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ตารางเปรียบเทียบระหวา่ง ข้อบงัคบัของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย พ .ศ.  ๒๕๕๖  

(ฉบบัปัจจบุนั) และข้อบงัคบัฯ ทีน่ าเสนอแก้ไขที่ประชมุใหญ่ วนัท่ี 3 ตลุาคม 2560 
 

หมวด  1 บททั่วไป 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 
ข้อที่ 4. ในข้อบงัคบันี ้

ให้ยกเลกิข้อความ 
“คณะกรรมการสาขา”  หมายความวา่  
คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหาร
แตง่ตัง้ขึน้ประจ าสถานท่ีท าการของ
สหภาพแรงงานในสว่นภมูิภาคเพื่อ
บริหารงานภายในสาขา ภายใต้การก ากบั
ดแูลของคณะกรรมการบริหาร 
 

ข้อที่ 4. ในข้อบงัคบันี ้
         และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้ 

“คณะอนุกรรมการสาขา” หมายความ
ว่า  คณะอนุกรรมการสาขาสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกจิวทิยุการบนิแห่ง
ประเทศไทย ที่คณะกรรมการบริหาร
แตง่ตัง้ขึน้ประจ าสถานท่ีท าการสาขาของ
สหภาพแรงงานในสว่นภมูิภาค เพื่อ
บริหารงานภายในสาขา ภายใต้การก ากบั
ดแูลของคณะกรรมการบริหาร 

คงหลกัการเดิม 
แก้ไขถ้อยค าให้ชดัเจน ไมใ่ห้เกิด
ความสบัสน 
 
 

 
หมวด  4 วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ  10.  การสมคัรเป็นสมาชิก 
ยกเลกิข้อความ 

      เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวา่ผู้สมคัร
มีคณุสมบตัคิรบถ้วน  และผู้สมคัรได้ช าระ
คา่สมคัรแล้วให้ถือวา่สมาชิกภาพของ
ผู้สมคัรนัน้สมบรูณ์ 
 

ข้อ  10.  การสมคัรเป็นสมาชิก 
ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้

          เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ  
รับรองว่าผู้สมคัรมีคณุสมบตัิครบถ้วน และ 
ผู้สมคัรได้ช าระคา่สมคัรแล้วให้ถือวา่สมาชิก
ภาพของผู้สมคัรนัน้สมบรูณ์ 
 

คงหลกัการเดิม 
เพื่อให้เกิดความชดัเจน ในการมี
มติรับรองผู้สมคัร ท่ีต้องเป็นมติ
จากที่ประชมุคณะกรรมการ 
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หมวด  4 วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 
ข้อ  11.  สมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลง
ด้วยเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่  ดงัตอ่ไปนี ้

                 ยกเลกิข้อความ 
  (3) ลาออกโดยแจ้งเป็นหนงัสอืตอ่นาย
ทะเบียนสหภาพแรงงานและให้มผีลบงัคบั
ตัง้แตค่ณะกรรมการสหภาพแรงงานอนมุตัิ
แล้ว 
 

ข้อ  11.  สมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลงด้วย
เหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่  ดงัตอ่ไปนี ้
                 ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
         (3) ลาออกโดยแจ้งเป็นหนงัสอืตอ่นาย 

ทะเบียนของสหภาพแรงงานเพื่อให้น าเสนอ 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยให้มีผล 
บังคับตัง้แต่วนัที่คณะกรรมการรับทราบ 

คงหลกัการเดิม 
เพื่อให้เกิดความชดัเจน สมาชิก
ภาพของสมาชิกสิน้สดุลง ตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมการ 
 
 

 
หมวด  5 อัตราเงนิค่าสมัคร   ค่าบ ารุง  และวิธีการช าระเงนิ 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ 12. อตัราเงินคา่สมคัรคา่บ ารุง  และ
วิธีการช าระ 
                 ยกเลกิข้อความ 
  (1) (1.1) คา่สมคัรเข้าเป็นสมาชิกคนละห้า
สบิบาท 
 

ข้อ 12. อตัราเงินคา่สมคัรคา่บ ารุง  และ
วิธีการช าระ 
                 ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
  (1) (1.1) คา่สมคัรแรกเข้าเป็นสมาชิกคนละ
ห้าสบิบาท 

       (1.3) ค่าบ ารุงรายปี ๆ ละ 600 บาท 

 

คงหลกัการเดิม 
เพื่อให้เกิดความชดัเจน ในการ
ช าระคา่สมคัรและคา่บ ารุง 
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หมวด  5 อัตราเงนิค่าสมัคร   ค่าบ ารุง  และวิธีการช าระเงนิ 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 
ข้อ 12. อตัราเงินคา่สมคัรคา่บ ารุง  และ
วิธีการช าระ 
                 ยกเลกิข้อความ 
(2) การเก็บเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงจาก
สมาชิก  ให้ใช้วิธีการร่วมกบัฝ่ายนายจ้างหกั
เ ก็บเ งินค่าสมัครและค่าบ า รุงจากบัญชี
เงินเดือนของสมาชิก  โดยความยินยอมของ
สมาชิกเป็นหนงัสอื 
 

ข้อ 12. อตัราเงินคา่สมคัรคา่บ ารุง  และ
วิธีการช าระ 
                 ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(2) การเก็บเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงจาก
สมาชิก  ให้ใช้วิธีการร่วมกบัฝ่ายนายจ้างหกั
เก็บเงินคา่สมคัรและค่าบ ารุงรายเดือนจาก
บัญชีเงนิเดือนของสมาชิก  โดยความยนิ 
ยอมของสมาชิกเป็นหนังสือ หรือช าระ 
เงินค่าสมัครและค่าบ ารุงรายเดือนเป็น
เงินสด ต่อนายทะเบียนของสหภาพ
แรงงาน   
 

คงหลกัการเดิม 
เพื่อให้เกิดความชดัเจน ในการ
ช าระคา่สมคัรและคา่บ ารุง 

 
หมวด  5 อัตราเงนิค่าสมัคร   ค่าบ ารุง  และวิธีการช าระเงนิ 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ 12. อตัราเงินคา่สมคัรคา่บ ารุง  และ
วิธีการช าระ 
                 ยกเลกิข้อความ 
(3) สมาชิกที่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก
หรือหมดสภาพการเป็นสมาชิกด้วยเหตอุื่นใด  
หากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ต้องยื่นใบ
สมัครตามแบบที่ สหภาพแรงงานก าหนด  
พร้อมเงินค่าสมคัรหนึ่งร้อยบาทและค่าบ ารุง
เดือนแรกตอ่นายทะเบียนของสหภาพแรงงาน  
เพื่ อ เสนอที่ ป ระชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
เกินกวา่กึ่งหนึง่   จึงจะเป็นสมาชิกได้ 

ข้อ 12. อตัราเงินคา่สมคัรคา่บ ารุง  และ
วิธีการช าระ 
                 ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(3)สมาชิกที่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก  
หรือหมดสภาพการเป็นสมาชิก เหตอุื่นใด  
หากจะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกใหมต้่องยื่นใบ 

สมคัรตามแบบที่ สหภาพแรงงานก าหนด   
พร้อมเงินคา่สมคัรใหม่กรณีพิเศษ หน่ึงร้อย 

บาท และคา่บ ารุงรายเดือนตอ่นายทะเบยีน 

ของสหภาพแรงงาน  เพื่อเสนอทีป่ระชมุของ 
คณะกรรมการพิจารณาโดยต้องมีมติให้ 

ความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเกนิกว่า
กึ่งหน่ึงจึงจะเป็นสมาชิกได้ 

 

คงหลกัการเดิม 
เพื่อให้เกิดความชดัเจน ในการ
ช าระคา่สมคัรและคา่บ ารุง 
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หมวด  6 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 
ข้อ  13.  สมาชิกมีสทิธิดงัตอ่ไปนี ้

ยกเลกิข้อความ 
(2) สมคัรรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
หรือได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
สาขา หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของ
สหภาพแรงงาน 

 
 

 

ข้อ  13.  สมาชิกมีสทิธิดงัตอ่ไปนี ้
 ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้ 
(2) สมคัรรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรือ
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นอนุกรรมการสาขา 
หรือ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหภาพ
แรงงาน 

คงหลกัการเดิม 
เนื่องจากกรรมการต้องมาจากการเลอืกตัง้
สว่นอนกุรรมการมาจากการแตง่ตัง้ได้ 
จึงแก้ไขให้เกิดความชดัเจน 

 

 
หมวด  7 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ  15.  คณะกรรมการของสหภาพ
แรงงาน  ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 72 คน  

ยกเลกิข้อความ 
ข้อ  15.  คณะกรรมการของสหภาพ
แรงงาน  ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน คน72  
                (1) คณะกรรมการตวัแทน
รายบคุคล จ านวน 13 คน         
             (7) คณะกรรมการตวัแทน
รายกลุม่ จ านวน 14 คน               
     ในกรณีที่ผู้สมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้
ไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนด ให้สามารถ
เปลีย่นแปลงได้ แตต้่องได้รับการ
เห็นชอบจากที่ประชมุใหญ่ 

 

ข้อ  15.  คณะกรรมการของสหภาพ
แรงงาน  ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 72 คน  

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
ข้อ  15.  คณะกรรมการของสหภาพ
แรงงาน  ประกอบด้วยกรรมการ
ตัวแทนรายบุคคล และกรรมการ
ตัวแทนรายกลุ่ม จ านวนไม่น้อย
กว่า 14 คน แต่ไม่เกิน 27 คน 
           (1) กรรมการตัวแทน
รายบุคคล ไม่เกนิ 13 คน 
           (2) กรรมการตัวแทนราย
กลุ่ม จ านวนไม่น้อยกว่า 11 คน ไม่
เกิน 14 คน 
         กรรมการตัวแทนรายบุคคล 
มาจากการเลอืกตัง้แบบรายบุคคล 
จากสมาชกิของแต่ละสาขา สาขา
ละไม่เกิน 1 คน และมาจากการ 

คงหลกัการเดิม 
แก้ไขเพื่อให้เกิดความสะดวกและไมใ่ห้
เกิดผลกระทบกรณีกรรมการน้อยกวา่ที่
ก าหนด สง่ผลให้ไมส่ามารถประชมุเพื่อมีมติ
ได้ และเพื่อให้เกิดความคลอ่งตวักรณี
ผู้สมคัรไมไ่ด้จ านวนตามที่ก าหนดข้อบงัคบั
เดิมทีใ่ห้อ านาจที่ประชมุใหญ่เปลีย่นแปลง
จ านวนกรรมการได้เป็นการขดัตอ่ข้อบงัคบั 
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หมวด  7 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 
ข้อ  15.  คณะกรรมการของสหภาพ
แรงงาน  ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 72 คน  

ยกเลกิข้อความ 
 
 
  

ข้อ  15.  คณะกรรมการของสหภาพ
แรงงาน  ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 72 คน  

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
เลือกตัง้แบบรายบุคคลของสมาชิก
ส่วนกลางจ านวนไม่เกนิ 4 คน ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
           กรรมการตัวแทนรายกลุ่ม 
มาจากการเลอืกตัง้แบบรายกลุ่ม 
ของสมาชิกสหภาพแรงงาน  ตาม
ระเบียบที่กรรมการก าหนด    
           กรณีกรรมการตัวแทน
รายบุคคล พ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ ให้จัดให้มีการเลอืกตัง้
กรรมการทดแทน หรือเลื่อนผู้ที่ได้
คะแนนล าดับรองขึน้เป็นกรรมการ
แทนและให้น าเสนอรับรองในการ
ประชุมใหญ่สามัญคราวถดัไป ส่วน
กรณีกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม บาง
คนพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
ไม่จ าเป็นต้องจดัให้มีการเลือกตัง้
กรรมการทดแทน แต่ต้องมีจ านวน
กรรมการตัวแทนรายกลุ่มที่
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม
ทัง้นี ้กรรมการที่เหลืออยู่ทัง้สอง
ประเภทสามารถด าเนินกิจการของ
สหภาพแรงงานฯ ต่อไปได้ จะต้อง
มีจ านวนกรรมการทัง้สองประเภท
รวมกันไม่ต ่ากว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการที่ได้รับการจดทะเบยีน
จากนายทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขหลักการใหม่  
เพื่อแก้ไขปัญหากรณีกรรมการแตล่ะประเภท
วา่งลงก่อนครบวาระ ให้สามารถเลือ่นผู้ได้รับ
คะแนนรองขึน้มาแทน หรือจดัการเลอืกตัง้ใน
การประชมุใหญ่สามญัคราวถดัไปเพื่อ
ประหยดังบประมาณ ทัง้นี ้หากกรรมการแต่
ละประเภทมีจ านวนไมน้่อยกวา่ที่ 
ก าหนด ก็สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ 
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หมวด  7 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัที่น าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 
ข้อ  15.  คณะกรรมการของสหภาพ
แรงงาน  ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 72 คน  

ยกเลกิข้อความ 
             ให้คณะกรรมการซึง่ได้รับการ
เลอืกตัง้จากที่ประชมุใหญ่เลอืก
กรรมการ ด้วยกนั     เพื่อด ารง
ต าแหนง่ประธานสหภาพแรงงาน  
เลขานกุาร  เหรัญญิก  นายทะเบยีน  
และกรรมการในต าแหนง่อื่นท่ี
เห็นสมควร     
 

ข้อ  15.  คณะกรรมการของสหภาพ
แรงงาน  ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 72 คน  

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
              ให้คณะกรรมการซึง่ได้รับ
การเลอืกตัง้หรือรับรองจากที่ประชมุ
ใหญ่เลอืกกรรมการด้วยกนั เพื่อด ารง
ต าแหนง่ประธานสหภาพแรงงาน 
เลขานกุาร เหรัญญิก นายทะเบียน 
และกรรมการในต าแหนง่อื่นท่ี
เห็นสมควร                 

 
 
 
แก้ไขเพื่อ  
เกิดความชดัเจน 

 
หมวด  7 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ 16.  การสมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน    และ
วิธีการเลอืกตัง้  ให้กระท าได้ดงันี ้

ยกเลกิข้อความ 
(1) ให้ยื่นใบสมคัรตามแบบที่สหภาพ

แรงงานก าหนดตอ่ประธานสหภาพ

แรงงานหรือเลขานกุารสหภาพ

แรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ  

ข้อ 16.  การสมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน    

และวิธีการเลอืกตัง้  ให้กระท าได้ดงันี ้
ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้

(1) ให้ยื่นใบสมคัรตามแบบที่สหภาพ
แรงงานก าหนดตอ่ประธานสหภาพ
แรงงาน หรือเลขานกุารสหภาพแรงงาน 

หรือกรรมการจัดการเลือกตัง้ ที่
ได้รับมอบหมาย  
 

แก้ไขเพื่อ  
เกิดความชดัเจนในยื่นใบสมคัร 
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หมวด  7 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ 16.  การสมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน    และ
วิธีการเลอืกตัง้  ให้กระท าได้ดงันี ้

ยกเลกิข้อความ 
(3)ให้มีระยะเวลาการรับสมคัร ไมน้่อยกวา่ 
5 วนัท าการ  และให้สหภาพแรงงาน
ประกาศรายช่ือพร้อมหมายเลขกลุม่
ผู้สมคัร กลุม่ละหนึง่หมายเลขตามล าดบั  
เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 2 วนัท าการก่อนก าหนดวนัประชมุ
ใหญ่ 

ข้อ 16.  การสมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน    

และวิธีการเลอืกตัง้  ให้กระท าได้ดงันี ้
ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้

(3) ให้มีระยะเวลาการรับสมคัร ไมน้่อย
กวา่ 5 วนัท าการ และให้สหภาพ
แรงงานประกาศรายช่ือพร้อมหมายเลข
ผู้สมัครกรรมการตัวแทนรายบุคคล 
หรือผู้สมัครกรรมการตวัแทนราย
กลุ่ม (กลุ่มละหน่ึงหมายเลข)
ตามล าดับ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 2 วนัท าการ ก่อน
วันเลอืกตัง้ 
 

แก้ไขเพื่อ  
การประกาศรายช่ือพร้อมหมายเลข
ผู้สมคัรตวัแทนรายบคุคล หรือผู้สมคัร
ตวัแทนรายกลุม่ 

 
หมวด  7 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

16.  การสมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน    และ
วิธีการเลอืกตัง้  ให้กระท าได้ดงันี ้

ยกเลกิข้อความ 
(4)วิธีการเลอืกตัง้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

16. การสมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน   และ
วิธีการเลอืกตัง้  ให้กระท าได้ดงันี ้

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(4) สหภาพแรงงาน สามารถ
ก าหนดให้มกีารเลือกตัง้ล่วงหน้าได้
เพื่ออ านวยความสะดวก ให้แก่
สมาชิกสหภาพแรงงานที่ประจ าอยู่ 
ณ สาขาภมิูภาค และให้นับผล
คะแนน ในส่วนกรรมการตวัแทน
รายบุคคลของแต่ละสาขาภมิูภาค 
โดยต้องน ารายชื่อผู้ได้รับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการตัวแทน 

แก้ไขเพื่อ  
ให้เกิดความชดัเจน และมีความสะดวก
ในการก าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ในภายหลงั 
และเพื่อมิให้แตล่ะข้อต้องเขยีนข้อความ
ซ า้กนั และควรแก้เป็นข้อท้าย 
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หมวด  7 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

16.  การสมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน    และ
วิธีการเลอืกตัง้  ให้กระท าได้ดงันี ้

ยกเลกิข้อความ 
 
 

(5)  สหภาพแรงงานฯ สามารถจัดให้ท าการ
เลือกตั้งล่วงหน้าได้ เพื่ออ านวยความ 
สะดวกให้แกส่มาชิกฯ ที่ประจ าอยู ่ณ สาขา
ภูมิภาค และให้นับผลการลงคะแนนให้ที่
ประชุมใหญเ่ป็นผูร้ับรอง ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
  

16. การสมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน   และ
วิธีการเลอืกตัง้  ให้กระท าได้ดงันี ้

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
รายบุคคลนัน้ ให้ที่ประชุมใหญ่
รับรอง 
(5)การสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ 
และวิธีการเลือกตัง้ นอกจากที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนีแ้ล้ว 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

แก้ไขเพื่อ  
ให้เกิดความชดัเจน และมีความสะดวก
ในการก าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ในภายหลงั 
และเพื่อมิให้แตล่ะข้อต้องเขยีนข้อความ
ซ า้กนั และควรแก้เป็นข้อท้าย 

 
หมวด  7 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ  17.  กรรมการต้องมคีณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ยกเลกิข้อความ 
(1) เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย
มาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี 
 

ข้อ  17.  กรรมการต้องมคีณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(1) ณ วันสมัคร ต้องเป็นสมาชิก
ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย ต่อเน่ืองมา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
 
 
 
 

แก้ไขเพื่อ  
ให้เกิดความชดัเจน คณุสมบตัิกรรมการ 
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หมวด  7 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ  19. นอกจากกรรมการพ้นจาก
ต าแหนง่ตามข้อ  18  แล้ว  ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ยกเลกิข้อความ 
(2)ลาออกโดยแจ้งเป็นหนงัสอืตอ่ประธาน
สหภาพแรงงานหรือผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนและแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน
เจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืลาออก 
 
 
 
(4) ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึ
ที่สดุให้จ าคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหโุทษ 
 
(5) ที่ประชมุใหญ่มีมติให้ออก  เนื่องจาก
ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อบงัคบัหรือมติ
ของที่ประชมุใหญ่อนัชอบด้วยกฎหมาย
หรือกระท าการอนัน ามาซึง่ความเสือ่มเสยี
ให้แก่สหภาพแรงงาน  และคณะกรรมการ
สองในสามมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ขาด
คณุสมบตัิตามข้อ  17 
 

ข้อ  19. นอกจากกรรมการพ้นจาก
ต าแหนง่ตามข้อ  18  แล้ว  ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(2) ลาออกโดยแจ้งเป็นหนงัสอืตอ่ 

ประธานสหภาพแรงงานหรือผู้มีอ านาจ
กระท าการแทน และให้นายทะเบียน 

ของสหภาพหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
จากกรรมการ แจ้งให้นายทะเบียน
ทราบภายใน 14 วนันับแต่วนัที่
ได้รับหนังสอืลาออก 

 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคกุโดยค า
พิพากษาถงึที่สดุให้จ าคกุ เว้นแตเ่ป็น
โทษส าหรับความผิดที่กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

 
(5) ที่ประชมุใหญ่มีมติให้พ้นจาก
ต าแหน่ง เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อบงัคบัหรือมติของที่ประชมุใหญ่
อนัชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการ
อนัน ามาซึง่ความเสือ่มเสียให้แก่
สหภาพแรงงาน และคณะกรรมการสอง
ในสามมมีตใิห้พ้นจากต าแหนง่ขาด
คุณสมบัตติามข้อ  17 
 

คงหลกัการเดิม  
แก้ไขเพื่อให้เกิดความชดัเจน ผู้ที่มีหน้าที่
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
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ข้อ 19. นอกจากกรรมการพ้นจากต าแหนง่
ตามข้อ 18  แล้ว ให้กรรมการพ้นจาก
ต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
                ยกเลกิข้อความ  
(6) คณะกรรมการมมีตใิห้ออกด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด  เนื่องจากไมเ่ข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการเป็นเวลาตดิตอ่กนั
เกินสามครัง้   โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร  
(7) นายทะเบียนมคี าสัง่ให้พ้นจาก
ต าแหนง่ 
                 กรรมการผู้ใดผู้หนึง่ทีพ้่นจาก
ต าแหนง่ตามค าสัง่นายทะเบียน จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการสหภาพแรงงานใหมไ่ด้
ตอ่เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ี
นายทะเบยีนสัง่ให้ออกจากต าแหนง่   
 

ข้อ 19. นอกจากกรรมการพ้นจาก
ต าแหนง่ตามข้อ 18  แล้ว ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(6) นายทะเบียนมคี าสัง่ให้พ้นจาก 

ต าแหนง่ 
            กรรมการผู้หน่ึงผู้ใดที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามค าสัง่นายทะเบียน จะ
ด ารงต าแหนง่กรรมการสหภาพแรงงาน
ใหมไ่ด้ตอ่เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึง่ปีนบั
แตว่นัท่ีนายทะเบยีนสัง่ให้ออกจาก
ต าแหนง่   

 
 

คงหลกัการเดิม  
แก้ไขให้สอดคล้องกนั 
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ข้อ 20.  นอกจากกรรมการพ้นจาก
ต าแหนง่เพราะครบวาระแล้ว ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
                ยกเลกิข้อความ  
(1)กรรมการพ้นจากต าแหนง่ตามข้อ  19    
เกินกึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

ข้อ 20.  นอกจากกรรมการพ้นจาก
ต าแหนง่เพราะครบวาระแล้ว ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(1) กรรมการพ้นจากต าแหนง่ตามข้อ 19 
เกินกึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการที่ได้รับ
การจดทะเบียนทัง้หมด 

             

คงหลกัการเดิม  
แก้ไขให้สอดคล้องกนั 
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ข้อ 71. ก่อนครบวาระการด ารงต าแหนง่
ของคณะกรรมการตามข้อ 18 ภายใน      
90 วนั ฯ 
                ยกเลกิข้อความ 
ข้อ 71. ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะกรรมการตามข้อ 18 ภายใน      
90 วัน ให้คณะกรรมการชุดเดิมที่อยู่ใน
วาระ จัดให้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการ
ชุดใหม่ และให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่
ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน มี
วาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัถดัไปจาก
วนัท่ีกรรมการชดุเดิมหมดวาระ 
           ในกรณีที่ครบวาระแล้ว หาก
กรรมการชุดใหม่ยัง ไม่ ไ ด้ รับการจะ
ทะเบียน ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการไป
ก่อน 
 
 

ข้อ 71. ก่อนครบวาระการด ารงต าแหนง่
ของคณะกรรมการตามข้อ 18 ภายใน      
90 วนั ฯ 

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
ข้อ 21. ภายใน 90 วันก่อนครบวาระ
การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ตามข้อ 18 ให้สหภาพแรงงาน จดัให้มี
การเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ และให้
คณะกรรมการชุดใหม่ที่  ไ ด้ รับการจด
ทะเบียนจากนายทะเบียน มีวาระการด ารง
ต า แหน่ ง นับแ ต่ วั นที่ ไ ด้ รับการจด
ทะเบียน 

       ใ น ก ร ณี ที่ ค ร บ ว า ร ะ แ ล้ ว  ห า ก
กรรมการชุด ใหม่ยัง ไม่ ไ ด้ รับการจด
ทะเบียน หรือยังไม่สามารถจัดการ
เลือกตัง้ได้ หรือด้วยเหตุขัดข้องอื่นใด 
ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการไปพลางก่อน
และ/หรือให้กรรมการชุดรักษาการนัน้ 
จั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั ้ ง เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
คณะกรรมการชุดใหม่โดยเร็ว  

 
             
 
 
 

คงหลกัการเดิม  
แก้ไขให้สอดคล้องกนั 
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ข้อ 22. เมื่อที่ประชมุใหญ่ได้มีมตใิห้ 
เลอืกตัง้    

ยกเลกิข้อความ 
ข้อ 22. เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้
เลือกตัง้คณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการแล้วให้ประธานสหภาพแรงงาน
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายน ารายช่ือ  ที่อยู่
อาชีพ  หรือวิชาชีพของกรรมการไปยื่นขอ
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่
วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุใหญ่ลงมติ หากพ้น
เวลาก าหนดดงักลา่วและยงัไมม่ีการยื่นค า
ขอจดทะเบียน ให้ผู้ ที่ได้รับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการสหภาพแรงงานสามารถยื่น
ค าขอจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนได้ทนัที 
 

ข้อ 22. เมื่อที่ประชมุใหญ่ได้มีมตใิห้ 
เลอืกตัง้     

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
ข้อ 22. เมื่อที่ประชมุใหญ่ได้มีมตใิห้
เลอืกตัง้คณะกรรมการหรือ
เปลีย่นแปลงกรรมการแล้ว   ให้
ประธานสหภาพแรงงานหรือผู้ซึง่ได้รับ
มอบหมายน ารายช่ือ  ท่ีอยู ่ อาชีพ  
หรือวิชาชีพของกรรมการไปยื่นขอจด
ทะเบียนตอ่นายทะเบยีนภายในสบิสีว่นั
นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุใหญ่ลงมติ  หาก
พ้นเวลาก าหนดดงักลา่วและยงัไมม่ีการ
ยื่นค าขอจดทะเบียน  ให้ผู้ที่ได้รับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการสหภาพแรงงาน
สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนตอ่นาย
ทะเบียนได้ทนัที ทัง้นีใ้ห้น าข้อ 26 มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ  24.  คณะกรรมการสหภาพแรงงานมี
อ านาจหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

ยกเลกิข้อความ 
(11) ก าหนดระเบียบ หรือประกาศของ

สหภาพแรงงาน เพื่อการเลือกตัง้
กรรมการ  การประชุมใหญ่  หรือ
เพื่อให้การด าเนินงานของสหภาพ
แรงงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

 

ข้อ  24.  คณะกรรมการสหภาพแรงงาน
มีอ านาจหน้าทีด่งัตอ่ไปนี ้ 
 ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(11) ก าหนดระเบียบ หรือประกาศของ

สหภาพแรงงาน เช่นระเบียบ
ก า ร เ ลื อ ก ตั ้ ง ก ร ร ม ก า ร  
ระ เบี ยบการประ ชุมให ญ่  
ห รื อ ร ะ เ บี ยบ  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
ด าเนินงานของสหภาพแรงงาน 
ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

  

คงหลกัการเดิม 
แก้ไขเพื่อให้เกิดความชดัเจน 
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ข้อ  27.  การประชมุของคณะกรรมการ  
ยกเลกิข้อความ 

(2.2) กรรมการไมน้่อยกวา่สองในสาม 
        ของคณะกรรมการเข้าช่ือเรียก 
         ประชมุ  
               การประชมุคณะกรรมการต้องมี 
กรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ 
จ านวนกรรมการทัง้หมด  จึงเป็นองค์
ประชมุ โดยองค์ประชมุให้นบักรรมการท่ีมี 
อยูโ่ดยไมร่วมกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ 
ตามข้อ 91 
 
 

ข้อ  27.  การประชมุของคณะกรรมการ 
      ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(2.2) กรรมการไมน้่อยกวา่สองในสาม 
       ของคณะกรรมการเข้าช่ือเรียก 
       ประชมุ  
      การประชมุคณะกรรมการต้องมี 
กรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ 
ของจ านวนกรรมการที่ได้รับการจด 

ทะเบียนทัง้หมด  จึงถอืว่าครบ 
องค์ประชมุ 
 

คงหลกัการเดิม 
แก้ไขเพื่อให้เกิดความชดัเจน 
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ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ  27.  การประชมุของคณะกรรมการ  
ยกเลกิข้อความ 

              การเรียกประชมุฉกุเฉินให้แจ้งได้
ภายในยี่สบิสีช่ัว่โมง  ในกรณีการยื่นข้อ
เรียกร้อง   การประนอมข้อพิพาทแรงงาน  
การไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทแรงงาน   หรือการชี ้
ขาดข้อพิพาทแรงงาน   การเจรจาข้อ
เรียกร้อง หรือการพิจารณาพฤตกิารณ์ของ
สมาชิกที่อาจเป็นปฏิปักษ์ตอ่สหภาพ
แรงงานหรืออาจสร้างความเสือ่มเสยีให้แก่
สหภาพแรงงาน 
 
 
 

ข้อ  27.  การประชมุของคณะกรรมการ 
      ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
       การเรียกประชมุต่อไปนีใ้ห้เรียก 

ประชุมได้ภายในยี่สบิสีช่ัว่โมง ใน 
กรณีการยื่นข้อเรียกร้อง  การประนอม 
ข้อพิพาทแรงงาน  การไกลเ่กลีย่ข้อ 
พิพาทแรงงาน  หรือการชีข้าดข้อ 
พิพาทแรงงาน   การเจรจาข้อเรียกร้อง  
หรือการพิจารณาพฤติการณ์ของ 
สมาชิกที่อาจเป็นปฏิปักษ์ตอ่สหภาพ 
แรงงานหรืออาจสร้างความเสือ่มเสยี 
ให้แก่สหภาพแรงงาน หรือมีเหตุ 
จ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีผลกระทบต่อ 
สหภาพแรงงานหรือสมาชิกของ 
สหภาพแรงงานไม่อาจจะรอ 
หรือหลีกเลี่ยงได้  
 
  

คงหลกัการเดิม 
แก้ไขเพื่อให้เกิดความชดัเจน 
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หมวด  8 คณะกรรมการสาขาของสหภาพแรงงาน 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

หมวด 8 
คณะกรรมการสาขาของสหภาพ

แรงงาน 
ยกเลกิข้อความ 

หมวด 8 
คณะกรรมการสาขาของสหภาพ

แรงงาน 
 

 
 
 

หมวด 8 
คณะกรรมการสาขาของ

สหภาพแรงงาน 

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้

หมวด 8 
คณะอนุกรรมการสาขาของ   
          สหภาพแรงงาน 
  

คงหลกัการเดิม 

แก้ไขค าวา่ กรรมการ เป็น  
อนกุรรมการ 
เพื่อให้เกิดความชดัเจนไมส่บัสน 
 
 

 
หมวด  8 คณะกรรมการสาขาของสหภาพแรงงาน 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ 78. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้
คณะกรรมการสาขาเพื่อปฏิบตังิานตามที่
มอบหมายได้ โดยมีคณุสมบตัิตามข้อ 12    
การแตง่ตัง้อาจกระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

ยกเลกิข้อความ 
ข้อ 78. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้
คณะกรรมการสาขาเพื่อปฏิบตังิานตามที่
มอบหมายได้ โดยมีคณุสมบตัิตามข้อ 12    
การแตง่ตัง้อาจกระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

ข้อ 78. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้
คณะกรรมการสาขาเพื่อปฏิบตังิานตามที่
มอบหมายได้ โดยมีคณุสมบตัิตามข้อ 12    
การแตง่ตัง้อาจกระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
ข้อ 78. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้
คณะอนุกรรมการสาขาเพื่อปฏิบตัิงาน
ตามทีม่อบหมายได้ โดยมีคณุสมบตัิตาม
ข้อ 12    การแตง่ตัง้อาจกระท าได้
ดงัตอ่ไปนี ้
  

คงหลกัการเดิม 

แก้ไขค าวา่ กรรมการ เป็น  
อนกุรรมการ เพื่อให้เกิดความชดัเจน 
ไมส่บัสน 
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หมวด  8 คณะกรรมการสาขาของสหภาพแรงงาน 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ 78. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้
คณะกรรมการสาขาเพื่อปฏิบตังิานตามที่
มอบหมายได้ โดยมีคณุสมบตัิตามข้อ 12    
การแตง่ตัง้อาจกระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

ยกเลกิข้อความ 
(1)หนว่ยงานท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดัและมี
สมาชิกไมน้่อยกวา่สามสบิคน ให้มี
คณะกรรมการสาขาไมเ่กินห้าคน โดยวีธี
การสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

         (1.1)คณะกรรมการสาขาของ 
                 สหภาพแรงงานประกอบด้วย 

                 ประธานกรรมการ  เลขานกุาร   
              และกรรมการอื่น  โดยให้ 

                คดัเลอืกกนัเองระหวา่ง 
                กรรมการด้วยกนั  

         (1.7)คณะกรรมการสาขาอยูใ่น 

                  ต าแหนง่คราวละสองปี หากม ี

                 การพ้นจากต าแหนง่ของ 
                 กรรมการสาขาก่อนครบวาระ  
                 ให้อยูใ่นดลุยพินิจของ 
                คณะกรรมการสหภาพแรงงาน 

                ที่อาจจดัให้มีการเลอืกตัง้หรือ 

                แตง่ตัง้กรรมการสาขาแทนใหม ่

                ได้ 

        (9.3) นอกจากกรรมการพ้นจาก 

                ต าแหนง่ตามข้อ 78(9.7) แล้ว 
             ให้กรรมการสาขาพ้นจาก 

             ต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ข้อ 78. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้
คณะกรรมการสาขาเพื่อปฏิบตังิานตามที่
มอบหมายได้ โดยมีคณุสมบตัิตามข้อ 12    
การแตง่ตัง้อาจกระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
(1)หนว่ยงานท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดัและมี 
สมาชิกไมน้่อยกวา่สามสบิคน ให้มีคณะ 
อนุกรรมการสาขาไมเ่กินห้าคน โดย 

วิธีการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด   

(1.1)คณะอนุกรรมการสาขาของ 
       สหภาพแรงงานประกอบด้วย 

       ประธานกรรมการ  เลขานกุาร   
       และกรรมการอื่น  โดยให้คดัเลอืก 

       กนัเองระหวา่งคณะอนุกรรมการ 
       สาขาด้วยกนั 

     (1.7)คณะอนุกรรมการสาขาอยูใ่น 

          ต าแหนง่คราวละสองปี หากมกีาร 
          พ้นจาก ต าแหนง่ของ คณะอนุ 
          กรรมการสาขาก่อนครบวาระ ให้ 

            อยูใ่นดลุยพินิจ ของคณะกรรม 

            การสหภาพแรงงานท่ีอาจจดัให้มี 
            การเลอืกตัง้หรือแตง่ตัง้คณะอนุ 

            กรรมการสาขาแทนใหมไ่ด้ 

     (1.3)นอกจากกรรมการพ้นจาก 

             ต าแหนง่ตามข้อ 78(9.7) แล้ว  
            ให้คณะอนุกรรมการสาขาพ้นจาก 

            ต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

คงหลกัการเดิม 

แก้ไขค าวา่ กรรมการ เป็น  
อนกุรรมการ เพื่อให้เกิดความชดัเจน 
ไมส่บัสน 
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หมวด  8 คณะกรรมการสาขาของสหภาพแรงงาน 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

ข้อ 78. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้
คณะกรรมการสาขาเพื่อปฏิบตังิานตามที่
มอบหมายได้ โดยมีคณุสมบตัิตามข้อ 12    
การแตง่ตัง้อาจกระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

ยกเลกิข้อความ 
         (1.3)(1.3.6) ขาดคณุสมบตัิตาม 

                      ข้อ  17  
(1.4) ให้คณะกรรมการสาขาด าเนินงาน
ตามนโยบายของคณะกรรมการสหภาพ
แรงงาน และสรุปผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการสหภาพแรงงานทราบทกุ
รอบสามเดือน 

ข้อ 78. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้
คณะกรรมการสาขาเพื่อปฏิบตังิานตามที่
มอบหมายได้ โดยมีคณุสมบตัิตามข้อ 12    
การแตง่ตัง้อาจกระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
           (1.3)(1.3.6) ขาดคณุสมบตัิตาม 

                        ข้อ  9  
(1.4) ให้คณะอนุกรรมการสาขา
ด าเนินงานตามนโยบายของ
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน และ
สรุปผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานทราบทกุรอบสามเดือน 

 

คงหลกัการเดิม 

แก้ไขค าวา่ กรรมการ เป็น อนกุรรมการ 
เพื่อให้เกิดความชดัเจนไมส่บัสน 
 
 

หมวด  9 การประชุมใหญ่ 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 
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ข้อ 31 ข้อ 31. การประชมุใหญ่ต้องมีสมาชิกฯ  
   ยกเลกิข้อความ 
              การแตง่ตัง้ผู้แทนสมาชิกให้กระท าได้ 
            เฉพาะสมาชิกที่ประจ าอยู ่ณ ส านกังาน 
            ตา่งจงัหวดั  สมาชิกมีสทิธิแตง่ตัง้ผู้แทนของ 
            ตนเพื่อเข้าร่วมประชมุใหญ่  และมีอ านาจ 
            กระท าการแทนตนได้ โดยจะต้องท าเป็น 
            หนงัสอืมอบอ านาจ   โดยระบช่ืุอบคุคลที่ 
            เป็นผู้แทนและลงลายมือช่ือตามแบบที ่
            สหภาพแรงงานก าหนดพร้อมกบัแนบ 
            ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานของผู้ที่มอบ 
            อ านาจมาด้วย 

          ผู้แทนหนึง่คนจะรับมอบอ านาจได้
ไมเ่กินห้าคน 

การนบัองค์ประชมุให้นบัผู้ที่มอบ 
อ านาจให้ผู้แทนสมาชิกเป็นองค์ประชมุ
ด้วย 
         เมื่อถึงก าหนดเวลาประชมุแล้ว หาก  
สมาชิกยงัมาไมค่รบองค์ประชมุให้ 
ประธานสหภาพแรงงานแจ้งขยายก าหนด 
เวลาเร่ิมประชมุออกไปได้อีกไมเ่กินหนึง่ 
ชัว่โมงให้สมาชิกในที่ประชมุทราบ หากพ้น 
ก าหนดเวลาที่ขยายแล้วแตอ่งค์ประชมุยงั 
ไมค่รบตามทีก่ าหนดอีก ให้เลือ่นการ
ประชมุออกไปภายในสามสบิวนันบัจาก 
วนัท่ีไมอ่าจประชมุได้ ในการประชมุครัง้ 
หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
 

ข้อ 31. การประชมุใหญ่ต้องมีสมาชิกฯ  
ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้

             เมื่อถึงก าหนดเวลาประชมุแล้ว หาก 
  สมาชิกยงัมาไมค่รบองค์ประชมุให้ประธาน 
  สหภาพแรงงานแจ้งขยายก าหนดเวลาเร่ิม 
  ประชมุออกไปได้อีกไมเ่กินหนึง่ชัว่โมงให้ 
  สมาชิกในท่ีประชมุทราบ หากพ้น 
  ก าหนดเวลาที่ขยายแล้วแตอ่งค์ประชมุยงั 
  ไมค่รบตามที่ก าหนดอีก ให้เลือ่นการ 
  ประชมุออกไปภายในสามสบิวนันบัจาก 
  วนัท่ีไมอ่าจประชมุได้ ในการประชมุครัง้ 
  หลงันี ้ไม่ให้น าข้อก าหนดว่าด้วยองค์ 
  ประชุมตามวรรคหน่ึงมาใช้บงัคับ  

 
 

คงหลกัการเดิมเปลี่ยนแปลง
หลักการใหม่ 

การแก้ไของค์ประชมุเป็นประเด็น 
ส าคญัที่แสดงถึงความโปร่งใส  
และหากมจี านวนน้อยเกินไปอาจ 
ไมไ่ด้รับการยอมรับได้ อีกทัง้ 
นายทะเบยีนคอ่นข้างเข้มงวด 
สว่นการแก้ไขเร่ืองของการ 
มอบอ านาจนัน้ เนื่องจากการ 
เข้าร่วมประชมุใหญ่เป็นสทิธิ 
สว่นตวัของสมาชิก ที่สามารถ 
แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง 
สนบัสนนุหรือคดัค้านในที ่
ประชมุใหญ่ รวมถงึสทิธิในการ 
ลงคะแนนเลอืกตัง้ซึง่เป็น 
สทิธิสว่นตวัไมอ่าจมอบ 
อ านาจได้ แตกตา่งจาก ป .พ.พ . 
 
 
 
 

 

หมวด  9 การประชุมใหญ่ 
 

ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 
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ข้อ 31 ข้อ 31. การประชมุใหญ่ต้องมีสมาชิกฯ  
   ยกเลกิข้อความ 

         การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีให้มี
ระเบียบวาระอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

     

ข้อ 31. การประชมุใหญ่ต้องมีสมาชิกฯ  
ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้

         การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีให้ม ี
ระเบียบวาระอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

 

คงหลกัการเดิม 

เพื่อให้เกิดความชดัเจน 
 
 

 
หมวด 11 การบริหารสหภาพแรงงานของคณะกรรมการสาขา 

 
ข้อบงัคบัเดิมทีใ่ช้อยู ่ ข้อบงัคบัท่ีน าเสนอแก้ไขใหม ่ เหตผุลประกอบ 

หมวด 11 
การบริหารสหภาพแรงงานของ

คณะกรรมการสาขา 
ยกเลกิข้อความ 

  หมวด 11 
การบริหารสหภาพแรงงานของ
คณะกรรมการสาขา  
ข้อ 38.  การบริหารสหภาพ
แรงงานของคณะกรรมการสาขาให้
เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด 11 
การบริหารสหภาพแรงงานของ
คณะกรรมการสาขา 

ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
 หมวด 11 

การบริหารสหภาพแรงงานของ
คณะอนุกรรมการสาขา 
ข้อ 38.  การบริหารสหภาพแรงงาน
ของคณะอนุกรรมการสาขาให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

 
 

คงหลกัการเดิม 
แก้ไขค าวา่ กรรมการ เป็น อนกุรรมการเพื่อให้
เกิดความชดัเจนไมส่บัสน 
 
 

 


