ข้ อบังคับ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
พ.ศ. ๒๕๔๓
แก้ไขครั้งที่ ๑ ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจาปี ๒๕๔๗
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ จดทะเบียน ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘
แก้ไขครั้งที่ ๒ ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจาปี ๒๕๔๙
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ จดทะเบียน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
แก้ไขครั้งที่ ๓ ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจาปี ๒๕๕๒
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ จดทะเบียน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
แก้ไขครั้งที่ ๔ ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจาปี ๒๕๕๔
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ จดทะเบียน ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
แก้ไขครั้งที่ ๕ ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจาปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จดทะเบียน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข้ อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ข้ อ ๒ ภายใต้ขอ้ บังคับนี้
(๑) “สหภาพแรงงาน” หมายความว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(๒) “ลูกจ้ าง” หมายความว่า พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกตาแหน่งที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งแล้ว และต้องไม่เป็ นลูกจ้างฝ่ ายบริ หาร
(๓) “ฝ่ ายบริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างระดับผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอานาจในการจ้าง เลิกจ้าง ขึ้นค่าจ้าง ตัดค่าจ้าง
หรื อลดค่าจ้าง
(๔) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
(๕) “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรประจาส่ วนงานในสานักงานใหญ่ สานักงานจังหวัด สาขาอาเภอและตลาดกลาง
(๖) “สมาชิก” หมายความว่า ลูกจ้างผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
๔_/ (๗) “รอบบัญชี” หมายความว่า รอบปี การดาเนินงานทางด้านบัญชีของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
๔_/แก้ไขครั้งที่ ๔ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ จดทะเบียน ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๗) “รอบปี บัญชี ” หมายความว่า รอบปี การดาเนินงานทางด้านบัญชีของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ ๓ สหภาพแรงงาน มีชื่อว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อ
ย่อว่า สร.ธกส. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
STATE ENTERPRISE TRADE UNION มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า BAAC.SE.TU.

-๒ข้ อ ๔ เครื่ องหมายของ สร.ธกส. มีดงั นี้ มีอกั ษรคาว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนล้อมรอบวงกลม ภายในรู ปวงกลมแบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วน ส่ วนบน
เป็ นรู ปสัญลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมายความว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส่ วนกลางเป็ นตัวอักษรว่า สร.ธกส. ซึ่ งหมายความถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และส่ วนล่างเป็ นรู ปมือสองมือประสานกัน หมายความถึงการร่ วมมือกัน สมัครสมาน สามัคคี ร่ วมใจ
กันของสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข้ อ ๕ ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว

หมวด ๒
วัตถุประสงค์
ข้ อ ๖ สหภาพแรงงาน มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
(๒) พิจารณาช่วยเหลือลูกจ้างตามคาร้องทุกข์
(๓) แสวงหาและคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง
(๔) ดาเนินการและให้ความร่ วมมือเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ

หมวด ๓
ทีต่ ้ังสานักงาน
ข้ อ ๗ สหภาพแรงงาน มีสานักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓๔๖ ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๘-๖๑๐๐ ต่อ ๘๙๖๐-๖๒ WAN ๘๙๖๐-๖๒ โทรสาร ๐-๒๕๕๘ – ๖๑๐๘
๕_/
การย้ายสานักงานให้สหภาพแรงงานนาเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อขอมติ แก้ไขข้อบังคับและนาไปจดทะเบียน ภายใน
๑๔ วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ
๕_/ แก้ไขครั้งที่ ๕ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จดทะเบียน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

-๓หมวด ๔
วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ ๘ สมาชิกของสหภาพแรงงาน ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(๑) เป็ นลูกจ้างของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(๒) ไม่เป็ นลูกจ้างระดับผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอานาจในการจ้าง เลิกจ้าง ขึ้นค่าจ้าง ตัดค่าจ้างหรื อลด
ค่าจ้าง
(๓) ไม่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานอื่น
(๔) ไม่เป็ นบุคคลที่ถูกให้พน้ จากการเป็ นสมาชิกตามข้อ ๑๐ (๔) เว้นแต่ได้พน้ จากการเป็ นสมาชิก
ด้วยเหตุดงั กล่าวไปแล้วเกิน ๑ ปี หรื อคณะกรรมการสหภาพแรงงานมีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิก หรื อที่ประชุมใหญ่มีมติให้
รับเข้าเป็ นสมาชิก
ข้ อ ๙ การสมัครเป็ นสมาชิก
ผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ ๘ จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกได้ดว้ ยการยืน่ ใบสมัครต่อนายทะเบียนของสหภาพ
แรงงานหรื อผูท้ ี่นายทะเบียนมอบหมายเพื่อแสดงให้คณะกรรมการพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วน และผูส้ มัครได้ชาระค่าสมัครแล้วให้ถือ
ว่าสมาชิกภาพของผูส้ มัครนั้นสมบูรณ์
ข้ อ ๑๐ สมาชิกสภาพของสมาชิกสิ้ นสุ ดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘
(๓) ลาออกโดยแจ้งเป็ นหนังสื อต่อนายทะเบียนของสหภาพแรงงานและให้มีผลนับแต่หนังสื อนั้น
ไปถึงนายทะเบียนของสหภาพแรงงาน
(๔) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับหรื อระเบียบที่ออกตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานอนชอบ
ด้วยกฎหมายและที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยง ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการและสมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้ นสุ ดลงเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
๒_/ (๕) ที่ประชุมมีมติให้ออก
๒_/ แก้ไขครั้งที่ ๒ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๔๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๐ จดทะเบียน๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

หมวด ๕
อัตราเงินค่ าสมัครและค่ าบารุงและวิธีการชาระเงิน
ข้ อ ๑๑ อัตราเงินค่าสมัคร ค่าบารุ ง และวิธีการชาระเงิน
(๑) ค่าสมัครและค่าบารุ ง ซึ่ งสมาชิกต้องชาระให้สภาพแรงงาน ให้เป็ นไปตามอัตราดังนี้
ก. ค่าสมัครเข้าเป็ นสมาชิกคนละ ๑๐๐ บาท

-๔ข. ค่าบารุ งชาระเป็ นรายปี ๆ ละ ๑_/ ๓๐๐ บาท
ค.
๑_/ แก้ไขครั้งที่ ๑ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๔๗ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ จดทะเบียน๓๑ มกราคม ๒๕๔๘
(๒) ค่าบารุ งรายปี ให้ชาระภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั เริ่ มต้นของปี บัญชีใหม่
(๓) การเก็บเงินค่าบารุ งจากสมาชิกอาจใช้วธิ ี การใดวิธีการหนึ่งหรื อหลายวิธีในการเก็บ ดังต่อไปนี้
ก. สมาชิกชาระค่าบารุ ง ณ ที่ทาการสหภาพแรงงาน
ข. ให้มีผแู ้ ทนของสหภาพแรงงานไปรับเงินค่าบารุ งตามหน่วยงานที่สมาชิกประจาอยู่
ค. ให้ฝ่ายบริ หารหักเก็บค่าบารุ งทางบัญชี จ่ายเงินเดือนโดยความยินยอมของสมาชิกเป็ นหนังสื อ

หมวด ๖
สิ ทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิก
ข้ อ ๑๒ สมาชิกมีสิทธิ ดงั ต่อไปนี้
(๑) เข้าร่ วมประชุมตามที่สหภาพแรงงานกาหนด รวมทั้งเสนอความคิดเห็น รับรองข้อเสนอ อภิปรายสนับสนุน
หรื อคัดค้าน ตั้งข้อซักถามเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของสหภาพแรงงานออกเสี ย ลงคะแนนเพื่อลงมติในเรื่ องต่างๆ
(๒) สมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ หรื อได้รับการแต่งตั้งเป็ นอนุกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหภาพ
แรงงาน
(๓) ขอให้สภาพแรงงานคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมาย หรื อขอคาปรึ กษาในปั ญหาที่
เกี่ยวกับการแรงงาน
(๔) ได้รับการช่วยเหลือและผลประโยชน์ที่สหภาพแรงงานจัดขึ้น
(๕) ตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร หรื อบัญชีของสหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิ ดทาการ
ข้ อ ๑๓ สมาชิกมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เข้าร่ วมประชุมตามที่สหภาพแรงงานกาหนด
(๒) ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพแรงงาน มติของคณะกรรมการสหภาพแรงงาน
อันชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับและมีมติที่ประชุมใหญ่
(๓) ปฏิบตั ิตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานได้ทากับนายจ้าง
(๔) ร่ วมมือและช่วยเหลือกิจการของสหภาพแรงงานที่จะเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก
(๕) รักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ
(๖) แจ้งให้นายทะเบียนของสหภาพแรงงานทราบโดยเร็ ว กรณี เปลี่ยนแปลงที่อยูห่ รื อหน่วยงาน
หรื อตาแหน่งหน้าที่การงาน

-๕หมวด ๗
คณะกรรมการ
ข้ อ ๑๔ คณะกรรมการของสหภาพแรงงานประกอบด้วยกรรมการ ๓๐ คน หรื อตามที่คณะ
กรรมการบริ หารสหภาพแรงงานขณะนั้นจะพิจารณากาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการซึ่ งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกกรรมการด้วยกันเพื่อดารงตาแหน่งประธาน
สหภาพแรงงาน เลขาธิ การ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการในตาแหน่งอื่นๆ ที่เห็นสมควร
ข้ อ ๑๕ กรรมการต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) บรรลุนิติภาวะ
(๔) ไม่เป็ นผูซ้ ่ ึ งนายทะเบียนสั่งให้ออกจากตาแหน่งกรรมการสหภาพแรงงานภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
นายทะเบียนสั่งให้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ ๑๖ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
กรรมการอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ ๓_/ ๓ ปี หากกรรมการคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้
คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม หรื อแต่งตั้งผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการที่ได้คะแนนลาดับถัด
จากกรรมการผูส้ ุ ดท้ายจากการเลือกตั้งเข้าเป็ นกรรมการแทนในตาแหน่งที่วา่ งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ อง
กรรมการซึ่ งตนจะเป็ นแทน เว้นแต่วาระของการเป็ นกรรมการจะเหลือไม่ถึง ๖๐ วัน
(๒) กาหนดจานวนคณะกรรมการให้ลดลงเท่ากับจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ทาให้
การบริ หารงานของสหภาพเสี ยหาย แต่ท้ งั นี้จานวนคณะกรรมการที่เหลืออยูต่ อ้ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
คณะกรรมการที่กาหนดตามข้อ ๑๔
ข้ อ ๑๗ นอกจากกรรมการจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๖ แล้ว ให้กรรมการพ้นจาก
ตาแหน่งในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยแจ้งเป็ นหนังสื อต่อประธานสหภาพแรงงาน หรื อผูท้ าการแทนและให้มีผลตั้งแต่วนั ที่หนังสื อนั้น
ไปถึงประธานสหภาพแรงงานหรื อผูท้ าการแทน พร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียนทราบด้วยภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อการลาออก
(๓) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถตามคาสั่งศาล
(๔) ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
๓_/ แก้ไขข้อบังคับตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓

-๖(๕) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกเนื่ องจากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับหรื อมติใดๆ ของที่
ประชุมใหญ่อนั ชอบด้วยกฎหมายหรื อกระทาการอันนาความเสื่ อมเสี ยให้แก่สหภาพแรงงานและคณะกรรมการ ๒ ใน ๓ มี
มติให้พน้ จากตาแหน่ง
(๖) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๕
(๗) คณะกรรมการมีมติไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนกรรมการทั้งหมดให้ออก เนื่องจากไม่เข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการเป็ นเวลาติดต่อเกินกว่า ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๘) นายทะเบียนมีคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่ง
ข้ อ ๑๘ นอกจากกรรมการพ้นจากตาแหน่งเพราะครบวาระแล้วให้กรรมการพ้นจากตาแหน่ง
ทั้งคณะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๑๗ เกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้กรรมการออกทั้งคณะ เนื่ องจากฝ่ าฝื นและไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับหรื อ
มติใดๆ ของที่ประชุมใหญ่อนั ชอบด้วยกฎหมายหรื อกระทาการอันนาความเสื่ อมเสี ยให้แก่สหภาพแรงงาน
(๓) นายทะเบียนมีคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะ
ข้ อ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปพลางก่อน และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จากที่ประชุมใหญ่ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่ครบวาระ
หรื อวันที่พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะแล้วแต่กรณี และให้มอบหมายอานาจ หน้าที่ และกิจการทั้งปวงของสหภาพแรงงานให้
คณะกรรมการชุ ดใหม่ นับแต่วนั ที่ได้รับจดทะเบียน
ข้ อ ๒๐ เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการหรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการแล้ว ให้
ประธานสหภาพแรงงานนารายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรื อวิชาชี พของกรรมการ ไปยืน่ คาขอจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียน ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
การเลือกตั้งคณะกรรมการและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานตามวรรคแรก จะมีผลใช้
บังคับต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว
ข้ อ ๒๑ คณะกรรมการเป็ นผูด้ าเนินกิจการของสหภาพแรงงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับและมติของที่ประชุ มใหญ่และเป็ นผูแ้ ทนสหภาพแรงงานในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้
คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนทาการแทนก็ได้ โดยมีหลักฐานเป็ นหนังสื อประทับตราของ
สหภาพแรงงานโดยประธานเป็ นผูล้ งนาม
ข้ อ ๒๒ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิงานตามที่มอบหมายได้ อนุกรรมการ
ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการตามข้อ ๑๕
ข้ อ ๒๓ คณะกรรมการสหภาพแรงงาน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เก็บเงินค่าสมัครเป็ นสมาชิกและเงินค่าบารุ งตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับของ
สหภาพแรงงาน
(๒) จัดให้มีการประชุมใหญ่

-๗(๓) เสนองบประมาณประจาปี รายงานกิจกรรม และฐานะการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ และจัดให้มี
การตรวจสอบบัญชีพร้อมทั้งเสนองบดุลและรายงานการสอบบัญชี ต่อที่ประชุมใหญ่
(๔) ยืน่ ข้อเรี ยกร้องให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรื อการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมติที่ประชุมใหญ่ และแต่งตั้งผูแ้ ทนในการเจรจา ทั้งนี้จะแต่งตั้งที่ปรึ กษาในการเจรจาไม่เกิน
สองคนด้วยก็ได้
(๕) ตั้งผูแ้ ทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการหรื อเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ตาม
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
(๖) ยืน่ คาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาปรึ กษาหารื อเพื่อแก้ปัญหาตาม
คาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรื อสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั
(๗) จัดให้มีบริ การให้คาปรึ กษา เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริ หารงานและ
การทางาน
(๘) จัดให้มีการบริ การเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน หรื อทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรื อเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
(๙) กาหนดและพิจารณาเสนอความเห็นให้มีปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับ
การดาเนิ นกิจการด้านสวัสดิการ โดยมติที่ประชุมใหญ่
(๑๐) จัดให้บริ การสนเทศ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
(๑๑) ดาเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ
สหภาพแรงงาน
(๑๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะที่ปรึ กษาตามความจาเป็ น
ข้ อ ๒๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการและกรรมการผูแ้ ทนทาหน้าที่แทนสหภาพแรงงานเรี ยกหรื อรับ
หรื อยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูอ้ ื่นเพื่อกระทาการ ไม่กระทาหรื อประวิงการกระทา อันขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน ซึ่ งอาจเป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่บุคคลหรื อคณะบุคคลใดหรื ออาจเสี ยหายแก่สหภาพ
แรงงาน
ข้ อ ๒๕ กรรมการผูใ้ ดก่อให้เกิดหนี้สินแก่สหภาพแรงงานโดยไม่ชอบด้วยข้อบังคับหรื อมติที่
ประชุมกรรมการผูน้ ้ นั จะต้องรับผิดชอบในหนี้สินนั้นเป็ นการส่ วนตัว
ข้ อ ๒๖ การประชุมของคณะกรรมการ
๑. การประชุ มสามัญ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒. การประชุ มวิสามัญ จะจัดให้มีข้ ึนในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานสหภาพแรงงานเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม
(๒) กรรมการไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมการเข้าชื่อเรี ยกประชุม

-๘การประชุมต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบ
องค์ประชุม กรรมการทุกคนที่เข้าประชุมมีสิทธิแสดงความเห็นและอภิปราย การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยง
หนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การออกเสี ยงจะกระทาโดยวิธีเปิ ดเผยหรื อวิธีลบั ก็ได้แล้วแต่มติในที่ประชุมจะเห็นสมควรตามแต่
กรณี
การเรี ยกประชุมต้องทาเป็ นหนังสื อระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมแจ้งให้กรรมการทุก
คนทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๓ วัน เว้นแต่จะมีการนัดหมายในที่ประชุมให้กรรมการทุกคนได้ทราบล่วงหน้า หรื อมี
ความจาเป็ นต้องเรี ยกประชุมด่วนก็ใช้วธิ ี อื่นได้
ข้ อ ๒๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานให้เลือกตั้งเป็ นรายคน หรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ โดย
จานวนผูร้ ับสมัครเลือกตั้ง ให้กาหนดตามสัดส่ วนของสมาชิก หรื อส่ วนงาน หรื อพื้นที่ ตามรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้ง
ซึ่ งคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดตามคาแนะนาของคณะอนุกรรมการ และแจ้งเป็ นประกาศของประธานสหภาพ
แรงงานโดยผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องมีจานวนไม่เกินที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔

หมวด ๘
การประชุมใหญ่
ข้ อ ๒๘ การประชุมใหญ่คือการประชุมของสมาชิกทุกคนตามทะเบียนที่มีสิทธิ เข้าประชุมได้ตาม
ข้อบังคับของสหภาพแรงงานในข้อ ๑๒ (๑)
การประชุมใหญ่มี ๒ ประเภท คือ การประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิสามัญ
๑. การประชุมใหญ่สามัญ
๑.๑ การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกหมายถือ การประชุมใหญ่ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วนั ที่จด
ทะเบียนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายกการทั้งปวงให้คณะกรรมการและอนุมตั ิร่างข้อบังคับที่ได้ยนื่ ต่อนาย
ทะเบียน
๑.๒ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หมายถึงการประชุ มใหญ่ที่จดั ให้มีปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเสนอ
งบดุลพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชี วัน เวลา และสถานที่ประชุม ให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็ นผูพ้ ิจารณา กรณี
ที่มีเหตุจาเป็ นให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็ นผูพ้ ิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ของการประชุมได้

-๙๒. การประชุมใหญ่วสิ ามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการจัดให้มีข้ ึน หรื อสมาชิกผูม้ ีสิทธิ
ตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕ ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ คน ลงลายมือชื่อ
ทาหนังสื อโดยแจ้งวัตถุประสงค์ และเหตุผลที่ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่เพื่อพิจารณากิจการใดได้ และ
ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมใหญ่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
ข้ อ ๒๙ การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ผูเ้ ริ่ มก่อการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม ส่ วนการประชุ มใหญ่
สามัญประจาปี และการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ประธานสหภาพแรงงาน หรื อเลขาธิ การของสหภาพแรงงานที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานสหภาพแรงงานเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม โดยมีหนังสื อแจ้งไปยังสมาชิกทุกคนหรื อปิ ดประกาศที่
สานักงานของสหภาพแรงงาน หรื อด้วยวิธีอื่นเพื่อให้สมาชิกทราบ โดยผูเ้ รี ยกประชุมอาจแจ้งเป็ นหนังสื อให้นายทะเบียน
ทราบเพื่อสังเกตการณ์การประชุมด้วยก็ได้
ข้ อ ๓๐ การประชุมใหญ่ตอ้ งมีสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ คน เข้าประชุมจึงจะครบองค์ประชุม
เพื่อประโยชน์ในการนี้ให้ส่วนงานในสานักงานใหญ่ สานักงานจังหวัด สาขาอาเภอหรื อตลาดกลาง
ที่มีสมาชิกของสหภาพแรงงานอยู่ สามารถประชุม ปรึ กษา หารื อ เสนอข้อคิดเห็น รับทราบข้อคิดเห็น และหย่อนบัตร
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานได้โดยไม่มีการนับคะแนน ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการก่อนการประชุม
ใหญ่ไม่เกิน ๓๐ วัน และให้นามติที่ประชุม ข้อปรึ กษาหรื อ ข้อคิดเห็น และบัตรลงคะแนนเสี ย งเลือกตั้งมาดาเนินการและ
เปิ ดนับคะแนนในวันประชุมใหญ่
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุมแล้ว หากสมาชิกยังมาไม่ครบองค์ประชุมตามกล่าวข้างต้น ให้ประธาน
สหภาพแรงงานแจ้งขยายกาหนดเวลาเริ่ มประชุมออกไปได้อีกไม่เกินหนึ่งชัว่ โมงให้สมาชิกที่ประชุมทราบ หากพ้น
กาหนดเวลาที่ได้ขยายแล้วแต่องค์ประชุมยังไม่ครบตามที่กาหนด ให้เลื่อนการประชุมออกไปภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ไม่อาจประชุมได้ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาต้องครบองค์ประชุม
การประชุมจะมีระเบียบวาระอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑. การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
๑.๑ แถลงกิจการที่ได้กระทาไปแล้ว
๑.๒ อนุมตั ิร่างข้อบังคับ
๑.๓ เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี
๑.๔ เลือกตั้งกรรมการ
๑.๕ เรื่ องอื่นๆ ถ้ามี
๒. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๒.๑ รับรองการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว
๒.๒ เสนอรายงานประจาปี
๒.๓ เสนองบดุลและรายงานการสอบบัญชี เพื่อให้สมาชิกพิจารณารับรอง
๒.๔ การเลือกตั้งผูส้ อบบัญชี

-๑๐๒.๕ เสนอนโยบาย หลักการดาเนินงาน แผนงานและงบประมาณรายรับและรายจ่ายของ
สหภาพแรงงานในปี ต่อไป
๒.๖ การเลือกตั้งกรรมการ
๒.๗ เรื่ องอื่นๆ (พิจารณาเรื่ องที่สมาชิกได้แจ้งขอไว้หรื อในที่ประชุมเสนอ)
สาหรับระเบียบวาระการประชุมใหญ่วสิ ามัญให้อนุ โลมตามการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้ อ ๓๑ สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอญัตติใดๆ เข้าไว้ในวาระการประชุม ให้เสนอเรื่ องต่อประธาน
สหภาพแรงงานหรื อเลขาธิการสหภาพแรงงานภายระยะเวลา ๓๐ วัน ก่อนการประชุมใหญ่ และเรื่ องที่จะเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกร่ วมสนับสนุนไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ คน
ญัตติซ่ ึ งเสนอขึ้นมาในระหว่างการประชุมที่ประชุมจะพิจารณาได้ต่อเมื่อ มีสมาชิกสนับสนุนไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ คน
ข้ อ ๓๒ การออกเสี ยงลงมติเรื่ องใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของสมาชิกที่เข้า
ร่ วมประชุม
มติในเรื่ องใดมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มลงคะแนนอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ ๓๓ วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
(๑) ลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีเปิ ดเผย
(๒) ลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีลบั
ข้ อ ๓๔ กิจการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น คือ
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๒) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจาปี และ
งบประมาณ
(๓) จัดให้มีการให้บริ การเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรื อจัดสรรเงิน หรื อทรัพย์สินเพื่อ
สาธารณประโยชน์
(๔) ร่ วมจัดตั้งหรื อเข้าเป็ นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน
(๕) รับเงินช่วยเหลือจากบุคคลซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย หรื อคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
(๖) เลิกสหภาพแรงงานและการแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี
(๗) การโอนทรัพย์สินเมื่อเลิกสหภาพแรงงาน
(๘) การเสนอให้ปรับปรุ งสภาพการจ้างเพื่อเสนอเป็ นข้อเรี ยกร้อง

-๑๑-

หมวด ๙
การบริหารสหภาพแรงงาน
ข้ อ ๓๕ อานาจหน้าที่ของกรรมการในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ประธานสหภาพแรงงาน
๑. เป็ นประธานดาเนินการประชุมในที่ประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงาน และที่ประชุมกรรมการ
๒. ควบคุมการบริ หารงานทัว่ ไปของสหภาพแรงงาน และดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายของ
สหภาพแรงงานปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
๓. จัดการและดาเนินกิจการสหภาพแรงงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
และมติของที่ประชุมใหญ่
รองประธานสหภาพแรงงาน
ช่วยเหลือประธารหรื อกระทาการแทนประธาน เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
เลขาธิการ
๑. บริ หารงานของสหภาพแรงงานตามระเบียบข้อบังคับ และดาเนินการตามคาสั่งหรื อมติของที่
ประชุมใหญ่และคณะกรรมการ
๒. ดาเนินการจัดเตรี ยมการประชุม และจัดทาบันทึกรายงานการประชุม
๓. จัดทารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินการของสหภาพแรงงาน และเสนอประธาน
สหภาพแรงงาน เพื่อแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และรายงานการสอบบัญชี
๔. แจ้งผลการประชุมให้สมาชิกทราบ และให้ส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ พร้อมทั้งสาเนา
งบดุลและรายงานการสอบบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมใหญ่มีมติรับรองแล้วไปยังนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมมี
มติรับรอง
๕. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบงานด้านเอกสารหนังสื อและประกาศต่างๆ ของสหภาพแรงงาน
ที่จะติดต่อกับสมาชิกและบุคคลภายนอก
รองเลขาธิการ
ช่วยเหลือเลขาธิ การ หรื อกระทาการแทนเลขาธิ การเมื่อเลขาธิ การไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
เหรัญญิก
๑. รับผิดชอบการรับจ่ายและรักษาเงิน ตลอดจนการจัดทาและควบคุมบัญชีการเงินของ
สหภาพแรงงาน
๒. จัดเตรี ยมทารายงานแถลงฐานะการเงินเสนอต่อคณะกรรมการเป็ นรายเดือนเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่
๓. จัดทาบัญชี รายรับ บัญชีรายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ของสหภาพแรงงานตาม
ที่กฎหมายกาหนด

-๑๒ผู้ช่วยเหรัญญิก
ช่วยเหลือเหรัญญิกหรื อกระทาการแทนเหรัญญิกไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ เว้นแต่เรื่ องการจ่ายเงิน
ของสหภาพแรงงาน แต่ถา้ คณะกรรมการมีมติมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนก็ให้มีอานาจกระทาการแทนได้
นายทะเบียน
๑. รับสมัคร และจัดทาทะเบียนสมาชิกของสภาพแรงงาน
๑.๑ รับสมัครและจัดทาทะเบียนสมาชิก ประกอบด้วย
๑. ชื่อสหภาพแรงงาน
๒. ลาดับที่
๓. ชื่อ – ชื่อสกุลสมาชิก
๔. รหัสประจาตัวสมาชิก
๕. เลขประจาตัวสมาชิก
๖. หน่วยงานที่สังกัด
๗. ตาแหน่ง
๘. วันรับเข้าเป็ นสมาชิก
๑.๒ รับและจัดทาทะเบียนค่าบารุ ง ประกอบด้วย
๑. ลาดับเลขทะเบียนประจาตัวสมาชิก
๒. ชื่อ – ชื่อสกุลสมาชิก
๓. รายการชาระค่าบารุ งแต่ละเดือน หรื อแต่ละปี
๒. แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูข่ องสมาชิก
ผู้ช่วยนายทะเบียน
ช่วยเหลือนายทะเบียนหรื อกระทาการแทนนายทะเบียนเมื่อนายทะเบียนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

หมวด ๑๐
การจัดการ การใช้ จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ ๓๖ รายได้ของสหภาพแรงงานได้มาจาก
(๑) ค่าสมัครของสมาชิก
(๒) ค่าบารุ งของสมาชิก
(๓) รายได้อื่นๆ จากการดาเนินการของสหภาพแรงงานที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
(๔) การรับบริ จาค

-๑๓ข้ อ ๓๗ รายจ่ายของสหภาพแรงงานจะจ่ายจากรายได้ โดยคณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบและการใช้จ่ายเงินจะทาได้แต่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้เท่านั้น
(๑) ค่าใช้จ่าย เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหภาพแรงงาน
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั และอาหารเท่าที่จาเป็ น เนื่องจากการที่ผแู ้ ทน
สหภาพแรงงานไปประชุม หรื อปฏิบตั ิงานในนามสหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์แรงงาน เพื่อดาเนินการในเรื่ องที่เป็ น
ประโยชน์กบั สมาชิกโดยตรง
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของสหภาพแรงงาน
(๔) ค่าตรวจสอบบัญชี
(๕) ค่าใช้จ่ายเพื่อการอื่นอันก่อประโยชน์แก่สหภาพแรงงานและสมาชิก โดยได้รับความเห็นชอบ
จากมติที่ประชุมใหญ่แล้ว หรื อโดยได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการสหภาพแรงงานจานวน ๒ ใน ๓ ของ
คณะกรรมการสหภาพที่มาประชุมแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เสี ยง
ทั้งนี้วตั ถุประสงค์ในการจ่ายเงินดังกล่าว จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย และความสงบเรี ยบร้อยของ
ส่ วนรวม
(๖) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมกับสหภาพแรงงานอื่น เพื่อจัดตั้งและเข้าร่ วมกิจกรรมสหพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรแรงงานในระดับสู งที่กฎหมายรับรอง
ข้ อ ๓๘ รายได้ของสหภาพแรงงานที่ได้มาจากค่าบารุ งของสมาชิกเป็ นรายปี ในแต่ละปี
คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรเพื่อสนับสนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการของคณะอนุกรรมการประจาส่ วนงาน
สานักงานใหญ่และสานักงานจังหวัดได้ โดยจัดสรรตามจานวนสมาชิกของสหภาพแรงงานประจาส่ วนงานนั้น ณ วันสิ้ นปี
บัญชีในอัตราคนละ ๑๐๐ บาท และให้กาหนดเป็ นระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินของคณะอนุกรรมการประจาส่ วนงานนั้นๆ
ด้วย
ข้ อ ๓๙ ประธานสหภาพแรงงานจะสั่งจ่ายเงินครั้งเดียวเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ข้ อ ๔๐ เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดของสหภาพแรงงานไว้ได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท นอกนั้นต้องนา
ฝากธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่นในนามของสหภาพแรงงาน
ในกรณี ที่จาเป็ นต้องถือเงินสดมากกว่า ๕,๐๐๐ บาท ให้เหรัญญิกขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ข้ อ ๔๑ การจ่ายเงินให้เหรัญญิกเป็ นผูจ้ ่ายได้ตามหลักฐานการขอเบิกจ่ายที่เป็ นหนังสื อซึ่ งเป็ น
ประธานสหภาพแรงงานเป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิสงั่ จ่าย ถ้าสัง่ จ่ายเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน
การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่นให้บุคคลต่อไปนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันอย่างน้อย
๒ คน
(๑) ประธานสหภาพแรงงาน หรื อรองประธานในกรณี ที่ประธานสหภาพแรงงานไม่อยู่ หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่

-๑๔(๒) เลขาธิการ
(๓) เหรัญญิก
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผูใ้ ดผูห้ นึ่ง เป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อจ่ายเงินร่ วมด้วยก็ได้
การตรวจสอบสถานะการเงินของสหภาพแรงงานให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณา และรับทราบ
สถานะการเงินตามที่เหรัญญิกสรุ ปรายงานเสนอในแต่ละเดือน และการรายงานสถานะการเงินนั้น เหรัญญิกจะต้องนาเนอ
ให้กรรมการทุกคนพิจารณาล่วงหน้าอย่างช้าก่อนวันประชุ มของคณะกรรมการ ๑ วัน
ข้ อ ๔๒ สหภาพแรงงานจะต้องจัดทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบ ๑๒ เดือน อันจัดว่าเป็ นรอบปี
การบัญชีของสหภาพแรงงาน โดยในปี บัญชี แรกให้เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ได้รับการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคมของปี ถัดไป
งบดุลต้องมีรายการแสดงจานวนสิ นทรัพย์และหนี้สินของสหภาพแรงงานกับทั้งบัญชี รายรับและ
รายจ่าย
งบดุลต้องทาให้แล้วเสร็ จ และจัดให้มีผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบ แล้วนาเสนอขอรับรองต่อที่ประชุมใหญ่
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั สิ้ นปี การบัญชี และรายงานกิจการประจาปี พร้อมทั้งสาเนางบดุลเสนอต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐
วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง
ข้ อ ๔๓ ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี หลักฐานการรับ
จ่ายเงินและทรัพย์สินของสหภาพแรงงานและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมใหญ่
ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีผตู ้ รวจสอบบัญชี ภายใน เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ก็อาจแต่งตั้งจาก
สมาชิกของสหภาพแรงงานได้ไม่เกิน ๒ คน โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๑๑
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้ อ ๔๔ ถ้าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาอนุมตั ิร่างข้อบังคับขอจัดตั้งสหภาพแรงานแล้วให้ผู ้
เริ่ มก่อการนาสาเนาข้อบังคับไปจัดทะเบียนกับนายทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ข้ อ ๔๕ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับอาจจะเสนอโดยมติของคณะกรรมการหรื อโดยสมาชิกซึ่ งมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คน เข้าชื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาและจะกระทาได้ตอ้ งได้รับมติเสี ยงข้างมากจากที่ประชุม
เมื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อขังคับแล้ว ประธานสหภาพแรงงานต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน
๑๔ วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติและจะมีผลใช้บงั คับเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว

-๑๕-

หมวด ๑๒
การเลิกสหภาพแรงงาน
ข้ อ ๔๖ สหภาพแรงงานจะเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(๒) ล้มละลาย
(๓) นายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิก
เมื่อมีเหตุเลิกตาม (๑) หรื อ (๒) ให้ประธานสหภาพแรงงานแจ้งเป็ นหนังสื อให้นายทะเบียนทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่มีเหตุทาให้เลิก
ข้ อ ๔๗ การเลิกสหภาพแรงงานตามข้อ ๔๖ สหภาพแรงงานยังคงดาเนินกิการต่อไปเพียงเท่าที่
จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีเท่านั้น
การชาระบัญชีสหภาพแรงงานให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ข้ อ ๔๘ เมื่อชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลือเท่าใด ผูช้ าระจะไม่แบ่งให้แก่สมาชิก แต่ให้โอน
ทรัพย์ที่เหลือไปให้แก่องค์การที่เป็ นนิติบุคคลที่เป็ นนิติบุคคลคือ มูลนิธิอาจารย์จาเนียร สาระนาค หรื อแล้วแต่ที่ประชุม
ใหญ่จะกาหนดในภายหลัง

บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๔๙ ลูกจ้างของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เป็ นสมาชิกสมาคมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และได้ชาระค่าบารุ งประจาปี ๒๕๔๓ แก่สมาคมแล้วให้ถือว่า
ใบสมัครของบุคคลนั้นสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ด้วย และให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกตาม ข้อ ๘ ได้ โดยมิตอ้ งชาระค่าสมัครและค่า
บารุ งประจาปี ตามข้อ ๑๐ (๕) ให้แก่สหภาพแรงงาน
ทั้งนี้ ข้อบังคับฉบับนี้ได้ผา่ นการรับรองจากที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายประสิ ทธิ์ พาโฮม)
ประธาน สร.ธกส.
ประธานที่ประชุม

(นายประยุทธ มัง่ มี)
เลขาธิการ สร.ธกส.
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

