ระเบียบกองทุนช่ วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ประสพภัยอันตรายจากการทํางาน
สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่ งประเทศไทย(ฉบับร่ าง พ.ศ. 2552)
หมวดที1บททัว- ไป
ชื- อ ทีต- / ัง และวัตถุประสงค์
ข้ อ1. ระเบียบนีมีชือว่า กองทุนช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัยผูป้ ระสพภัยอันตรายจากการทํางาน ชือย่อ
ชป.รปภ
ข้ อ 2. สํานักงานของสมาคมตังอยู่ เลขที 88/125-126 หมู่ 7 ถ.ตลิงชัน-สุ พรรณบุรี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
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ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของกองทุนช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัยผูป้ ระสพภัยอันตรายจากการทํางาน
3.1 เพือบรรเทาความเดือดร้อนเบืองต้นแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยผูป้ ระสพภัยอันตรายจากการทํางาน
3.2 เพือส่ งเสริ มความเชือมันความรักความซื อสัตย์ในวิชาชีพ
หมวดที- 2
ระเบียบและสิ ทธิหน้ าที“สมาคม” หมายความว่า สมาคมผูป้ ระกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
“นายกสมาคม”หมายความว่า นายกสมาคมผูป้ ระกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
“กองทุน”หมายความว่ากองทุนช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัยผูป้ ระสพภัยอันตรายจากการทํางาน
“ประธานกรรมการ”หมายความว่า ประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัยผูป้ ระสพภัย
อันตรายจากการทํางาน
“กรรมการกองทุน” หมายความว่ากรรมการกองทุนช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัยผูป้ ระสพภัยอันตรายจากการ
ทํางาน
ข้ อ 4. สมาชิกสิ นสุ ดลงเมือสิ นสุ ดการเป็ นสมาชิกของสมาคมผูป้ ระกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
ข้ อ 5. สิ ทธิ และหน้าทีของสมาชิก
5.1 มีสิทธิ= ได้รับเงินสงเคราะห์โดยเท่าเทียมกัน
5.2 มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกียวกับการดําเนิ นการตามระเบียบของสมาคมต่อคณะกรรมการกองทุน
5.3 สมาชิกมีสิทธิ ในการเลือกตังหรื อได้รับการเลือกตัง หรื อแต่งตังเป็ นคณะกรรมการกองทุน
5.4 มีหน้าทีจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด
5.5 มีหน้าทีให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดําเนิ นกิจการต่างๆของกองทุน
หมวดที- 3
การดําเนินกิจการของกองทุน
ข้ อ 6. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง ทําหน้าทีบริ หารกองทุน มีจาํ นวน 11 คน คณะกรรมการได้มาจากการแต่งตังจากที
ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ โดยมาจากสมาชิกของสมาคมฯ มาเป็ นกรรมการและให้กรรมการทีได้รับการแต่งตังเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการกองทุนตําแหน่งอืนๆตามความเหมาะสม
ข้ อ 7. คณะกรรมการกองทุน สามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมือคณะกรรมการอยูใ่ นตําแหน่งครบกําหนด
ตามวาระแล้วแต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ๆ ไม่มี ก็ให้คณะกรรมการทีครบกําหนดตามวาระรักษาการ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี

คณะกรรมการชุ ดใหม่ เมือมีคณะกรรมการชุ ดใหม่เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ก็ให้ทาํ การส่ งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการ
ชุดเก่าคณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็ จสิ นภายใน 60 วัน นับแต่วนั ครบวาระ
ข้ อ 8. ตําแหน่งกรรมการกองทุน ถ้าต้องว่างลงก่อนครบวาระคณะกรรมการบริ หารให้แต่งตังกรรมการสมาคมฯ มา
ทดแทน ในตําแหน่งทีว่างลงภายใน 60 วัน
ข้ อ 9. กรรมการกองทุนอาจพ้นจากตําแหน่งซึ งมิใช่เป็ นการออกตามวาระว่าด้วยเหตุผลต่อไปนี คือ
9.1 ตาย
9.2 ลาออก
9.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
9.4 ทีประชุมใหญ่ลงมติไม่ตากว่
ํ า 2 ใน 3 ให้ออกจากตําแหน่ง
ข้ อ 10. กรรมการทีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ยนใบลาออกเป็
ื
นลายลักษณ์อกั ษรการต่อประธาน
กรรมการกองทุน และเสนอต่อนายกสมาคมผูป้ ระกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย เพืออนุมตั ิต่อไป
ข้ อ 11. อํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการกองทุน
11.1 พิจารณาจ่ายเงินกองทุน
11.2 มีอาํ นาจออกระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ในการจ่ายเงินกองทุน
11.3 หารายได้สมทบกองทุน
ข้ อ 12. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ก็ให้คณะกรรมการที
เข้าประชุมในคราวนันเลือกตังกันเอง เพือให้คณะกรรมคนใดคนหนึงทําหน้าทีประธานในการประชุมคราวนัน

หมวดที- 4
การจ่ ายเงินช่ วยเหลือ
ข้ อ 13. เมือพนักงานรักษาความปลอดภัยประสพภัยอันตรายจากการทํางานต้องยืนคําร้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอ เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนภายใน 60 วัน นับจากวันทีเกิดประสพภัยอันตราย
ข้ อ 14. หลักเกณฑ์และจํานวนเงินทีช่วยเหลือ มี 4 กรณี ดงั นี
14.1 ตาย ช่วยเหลือ 10,000 บาท
14.2 ทุพพลภาพ ช่วยเหลือ 8,000 บาท
14.3 ได้รับอันตรายสาหัส ช่วยเหลือ 5,000 บาท
14.4 ได้รับอันตรายแก่ร่างกาย ช่วยเหลือ 2,000 บาท
หมวดที- 5
การประชุ ม
ข้ อ 15. การประชุมของกองทุน
15.1 ประชุมวิสามัญ
15.2 ประชุมใหญ่สามัญ

ข้ อ 16. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญประจําเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง เพือพิจาณาการช่วยเหลือ
แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยผูป้ ระสพภัยอันตรายจากการทํางาน
ข้ อ 17. การประชุมใหญ่วสิ ามัญ ประจําปี ๆละ 1 ครัง หรื ออาจมีข ึนได้ก็โดยเหตุทีคณะกรรม การกองทุนเห็นควรจัดให้
มีข ึน หรื อเกิดขึนด้วยการเข้าชือร่ วมกันของสมาชิก ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทังหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีข ึน
ข้ อ 18. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่าง ดังต่อไปนี
18.1 แถลงกิจการทีผ่านมาในรอบปี
18.2 แถลงบัญชีรายรับ - รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ทีผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
18.3 เลือกตังผูต้ รวจสอบบัญชีของกองทุน
18.4 เรื องอืนๆ ถ้ามี
ข้ อ 19. การลงมติต่างๆ ในทีประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับไม่ได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืน ก็ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ น
เกณฑ์แต่ถา้ คะแนนเสี ยงทีลงมติมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้  ีขาด
หมวดที- 6
การเปลีย- นแปลงแก้ ไขข้ อบังคับและการเลิกกองทุน
ข้ อ 20. ข้อบังคับกองทุนจะเปลียนแปลงแก้ไขได้โดยมติของทีประชุมใหญ่เท่านัน และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิก
สามัญเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ งหนึงของสมาชิกสามัญทังหมดมติของทีประชุมใหญ่ในการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับ
จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด
ข้ อ 21. การเลิกกองทุนจะเลิกได้โดยมติของทีประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติ
ของทีประชุมใหญ่ ทีให้เลิก สมาคมฯจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทีเข้าร่ วมประชุมทังหมดและ
องค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ งหนึงของสมาชิกสามัญทังหมด
ข้ อ 22. การทํานิ ติกรรมใดหรื อการลงนามใดๆ ให้ทาํ ในนาม สมาคมผูป้ ระกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
ทังนีสาํ หรับกองทุนให้ทาํ ในขอบเขตอํานาจทีรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารสมาคม
หมวดที- 7
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 23. ระเบียบฉบับนี ให้เริ มใช้บงั คับได้นบั ตังแต่วนั ทีกองทุนได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ของสมาคม
ผูป้ ระกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
ข้ อ 24. เมือนิติบุคคลใดได้เข้าเป็ นสมาชิกสมาคมฯให้ถือว่าเป็ นสมาชิกกองทุนด้วย
ประกาศ ณ วันที

มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายวัชรพล บุษมงคล)
นายกสมาคม
ผูป้ ระกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

