
หน#า  ๑ 

                       ข#อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห:งประเทศไทย วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                                        

 

ข#อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห:งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่ประชุมใหญ:สามัญของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห:งประเทศไทย          มีมติอนุมัติ 

แก#ไขเพิ่มเติมข#อบังคับเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให#นำสำเนาข#อบังคับดังต:อไปน้ีไปจดทะเบียน 

ภายในสิบสี่วันนับแต:วันที่ที่ประชุมใหญ:มีมติ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  ข#อ  ๑  ข#อบังคับน้ีเรียกว:า         “ข#อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห:งประเทศไทย    

พ.ศ.  ๒๕๖๐ แก#ไข พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ข#อ  ๒  ข#อบังคับน้ีให#ใช#บังคับต้ังแต:วันที่นายทะเบียนได#รับจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธU  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เปWนต#นไป 

 ข#อ  ๓  ให#ยกเลิกข#อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห:งประเทศไทย   ซึ่งนายทะเบียน

ได#รับจดทะเบียนให#เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 ข#อ  ๔  ในข#อบังคับน้ี 

 “สหภาพแรงงาน”  หมายความว:า  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห:งประเทศไทย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า           คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย 
  “คณะอนุกรรมการสาขา”  หมายความว:า        คณะอนุกรรมการสาขาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ

การบินแห:งประเทศไทย  ที่คณะกรรมการบริหารแต:งต้ังข้ึนประจำสถานที่ ที่ทำการสาขาของสหภาพแรงงาน ใน

ส:วนภูมิภาค  เพื่อบริหารงานภายในสาขา  ภายใต#การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร 

 “สมาชิก”  หมายความว:า  สมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห:งประเทศไทย 

 “กระทำตนเปWนปฏิป_กษU”  หมายความว:า   การที่สมาชิกกระทำการมุ:งร#ายหมายทำลายสหภาพแรงงาน 

 “ประพฤติตนเปWนที่เสื่อมเสีย”  หมายความว:า  การที่สมาชิกประพฤติตนจนเปWนที่เสื่อมเสียต:อช่ือเสียง

ของสหภาพแรงงาน 

 “ลูกจ#าง”  หมายความว:า  พนักงานหรือลูกจ#างประจำของบริษัท วิทยุการบินแห:งประเทศไทย  จำกัด   

 “นายจ#าง”  หมายความว:า  บริษัท  วิทยุการบินแห:งประเทศไทย  จำกัด  และให#  หมายความรวมถึง

กรรมการผู#อำนวยการใหญ:ของบริษัท ฯ  หรือ  ผู#ซึ่งได#รับมอบหมายจากกรรมการผู#อำนวยการใหญ:ของบริษัท ฯ

 “นายทะเบียน”  หมายความว:า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ#มครองแรงงานหรือผู#ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

 ข#อ  ๕  “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห:งประเทศไทย”  มีอักษรย:อว:า  “สรร.ว.ท.”  มีช่ือ

ภาษาอังกฤษว:า  “AEROTHAI STATE ENTERPRISE UNION”  มีคำย:อภาษาอังกฤษว:า  “AEROTHAI UNION” 

 ข#อ  ๖  ตราของสหภาพแรงงานเปWนรปูนกอินทรียUกางปoก    เท#าซ#ายจับเครื่องบิน   เท#าขวาจับสายฟqาอยู:

เหนือช่ือสหภาพแรงงาน  มีความหมายว:า  การบริการควบคุมกิจการการบิน  ตามตัวอย:างตราที่ประทับ 

 



หน#า  ๒ 

                       ข#อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห:งประเทศไทย วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                                        

 

 

(ตัวอย:างตราประทบั) 

   หมวด  ๒ 

วัตถุประสงคU 

 

    ข#อ  ๗  สหภาพแรงงานมีวัตถุประสงคUดังต:อไปน้ี 

(๑)  ส:งเสรมิความสัมพันธUอันดีระหว:างลูกจ#างกับนายจ#าง  และระหว:างลูกจ#างด#วยกัน 

(๒)  พิจารณาช:วยเหลือสมาชิกตามคำร#องทุกขU 

(๓)  แสวงหาและคุ#มครองผลประโยชนUเกี่ยวกบัสภาพการจ#างของลูกจ#าง 

(๔)  ดำเนินการและให#ความร:วมมอืเพือ่ให#เกิดประสทิธิภาพและรักษาผลประโยชนUของ 

บริษัท  วิทยุการบินแห:งประเทศไทย  จำกัด 

หมวด  ๓ 

ท่ีต้ังสำนักงาน 

 

ข#อ  ๘  สหภาพแรงงานมีสำนักงานต้ังอยู:      ณ  เลขที่   ๑๐๒   ซอยงามดูพล ี   ถนนพระราม  ๔  

แขวงทุ:งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐ 

       การย#ายที่ต้ังสำนักงานให#คณะกรรมการเสนอเรื่องเข#าที่ประชุมใหญ:  เพื่อขอมติแก#ไขข#อบังคับและ

นำไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต:วันที่ที่ประชุมใหญ:มีมติ 

หมวด  ๔ 

วิธีรับสมาชิก และ การขาดสมาชิกภาพ 

 

ข#อ  ๙  สมาชิกของสหภาพแรงงานต#องมีคุณสมบัติดังต:อไปน้ี 

(๑)  เปWนลูกจ#างของบริษัท วิทยุการบินแห:งประเทศไทย  จำกัด 

     (๒)   ไม:เปWนลูกจ#างระดับผู#บังคับบัญชาที่มอีำนาจในการจ#าง     เลิกจ#าง    ข้ึนค:าจ#าง    ตัดค:าจ#าง  

ลดค:าจ#าง  หรอืลงโทษ 

ข#อ  ๑๐  การสมัครเปWนสมาชิก  

       ผู#มีคุณสมบัติตามข#อ  ๙  จะสมัครเข#าเปWนสมาชิกได#ด#วยการย่ืนใบสมัครตามแบบที่สหภาพแรงงาน

กำหนดต:อนายทะเบียนของสหภาพแรงงานหรอืผู#ที่คณะกรรมการมอบหมาย  โดยมีกรรมการสหภาพแรงงานอย:าง

น#อยหน่ึงคน  ลงลายมือช่ือรับรองและเสนอให#คณะกรรมการพิจารณา 



หน#า  ๓ 
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       เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการมีมติรับรองว:าผู#สมัครมีคุณสมบัติครบถ#วน           และผู#สมัครได#ชำระ 

ค:าสมัครแล#วให#ถือว:าสมาชิกภาพของผู#สมัครน้ันสมบูรณU 

       ข#อ  ๑๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด#วยเหตุอย:างใดอย:างหน่ึง  ดังต:อไปน้ี 

(๑)  ตาย 

(๒)  ขาดคุณสมบัติตามข#อ  ๙ 

(๓)  ลาออก     โดยแจ#งเปWนหนังสือต:อสหภาพแรงงาน     และการแสดงเจตนาจะมีผลนับแต:วันที ่

หนังสือน้ันไปถึงสหภาพแรงงานแล#ว  เพื่อให#นำเสนอต:อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ 

        (๔)  ฝyาฝzนหรือไม:ปฏิบัติตามข#อบังคับหรือระเบียบของสหภาพแรงงาน  หรือกระทำตนเปWน 

ปฏิป_กษU  หรือประพฤติตนเปWนทีเ่สือ่มเสียต:อสหภาพแรงงาน  และคณะกรรมการมีมติให#ออกด#วยคะแนนเสียงสอง

ในสามของคณะกรรมการ  และที่ประชุมใหญ:มีมติให#ออกด#วยคะแนนเสียงไม:น#อยกว:าสองในสามของสมาชิกในที่

ประชุมใหญ: 

                  (๕)  สมาชิกค#างค:าบำรุงรายเดือนเกนิสามงวดต:อเน่ืองกัน  โดยประธานหรือคณะกรรมการ  ได#แจ#ง

ให#สมาชิกทราบเปWนลายลักษณUอักษรแล#ว 

หมวด  ๕ 

อัตราเงินค:าสมัคร ค:าบำรุง และวิธีการชำระเงิน 

 

ข#อ  ๑๒  อัตราเงินค:าสมัคร  ค:าบำรุง  และวิธีการชำระ  

(๑)   ค:าสมัครและค:าบำรุงซึง่สมาชิกต#องชำระให#สหภาพแรงงาน  ให#เปWนไปตามอัตราดังต:อไปน้ี

(๑.๑)  ค:าสมัครแรกเข#าเปWนสมาชิกคนละห#าสิบบาท 

(๑.๒)  ค:าบำรุงรายเดือน ๆ  ละห#าสิบบาท 

(๑.๓)  ค:าบำรุงรายปo ๆ  ละหกร#อยบาท 

       (๒)  การเก็บเงินค:าสมัคร     และค:าบำรุงจากสมาชิก    ให#ใช#วิธีการร:วมกับฝyายนายจ#างหักเก็บเงิน 

ค:าสมัครและค:าบำรุงรายเดือนจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิก   โดยความยินยอมของสมาชิกเปWนหนังสือ   หรือ

ชำระเงินค:าสมัคร  และค:าบำรุงรายเดือนเปWนเงินสด  ณ  ที่ทำการสหภาพแรงงาน   

             (๓)  สมาชิกที่ได#ลาออกจากการเปWนสมาชิก  หรือหมดสภาพการเปWนสมาชิกเหตุอื่นใด  หากจะ

สมัครเข#าเปWนสมาชิกใหม:  ต#องย่ืนใบสมัครตามแบบทีส่หภาพแรงงานกำหนดพร#อมเงินค:าสมัครใหม:หน่ึงร#อย  บาท

และค:าบำรุงรายเดือน  ณ   ที่ทำการสหภาพแรงงาน  เพื่อเสนอที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเมื่อที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติรับรองว:าผู#สมัครมีคุณสมบัติครบถ#วน  และผู#สมัครได#ชำระค:าสมัครแล#วให#ถือว:าสมาชิกภาพ

ของผู#สมัครน้ันสมบูรณU 

หมวด  ๖ 

สิทธิและหน#าท่ีสมาชิก 

 

ข#อ  ๑๓  สมาชิกมีสิทธิดังต:อไปน้ี 



หน#า  ๔ 

                       ข#อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห:งประเทศไทย วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                                        

 

(๑)  เข#าร:วมประชุม    ตามที่สหภาพแรงงานกำหนด     รวมทั้งเสนอความคิดเห็นรบัรองข#อเสนอ 

อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค#าน  ต้ังข#อซักถามเกี่ยวกบัการดำเนินงานของสหภาพแรงงานและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อลงมติในเรื่องต:าง ๆ    

                 (๒)  สมัครรับเลือกต้ังเปWนกรรมการ    หรือได#รับการแต:งต้ังเปWนอนุกรรมการสาขา  หรอืเจ#าหน#าที ่

อื่น ๆ  ของสหภาพแรงงาน  เว#นแต:สมาชิกที่ค#างชำระค:าบำรุง ตามข#อ  ๑๑  (๕)   

                 (๓)  ขอให#สหภาพแรงงาน     คุ#มครองผลประโยชนUเกี่ยวกับสภาพการจ#างตามกฎหมาย    หรือขอ

คำปรึกษาในป_ญหาที่เกี่ยวกับการแรงงาน  

                 (๔)  ได#รับการช:วยเหลือและผลประโยชนUที่สหภาพแรงงานจัดข้ึน 

                 (๕)  ตรวจสอบทะเบียนสมาชิก  เอกสาร  หรือบัญชีของสหภาพแรงงานได#ในเวลาเป~ดทำการ 

    ข#อ  ๑๔  สมาชิกมีหน#าที่ดังต:อไปน้ี 

(๑)  เข#าร:วมประชุมตามทีส่หภาพแรงงานกำหนด 

(๒)  ปฏิบัติตามข#อบังคับของสหภาพแรงงาน   มติของคณะกรรมการอันชอบด#วยกฎหมาย   และ 

ข#อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ:รวมทั้งข#อตกลงที่ได#ทำไว#กับหน:วยงานอื่นที่เกี่ยวข#อง  

(๓)  ปฏิบัติตามข#อตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจ#างทีส่หภาพแรงงานได#ทำไว#กับนายจ#าง 

(๔)  ให#ความร:วมมือและช:วยเหลอืกจิการของสหภาพแรงงานซึง่จะเปWนประโยชนUต:อสมาชิก 

(๕)  รักษาผลประโยชนUของบริษัท วิทยุการบินแห:งประเทศไทย จำกัด 

     (๖)   แจ#งให#นายทะเบียนของสหภาพแรงงานทราบโดยเร็ว    เมื่อสมาชิกเปลี่ยนแปลงที่อยู:   หรือ

หน:วยงาน  หรือตำแหน:งหน#าที่การงาน 

หมวด  ๗ 

คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน 

 

                ข#อ  ๑๕  คณะกรรมการของสหภาพแรงงาน  ประกอบด#วยกรรมการตัวแทนรายบุคคล  และ

กรรมการตัวแทนรายกลุ:ม  จำนวนไม:น#อยกว:าสิบห#าคนแต:ไม:เกินย่ีสิบเจ็ดคน  

(๑)  กรรมการตัวแทนรายบุคคล  ไม:เกินสิบสามคน  

(๒)  กรรมการตัวแทนรายกลุ:ม  จำนวนไม:น#อยกว:าสิบเอ็ดคน  ไม:เกินสิบสีค่น 

กรรมการตัวแทนรายบุคคล  มาจากการเลือกต้ังแบบรายบุคคลจากสมาชิกของแต:ละสาขา  สาขาละ

ไม:เกินหน่ึงคน  และมาจากการเลือกต้ังแบบรายบุคคลของสมาชิกส:วนกลาง  จำนวนไม:เกินสี่คนตามระเบียบที่

คณะกรรมการกำหนด 

กรรมการตัวแทนรายกลุ:ม  มาจากการเลือกต้ังแบบรายกลุ:มของสมาชิกสหภาพแรงงานตามระเบียบ

ที่กรรมการกำหนด    

กรณีกรรมการตัวแทนรายบคุคล  พ#นจากตำแหน:งก:อนครบวาระให#เลื่อนผู#ที่ได#คะแนนลำดับรองจาก

การเลือกต้ังที่ได#รับรองจากที่ประชุมใหญ:คราวที่ผ:านมา  ข้ึนเปWนกรรมการตัวแทนรายบุคคลแทนในตำแหน:งที่ว:าง

เท:ากับวาระที่เหลอือยู:ของกรรมการซึ่งตนแทน  โดยให#ประธานสหภาพแรงงานนำไปจดทะเบียนภายในสิบสีวั่นนับ

จากวันที่รับทราบการพ#นตำแหน:งของกรรมการผู#น้ัน  หากไม:มีผู#ได#คะแนนลำดับรองให#จัดให#มีการเลือกต้ัง



หน#า  ๕ 

                       ข#อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห:งประเทศไทย วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                                        

 

กรรมการตัวแทนรายบุคคลทดแทน  และให#นำเสนอรับรองในการประชุมใหญ:สามัญคราวถัดไป  เว#นแต:วาระของ

การเปWนกรรมการเหลือไม:ถึงเก#าสิบวันไม:ต#องจัดให#มีการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลข้ึนมาทดแทน  ส:วน

กรณีกรรมการตัวแทนรายกลุ:ม  บางคนพ#นจากตำแหน:งก:อนครบวาระไม:จำเปWนต#องจัดให#มีการเลือกต้ังกรรมการ

ทดแทน  ทั้งน้ี  กรรมการที่เหลืออยู:ทั้งสองประเภทที่จะสามารถดำเนินกิจการของสหภาพแรงงานต:อไปได#  

จะต#องมีจำนวนกรรมการทั้งสองประเภทรวมกันไม:ต่ำกว:ากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการที่ได#รับการจดทะเบียนจาก

นายทะเบียน 

ให#คณะกรรมการซึ่งได#รบัการเลอืกต้ังหรอืรบัรองจากที่ประชุมใหญ:เลือกกรรมการด#วยกัน  เพื่อดำรง

ตำแหน:ง  ประธานสหภาพแรงงาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน  และกรรมการในตำแหน:งอื่นที่

เห็นสมควร                 

      ข#อ  ๑๖  การสมัครเข#ารับการเลือกต้ังเปWนกรรมการบริหารสหภาพแรงงานและวิธีการเลือกต้ัง  ให#

กระทำได#  ดังน้ี   

(๑)   ให#ย่ืนใบสมัครตามแบบที่สหภาพแรงงานกำหนดต:อกรรมการจัดการเลือกต้ัง  ที่ได#รับการแต:ง 

ต้ังจากประธานสหภาพแรงงาน  หรือแต:งต้ังโดยมติของกรรมการ 

(๒)   ให#สมัครเปWนกรรมการตามจำนวนคณะกรรมการอย:างใดอย:างหน่ึงใน  แต:ละประเภท   ตามที ่

กำหนดไว#ในข#อ   ๑๕  (๑)  และ  (๒)   

(๓)   ให#มีระยะเวลาการรับสมัครไม:น#อยกว:าสิบห#าวัน       และให#กรรมการเลือกต้ังประกาศรายช่ือ 

พร#อมหมายเลขผู#สมัครกรรมการตัวแทนรายบุคคล  หรือผู#สมัครกรรมการตัวแทนรายกลุ:ม  (กลุ:มละหน่ึง

หมายเลข)  ตามลำดับ  เพื่อให#สมาชิกได#รับทราบล:วงหน#าไม:น#อยกว:าเจ็ดวันทำการก:อนวันเลือกต้ัง 

                 (๔)  สหภาพแรงงาน   กำหนดให#มีการเลอืกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานสองประเภท   คือ                          

กรรมการตัวแทนรายบุคคล  และกรรมการตัวแทนรายกลุ:ม  โดยสามารถกระทำได#  ดังน้ี 

                    (๔.๑)  การเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล  ให#ดำเนินการเลือกต้ังล:วงหน#าได#  ทั้งส:วนกลาง    

และสาขาภูมิภาค    ทั้งน้ีเพื่ออำนวยความสะดวกให#สมาชิกได#ใช#สิทธิอย:างทั่วถึงเมื่อการเลือกต้ังเสร็จสิ้นให#นับ

คะแนนและนำรายช่ือผู#ได#รับคะแนนสูงสุดและลำดับรองเสนอให#ที่ประชุมใหญ:รับรอง 

         (๔.๒)  การเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายกลุ:ม  ให#ดำเนินการเลือกต้ังล:วงหน#าได#  ทั้งส:วนกลาง  

และสาขาภูมิภาค  เมื่อการเลือกต้ังเสร็จสิ้นให#มานับผลคะแนนพร#อมกันในการประชุมใหญ:  และให#ที่ประชุมใหญ: 

มีมติรบัรอง ทั้งน้ี  ให#เปWนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

(๕)  การสมัครเข#ารับการเลือกต้ัง  และวิธีการเลือกต้ัง  นอกจากทีก่ำหนดไว#ในข#อบังคับฉบับน้ีแล#ว 

ให#เปWนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

      ข#อ  ๑๗  กรรมการต#องมีคุณสมบัติดังต:อไปน้ี   

(๑)   ณ  วันสมัครต#องเปWนสมาชิกของสหภาพแรงงานต:อเน่ืองมาไม:น#อยกว:าหน่ึงปo    

(๒)   มีสัญชาติไทย 

(๓)   บรรลุนิติภาวะ 

(๔)   ไม:เปWนผู#ซึง่นายทะเบียนสั่งให#ออกจากตำแหน:งกรรมการสหภาพแรงงาน     ภายในระยะเวลา 

หน่ึงปoนับแต:วันที่นายทะเบียนสั่งให#ออกจากตำแหน:ง 

                 ข#อ  ๑๘  วาระการดำรงตำแหน:งของคณะกรรมการ  กรรมการอยู:ในตำแหน:งคราวละสามปo   
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       ข#อ  ๑๙  นอกจากกรรมการพ#นจากตำแหน:งตามข#อ   ๑๘   แล#ว     ให#กรรมการพ#นจากตำแหน:ง 

ในกรณีดังต:อไปน้ี 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออกโดยแจ#งเปWนหนังสือต:อประธานสหภาพแรงงานหรือผู#ทำการแทน    หากไม:มีประธาน 

สหภาพแรงงาน  หรือผู#ทำการแทน  ให#แจ#งเปWนหนังสือต:อกรรมการทีเ่หลืออยู:  และการแสดงเจตนาจะมีผลต้ังแต:

วันที่หนังสือน้ันไปถึงประธานสหภาพแรงงาน   หรือผู#ทำการแทน   หรือกรรมการที่เหลืออยู:  และให#บุคคล

ดังกล:าวแจ#งการลาออกของกรรมการต:อที่ประชุมกรรมการที่จะมีในคราวต:อไป  พร#อมทั้งให#แจ#งให#นายทะเบียน

ทราบด#วย  ภายในกำหนดไม:เกินสิบสีวั่นนับแต:วันที่ได#รับหนังสือการลาออก  

       (๓)  เปWนบุคคลไร#ความสามารถหรือเสมือนไร#ความสามารถตามคำสัง่ของศาล 

                 (๔)  ได#รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให#จำคุก  ยกเว#นโทษจำคุกศาลให#รอการลงโทษ  (รอลง

อาญา)  เว#นแต:เปWนโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

                 (๕)  ที่ประชุมใหญ:มีม ติให#พ#นจากตำแหน:ง  เน่ืองจากฝyาฝzนหรือไม:ป ฏิบั ติตามข#อบั งคับ                            

หรือมติของที่ประชุมใหญ:อันชอบด#วยกฎหมาย  หรือกระทำการอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียให#แก:สหภาพแรงงาน 

และคณะกรรมการสองในสามมีมติให#พ#นจากตำแหน:ง  

                 (๖)  คณะกรรมการมีมติให#พ#นจากตำแหน:งด#วยคะแนนเสียงไม:น#อยกว:าสองในสาม  ของจำนวน

คณะกรรมการและที่ประชุมใหญ:มีมติให#พ#นจากตำแหน:ง  เน่ืองจากไม:เข#าร:วมประชุมคณะกรรมการเปWนเวลา

ติดต:อกันเกินสามครั้งโดยไม:มีเหตุผลอันสมควร 

                 (๗)  ขาดคุณสมบัติตามข#อ  ๑๗ 

                 (๘)  นายทะเบียนมีคำสัง่ให#พ#นจากตำแหน:ง 

                 กรรมการผู#หน่ึงผู#ใดที่พ#นจากตำแหน:งตามคำสั่งนายทะเบียน  จะดำรงตำแหน:งกรรมการสหภาพ

แรงงานใหม:ได#ต:อเมื่อพ#นกำหนดเวลาหน่ึงปoนับแต:วันที่นายทะเบียนสั่งให#ออกจากตำแหน:ง   

      ข#อ  ๒๐  นอกจากกรรมการพ#นจากตำแหน:งเพราะครบวาระแล#ว   ให#กรรมการพ#นจากตำแหน:งทั้ง 

คณะในกรณีดังต:อไปน้ี 

(๑)  กรรมการพ#นจากตำแหน:งตามข#อ   ๑๙   เกินกึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการ      ที่ได#รับการจด 

ทะเบียนทั้งหมด 

(๒)  ที่ประชุมใหญ:มีมติให#กรรมการออกทั้งคณะ  เน่ืองจากฝyาฝzนและไม:ปฏิบัติตามข#อบังคับ  หรือ 

มติของที่ประชุมใหญ:อันชอบด#วยกฎหมาย  หรือกระทำการอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียให#แก:สหภาพแรงงาน 

                 (๓)  นายทะเบียนมีคำสั่งให#พ#นจากตำแหน:งทั้งคณะ 

                 กรรมการที่พ#นจากตำแหน:งทั้งคณะตามคำสั่งนายทะเบียน      จะดำรงตำแหน:งกรรมการสหภาพ 

แรงงานใหม:ได#ต:อเมื่อพ#นกำหนดเวลาหน่ึงปoนับแต:วันที่นายทะเบียนสั่งให#ออกจากตำแหน:ง 

                ข#อ  ๒๑  ก:อนครบวาระการดำรงตำแหน:งของคณะกรรมการตามข#อ  ๑๘    ภายในเก#าสิบวัน   ให#

คณะกรรมการชุดเดิมที่อยู:ในวาระจัดให#มีการเลอืกต้ังคณะกรรมการชุดใหม:  และให#คณะกรรมการชุดใหม:ที่ได#รับ

การจดทะเบียนจากนายทะเบียน  มีวาระการดำรงตำแหน:งต้ังแต:วันถัดไปจากวันที่กรรมการชุดเดิมหมดวาระ 
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                    ในกรณีที่ครบวาระแล#วหากกรรมการชุดใหม:ยังไม:ได#รับการจดทะเบียน    หรือยังไม:สามารถจัดการ 

เลือกต้ังได#หรือด#วยเหตุขัดข#องอื่นใด  ให#กรรมการชุดเดิมรกัษาการไปพลางก:อนและ/หรอืให#กรรมการชุดรักษาการ

น้ัน  จัดการเลือกต้ังเพื่อให#ได#คณะกรรมการชุดใหม:โดยเร็ว  

                 เมื่อกรรมการพ#นจากตำแหน:งทั้งคณะตามข#อ   ๒๐      ให#คณะกรรมการที่พ#นจากตำแหน:งปฏิบัติ

หน#าที่ไปพลางก:อน  และจัดให#มีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม:จากที่ประชุมใหญ:ภายในเก#าสิบวันนับแต:วันที่

พ#นจากตำแหน:งทั้งคณะ    และให#มอบหมายอำนาจหน#าที่และกิจการทั้งปวงของสหภาพแรงงานให#แก:

คณะกรรมการชุดใหม:นับแต:วันที่ได#รับการจดทะเบียน 

      ข#อ  ๒๒  เมื่อที่ประชุมใหญ:ได#มีมติให#เลือกต้ังคณะกรรมการ   หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแล#ว   ให#    

ประธานสหภาพแรงงานหรือผู#ซึ่งได#รับมอบหมายนำรายช่ือ  ที่อยู:    อาชีพ  หรือวิชาชีพของกรรมการไปย่ืนขอจด

ทะเบียนต:อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต:วันที่ที่ประชุมใหญ:ลงมติ    หากพ#นเวลากำหนดดังกล:าวและยังไม:มี

การย่ืนคำขอจดทะเบียน  ให#ผู#ที่ได#รับการเลือกต้ังเปWนกรรมการสหภาพแรงงานสามารถย่ืนคำขอจดทะเบียนต:อ

นายทะเบียนได#ทันที  ทั้งน้ีเกิดความเสยีหายให#นำข#อ  ๒๖  มาบังคับใช#โดยอนุโลม 

      ข#อ  ๒๓  คณะกรรมการเปWนผู#ดำเนินกิจการของสหภาพแรงงานให#เปWนไปตามวัตถุประสงคU  

ข#อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ:  และเปWนผู#แทนสหภาพแรงงานในกิจการอันเกี่ยวกับบคุคลภายนอก  เพื่อการน้ี

คณะกรรมการอาจมอบหมายให#กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนทำการแทนก็ได#  กรณีมอบหมายให#กรรมการอื่นซึ่ง

มิใช:ประธานทำการแทน   จะต#องมีหลักฐานเปWนหนังสือประทับตราของสหภาพแรงงานและให#ประธานเปWนผู#ลง

นาม 

      ข#อ  ๒๔  คณะกรรมการ  มีอำนาจหน#าที่ดังต:อไปน้ี 

      (๑)  พิจารณารับสมัครสมาชิก 

      (๒)  เรียกหรือเก็บเงินค:าสมัครเปWนสมาชิก  และเงินค:าบำรุง  ตามอัตราที่กำหนดในข#อบังคับของ

สหภาพแรงงาน 

      (๓)  จัดให#มีการประชุมใหญ: 

      (๔)  เสนองบประมาณประจำปo  รายงานกิจกรรม  และฐานะการเงินต:อที่ประชุมใหญ:  และจัดให#มี  

การตรวจสอบบัญชี  พร#อมทั้งเสนองบดุลและรายงานการสอบบัญชีต:อที่ประชุมใหญ: 

      (๕)  ย่ืนข#อเรียกร#องให#มีการกำหนดข#อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ#างหรือการแก#ไขเพิ่มเติม  ข#อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ#าง  และแต:งต้ังผู#แทนในการเจรจา  ทั้งน้ีอาจจะแต:งต้ังที่ปรึกษาในการเจรจาไม:เกินสองคนด#วย

ก็ได# 

      (๖)  แต:งต้ังผู#แทนเข#าร:วมเปWนกรรมการ  หรือเปลี่ยนแปลงผู#แทนในคณะกรรมการกิจการสัมพันธU

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ 

                (๗)  ย่ืนคำร#องทุกขUต:อคณะกรรมการกิจการสมัพันธU   เพื่อพิจารณาปรึกษาหารือเพื่อแก#ป_ญหาตาม 

คำร#องทุกขUของสมาชิกหรือสหภาพแรงงาน  รวมถึงการร#องทุกขUที่เกี่ยวกบัการลงโทษทางวินัย 

                (๘)  จัดให#มีบริการให#คำปรึกษา  เพื่อแก#ไขป_ญหาหรือขจัดข#อขัดแย#งเกี่ยวกับการบริหารงาน  และ

การทำงาน 

                (๙)  จัดให#มีการบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน   หรือทรัพยUสินเพื่อสวัสดิการของสมาชิก    หรือเพื่อ 

สาธารณประโยชนU   ทั้งน้ีตามที่ที่ประชุมใหญ:เห็นสมควร 



หน#า  ๘ 
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              (๑๐)  กำหนดและพิจารณาเสนอความเห็นให#มีการปรับปรุงแก#ไขข#อบังคับ       และระเบียบเกี่ยวกับ 

การดำเนินกิจการด#านสวัสดิการ   

     (๑๑)  จัดให#มีบริการสารสนเทศ เพื่อประโยชนUแก:สมาชิก 

              (๑๒) กำหนดระเบียบ  หรือประกาศของสหภาพแรงงาน  เช:น  ระเบียบการเลอืกต้ังกรรมการ  

ระเบียบการประชุมใหญ:  หรือระเบียบเพื่อให#การดำเนินงานของสหภาพแรงงาน   ให#เปWนไปตามวัตถุประสงคU 

               (๑๓)  ดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงาน  ให#เปWนไปตามวัตถุประสงคUของข#อบังคับของสหภาพ

แรงงาน 

               (๑๔)  พิจารณาแต:งต้ังที่ปรึกษาสหภาพแรงงานคนหน่ึง  หรืออย:างมากไม:เกินสามคน  เพื่อให#

คำปรึกษาแนะนำแก:คณะกรรมการ  

     ข#อ  ๒๕  ห#ามมิให#คณะกรรมการ   และกรรมการผู#ทำหน#าที่แทนสหภาพแรงงาน  เรียก   หรือ  รับ  

หรือ  ยอมจะรับเงนิทรพัยUสิน  หรือ  ประโยชนUอื่นใดจากผู#อื่นเพื่อกระทำการ  ไม:กระทำ  หรือ  ประวิงการกระทำ

อันขัดต:อวัตถุประสงคUของสหภาพแรงงาน  ซึ่งอาจเปWนคุณหรือเปWนโทษแก:บุคคลหรือคณะบุคคลใด  หรืออาจ

เสียหายแก:สหภาพแรงงาน 

     ข#อ  ๒๖  กรรมการผู#ใดก:อให#เกิดหน้ีสินแก:สหภาพแรงงานโดยไม:ชอบด#วยข#อบังคับของสหภาพ

แรงงาน   มติที่ประชุมของคณะกรรมการ    หรือมติที่ประชุมใหญ:    กรรมการผู#น้ันจะต#องรับผิดชอบในหน้ีสินน้ัน

เปWนการส:วนตัว 

     ข#อ  ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการ 

      (๑)  การประชุมสามัญ  จะต#องจัดให#มีการประชุมอย:างน#อยเดือนละหน่ึงครั้ง 

                (๒)  การประชุมวิสามญั  จะต#องจัดให#มีข้ึนในกรณีดังต:อไปน้ี 

                      (๒.๑)  ประธานสหภาพแรงงานเปWนผู#เรียกประชุม 

                      (๒.๒)  กรรมการไม:น#อยกว:าสองในสามของคณะกรรมการเข#าช่ือเรียกประชุม  การประชุม

คณะกรรมการต#องมีกรรมการมาประชุมไม:น#อยกว:ากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการที่ได#รับการจดทะเบียนทัง้หมด  จึง

ถือว:าครบองคUประชุม  

                 กรรมการทุกคนที่เข#าประชุมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและอภิปราย     

                 มติที่ประชุมให#ถือเสียงข#างมาก  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ#าคะแนนเสียง

เท:ากันให#ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปWนเสียงช้ีขาด 

                 การออกเสียงจะกระทำโดยวิธีเป~ดเผยหรือวิธีลับก็ได#  แล#วแต:มติของที่ประชุมจะเห็นสมควรตามแต:

กรณี 

                 การเรียกประชุมต#องทำเปWนหนังสือระบุวัน  เวลา  สถานที่  และวาระการประชุมแจ#งให#กรรมการ

ทราบก:อนวันประชุมอย:างน#อยสามวัน  เว#นแต:จะมีการนัดหมายในที่ประชุมให#กรรมการทุกคนได#ทราบล:วงหน#า

แล#วหรือมีความจำเปWนต#องเรียกประชุมด:วน  หรือประชุมฉุกเฉินก็ให#ใช#วิธีอื่นได# 

                 การเรียกประชุมต:อไปน้ีให#เรียกประชุมได#ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมง    ในกรณีการย่ืนข#อเรียกร#อง    การ

ประนอมข#อพิพาทแรงงาน    การไกล:เกลี่ยข#อพิพาทแรงงาน     หรือการช้ีขาดข#อพิพาทแรงงาน      การเจรจาข#อ

เรียกร#อง   หรือการพิจารณาพฤติการณUของสมาชิกที่อาจเปWนปฏิป_กษUต:อสหภาพแรงงานหรืออาจสร#างความเสื่อม



หน#า  ๙ 
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เสียให#แก:สหภาพแรงงาน   หรือมีเหตุจำเปWนเร:งด:วนซึ่งมีผลกระทบต:อสหภาพแรงงานหรือสมาชิกของสหภาพ

แรงงานไม:อาจจะรอหรือหลีกเลี่ยงได# 

หมวด  ๘ 

คณะอนุกรรมการสาขาของสหภาพแรงงาน 

 

    ข#อ  ๒๘  คณะกรรมการอาจแต:งต้ังคณะอนุกรรมการสาขา  เพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได# โดย

มีคุณสมบัติตามข#อ  ๑๗    การแต:งต้ังอาจกระทำได#ดังต:อไปน้ี 

                 (๑)  หน:วยงานที่ต้ังอยู:ในต:างจังหวัดและมีสมาชิกไม:น#อยกว:าสามสิบคน  ให#มีคณะอนุกรรมการ

สาขาไม:เกินห#าคน   โดยวิธีการสรรหาให#เปWนไปตามระเบียบทีก่รรมการกำหนด    

                      (๑.๑)  คณะอนุกรรมการสาขาของสหภาพแรงงานประกอบด#วย  ประธาน  กรรมการ

เลขานุการ  และกรรมการอื่น  โดยให#คัดเลือกกันเองระหว:างคณะอนุกรรมการสาขาด#วยกัน 

                      (๑.๒)  คณะอนุกรรมการสาขาอยู:ในตำแหน:งคราวละสองปo     หากมีการพ#นจากตำแหน:งของ 

คณะอนุกรรมการสาขาก:อนครบวาระ ให#อยู:ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  ที่อาจจัดให#มีการเลือกต้ัง  หรือ

แต:งต้ังคณะอนุกรรมการสาขา  แทนใหม:ได# 

                      (๑.๓)  นอกจากกรรมการพ#นจากตำแหน:งตามข#อ  ๒๘  (๑.๒)  แล#ว  ให#คณะอนุกรรมการสาขา  

พ#นจากตำแหน:งในกรณีดังต:อไปน้ี  

                               (๑.๓.๑)  ตาย 

                               (๑.๓.๒)  ลาออกโดยแจ#งเปWนหนังสือต:อประธานสหภาพแรงงานหรือผู#มีอำนาจกระทำ

การแทน 

                               (๑.๓.๓)  เปWนบุคคลไร#ความสามารถหรือเสมือนไร#ความสามารถตามคำสั่งของศาล                        

                               (๑.๓.๔)  ได#รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให#จำคุก  เว#นแต:เปWนโทษสำหรับ

ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

                               (๑.๓.๕)  คณะกรรมการสองในสามมีมติให#พ#นจากตำแหน:ง      เน่ืองจากฝyาฝzนหรือไม:

ปฏิบัติตามข#อบังคับ     หรือมติของคณะกรรมการอันชอบด#วยกฎหมาย    หรือกระทำการอันนำมาซึ่งความเสื่อม

เสียให#แก:สหภาพแรงงาน   

                              (๑.๓.๖)  ขาดคุณสมบัติตามข#อ  ๙ 

                      (๑.๔)  ให#คณะอนุกรรมการสาขาดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการและสรุปผลการ

ดำเนินงานให#คณะกรรมการทราบทุกรอบสามเดือน 

หมวด  ๙ 

การประชุมใหญ: 

 

      ข#อ  ๒๙  การประชุมใหญ:  คือ  การประชุมของสมาชิกทุกคนตามทะเบียน  ซึ่งมีสทิธิเข#าประชุมได#

ตามข#อ  ๑๓  (๑) 

      การประชุมใหญ:มีดังต:อไปน้ี 



หน#า  ๑๐ 
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 (๑)  การประชุมใหญ:สามัญประจำปo   หมายถึง    การประชุมใหญ:จัดให#มีปoละหน่ึงครั้งภายในหน่ึง 

ร#อยย่ีสิบวันหลังจากสิ้นสุดรอบปoการบัญชีของสหภาพแรงงาน  ให#คณะกรรมการเปWนผู#พิจารณา  วัน  เวลา  และ   

สถานที่ประชุมกรณีมีเหตุจำเปWนให#คณะกรรมการเปWนผู#พิจารณาเปลี่ยนแปลง  วัน  เวลา  และสถานที่ประชุมได# 

 (๒)  การประชุมใหญ:วิสามัญ   หมายถึง   การประชุมที่คณะกรรมการจัดให#มีข้ึน   หรือสมาชิกผู#ม ี

สิทธิตามข#อบังคับของสหภาพแรงงาน ไม:น#อยกว:าหน่ึงในห#าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ลงลายมือช่ือทำเปWนหนังสอื

โดยแจ#งวัตถุประสงคUและเหตุผลที่ร#องขอต:อคณะกรรมการให#เรียกประชุมใหญ:เพื่อพิจารณากิจการใดได# และให#

คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ:วิสามัญภายในสามสิบวันนับต้ังแต:วันที่ได#รับหนังสือ 

      ข#อ  ๓๐  ให#ประธานสหภาพแรงงานหรือเลขานุการของสหภาพแรงงาน  หรือผู#ที่ได#รับมอบหมาย

จากประธานสหภาพแรงงานเปWนผู#เรียกประชุมใหญ:สามัญประจำปoหรือประชุมใหญ:วิสามัญ  โดยมีหนังสือแจ#งไปยัง

สมาชิกทุกคน  หรือป~ดประกาศที่สำนักงานของสหภาพแรงงาน  หรือด#วยวิธีอื่นเพื่อให#สมาชิกทราบ  และผู#เรียก

ประชุมจะต#องแจ#งเปWนหนังสือให#นายทะเบียนทราบเพื่อสังเกตการณUการประชุมด#วย 

      ข#อ  ๓๑  การประชุมใหญ:ต#องมีสมาชิกจำนวนไม:น#อยกว:าหน่ึงในห#าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 

หรือไม:น#อยกว:าหน่ึงร#อยคนเข#าประชุม  จึงจะครบองคUประชุม 

       เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล#ว  หากสมาชิกยังมาไม:ครบองคUประชุมให#ประธานสหภาพแรงงาน 

แจ#งขยายกำหนดเวลาเริ่มประชุมออกไปได#อีกไม:เกินหน่ึงช่ัวโมงให#สมาชิกในที่ประชุมทราบ  หากพ#นกำหนดเวลาที่

ขยายแล#วแต:องคUประชุมยังไม:ครบตามที่กำหนดอีก  ให#เลื่อนการประชุมออกไปภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไม:อาจ

ประชุมได#  ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม:ให#นำข#อกำหนดว:าด#วยองคUประชุมตามวรรคหน่ึงมาใช#บังคับ 

      การประชุมใหญ:สามัญประจำปoให#มีระเบียบวาระอย:างน#อย ดังต:อไปน้ี 

     (๑)  รับรองรายงานการประชุมใหญ:ครัง้ที่แล#ว 

         (๒)  เสนอรายงานประจำปo 

         (๓)  เสนองบดุลและรายงานการสอบบัญชี   เพื่อให#สมาชิกพจิารณารบัรอง 

         (๔)  เลอืกต้ังผู#สอบบัญชี 

                 (๕)  เสนอนโยบาย    หลักการดำเนินงาน     แผนงานและงบประมาณรายรับ    และรายจ:ายของ 

สหภาพแรงงานในปoต:อไป 

(๖)  การเลือกต้ังกรรมการ  

                 (๗)  เรื่องอื่น ๆ  ซึ่งเปWนเรื่องที่สมาชิกได#แจ#งขอไว#  หรือในที่ประชุมใหญ:เสนอเพื่อทราบหรือ

พิจารณา 

      สำหรับระเบียบวาระการประชุมใหญ:วิสามัญให#อนุโลมตามการประชุมใหญ:สามัญประจำปo 

      ข#อ  ๓๒  สมาชิกที่ประสงคUจะเสนอญัตติใด ๆ  เข#าไว#ในวาระการประชุมใหญ:  ให#เสนอเรื่องต:อ

ประธานสหภาพแรงงานหรอืเลขานุการสหภาพแรงงาน  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดก:อนการประชุม

ใหญ:  และเรื่องที่จะเสนอน้ันต#องมีสมาชิกลงลายมือช่ือร:วมสนับสนุนไม:น#อยกว:าย่ีสิบคน  ส:วนญัตติซึ่งเสนอข้ึนมา

ในระหว:างการประชุมใหญ:  ที่ประชุมใหญ:จะพิจารณาได#ต:อเมื่อมสีมาชิกสนับสนุนไม:น#อยกว:ากึ่งหน่ึงของสมาชิก

ที่มาประชุมหรือไม:น#อยกว:าห#าสิบคน 

      ข#อ  ๓๓  การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ  ในที่ประชุมใหญ:ให#ถือคะแนนเสียงข#างมากของสมาชิกที่เข#า

ร:วมประชุม  ถ#ามติในเรื่องใดมีคะแนนเสียงเท:ากัน  ให#ประธานในที่ประชุมลงคะแนนอีกเสยีงหน่ึงเปWนเสียงช้ีขาด 



หน#า  ๑๑ 

                       ข#อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห:งประเทศไทย วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                                        

 

      กรณีการออกเสียงลงมติเพื่อเสนอข#อเรียกร#องให#มีการกำหนดข#อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ#าง  หรือ

แก#ไขข#อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ#าง  จะต#องมีคะแนนเสียงไม:น#อยกว:าสองในสามของสมาชิกในที่ประชุม 

      ข#อ  ๓๔  วิธีการลงคะแนนเสียง  จะกระทำโดยวิธีเป~ดเผย  หรือวิธีลับก็ได#แล#วแต:มติของที่ประชุม

ใหญ:จะเห็นสมควร 

      ข#อ  ๓๕  กิจการดังต:อไปน้ี จะกระทำได#โดยมติของที่ประชุมใหญ:เท:าน้ัน             

 (๑)  แก#ไขเพิ่มเติมข#อบังคับของสหภาพแรงงาน 

 (๒)  เลือกต้ังกรรมการสหภาพแรงงาน  เลือกต้ังผู#สอบบัญชี  รับรองงบดุล  รายงานประจำปo  และ 

งบประมาณ 

       (๓)  จัดให#มีการให#บริการเพือ่สวัสดิการของสมาชิก  หรือ  จัดสรรเงินหรือทรัพยUสิน   เพือ่สาธารณ 

ประโยชนU 

                 (๔)  ร:วมจัดต้ังหรือเข#าเปWนสมาชิกสหพันธUแรงงาน 

                 (๕)  รับเงินช:วยเหลือจากบคุคลซึ่งไม:มีสัญชาติไทย     หรือ     คนต:างด#าวตามกฎหมายว:าด#วยการ

ประกอบธุรกิจของคนต:างด#าว 

                 (๖)  เลกิสหภาพแรงงาน และการแต:งต้ังผู#ชำระบญัชี 

                 (๗)  การโอนทรัพยUสินเมื่อเลิกสหภาพแรงงาน 

หมวด  ๑๐ 

การบริหารงานสหภาพแรงงานของคณะกรรมการ 

 

      ข#อ  ๓๖  อำนาจหน#าที่ของกรรมการในตำแหน:งต:าง ๆ มีดังต:อไปน้ี 

        ประธานสหภาพแรงงาน        

            (๑)  เปWนประธานดำเนินการประชุมในทีป่ระชุมใหญ:ของสหภาพแรงงาน         และที่ประชุมของ 

คณะกรรมการ 

            (๒)  ควบคุมการบริหารงานทั่วไปของสหภาพแรงงาน    และดูแลให#เจ#าหน#าที่ทุกฝyายของสหภาพ 

แรงงานปฏิบัติตามข#อบังคับ  และระเบียบของสหภาพแรงงาน 

       (๓)  จัดการและดำเนินกิจการสหภาพแรงงานให#เปWนไปตามกฎหมาย   ข#อบังคับและระเบียบของ 

สหภาพแรงงาน และมติของทีป่ระชุมใหญ: 

       เลขานุการ  

       (๑)  บริหารงานของสหภาพแรงงาน        ตามข#อบังคับและระเบียบของสหภาพแรงงาน    และ 

ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการ  หรือมติของที่ประชุมใหญ: 

                  (๒)  ดำเนินการจัดเตรียมการประชุม   และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม 

                  (๓)  จัดทำรายงานประจำปoเพื่อแสดงผลการดำเนินการของสหภาพแรงงาน     และเสนอประธาน 

สหภาพแรงงานเพื่อแถลงต:อที่ประชุมใหญ:ในคราวที่เสนองบดุลและรายงานการสอบบัญชี 



หน#า  ๑๒ 

                       ข#อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห:งประเทศไทย วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                                        

 

                  (๔)  แจ#งผลการประชุมให#สมาชิกทราบและให#ส:งสำเนารายงานการประชุมใหญ:   พร#อมทั้งสำเนา

งบดุลและรายงานการสอบบญัชีซึ่งที่ประชุมใหญ:มีมติรับรองแล#วไปยังนายทะเบียนภายในสามสบิวัน  นับแต:วันที่ที่

ประชุมใหญ:มมีติ   

                  (๕)  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานด#านเอกสาร  หนังสือ  ประกาศต:าง ๆ  ของสหภาพแรงงานที ่

จะติดต:อกบัสมาชิก  และบุคคลภายนอก 

                  เหรัญญิก 

                  (๑)  รับผิดชอบการรับจ:ายและรักษาเงิน  ตลอดจนการจัดทำและควบคุมบัญชีการเงินของสหภาพ

แรงงาน 

                  (๒)  จัดเตรียมทำรายงานแถลงฐานะการเงินเสนอต:อคณะกรรมการเปWนรายเดือน  เพื่อเสนอต:อที่

ประชุมใหญ: 

                  (๓)  จัดทำบัญชีรายรับ  บัญชีรายจ:าย  บัญชีทรัพยUสิน  ลูกหน้ี  เจ#าหน้ี  ของสหภาพแรงงานตามที่

กฎหมายกำหนด 

                  นายทะเบียน 

                   (๑)  รับสมัครและจัดทำทะเบียนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

                         (๑.๑)  ทะเบียนสมาชิก  ประกอบด#วยหัวข#อดังต:อไปน้ี 

                                  (๑.๑.๑)  ช่ือสหภาพแรงงาน  

                                  (๑.๑.๒)  ที่ต้ัง 

                                  (๑.๑.๓)  ลำดับที่ 

                                  (๑.๑.๔)  ช่ือ  และ  ช่ือสกุลสมาชิก 

                                  (๑.๑.๕)  รหัสประจำตัวพนักงาน 

                                  (๑.๑.๖)  เลขประจำตัวสมาชิก 

                                  (๑.๑.๗)  ที่อยู:   

                                  (๑.๑.๘)  ตำแหน:ง          

                                  (๑.๑.๙)  วันรับเข#าเปWนสมาชิก          

                                (๑.๑.๑๐)  วันออกจากการเปWนสมาชิก 

                         (๑.๒)  รับและจัดทำทะเบียนค:าบำรุง                 

                                  (๑.๒.๑)  ลำดับเลขประจำตัวสมาชิก     

                                  (๑.๒.๒)  ช่ือสมาชิก        

                                  (๑.๒.๓)  รายการชำระค:าบำรงุแต:ละเดือน  หรือแต:ละงวด  หรือแต:ละปo 

                   (๒)  แจ#งที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงที่อยู:ของสมาชิก 

      ข#อ  ๓๗  กรรมการตำแหน:งอื่น  ๆ    ในคณะกรรมการอาจกำหนดเพิ่มเติมได#    โดยให#เปWนไปตาม 

ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

 

 



หน#า  ๑๓ 
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หมวด  ๑๑ 

การบริหารงานสหภาพแรงงานของคณะอนุกรรมการสาขา 

 

      ข#อ  ๓๘  การบริหารสหภาพแรงงานของคณะอนุกรรมการสาขา  ให# เปWนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกำหนด 

หมวด  ๑๒ 

การจัดการ การใช#จ:าย การเก็บรักษาเงินและทรัพยUสนิ 

 

      ข#อ  ๓๙  รายได#ของสหภาพแรงงานได#มาจาก 

       (๑)  ค:าสมัครของสมาชิก 

       (๒)  ค:าบำรุงของสมาชิก 

       (๓)  รายได#อื่น ๆ จากการดำเนินการของสหภาพแรงงานที่ไม:ขัดต:อกฎหมาย  

       (๔)  การรับบริจาค 

      ข#อ  ๔๐  รายจ:ายของสหภาพแรงงานจะจ:ายจากรายได#  โดยคณะกรรมการเปWนผู#รับผิดชอบ และ

การใช#จ:ายเงินจะทำได#แต:เพียงเพื่อวัตถุประสงคUดังต:อไปน้ีเท:าน้ัน 

       (๑)  ค:าใช#จ:ายเงินเดือน   เบี้ยเลี้ยง   และค:าใช#จ:ายอื่นสำหรับเจ#าหน#าที่   และลูกจ#างของสหภาพ

แรงงาน 

       (๒)  ค:าใช#จ:ายในการเดินทาง  ค:าที่พัก  และค:าอาหารเท:าที่จำเปWน  เน่ืองจากผู#แทนสหภาพแรงงาน  

ไปประชุมในนามสหภาพแรงงานหรือสหพันธUแรงงาน   เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เปWนประโยชนUกับสมาชิกโดยตรง 

       (๓)  ค:าใช#จ:ายในการบริหารงานของสหภาพแรงงาน 

       (๔)  ค:าตรวจสอบบัญชี 

       (๕)  ค:าใช#จ:ายเพื่อการอื่นอันก:อประโยชนUแก:สหภาพแรงงานและสมาชิก    โดยได#รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมใหญ:แล#ว  ทั้งน้ีวัตถุประสงคUในการจ:ายเงินดังกล:าวจะต#องไม:ขัดต:อกฎหมาย และความสงบเรียบร#อย

ของประชาชน 

       (๖)  ค:าใช#จ:ายในการเข#าร:วมกิจกรรมกับสหภาพแรงงานอื่นหรือเข#าร:วมกิจกรรมสหพันธUแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ  หรือองคUกรแรงงานอื่น 

      ข#อ  ๔๑   คณะกรรมการจะสั่งจ:ายเงินครั้งเดียวเกินหน่ึงแสนห#าหมื่นบาทไม:ได#  เว#นแต:จะได#รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ: 

      ข#อ  ๔๒  เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดของสหภาพแรงงานไว#ได#ไม:เกินหน่ึงหมื่นบาท  นอกเหนือจาก

น้ันต#องนำฝากธนาคารในนามของสหภาพแรงงาน           ในกรณีที่จำเปWนต#องถือเงินสดมากกว:า 

หน่ึงหมื่นบาทให#เหรัญญิกขออนุมัติต:อที่ประชุมคณะกรรมการ 



หน#า  ๑๔ 
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      ข#อ  ๔๓  การจ:ายเงินให#เหรัญญิกเปWนผู#จ:ายได#ตามหลักฐานการขอเบิกจ:ายที่เปWนหนังสือ   ซึ่งมี

ประธานสหภาพแรงงานร:วมกบักรรมการอื่นที่มใิช:เหรญัญิกหรอืผู#ช:วยเหรัญญิกอกีหน่ึงคน  เปWนผู#ลงนามร:วมอนุมติั

สั่งจ:าย  ถ#าสั่งจ:ายเงินเกินห#าหมื่นบาทจะต#องได#รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก:อน 

                 การเบิกจ:ายเงินจากธนาคาร  บุคคลต:อไปน้ีจะต#องลงลายมือช่ือร:วมกันอย:างน#อยสองคน                                

                 (๑)  ประธานสหภาพแรงงาน 

                 (๒)  เลขานุการ 

                 (๓)  เหรัญญิก 

                 การตรวจสอบสถานะการเงินของสหภาพแรงงาน  ให#คณะกรรมการมีหน#าที่พิจารณาและรับทราบ 

สถานะการเงินตามที่เหรัญญิกสรุปรายงานเสนอในแต:ละเดือน     และการรายงานสถานะการเงินน้ี    เหรัญญิก

จะต#องนำเสนอให#กรรมการทุกคนพิจารณาล:วงหน#าอย:างน#อยก:อนวันประชุมของคณะกรรมการหน่ึงวัน 

หมวด  ๑๓ 

การทำบัญชี  และการตรวจสอบบัญช ี

 

      ข#อ  ๔๔  คณะกรรมการจะต#องจัดทำงบดุลอย:างน#อยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน      ซึ่งเปWนรอบ 

ปoการบัญชีของสหภาพแรงงาน       โดยให#ยึดถือเอาวันสุดท#ายของปoปฏิทินของทุกปoเปWนรอบปoการบัญชีของ

สหภาพแรงงาน 

                 งบดุลต#องมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพยUและหน้ีสินของสหภาพแรงงาน     กับทั้งบัญชีรายรับ

รายจ:าย   งบดุลต#องทำให#แล#วเสร็จและจัดให#มีผู#สอบบัญชีตรวจสอบ   แล#วนำเสนอขอรับรองต:อที่ประชุมใหญ:

ภายในหน่ึงร#อยย่ีสิบวันนับแต:วันสิ้นปoการบัญชี     และรายงานกิจการประจำปo     พร#อมทั้งสำเนางบดุลเสนอต:อ 

นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต:วันที่ที่ประชุมใหญ:มีมติรับรอง 

      ข#อ  ๔๕  ผู#สอบบัญชีซึ่งได#รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ:มีหน#าที่ตรวจสอบบัญชี  หลักฐานการรับ

จ:ายเงินและทรัพยUสินของสหภาพแรงงาน  และเสนอความเห็นต:อที่ประชุมใหญ: 

                  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให#มีผู#ตรวจสอบบัญชีภายใน เพื่อปฏิบัติหน#าที่ก็อาจแต:งต้ังจาก

สมาชิกของสหภาพแรงงานได#ไม:เกินสองคน โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  ๑๔ 

การแก#ไขเพิ่มเติมข#อบังคับ 

 

      ข#อ  ๔๖  การแก#ไขเพิ่มเติมข#อบังคับอาจจะเสนอโดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยสมาชิกซึ่งมี

จำนวนไม:น#อยกว:าหน่ึงในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิกไม:น#อยกว:าหน่ึงร#อยคน เข#าช่ือเสนอให#ที่ประชุม

ใหญ:พิจารณา และจะกระทำการแก#ไขเพิ่มเติมข#อบังคับได#ต#องได#รับมติเสียงข#างมากจากที่ประชุมใหญ: 

                  เมื่อแก#ไขเพิ่มเติมข#อบังคับแล#ว ประธานสหภาพแรงงานต#องนำไปจดทะเบียนต:อนายทะเบียน

ภายในสิบสี่วันนับแต:วันที่ที่ประชุมใหญ:มีมติ  และจะมีผลใช#บังคับเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล#ว 

 



หน#า  ๑๕ 

                       ข#อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห:งประเทศไทย วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                                        

 

หมวด  ๑๕ 

การเลิกสหภาพแรงงาน 

 

      ข#อ  ๔๗  สหภาพแรงงานจะเลิกด#วยเหตุใดเหตุหน่ึงดังต:อไปน้ี  

      (๑)  ที่ประชุมใหญ:มมีติให#เลิก 

      (๒)  ล#มละลาย 

      (๓)  นายทะเบียนมีคำสั่งให#เลิก 

      เมื่อมีเหตุเลิกตาม    (๑)  หรือ   (๒)     ให#ประธานสหภาพแรงงานแจ#งเปWนหนังสือให#นายทะเบียน 

ทราบภายในสบิห#าวันนับแต:วันทีม่ีเหตุให#เลิก 

      ข#อ  ๔๘  การเลิกสหภาพแรงงานตามข#อ  ๔๗  สหภาพแรงงาน  ยังดำเนินกิจการต:อไปเท:าที่      

จำเปWนเพื่อการชำระบัญชีเท:าน้ัน 

      การชำระบัญชีสหภาพแรงงานให#ดำเนินการตามกฎหมาย 

      ข#อ  ๔๙  เมื่อชำระบัญชีแล#ว  ถ#ามีทรัพยUสินเหลือเท:าใดผู#ชำระบัญชีจะไม:แบ:งให#แก:สมาชิก  แต:ให#

โอนทรัพยUสินที่เหลือไปให#แก:สภากาชาดไทย  หรือแล#วแต:ที่ประชุมใหญ:จะกำหนดในภายหลัง 

     ข#อบังคับน้ีได#ผ:านการรับรองจากมติที่ประชุมใหญ: เมื่อวันที ่๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

           ลงช่ือ               ลงช่ือ 

                            (นายปริญญา  เทียนทอง)                     (นายสพล สงิหUดารา) 

                                ประธานในที่ประชุม                     ผู#บันทึกรายงานการประชุม 

 

หมายเหตุ 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทีป่ระชุมใหญ:สามัญประจำปo ๒๕๖๑ มีมติเปWนเอกฉันทU ให#แก#ข#อบังคับสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห:งประเทศไทย ฉบบัวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข#อ ๔๔ วรรคแรก ดังน้ี 

เดิม 

ข#อ  ๔๔  คณะกรรมการจะต#องจัดทำงบดุลอย:างน#อยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน      ซึ่งเปWนรอบ 

ปoการบัญชีของสหภาพแรงงาน       โดยให#ยึดถือเอาวันสุดท#ายของเดือนมิถุนายนของทุกปoเปWนรอบปoการบัญชี

ของสหภาพแรงงาน 

เปWน 

ข#อ  ๔๔  คณะกรรมการจะต#องจัดทำงบดุลอย:างน#อยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน      ซึ่งเปWนรอบ 

ปoการบัญชีของสหภาพแรงงาน       โดยให#ยึดถือเอาวันสุดท#ายของปoปฏิทินของทุกปoเปWนรอบปoการบัญชีของ

สหภาพแรงงาน 


