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ขอ้บงัคบั 

 

    
ชมรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

ในการท างาน 
 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ข้อบังคบั 
ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย  ในการท างาน จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ปัจจุบนั งานดา้นความปลอดภยัในการท างาน มีบทบาทส าคญัยิง่ทั้งในภาต

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพานิชยกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในจงัหวดัเชียงใหม่มี
อตัราการขยายตวัของสถานประกอบการมากข้ึน ทุก ๆปี ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการดา้น
กฏหมาย ก ากบัดูแลเพื่อใหส้ถานประกอบการแต่ละแห่งไดป้ฎิบติั ตามเจตนารมยข์อง
กฏหมาย โดยผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในเบ้ืองตน้คือ เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการท างาน 
ระดบัต่างๆ ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ ในการหามาตรการท่ีจะลดอตัรา
การประสบอนัตรายและโรคอนัเน่ืองมาจากการท างานมากท่ีสุดและเพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนบัสนุนความปลอดภยั และสุขภาพอนามยั ในการท างาน ใหแ้ก่สถานประกอบ
กิจการต่างๆ ท่ีอยูใ่นเขต จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงจะน าไปสู่ ความ
ร่วมมือของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั ในการท่ีจะก าหนดนโยบาย 
วางแผน และด าเนินการ แกไ้ขปัญหาความปลอดภยัในการท างาน ไดอ้ยา่งจริงจงัและ
เป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั ในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการดงักล่าว กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานโดย 
ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่และศูนยค์วามปลอดภยั
แรงงานพื้นท่ี 3  จึงไดส้นบัสนุนและก่อตั้งชมรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ในการท างาน 
จงัหวดัเชียงใหม่ข้ึน โดยมีสมาชิกและคณะท างานดงัท่ีจะกล่าวใวใ้นขอ้บงัคบัของชมรม 
ฯ  ซ่ึงไดจ้ดัท าไวแ้ลว้ดงัต่อไปน้ี 
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หมวดที ่1 ความทัว่ไป                          
 

ข้อที ่1.  ช่ือของชมรม 
 ชมรมน้ีมีช่ือวา่ ชมรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ในการท างาน จงัหวดัเชียงใหม่ ยอ่วา่  
จป.ชม. CHIANGMAI SAFETY CIRCLES  ช่ือยอ่วา่ CSC. 
 
ตราสัญลกัษณ์ชมรม ฟันเฟืองลอ้มพระธาตุดอยสุเทพกากบาทความปลอดภยั 
ซ่ึงหมายความวา่      พระธาตุดอยสุเทพก็คือศูนยร์วมใจของชาวเชียงใหม่และผูน้บัถือทัว่ไป 
รูปท่ีประทบั 

 
ข้อ 2.  ส านักงานใหญ่ของชมรม 
 ตั้งอยูท่ี่ 6/1 ม.4 ต.ตน้เปา อ.สันก าแพง เชียงใหม่ 50130  โทรสาร 053-343567 
 
ข้อ 3.  วตัถุประสงค์ของชมรม 

1. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานประกอบกิจการทุกขนาดโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ด าเนินการปรับปรุงสภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหผู้ใ้ชแ้รงงานทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พานิชยกรรม มีความปลอดภยัจากอุบติัเหตุและโรคจากการ
ท างานซ่ึงจะเป็นปัจจยัไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานและการเพิ่มผลผลิตของ
สถานประกอบกิจการ 

2. เพื่อเพื่อเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการความช่วยเหลือ ความร่วมมือ ประสานงานกบัส่วน
ราชการ ตลอดจนแจง้ข่าวสารความเคล่ือนไหวในแวดวงงานดา้นความปลอดภยัใหส้มาชิก
ไดรั้บทราบ 

3. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
4. เพื่อใหเ้กิดการรวมพลงัเป็นเครือข่ายอยา่งจริงจงัของสถานประกอบการในการใหค้วาม

ช่วยเหลือเก้ือกูล ใหแ้ต่ละสถานประกอบการมีการลดสถิติอุบติัเหตุจากการท างานใหเ้ป็น
ศูนย ์“ ZERO  ACCIDENT” 

                                                                        
  



~ 4 ~ 

นโยบายของชมรม มีดงัน้ี 
 

1. ชมรมฯ จะสนบัสนุนความรู้และวชิาการดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั แก่
นายจา้งและลูกจา้ง โดยการจดัฝึกอบรม สัมมนาวชิาการ ประชาสัมพนัธ์และ
นิทรรศการ 

2. ชมรมฯ จะเป็นตวัแทนเพื่อประสานงานหรือใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ เพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะการส่งเสริมฟ้ืนฟูสนบัสนุนหรือจรรโลงไวซ่ึ้งการยกระดบั
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตลอดจนเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวติของบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
พานิชยกรรม ใหดี้ข้ึน 

3. ในการด าเนินงานของชมรมฯ จะมุ่งใหทุ้กสถานประกอบการมีมาตรฐานดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามกฏหมายเป็น
ส าคญั จะไม่ยุง่เก่ียวหรือสนบัสนุนกลุ่มใดๆ หรือด าเนินการเพื่อธุรกิจหรือ
ผลประโยชนข์องตนเองหรือบุคคลอ่ืน  

4. ชมรมฯ เป็นสมบติัของสมาชิกฯ ทุกๆคน การด าเนินงานของชมรมฯ จึงพึงเคารพ
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของสมาชิกฯ เป็นพื้นฐาน รับฟังความคิดเห็น
ของทุกๆฝ่าย ไม่แบ่งแยกหมู่เหล่า มุ่งสร้างสรรสังคมใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ 
ภราดรภาพ มีความสามคัคีปรองดองในทุกหมู่เหล่าและมุ่งรักษาผลประโยชน์
ของสังคมส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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แผนผงัคณะกรรมการชมรม 
 
ประธานชมรม   1  คน 
รองประธานชมรม    1  คน 
เลขานุการชมรม   1  คน 
คณะกรรมการ   8 คน 
เหรัญญิก     1   คน 
ผูช่้วยเหรัญญิก   1  คน 
 
กรรมการท่ีปรึกษา            8           คน  ประกอบดว้ย 

1. ส านกังานสวสัดิการและคุมครองแรงงาน จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานพื้นท่ี 3 
3. สาธารณสุข จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. ประกนัสังคม จงัหวดัเชียงใหม่ 
5. ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดัเชียงใหม่ 
6. หอการคา้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
7. สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัเชียงใหม่            

 
หมวดที ่2 สมาชิก 

ข้อ 4.  ประเภทของสมาชิก 
สมาชิกของชมรม มี 3 ประเภท คือ 

1. สมาชิกสามญั 
2. สมาชิกสถานประกอบกิจการ 
3.  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
 

1. สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ทุกระดบั  
2. สมาชิกสถานประกอบกิจการ คือ นิติบุคคลหรือสถานประกอบการท่ีมีความตอ้งการ ท่ีจะ

ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
หรือหน่วยงานท่ีส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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3. สมาชิกกิตติมาศกัด์ิ  ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงคุณวุฒิ  ผูท้รงเกียรติ  ผูอ้ยูใ่นฐานะท่ีอุปการะชมรม 

และคณะกรรมการของชมรมไดมี้มติและเชิญเขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิของชมรม 
 
ข้อ 5.  ค่าบ ารุงชมรม 
 สมาชิกชมรมตอ้งช าระค่าบ ารุงใหช้มรมดงัน้ี 
 5.1  สมาชิกสามญับุคคลธรรมดา     ปีละ 300    บาท 
 5.2  สมาชิกสถาบนัหรือสถานประกอบการ    ปีละ 1,000 บาท 
 5.3  สมาชิกกิตติมศกัด์ิไม่ตอ้งช าระค่าบ ารุง 
 
 ใหส้มาชิกช าระค่าบ ารุงประจ าปีภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม ของทุกปี และให้ถือ
วา่ค่าบ ารุงท่ีช าระตามขอ้ 5 น้ีเป็นค่าบ ารุงประจ าปีปฏิทินทั้งปี 
 สมาชิกท่ีขาดการช าระค่าบ ารุง จะไม่มีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ใด ๆ จาก ชมรมฯ ตาม ขอ้  
9 (3) 
 
ข้อ 6.  การย่ืนใบสมัคร 
 ใหผู้ท่ี้จะประสงคจ์ะเป็นสมาชิกของชมรมยืน่ในสมคัรตามแบบ   ต่อเลขานุการชมรม โดย
มีกรรมการของชมรมหรือสามญัสมาชิกของชมรมอยา่งนอ้ย 1 คน ลงลายมือช่ือรับรอง 
 เม่ือเลขานุการชมรมไดรั้บใบสมคัรและเงินตามวรรคก่อนใหอ้อกใบรับเงิน และในสมคัร
ใหผู้ส้มคัรไวเ้ป็นหลกัฐานและใหส้ าเนาใบสมคัรติดประกาศไว ้ ท่ีส านกังานของชมรมเป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั เพื่อให้ผูมี้สิทธิไดเ้สียงไดใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกได้
ตามสมควร   เม่ือครบก าหนดแลว้ใหเ้ลขานุการ น าใบสมคัรและหนงัสือคดัคา้นการสมคัร (ถา้มี) 
เสนอต่อ  ท่ีประชุมคณะกรรมการของชมรมในการประชุมประจ าเดือน ในเดือนถดัมาทนัที และให้
คณะกรรมการของชมรมพิจารณาในท่ีประชุมและลงมติรับหรือไม่รับเขา้เป็นสมาชิกของชมรม 
 หากคณะกรรมการลงมติรับเป็นสมาชิกของชมรม ใหถื้อวา่เป็นสมาชิกภาพของผูส้มคัรเร่ิม
ทนัทีใหเ้ลขานุการแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นหนงัสือลงทะเบียนตอบรับให้
ผูส้มคัร 
ทราบโดยเร็ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการลงมติไม่รับ  ใหจ้ดัส่งเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงท่ีรับไว ้ 
คืนใหผู้ส้มคัรโดยทางธนาณัติดว้ย 
 ในกรณีท่ีผูส้มคัรเป็นสถานประกอบการใหส้ถานประกอบการ  โดยผูมี้อ านาจกระท าการ
แทนหรือผูรั้บมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจเป็นผูย้ื่นใบสมคัร และเป็นผูแ้ทนในฐานะสมาชิก
สถานประกอบการ 
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ข้อ 7.  สมาชิกภาพสมาชิกกติติมศักดิ์ 
 ใหเ้ร่ิมตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือตอบรับค าเชิญเขา้เป็นสมาชิกชมรม มาถึงชมรม 
 
ข้อ 8.  การส้ินสุดสมาชิกภาพของชมรม 

1. ขาดคุณสมบติัตามท่ีระบุในขอ้บงัคบั ขอ้ 4 
2. ตายหรือส้ินสภาพนิติบุคคล ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นสมาชิกสถาบนัฯ 
3. ลาออกโดยไดย้ื่นหนงัสือต่อคณะกรรมการและประธานชมรมไดอ้นุมติัให้ออกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
4. ขาดช าระค่าบ ารุงประจ าปีจ านวน 1 คร้ังติดกนั 

 
ข้อ 9.  ส่ิงทีส่มาชิกจะได้รับ 

1. ประดบัเคร่ืองหมายของชมรม 
2. ใชส้ถานท่ีและบริการของชมรม 
3. สมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ี

อ่ืน 
4. เสนอขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการ 
5. เขา้ร่วมประชุมใหญ่และออกเสียงลงคะแนน ในท่ีประชุมใหญ่ 
6. เขา้ช่ือเพื่อร้องขอต่อคณะกรรมการ ใหจ้ดัประชุมใหญ่สามญั 
7. ร้องต่อคณะกรรมการเพื่อขอตรวจสอบบญัชีทรัพยสิ์น หรือเอกสารใด ๆ ของชมรม 
8. ไดรั้บข่าวสารจากชมรม 
9. ไดสิ้ทธิลดหยอ่นค่าลงทะเบียน เขา้รับการฝึกอบรม ในหลกัสูตรท่ีชมรมจดั หรือร่วม

จดั 
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ข้อ 10.  หน้าทีข่องสมาชิก 
 สมาชิกของชมรมมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และประเพณีท่ีดีงามของชมรม 
2. ประพฤติตนใหส้มเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของชมรม 
3. เขา้ร่วมประชุมตามท่ีชมรมฯ ก าหนด 
4. ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือกิจการหรือกิจกรรมของชมรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

สมาชิก 
5. รักษาผลประโยชน์ของชมรมฯ  เผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของชมรมฯ ไม่เป็น

ปฏิปักษ ์ต่อชมรมฯ 
6. แจง้นายทะเบียนหรือเลขานุการทราบโดยเร็ว กรณีท่ีสมาชิกเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่หรือ

หน่วยงานหรือต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
7. การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นไปเพื่อพิทกัษ ์คุม้ครอง ป้องกนั ส่งเสริม สนบัสนุน ส่งมีชีวติ 

ดิน น ้า พืช อากาศ สาธารณประโยชน์ของปวงชนและมวลหมู่มนุษยชาติ ใหย้นืยงคง
สภาพบริสุทธ์ิบริบูรณ์ตามสภาพธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มโลก 

 
หมวดที ่3 การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ 11.  การประชุมใหญ่ 
 มี 2 ชนิด คือ 

1. ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
2. ประชุมใหญ่วสิามญั 

 
ข้อ 12.  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง  โดยใหจ้ดัประชุม
พิจารณาตามความเหมาะสม 
 
ข้อ 13.  ประชุมใหญ่วสิามัญ 
 คณะกรรมการอาจคดัเลือกใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัในเวลาใด ๆ ก็ไดแ้ลว้แต่
คณะกรรมการ  จะเห็นสมควรสมาชิกของชมรม หากประสงคท่ี์จะใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัใน
เวลาใด ๆ ก็อาจท าได ้โดยให้เขา้ช่ือร่วมกนัและท าเป็นหนงัสือเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขอจดัให้
มี 
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การประชุมใหญ่วสิามญั  การเขา้ช่ือดงักล่าว จะตอ้งมีสามญัสมาชิกเขา้ช่ือและลงลายมือช่ือ ไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสิบของสามญัสมาชิกทั้งท่ีมีอยู ่เม่ือคณะกรรมการไดรั้บหนงัสือจากกรรมการท่ีสมาชิก
เขา้ช่ือขอจดัประชุมใหญ่วสิามญัแลว้  ใหด้ าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 
วนั  และจะตอ้งจดัมีการประชุมใหญ่วสิามญัภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ 
 
ข้อ 14.  การเรียกประชุมใหญ่ 
 ใหเ้ลขานุการหรือประธาน  หรือรักษาการประธานเป็นผูเ้รียกประชุมใหญ่โดยแจง้เป็น
หนงัสือลงทะเบียนทางไปรษณีย ์และประกาศเรียกประชุมใหญ่ ณ ท่ีท าการของชมรม  ก่อนวนั
ประชุมเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
 
ข้อ 15.  องค์ประชุม 
 การประชุมใหญ่จะตอ้งมีสามญัสมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึงของสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่ 30 คน จึงครบเป็นองคป์ระชุม 
 การประชุมใหญ่เม่ือถึงวนัเวลาประชุมแลว้  ปรากฏวา่จ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมยงัไม่
ครบองคป์ระชุมใหข้ยายเวลาออกไปอีก 60 นาที  หากถึงเวลาท่ีขยายออกไปแลว้ยงัไม่ครบองค ์
ประชุมอีก ใหย้กเลิกการประชุมในวนันั้นและใหเ้รียกประชุมใหม่อีกภายในก าหนดเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนั นบัจากวนัท่ียกเลิกนั้น 
 ในการประชุมคร้ังหลงัหากถึงวนัเวลาท่ีก าหนดนดัประชุมแลว้ถา้มีสมาชิกมาร่วมประชุม  
ไม่วา่จะเป็นจ านวนเท่าใด ก็ใหถื้อวา่ครบองคป์ระชุม 
 
ข้อ 16.  ประธานทีป่ระชุมและเลขานุการทีป่ระชุมในการประชุมใหญ่ 
 ในการประชุมใหญ่ใหป้ระธานชมรม หรือ รักษาการประธานชมรมเป็นประธานในการ
ประชุม หากประธานชมรมหรือ รักษาการประธานชมรม ไม่เขา้ร่วมประชุมหรือไม่อาจท าหนา้ท่ีได้
ไม่วา่กรณีใด ๆ ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงท่ีเขา้ร่วมประชุมและสมคัรใจรับการ
เลือกใหเ้ป็นประธานในท่ีประชุม และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการชมรมเป็นเลขานุการท่ีประชุม
หากเลขานุการคณะกรรมการชมรมไม่เขา้ร่วมประชุม หรือไม่อาจท าการไดใ้หป้ระธานในท่ีประชุม
แต่งตั้งสามญัสมาชิกคนใดคนหน่ึงเขา้ร่วมประชุมในวนันั้น และยนิยอมรับหนา้ท่ีน้ี เป็นเลขานุการ
ท่ีประชุมเป็นการชัว่คราวเฉพาะกาล 
 
 
 
 



~ 10 ~ 
ข้อ 17.  ระเบียบวาระการประชุม 
 การประชุมใหญ่สามญัแต่ละคร้ังจะตอ้งมีระเบียบวาระการประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

1. ช้ีแจงกิจกรรมของชมรมท่ีไดท้  ามาตลอดทั้งปีท่ีผา่นมา 
2. ช้ีแจงบญัชีรายรับรายจ่าย และงบดุลของปีท่ีผา่นมา ของชมรม 
3. เลือกตั้งกรรมการในกรณีท่ีคณะกรรมการชมรมครบวาระในปีนั้น ๆ 
4. แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี 
5. ร่วมกนัปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม คุณภาพและประสิทธิภาพของชมรม 
6. อ่ืน ๆ ถา้มี 
 

ข้อ 18.  มติทีป่ระชุม 
 การลงมติในท่ีประชุมใหญ่ ใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์หากเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 
หมวดที ่4 กรรมการชมรม 

 
ข้อ 19.  จ านวนคณะกรรมการ 
 ใหค้ณะกรรมการชมรมมีกรรมการจ านวนอยา่งนอ้ยเกา้คน อยา่งมากไม่เกินยีสิ่บคน 
 
ข้อ 20.  จ านวนคณะกรรมการที่แน่นอนแต่ละชุด 
 ใหท่ี้ประชุมใหญ่ท่ีมีเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละคร้ัง  ก าหนดจ านวนกรรมการท่ีจะมีใน
คณะกรรมการใหแ้น่นอน แลว้จดัการเลือกตั้งสมาชิกใหเ้ป็นกรรมการมีจ านวนก่ึงหน่ึง หรือ
ใกลเ้คียงทั้งคณะ 
 ในกรณีสมาชิกสถานประกอบการใหผู้แ้ทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นหนงัสือ  จากสมาชิก
สถานประกอบการนั้นเป็นกรรมการของชมรมได ้
 ใหก้รรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ่  สรรหาประธานชมรมให้เป็นผูก้ระท า
การแทนชมรมและเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของชมรม 
 ใหป้ระธานชมรมหารือกบักรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง แลว้แต่งตั้งสามญัสมาชิก เป็น
กรรมการอีกใหค้รบจ านวนทั้งคณะแลว้แจง้ใหส้มาชิกทราบโดยใหแ้จง้เป็นหนงัสือส่งไป ณ 
ภูมิล าเนาของสมาชิกตามท่ีปรากฏในทะเบียน 
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ข้อ 21.  กรรมการทีป่รึกษา 
 ใหป้ระธานชมรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่ี ปรึกษาเพื่อให้
ค  าแนะน าแก่ชมรมไดต้ามความเหมาะสม 
 
ข้อ 22.  การประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 ใหก้รรมการชุดใหม่ของชมรม มีการประชุมใน 30 วนันบัจากวนัประชุมใหญ่ เพื่อรับมอบ
งานจากคณะกรรมการชุดเดิมซ่ึงเขา้ร่วมประชุม 
 
ข้อ 23.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชมรม 
 คณะกรรมการชมรมมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายของชมรม และบริหารกิจการของชมรมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของชมรม 

2. จดัตั้งหน่วยงานหรือองคก์ร เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
3. ออกระเบียบท่ีไม่ขดัต่อบงัคบัน้ี 
4. รับผดิชอบในกิจการ ทรัพยสิ์นและบริหารการเงินของชมรม รวมทั้งการจ่ายเงินของ

ชมรมไดต้ามวตัถุประสงคข์องชมรม 
5. จดัเก็บหลกัฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ รวมทั้งทรัพยสิ์นและการเงิน

ของชมรมใหถู้กตอ้ง สามารถใหส้มาชิกตรวจดูได้ 
6. จดัท ารายงานการประชุมของชมรมเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
7. พิจารณารับ ไม่รับ สมาชิก 
8. พิจารณาใหส้มาชิกพน้สามาชิกภาพ 
9. เรียกประชุมใหญ่ 
10. แต่งตั้งซ่อมกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่ง 
11. แต่งตั้งท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการซ่ึงอยูไ่ดต้ามวาระของกรรมการท่ีแต่งตั้ง 
12. แต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของชมรม 
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ข้อ 24.  ต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ 
 ใหป้ระธานชมรมประชุมหารือกบักรรมการ แลว้แต่งตั้งกรรมการ ใหด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

1. รองประธานจ านวน 1 ต าแหน่ง และใหร้องประธานตามล าดบัต าแหน่งเป็นผูรั้กษาการ
แทนประธานในกรณีท่ีประธานไม่อยู ่หรือไม่อาจท าการแทนได ้และเป็นผูแ้ทนหรือ
ผูช่้วยประธาน 

2. เลขานุการจ านวน 1 ต าแหน่ง ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุม
คณะกรรมการและด าเนินการตามท่ีประธานมอบหมาย 

3. งานธุรการ (งานทะเบียนและวารสาร) จ านวน 1 ต าแหน่ง  ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัทะเบียน
สมาชิกและเก็บเงินลงทะเบียน ค่าบ ารุง จากสมาชิก ส่งมอบใหเ้หรัญญิก และจดัท า
เอกสาร และวารสารต่าง ๆ ของชมรม 

4. งานวชิาการจ านวน 2 ต าแหน่ง ท าหนา้ท่ีจดัท าเอกสารเก่ียวกบังานทางดา้นวชิาการ
ของชมรทด าเนินการจดัใหมี้การจดัฝึกอบรมกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีชมรมมอบหมาย 

5. งานปฏิคม 2 ต าแหน่ง ท าหนา้ท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม 
6. งานส่งเสริมและพฒันาชมรม จ านวน 2 ต าแหน่ง ท าหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อใหมี้การ

ส่งเสริมและพฒันาชมรม 
7. งานประชมสัมพนัธ์จ านวน 1 ต าแหน่ง ท าหนา้ท่ีเผยแพร่กิจการและช่ือเสียงของชมรม

ใหส้มาชิกและบุคคลทัว่ไปรู้จกัแพร่หลาย และเชิญชวนใหมี้ผูส้มคัรเป็นสมาชิกของ
ชมรม 

8. งานเหรัญญิกจ านวน 2  ต าแหน่ง ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินของชมรม เป็นผูจ้ดัท าบญัชี
รายรับ รายจ่าย งบดุล และเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเงินไวต้รวจสอบ 

9. งานกฎหมายจ านวน 1 ต าแหน่ง ท าหนา้ท่ีเป็นนิติกรของชมรม ใหค้  าแนะน าทาง ดา้น
กฎหมายต่าง ๆ แก่ชมรมและสมาชิกของชมรม 

10. งานจดัหางบประมาณจ านวน 2 ต าแหน่ง ท าหนา้ท่ีจดัหาทุนและงบประมาณเพื่อให้
ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 
ข้อ 25.  วาระของคณะกรรมการ 
 กรรมการของชมรม อยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ 4 ปี กรรมการเม่ือพน้จากต าแหน่งแลว้อาจ
ไดรั้บการเลือกตั้งอีก  
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ข้อ 26.  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 กรรมการพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดดงัน้ี 

1. ลาออกโดยแจง้เป็นหนงัสือต่อชมรม 
2. ขาดจากสมาชิกภาพ 
3. ในกรณีท่ีเป็นผูแ้ทนสถานประกอบการ ถา้สถานประกอบการนั้นพน้จากสมาชิกภาพ

หรือสถาบนันั้น แจง้เป็นหนงัสือถึงนายทะเบียนขอถอนหรือเปล่ียนผูแ้ทน 
4. เม่ือประธานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งพน้จากต าแหน่ง 
5. ในกรณีเลือกตั้ง ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหอ้อก ในกรณีแต่งตั้งประธานหรือ

คณะกรรมการลงมติใหอ้อก 
6. เป็นบุคคลลม้ละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคล

วกิลจริต 
7. ตาย 

 
ข้อ 27.  ต าแหน่งกรรมการของชมรมว่างลงก่อนก าหนด 
 หากกรรมการวา่งลงก่อนครบวาระใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1. ถา้เป็นต าแหน่งท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งใหค้ณะกรรมการเลือกตั้ง 
2. ถา้เป็นต าแหน่งท่ีแต่งตั้งใหป้ระธานชมรมแต่งตั้ง 

 
ข้อ 28.  การประชุมคณะกรรมการ 
 ใหมี้การประชุมคณะกรรมการความเหมาะสมแต่ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน ต่อคร้ังเพื่อบริหาร
กิจการของชมรม 
 
ข้อ 29.  องค์ประชุม 
 จะตอ้งมีจ านวนของคณะกรรมการ เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองคป์ระชุม 

 
ข้อ 30.  ประธานทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
 ใหป้ระธานคณะกรรมการชมรมเป็นประธานในท่ีประชุม และเลขานุการคณะกรรมการ
เป็นเลขานุการท่ีประชุมถา้เป็นประธานหรือเลขานุการ ไม่เขา้ร่วมประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้ใหก้รรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเลือกกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคนใดคนหน่ึง เป็นประธาน และ
หรือเลขานุการในท่ีประชุมแทน 
 



~ 14 ~ 
ข้อ 31.  มติทีป่ระชุม 
 ในการลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑถ์า้คะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาด 
 
ข้อ 32.  อ านาจในการรักษาเงินสด 
 ใหเ้หรัญญิกของชมรม มีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของชมรมไดค้ร้ังละไม่เกิน 5,000.00 บาท 
ถา้เกินกวา่นั้นใหน้ าฝากธนาคาร 
 
ข้อ 33.  การเบิกจ่ายเงิน 
 การเบิกจ่ายเงินทุกอยา่งท าได ้3 วธีิ คือ 

1. ตอ้งมีลายมือช่ือของ ประธานชมรม และเหรัญญิกคนใดคนหน่ึง 
2. ตอ้งมีลายมือช่ือของเหรัญญิกคนใดคนหน่ึง และเลขานุการ 
3. ตอ้งมีลายมือช่ือของเลขานุการและประธานชมรม 

 
ข้อ 34.  การรับเงิน 
 การจ่ายเงินทุกอยา่งตอ้งมีเหรัญญิกหรือคนท่ีเหรัญญิกมอบหมาย และตอ้งเป็นคนท่ี
ประธานชมรมลงช่ือรับรองบุคคลนั้น ๆ ดว้ย จึงจะท าหนา้ท่ีแทน เหรัญญิกไดล้งช่ือไว ้ และตอ้ง
จดัท าบญัชีรายรับจ่ายและงบดุลใหถู้กตอ้ง 
 
ข้อ 35.  อ านาจในการส่ังจ่ายเงิน 
 ใหป้ระธานชมรมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินไดค้ร้ังละไม่เกิน 5,000 บาท  ถา้เกินกวา่นั้นใหข้อ
อนุมติัจากคณะกรรมการ 

 
ข้อ 36.  ผู้สอบบัญชี 
 ผูส้อบบญัชีตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต และมิใช่กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของชมรม 
 
ข้อ 37.  อ านาจหน้าทีข่องผู้สอบบัญชี 
 ผูส้อบบญัชีมีอ านาจเรียกเอกสารเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  และการเงินจากธนาคาร  หรือ
เจา้หนา้ท่ีของชมรมและสามารถเชิญกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของชมรมมาสอบถามเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นและบญัชีของชมรมได ้
 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและเอกสารของชมรมแลว้ท างบดุลแสดงฐานะการเงิน
แถลงต่อท่ีประชุมใหญ่ 
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หมวด 5 เบ็ดเตลด็ 
ข้อ 38.  วนับังคับใช้ 
 ขอ้บงัคบัท่ีใหใ้ชบ้งัคบั นบัแต่ วนัท่ี ประกาศใช ้เป็นตน้ไป 
 
ข้อ 39.  การแก้ไขเพิม่เติมหรือยกเลกิข้อบังคับ 
 การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิกขอ้บงัคบัน้ีจะกระท าไดโ้ดยมติของสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่  
และมติท่ีประชุมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ยกเวน้เพราะเหตุแห่งการขดัต่อขอ้
กฎหมาย 
 
ข้อ 40.  อ านาจเฉพาะกาล 
 ใหค้ณะกรรมการชุดท่ีไดรั้บการเลือกตั้งก่อนหนา้น้ี และสมาชิกชมรมท่ีมีก่อนวนัท่ี 22 
มกราคม 2543 ทั้งหมด  เป็นสามญัสมาชิก และใหค้ระกรรมการชุดดงักล่าวมีอ านาจบริหารงาน
ชมรมเพื่อรับสมคัรสมาชิกและเรียกประชมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมชุดต่อไป 
 
ข้อ 41.  การเลกิชมรม 
 ชมรมจะเลิกไดก้็โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ เวน้แต่จะเลิกดว้ยเหตุผลทางกฎหมาย มติให้
เลิกดงักล่าวจะตอ้งมีคะแนนไม่นอ้ยวา่ 3 ใน 4 ของสมาชิกท่ีเขา้ประชุม 
 เม่ือชมรมเลิกแลว้ ใหท้รัพยสิ์นของชมรมท่ีเหลือจากการช าระบญัชีและช าระภาษีแลว้ ให้
ตอ้งตกเป็นของหน่วยงาน ท่ีศูนยค์วามปลอดภยัภาคเหนือเชียงใหม่/ล าพูนและคณะกรรมการ
ในขณะเลิกมีมติใหค้วามเห็นชอบ 
 
ข้อ 42.  กองทุนสงเคราะห์ ช.จป.ชม. 
 เม่ือชมรม ด าเนินไปไดพ้อมีเงินทุนพอท่ีจะจดัเป็น “งบช่วยเหลือสมาชิกประสบเคราะห์
กรรม” ไดใ้หค้ณะกรรมการจดัท างบน้ีข้ึนมา  และใหร่้วมกนัพิจารณาออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการกูย้มื 
หรือการขอรับเงินสงเคราะห์จาก ปอสเชียงใหม่ น้ีไดต่้อไป 
 
ประกาศใช ้ณ วนัท่ี  1 มกราคม  2558 
 
                                                          (ลงช่ือ)   
                                                                               ( นายกิตติพศ     ไชยวงคษ์า ) 
                                                              ประธานชมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน 
                                                                                       จงัหวดัเชียงใหม่ 


