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ข้ อบังคับ
สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.ร.อ.ท.)
Confederation of Industrial Labour of Thailand (CILT)
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
1.1

เพื่ อใช้ เ ป็ นหลักและระเบียบในการบริ หารจัดการในการดาเนินงานของ “สมาพันธ์

แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความคล่องตัว
1.2

เพื่อให้ เกิดเป็ นเอกภาพและการเกือ้ กูลซึ่งกันและกันในกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมไทย

จึงได้ กาหนด ข้ อบังคับฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อเป็ นการตกลงร่วมกันที่จะดาเนินงานไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนด
หมวดที่ 2
เครื่องหมายและที่ตัง้ สานักงาน
ข้ อ 2. ชื่อ “สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อภาษาไทยว่า “ ส.ร.อ.ท.” มีชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษ ว่า “Confederation of Industrial Labour of Thailand” มีชื่อย่อว่า “ CILT ” อ่านว่า
ซี ไอ แอล ที ตามข้ อบังคับนี ้จะใช้ คาว่า “ CILT ” แทนคาว่า “ สมาพันธ์ แรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ”
ข้ อ 3. สัญลักษณ์ของสมาพันธ์ แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.ร.อ.ท.) Confederation Of
Industrial Labour Of Thailand (CILT) เป็ นรูป ใบหน้ าคน 4 ใบหน้ าเรี ยงซ้ อนกัน โดยใบหน้ าที่ 1 สี
แดง ใบหน้ าที่ 2 สีขาว ใบหน้ าที่ 3 สีดา และใบหน้ าที่ 4 สีขาว อยู่ตรงกลาง มี ฟันเฟื องล้ อมอยู่ด้านทาง
ขวามือ และมีข้อความภาษาไทย สมาพันธ์ แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ล้ อมอยู่ด้านซ้ ายมือ
อยู่วงนอก และข้ อความภาษาอังกฤษ CONFEDERATION OF INDUSTRIAL LABOUR OF
THAILAND อยูว่ งใน มีองั ษรย่อ CILT ต่อท้ าย
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ซึง่ มีความหมายว่า
- ฟั นเฟื อง หมายถึง สัญลักษณ์การเป็ นคนงานในภาคอุตสาหกรรม
- ใบหน้ าคน 4 ใบหน้ า หมายถึง การรวมตัวของคนงานโดยไม่มีการแบ่งชนชัน้

- ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมายถึง องค์กรแรงงานของคนงานอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย
ข้ อ 4. คาว่า สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.ร.อ.ท.) หมายถึงองค์กรที่เป็ นศูนย์กลาง
ของคนงาน ในกลุม่ แรงงานอุตสาหกรรมไทย
ข้ อ 5. คาว่า ”สมาชิก” หมายถึง องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่เป็ นสมาชิก CILT
ข้ อ 6. คาว่า “องค์กรแรงงานอุตสาหกรรม “หมายถึง กลุ่มแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน สมาพันธ์
แรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้ าง ในประเทศไทย
ข้ อ 7. คาว่า ประธาน หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหาร CILT
ข้ อ 8. คาว่า “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการ CILT
ข้ อ 9. คาว่า “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหาร CILT
ข้ อ 10. คาว่า “สานักงาน” หมายถึง สานักงานของ CILT
ข้ อ 11 . องค์กรแรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็ นสมาชิกของ CILT มีความเป็ นอิสระในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของตนเอง แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่ขดั ต่อข้ อบังคับ นโยบาย มติตา่ งๆ ของ CILT
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ข้ อ12. CILT เป็ นองค์กรแรงงานที่สงั กัดอยู่ใน สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสากล (IndustriALL global
union) ซึง่ มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
หมวดที่ 3
สานักงาน
ข้ อ 13. ที่ตงส
ั ้ านักงาน เลขที่ 1/466 หมู่ 2 ซอยบางแสน 2 ถนนสุขุมวิท ตาบลท้ ายบ้ าน อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการบริ หารจัดการ และเป็ นที่รวบรวมข้ อมูล ข่าวสาร รวมทังเป็
้ นศูนย์กลางในการ
ประสานงานทังภายในประเทศ
้
และต่างประเทศ
ข้ อ 14.ให้ สานักเลขาธิ การมีหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของ CILT ตลอดจนดูแลการดาเนินงานของ
เจ้ าหน้ าที่ในสานักงาน ให้ เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์และนโยบายที่คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด
ข้ อ 15. เลขาธิ ก ารเป็ นผู้ก าหนดต าแหน่ง และหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ใ นส านัก งานในส่ว นต่า งๆ โดย
เลขาธิการเป็ น ผู้ดแู ลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามข้ อ 14 และ ข้ อ 15
หมวดที่ 4
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ข้ อ 16. CILT มีเป้าหมายเพื่อต้ องการให้ คนงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีอานาจการต่อรองที่
เข้ ม แข็ง มี ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ความมั่นคงในการทางาน มีสวัสดิการ
แรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ดี และมีศกั ดิศ์ รี แห่งความเป็ นมนุษย์
วัตถุประสงค์
ข้ อ 17. CILT มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานดังนี ้
17.1 เสริมความเข้ มแข็งของสหภาพแรงงาน
17.2 จัดตังและเพิ
้
่มสมาชิกสหภาพแรงงาน
17.3 ต่อสู้เพื่อสิทธิสหภาพแรงงาน
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17.4 ต่อสู้กบั สภาพการจ้ างที่ไม่มนั่ คง
17.5 สร้ างอานาจของสหภาพแรงงานในการต่อรองกับทุนระดับสากล
17.6 ส่งเสริมนโยบายอุตสาหกรรมและความยัง่ ยืน
17.7 ความยุตธิ รรมทางสังคมและโลกาภิวฒ
ั น์
17.8 สิทธิที่เท่าเทียมและการมีสว่ นร่วมของสตรี
17.9 สถานที่ทางานที่ปลอดภัย
17.10 ประชาธิปไตยและความเที่ยงธรรม
ทังนี
้ ้ให้ เป็ นเป้าหมายและแผนการปฏิบตั งิ านของ Industri ALL
หมวดที่ 5
คุณสมบัตขิ องสมาชิก ค่ าบารุง และการขาดสมาชิกภาพ
ข้ อ 18. องค์กรสมาชิก CILT ต้ องเป็ นองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นๆ ที่จะมีการรวมกลุ่มในระดับสากลตามนโยบาย ของ Industri ALL โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
ข้ อ 19. องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตามข้ อ 18. มีความ
ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของ CILT ให้ ยื่นใบสมัครขอเข้ าเป็ นสมาชิกตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
พร้ อมแนบรายงานการประชุมขององค์กรต้ นสังกัดที่มีมติให้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิก CILT โดยยื่นต่อสานัก
เลขาธิการ โดยให้ มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการ จึงถือว่าเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์
ข้ อ 20. การรับองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมใดเข้ าเป็ นสมาชิก ให้ ถือมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ใน
การรับสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก CILT และองค์กรที่เข้ าเป็ นสมาชิกต้ องชาระเงินค่าสมัครสมาชิก จานวน
2,000 บาทในกรณี ที่คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ วมีมติไม่รับองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมใด เข้ าเป็ น
สมาชิกจะไม่คืนเงินค่าสมัครสมาชิกแรกเข้ าที่ยื่นพร้ อมใบสมัครให้ กบั องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมนันๆ
้
ตามมติคณะกรรมการ
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คุณสมบัตสิ มาชิก ตามข้ อ 18 ,19, 20 องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมอื่นใดที่ประสงค์จะสมัครเข้ า
เป็ นสมาชิก หากองค์กรแรงงานดัง กล่าวมี ลักษณะเป็ นสายอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับองค์กร
แรงงานสมาชิกดังเดิ
้ ม ให้ คณะกรรมการถามความเห็นไปยังองค์กรสมาชิกดังเดิ
้ ม นันก่
้ อน และเมื่อ
องค์กรสมาชิกดังเดิ
้ มนันมี
้ ความเห็นกลับมายังคณะกรรมการแล้ ว จึงจะพิจารณารับเข้ าเป็ นสมาชิกได้
การจาแนกสมาชิกตามสายอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ น 7 กลุม่ ดังนี ้
1.อุตสาหกรรมโลหะ
2.อุตสาหกรรมยานยนต์ และที่เกี่ยวเนื่อง
3.อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
4.อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่ องหนัง การตัดเย็บ
5.อุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
6.อุตสาหกรรมพลังงาน
7.อุตสาหกรรมกระดาษ และการพิมพ์
ข้ อ 21. องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมที่เป็ นสมาชิกต้ องชาระค่าบารุ ง โดยคิดตามจานวนสมาชิกของแต่
ละองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมตามทะเบียนที่แจ้ งไว้ โดยคิดอัตราค่าบารุง 24 บาทต่อสมาชิก 1 คน / ปี
โดยชาระอัตราต่าสุดไม่น้อยกว่า 24,000 บาท / ปี
ข้ อ 22. กรณีที่องค์กรแรงงานอุตสาหกรรม ไม่สามารถจ่ายค่าบารุงได้ ตามข้ อ 21. ให้ ทาหนังสือชี ้แจงต่อ
คณะกรรมการ และให้ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ ผ่อนผันเป็ นครัง้ คราวไป โดยมีกาหนดระยะเวลา
ในการผ่อนผันคราวละไม่เกิน 1 ปี
ข้ อ 23 . การชาระค่าบารุ งให้ ชาระที่เหรัญญิก หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้เก็บค่าบารุ ง ทุกครัง้ ที่
ชาระค่าบารุงให้ เหรัญญิก หรื อผู้ที่เหรัญญิกมอบหมายออกใบเสร็ จให้ ด้วยทุกครัง้ ทังนี
้ ้สมาชิกต้ องชาระ
ค่าบารุงภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
หมายเหตุ [1] แก้ ไขตามมติที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
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ข้ อ 24. การขาดสมาชิกภาพ
24.1 องค์กรแรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็ นสมาชิกมีหนังสือแจ้ งขอลาออก พร้ อมแนบรายงานการ
ประชุมขององค์กรแรงงานอุตสาหกรรมนัน้ ที่มีมติให้ ออกจากการเป็ นสมาชิก และคณะกรรมการมีมติ
อนุมตั ใิ ห้ ออกได้
24.2 องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมที่เป็ นสมาชิกสิ ้นสุดสภาพลง
24.3 การกระทาใด ๆอันขัดต่อข้ อบังคับมติหรื อนโยบายของ CILT และสานักเลขาธิการได้ มี
หนังสือเตือนแล้ วยังฝ่ าฝื นปฏิบตั ิอยู่อีกให้ คณะกรรมการประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเกิน
กึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการทังหมดให้
้
พ้นจากการเป็ นสมาชิกภาพ
24.4 สมาชิกขาดส่งค่าบารุ ง 2 ปี ติดต่อกัน ให้ มีหนังสือทวงถามภายใน 1 เดือน โดยมีหนังสือ
ทวงถามแล้ ว ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ และแต่ละครัง้ มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน หากยังไม่ได้ รับ
การชี ้แจงจากสมาชิก ให้ สานักเลขาธิการนาเข้ าสู่การประชุมพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่ง
หนึง่ ของคณะกรรมการทังหมดให้
้
พ้นจากการเป็ นสมาชิกภาพ
หมวดที่ 6.
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ 25. รายได้ ของ CILT ได้ มาจาก
25.1 ค่าสมัครสมาชิก
25.2 ค่าบารุง
25.3 การรับบริจาค หรื อกองทุนเพื่อการศึกษาพัฒนาองค์กรที่ไม่มีข้อผูกมัดหรื อพันธกรณีใดๆ
25.4 รายได้ อื่นๆ ที่ชอบ ด้ วยกฎหมาย
ข้ อ 26. ให้ บคุ คลต่อไปนี ้มีอานาจรับเงินรายได้ ตามข้ อ 25.
26.1 เหรัญญิก หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากเหรัญญิก
26.2 เลขาธิการในกรณีที่เหรัญญิกไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
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ข้ อ 27. กรณีที่บุคคลตามข้ อ 26.2 เป็ นผู้รับเงิน ให้ บุคคลนันออกใบเสร็
้
จรับเงินให้ ทนั ที และให้ ส่งมอบ
เงินที่ได้ รับมาให้ แก่เหรัญญิกภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับเงินนัน้
ข้ อ 28. เหรั ญ ญิ กมี สิ ทธิ์ เ ก็ บรั กษาเงิ น สดไว้ ใ นมื อได้ ไ ม่เ กิ น 20,000 บาท ที่ เ หลื อนอกนัน้ ให้ นาฝาก
ธนาคาร หรื อ สถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกาหนดและรายงานสถานะการเงินแต่ละครัง้ ให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการทราบ
ข้ อ 29 . การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารจะต้ องมีบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หาร 3 คนโดยหนึ่งในสามคนต้ องเป็ นเหรัญญิกเป็ นผู้ลงนาม และต้ องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะเบิก
เงินจากธนาคารได้
ข้ อ 30. ประธาน สามารถอนุมตั ิสงั่ จ่ายเงินได้ ครัง้ ละไม่เกิน 20,000 บาท หากเกินกว่าที่กาหนดต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้ อ 31. เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินเพื่อดาเนินกิจกรรมใดๆ ไปแล้ วให้ ประธานหรื อเลขาธิการตรวจสอบการใช้
จ่ายนันๆ
้ และให้ ลงนามรับรองกากับไว้ ในใบ เบิกจ่ายทุกครัง้
ข้ อ 32. ให้ มีการแต่ง ตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชี รับ - จ่าย ปี ต่อปี โดยส านักเลขาธิ การเป็ นผู้เสนอให้ มี การ
ตรวจสอบบัญชีรับ - จ่าย ประจาปี บัญชีทวั่ ไป รวมไปถึงทรัพย์สินของ CILT และเสนอความคิดเห็นต่อที่
ประชุมใหญ่
หมวดที่ 7
สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้ อ 33. สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี ้
33.1 สมาชิกมีสิทธิสง่ ผู้แทนเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี
33.2 สมาชิกมีสิทธิสง่ ผู้แทนเพื่อลงคะแนนเสียงในการเลือกตังคณะกรรมการ
้
33.3 สมาชิกมีสิทธิสง่ ผู้แทนเพื่อลงสมัครรับการเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการ
33.4 สมาชิกมีสิทธิเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ CILT จัดขึ ้น
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33.5 สมาชิกมีสิทธิได้ รับความช่วยเหลือและ/หรื อ ขอความช่วยเหลือในกรณี ที่เกิดปั ญหาใน
กิจการของ สมาชิก โดยคณะกรรมการจะกาหนดรายละเอียดของ ความช่วยเหลือ และแจ้ งให้ สมาชิก
ทราบ
33.6 สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารทางการเงินของ CILT โดยแจ้ งเป็ นหนังสือ
ต่อเหรัญญิกหรื อสานักเลขาธิการ
ข้ อ 34. สมาชิกมีหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
34.1 ปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและระเบียบของ CILT
34.2 เข้ าร่วมหรื อให้ การสนับสนุนในกิจกรรมที่ CILT จัดขึ ้น
34.3 ต้ องช่วยกันสร้ างชื่อเสียงของ CILT ให้ ได้ รับการยอมรับในสังคมรวมทัง้ ต้ องช่วยกัน
ปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของมวลสมาชิก
34.4 สมาชิกต้ องเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกครัง้
ข้ อ 35. สมาชิกมีสิทธิส่งผู้แทนเข้ าร่ วมประชุมใหญ่และผู้เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการได้ ตาม
สัดส่วนดังต่อไปนี ้
35.1 องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมที่มีสมาชิกไม่เกิน 10,000 คน ส่งผู้แทนได้ ไม่เกิน 5 คน
- ส่งผู้มีสิทธิเข้ ารับการเลือกตังได้
้ ไม่เกิน 2 คน
35.2 องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมที่มีสมาชิกเกิน 10,000 คน ส่งผู้แทนได้ 5 คนและสามารถส่ง
ผู้แทนเพิ่มขึ ้นได้ ในอัตราส่วนสมาชิกทุกๆ 5,000 คนต่อผู้แทน 1 คน
- ส่งผู้มีสิทธิเข้ ารับการเลือกตังได้
้ 2 คนและสามารถส่งผู้มีสิทธิ เข้ ารับเลือกตังเพิ
้ ่มขึน้ ได้ ใน
อัตราส่วนสมาชิกทุกๆ 5,000 คนต่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการเลือกตัง้ 1 คน
ให้ มีหนังสือรับรองจากองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมสมาชิก เพื่อยืนยันสถานะตัวบุคคลซึ่งเป็ น
ผู้แทนขององค์กรในการเข้ าร่วมประชุมใหญ่ และผู้ลงสมัครเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ตามข้ อ 35
ทังนี
้ ้การส่งผู้มีสิทธิเข้ ารับการเลือกตัง้ ตามข้ อ 35 ต้ องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการในแต่
ละสมัย
ข้ อ 36. ในกรณีที่องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมใด ขอลดค่าบารุงในระหว่างปี ที่มีการประชุมใหญ่ ไม่มีสิทธิ
ส่งผู้แทนเข้ าร่วมประชุมใหญ่ได้ ตามข้ อ 35 หรื อตามมติของคณะกรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
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หมวดที่ 8
คณะกรรมการบริหาร
ข้ อ 37. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
37.1 เป็ นคณะกรรมการบริหารขององค์กรแรงงานอุตสาหกรรม
37.2 ต้ องเป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะ
37.3 องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผู้แทนเข้ ารับการเลือกตังต้
้ องเป็ นสมาชิกมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 1 ปี เมื่อถึงวันเลือกตัง้
ข้ อ 38. คณะกรรมการอยูใ่ นตาแหน่งได้ วาระละ 4 ปี
ประธาน เลขาธิ การ, เหรัญญิกอยู่ในตาแหน่งติด ต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระและทัง้ 3 ตาแหน่ง
จะต้ องไม่สงั กัดองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมเดียวกัน ในกรณี ที่ไม่อาจหาผู้มาทาหน้ าที่ตามคุณสมบัติ
ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ให้ เป็ นดุลพินิจของคณะกรรมการในสมัยนันเป็
้ นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
ข้ อ 39. ในกรณีที่คณะกรรมการคนหนึ่งคนใดพ้ นจากตาแหน่งจากองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมต้ นสังกัด
ให้ คณะกรรมการนันยั
้ งสามารถทาหน้ าที่ต่อไปได้ จนครบวาระในขณะนัน้ โดยต้ นสังกัด ต้ องทาหนังสือ
รับรอง
ข้ อ 40. ในกรณีที่คณะกรรมการ ลาออกจากตาแหน่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการก่อนครบวาระ
ให้ คณะกรรมการกาหนดการเลือกตังซ่
้ อมหรื อเลื่อนผู้ลงสมัครรับเลือกตังที
้ ่มีคะแนนลาดับรองขึ ้นมาเป็ น
กรรมการหรื อให้ องค์กรอุตสาหกรรมนันส่
้ งผู้แทนอื่นมาทาหน้ าที่แทนกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงตาม
วาระที่เหลือ ถ้ าวาระที่เหลือไม่ถึง 180 วัน ไม่จาเป็ นต้ องจัดให้ มีการเลือกตังใหม่
้ หรื อดาเนินการอื่นใดก็
ได้ ทังนี
้ ้ตามแต่ดลุ พินิจของคณะกรรมการเห็นสมควร
กรณีที่คณะกรรมการ ลาออกเกินกึ่งหนึง่ ให้ ถือว่าคณะกรรมการพ้ นจากตาแหน่งทังคณะ
้
ข้ อ 41. คณะกรรมการ จะพ้ นตาแหน่งตามข้ อ 40. แล้ วให้ คณะกรรมการพ้ นจากตาแหน่งในกรณี
ดังต่อไปนี ้
41.1 ตาย
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41.2 ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 37 ยกเว้ นได้ การรับรองตามความในข้ อ 39
41.3 เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถตามคาสัง่ ศาล
41.4 ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ยกเว้ นเป็ นความผิดฐานลหุโทษหรื อกระทาไป
โดยประมาท
41.5 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีมติไม่ไว้ วางใจเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของที่ประชุมใหญ่
ข้ อ 42. คณะกรรมการที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับหรื อมติใดๆ ตามที่ประชุมใหญ่หรื อมติของ
คณะกรรมการรวมถึงกระทาการอันนาความเสื่อมเสียให้ แก่ CILT ให้ คณะกรรมการมีมติให้ งดปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ห รื อ พ้ นจากการเป็ นกรรมการ โดยอาศัย มติ ข องคณะกรรมการไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
คณะกรรมการทังหมด
้
ข้ อ 43. คณะกรรมการมีได้ ไม่น้อยกว่า 15 คนโดยเลือกตังจากที
้
่ประชุมใหญ่
43.1 ให้ คณะกรรมการบริ หารจัดสรรคณะกรรมการอานวยการขึ ้นมา 1 คณะโดยมีจานวนไม่
น้ อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ทังนี
้ ้ต้ องมีกรรมการสตรี ไม่น้อยกว่า 2 คน กรณีไม่มีกรรมการสตรี ได้ รับ
การเลือกตังเข้
้ ามาทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการให้ ได้ รับข้ อยกเว้ นโดยอนุโลม
43.2 ให้ คณะกรรมการ จัดสรรตาแหน่ง ประธาน เลขาธิ การ เหรัญญิ ก นายทะเบียน และ
ตาแหน่งอื่น ตามมติคณะกรรมการจะเห็นสมควร
43.3 ให้ ประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียนดารงตาแหน่งกรรมการอานวยการโดย
ตาแหน่ง
ข้ อ 44. บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
- กาหนดนโยบายของ CILT
- เห็นชอบและรับรองการบริหารงานของสานักเลขาธิการ
- ควบคุมและตรวจสอบการบริ หารงานของสานักเลขาธิการ
ข้ อ 45. บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
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45.1 สานักเลขาธิการ ทาหน้ าที่
- ควบคุมการปฏิบตั งิ านทัว่ ไปขององค์กรภายในและภายนอก
- ประสานงานเพื่อให้ การบริหารองค์กรเป็ นไปตาม นโยบายและแผนงาน
- ทานโยบายหรื อแผนงานและกิจกรรมต่างๆเสนอ คณะกรรมการ
- แบ่ง ฝ่ ายรั บ ผิ ด ชอบงานและขึ น้ ตรงต่อ ส านัก งานเลขาธิ ก ารโดยการแต่ง ตัง้ จาก
เลขาธิการ
45.2 เหรัญญิก มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- จัดทาบัญชี รับ – จ่ายของ CILT ให้ เป็ นปั จจุบนั และจัดทางบประมาณประจาปี
- กากับดูแลการใช้ จา่ ยให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั แิ ละข้ อบังคับที่กาหนด
45.3 นายทะเบียน มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- รับสมัครและจัดทาทะเบียนสมาชิกให้ ถกู ต้ องและเป็ นปั จจุบนั
45.4 ฝ่ ายวิชาการ มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- จัดทาแผนงานการศึกษาของ CILT ตามนโยบาย/แผนแม่บทที่กาหนดร่ วมกันจาก
คณะกรรมการทุก 4 ปี
- จัดทาหลักสูตรการสัมมนา / อบรม ในหัวข้ อต่างๆ พร้ อมตารางแผนงานทุก 2 ปี
- จัดทารายงานสรุป / ประเมินผล ทุกครัง้ ที่มีการจัดสัมมนาเสนอต่อคณะกรรมการ
- ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการจัดสัมมนาทุกครัง้
- จัดทางบประมาณในส่วนของฝ่ ายวิชาการเสนอเหรัญญิกตามแผนงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
45.5 ฝ่ ายความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม มีหน้ าที่รับผิดชอบ
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- จัดทาเอกสารคูม่ ือความปลอดภัย
- รวบรวมข้ อมูลสถิตอิ บุ ตั ภิ ยั ที่เกิดเนื่องจากการทางาน
- เข้ าร่วมกิจกรรมกับองค์กรความปลอดภัยทังภาครั
้
ฐ และเอกชน
- จัดทาหลักสูตรและแผนงานฝึ กอบรมความปลอดภัย
- ประสานงานกับฝ่ ายการศึกษาในการจัดทาแผนการฝึ กอบรม
- งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
45.6 ฝ่ ายสตรี และเด็ก มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- สารวจข้ อมูลแรงงานสตรี ของสมาชิก CILT
- จัดทาข้ อมูล/สถิตแิ รงงานสตรี
- จัดทาหลักสูตรส่งเสริ มสิทธิสตรี ให้ มีบทบาทใน CILT ประสานงานองค์กรเครื อข่าย
แรงงานสตรี
- งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
45.7 ฝ่ ายต่างประเทศ มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- ประสานงานระหว่าง CILT กับ IndustriALLในด้ านข้ อมูลข่าวสาร
- แปลและเรี ยบเรี ยงข้ อมูลเป็ นภาษาไทย และอังกฤษ
- จัดทาข้ อมูลของ IndustriALL ที่มีสมาชิกและสานักงานในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ให้
สมาชิกรับทราบ
- งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
45.8 ฝ่ ายส่งเสริมสิทธิแรงงาน มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- สารวจข้ อมูลกิจการที่เกี่ยวกับกลุม่ อุตสาหกรรม
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- จัดทาข้ อมูลเป็ นกลุม่ อุตสาหกรรม
- ดาเนินการจัดตังโดยการประสานกั
้
บองค์กรแรงงานอุตสาหกรรม
- จัดทาหลักสูตรให้ ความรู้ เรื่ อง สิทธิแรงงาน กับกลุม่ เป้าหมาย
- งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
45.9 ฝ่ ายสถิตแิ ละข้ อมูล มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- รวบรวมสถิต/ิ ข้ อมูลของสมาชิกให้ เป็ นปั จจุบนั
- จัดทาแผนงาน/วิธีการจัดเก็บข้ อมูลให้ สมาชิก
- ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เพื่อการจัดทาสถิตอิ ย่างถูกต้ อง
- งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
45.10 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- จัดทาแผ่นพับนโยบาย / ผลิตและใช้ สื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่
- ประสานงานหน่วยงานทังของภาครั
้
ฐ เอกชน และสื่อมวลชนในการดาเนินกิจกรรม
- งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
45.11 ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
- สร้ าง และดูแล ปรับปรุง เว็บไซด์
- จัดระบบข้ อมูลข่าวสาร
- งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
หมวดที่ 9
การประชุม
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ข้ อ 46. CILT จัดให้ มี การประชุม ใหญ่ สามัญทุกปี ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด โดยมติของ
คณะกรรมการและจะต้ องมี ผ้ ูแทนจากสมาชิ กเข้ าร่ วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของจ านวนผู้แทน
ทังหมดจึ
้
งจะถือว่าครบองค์ประชุม
ข้ อ 47. จัดให้ มีการประชุม CILT Congress ทุกๆ 4 ปี
ข้ อ 48. ในการเรี ยกประชุมใหญ่สามัญ หากมีผ้ แู ทนมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้ เรี ยกประชุม ใหม่
อีกครัง้ ภายใน 30 วัน จานวนผู้แทนที่มาร่ วมประชุมในครัง้ ที่ 2 จะเป็ นเท่าใดก็ตาม ให้ ถือว่าครบองค์
ประชุม
ข้ อ 49. ให้ คณะกรรมการมีอานาจดาเนินการให้ มีก ารประชุมใหญ่วิสามัญ ได้ แล้ วแต่กรณี หรื อเมื่อมี
สมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งตามทะเบียนของสมาชิกทัง้ หมดรวมกันร้ องขอเป็ นหนังสือให้ จัดประชุมใหญ่
วิสามัญ
ข้ อ 50. ให้ เลขาธิการเป็ นผู้เรี ยกประชุมใหญ่ ตามวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบวาระ ที่กาหนดโดย
มติของคณะกรรมการ กรณีเลขาธิการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวแทน
ข้ อ 51. การประชุมคณะกรรมการ แบ่งออกได้ ดงั นี ้
51.1 การประชุมคณะกรรมการอานวยการ ให้ เลขาธิการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดให้ มีการ
ประชุมอย่างน้ อย เดือนละ 1 ครัง้ และ จะต้ องมีคณะกรรมการอานวยการเข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนคณะกรรมการอานวยการทังหมด
้
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
51.2 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ เลขาธิ การเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดให้ มีการ
ประชุม อย่า งน้ อย 2 เดื อ น / ครั ง้ โดยเป็ นการประชุม ร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการบริหาร และจะต้ องมีคณะกรรมการแต่ละคณะเข้ าประชุม เกินกึ่งหนึง่ จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม
กรณีเลขาธิการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวแทน
หมวดที่ 10
การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหาร
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ข้ อ 52. ให้ ที่ ประชุมใหญ่เลื อกตังคณะกรรมการขึ
้
น้ มา 1 คณะซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า 15 คน ส่วน
กรรมการแต่ละสมัยจะเป็ นจานวนเท่าใด ให้ ที่ประชุมใหญ่เป็ นผู้พิจารณากาหนด
คณะกรรมการได้ มาจากผู้มีสิทธิรับการเลือกตังตามข้
้
อ 35โดยใช้ วิธีลงคะแนนลับหรื อเปิ ดเผย
ส่ ว นต าแหน่ ง คณะกรรมการฝ่ ายต่ า งๆ ให้ ค ณะกรรมการเป็ นผู้ คัด สรรกัน เอง เมื่ อ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการในโอกาสแรกหลังจากการได้ รับเลือกตัง้
หมวดที่ 11
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ข้ อ 53. การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับกระทาได้ แต่โดยมติที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของผู้แทนทังหมดที
้
่มีสิทธิเข้ าประชุม ตามข้ อ 35

หมวดที่ 12
การยุบเลิก
ข้ อ 54. การยุบเลิก CILT. ให้ กระทาได้ ก็แต่มติที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้แทน
ทังหมดที
้
่มีสิทธิเข้ าประชุม ตามข้ อ 35
ข้ อ 55. การยุบเลิก CILT. ตามความข้ อ 54. ให้ CILT ยังคงดาเนินการต่อไปเพียงการชาระบัญชีเท่านัน้
เมื่อชาระบัญชีแล้ ว มีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ โอนทรัพย์สินที่เหลืออยูใ่ ห้ องค์กรใดๆ ได้ ตามที่ที่ประชุม
ใหญ่เห็นสมควร

บทเฉพาะกาล
ข้ อ 56. การจ่ายค่าบารุงตามข้ อ 21 อาจมีสมาชิกบางองค์กรมีข้อจากัดทางสถานะการเงินและไม่อาจ
ชาระค่าบารุงเต็มจานวนตามข้ อบังคับ จึงให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
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ข้ อ 21. องค์กรแรงงานอุตสาหกรรมที่เป็ นสมาชิกต้ องชาระค่าบารุ ง โดยคิดตามจานวนสมาชิกของแต่
ละองค์ ก รแรงงานอุต สาหกรรมตามทะเบี ย นที่ แ จ้ ง ไว้ โดยคณะกรรมการเป็ นผู้พิ จ ารณาจัด ระดับ
ความสามารถในการชาระค่าบารุง ดังนี ้
ระดับ A
คิดอัตราค่าบารุง 24 บาท / คน / ปี
ระดับ B
คิดอัตราค่าบารุง ปี แรก 12 บาท / คน / ปี
คิดอัตราค่าบารุง ปี ถัดไป 24 บาท / คน / ปี
ระดับ C
คิดอัตราค่าบารุง ปี แรก 8 บาท / คน / ปี
คิดอัตราค่าบารุง ปี ที่ 2 16 บาท / คน / ปี
คิดอัตราค่าบารุง ปี ที่ 3 เป็ นต้ นไป 24 บาท / คน / ปี
การพิจารณาระดับความสามารถที่กาหนดไว้ ข้าวต้ น มีหลักเกณฑ์อนั สาคัญเป็ นองค์ประกอบดังนี ้
1.ประเภทอุตสาหกรรมของสมาชิก
2.สถานภาพและโครงสร้ างทางการเงินของสมาชิก
3.หลักเกณฑ์พิจารณาอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนั และคณะกรรมการเห็นสมควร
กรณีองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมใดถูกจัดระดับความสามารถในการจ่ายค่าบารุงอยู่ใน ระดับ C
ให้ มีสิทธิเฉพาะเข้ าร่ วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่เท่านัน้ ไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครเข้ าเป็ นกรรมการ และ
ออกเสียงลงคะแนน หรื อแล้ วแต่ดลุ พินิจของคณะกรรมการในสมัยนัน้
ผู้ แทนจากองค์ ก รแรงงานอุ ต สาหกรรม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ใช้ ข้ อบัง คับ ฉบับ นี น้ ับ ตัง้ แต่ วัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป โดยผู้แทนของแต่ละองค์กรแรงงานอุตสาหกรรมลงนามไว้ เป็ นสักขีพยาน
ในการประกาศใช้ ในท้ ายข้ อบังคับฉบับนี ้

ลงนาม ............................................................................ผู้แทน TEAM
(

)
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ลงนาม ............................................................................ผู้แทน PCFT
(

)

ลงนาม ............................................................................ผู้แทน TWFT
(

)

ข้ อบังคับนี ้ผ่านมติรับรองจากที่ประชุมใหญ่สามัญครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนทางาน บางเกลือ ฉะเชิงเทรา

