ข้ อบังคับ
เงินกองทุนเพือ่ การพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค (แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 5/2560)
(แก้ ไขเพิม่ เติมตามมติทปี่ ระชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560)

อาศัยอานาจตามมติ ที่ประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี ที่ 10/2533 เมื่ อวันที่ 19 ตุ ลาคม 2533 ของ
สหภาพแรงงานไทยคาร์ บ อนแบล็ ค มี ม ติ ใ ห้ จ่า ยค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ห ารสหภาพแรงงานฯ และ
มอบหมายให้กรรมการชุดนี้ไปร่ างข้อบังคับเพื่อจัดหาเงินกองทุนนามาเป็ นค่าใช้จ่าย

หมวดที่ 1
บททั่วไป
คานิยาม
กองทุน หมายถึง “ เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค”
ข้ อบังคับ หมายถึง “ข้อบังคับเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค”
กรรมการ หมายถึง “กรรมการบริ หารเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
ซึ่ งมาจาก กรรมการบริ หารงานสหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็คโดยตาแหน่ง”
สหภาพ หมายถึง “สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค”
สมาชิ ก หมายถึง “สมาชิกเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค ซึ่ งเป็ นสมาชิ ก
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค”
ทีป่ ระชุ ม หมายถึง “ที่ประชุมใหญ่สมาชิกสหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค”
ข้ อที่ 1. ข้อบังคับนี้มีชื่อว่า “เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค”
ข้ อที่ 2. ข้อบังคับนี้มีผลใช้ วันที่ 20 มีนาคม 2534

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้ อที่ 3. เงินกองทุนมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในกรณี ที่มีการนัดหยุดงาน เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน
(2) เพื่อนาดอกเบี้ยที่ได้จากเงินกองทุนมาใช้จ่ายดังนี้
2.1 จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯ
2.2 จ่ายเงินเดือนให้กบั เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานฯ
2.3 จ่ายค่าอาหารในช่วงที่มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯ หรื อมติ
ที่ประชุมใหญ่
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(3) เพื่อการสร้างความเข้มแข็งและมัน่ คงให้สหภาพแรงงานฯ
(4) เพือ่ ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกกับสมาชิกและสหภาพแรงงานบุคคลทัว่ ไป

หมวดที่ 3
คุณสมบัตสิ มาชิก
ข้ อที่ 4. สมาชิกเงินกองทุน ต้องเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

หมวดที่ 4
รายได้ และหลักเกณฑ์ การเก็บกองทุน
ข้ อที่ 5 . รายได้และการจัดเก็บกองทุน มีดงั ต่อไปนี้
(1) จากการรับบริ จาค
(2) เก็บจากฐานเงินเดือน/ค่าจ้างสมาชิกคนละ 3 % ต่อเดือน โดยไม่รวมค่าครองชีพ
(3) ให้บริ ษทั ฯ หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
ข้ อที่ 6. ให้โอนเงินบริ จาค 2 % ของโบนัส เข้ารวมกับกองทุนนี้

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ การจ่ ายและอานาจการสั่งจ่ ายเงินกองทุน
ข้ อที่ 7. ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
(1) จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หมวดที่ 2. ข้อที่ 3.
ข้ อที่ 8. กรณี มีการนัดหยุดงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กองทุนจะจ่ายดังนี้
(1) จ่ายคืนในอัตรา 50 % ของค่าจ้าง/วัน/คน โดยไม่รวมค่าครองชีพ
(2) กรณี เงินไม่พอจ่ายตามข้อ 8(1) ให้ยมื เงินบริ จาค 2 % ของโบนัสมาจ่ายก่อน
(3) ผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ น้ ี จะต้องเป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงานฯ ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่สมัคร
เป็ นสมาชิกสหภาพฯ หรื อสมัครเข้าเป็ นสมาชิกขณะที่มีอายุงานกับบริ ษทั ฯ ไม่เกิน 1 ปี
(4) การชาระคืนต้องชาระคืนเมื่อกลับเข้าทางานแล้วในอัตรา 10 % ต่อเดื อนของเงิ นที่ได้รับไป
ทั้งหมด
ข้ อที่ 9. การจ่ายคืนเงินต้นทั้งหมด
(1) จ่ายคืนเมื่อพ้นสภาพการเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ทุกกรณี
(2) กรณี ที่สมาชิกเสี ยชีวติ จ่ายคืนให้กบั ทายาทตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ข้ อที่ 10. กรณี เมื่อมีการนัดหยุดงานตามข้อ 8. และประสงค์จะใช้สิทธิ ตามข้อ 9. กองทุนจะจ่ายให้
เฉพาะส่ วนที่เหลือจากข้อ 8. ของแต่ละบุคคล
ข้ อที่ 11. กรณี ที่มีการลาออกจากสมาชิกสหภาพฯ แต่ยงั ไม่พน้ สภาพจากการเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ จะ
ได้รับสิ ทธิ์ ตามข้อ 8,9 และ 10 แต่จะคืนเงินให้ต่อเมื่อพ้นสภาพการเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ เท่านั้น
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ข้ อ ที่ 12. ให้ค ณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ แต่ ง ตั้ง ผูม้ ี อ านาจลงนาม สั่ ง และเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น
จานวน 5 คน โดยตาแหน่งดังนี้ 1. ประธาน 2. เลขาธิ การ 3. เหรัญญิก และกรรมการอื่นอีก 2 คน
(1) ผูม้ ีอานาจลงนาม สั่งและเบิกจ่าย ต้องมีไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 5
(2) การเบิกจ่ายแต่ละครั้ง ต้องไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท ถ้าสั่งจ่ายเกิน 10,000 บาทต้องนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ข้ อที่ 13. กรณี ที่มีการนัดหยุดงาน
(1) ให้ ค ณะกรรมการทั้ง คณะเป็ นผูอ้ นุ ม ัติ จ่ า ย โดยผูล้ งนามตามข้อ ที่ 12. ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น
50,000 บาท ถ้าเกินวงเงินจากจานวนนี้ตอ้ งขออนุมตั ิต่อที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 6
ภาคผนวก
ข้ อที่ 14. เมื่อเงินกองทุนมีผลใช้บงั คับ ให้ยตุ ิการเก็บเงินบริ จาค 2 % ของโบนัส
ข้ อที่ 15. เงินบริ จาค 2 % ของโบนัส จะไม่มีการจ่ายคืนในกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อที่ 16. เมื่อเงินบริ จาค 2 % ของโบนัส มีจานวนครบ 500,000 บาท จึงนามาใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนนี้
ข้ อที่ 17. คณะกรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯ ต้องจัดทางบดุลรายรับ-รายจ่าย ประจาปี และจัดให้
มีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ แล้วนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมใหญ่
ข้ อที่ 18. คณะกรรมการบริ หารสหภาพฯ เป็ นผูม้ ีอานาจบริ หารและดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนนี้
ข้ อที่ 19. การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อบังคับกองทุน ต้องแก้ไขในที่ประชุมใหญ่ และมีมติเห็นด้วย
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่
ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุ ญาตจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ……………………………………ประธานที่ประชุมใหญ่
(นายสุ ภาพ จงกล)
ประธาน
ลงชื่อ……………………………………ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายสันติ สี นุต)
รองเลขาธิการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนเลขาธิการ
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ระเบียบ
การจ่ ายค่าตอบแทนการทางานคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค พ.ศ. 2560
เพื่ อให้ส อดคล้องกับเหตุ ก ารณ์ ใ นปั จจุ บ นั ซึ่ งเกิ ดปั ญหาในเรื่ องของการที่ สมาชิ กจะเข้าร่ วมใน
กิ จกรรมสหภาพแรงงานฯ เกิ ดความตื่ น ตัวน้อยมาก รวมถึ ง การสมัค ร เข้ามาเป็ นตัวแทนเพื่ อเป็ นคณะ
กรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้การพัฒนาขบวนการสหภาพแรงงานฯ เป็ นไปได้
ไม่ดีเท่าที่ควร จะเป็ นตามกาลเวลาซึ่ งน่าจะมีการตื่นตัวและกระตือรื อร้นมากขึ้นกว่านี้ สหภาพแรงงานฯ จึง
จาเป็ นที่ จะต้องกาหนดหลักเกณฑ์ก ารจ่า ยเงิ นค่า ตอบแทนการทางานของคณะกรรมการบริ หารสหภาพ
แรงงานฯ ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกสนใจในการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพแรงงานฯ
มากขึ้น
2. เพื่อต้องการให้คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้นเมื่อมีเงิน
ค่าตอบแทนการทางาน
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค ข้อ 18(8) และอาศัย
อานาจตามความในข้อบังคับกองทุนเพื่อการพัฒนาสหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค ข้อที่ 18 ที่ประชุ ม
คณะกรรมการและอนุกรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็คสามัญครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม
2560 มีมติกาหนดระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการทางานคณะกรรมการและอนุ กรรมการสหภาพแรงงาน
ไทยคาร์ บอนแบล็ค ไว้ดงั นี้
ข้ อที่ 1. การจ่ายเงิ นค่ าตอบแทนการทางานของคณะกรรมการและอนุ ก รรมการบริ หาร
สหภาพแรงงานฯ หมายถึง การทางานดังต่อไปนี้
1.1 การทางานตามตาแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย
1.2 การประชุมประจาเดือน ตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานฯ และตามที่
คณะกรรมการกาหนดให้มีการเรี ยกประชุมมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
1.3 กาหนดแผนการทางานของแต่ละฝ่ าย หลังได้รับการเลือกตั้งและจัดสรรตาแหน่ง
ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน พร้อมแจ้งให้สมาชิกทราบตามความเหมาะสม

-5-

1.4 ให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามแผนงานที่ ไ ด้ก าหนดไว้แ ละหากไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านตาม
แผนงานที่ วางไว้ไ ด้ใ ห้มี การบันทึ กปั ญหาและอุ ปสรรคเพื่อให้สมาชิ กได้รับทราบ
ทุกระยะ
1.5 เข้าร่ วมและช่วยเหลืองานกิจกรรมที่คณะกรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯ
กาหนดขึ้น
1.6 เข้าร่ วมกิจกรรมขององค์กรภายนอก ตามมติของคณะกรรมการบริ หารสหภาพ
แรงงาน
1.7 ด ารงต าแหน่ ง คณะกรรมการชุ ดต่ า ง ๆ ร่ ว มกับ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ พร้ อ มกับ
รายงานผลการประชุ ม และปฎิ บ ัติ ง านในต าแหน่ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารทราบ
ทุกครั้ง
1.8 จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินงานในรอบเดือนและในรอบ1 ปี
1.9 งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อที่ 2. การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ
2.1 จ่ า ยค่ า ตอบแทนการท างานตามผลการปฎิ บ ัติ ต่ อ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
อนุกรรมการเป็ นเงิน 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อปี
หลักเกณฑ์การหักเงินการทางานตามผลการปฎิบตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
2.1.1 ไม่ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์การทางานข้อที่ 1
2.1.2 ไม่ปฎิบตั ิตามที่ประชุมคณะกรรมการ
2.1.3 ไม่ปฎิบตั ิตามคาสั่งประธานหรื อเลขาธิ การ
2.1.4 ถู ก ปลดออกจากต าแหน่ ง หรื อ ลาออกจากการเป็ นคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ
2.2 จ่ า ยค่ า ตอบแทนการเข้า ร่ ว มประชุ ม ครั้ งละ 500.00 บาท (ห้า ร้ อ ยบาทถ้ว น) โดยมี
หลักเกณฑ์การไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมดังต่อไปนี้
2.2.1 เข้าประชุมสายเกิน 15 นาที หลังประธานกล่าวเปิ ดประชุม
2.2.2 ออกจากที่ประชุมก่อนประธานกล่าวปิ ดประชุม
ข้ อที่ 3. เงินค่าตอบแทนมีผลบังคับใช้กบั คณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่
12 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
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ข้ อที่ 4. คณะกรรมการและอนุกรรมการบริ หารสหภาพแรงงานฯ จะได้รับเงินค่าตอบแทนเมื่อมีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี แล้วเสร็ จ
ข้ อที่ 5. การพิจารณาตามข้อ 2 ให้เลขาธิ การเป็ นผูจ้ ดั ทาและรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเพื่อนาเสนอ
ต่อประธานและคณะกรรมการบริ หารในที่ประชุมเพื่อหาข้อสรุ ปและลงมติให้ถือเสี ยงข้างมากของที่ประชุม

ระเบียบฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ……………………………………ประธานที่ประชุม
(นายสุ ภาพ จงกล)
ประธาน

ลงชื่อ……………………………………ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายสันติ สี นุต)
รองเลขาธิการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนเลขาธิการ

