะชมรม
และคณะกรรมการของชมรมได้มีมติและเชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชมรม
ข้ อ 5. ค่ าบารุ งชมรม
สมาชิกชมรมต้องชาระค่าบารุ งให้ชมรมดังนี้
5.1 สมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
5.2 สมาชิกสถาบันหรื อสถานประกอบการ
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ตอ้ งชาระค่าบารุ ง

ปี ละ
ปี ละ

300 บาท
1,000 บาท

ให้สมาชิกชาระค่าบารุ งประจาปี ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ 1 มกราคม ของทุกปี และให้ถือ
ว่าค่าบารุ งที่ชาระตามข้อ 5 นี้ เป็ นค่าบารุ งประจาปี ปฏิทินทั้งปี
สมาชิกที่ขาดการชาระค่าบารุ ง จะไม่มีสิทธิ ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จาก ชมรมฯ ตาม ข้อ
9 (3)
ข้ อ 6. การยื่นใบสมัคร
ให้ผทู ้ ี่จะประสงค์จะเป็ นสมาชิกของชมรมยืน่ ในสมัครตามแบบ ต่อเลขานุการชมรม โดย
มีกรรมการของชมรมหรื อสามัญสมาชิกของชมรมอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อรับรอง
เมื่อเลขานุการชมรมได้รับใบสมัครและเงินตามวรรคก่อนให้ออกใบรับเงิน และในสมัคร
ให้ผสู ้ มัครไว้เป็ นหลักฐานและให้สาเนาใบสมัครติดประกาศไว้
ที่สานักงานของชมรมเป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน เพื่อให้ผมู ้ ีสิทธิได้เสี ยงได้ใช้สิทธิคดั ค้านการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกได้
ตามสมควร เมื่อครบกาหนดแล้วให้เลขานุการ นาใบสมัครและหนังสื อคัดค้านการสมัคร (ถ้ามี)
เสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการของชมรมในการประชุ มประจาเดือน ในเดือนถัดมาทันที และให้
คณะกรรมการของชมรมพิจารณาในที่ประชุมและลงมติรับหรื อไม่รับเข้าเป็ นสมาชิกของชมรม
หากคณะกรรมการลงมติรับเป็ นสมาชิกของชมรม ให้ถือว่าเป็ นสมาชิกภาพของผูส้ มัครเริ่ ม
ทันทีให้เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
เป็ นหนังสื อลงทะเบีย นตอบรับให้
ผูส้ มัคร
ทราบโดยเร็ ว ในกรณี ที่คณะกรรมการลงมติไม่รับ ให้จดั ส่ งเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งที่รับไว้
คืนให้ผสู ้ มัครโดยทางธนาณัติดว้ ย
ในกรณี ที่ผสู ้ มัครเป็ นสถานประกอบการให้สถานประกอบการ โดยผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนหรื อผูร้ ับมอบอานาจตามหนังสื อมอบอานาจเป็ นผูย้ ื่นใบสมัคร และเป็ นผูแ้ ทนในฐานะสมาชิก
สถานประกอบการ
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ข้ อ 7. สมาชิกภาพสมาชิกกิตติมศักดิ์
ให้เริ่ มตั้งแต่วนั ที่หนังสื อตอบรับคาเชิ ญเข้าเป็ นสมาชิกชมรม มาถึงชมรม
ข้ อ 8. การสิ้นสุ ดสมาชิ กภาพของชมรม
1. ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อบังคับ ข้อ 4
2. ตายหรื อสิ้ นสภาพนิติบุคคล ในกรณี ที่สมาชิกเป็ นสมาชิกสถาบันฯ
3. ลาออกโดยได้ยื่นหนังสื อต่อคณะกรรมการและประธานชมรมได้อนุมตั ิให้ออกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
4. ขาดชาระค่าบารุ งประจาปี จานวน 1 ครั้งติดกัน
ข้ อ 9. สิ่ งทีส่ มาชิกจะได้ รับ
1. ประดับเครื่ องหมายของชมรม
2. ใช้สถานที่และบริ การของชมรม
3. สมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ หรื อได้รับการแต่งตั้งเป็ นอนุกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่
อื่น
4. เสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
5. เข้าร่ วมประชุมใหญ่และออกเสี ยงลงคะแนน ในที่ประชุมใหญ่
6. เข้าชื่อเพื่อร้องขอต่อคณะกรรมการ ให้จดั ประชุมใหญ่สามัญ
7. ร้องต่อคณะกรรมการเพื่อขอตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน หรื อเอกสารใด ๆ ของชมรม
8. ได้รับข่าวสารจากชมรม
9. ได้สิทธิ ลดหย่อนค่าลงทะเบียน เข้ารับการฝึ กอบรม ในหลักสู ตรที่ชมรมจัด หรื อร่ วม
จัด
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ข้ อ 10. หน้ าทีข่ องสมาชิก
สมาชิกของชมรมมีหน้าที่ดงั นี้
1. ปฏิบตั ิตนตามข้อบังคับ ระเบียบ และประเพณี ที่ดีงามของชมรม
2. ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็ นสมาชิกของชมรม
3. เข้าร่ วมประชุมตามที่ชมรมฯ กาหนด
4. ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือกิจการหรื อกิจกรรมของชมรมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ
สมาชิก
5. รักษาผลประโยชน์ของชมรมฯ เผยแพร่ ชื่อเสี ยงและเกียรติคุณของชมรมฯ ไม่เป็ น
ปฏิปักษ์ ต่อชมรมฯ
6. แจ้งนายทะเบียนหรื อเลขานุ การทราบโดยเร็ ว กรณี ที่สมาชิกเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อ
หน่วยงานหรื อตาแหน่งหน้าที่การงาน
7. การกระทาใด ๆ ที่เป็ นไปเพื่อพิทกั ษ์ คุม้ ครอง ป้ องกัน ส่ งเสริ ม สนับสนุน ส่ งมีชีวติ
ดิน น้ า พืช อากาศ สาธารณประโยชน์ของปวงชนและมวลหมู่มนุษยชาติ ให้ยนื ยงคง
สภาพบริ สุทธิ์ บริ บูรณ์ตามสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก

หมวดที่ 3 การประชุมใหญ่
ข้ อ 11. การประชุ มใหญ่
มี 2 ชนิด คือ
1. ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2. ประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้ อ 12. ประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี
ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี ละ 1 ครั้ง โดยให้จดั ประชุม
พิจารณาตามความเหมาะสม
ข้ อ 13. ประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ
คณะกรรมการอาจคัดเลือกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญในเวลาใด ๆ ก็ได้แล้วแต่
คณะกรรมการ จะเห็นสมควรสมาชิกของชมรม หากประสงค์ที่จะให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญใน
เวลาใด ๆ ก็อาจทาได้ โดยให้เข้าชื่อร่ วมกันและทาเป็ นหนังสื อเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขอจัดให้
มี
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การประชุมใหญ่วสิ ามัญ การเข้าชื่อดังกล่าว จะต้องมีสามัญสมาชิกเข้าชื่อและลงลายมือชื่อ ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสิ บของสามัญสมาชิกทั้งที่มีอยู่ เมื่อคณะกรรมการได้รับหนังสื อจากกรรมการที่สมาชิก
เข้าชื่อขอจัดประชุมใหญ่วสิ ามัญแล้ว ให้ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้แล้วเสร็ จภายใน 3
วัน และจะต้องจัดมีการประชุมใหญ่วสิ ามัญภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
ข้ อ 14. การเรียกประชุ มใหญ่
ให้เลขานุการหรื อประธาน หรื อรักษาการประธานเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมใหญ่โดยแจ้งเป็ น
หนังสื อลงทะเบียนทางไปรษณี ย ์ และประกาศเรี ยกประชุมใหญ่ ณ ที่ทาการของชมรม ก่อนวัน
ประชุมเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ข้ อ 15. องค์ ประชุ ม
การประชุมใหญ่จะต้องมีสามัญสมาชิกเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า กึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่า 30 คน จึงครบเป็ นองค์ประชุม
การประชุมใหญ่เมื่อถึงวันเวลาประชุมแล้ว ปรากฏว่าจานวนสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมยังไม่
ครบองค์ประชุมให้ขยายเวลาออกไปอีก 60 นาที หากถึงเวลาที่ขยายออกไปแล้วยังไม่ครบองค์
ประชุมอีก ให้ยกเลิกการประชุมในวันนั้นและให้เรี ยกประชุมใหม่อีกภายในกาหนดเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน นับจากวันที่ยกเลิกนั้น
ในการประชุมครั้งหลังหากถึงวันเวลาที่กาหนดนัดประชุมแล้วถ้ามีสมาชิกมาร่ วมประชุม
ไม่วา่ จะเป็ นจานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้ อ 16. ประธานทีป่ ระชุ มและเลขานุการทีป่ ระชุ มในการประชุ มใหญ่
ในการประชุมใหญ่ให้ประธานชมรม หรื อ รักษาการประธานชมรมเป็ นประธานในการ
ประชุม หากประธานชมรมหรื อ รักษาการประธานชมรม ไม่เข้าร่ วมประชุมหรื อไม่อาจทาหน้าที่ได้
ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่เข้าร่ วมประชุมและสมัครใจรับการ
เลือกให้เป็ นประธานในที่ประชุม และให้เลขานุการคณะกรรมการชมรมเป็ นเลขานุการที่ประชุม
หากเลขานุการคณะกรรมการชมรมไม่เข้าร่ วมประชุม หรื อไม่อาจทาการได้ให้ประธานในที่ประชุม
แต่งตั้งสามัญสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าร่ วมประชุมในวันนั้น และยินยอมรับหน้าที่น้ ี เป็ นเลขานุการ
ที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราวเฉพาะกาล
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ข้ อ 17. ระเบียบวาระการประชุ ม
การประชุมใหญ่สามัญแต่ละครั้งจะต้องมีระเบียบวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. ชี้แจงกิจกรรมของชมรมที่ได้ทามาตลอดทั้งปี ที่ผา่ นมา
2. ชี้แจงบัญชี รายรับรายจ่าย และงบดุลของปี ที่ผา่ นมา ของชมรม
3. เลือกตั้งกรรมการในกรณี ที่คณะกรรมการชมรมครบวาระในปี นั้น ๆ
4. แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี
5. ร่ วมกันปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติม คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของชมรม
6. อื่น ๆ ถ้ามี
ข้ อ 18. มติทปี่ ระชุ ม
การลงมติในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ หากเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด

หมวดที่ 4 กรรมการชมรม
ข้ อ 19. จานวนคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการชมรมมีกรรมการจานวนอย่างน้อยเก้าคน อย่างมากไม่เกินยีส่ ิ บคน
ข้ อ 20. จานวนคณะกรรมการที่แน่ นอนแต่ ละชุ ด
ให้ที่ประชุมใหญ่ที่มีเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละครั้ง กาหนดจานวนกรรมการที่จะมีใน
คณะกรรมการให้แน่นอน แล้วจัดการเลือกตั้งสมาชิกให้เป็ นกรรมการมีจานวนกึ่งหนึ่ง หรื อ
ใกล้เคียงทั้งคณะ
ในกรณี สมาชิกสถานประกอบการให้ผแู ้ ทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นหนังสื อ จากสมาชิก
สถานประกอบการนั้นเป็ นกรรมการของชมรมได้
ให้กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ สรรหาประธานชมรมให้เป็ นผูก้ ระทา
การแทนชมรมและเป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของชมรม
ให้ประธานชมรมหารื อกับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง แล้วแต่งตั้งสามัญสมาชิก เป็ น
กรรมการอีกให้ครบจานวนทั้งคณะแล้วแจ้งให้สมาชิกทราบโดยให้แจ้งเป็ นหนังสื อส่ งไป ณ
ภูมิลาเนาของสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียน
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ข้ อ 21. กรรมการทีป่ รึกษา
ให้ประธานชมรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ ปรึ กษาเพื่อให้
คาแนะนาแก่ชมรมได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 22. การประชุ มครั้งแรกของคณะกรรมการแต่ ละชุ ด
ให้กรรมการชุ ดใหม่ของชมรม มีการประชุมใน 30 วันนับจากวันประชุมใหญ่ เพื่อรับมอบ
งานจากคณะกรรมการชุดเดิมซึ่ งเข้าร่ วมประชุม
ข้ อ 23. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการชมรมมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายของชมรม และบริ หารกิจการของชมรมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของชมรม
2. จัดตั้งหน่วยงานหรื อองค์กร เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ออกระเบียบที่ไม่ขดั ต่อบังคับนี้
4. รับผิดชอบในกิจการ ทรัพย์สินและบริ หารการเงินของชมรม รวมทั้งการจ่ายเงินของ
ชมรมได้ตามวัตถุประสงค์ของชมรม
5. จัดเก็บหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนิ นกิจการ รวมทั้งทรัพย์สินและการเงิน
ของชมรมให้ถูกต้อง สามารถให้สมาชิกตรวจดูได้
6. จัดทารายงานการประชุมของชมรมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
7. พิจารณารับ ไม่รับ สมาชิก
8. พิจารณาให้สมาชิกพ้นสามาชิกภาพ
9. เรี ยกประชุมใหญ่
10. แต่งตั้งซ่อมกรรมการแทนกรรมการที่พน้ ตาแหน่ง
11. แต่งตั้งที่ปรึ กษาหรื ออนุกรรมการซึ่ งอยูไ่ ด้ตามวาระของกรรมการที่แต่งตั้ง
12. แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของชมรม
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ข้ อ 24. ตาแหน่ งต่ าง ๆ ในคณะกรรมการ
ให้ประธานชมรมประชุมหารื อกับกรรมการ แล้วแต่งตั้งกรรมการ ให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ
ดังนี้
1. รองประธานจานวน 1 ตาแหน่ง และให้รองประธานตามลาดับตาแหน่งเป็ นผูร้ ักษาการ
แทนประธานในกรณี ที่ประธานไม่อยู่ หรื อไม่อาจทาการแทนได้ และเป็ นผูแ้ ทนหรื อ
ผูช้ ่วยประธาน
2. เลขานุการจานวน 1 ตาแหน่ง ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุม
คณะกรรมการและดาเนินการตามที่ประธานมอบหมาย
3. งานธุรการ (งานทะเบียนและวารสาร) จานวน 1 ตาแหน่ง ทาหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียน
สมาชิกและเก็บเงินลงทะเบียน ค่าบารุ ง จากสมาชิก ส่ งมอบให้เหรัญญิก และจัดทา
เอกสาร และวารสารต่าง ๆ ของชมรม
4. งานวิชาการจานวน 2 ตาแหน่ง ทาหน้าที่จดั ทาเอกสารเกี่ยวกับงานทางด้านวิชาการ
ของชมรทดาเนิ นการจัดให้มีการจัดฝึ กอบรมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ชมรมมอบหมาย
5. งานปฏิคม 2 ตาแหน่ง ทาหน้าที่กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม
6. งานส่ งเสริ มและพัฒนาชมรม จานวน 2 ตาแหน่ง ทาหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้มีการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาชมรม
7. งานประชมสัมพันธ์จานวน 1 ตาแหน่ง ทาหน้าที่เผยแพร่ กิจการและชื่อเสี ยงของชมรม
ให้สมาชิกและบุคคลทัว่ ไปรู ้จกั แพร่ หลาย และเชิญชวนให้มีผสู ้ มัครเป็ นสมาชิกของ
ชมรม
8. งานเหรัญญิกจานวน 2 ตาแหน่ง ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของชมรม เป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชี
รายรับ รายจ่าย งบดุล และเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินไว้ตรวจสอบ
9. งานกฎหมายจานวน 1 ตาแหน่ง ทาหน้าที่เป็ นนิ ติกรของชมรม ให้คาแนะนาทาง ด้าน
กฎหมายต่าง ๆ แก่ชมรมและสมาชิกของชมรม
10. งานจัดหางบประมาณจานวน 2 ตาแหน่ง ทาหน้าที่จดั หาทุนและงบประมาณเพื่อให้
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ข้ อ 25. วาระของคณะกรรมการ
กรรมการของชมรม อยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 4 ปี กรรมการเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจ
ได้รับการเลือกตั้งอีก
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ข้ อ 26. การพ้นจากตาแหน่ งกรรมการ
กรรมการพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังนี้
1. ลาออกโดยแจ้งเป็ นหนังสื อต่อชมรม
2. ขาดจากสมาชิกภาพ
3. ในกรณี ที่เป็ นผูแ้ ทนสถานประกอบการ ถ้าสถานประกอบการนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ
หรื อสถาบันนั้น แจ้งเป็ นหนังสื อถึงนายทะเบียนขอถอนหรื อเปลี่ยนผูแ้ ทน
4. เมื่อประธานที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง
5. ในกรณี เลือกตั้ง ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออก ในกรณี แต่งตั้งประธานหรื อ
คณะกรรมการลงมติให้ออก
6. เป็ นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเป็ นบุคคล
วิกลจริ ต
7. ตาย
ข้ อ 27. ตาแหน่ งกรรมการของชมรมว่างลงก่อนกาหนด
หากกรรมการว่างลงก่อนครบวาระให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. ถ้าเป็ นตาแหน่งที่ได้มาจากการเลือกตั้งให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
2. ถ้าเป็ นตาแหน่งที่แต่งตั้งให้ประธานชมรมแต่งตั้ง
ข้ อ 28. การประชุ มคณะกรรมการ
ให้มีการประชุมคณะกรรมการความเหมาะสมแต่ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ต่อครั้งเพื่อบริ หาร
กิจการของชมรม
ข้ อ 29. องค์ ประชุ ม
จะต้องมีจานวนของคณะกรรมการ เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวน
คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 30. ประธานทีป่ ระชุ มคณะกรรมการ
ให้ประธานคณะกรรมการชมรมเป็ นประธานในที่ประชุม และเลขานุการคณะกรรมการ
เป็ นเลขานุการที่ประชุมถ้าเป็ นประธานหรื อเลขานุการ ไม่เข้าร่ วมประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมเลือกกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมคนใดคนหนึ่ง เป็ นประธาน และ
หรื อเลขานุการในที่ประชุมแทน
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ข้ อ 31. มติทปี่ ระชุ ม
ในการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ถา้ คะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 32. อานาจในการรักษาเงินสด
ให้เหรัญญิกของชมรม มีอานาจเก็บรักษาเงินสดของชมรมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000.00 บาท
ถ้าเกินกว่านั้นให้นาฝากธนาคาร
ข้ อ 33. การเบิกจ่ ายเงิน
การเบิกจ่ายเงินทุกอย่างทาได้ 3 วิธี คือ
1. ต้องมีลายมือชื่อของ ประธานชมรม และเหรัญญิกคนใดคนหนึ่ง
2. ต้องมีลายมือชื่อของเหรัญญิกคนใดคนหนึ่ง และเลขานุการ
3. ต้องมีลายมือชื่อของเลขานุการและประธานชมรม
ข้ อ 34. การรับเงิน
การจ่ายเงินทุกอย่างต้องมีเหรัญญิกหรื อคนที่เหรัญญิกมอบหมาย และต้องเป็ นคนที่
ประธานชมรมลงชื่อรับรองบุคคลนั้น ๆ ด้วย จึงจะทาหน้าที่แทน เหรัญญิกได้ลงชื่อไว้ และต้อง
จัดทาบัญชี รายรับจ่ายและงบดุลให้ถูกต้อง
ข้ อ 35. อานาจในการสั่ งจ่ ายเงิน
ให้ประธานชมรมมีอานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ถ้าเกินกว่านั้นให้ขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ข้ อ 36. ผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุ ญาต และมิใช่กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของชมรม
ข้ อ 37. อานาจหน้ าทีข่ องผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีมีอานาจเรี ยกเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการเงินจากธนาคาร หรื อ
เจ้าหน้าที่ของชมรมและสามารถเชิญกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของชมรมมาสอบถามเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินและบัญชีของชมรมได้
ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและเอกสารของชมรมแล้วทางบดุลแสดงฐานะการเงิน
แถลงต่อที่ประชุมใหญ่
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หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
ข้ อ 38. วันบังคับใช้
ข้อบังคับที่ให้ใช้บงั คับ นับแต่ วันที่ ประกาศใช้ เป็ นต้นไป
ข้ อ 39. การแก้ไขเพิม่ เติมหรื อยกเลิกข้ อบังคับ
การแก้ไขเพิม่ เติมหรื อยกเลิกข้อบังคับนี้จะกระทาได้โดยมติของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่
และมติที่ประชุมจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ยกเว้นเพราะเหตุแห่งการขัดต่อข้อ
กฎหมาย
ข้ อ 40. อานาจเฉพาะกาล
ให้คณะกรรมการชุดที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ และสมาชิกชมรมที่มีก่อนวันที่ 22
มกราคม 2543 ทั้งหมด เป็ นสามัญสมาชิก และให้คระกรรมการชุดดังกล่าวมีอานาจบริ หารงาน
ชมรมเพื่อรับสมัครสมาชิกและเรี ยกประชมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารชมรมชุดต่อไป
ข้ อ 41. การเลิกชมรม
ชมรมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่จะเลิกด้วยเหตุผลทางกฎหมาย มติให้
เลิกดังกล่าวจะต้องมีคะแนนไม่นอ้ ยว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกที่เข้าประชุม
เมื่อชมรมเลิกแล้ว ให้ทรัพย์สินของชมรมที่เหลือจากการชาระบัญชีและชาระภาษีแล้ว ให้
ต้องตกเป็ นของหน่วยงาน ที่ศูนย์ความปลอดภัยภาคเหนื อเชียงใหม่/ลาพูนและคณะกรรมการ
ในขณะเลิกมีมติให้ความเห็นชอบ
ข้ อ 42. กองทุนสงเคราะห์ ช.จป.ชม.
เมื่อชมรม ดาเนินไปได้พอมีเงินทุนพอที่จะจัดเป็ น “งบช่วยเหลือสมาชิกประสบเคราะห์
กรรม” ได้ให้คณะกรรมการจัดทางบนี้ข้ ึนมา และให้ร่วมกันพิจารณาออกข้อบังคับว่าด้วยการกูย้ มื
หรื อการขอรับเงินสงเคราะห์จาก ปอสเชียงใหม่ นี้ได้ต่อไป
ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
(ลงชื่อ)
( นายกิตติพศ ไชยวงค์ษา )
ประธานชมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
จังหวัดเชียงใหม่

