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ข้อ 2. ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีนายทะเบียนได้รับจดทะเบียน ตามพระราชบญัญตัิ12 

แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ.  2543   เป็นต้นไป 13 

ข้อ  3. ให้ยกเลิกข้อบงัคบัของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย   ซึง่ นาย14 

ทะเบียนได้รับจดทะเบียนให้เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 15 
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  “สหภาพแรงงาน” หมายความวา่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย 17 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยกุาร18 

บนิแหง่ประเทศไทย 19 

   “คณะอนุกรรมการสาขา” หมายความว่า  คณะอนุกรรมการสาขาสหภาพแรงงาน20 

รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ท่ีคณะกรรมการบริหารแตง่ตัง้ขึน้ประจ าสถานท่ีท าการสาขาของ21 
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  “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย 23 

“กระท าตนเป็นปฏิปักษ์” หมายความวา่ การท่ีสมาชิกกระท าการเป็นศตัรูกบัสหภาพแรงงาน 24 

  “ประพฤติตนเป็นท่ีเส่ือมเสีย” หมายความวา่ การท่ีสมาชิกประพฤติตนจนเป็นท่ีเส่ือมเสียตอ่25 

ช่ือเสียงของสหภาพแรงงาน 26 

  “ลกูจ้าง” หมายความวา่ พนกังานหรือลกูจ้างประจ าของบริษัทวิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย  27 

จ ากดั   28 

นายจ้าง” หมายความวา่ บริษัท วิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั และให้ หมายความ29 

รวมถึงกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทฯ  หรือ  ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของ30 
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“นายทะเบียน” หมายความว่า  อธิบดีกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึง่อธิบดี32 

มอบหมาย 33 

ข้อ 5. “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย” มีอกัษรยอ่ว่า  “สรร.ว.ท.”  มีช่ือ34 
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(1) สง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีด้วยกนัระหวา่งลกูจ้างกบันายจ้างและระหวา่งลกูจ้าง 47 
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ที่ตัง้ส านักงาน 54 
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ข้อ  9.  สมาชิกของสหภาพแรงงานต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้64 

(1) เป็นลกูจ้างของบริษัท วิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย  จ ากดั 65 

(2) ไมเ่ป็นลกูจ้างระดบัผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอ านาจในการจ้าง เลิกจ้าง ขึน้คา่จ้าง  ตดัคา่จ้าง  66 

หรือลดคา่จ้าง 67 

ข้อ  10.  การสมคัรเป็นสมาชิก   68 

ผู้ มีคณุสมบตัิตามข้อ  9 จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกได้ด้วยการย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีสหภาพ69 

แรงงานก าหนดตอ่นายทะเบียนของสหภาพแรงงานหรือผู้ ท่ีนายทะเบียนของสหภาพแรงงานมอบหมาย  70 

โดยมีกรรมการสหภาพแรงงานอย่างน้อย  หนึง่คน  ลงลายมือช่ือรับรองและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 71 

เม่ือที่ประชุมคณะกรรมการมีมต ิรับรองว่าผู้สมคัรมีคณุสมบตัิครบถ้วน และผู้สมคัร 72 

ได้ช าระคา่สมคัรแล้วให้ถือว่าสมาชิกภาพของผู้สมคัรนัน้สมบรูณ์  73 

ข้อ  11.  สมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลงด้วยเหตอุยา่งใดอย่างหนึง่  ดงัตอ่ไปนี  ้74 
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(2) ขาดคณุสมบตัติามข้อ  9 76 

   (3) ลาออกโดยแจ้งเป็นหนงัสือตอ่นายทะเบียนของสหภาพแรงงานเพื่อให้น าเสนอต่อ77 

ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยให้มีผลบังคับตัง้แต่วันที่คณะกรรมการรับทราบ 78 

             (4) ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อบงัคบัหรือระเบียบของสหภาพแรงงาน  หรือ   กระท าตน79 

เป็นปฏิปักษ์  หรือประพฤติตนเป็นท่ีเส่ือมเสียตอ่สหภาพแรงงาน  และคณะกรรมการมีมตใิห้ออก80 
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(2)   การเก็บเงินคา่สมคัรและคา่บ ารุงจากสมาชิก  ให้ใช้วิธีการร่วมกบัฝ่าย 94 
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(1) เข้าร่วมประชมุตามท่ีสหภาพแรงงานก าหนด  รวมทัง้เสนอความคิดเห็น  รับรอง109 
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(2)    สมคัรรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือได้รับการแตง่ตัง้เป็นอนุกรรมการสาขา หรือ 112 

    เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ของสหภาพแรงงาน 113 

(3) ขอให้สหภาพแรงงานคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจ้างตามกฎหมาย  114 

หรือขอค าปรึกษาในปัญหาท่ีเก่ียวกบัการแรงงาน 115 
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(4) ให้ความร่วมมือและชว่ยเหลือกิจการของสหภาพแรงงานซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่125 

สมาชิก 126 

(5) รักษาผลประโยชน์ของบริษัท วิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั 127 

(6) แจ้งให้นายทะเบียนของสหภาพแรงงานทราบโดยเร็ว เม่ือสมาชิกเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่   128 

หรือหน่วยงาน หรือต าแหนง่หน้าท่ีการงาน 129 
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คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 132 
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ข้อ  15.  คณะกรรมการของสหภาพแรงงาน  ประกอบด้วยกรรมการตัวแทนรายบุคคล  134 

และกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม จ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 27 คน  135 
(1) กรรมการตัวแทนรายบุคคล ไม่เกิน 13 คน  136 
(2) กรรมการตัวแทนรายกลุ่ม จ านวนไม่น้อยกว่า 11 คน ไม่เกิน 14 คน 137 
กรรมการตัวแทนรายบุคคล มาจากการเลือกตัง้แบบรายบุคคล จากสมาชิกของ138 

แต่ละสาขา สาขาละไม่เกิน 1 คน และมาจากการเลือกตัง้แบบรายบุคคลของสมาชิกส่วนกลาง 139 
จ านวนไม่เกิน 4 คน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 140 

กรรมการตัวแทนรายกลุ่ม มาจากการเลือกตัง้แบบรายกลุ่ม ของสมาชิกสหภาพ141 
แรงงาน  ตามระเบียบที่กรรมการก าหนด    142 

กรณีกรรมการตัวแทนรายบุคคล พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้จัดให้มีการ143 
เลือกตัง้กรรมการทดแทน และให้น าเสนอรับรองในการประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไป หรือเล่ือนผู้144 
ที่ได้คะแนนล าดับรองขึน้เป็นกรรมการแทน ส่วนกรณีกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม บางคนพ้นจาก145 
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ไม่จ าเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตัง้กรรมการทดแทน แต่ต้องมีจ านวน146 
กรรมการตัวแทนรายกลุ่มท่ีเหลืออยู่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม 147 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีเหลืออยู่ทัง้สองประเภทท่ีจะสามารถด าเนินกิจการของสหภาพแรงงานฯ ต่อไปได้ 148 
จะต้องมีจ านวนกรรมการทัง้สองประเภทรวมกันไม่ต ่ากว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการที่ได้รับการ149 
จดทะเบียนจากนายทะเบียน 150 

ให้คณะกรรมการซึง่ได้รับการเลือกตัง้หรือรับรองจากท่ีประชมุใหญ่เลือกกรรมการ151 

ด้วยกนั เพ่ือด ารงต าแหนง่ประธานสหภาพแรงงาน เลขานกุาร เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการใน152 

ต าแหนง่อ่ืนท่ีเห็นสมควร                   153 
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ข้อ   16.   การสมคัรเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน    และวิธีการเลือกตัง้  ให้154 

กระท าได้ดงันี ้155 

(1) ให้ย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีสหภาพแรงงานก าหนดตอ่ประธานสหภาพแรงงาน หรือ156 

เลขานกุารสหภาพแรงงาน หรือกรรมการจัดการเลือกตัง้ ที่ได้รับมอบหมาย  157 

(2) ให้สมคัรเป็นกรรมการตามจ านวนคณะกรรมการอยา่งใดอยา่งหนึง่ใน แตล่ะประเภท 158 

ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ   15 (1), 15 (2)   159 

(3) ให้มีระยะเวลาการรับสมคัร ไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ และให้สหภาพแรงงาน160 

ประกาศรายช่ือพร้อมหมายเลขผู้สมัครกรรมการตัวแทนรายบุคคล หรือ161 

ผู้สมัครกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม (กลุ่มละหน่ึงหมายเลข)ตามล าดับ เพ่ือให้162 

สมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ ก่อนวันเลือกตัง้ 163 

(4) สหภาพแรงงาน สามารถก าหนดให้มีการเลือกตัง้ล่วงหน้าได้เพื่ออ านวย164 
ความสะดวก ให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานที่ประจ าอยู่ ณ สาขาภูมิภาค และ165 
ให้นับผลคะแนน ในส่วนกรรมการตัวแทนรายบุคคลของแต่ละสาขาภูมิภาค 166 
โดยต้องน ารายช่ือผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตัวแทนรายบุคคลนัน้ ให้167 
ที่ประชุมใหญ่รับรอง 168 

(5) การสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ และวิธีการเลือกตัง้ นอกจากที่ก าหนดไว้ใน 169 
ข้อบังคับฉบับนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 170 

 171 

ข้อ  17.  กรรมการต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้  172 

(1) ณ วันสมัคร ต้องเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน173 
แห่งประเทศไทย ต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  174 

(2) มีสญัชาตไิทย 175 

(3) บรรลนุิตภิาวะ 176 

(4) ไมเ่ป็นผู้ซึง่นายทะเบียนสัง่ให้ออกจากต าแหนง่กรรมการสหภาพแรงงานภายใน177 

ระยะเวลาหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนสัง่ให้ออกจากต าแหนง่ 178 

ข้อ  18.  วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการ  กรรมการอยู่ในต าแหนง่คราวละสามปี   179 

ข้อ  19. นอกจากกรรมการพ้นจากต าแหนง่ตามข้อ  18  แล้ว  ให้กรรมการพ้นจากต าแหนง่ในกรณี180 

ดงัตอ่ไปนี ้181 

(1)  ตาย 182 

                               (2)  ลาออกโดยแจ้งเป็นหนงัสือตอ่ประธานสหภาพแรงงานหรือผู้ มีอ านาจกระท าการ 183 

                                     แทน และให้นายทะเบียนของสหภาพหรือผู้ได้รับมอบหมายจากกรรมการ  184 

                              แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือลาออก 185 
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(3)  เป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามค าสัง่ของศาล 186 

(4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับ 187 

ความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 188 

(5) ท่ีประชมุใหญ่มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เน่ืองจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั189 

หรือมติของท่ีประชุมใหญ่อันชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการอันน ามาซึ่งความ190 

เส่ือมเสียให้แก่สหภาพแรงงาน และคณะกรรมการสองในสามมีมติให้พ้นจาก191 

ต าแหนง่   (6)ขาดคุณสมบัตติามข้อ  17 192 

(7)นายทะเบียนมีค าสัง่ให้พ้นจากต าแหนง่ 193 

กรรมการผู้หน่ึงผู้ใดท่ีพ้นจากต าแหน่งตามค าสัง่นายทะเบียน จะด ารงต าแหน่งกรรมการ194 

สหภาพแรงงานใหมไ่ด้ตอ่เม่ือพ้นก าหนดเวลาหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนสัง่ให้ออกจากต าแหนง่   195 

ข้อ 20.  นอกจากกรรมการพ้นจากต าแหนง่เพราะครบวาระแล้ว ให้กรรมการพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะ196 

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้197 

(1) กรรมการพ้นจากต าแหนง่ตามข้อ  19    เกินกึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการที่ได้รับ198 

การจดทะเบียนทัง้หมด 199 

(2) ท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้กรรมการออกทัง้คณะ  เน่ืองจากฝ่าฝืนและไมป่ฏิบตัิตาม200 

ข้อบงัคบั  หรือมตขิองท่ีประชมุใหญ่อนัชอบด้วยกฏหมายหรือกระท าการอนัน ามา201 

ซึง่ความเส่ือมเสียให้แก่สหภาพแรงงาน 202 

(3) นายทะเบียนมีค าสัง่ให้พ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะ 203 

กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะตามค าสัง่นายทะเบียน จะด ารงต าแหนง่กรรมการ204 

สหภาพแรงงานใหมไ่ด้ตอ่เม่ือพ้นก าหนดเวลาหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนสัง่ให้ออกจากต าแหนง่ 205 

ข้อ 21. ภายใน 90 วันก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตามข้อ 18 ให้ 206 

สหภาพแรงงาน จดัให้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ และให้คณะกรรมการชุดใหม่ท่ี  ได้รับการจด207 

ทะเบียนจากนายทะเบียน มีวาระการด ารงต าแหนง่นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน 208 

ในกรณีท่ีครบวาระแล้ว หากกรรมการชดุใหม่ยงัไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือยังไม่สามารถ209 

จัดการเลือกตัง้ได้ หรือด้วยเหตุขัดข้องอ่ืนใด ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการไปพลางก่อนและ/หรือให้210 

กรรมการชุดรักษาการนัน้ จัดการเลือกตัง้เพื่อให้ได้คณะกรรมการชุดใหม่โดยเร็ว  211 

เม่ือกรรมการพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะ ตามข้อ 20 ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ปฏิบัติ212 

หน้าท่ีไปพลางก่อน และจดัให้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่จากท่ีประชมุใหญ่ภายในเก้าสิบวนันบัแต่213 

วนัท่ีพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ และให้มอบหมายอ านาจหน้าท่ี และกิจการทัง้ปวงของสหภาพแรงงานให้แก่214 

คณะกรรมการชดุใหมน่บัแตว่นัท่ีได้รับการจดทะเบียน 215 
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ข้อ 22. เม่ือท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติให้เลือกตัง้คณะกรรมการหรือเปล่ียนแปลงกรรมการแล้ว   ให้216 

ประธานสหภาพแรงงานหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายน ารายช่ือ  ท่ีอยู ่   อาชีพ  หรือวิชาชีพของกรรมการไปย่ืนขอ217 

จดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุใหญ่ลงมต ิ   หากพ้นเวลาก าหนดดงักล่าวและ218 

ยงัไม่มีการย่ืนค าขอจดทะเบียน  ให้ผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการสหภาพแรงงานสามารถย่ืนค าขอจด219 

ทะเบียนตอ่นายทะเบียนได้ทนัที ทัง้นีใ้ห้น าข้อ 26 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 220 

ข้อ 23.  คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของสหภาพแรงงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  ข้อบงัคับ221 

และมติของท่ีประชุมใหญ่ และเป็นผู้ แทนสหภาพแรงงานในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก  เพ่ือการนี ้222 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ กรณีมอบหมายให้          223 

กรรมการอ่ืนซึ่งมิใช่ประธานท าการแทน จะต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสือประทบัตราของสหภาพแรงงาน224 

และให้ประธานเป็นผู้ลงนาม 225 

ข้อ  24.  คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้226 

(1) เก็บเงินคา่สมคัรเป็นสมาชิกและเงินคา่บ ารุงตามอตัราท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของ227 

สหภาพแรงงาน 228 

(2) จดัให้มีการประชมุใหญ่ 229 

(3) เสนองบประมาณประจ าปี   รายงานกิจกรรม    และฐานะการเงินตอ่ท่ีประชมุใหญ่   230 

และจดัให้มีการตรวจสอบบญัชี    พร้อมทัง้เสนองบดลุและรายงานการสอบบญัชี231 

ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ 232 

(4) ย่ืนข้อเรียกร้องให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้างหรือการแก้ไข233 

เพิ่มเตมิข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง และแตง่ตัง้ผู้แทนในการเจรจา  ทัง้นี ้234 

อาจจะแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาในการเจรจาไมเ่กินสองคนด้วยก็ได้ 235 

(5) แตง่ตัง้ผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเปล่ียนแปลงผู้แทนในคณะกรรมการกิจการ236 

สมัพนัธ์ตามมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมการ 237 

(6) ย่ืนค าร้องทกุข์ตอ่คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์  เพ่ือพิจารณาปรึกษาหารือเพ่ือ238 

แก้ปัญหาตามค าร้องทกุข์ของสมาชิกหรือสหภาพแรงงาน  รวมถึงการร้องทกุข์ท่ี239 

เก่ียวกบัการลงโทษทางวินยั 240 

(7) จดัให้มีบริการให้ค าปรึกษา  เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือขจดัข้อขดัแย้งเก่ียวกบัการ241 

บริหารงานและการท างาน 242 

(8) จดัให้มีการบริการเก่ียวกบัการจดัสรรเงิน  หรือทรัพย์สินเพ่ือสวสัดกิารของสมาชิก 243 

หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์   ทัง้นีต้ามท่ีท่ีประชมุใหญ่เห็นสมควร 244 

(9) ก าหนดและพิจารณาเสนอความเห็นให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบงัคบัและระเบียบ 245 

   เก่ียวกบัการด าเนินกิจการด้านสวสัดกิาร   246 
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(10) จดัให้มีบริการสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก 247 

(11)  ก าหนดระเบียบ หรือประกาศของสหภาพแรงงาน  เช่นระเบียบการเลือกตัง้248 

กรรมการ  ระเบียบการประชุมใหญ่  หรือระเบียบเพ่ือให้การด าเนินงานของ249 

สหภาพแรงงาน ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 250 

(12)  ด าเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของข้อบงัคบั 251 

        ของสหภาพแรงงาน 252 

ข้อ 25. ห้ามมิให้คณะกรรมการและกรรมการผู้ท าหน้าท่ีแทนสหภาพแรงงาน เรียกหรือรับ หรือยอม253 

จะรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ อ่ืนเพ่ือกระท าการ ไม่กระท า  หรือประวิงการกระท าอันขดัต่อ254 

วตัถปุระสงค์ของสหภาพแรงงาน ซึง่อาจเป็นคณุหรือเป็นโทษแก่บคุคลหรือคณะบคุคลใด หรืออาจเสียหายแก่255 

สหภาพแรงงาน 256 

ข้อ 26. กรรมการผู้ ใดก่อให้เกิดหนีส้ินแก่สหภาพแรงงานโดยไม่ชอบด้วยข้อบงัคบัของ       สหภาพ257 

แรงงาน  มติท่ีประชมุของคณะกรรมการ  หรือมติท่ีประชมุใหญ่  กรรมการผู้นัน้จะต้องรับผิดชอบในหนีส้ินนัน้258 

เป็นการสว่นตวั 259 

ข้อ 27.  การประชมุของคณะกรรมการ 260 

(1)  การประชมุสามญั  จะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ 261 

(2)  การประชมุวิสามญั จะต้องจดัให้มีขึน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้262 

(2.1)  ประธานสหภาพแรงงานเป็นผู้ เรียกประชมุ 263 

(2.2) กรรมการไมน้่อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการเข้าช่ือเรียกประชมุ 264 

การประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่265 

ได้รับการจดทะเบียนทัง้หมด  จงึถือว่าครบองค์ประชมุ  266 

กรรมการทกุคนท่ีเข้าประชมุมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและอภิปราย     267 

มติท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง268 

เทา่กนั  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 269 

การออกเสียงจะกระท าโดยวิธีเปิดเผยหรือวิธีลบัก็ได้  แล้วแต่มติของท่ีประชุมจะเห็นสมควร270 

ตามแตก่รณี 271 

การเรียกประชมุต้องท าเป็นหนงัสือระบวุนั เวลา สถานท่ี  และวาระการประชมุแจ้งให้กรรมการ272 

ทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อยสามวัน   เว้นแต่จะมีการนัดหมายในท่ีประชุมให้กรรมการทุกคนได้ทราบ273 

ลว่งหน้าแล้ว  หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกประชมุดว่นหรือประชมุฉกุเฉินก็ให้ใช้วิธีอ่ืนได้ 274 

การเรียกประชมุต่อไปนีใ้ห้เรียกประชุมได้ภายในย่ีสิบส่ีชัว่โมง  ในกรณีการย่ืนข้อเรียกร้อง   275 

การประนอมข้อพิพาทแรงงาน  การไกล่เกล่ียข้อพิพาทแรงงาน   หรือการชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน   การเจรจา276 

ข้อเรียกร้อง หรือการพิจารณาพฤตกิารณ์ของสมาชิกท่ีอาจเป็นปฏิปักษ์ตอ่สหภาพแรงงานหรืออาจสร้างความ277 
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เส่ือมเสียให้แก่สหภาพแรงงาน หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีผลกระทบต่อสหภาพแรงงานหรือสมาชิก278 

ของสหภาพแรงงานไม่อาจจะรอหรือหลีกเล่ียงได้ 279 

  280 

หมวด 8 281 
         คณะอนุกรรมการสาขาของสหภาพแรงงาน 282 
 283 

ข้อ 28. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการสาขาเพ่ือปฏิบตังิานตามท่ีมอบหมายได้ โดยมี284 

คณุสมบตัติามข้อ  17   การแตง่ตัง้อาจกระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้285 

(1) หนว่ยงานท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดัและมีสมาชิกไมน้่อยกว่าสามสิบคน ให้ 286 

       มีคณะอนุกรรมการสาขาไมเ่กินห้าคน โดยวธีิการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบท่ี 287 

      คณะกรรมการก าหนด    288 

(1.1) คณะอนุกรรมการสาขาของสหภาพแรงงานประกอบด้วยประธาน289 

กรรมการ  เลขานุการ  และกรรมการอ่ืน  โดยให้คดัเลือกกนัเองระหว่าง290 

คณะอนุกรรมการสาขาด้วยกนั 291 

(1.2) คณะอนุกรรมการสาขาอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี หากมีการพ้นจาก292 

ต าแหน่งของคณะอนุกรรมการสาขาก่อนครบวาระ ให้อยู่ในดุลยพินิจ293 

ของคณะกรรมการสหภาพแรงงานท่ีอาจจดัให้มีการเลือกตัง้หรือแตง่ตัง้294 

คณะอนุกรรมการสาขาแทนใหมไ่ด้ 295 

(1.3) นอกจากกรรมการพ้นจากต าแหนง่ตามข้อ  28 (1.2) แล้ว ให้296 

คณะอนุกรรมการสาขาพ้นจากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 297 

(1.3.1) ตาย 298 

(1.3.2)    ลาออกโดยแจ้งเป็นหนงัสือตอ่ประธานสหภาพแรงงานหรือผู้ มี299 

อ านาจกระท าการแทน 300 

(1.3.3)    เป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตาม301 

ค าสัง่ของศาล 302 

(1.3.4) ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตเ่ป็น303 

โทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ304 

โทษ 305 

(1.3.5) คณะกรรมการสองในสามมีมตใิห้พ้นจากต าแหน่ง  เน่ืองจากฝ่า306 

ฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามข้อบงัคบัหรือมตขิองคณะกรรมการอนั307 
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ชอบด้วยกฎหมาย   หรือกระท าการอนัน ามาซึง่ความเส่ือมเสีย308 

ให้แก่สหภาพแรงงาน   309 

(1.3.6) ขาดคณุสมบตัติามข้อ  9  310 

(1.4) ให้คณะอนุกรรมการสาขาด าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ311 

สหภาพแรงงาน และสรุปผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการสหภาพ312 

แรงงานทราบทกุรอบสามเดือน 313 

 314 

หมวด 9 315 
การประชุมใหญ่ 316 

 317 

ข้อ 29. การประชมุใหญ่ คือ การประชมุของสมาชิกทกุคนตามทะเบียนซึง่มีสิทธิเข้าประชมุได้ตามข้อ 318 

13 (1) 319 

            การประชมุใหญ่มีดงัตอ่ไปนี ้320 

(1) การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี หมายถึง การประชมุใหญ่ท่ีจดัให้มีปีละหนึง่ครัง้ 321 

ภายในหนึง่ร้อยย่ีสิบวนัหลงัจากสิน้สดุรอบปีการบญัชีของสหภาพแรงงาน ให้322 

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวนัเวลาและสถานท่ีประชมุ กรณีมีเหตจุ าเป็นให้323 

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และสถานท่ีประชมุได้ 324 

(2) การประชมุใหญ่วิสามญั หมายถึง การประชมุท่ีคณะกรรมการจดัให้มีขึน้ หรือ325 

สมาชิกผู้ มีสิทธิตามข้อบงัคบัของสหภาพแรงงานไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวน326 

สมาชิกทัง้หมด ลงลายมือช่ือท าเป็นหนงัสือโดยแจ้งวตัถปุระสงค์และเหตผุลท่ีร้อง327 

ขอตอ่คณะกรรมการให้เรียกประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณากิจการใดได้ และให้328 

คณะกรรมการเรียกประชมุใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับ329 

หนงัสือ 330 

ข้อ 30.  ให้ประธานสหภาพแรงงานหรือเลขานกุารของสหภาพแรงงาน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย331 

จากประธานสหภาพแรงงานเป็นผู้ เรียกประชมุใหญ่สามญัประจ าปีหรือประชมุใหญ่วิสามญั โดยมีหนงัสือ332 

แจ้งไปยงัสมาชิกทกุคน  หรือปิดประกาศท่ีส านกังานของสหภาพแรงงาน  หรือด้วยวิธีอ่ืนเพ่ือให้สมาชิกทราบ 333 

และผู้ เรียกประชมุจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนทราบเพ่ือสงัเกตการณ์การประชมุด้วย 334 

ข้อ 31. การประชมุใหญ่ต้องมีสมาชิกจ านวนไมน้่อยกว่าหนึง่ในห้าของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 335 

หรือไมน้่อยกวา่เหนึง่ร้อยคนเข้าประชมุ จงึจะครบองค์ประชมุ 336 

 เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว หากสมาชิกยังมาไม่ครบองค์ประชุมให้ประธานสหภาพ337 

แรงงานแจ้งขยายก าหนดเวลาเร่ิมประชุมออกไปได้อีกไม่เกินหนึ่งชัว่โมงให้สมาชิกในท่ีประชุมทราบ หากพ้น338 
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ก าหนดเวลาท่ีขยายแล้วแตอ่งค์ประชมุยงัไม่ครบตามท่ีก าหนดอีก ให้เล่ือนการประชมุออกไปภายในสามสิบวนั339 

นบัจากวนัท่ีไมอ่าจประชมุได้ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่ให้น าข้อก าหนดว่าด้วยองค์ประชุมตามวรรคหน่ึง340 

มาใช้บังคับ 341 

การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีให้มีระเบียบวาระอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้342 

    (1)   รับรองรายงานการประชมุใหญ่ครัง้ท่ีแล้ว 343 

(2)   เสนอรายงานประจ าปี 344 

(3)   เสนองบดลุและรายงานการสอบบญัชี เพ่ือให้สมาชิกพิจารณารับรอง 345 

(4)   เลือกตัง้ผู้สอบบญัชี 346 

    (5)   เสนอนโยบาย หลกัการด าเนินงาน แผนงานและงบประมาณรายรับ และรายจา่ย347 

ของสหภาพแรงงานในปีตอ่ไป 348 

(6)   การเลือกตัง้กรรมการ 349 

(7)   เร่ืองอ่ืน ๆ  ซึง่เป็นเร่ืองท่ีสมาชิกได้แจ้งขอไว้ หรือในท่ีประชมุใหญ่เสนอ  เพ่ือทราบ350 

หรือพิจารณา 351 

ส าหรับระเบียบวาระการประชมุใหญ่วิสามญัให้อนโุลมตามการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 352 

ข้อ 32.  สมาชิกท่ีประสงค์จะเสนอญตัตใิด ๆ เข้าไว้ในวาระการประชมุใหญ่ ให้เสนอเร่ืองตอ่ประธาน353 

สหภาพแรงงานหรือเลขานกุารสหภาพแรงงาน  ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนดก่อนการประชมุ354 

ใหญ่  และเร่ืองท่ีจะเสนอนัน้ต้องมีสมาชิกลงลายมือช่ือร่วมสนบัสนนุไมน้่อยกวา่ย่ีสิบคน สว่นญัตตซิึง่เสนอ355 

ขึน้มาในระหวา่งการประชมุใหญ่  ท่ีประชมุใหญ่จะพิจารณาได้ตอ่เม่ือมีสมาชิกสนบัสนนุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่356 

ของสมาชิกท่ีมาประชมุหรือไมน้่อยกวา่ห้าสิบคน 357 

ข้อ 33.  การออกเสียงลงมตเิร่ืองใด ๆ ในท่ีประชมุใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกท่ีเข้า358 

ร่วมประชมุ ถ้ามตใินเร่ืองใดมีคะแนนเสียงเทา่กนั  ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนนอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชี ้359 

ขาด 360 

กรณีการออกเสียงลงมตเิพ่ือเสนอข้อเรียกร้องให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการ361 

จ้างหรือแก้ไขข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง  จะต้องมีคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของสมาชิกในท่ี362 

ประชมุ 363 

ข้อ 34.  วิธีการลงคะแนนเสียง จะกระท าโดยวิธีเปิดเผยหรือวิธีลบัก็ได้แล้วแตม่ตขิองท่ีประชมุใหญ่ 364 

จะเห็นสมควร 365 

ข้อ 35.  กิจการดงัตอ่ไปนี ้จะกระท าได้โดยมติของท่ีประชมุใหญ่เท่านัน้             366 

(1) แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของสหภาพแรงงาน 367 

(2) เลือกตัง้กรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตัง้ผู้สอบบญัชี รับรองงบดลุ รายงาน368 

ประจ าปี และงบประมาณ 369 
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(3) จดัให้มีการให้บริการเพ่ือสวสัดกิารของสมาชิกหรือจดัสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือ370 

สาธารณประโยชน์ 371 

(4) ร่วมจดัตัง้หรือเข้าเป็นสมาชิกสหพนัธ์แรงงาน 372 

(5)  รับเงินชว่ยเหลือจากบคุคลซึ่งไมมี่สญัชาตไิทย หรือคนตา่งด้าวตามกฎหมายวา่373 

ด้วยการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 374 

(6) เลิกสหภาพแรงงานและการเเตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชี 375 

(7)   การโอนทรัพย์สินเม่ือเลิกสหภาพแรงงาน 376 

 377 

หมวด 10 378 
การบริหารสหภาพแรงงานของคณะกรรมการบริหาร 379 

 380 

ข้อ 36. อ านาจหน้าท่ีของกรรมการในต าแหนง่ตา่ง ๆ มีดงัตอ่ไปนี ้381 

ประธานสหภาพแรงงาน        382 

(1) เป็นประธานด าเนินการประชมุในท่ีประชมุใหญ่ของสหภาพแรงงาน และท่ีประชมุ383 

ของคณะกรรมการ 384 

(2) ควบคมุการบริหารงานทัว่ไปของสหภาพแรงงาน  และดแูลให้เจ้าหน้าท่ีทกุฝ่ายของ385 

สหภาพแรงงานปฏิบตัิตามข้อบงัคบั   และระเบียบของสหภาพแรงงาน 386 

(3) จดัการและด าเนินกิจการสหภาพแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและ387 

ระเบียบของสหภาพแรงงาน และมตขิองท่ีประชมุใหญ่ 388 

เลขานกุาร  389 

(1) บริหารงานของสหภาพแรงงาน ตามข้อบงัคบัและระเบียบของสหภาพแรงงานและ390 

ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือมติของท่ีประชุมใหญ่ 391 

(2) ด าเนินการจดัเตรียมการประชมุ และจดัท าบนัทกึรายงานการประชมุ 392 

(3) จดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือแสดงผลการด าเนินการของสหภาพแรงงาน และเสนอ393 

ประธานสหภาพแรงงานเพื่อแถลงตอ่ท่ีประชมุใหญ่ในคราวท่ีเสนองบดลุและ394 

รายงานการสอบบญัชี 395 

(4)  แจ้งผลการประชมุให้สมาชิกทราบและให้สง่ส าเนารายงานการประชมุใหญ่ พร้อม396 

ทัง้ส าเนางบดลุและรายงานการสอบบญัชีซึง่ท่ีประชมุใหญ่มีมตรัิบรองแล้วไปยงั397 

นายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุใหญ่มีมติ 398 

  (5)  ควบคมุดแูลและรับผิดชอบงานด้านเอกสาร หนงัสือ ประกาศตา่ง ๆ ของ สหภาพ    399 

      แรงงานท่ีจะติดตอ่กบัสมาชิกและบคุคลภายนอก 400 
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เหรัญญิก 401 

(1) รับผิดชอบการรับจา่ยและรักษาเงิน ตลอดจนการจดัท าและควบคมุบญัชีการเงิน402 

ของสหภาพแรงงาน 403 

(2) จดัเตรียมท ารายงานแถลงฐานะการเงินเสนอตอ่คณะกรรมการเป็นรายเดือน   เพ่ือ404 

เสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ 405 

(3) จดัท าบญัชีรายรับ  บญัชีรายจา่ย  บญัชีทรัพย์สิน  ลกูหนี ้ เจ้าหนี ้ ของสหภาพ406 

แรงงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 407 

นายทะเบียน 408 

 (1)   รับสมคัรและจดัท าทะเบียนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 409 

(1.1) ทะเบียนสมาชิก   ประกอบด้วยหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้410 

(1.1.1) ช่ือสหภาพแรงงาน 411 

(1.1.2) ท่ีตัง้ 412 

(1.1.3) ล าดบัท่ี 413 

(1.1.4) ช่ือ และช่ือสกลุสมาชิก 414 

(1.1.5) รหสัประจ าตวัพนกังาน 415 

(1.1.6) เลขประจ าตวัสมาชิก 416 

(1.1.7) ท่ีอยู ่  417 

(1.1.8) ต าแหนง่          418 

(1.1.9) วนัรับเข้าเป็นสมาชิก 419 

(1.1.10) วนัออกจากการเป็นสมาชิก 420 

(1.2)  รับและจดัท าทะเบียนคา่บ ารุง 421 

(1.2.1) ล าดบัเลขประจ าตวัสมาชิก 422 

(1.2.2) ช่ือสมาชิก 423 

(1.2.3) รายการช าระคา่บ ารุงแตล่ะเดือน  หรือแตล่ะงวด  หรือแตล่ะปี 424 

(2)    แจ้งท่ีประชมุคณะกรรมการในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูข่องสมาชิก 425 

ข้อ 37.  กรรมการต าแหนง่อ่ืนๆ ในคณะกรรมการอาจก าหนดเพิ่มเตมิได้   โดยให้เป็นไปตามระเบียบ426 

ท่ีคณะกรรมการก าหนด 427 

 428 

หมวด 11 429 
การบริหารสหภาพแรงงานของคณะอนุกรรมการสาขา 430 

 431 
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ข้อ 38.  การบริหารสหภาพแรงงานของคณะอนุกรรมการสาขาให้เป็นไปตามระเบียบท่ี432 

คณะกรรมการก าหนด 433 

 434 

หมวด 12 435 
การจัดการ การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงนิและทรัพย์สิน 436 

 437 

ข้อ 39.  รายได้ของสหภาพแรงงานได้มาจาก 438 

(1) คา่สมคัรของสมาชิก 439 

(2)   คา่บ ารุงของสมาชิก 440 

(3) รายได้อ่ืน ๆ จากการด าเนินการของสหภาพแรงงานท่ีไม่ขดัตอ่กฎหมาย 441 

(4)   การรับบริจาค 442 

ข้อ 40.  รายจา่ยของสหภาพแรงงานจะจา่ยจากรายได้  โดยคณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบ และการ443 

ใช้จา่ยเงินจะท าได้แตเ่พียงเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนีเ้ท่านัน้ 444 

(1) คา่ใช้จา่ยเงินเดือน เบีย้เลีย้ง และคา่ใช้จา่ยอ่ืนส าหรับเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างของ445 

สหภาพแรงงาน 446 

(2) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง คา่ท่ีพกั และคา่อาหารเทา่ท่ีจ าเป็น เน่ืองจากผู้ แทน447 

สหภาพแรงงานไปประชมุในนามสหภาพแรงงานหรือสหพนัธ์แรงงาน   เพ่ือ448 

ด าเนินการในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์กบัสมาชิกโดยตรง 449 

(3) คา่ใช้จา่ยในการบริหารงานของสหภาพแรงงาน 450 

(4) คา่ตรวจสอบบญัชี 451 

(5) คา่ใช้จา่ยเพ่ือการอ่ืนอนัก่อประโยชน์แก่สหภาพแรงงานและสมาชิก โดยได้  รับความ452 

เห็นชอบจากท่ีประชมุใหญ่แล้ว  ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์ในการจา่ยเงินดงักลา่วจะต้องไม่453 

ขดัตอ่กฎหมาย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 454 

(6) คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมกิจกรรมกบัสหภาพแรงงานอ่ืนหรือเข้าร่วมกิจกรรมสหพนัธ์455 

แรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรแรงงานอ่ืน 456 

ข้อ 41.  คณะกรรมการจะสัง่จา่ยเงินครัง้เดียวเกินหนึง่แสนห้าหม่ืนบาทไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับ457 

ความเห็นชอบจากท่ีประชมุใหญ่ 458 

ข้อ 42. เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดของสหภาพแรงงานไว้ได้ไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท นอกเหนือจาก459 

นัน้ต้องน าฝากธนาคารในนามของสหภาพแรงงาน ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องถือเงินสดมากกวา่ หนึง่หม่ืนบาท ให้460 

เหรัญญิกขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ 461 
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ข้อ 43.  การจา่ยเงินให้เหรัญญิกเป็นผู้จา่ยได้ตามหลกัฐานการขอเบกิจา่ยท่ีเป็นหนงัสือ ซึง่มี462 

ประธานสหภาพแรงงานร่วมกบักรรมการอ่ืนท่ีมิใชเ่หรัญญิกหรือผู้ชว่ยเหรัญญิกอีกหนึง่คน เป็นผู้ลงนามร่วม463 

อนมุตัสิัง่จา่ย  ถ้าสัง่จา่ยเงินเกินห้าหม่ืนบาทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 464 

 การเบกิจ่ายเงินจากธนาคาร บคุคลตอ่ไปนีจ้ะต้องลงลายมือช่ือร่วมกนัอยา่งน้อยสองคน 465 

(1) ประธานสหภาพแรงงาน 466 

(2) เลขานกุาร 467 

(3) เหรัญญิก 468 

การตรวจสอบสถานะการเงินของสหภาพแรงงาน ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณาและ469 

รับทราบสถานะการเงินตามท่ีเหรัญญิกสรุปรายงานเสนอในแตล่ะเดือน  และการรายงานสถานะการเงินนี ้470 

เหรัญญิกจะต้องน าเสนอให้กรรมการทกุคนพิจารณาลว่งหน้าอยา่งน้อยก่อนวนัประชมุของคณะกรรมการ471 

หนึง่วนั 472 

 473 

หมวด 13 474 
การท าบัญชีและการตรวจบัญชี 475 

 476 

ข้อ 44.  คณะกรรมการจะต้องจดัท างบดลุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ทกุรอบสิบสองเดือนซึง่เป็น 477 

รอบปีการบญัชีของสหภาพแรงงาน  โดยให้ยดึถือเอาวนัสดุท้ายของเดือนมิถนุายนของทกุปีเป็นรอบปีการ478 

บญัชีของสหภาพแรงงาน 479 

  งบดลุต้องมีรายการแสดงจ านวนสินทรัพย์และหนีส้ินของสหภาพแรงงาน กบัทัง้บญัชี480 

รายรับรายจา่ย งบดลุต้องท าให้แล้วเสร็จและจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบ  แล้วน าเสนอขอรับรองตอ่ท่ี481 

ประชมุใหญ่ภายในหนึง่ร้อยย่ีสิบวนันบัแตว่นัสิน้ปีการบญัชี และรายงานกิจการประจ าปี พร้อมทัง้ส าเนา482 

งบดลุเสนอตอ่นายทะเบียนภายในสามสิบวนั      นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุใหญ่มีมตรัิบรอง 483 

ข้อ 45. ผู้สอบบญัชีซึง่ได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชมุใหญ่มีหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี หลกัฐานการรับ484 

จา่ยเงินและทรัพย์สินของสหภาพแรงงาน และเสนอความเห็นตอ่ท่ีประชมุใหญ่ 485 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีผู้ตรวจสอบบญัชีภายใน เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีก็อาจ486 

แตง่ตัง้จากสมาชิกของสหภาพแรงงานได้ไมเ่กินสองคน โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ 487 

. 488 

หมวด  14 489 
การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 490 

 491 
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ข้อ 46.  การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัอาจจะเสนอโดยมตขิองคณะกรรมการ หรือโดยสมาชิกซึง่มี492 

จ านวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในสิบของจ านวนสมาชิกทัง้หมด หรือสมาชิกไมน้่อยกว่าหนึง่ร้อยคน เข้าช่ือเสนอให้ท่ี493 

ประชมุใหญ่พิจารณา และจะกระท าการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัได้ต้องได้รับมตเิสียงข้างมากจากท่ีประชมุ494 

ใหญ่ 495 

  เม่ือแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัแล้ว ประธานสหภาพแรงงานต้องน าไปจดทะเบียนตอ่นาย496 

ทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุใหญ่มีมติ  และจะมีผลใช้บงัคบัเม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน497 

แล้ว 498 

 499 
        หมวด 15 500 
การเลิกสหภาพแรงงาน 501 

 502 

ข้อ 47. สหภาพแรงงานจะเลิกด้วยเหตใุดเหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 503 

(1) ท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้เลิก 504 

(2) ล้มละลาย 505 

(3) นายทะเบียนมีค าสัง่ให้เลิก 506 

เม่ือมีเหตเุลิกตาม (1) หรือ (2) ให้ประธานสหภาพแรงงานแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียน507 

ทราบภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีมีเหตใุห้เลิก 508 

ข้อ 48.  การเลิกสหภาพแรงงานตามข้อ 47 สหภาพแรงงานยงัด าเนินกิจการตอ่ไปเทา่ท่ี      จ าเป็น509 

เพ่ือการช าระบญัชีเทา่นัน้ 510 

  การช าระบญัชีสหภาพแรงงานให้ด าเนินการตามกฎหมาย 511 

ข้อ 49. เม่ือช าระบญัชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลือเท่าใดผู้ช าระบญัชีจะไมแ่บง่ให้แก่สมาชิก  แตใ่ห้โอน512 
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