
ข้อบังคบั 
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 
ทะเบียนเลขที ่ อท.   ๑/๒๕๒๔ 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
 

หมวดที ่ ๑ 
ช่ือ  สถานทีต่ั้งและเคร่ืองหมาย 

 
ขอ้  ๑   สหภาพแรงงานน้ี  ช่ือวา่   สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค 
ขอ้  ๒   มีอกัษรยอ่เป็นภาษาไทยวา่  “ส.ท.บ.” 
ขอ้  ๓   เคร่ืองหมายของสหภาพแรงงานมีดงัน้ี 
                 เป็นรูปมือจบัอยูใ่นฟันเฟืองมีค าวา่  “สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค”  ลอ้มรอบ 
 
 
              เคร่ืองหมายตราประทบั 
 
 
ขอ้ท่ี  ๔   สหภาพแรงงานมีส านกังานตั้งอยู ่ ณ  เลขท่ี  ๔๔  หมู่  ๑  ต.โพสะ  อ.เมือง  จ.อ่างทอง 
 

หมวด  ๒ 
วตัถุประสงค์ 

 
ขอ้  ๕   สหภาพแรงงานมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
               (๑)  เพื่อแสวงหาและคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้ง 
               (๒)  ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง  นายจา้งกบัลูกจา้ง  และระหวา่งลูกจา้งดว้ยกนั 
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หมวด  ๓ 
สมาชิกภาพ 

 

ขอ้  ๖   สมาชิกของสหภาพแรงงาน  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
            (๑)  เป็นลูกจา้งในอุตสาหกรรมท่ีผลิต  ผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ์ 
            (๒)  มีอายไุม่ต  ่ากวา่  ๑๕  ปี  บริบูรณ์ 
             (๓)  ไม่เป็นลูกจา้งซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอ านาจในการจา้งงาน  การลดค่าจา้ง การใหบ้  าเหน็จหรือ      
         การลงโทษ 
             (๔)  ไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอ่ืน  
            (๕)  ไม่เป็นบุคคลท่ีถูกให้พน้จากการเป็นสมาชิกขอ้  ๘ (๕)  เวน้แต่ไดพ้น้จากสมาชิกภาพดว้ยเหตุ
        ดงักล่าวไปแลว้เกิน ๓  ปี  หรือคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ มีมติใหรั้บเขา้เป็น   
        สมาชิกหรือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก 
            (๖)    เป็นพนกังานท่ีเขา้มาท างานในบริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค  จ  ากดั(มหาชน) 
 

ขอ้  ๗   ผูมี้คุณสมบติัตามขอ้  ๖  จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดด้ว้ยการยืน่ใบสมคัรต่อนายทะเบียนสหภาพ 
             แรงงานฯ  โดยมีกรรมการรับรองอย่างน้อย ๑  คน เม่ือคณะกรรมการพิจารณาว่าผู ้สมัคร                          
 มีคุณสมบติัครบถว้นก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก  ผูส้มคัรไดช้ าระค่าสมคัร  ๒๐ บาท นายทะเบียนของ 

สหภาพจึงลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และออกบตัรประจ าตวัสมาชิกใหไ้ด ้
 

ขอ้  ๘   สมาชิกภาพส้ินสุดลงดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
             (๑)   ตาย 
             (๒)  ลาออก  โดยแจง้เป็นหนงัสือต่อนายทะเบียนของสหภาพแรงงาน  และคณะกรรมการสหภาพ 
                     แรงงานอนุมติัแลว้ 
             (๓)  ขาดคุณสมบติัตามขอ้  ๖ 
             (๔)  พน้จากการเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ  ตามขอ้  ๖ (๑) 
             (๕)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหภาพฯ  หรือกระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อ 
                     สหภาพฯ หรือประพฤติตนเป็นท่ีเส่ือมเสียแก่สหภาพและคณะกรรมการสหภาพแรงงานให้ 
                     ออกดว้ยคะแนนเสียง  ๒  ใน  ๓  ของคณะกรรมการฯ และเม่ือไดด้ าเนินการแลว้ให้รายงานให้ 
                     ท่ีประชุมใหญ่ทราบ 
             (๖)  ขาดส่งค่าบ ารุง  ติดต่อกนัเป็นเวลา  ๓  เดือน  ในการน้ีใหน้ายทะเบียนสหภาพแรงงานมีหนงัสือ 
                     เตือนทนัที  เม่ือสมาชิกขาดส่งค่าบ ารุง  ๑  เดือน 
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             (๗)  เขา้ท่ีประชุมพิจารณา  เม่ือคณะกรรมการ  ๒  ใน  ๓  มีมติใหอ้อก 
             (๘)  ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่แลว้  ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก 
 
ขอ้  ๙   สมาชิกมีสิทธิดงัต่อไปน้ี  คือ 
             (๑)  เขา้ประชุมใหญ่เสนอความคิดเห็น  รับรองขอ้เสนออภิปรายสนบัสนุน   หรือคดัคา้น    
                    ตั้งขอ้ซกัถามเก่ียวกบักิจการสหภาพแรงงาน ออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติเร่ืองต่าง ๆ สมาชิก 
       ของสหภาพแรงงานฯ  ยอ่มเสมอภาคกนัภายใตข้อ้บงัคบัสหภาพแรงงานฯ 
             (๒)  มีสิทธิไดรั้บบริการต่าง  ๆ  และเขา้ร่วมกิจการต่าง  ๆ  ตามท่ีสหภาพแรงงานจดัข้ึน 
             (๓)  รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน  หรือรับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ของสหภาพแรงงาน 
             (๔)  ขอใหส้หภาพแรงงานคุม้ครองผลประโยชน์และสวสัดิการการท างาน 
             (๕)  ไดรั้บการช่วยเหลือและผลประโยชน์ท่ีสหภาพแรงงานจดัข้ึน 
             (๖)  ขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิก  เอกสาร  หรือบญัชี  เพื่อทราบการด าเนินการกิจการของสหภาพ 
                     แรงงาน 
 
ขอ้  ๑๐  สมาชิกมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) สมาชิกช าระค่าบ ารุงสหภาพแรงงานดงัน้ี 
๑.๑  สมาชิกท่ีมีเงินเดือนต ่ากวา่ ๓๐,๐๐๐ บาท ช าระค่าบ ารุง ๑๐๐ บาทต่อเดือน 
๑.๒  สมาชิกท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ช าระค่าบ ารุง ๑๒๕ บาทต่อเดือน 
๑.๓  สมาชิกท่ีมีเงินเดือนสูงกวา่ ๕๐,๐๐๐ บาท ช าระค่าบ ารุง ๑๕๐ บาทต่อเดือน 

                     การช าระค่าบ ารุงใหส้มาชิกไปช าระท่ีเหรัญญิกหรือผูแ้ทนภายในวนัท่ี ๗ ของทุกเดือน             
  หรือสหภาพอาจร่วมกบัฝ่ายบริหารหกัเก็บทางบญัชีจ่ายเงินเดือน โดยความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิก 

(๒) ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงาน ระเบียบของสหภาพแรงงาน มติท่ีประชุมใหญ่          
                    มติคณะกรรมการ  และขอ้ตกลงท่ีสหภาพท าไวก้บันายจา้ง 
             (๓)  ร่วมมือและช่วยเหลือกิจการต่าง  ๆ  ของสหภาพ 
             (๔)  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวา่สมาชิกขาดส่งค่าบ ารุง  ใหถื้อเอาวนัท่ี  ๑๕  ของทุกเดือน   
                    เป็นวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
             (๕)  เขา้ร่วมประชุมตามท่ีสหภาพแรงงานก าหนด 
             (๖)  แจง้ใหน้ายทะเบียนสหภาพ  หรือเลขาธิการรับทราบโดยเร็ว  กรณีท่ีสมาชิกเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ 
                    หรือ  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
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หมวด  ๔ 
คณะกรรมการ 

 
ขอ้  ๑๑  คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบดว้ย  กรรมการอยา่งนอ้ย  ๗  คน  อยา่งมาก ๑๗  คน  ให้ 
              กรรมการซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่  เลือกกรรมการดว้ยกนัเพื่อเลือกต าแหน่งประธาน, 
              เลขาธิการ,เหรัญญิก,นายทะเบียน  และต าแหน่งอ่ืน ๆ  ท่ีเห็นสมควร 
 
ขอ้  ๑๒  กรรมการของสหภาพแรงงาน ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
               (๑)  เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๖๐  วนั  (ยกเวน้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็น 
                      กรรมการบริหารสหภาพแรงงานในการเลือกตั้งคร้ังแรก) 
               (๒)  มีสัญชาติไทย  โดยก าเนิด 
               (๓)  มีอายไุม่ต  ่ากวา่  ๒๐  ปี  บริบูรณ์ 
               (๔)  เล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
               (๕)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่  เป็นภยัต่อเศรษฐกิจความมัน่คงของประเทศชาติ 
                        หรือ  ศีลธรรมอนัดี 
  
ขอ้  ๑๓  คณะกรรมการสหภาพแรงงาน  อยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ  ๒  ปี    หากกรรมการคนใดออกจาก 
               ต าแหน่งก่อนใหก้รรมการผูอ่ื้นเขา้เป็นกรรมการแทน  หรือใหผู้ไ้ดรั้บคะแนนรองข้ึนไปเป็น  
  กรรมการแทนในต าแหน่งนั้นในเวลาท่ีเหลืออยู ่ ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ 
 
ขอ้  ๑๔  นอกจากครบวาระตามขอ้บงัคบัแลว้  กรรมการของสหภาพแรงงานจะพน้ต าแหน่งไดด้ว้ยเหตุหน่ึง 
               เหตุใด  ดงัต่อไปน้ี 
               (๑)  ตาย 
               (๒)  ลาออก  ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร  ใหป้ระธานกรรมการ  หรือเลขาฯ  หรือนายทะเบียน  และแจง้ 
                      เหตุผลในท่ีประชุมกรรมการ 
               (๓)  ขาดคุณสมบติัตามขอ้  ๑๒ 
               (๔)  ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้กิน   ๖  เดือน 
               (๕)  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติไม่ไวว้างใจ 
               (๖)  เม่ือปรากฎวา่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  และคณะกรรมการมีมติใหพ้น้จากกรรมการ 
                      ดว้ยคะแนนเสียง  ๒  ใน  ๓  ของคณะกรรมการทั้งหมด 
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ขอ้  ๑๕  การเลือกตั้งกรรมการหรือการเปล่ียนแปลงกรรมการ  ใหป้ระธานกรรมการน าไปจดทะเบียนต่อ 
               นายทะเบียนจงัหวดั  ภายใน  ๑๔  วนั  นบัแต่วนัเลือกตั้งคณะกรรมการหรือเปล่ียนแปลงกรรมการ 
               ใหค้ณะกรรมการชุดเดิมมอบหมายการทั้งปวงใหก้รรมการชุดใหม่ภายใน  ๑๕  วนั เม่ือไดรั้บ      

 มอบหมายงาน  กรรมการจึงจะมีอ านาจและท าหนา้ท่ีกรรมการของสหภาพแรงงาน                                        
             กรณีท่ีกรรมการลาออกทั้งคณะหรือครบวาระให้กรรมการชุดเก่ารักษาการและจดัให้การ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการภายใน  ๓๐  วนั 

 
ขอ้  ๑๖   คณะกรรมการเป็นผูด้  าเนินการของสหภาพแรงงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั  และมติ 
               ของท่ีประชุมและเป็นผูแ้ทนของสหภาพแรงงาน  ในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก  เพื่อการน้ี 
               คณะกรรมการจะมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ  ร่วมกบักรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูท้  า 

 การแทนก็ได ้ โดยมีหลกัฐานการมอบหมายใหป้รากฏ  เม่ือประธานกรรมการสหภาพแรงงาน              
ไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดป้ระธานกรรมการอาจ มอบหมายใหก้รรมการอ่ืนท าแทนก็ได ้

 

               กรรมการใดก่อใหเ้กิดหน้ีสินแก่สหภาพแรงงานโดยไม่ชอบดว้ยขอ้บงัคบัหรือมติของท่ีประชุม 
               กรรมการนั้น  จะตอ้งรับผิดชอบในหน้ีสินเป็นส่วนตวั 
 

ขอ้  ๑๗  คณะกรรมการด าเนินงานอาจจะแต่งตั้งบุคคลทรงวฒิุท่ีเป็นสมาชิก  หรือไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหภาพ 
               แรงงาน  แต่มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้  ๑๒ (๒) – (๕)  ข้ึนเป็นท่ีปรึกษาไดไ้ม่เกิน  ๒  คน 
 
ขอ้  ๑๘  คณะกรรมการสหภาพแรงงานมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
               (๑)  พิจารณารับสมคัรสมาชิก 
               (๒)  ด าเนินกิจการของสหภาพแรงงานตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั  และมติท่ีประชุมใหญ่ 
               (๓)  จดัประชุมใหญ่ 
               (๔)  เสนองบประมาณประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
               (๕)  รายงานกิจกรรมและฐานะการเงินต่อท่ีประชุม 
               (๖)  พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษา  และอนุกรรมการ 
               (๗)  พิจารณาในการยืน่ขอ้เรียกร้อง  การนดัหยดุงาน  และวธีิการอนุมติัขอ้ตกลงเก่ียวกบั  สภาพ 
                       การจา้ง  ตามขอ้  ๔๐ 

(๘) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ตามท่ีเห็นควร 
(๙) ก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัตามมติท่ีประชุมใหญ่ หรือตามความเห็นชอบของนายทะเบียน 
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ขอ้  ๑๙  หา้มมิใหค้ณะกรรมการและกรรมการผูท้  าหนา้ท่ีแทนสหภาพแรงงานเรียก,รับ  หรือยอมจะรับเงิน 
              ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากผูใ้ด  เพื่อกระท าการ  หรือ  ประวงิการกระท าอนัขดัต่อวตัถุประสงค ์
               ของสหภาพแรงงาน  ซ่ึงอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคล  หรือคณะบุคคลใด  หรืออาจเสียหาย 
                แก่ทางราชการ 
 
ขอ้  ๒๐  ในวาระเร่ิมแรกไดจ้ดทะเบียนแลว้  ผูเ้ร่ิมก่อการมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการ  เช่นเดียวกบัคณะ- 
                กรรมการของสหภาพแรงงาน  จนกวา่จะไดมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการ  ยกเวน้การยืน่ขอ้เรียก 
                ร้องเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการในต าแหน่งต่าง  ๆ 
 
ขอ้  ๒๑  ประธานสหภาพแรงงานฯ 
               (๑)  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่สามญั, วสิามญั  และ ท่ีประชุมกรรมการของสหภาพ- 
                       แรงงานให้เป็นไปโดยประสิทธิภาพ 
               (๒)  ควบคุมการบริหารงานทัว่ไปของสหภาพแรงงาน  และดูแลใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายของสหภาพ- 
                        แรงงานปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงาน 
               (๓)  ลงนามรับรองรายงานการประชุมต่าง ๆ ตามขอ้  ๒๑ (๑)  และลงนามในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ 
 
ขอ้  ๒๒  รองประธานสหภาพแรงงานฯ 
                 ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเวลาประธานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้โดยมติของคณะกรรมการบริหาร และ 
                 รับต าแหน่งประธานอนุกรรมการฝ่ายต่าง   ๆ   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด      หรือตามท่ี 
                  ประธานมอบหมายให ้
 
ขอ้  ๒๓  เลขาธิการ 
               (๑)  บริหารงานของสหภาพแรงงาน  ตามขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานและด าเนินการตามมติของ 
                      ท่ีประชุมใหญ่  และคณะกรรมการบริหาร 
               (๒)  รวบรวมข่าวสาร เอกสาร การติดต่อทั้งภายในและภายนอกสหภาพแรงงาน รายงาน  ข่าวสาร 
                       ต่าง  ๆ  ต่อประธาน  คณะกรรมการบริหารและตอบรับจดหมาย 
               (๓)  ด าเนินการจดัเตรียมการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชุม 
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               (๔)  แจง้ผลการประชุมใหญ่  ใหส้มาชิกทราบและใหส่้งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ไปยงั 
                      นายทะเบียนจงัหวดัภายใน  ๓๐  วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุม 
               (๕)  จดัส่งส าเนารายงานการสอบบญัชีและงบดุล ใหแ้ก่นายทะเบียนภายใน  ๓๐  วนั นบัแต่วนัท่ี 
                       ประชุมใหญ่รับรอง 
               (๖)  จดัท ารายงานประจ าปี  แสดงผลการด าเนินกิจการของสหภาพแรงงานเพื่อประธานกรรมการ 
                       แถลงต่อท่ีประชุมใหญ่  ในคราวท่ีเสนองบดุลและรายงานการสอบบญัชี 
 
ขอ้  ๒๔  รองเลขาธิการ 
                ท าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการเม่ือเลขาธิการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้รือตามท่ีเลขาธิการ 
 มอบหมายให้ 
 
ขอ้  ๒๕  เหรัญญิก  มีหนา้ท่ีต่อไปน้ี 
                (๑)   การรับจ่ายและรักษาเงินตลอดจนการจดัท าและควบคุมบญัชีการเงินของสหภาพแรงงาน 
                (๒)  จดัเตรียมท ารายงานแถลงฐานะการเงินเสนอต่อคณะกรรมการเป็นรายเดือน 
                (๓)  จดัท าบญัชีรายจ่าย  บญัชีทรัพยสิ์น  ลูกหน้ี  เจา้หน้ีของสหภาพแรงงาน 
                (๔)  จะเก็บรักษาเงินสดของสหภาพแรงงานไวไ้ดไ้ม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท  นอกนั้นตอ้งน าฝาก 
            ธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพยใ์นนามสหภาพแรงงาน 
               (๕)  การสั่งจ่ายเงินตอ้งมีประธาน  และกรรมการซ่ึงไม่ใช่เป็นเหรัญญิกอีก  ๑  คน  เป็นผูล้งนาม 
                       ร่วมกนั  ถา้สั่งจ่ายเงินเกินกวา่  ๒,๐๐๐  บาท  ตอ้งน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ                    
                 (๖)   รายไดข้องสหภาพแรงงานมาจากค่าสมคัรและค่าบ ารุงตามอตัราขอ้บงัคบัวางไว ้ เงินบริจาค 
                      หรือทุนเพื่อการศึกษาของสมาชิกรวมจ่ายของสหภาพแรงงาน   จะจ่ายจากรายไดโ้ดย 
                      คณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็นผูรั้บผดิชอบ 
               (๗) จะต้องท างบดุลอย่างน้อยคร้ังหน่ึงทุกรอบ  ๑๒  เดือน  อนัจดัว่าเป็นรอบปีการบญัชีของ           
          สหภาพแรงงาน 
 
                 งบดุลต้องมีรายการแสดงจ านวนทรัพย์สินและหน้ีสินของสหภาพแรงงานกับทั้งบญัชี
 รายรับ รายจ่ายงบดุลตอ้งท าให้แลว้เสร็จและจดัให้มีผูส้อบบญัชี ตรวจสอบแลว้น าเสนอขออนุมติั
 ต่อท่ีประชุมใหญ่ภายใน  ๑๒๐  วนั  นบัแต่วนัส้ินปี  การบญัชี และรายงานกิจการประจ าปี 
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ขอ้  ๒๖  รองเหรัญญิก 
                ช่วยเหลือเหรัญญิก  หรือกระท าการแทนเหรัญญิก  เม่ือเหรัญญิกไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ เวน้- 
                แต่เร่ืองการจ่ายเงินของสหภาพ แต่ถา้คณะกรรมการมีมติมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนก็ใหมี้อ า- 
                นาจกระท าการแทนได ้
 
ขอ้  ๒๗  นายทะเบียนสหภาพแรงงาน  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
                (๑)  รับสมคัรและจดัท าทะเบียนสมาชิกของสหภาพแรงงาน  ทะเบียนสมาชิกอยา่งนอ้ย ตอ้งมี 
                        รายการ  ดงัต่อไปน้ี 
                        (๑.๑)  ช่ือและสัญชาติของสมาชิก 
                        (๑.๒)  วนั  เดือน ปี เกิดของสมาชิก 
                        (๑.๓)   ท่ีอยูแ่ละท่ีท างานของสมาชิก 
                        (๑.๔)  วนัท่ีสมาชิกเขา้ท างานกบันายจา้ง 
                        (๑.๕)  วนัเขา้เป็นสมาชิก 
                        (๑.๖)  วนัออกจากสมาชิก 
                (๒)  จดัท าทะเบียนประวติัสมาชิก 
                (๓)  จดัท าทะเบียนค่าบ ารุงสมาชิก 
 

หมวด  ๕ 
การประชุม 

 
การประชุมกรรมการ 
ขอ้  ๒๘  สหภาพแรงงานจะจดัใหมี้การประชุมกรรมการไม่นอ้ยกวา่เดือนละ  ๑  คร้ัง ตอ้งมีกรรมการเขา้ 
               ประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงจะครบองคป์ระชุม  มติท่ีประชุมใหถื้อเอาเสียงขา้งมากและใหเ้ลขา- 
               ธิการจดรายงานการประชุมกรรมการ  หากเลขาธิการไม่อยูใ่หก้รรมการอ่ืนท าหนา้ท่ีแทน 
 
การประชุมใหญ่ 
ขอ้  ๒๙  การประชุมใหญ่คือการประชุม  ซ่ึงสมาชิกทุกคนตามทะเบียนมีสิทธิเขา้ประชุมได ้ การประชุม 
               ใหญ่มี  3  อยา่ง  คือ 
                (๑)  การประชุมสามญัคร้ังแรก 
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                (๒)  การประชุมใหญ่สามญั 
                (๓)  การประชุมใหญ่วสิามญั 
 
ขอ้  ๓๐  การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก  หมายถึง   การประชุมใหญ่ภายใน  ๑๒๐  วนั    นบัตั้งแต่วนัท่ีจด- 
              ทะเบียน  เพื่อเลือกตั้งกรรมการและมอบหมายการทั้งปวง  ใหค้ณะกรรมการและอนุมติัร่างขอ้บงั- 
              คบั  ท่ีไดย้ืน่ต่อนายทะเบียน 
 
ขอ้  ๓๑  การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก  ผูเ้ร่ิมก่อการเป็นผูเ้รียกประชุม  ส่วนการประชุมใหญ่สามญัและการ 
               ประชุมใหญ่วสิามญัเลขาธิการสหภาพแรงงานเป็นผูเ้รียกประชุม  โดยมีหนงัสือแจง้ไปยงัสมาชิก 
               ทุกคนหรือ ปิดประกาศท่ีส านกังานของสหภาพแรงงาน  หรือดว้ยวธีิอ่ืน  เพื่อใหส้มาชิกรับทราบ 
               ทัว่ถึงกนั  และแจง้เป็นหนงัสือให้นายทะเบียนจงัหวดัทราบ 
 
ขอ้  ๓๒  การประชุมใหญ่สามญั  หมายถึงการประชุมใหญ่ท่ีจดัใหมี้ปีละคร้ัง  โดยปกติในเดือนกนัยายน  
               หรือเดือนอ่ืน  ๆ  ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรในท่ีประชุมจะตอ้งมีระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
                (๑)  รับทราบกิจการท่ีไดก้ระท าไปแลว้ในรอบปี 
                (๒)  การรับรองงบดุลและรายงานการสอบบญัชี 
                (๓)  การเลือกตั้งกรรมการ 
                (๔)  การเลือกตั้งผูส้อบบญัชี 
                (๕)  พิจารณากิจการอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ตามท่ีประชุมใหญ่เห็นสมควร 
 
ขอ้  ๓๓  การประชุมใหญ่วสิามญั  หมายถึง  การประชุมท่ีคณะกรรมการจดัใหมี้ข้ึน  หรือ    สมาชิกไม่นอ้ย  
               ๑  ใน  ๕  ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอคณะกรรมการใหเ้รียกประชุม  
               ใหญ่  เพื่อพิจารณากิจการใดไดแ้ละใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ภายใน  ๓๐  วนั   นบัตั้งแต่ 
               ไดรั้บหนงัสือถา้คณะกรรมการไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาดงักล่าว      สมาชิกมีสิทธิแจง้เป็น 
                หนงัสือใหน้ายทะเบียนจงัหวดัทราบ     เพื่อพิจารณาสั่งใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ไดต้าม 
                ท่ีเห็นสมควร 
 
ขอ้  ๓๔  การประชุมใหญ่ตอ้งมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ ๑ ใน ๕  ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียนเขา้ประ- 
               ชุมจึงจะครบองคป์ระชุม 
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ขอ้  ๓๕  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมใหญ่      ถา้ประธานกรรมการไม่อยู ่    หรือไม่สามารถ 
                ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการหรือกรรมการอ่ืน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธาน 
                แทน  เลขาธิการเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมใหญ่ 
 
ขอ้  ๓๖  มติท่ีประชุมใหญ่  หมายถึง  มติท่ีไดค้ะแนนเสียงฝ่ายขา้งมากของผูเ้ขา้ประชุม   ถา้คะแนนเสียงเท่า- 
               กนัใหป้ระธานลงคะแนนเลือกอีกเสียงหน่ึง   เป็นเสียงช้ีขาด   ยกเวน้เร่ืองการประชุมใหญ่เพื่อควบ- 
               สหภาพแรงงานเขา้ร่วมจดัตั้ง  หรือเป็นสมาชิกสหพนัธ์แรงงานหรือเป็นสมาชิกสภาองคก์ารลูกจา้ง 
               หรือเลิกสหภาพแรงงานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสมาชิกเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด 
 
ขอ้  ๓๗  การออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการ  ใหก้ระท าโดยการลงคะแนนลบั  หรือโหวต 
               รับรองในท่ีประชุมใหญ่ 
  
ขอ้  ๓๘  กิจการดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดโ้ดยท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น  คือ 
               (๑)    การรับรองงบดุลและการสอบบญัชี  รายงานประจ าปีและงบประมาณ 
               (๒)    การเลือกตั้งกรรมการ 
               (๓)    การลงมติไม่ไวว้างใจกรรมการ  และการรับทราบการลาออกของคณะกรรมการทั้งคณะ 
               (๔)    การเลือกตั้งผูส้อบบญัชี 
               (๕)    การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
               (๖)    การควบสหภาพแรงงาน 
               (๗)    การเลิกสหภาพแรงงาน  และการแต่งตั้งผูช้  าระบญัชี 
               (๘)    การโอนทรัพยสิ์นเม่ือเลิกสหภาพ 
               (๙)    การด าเนินการอนัอาจจะกระทบกระเทือนส่วนไดส่้วนเสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม 
               (๑๐)  ก่อตั้งสหพนัธ์แรงงานหรือเป็นสมาชิกสหพนัธ์แรงงาน 
               (๑๑)  ก่อตั้งสภาองคก์ารลูกจา้งหรือเป็น 
   (๑๒) สมาชิก  สภาองคก์ารลูกจา้ง 
 
ขอ้  ๓๙  ผูส้อบบญัชี  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่  ท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี  หลกัฐานการรับจ่ายเงิน 
               และทรัพยสิ์นของสหภาพแรงงาน และเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 
 



-  ๑๑  - 
 

หมวด  ๖ 
ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการพจิารณายืน่ข้อเรียกร้องการนัดหยุดงาน 

 
ขอ้  ๔๐  การพิจารณาในการยืน่ขอ้เรียกร้อง  การนดัหยดุงาน  และวธีิการอนุมติัขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการ- 
               จา้งเป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสหภาพแรงงาน   ทั้งน้ี  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี 
                ประชุมใหญ่ 
 
ขอ้  ๔๑  ในกรณีท่ีสหภาพแรงงาน   เป็นผูแ้ทนลูกจา้งยืน่ขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัสภาพการจา้งต่อนายจา้ง  สมาคม  
                นายจา้งและสหพนัธ์นายจา้ง ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งท่ีสหภาพฯ  ไดท้  าข้ึนกบันายจา้ง  สมาคม- 
                นายจา้งและสหพนัธ์นายจา้งนั้นเป็นขอ้ตกลงท่ีชอบธรรม สมาชิกสหภาพแรงงานตอ้งปฏิบติัตาม 
 

หมวด ๗ 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

 
ขอ้  ๔๒  ถา้ท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรกพิจารณาอนุมติัร่างขอ้บงัคบัฉบบัขอจดัตั้งสหภาพแรงงานแลว้ไม่ 
               แกไ้ขเพิ่มเติมใหป้ระธานกรรมการน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจงัหวดัอ่างทองภายใน ๑๔ วนั 
               นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 
 
ขอ้  ๔๓  การขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  อาจจะเสนอโดยคณะกรรมการหรือโดยสมาชิก  ซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ย 
               กวา่  ๑ ใน ๑๐  ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  และจะกระท าไดต้อ้งมีสมาชิกเห็นชอบดว้ยไม่นอ้ยกวา่   
               ๒ ใน  ๓  ของสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัแลว้ประธานกรรมการตอ้งน าไป 
               จดทะเบียนต่อนายทะเบียนจงัหวดัภายใน ๑๔  วนั นบัตั้งแต่ท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 
 

หมวด  ๘ 
การควบสหภาพแรงงาน 

 
ขอ้  ๔๔  การควบสหภาพแรงงานเขา้กบัสหภาพแรงงานอ่ืนท่ีมีสมาชิกเป็นลูกจา้งของนายจา้งคนเดียวกนั  
               ไม่วา่จะมีลูกจา้งซ่ึงท างานในกิจการประเภทเดียวกนัหรือไม่ หรือเป็นลูกจา้ง  ซ่ึงท างานในกิจการ 
              ประเภทเดียวกนั โดยไม่วา่จะเป็นลูกจา้งของนายจา้งคนเดียวกนัหรือไม่ จะตอ้งไดรั้บความ                    
   เห็นชอบจาก 



-  ๑๒  - 
 
               สมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียนใหก้ระท า 
               โดยวธีิลงคะแนนลบัหรือเปิดเผยและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ จากนายทะเบียนจงัหวดั หลงัจากนั้น 
               จะตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนสหภาพแรงงานไปจนกวา่จะเสร็จ 
 
               การเข้าร่วมก่อตั้งสหพนัธ์แรงงานหรือเข้าเป็นสมาชิกสหพนัธ์แรงงาน 
 
ขอ้  ๔๕  การเขา้ร่วมก่อตั้งสหพนัธ์แรงงาน  หรือเป็นสมาชิกสหพนัธ์แรงงาน  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 
               จากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด ตามทะเบียนใหก้ระ- 
               ท าโดยวธีิลงคะแนนเสียงลบัหรือเปิดเผย  หลงัจากนั้นจะตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนสหภาพแรงงานเพื่อขอ 
               ทะเบียนและเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารและด าเนินการสหพนัธ์แรงงานต่อไป 
 
               การเข้าร่วมก่อตั้งสภาองค์การลูกจ้างหรือเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้าง 
 
ขอ้  ๔๖  การเขา้ร่วมก่อตั้งสภาองคก์ารลูกจา้งหรือเป็นสมาชิกสภาองคก์ารลูกจา้ง   จะตอ้งไดรั้บความ 
              เห็นชอบจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน
   ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลบัหรือเปิดเผยหลงัจากพน้จะตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนสหภาพแรงงาน  เพื่อ
   ร่วมขอจดทะเบียนและเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร และด าเนินการสภาองคก์ารลูกจา้ง
   ต่อไป 
 

หมวด  ๙ 
การเลกิสหภาพแรงงาน 

 
ขอ้  ๔๗  สหภาพแรงงานจะเลิกดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
               (๑)  เม่ือท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยความเห็นชอบของสมาชิกมีจ านวนไม่นอ้ย 
                      กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกตามทะเบียน 
               (๒)  เม่ือนายทะเบียนมีค าสั่งใหเ้ลิก 
               (๓)  เม่ือลม้ละลาย 
                       เม่ือมีเหตุเลิกตามขอ้  (๑)  หรือ  (๓)  ใหป้ระธานกรรมการแจง้เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียน  
              จงัหวดัทราบภายใน  ๑๔  วนั  นบัแต่วนัท่ีมีเหตุท าใหเ้ลิก 

 



-  ๑๓  - 
 
ขอ้  ๔๘  การเลิกสหภาพแรงงานความขอ้ ๔๗  สหภาพแรงงานยงัด าเนินกิจการต่อไปเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น  เพื่อ 
               การช าระบญัชีเท่านั้น 
 
               การช าระบัญชีสหภาพแรงงานให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
 
ขอ้  ๔๙  เม่ือช าระบญัชีแลว้ถา้มีทรัพยสิ์นเหลือเท่าใด ผูช้  าระบญัชีจะไม่แบ่งใหส้มาชิก แต่ใหโ้อนทรัพยสิ์น 
               ท่ีเหลือใหแ้ก่วดั  หรือแลว้แต่ท่ีประชุมใหญ่จะก าหนดภายหลงั 
 
               ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุมใหญ่  เม่ือวนัท่ี  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ประธานท่ีประชุมใหญ่ 
                                                                                          (นายสุภาพ   จงกล) 
                                                                                                       ประธาน 
 
                                                                      ลงช่ือ……………………………………ผูบ้นัทึกการประชุม 
                                                                                      (นายมงคล  องักาบก่ิงแกว้) 
                                                                                                   เลขาธิการ 


