
ข้อบังคบั 

เงินกองทุนเพือ่การพฒันาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ (แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่5/2560) 
(แก้ไขเพิม่เติมตามมติทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 วนัที ่12 ตุลาคม 2560) 

 

 
 อาศยัอ านาจตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีท่ี  10/2533  เม่ือวนัท่ี  19  ตุลาคม  2533  ของ
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ  และ
มอบหมายใหก้รรมการชุดน้ีไปร่างขอ้บงัคบัเพื่อจดัหาเงินกองทุนน ามาเป็นค่าใชจ่้าย 

หมวดที ่ 1 
บททั่วไป 

ค านิยาม 

กองทุน   หมายถึง  “ เงินกองทุนเพื่อการพฒันาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค” 

ข้อบังคับ หมายถึง   “ขอ้บงัคบัเงินกองทุนเพื่อการพฒันาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค” 

กรรมการ  หมายถึง  “กรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการพฒันาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค 

ซ่ึงมาจาก  กรรมการบริหารงานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คโดยต าแหน่ง”  

สหภาพ     หมายถึง  “สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค” 

สมาชิก     หมายถึง  “สมาชิกเงินกองทุนเพื่อการพฒันาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  ซ่ึงเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค” 

ทีป่ระชุม  หมายถึง  “ท่ีประชุมใหญ่สมาชิกสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค” 
 

ข้อที ่ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีมีช่ือวา่ “เงินกองทุนเพื่อการพฒันาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค” 

ข้อที ่ 2.  ขอ้บงัคบัน้ีมีผลใช ้ วนัท่ี  20  มีนาคม  2534 

หมวดที ่ 2 
วตัถุประสงค์ 

ข้อที ่ 3.  เงินกองทุนมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 (1)  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีมีการนดัหยดุงาน  เน่ืองจากขอ้พิพาทแรงงาน 

 (2)  เพื่อน าดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากเงินกองทุนมาใชจ่้ายดงัน้ี 

  2.1  จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ 
  2.2  จ่ายเงินเดือนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสหภาพแรงงานฯ 
  2.3  จ่ายค่าอาหารในช่วงท่ีมีการเจรจาต่อรองเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 
  2.4  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ตามมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ  หรือมติ 

ท่ีประชุมใหญ่ 
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 (3)  เพื่อการสร้างความเขม้แขง็และมัน่คงใหส้หภาพแรงงานฯ 
 (4)  เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกกบัสมาชิกและสหภาพแรงงานบุคคลทัว่ไป 
 

หมวดที ่ 3 
คุณสมบัตสิมาชิก 

ข้อที ่ 4.  สมาชิกเงินกองทุน   ตอ้งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค 
 

หมวดที ่ 4 
รายได้และหลกัเกณฑ์การเกบ็กองทุน 

ข้อที ่ 5 .  รายไดแ้ละการจดัเก็บกองทุน  มีดงัต่อไปน้ี 

 (1)  จากการรับบริจาค 
 (2)  เก็บจากฐานเงินเดือน/ค่าจา้งสมาชิกคนละ  3  %  ต่อเดือน   โดยไม่รวมค่าครองชีพ 

 (3)  ใหบ้ริษทัฯ  หกั  ณ  ท่ีจ่ายเงินเดือน/ค่าจา้ง 
ข้อที ่ 6.  ใหโ้อนเงินบริจาค  2  %  ของโบนสั  เขา้รวมกบักองทุนน้ี 
 

หมวดที ่ 5 
หลกัเกณฑ์การจ่ายและอ านาจการส่ังจ่ายเงนิกองทุน 

ข้อที ่ 7.  ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 

 (1)  จ่ายตามวตัถุประสงคข์องกองทุน  หมวดท่ี  2.  ขอ้ท่ี 3. 
ข้อที ่ 8.  กรณีมีการนดัหยดุงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  กองทุนจะจ่ายดงัน้ี 

 (1)  จ่ายคืนในอตัรา  50  %  ของค่าจา้ง/วนั/คน  โดยไม่รวมค่าครองชีพ 

 (2)  กรณีเงินไม่พอจ่ายตามขอ้ 8(1)  ใหย้มืเงินบริจาค  2  %  ของโบนสัมาจ่ายก่อน 

 (3)  ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิน้ีจะตอ้งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ  ไม่น้อยกวา่  180  วนั  นบัจากวนัท่ีสมคัร
เป็นสมาชิกสหภาพฯ  หรือสมคัรเขา้เป็นสมาชิกขณะท่ีมีอายงุานกบับริษทัฯ  ไม่เกิน  1  ปี 

(4) การช าระคืนตอ้งช าระคืนเม่ือกลบัเขา้ท างานแล้วในอตัรา 10 % ต่อเดือนของเงินท่ีได้รับไป
ทั้งหมด 
ข้อที ่ 9.  การจ่ายคืนเงินตน้ทั้งหมด 
 (1)  จ่ายคืนเม่ือพน้สภาพการเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ  ทุกกรณี 

 (2)  กรณีท่ีสมาชิกเสียชีวติ  จ่ายคืนใหก้บัทายาทตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

ข้อที ่ 10.  กรณีเม่ือมีการนดัหยดุงานตามขอ้  8.  และประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามขอ้ 9.  กองทุนจะจ่ายให ้   
 เฉพาะส่วนท่ีเหลือจากขอ้ 8.  ของแต่ละบุคคล 
ข้อที ่ 11.  กรณีท่ีมีการลาออกจากสมาชิกสหภาพฯ  แต่ยงัไม่พน้สภาพจากการเป็นพนกังานบริษทัฯ  จะ 
 ไดรั้บสิทธ์ิตามขอ้ 8,9 และ 10  แต่จะคืนเงินใหต่้อเม่ือพน้สภาพการเป็นพนกังานบริษทัฯ  เท่านั้น 
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ข้อที่  12.   ให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ  แต่งตั้ งผูมี้อ  านาจลงนาม  สั่งและเบิกจ่ายเงินกองทุน
 จ านวน  5  คน  โดยต าแหน่งดงัน้ี  1.  ประธาน 2. เลขาธิการ 3. เหรัญญิก และกรรมการอ่ืนอีก  2  คน 

 (1)  ผูมี้อ  านาจลงนาม  สั่งและเบิกจ่าย  ตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่  3  ใน  5 
 (2)  การเบิกจ่ายแต่ละคร้ัง  ตอ้งไม่เกินวงเงิน  10,000  บาท  ถา้สั่งจ่ายเกิน  10,000  บาทตอ้งน าเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ข้อที ่ 13.  กรณีท่ีมีการนดัหยดุงาน 

 (1)  ให้คณะกรรมการทั้ งคณะเป็นผูอ้นุมัติจ่าย  โดยผูล้งนามตามข้อท่ี  12.  ในวงเงินไม่เกิน               
50,000  บาท  ถา้เกินวงเงินจากจ านวนน้ีตอ้งขออนุมติัต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 

หมวดที ่ 6 
                                                            ภาคผนวก 

ข้อที ่ 14.  เม่ือเงินกองทุนมีผลใชบ้งัคบั  ใหย้ติุการเก็บเงินบริจาค  2  %  ของโบนสั 

ข้อที ่ 15.  เงินบริจาค  2  %  ของโบนสั  จะไม่มีการจ่ายคืนในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

ข้อที ่ 16.  เม่ือเงินบริจาค  2  %  ของโบนสั  มีจ  านวนครบ  500,000  บาท  จึงน ามาใชจ่้ายตาม   
                  วตัถุประสงคข์องกองทุนน้ี 

ข้อที ่ 17.   คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ  ตอ้งจดัท างบดุลรายรับ-รายจ่าย  ประจ าปีและจดัให ้

                  มีผูส้อบบญัชีตรวจสอบ  แลว้น าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมใหญ่ 

ข้อที ่ 18.  คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ  เป็นผูมี้อ านาจบริหารและด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง 
                กองทุนน้ี 

ข้อที ่ 19.  การเปล่ียนแปลงและแกไ้ขขอ้บงัคบักองทุน  ตอ้งแกไ้ขในท่ีประชุมใหญ่  และมีมติเห็นดว้ย 
                  ไม่นอ้ยกวา่  2  ใน  3  ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่ 

 

               ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุมใหญ่  เม่ือวนัท่ี  12 ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
                                                              ลงช่ือ……………………………………ประธานท่ีประชุมใหญ่ 
                                                                                          (นายสุภาพ   จงกล) 
                                                                                                 ประธาน 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………ผูบ้นัทึกการประชุม 
                                                                                             (นายสันติ  สีนุต) 
                                                                                                   รองเลขาธิการ 

   ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ 
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ระเบียบ 

การจ่ายค่าตอบแทนการท างานคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหาร 
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ พ.ศ. 2560 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบนั  ซ่ึงเกิดปัญหาในเร่ืองของการท่ีสมาชิกจะเข้าร่วมใน
กิจกรรมสหภาพแรงงานฯ  เกิดความต่ืนตวัน้อยมาก รวมถึงการสมคัร เข้ามาเป็นตวัแทนเพื่อเป็นคณะ
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ  ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้การพฒันาขบวนการสหภาพแรงงานฯ เป็นไปได้
ไม่ดีเท่าท่ีควร จะเป็นตามกาลเวลาซ่ึงน่าจะมีการต่ืนตวัและกระตือรือร้นมากข้ึนกวา่น้ี  สหภาพแรงงานฯ จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการท างานของคณะกรรมการบริหารสหภาพ
แรงงานฯ ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อใหส้มาชิกสนใจในการปฏิบติังานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพแรงงานฯ  
      มากข้ึน 

  2. เพื่อตอ้งการใหค้ณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีมากข้ึนเม่ือมีเงิน  
      ค่าตอบแทนการท างาน 

 

 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ข้อ 18(8) และอาศยั
อ านาจตามความในขอ้บงัคบักองทุนเพื่อการพฒันาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ขอ้ท่ี 18 ท่ีประชุม
คณะกรรมการและอนุกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คสามญัคร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 
2560  มีมติก าหนดระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการท างานคณะกรรมการและอนุกรรมการสหภาพแรงงาน
ไทยคาร์บอนแบล็ค ไวด้งัน้ี 

 
  ข้อที่ 1.  การจ่ายเงินค่าตอบแทนการท างานของคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานฯ หมายถึง  การท างานดงัต่อไปน้ี 

  1.1  การท างานตามต าแหน่งหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งและมอบหมาย 
  1.2  การประชุมประจ าเดือน  ตามขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานฯ และตามท่ี        
        คณะกรรมการก าหนดใหมี้การเรียกประชุมมากกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 
  1.3  ก าหนดแผนการท างานของแต่ละฝ่าย  หลงัไดรั้บการเลือกตั้งและจดัสรรต าแหน่ง        
        ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั พร้อมแจง้ใหส้มาชิกทราบตามความเหมาะสม 
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  1.4  ให้มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้และหากไม่สามารถปฏิบัติงานตาม       
           แผนงานท่ีวางไวไ้ด้ให้มีการบนัทึกปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ       
           ทุกระยะ 
  1.5  เขา้ร่วมและช่วยเหลืองานกิจกรรมท่ีคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ  
         ก าหนดข้ึน 
  1.6  เขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์รภายนอก ตามมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพ 
        แรงงาน 

  1.7  ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พร้อมกับ     
        รายงานผลการประชุมและปฎิบัติงานในต าแหน่งให้คณะกรรมการบริหารทราบ               
        ทุกคร้ัง 
  1.8  จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบเดือนและในรอบ1 ปี 

  1.9  งานอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

  ข้อที ่2. การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
  2.1 จ่ายค่าตอบแทนการท างานตามผลการปฎิบัติต่อหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการเป็นเงิน  12,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น) ต่อปี 

  หลกัเกณฑก์ารหกัเงินการท างานตามผลการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตามหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี 
   2.1.1  ไม่ปฎิบติัตามหลกัเกณฑก์ารท างานขอ้ท่ี 1 
   2.1.2   ไม่ปฎิบติัตามท่ีประชุมคณะกรรมการ 
   2.1.3  ไม่ปฎิบติัตามค าสั่งประธานหรือเลขาธิการ 
   2.1.4  ถูกปลดออกจากต าแหน่งหรือลาออกจากการเป็นคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ 
  2.2 จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมคร้ังละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี
หลกัเกณฑก์ารไม่จ่ายค่าเบ้ียประชุมดงัต่อไปน้ี 

   2.2.1  เขา้ประชุมสายเกิน 15 นาที หลงัประธานกล่าวเปิดประชุม 

   2.2.2  ออกจากท่ีประชุมก่อนประธานกล่าวปิดประชุม 

 

 ข้อที่ 3. เงินค่าตอบแทนมีผลบงัคบัใชก้บัคณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีมีการเลือกตั้งข้ึนในวนัท่ี 
12 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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 ข้อที ่4. คณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ จะไดรั้บเงินค่าตอบแทนเม่ือมีการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีแลว้เสร็จ 
 

 ข้อที่ 5. การพิจารณาตามขอ้ 2 ให้เลขาธิการเป็นผูจ้ดัท าและรวบรวมขอ้มูล รายละเอียดเพื่อน าเสนอ
ต่อประธานและคณะกรรมการบริหารในท่ีประชุมเพื่อหาขอ้สรุปและลงมติใหถื้อเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 

 

           
     ระเบียบฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช ้ เม่ือวนัท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
                                                              ลงช่ือ……………………………………ประธานท่ีประชุม 
                                                                                          (นายสุภาพ   จงกล) 
                                                                                                  ประธาน 
 
 
                                                                  ลงช่ือ……………………………………ผูบ้นัทึกการประชุม 
                                                                                             (นายสันติ  สีนุต) 
                                                                                                รองเลขาธิการ 

   ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ 
 


