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ขอบังคับสหภาพแรงงานไทยเรยอน พ.ศ. 2521
( แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 )
………………………………………………
หมวดที่ 1. บททั่วไป
ขอที่ 1. ขอบังคับนี้ เรียกชื่อวา “ ขอบังคับสหภาพแรงงานไทยเรยอน พ.ศ. 2521”
ขอที่ 2. ขอบังคับนี้มีผลบังคับใชนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ขอที่ 3. สหภาพแรงงานนี้มีชื่อวา “ สหภาพแรงงานไทยเรยอน”
ขอที่ 4. สหภาพแรงงานไทยเรยอน มีสํานักงานตั้งอยู เลขที่ 36 หมู 2 ต. โพสะ อ. เมือง
จ. อางทอง
ขอที่ 5. เครื่องหมายสหภาพแรงงานไทยเรยอนมีดังนี้ เปนรูปมือจับกันอยูใตลูกโลกมี
นกพิราบ 2 ตัวอยูเหนือลูกโลก มีคําวา สหภาพแรงงานไทยเรยอนลอมรอบ ตามรูปที่ประทับ

“ ตัวอยางตราที่ใชประทับ”
ขอที่ 6. สหภาพแรงงานไทยเรยอน ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
สมาชิกสหภาพแรงงานฯ และที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ
หมวดที่ 2. วัตถุประสงค
ขอที่ 7. เพื่อการแสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจาง และสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจางระหวางลูกจางดวยกัน
หมวดที่ 3. การสมัครเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 8. คุณสมบัติของผูเขาสมัครเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ฯ
8.1 เปนลูกจางบริษัท ไทยเรยอน จํากัด
8.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และยินดีปฏิบัติตามขอบังคับของสหภาพ
แรงงานฯ โดยเครงครัด
ขอที่ 9. การสมัครเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ฯ ผูสมัครตองกรอกแบบฟอรมใบสมัคร
ตามที่สหภาพแรงงานฯ กําหนดแลวยื่นใบสมัครและคาบํารุงสหภาพแรงงาน ฯ ครั้งแรก 20 บาทตอ
นายทะเบียนสหภาพแรงงานไทยเรยอน
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ขอที่ 10. สมาชิกสหภาพแรงงานฯ จะเปนสมาชิกโดยสมบรูณตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
ประธานสหภาพแรงงานฯ แลว
ขอที่ 11. สมาชิกสหภาพแรงงานฯ เสียเงินคาบํารุงสหภาพแรงงานฯ เดือนละ 230 บาท โดย
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ กําหนดขึ้นมา
เงินคาบํารุงดังกลาว ใหคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ แบงออกเปน 2 สวนคือ ใช
เปนคาใชจายสําหรับการบริหารสหภาพแรงงานฯ เดือนละ 150 บาท สวนที่เหลืออีกเดือนละ 80
บาท ใหจัดตั้งเปน “ กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน ”
การกําหนดระเบียบ “ กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน ” ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนเปนผูกําหนดขึ้น
ขอที่ 12. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
12.1 พนจากการเปนลูกจางของบริษัทไทยเรยอน จํากัด
12.2 ลาออกโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรตอสหภาพแรงงานฯ
12.3 ขาดการสงเงินคาบํารุงสหภาพแรงงานเปนเวลา 3 เดือน โดยไดรับเตือนจาก
เหรัญญิกเปนลายลักษณอักษรแลวหนึ่งครั้ง
12.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ มีมติใหออกเพราะสรางความ
แตกแยกในหมูสมาชิกสหภาพแรงงานฯ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร สหภาพ
แรงงาน
12.5 ถึงแกกรรม
หมวดที่ 4. สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 13. สิทธิของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
13.1 สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ยอมเสมอกันภายใตขอบังคับสหภาพแรงงานฯ นี้
13.2 มีสิทธิเสนอแนะขอคิดเห็นในกิจกรรมตาง ๆ ของสหภาพแรงงานฯ โดยผาน
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
13.3 มีสิทธิไดรับบริการตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสหภาพแรงงงานฯ
13.4 มีสิทธิในการสมัครเขารับเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ตําแหนง
ตาง ๆ ที่กําหนดไวรวมทั้งสิทธิในการไดรับการแตงตั้งเปนเจาหนาที่อื่น ๆ ของสหภาพแรงงานฯ
13.5 มีสิทธิเขารวมประชุมใหญเพื่อเสนอความคิดเห็น รับรองขอเสนอ อภิปรายสนับสนุน
หรือคัดคานมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ตั้งขอซักถามเกี่ยวกับกิจการของสหภาพ
แรงงานฯ
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13.6 มีสิทธิตรวจสอบทะเบียนสมาชิกฯ เอกสาร หรือบัญชีรายรับ – รายจายของ
สหภาพ แรงงานฯ
13.7 มีสิทธิยับยั้ง หรือเปลี่ยนแปลงแกไขมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานฯ ด วยการทํ าเปนหนัง สือ ร องขอต อประธานสหภาพแรงงานฯ โดยตองมี ส มาชิกสหภาพ
แรงงานฯ อื่น ๆ รับรองไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทั้งหมด
ประธานสหภาพแรงงานฯตองเปดประชุ มใหญ วิส ามั ญ เพื่ อขอมติตอที่ ประชุ มใหญ
ภายใน 15 วันหลังจากที่ไดรับคํารองขอนั้น หากที่ประชุมมี มติอยางใดดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 4
ใน 5 ของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่เขาประชุมทั้งหมดก็ใหเปนไปตามนั้น
13.8 มีสิทธิถอดถอนกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
ทั้งคณะได
ใหนําขอความในขอ 13.7 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หากคณะกรรมการบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือทั้งคณะพนจากตําแหนงตามความใน
วรรคแรก ใหดําเนินการตามขอ 21
ขอที่ 14. หนาที่ของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
14.1 ตองปฏิบัติตามขอบังคับสหภาพแรงงานฯ มติของที่ประชุมใหญ มติของคณะ
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่สหภาพแรงงานฯ ทําไวกับ
นายจางโดยเครงครัด
14.2 เขารวมประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญตามที่สหภาพแรงงานฯ จัดขึ้น
14.3 เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสหภาพแรงงานฯ และใหความรวมมือชวยเหลืองาน
ของสหภาพแรงงานฯ โดยเต็มกําลัง
หมวดที่ 5. คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 15. คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ประกอบดวยกรรมการบริหารอยางนอย 11
คน และมีจํ านวนสูงสุ ดไมเ กิน 17 คน ซึ่งจะตองประกอบด วยตํ าแหน งตาง ๆ ดังนี้คือ ประธาน
สหภาพแรงงานฯ รองประธานสหภาพแรงงานฯ เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการ
ฝายอื่น ๆ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ จะกําหนด
ผูไ ดรั บการเลือกตั้ งด วยคะแนนลําดั บที่ หนึ่ งและลํ าดั บที่ สอง ดํ ารงตํ าแหนง ประธาน
สหภาพแรงงานฯ และรองประธานสหภาพแรงงานฯ สวนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ ใหเลือกตั้งกันเอง
ในหมูคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 16. กรรมการฝายตาง ๆ อาจเสนอรายชื่ออนุกรรมการประจําฝายหรืออนุกรรมการ
เฉพาะกิจตอประธานสหภาพแรงงานฯ เพื่อขอรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานในฝายของตนเฉพาะเรื่องได
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อายุกรรมการประจําฝายหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
คําสั่งแตงตั้งนั้น ๆ
ขอที่ 17. การไดมาของคณะกรรมการบริหารสหาพแรงงานฯ
ไดมาจากบุคคลที่ได รับคะแนนสูงสุด และรองลงมาในการเลือกตั้งจากที่ประชุ ม
ใหญ ข องสมาชิ กสหภาพแรงงานทั้ ง หมด ตามจํ านวนคณะกรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯ ที่
กําหนดไวในขอ 15
ขอที่ 18. คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป
ขอที่ 19. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
19.1 เปนสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน
19.2 มีสัญชาติไทย โดยการเกิดและอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ นับถึงวันเปดรับ
สมัคร
ขอที่ 20. นอกจากครบวาระตามขอบังคับของสหภาพแรงงานฯ กรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานฯ พนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
20.1 พนจากตําแหนงตามขอ 13.8
20.2 พนจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ตามขอ 12.
20.3 ลาออกโดยไดรับการอนุมัติจากประธานสหภาพแรงงานฯ สําหรับกรรมการ
ตําแหนงอื่น ๆ
ขอที่ 21. หากกรรมการพนจากตําแหนงเปนรายบุคคล หรือพนจากตําแหนงทั้งคณะให
ดําเนินการดังนี้
21.1 กรณีพนจากตําแหนงเปนรายบุคคล คณะกรรมการสหภาพฯ อาจจัดใหมีการ
เลือกตั้งซอม หรือเลื่อนผูสมัครเขารับการเลือกตั้งที่ มีคะแนนรองลงมาจากผูที่ไดรับการเลือกตั้งคน
สุดทายขึ้นมาเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงและ หรือจะมอบหมายใหกรรมการที่เหลือทําหนาที่
แทนก็ได
กรรมการที่ ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง ซ อ ม หรื อ ได รั บการเลื่ อ นขึ้ นมา ให มี อายุ ก ารเป น
กรรมการตามวาระของผูที่ตนแทนนั้น โดยใหมีจํานวนกรรรมการตามความในขอ 15
21.2 หากกรรมการพ นจากตํ าแหน ง ทั้ ง คณะ ให ทํ าการเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดใหมภายใน 120 วัน นับแตวันที่พนจากตําแหนงนั้น
หากวาระการดํารงตํ าแหน ง ของคณะกรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯที่พ นจาก
ตําแหนงทั้งคณะ เหลืออยูไมถึง 180 วันไมตองทําการเลือกตั้งซอม
ขอที่ 22. หนาที่ของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
22.1 ดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของขอบังคับ
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สหภาพแรงงานฯ และมติของที่ประชุมใหญ
22.2 สรุ ปผลการทํ างานของคณะกรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯ และฐานะ
ทางการเงินของสหภาพแรงงานฯ แจงใหสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทราบทุกเดือน
22.3 เขารวมประชุมและตอบกระทูของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทุกครั้งที่เปดประชุม
ใหญ
22.4 พิจารณารับรองการแตงตั้งที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ
22.5 กรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งกอให เกิ ดหนี้สิ นแก
สหภาพแรงงานฯ โดยไมชอบดวยขอบังคับสหภาพแรงงานฯ กรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ผู
นั้นจะตองรับใชหนี้สินเปนการสวนตัว
22.6 รับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรง
งานฯ
22.7 เสนอระเบี ยบวาระการประชุ มคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ต อ
ประธานสหภาพแรงงานฯ เพื่อบรรจุไวในวาระการประชุมตามขอ 23.3
ขอที่ 23. อํานาจหนาที่ของประธานสหภาพแรงงานฯ
23.1 เปนตัวแทนสหภาพแรงงานฯ ในการติดตอกับนายจางหรือองคการอื่น ๆ
23.2 เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และในที่
ประชุมใหญ
23.3 กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯรวมกับเลขานุ
การ
23.4 ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในมติที่มีคะแนนเสียงเทากันในการประชุ มคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และที่ประชุมใหญ
23.5 แตงตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการประจําฝายหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจตาม
ความในขอ 16.
23.6 ควบคุมการทํางานของคณะกรรมการฝ ายตาง ๆ ของสหภาพแรงงานฯ ให
เปนไปตามนโยบายที่วางไว
23.7 ลงนามในประกาศ หรือคําสั่งหรือแถลงการณใด ๆ ของสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 24. อํานาจหนาที่ของรองประธานสหภาพแรงงานฯ
24.1 ทําหนาที่แทนประธานสหภาพแรงงานฯ เมื่อประธานสหภาพแรงงานไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
24.2 ชวยเหลืองานสหภาพแรงงานฯ ในดานตาง ๆ และปฏิบัติงานตามที่ประธาน
สหภาพแรงงานฯ มอบหมาย
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ขอที่ 25. อํานาจหนาที่ของเลขานุการ
25.1 ทําหนาเกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไปของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
25.2 จดบันทึก และทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน
ฯ และที่ประชุมใหญ
25.3 ออกหนั ง สื อนั ดประชุ ม และแจ ง วาระการประชุ ม ให คณะกรรมการบริ หาร
สหภาพแรงงานฯ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ฯ ทราบกอนวันประชุม 3 วัน
25.4 ทํ าหน าที่ ประสานงานระหว างสมาชิ ก สหภาพแรงงานกั บ คณะกรรมการ
บริหารสหภาพแรงงานฯ
25.5 มีหนาที่รางโตตอบจดหมายของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 26. อํานาจหนาที่ของเหรัญญิกสหภาพแรงงานฯ
26.1 รับผิดชอบการเงินและทรัพยสินของสหภาพแรงงานฯ
26.2 จัดทําบัญชีรายรับและรายจายของสหภาพแรงงาน ฯ ใหเปนปจจุบันเสมอ
26.3 ลงนามฝากหรือถอนเงินในบัญชีเงินฝากของสหภาพแรงงานฯ รวมกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ตามที่ประธานสหภาพแรงงานฯ มอบหมาย
26.4 เก็บและรักษาเงินสดของสหภาพแรงงานฯ เพื่อไวใชในกรณีฉุกเฉินไดไมเกิน
2,000 บาท
26.5 จัดเก็บและทวงถามเงินคาบํารุงสมาชิกสหภาพแรงงานฯ จากสมาชิกฯ ผูคาง
ชําระ
ขอที่ 27. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ฝายอื่น ๆ
ทําหนาที่บริหารงานในฝายของตนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหภาพแรงงานฯ
มติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และมติของที่ประชุมใหญ
ขอที่ 28. การประชุมของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ แบงออกเปน
28.1 การประชุมสามัญ เปนการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานฯ ซึ่งจะตองประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
28.2 การประชุมวิสามัญ จะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุการณอันเรงดวนอันจะนํามาซึ่ง
ความเสียหายตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ หรือสหภาพแรงงานฯ
โดยใหอยูในดุลพินิจของประธานสหภาพแรงงานฯ เปนผูเรียกประชุม
คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ตั้งแต 3 คน อาจทําหนังสือรองตอประธานสหภาพ
แรงงานฯ เพื่อใหเปดการประชุมวิสามัญได
ขอที่ 29. การครบองคประชุมของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
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29.1 การประชุมทุกครั้งตองมีคณะกรรมบริหารสหภาพแรงงานฯ เขารวมประชุมไม
นอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ทั้งหมดจึงจะ
ถือวาครบองคประชุม
29.2 ในกรณีไมครบองคประชุม ใหประธานสหภาพแรงงานฯ เรียกประชุมใหมภายใน
3 วัน หากกรรมการบิหารสหภาพแรงงานฯ มาประชุมเกินกวาครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ บริหาร
สหภาพแรงงานฯ ทั้งหมด ถือวาครบองคประชุม
ขอที่ 30. การประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ วิสามัญตามขอ 28.2 หากมี
คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ เขารวมประชุมครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานฯ ก็ถือวาครบองคประชุม
ในกรณีที่ไมครบองคประชุม ใหประธานสหภาพแรงงานฯ เรียกประชุมใหมในวันตอไปหากมี
กรรมการฯ เขารวมประชุมเกินกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ทั้ง
หมดก็ถือวาครบองคประชุม
ขอที่ 31. การลงมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ถือคะแนนเสียงขางมากของ
คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ที่เขารวมประชุม
หมวดที่ 6. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 32. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดใหม ใหคณะกรรมการ
บริหารสหภาพแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยมีกรรมการไมนอยกวา
10 คน และไมเกิน 15 คน เพื่อทําหนาที่จัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ขอที่ 33. คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งโดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานฯ อาจจะออกระเบี ยบปฏิ บัติเ กี่ ยวกั บการเลื อกตั้ ง แต ล ะครั้ ง ได ระเบี ยบดั ง กล าวจะต อ ง
ประกาศใหสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทราบกอนวันเลือกตั้ง 15 วัน
ขอที่ 34. คณะอนุกรรมการจัดเลือกตั้งตามความในขอ 32. แตงตั้งจากสมาชิกสหภาพ
แรงงานฯ ในแผนกตาง ๆ ของบริษัท ไทยเรยอนจํากัด โดยใหแตละแผนกมีอัตราเฉลี่ยในจํานวนที่
เทากัน
ขอที่ 35. การสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ใหผูสมัครยื่นใบ
สมั ครตามฟอร ม ที่ ส หภาพแรงงานกํ าหนด ต อประธานคณะอนุ กรรมการจั ดการเลื อกตั้ ง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ขอที่ 36. ผูที่ ไดรั บคะแนนสูง สุดจนถึง บุคคลที่ไ ดรับคะแนนต่ํ าสุดจากการเลือกตั้ง ตาม
จํานวนกรรมการบริหารในขอ 15. ดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
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ผูไดรับการเลือกตั้งดวยคะแนนลําดับที่หนึ่งและลําดับที่สอง ดํารงตําแหนง ประธานสห-ภาพ
แรงงานฯ และรองประธานสหภาพแรงงานฯ สวนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ ใหเลือกตั้งกันเองในหมู
คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 37. การจัดสรรตําแหนงกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ตามขอ 36. วรรค 2 ให
เปนไปตามความสมั ครใจของผู ดํารงตําแหนงนั้ น ประกอบกับดุ ลพินิ จของคณะกรรมการบริ หาร
สหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 38. หากคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ พนจากตําแหนงตามความในขอ 20
เกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ทั้งหมด ใหกรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานฯ ที่เหลือพนจากตําแหนงดวย
ในการนี้ใหคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดที่พนจากตําแหนงรักษาการไป
จนกวาจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งภายใน 120 วัน โดยใหเปนไปตามขอ 32, 33,
34, 35, 36 และ 37
ขอที่ 39. หากประธานสหภาพแรงงานฯ พนจากตําแหนงตามความในขอ 20 ใหรองประธาน
สหภาพแรงงานฯ ดํ า รงตํ า แหน ง แทน ให ค ณะกรรมการบริ ห ารสหภาพแรงงานฯ เลื อ ก
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานบุคคลอื่น ทําหนาที่แทนรองประธานสหภาพแรงงานฯ ที่ไปดํารง
ตําแหนงประธานสหภาพแรงงานฯ
หากรองประธานสหภาพแรงงานฯ ที่ ไ ปดํ ารงตํ าแหน ง ให นํ าความในวรรคแรกมา
บังคับใชโดยอนุโลม
ขอที่ 40. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ใหทําการเลือกตั้งโดยการ
ลงคะแนนลับหรือวิธีลงคะแนนเปดเผยก็ได ซึ่งแลวแตคณะกรรรมการจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป ทั้งนี้
ตองประกาศใหสมาชิกทราบลวงหนาอยางนอย 5 วัน
หมวดที่ 7 การประชุมใหญ
ขอที่ 41. การประชุมใหญแบงออกเปน 2 อยางคือ การประชุมใหญสามัญ และวิสามัญ
ขอที่ 42. การประชุมใหญสามัญ หมายถึง การประชุมที่จัดขึ้นเปนประจําอยางนอยปละครั้ง
ในเดือนที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ จะกําหนด
ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญอยางนอยตองมีระเบียบวาระดังนี้
42.1 รับทราบกิจการที่ทําไปในรอบป
42.2 รับรองงบดุล การตรวจสอบบัญชี และการเลือกตั้งผูสอบบัญชี
42.3 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
42.4 พิจารณากิจการอื่น ๆ
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ขอที่ 43. การประชุมใหญวิสามัญ หมายถึง การประชุมใหญที่พิเศษนอกเหนือจากการ
ประชุมตามปกติจะกระทําไดดังนี้
43.1 เปนไปตามขอ 13.7 และ 13.8
43.2 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ เรียกประชุม
43.3 สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ไมต่ํากวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกฯ ทั้งหมดรวมกัน
รองขอใหเปดการประชุมตอประธานสหภาพแรงงานฯ ประธานสหภาพแรงงานฯ ตองเปดการประชุม
ใหญวิสามัญภายใน 15 วัน นับแตไดรับคํารองขอเปนลายลักษณอักษรนั้น
ขอที่ 44. การครบองคประชุมของการประชุมใหญสามัญ และวิสามัญ จะตองมีสมาชิก
สหภาพแรงงานฯ เขารวมประชุมไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงงานฯ ทั้งหมด
ในกรณี ที่ ไ มครบองค ประชุ ม ตามความในวรรคก อน ให ประธานสหภาพแรงงานฯ
เรียกประชุมใหมภายใน 3 วัน หลังจากการเรียกประชุมครั้งแรก ถาไมครบองคประชุมอีกแตมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกฯ ทั้งหมด ก็ถือวาครบองคประชุม
ขอที่ 45. มติที่ประชุมใหญ หมายถึงมติที่ไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูที่เขารวมประชุม
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานสหภาพแรงงานฯ เปนผูชี้ขาดยกเวนการประชุมใหญในเรื่องการ
ควบสหภาพแรงงานฯ การเขารวมจัดตั้งหรือเปนสมาชิกสหพันธแรงงานฯ สภาองคการลูกจ าง หรือ
การเลิกสหภาพแรงงานฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เกินกวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทั้งหมด
สําหรับมติที่ประชุมใหญ วิสามัญตามขอ 13.7 และขอ 13.8 ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในขอนั้น ๆ
หมวดที่ 8 การเงินและทรัพยสินของสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 46. การเงินและทรัพยสินของสหภาพแรงงานฯ ไดมาจากเงินคาสมัคร คาบํารุงสมา-ชิก
สหภาพแรงงานฯ และไดมาจากการบริจาคของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ หรือบุคคลภายนอก
ขอที่ 47. เหรัญญิกสหภาพแรงงานฯ ตองจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบ 12 เดือน
อันจัดวาเปนรอบปบัญชีของสหภาพแรงงานฯ
งบดุลตองมีรายการแสดงจํ านวนทรัพยสินและหนิ้สินของสหภาพแรงงานฯ กับทั้ ง
บัญชีรายรับ รายจาย เมื่อทําเสร็จแลวตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวนํามาเสนอขอรับรองตอ
ที่ประชุมใหญภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปการบัญชี และรายงานกิจการประจําปพรอมทั้ง
สําเนางบดุลเสนอกับนายทะเบียนสหภาพแรงงานประจําจังหวัดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ ที่ประชุม
ใหญอนุมัติ
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ข อที่ 48. ผู ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง ได รั บการเลื อกตั้ ง จากที่ ประชุ ม ใหญ มี หน าที่ ต รวจสอบบั ญ ชี
หลักฐานการรับจายเงิน หรือทรัพยสินของสหภาพแรงงานฯ และเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญ
ขอที่ 49. ประธานสหภาพแรงงานฯ เปนผูลงนามอนุมัติในการสั่งจายเงินหรือทรัพยสินของ
สหภาพแรงงานใหแกกรรมการฝายอื่น ๆ ตามที่เสนอขอมา โดยมีเหรัญญิกเปนผูติดตามการจายเงิน
หรือทรัพย สินนั้น ๆ วาเปนไปตามวัตถุ ประสงคที่ ขอมาหรือไม หากไมเปนไปตามคําขอใหแจงให
ประธานสหภาพแรงงานฯ ทราบเพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
ข อ ที่ 50. การใช เ งิ น ที่ เ กิ น กว า 2,000 บาท จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 51. การใชจายเงินหรือทรัพยสินตามขอ 49 และขอ 50 ใหใชในกิจการที่จัดขึ้นเพื่อเปน
ประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ หรือกิจการอันเกี่ยวกับกิจการของสหภาพแรงงานฯ หรื อ
กิจการอันเปนสาธารณประโยชนเทานั้น
หมวดที่ 9 วิธีพิจารณาในการนัดหยุดงานและวิธีอนุมัติขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ขอที่ 52. การพิจารณาในการยื่นขอเรียกรองการนัดหยุดงาน และวิธีการอนุมัติขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมบริหารสหภาพแรงงานฯ ทั้งนี้จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ขอที่ 53. ในกรณีที่สหภาพแรงงานฯ เปนผูแทนในการยื่นขอเรียกรองเพื่อขอแกไขขอตกลง
เกี่ ยวกั บสภาพการจ าง สมาคมนายจ างและสหพั นธ นายจ าง ข อตกลงเกี่ ยวกั บสภาพการจ างที่
สหภาพแรงงานฯ ทําขึ้นไวกับนายจางสมาคมนายจางและสหพันธนายจางเปนขอตกลง ฯ ที่ชอบ
ธรรม สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ตองปฏิบัติตาม
หมวดที่ 10 การแกไขขอบังคับสหภาพแรงงานฯ
ขอที่ 54. การแกไขขอบังคับสหภาพแรงงานฯ อาจเสนอโดยคณะกรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานฯ หรือสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
ทั้งหมดและจะกระทําไดจะตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ไมต่ํากวา 2 ใน 3
ของจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่เขาที่ประชุม
หมวดที่ 11 เบ็ดเตล็ด
ขอที่ 55. คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ อาจแตงตั้งที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ ไดไม
เกิน 3 คน ที่ปรึกษาดังกลาวอาจเปนลูกจางในบริษัทหรือบุคคลภายนอกก็ได โดยดํารงตําแหนงได
คราวละ 3 ป
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ขอที่ 56. คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ มีสิทธิกําหนดเงื่อนไขในการสมัครเขาเปน
สมาชิกฯ ที่ลาออกจากการเปนสมาชิกฯ ไดตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เห็นวาไมสมควรรับเขาเปนสมาชิกฯ อีกก็สามารถกระทําไดโดยใหแจงแก
ผูสมัครทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับใบสมัครของผูสมัคร
ขอที่ 57. การเลิกสหภาพแรงงานฯ จะกระทําไดดังนี้
57.1 ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิกหรือนายทะเบียนสั่งใหเลิก
57.2 ลมละลาย
การเลิ กสหภาพแรงงานฯ ประธานสหภาพแรงงานฯ ต อ งแจ ง เป นหนั ง สื อให นาย
ทะเบียนสหภาพแรงงานประจําจังหวัดทราบภายใน 14 วัน นับแตวันที่มีเหตุใหเลิก
ขอที่ 58. การเลิกสหภาพแรงงานฯ ตามขอ 57 สหภาพแรงงานฯ ยังดําเนินการตอไปเพียง
เพื่อเทาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชีเทานั้น ซึ่งใหดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ขอที่ 59. เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลือเทาใด ใหโอนทรัพยสินที่เหลือใหแกมูลนิธิ
วัด หรือกิจการที่เกี่ยวกับการกุศลตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
ขอที่ 60. ขอความใด ๆ ที่ไมปรากฏในขอบังคับสหภาพแรงงานฯ นี้ หรือมีปญหาในการ
ตีความใหที่ประชุมใหญเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยตองมีมติไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
สหภาพแรงงานฯ ที่เขาประชุม
หากการตีความหรือการวินิจฉัยขอบังคับสหภาพแรงงานฯ ตามความในวรรคแรกมี
ผลใหเปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหภาพแรงงานฯ ใหนําความในขอ 54 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอบังคับนี้ไดนําเขาสูที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2553 แลวที่ประชุมมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
( นายสุพัฒน ชูผล )

ลงชื่อ

บันทึกรายงานการประชุม

( นายสายัณห แผนประดิษฐ )

