
ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางวาดวยการจดัตั้งและ

บริหารสาขา พ.ศ.2543 
------------------------------------------------- 

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  วา

ดวยการจัดตั้งและการบริหารสาร พ.ศ.2543 
ขอ 2. ภายใตระเบียบนี ้
 “สหภาพ” หมายถึง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
 “สาขาสหภาพ”  หมายถึง  สาขาของสหภาพ  โดยการจดัตั้งของสหภาพตามการบริหารงาน

ของ สกย. 
 “อนุกรรมการสหภาพ” หมายถึง สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

สหภาพหมวด 7 ขอ 22 แหงขอบังคับสหภาพ และตามนยั แหง พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ.2543 

 “กรรมการสาขาสหภาพ” หมายถึง กรรมการสหภาพหรืออนุกรรมการตามนัยขอ 2 วรรค 3 
หรือสมาชิกสหภาพ ทีไ่ดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการเพื่อบริหารงานของสาขาสหภาพ
นั้น 

ขอ 3. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัประกาศเปนตนไป 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค 

 



ขอ 4. เพื่อใหการดําเนนิงานของสหภาพ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ของสหภาพ 

ขอ 5. เพื่อใหการประสานงานมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกสมาชิก 
ขอ 6. เพื่อระดมความรู ความคิดและความสามัคคีของสมาชิก เพื่อพัฒนาสหภาพใหเขมแข็ง 
ขอ 7. เพื่อกระจายอํานาจการบริหารงานของสหภาพ  และเสริมสรางผูนํารุนใหม 
ขอ 8. เพื่อประสานความสมัพันธอันดีระหวางพนักงานกับผูบริหารในสวนภูมิภาค รวมทั้งลดขอ

ขัดแยงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ 

หมวดที่ 3 
สาขาสหภาพ 

 
ขอ 9. การจัดตัง้สาขาสหภาพ ใหอยูในอํานาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหภาพ 
ขอ 10. การบริหารงานสาขาสหภาพ ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสาขาสหภาพ นัน้ 

โดยการบริหารงานจะตองไมขัดกับนโยบายของสหภาพ 
ขอ 11. สถานที่ตั้งที่ทําการ หรือสํานักงานสาขาสหภาพ ใหอยูในดลุพินิจของคณะกรรมการสาขา

สหภาพนัน้ ๆ  
 

หมวดที่ 4 
คณะกรรมการสาขาสหภาพ 

 
ขอ 12. ใหสาขาสหภาพมีคณะกรรมการสาขาสหภาพ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 7 คน แต

ไมเกิน 11 คน 
ขอ 13. กรรมการสาขาสหภาพ ตองมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนกรรมการสหภาพ 
(2) เปนอนุกรรมการสหภาพ 
(3) เปนสมาชิกสหภาพ 

ขอ 14. การพนจากตําแหนงของกรรมการสาขาสหภาพ มีดังนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแจงเปนหนังสือ ตอประธานสหภาพ 
(3) พนจากการเปนสมาชิกฯ ตามขอบังคับสหภาพ 



(4) ที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพ มีมติเกินกึ่งหนึ่งไมไววางใจ 
(5) เมื่อคณะกรรมการสหภาพ ส้ินสุดลง 

ขอ 15. คณะกรรมการสาขาสหภาพ พนจากตําแหนงทั้งคณะกรณีดังตอไปนี ้
(1) กรรมการพนจากตําแหนงตามขอ 16 ของขอบังคับสหภาพแรงงานเกินกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการชุดดังกลาว 
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพ มีมติไมไววางใจทั้งคณะ 
(3) เมื่อครบวาระการดําเนนิงานของคณะกรรมการสหภาพ 

ขอ 16. คณะกรรมการสาขาสหภาพ อาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได 
ขอ 17. คณะกรรมการสาขาสหภาพ มีหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคและนโยบายของสหภาพ 
(2) รับสมัครและรับรองใบสมัครสมาชิกใหม 
(3) จัดทําทะเบียนสมาชิกในเขตรับผิดชอบ 
(4) ประสานงานและจัดทําการประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวตาง ๆ ใหสมาชิกทราบ 
(5) ควบคุม ดูแล จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกตามขอบขายของระเบียบและ

ขอบังคับสหภาพ 
(6) ประสานงานจดัการศึกษา อบรม และสัมมนาใหกับสมาชกิ 
(7) รับเรื่องรองทุกขของสมาชิก และแกไขดาํเนินการตามความเหมาะสม หากเปนปญหา

สําคัญใหจัดสงเรื่องและขอมูลใหแกสหภาพดําเนนิการตอไป 
(8) กรรมการตําแหนงอ่ืน ใหมหีนาที่ตามที่ประชุมกําหนด 

ขอ 18. ใหรองประธานสหภาพฯ ภาคเปนประธานคณะกรรมการสาขาสหภาพโดยตําแหนง 
ขอ 19. ใหคณะกรรมการสาขาสหภาพ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการสหภาพฯ เลือก

กรรมการดวยกัน เพื่อดํารงตําแหนงรองประธาน เลขานุการ เหรัญญกิ นายทะเบียน และ
กรรมการในตาํแหนงอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

ขอ 20. ประธานสาขาสหภาพ มีหนาที่ดังตอไปนี ้
(1) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสาขาสหภาพ 
(2) ควบคุมการบริหารงานทั่วไปของสาขาสหภาพ 
(3) จัดการดําเนินการสาขาสหภาพใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสหภาพและ

ระเบียบสาขาสหภาพ หรือมติของคณะกรรมการสหภาพ 
ขอ 21. รองประธานสาขาสหภาพ มหีนาที่ชวยเหลือประธานสหภาพหรือกระทําการแทน ประธาน

สาขาสหภาพ เมื่อประธานสาขาสหภาพไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ขอ 22. เลขานุการ มีหนาที่ดงัตอไปนี ้



(1) บริหารงานของสาขาสหภาพ ตามระเบียบขอบังคับของสหภาพและระเบียบสาขา
สหภาพ และดําเนินการตามคําส่ัง หรือมติของคณะกรรมการสาขาสหภาพ หรือมติ
ของคณะกรรมการสหภาพ 

(2) ดําเนินการจัดเตรียมประชุม และการบันทกึรายงานการประชุม 
(3) จัดทํารายงานการประชุมและสงสําเนารายงานการประชมุไปยังสหภาพภายใน 15 วัน 

นับตั้งแตวันทีป่ระชุมคณะกรรมการสาขาสหภาพฯ รับรอง 
(4) ควบคุมดูแล และรับผิดชอบงานในดานเอกสาร หนังสือของสหภาพทีจ่ะติดตอสมาชิก

และบุคคลภายนอก 
ขอ 23. เหรัญญิก มีหนาที่ดงัตอไปนี ้

(1) มีหนาที่ในการเบิกจายเงิน และรักษาเงิน ตลอดจนการจัดทําและควบคุมบัญชขีอง
สาขาสหภาพ 

(2) จัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย บัญชีทรัพยสิน ลูกหนี้ เจาหนี้ของสาขาสหภาพ 
(3) จัดเตรียมรายงานแถลงฐานะการเงิน เสนอตอคณะกรรมการสาขาสหภาพ เปนราย

เดือนและสงสําเนาไปยังสหภาพ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ที่ประชมุคณะกรรมการ
สาขาสหภาพรับรอง 

ขอ 24. นายทะเบียน มีหนาที่ดังตอไปนี ้
(1) รับรองใบสมัครสมาชิก เพื่อจัดสงใหแกนายทะเบยีนสหภาพ และจัดทําทะเบยีน

สมาชิกในเขตรับผิดชอบ 
(2) แจงการโยกยาย หรือเปลีย่นแปลงสังกดัของสมาชิกภายในเขตรับผิดชอบใหแกนาย

ทะเบียนสหภาพ 
ขอ 25. หามมใิหกรรมการสาขาสหภาพ เรียก – รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพยสินหรอืประโยชนจาก

ผูใด เพื่อกระทํา ไมกระทํา หรือประวิงการกระทําอันขัดตอวัตถุประสงคของสหภาพซึ่ง
อาจเปนคุณหรือโทษแกบุคคลใด หรืออาจเสียหายแกสหภาพ 

ขอ 26. คณะกรรมการสาขาสหภาพ จะจัอใหมีการประชมุอยางนอย 2 เดือนตอคร้ัง เพื่อจะไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือรวมกันพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตามที่มีการเสนอมา 

ขอ 27. ในการประชุมคณะกรรมการสาขาสหภาพใหประธานสาขาสหภาพหรอืเลขานุการของ
สาขาสหภาพซึ่งประธานสาขาสหภาพมอบหมายเปนผูเรียกประชุม หรือเมื่อกรรมการ
สาขาสหภาพไมนอยกวาหนึง่ในสามรองขอ 

ขอ 28. คณะกรรมการสาขาสหภาพ จะแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกคณะกรรมการสาขา
สหภาพกไ็ด 

 



หมวดที่ 5 
การเงินและทรัพยสิน 

 
ขอ 29. รายไดของสาขาสหภาพ ไดมาจาก 

(1) งบประมาณจากสหภาพ 
(2) เงินบริจาคตาง ๆ ที่ไมมีขอผูกพันใด ๆ  
(3) รายไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมขัดตอวัตถุประสงคและนโยบายของสหภาพ 

ขอ 30. คาใชจายของสาขาสหภาพ มดีังนี ้
(1) คาใชจายในสาํนักงาน 
(2) คาใชจายในการจัดประชุม 
(3) คาใชจายอ่ืน ๆ ในการดําเนินกิจกรรมของสาขาสหภาพ 
(4) คาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิกตามระเบียบสหภาพ 

ขอ 31. สาขาสหภาพ จะมีเงินสํารองเปนคาใชจายเฉพาะ ซ่ึงเปนงบประมาณสงมาจากสหภาพไดไม
เกิน 10,000.- บาท (หนึง่หมื่นบาทถวน) และเมื่อมกีารใชจายไปแลวจะตองสงสําเนา
หลักฐานการเบิก – จาย ใหแกสหภาพ ภายใน 30 วนั 

  สาขาสหภาพ  จะนําสงรายไดในการจดักิจกรรมของสาขาสหภาพ ใหแกสหภา
พสวนกลางไดไมนัอยกวา 30%  ของรายไดสุทธิ 

ขอ 32. ใหประธานคณะกรรมการสาขาสหภาพ มีอํานาจอนุมัติจายเงนิของสาขาสหภาพ ไดคร้ังละ
ไมเกิน 2,00.- บาท (สองพันบาทถวน) ถาเกินกวานั้น ตองไดรับอนุมัติจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการสาขาสหภาพ แตทั้งนี้ตองไมเกินครั้งละ 5,000.-  บาท (หาพันบาทถวน) 

ขอ 33. การเก็บรักษาเงนิของสาขาสหภาพ ใหกระทําโดยระมดัระวังและฝากไวกับธนาคารที่
คณะกรรมการสาขาสหภาพกําหนด เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดในมือไดไมเกนิ 1,000.- 
บาท (หนึ่งพนับาทถวน) ถามีเงินสดเกนิกวา 1,000.- บาท ใหนําฝากเขาธนาคารทันทีใน
นามของสาขาสหภาพฯ ในการเบิกจายเงินจากธนาคารตองเบิกในนามของสาขาสหภาพ 
โดยมี ประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก และกรรมการอื่นอีก 1 คน ซ่ึงเลือกจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการสาขาสหภาพเปนผูลงลายมือช่ือรวมกันไมนอยกวา 2 ใน 4 

ขอ 34. เหรัญญิกสาขาสหภาพ จะตองจดัทํางบดุลตามรอบบัญชีของสาขาสหภาพ และนําเสนอตอ
เหรัญญิกสหภาพ เพื่อดําเนินการตามขอบังคับของสหภาพตอไป 

 

หมวดที่ 6 



การแกไขระเบียบ 
 
ขอ 35. การแกไขระเบยีบ จะกระทําไดโดยขอเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาสหภาพโดยมี

มติในที่ประชมุไมนอยกวา 2 ใน 3 เสนอตอคณะกรรมการสหภาพ เพื่อพิจารณาเมื่อ
คณะกรรมการสหภาพไดพิจารราแลวมีมตใินที่ประชุมเหน็ชอบไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมกรรสหภาพ จึงจะแกไขระเบยีบนั้นได 

 

หมวดที่ 7 
การเลิกสาขาสหภาพ 

 
ขอ 36. การยุบเลิกสาขาสหภาพ จะกระทําไดโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการสหภาพเทานัน้ 
ขอ 37. ทรัพยสินของสาขาสหภาพ หลังจากการยุบเลิก ใหตกเปนกรรมสิทธิของสหภาพ 
 

ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤศจกิายน  2543 

 
 

(นายสุรพันธ   วิเชียรชม) 
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ 
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง เร่ือง อนุกรรมการ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวสิาหกิจ

สัมพันธ พ.ศ.2543 และขอบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ขอ 
24 คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จึงวางระเบียบวา
ดวย เร่ือง อนกุรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ไวดังนี ้
ขอ 1. ในระเบยีบนี ้



 “ สกย.” หมายความวา สํานกังานกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง 
 “สร.กสย.” หมายความวา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะหการทําสวน

ยาง 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุน

สงเคราะหการทําสวนยาง 
 “สาขาสหภาพ” หมายความวา สาขาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง 
 “อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิกองทุนสงเคราะห

การทําสวนยาง 
 “สวนงาน” หมายความวา สวนงานระดับฝายหรือเทยีบเทาในสวนกลาง หรือ สกย.จ. 

สกย.อ. ในสวนภูมภิาค 
ขอ 2. วัตถุประสงคในการแตงตั้งอนุกรรมการ 

(1) เปนผูแทน สร.กสย. ในการดําเนินกจิกรรมของ สร.กสย. ในสวนงานนั้น รวมกับ
กรรมการ สร.กสย. หรือกรรมการสาขาสหภาพ 

(2) เพื่อประชาสัมพันธการดําเนนิงานตาง ๆ ของ สร.กสย. ใหกับสมาชกิในสวนงานนั้น
ทราบ 

(3) ดูแลเกีย่วกับสิทธิและสภาพการจางของสมาชิก 
(4) สรางความสัมพันธอันดีในหมูสมาชิก และผูบริหารในสวนงานนั้น 

ขอ 3. หนาที่ของอนุกรรมการ 
1. จัดประชุมสมาชิกของสวนงานนั้น อยางนอยปละ 1 คร้ัง แลวแจงผลการประชุม 

(รายงานการประชุม) ใหประธานสาขาสหภาพทราบ 
2. รวมมือและชวยเหลือ กจิกรรมของ สร.กสย. ที่เปนประโยชนตอสมาชิกหรือ สกย. 
3. ดูแลและใหคําปรึกษาสมาชิกในสวนงานนั้นเกีย่วกับสทิธิและสภาพการจาง รวมทั้ง

รักษาผลประโยชนของ สร.กสย. 
4. แจงใหนายทะเบียบสาขาสหภาพทราบ กรณีที่สมาชิกเปลี่ยนแปลงโยกยายภายในสวน

งานนั้น 
5. รับเรื่องรองทุกขของสมาชิกในสวนงานนั้นเพื่อสงใหประธานสาขาสหภาพดําเนนิการ 
6. ประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสารในกจิการของ สร.กสย. ใหสมาชิกในสวนงานนั้น 

ทราบ 
7. เปนผูแทน สร.กสย. ไปรวมหรือชวยเหลืองานศพของสมาชิก คูสมรส บุตร บิดา หรือ

มารดาของสมาชิกในสวนงานนั้น 



8. เปนผูแทนสมาชิกในสวนงานนั้น เขารวมประชุมใหญของ สร.กสย. 
9. ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร โดยไมขัดตอขอบังคับของ สร.กสย. 

ขอ 4. คุณสมบัติของอนุกรรมการ 
 ตองเปนสมาชิกประจําสวนงานนั้น และเปนผูที่สมาชิกในสวนงานนั้นคัดเลือก และไดรับ

การแตงตั้งจาก สร.กสย. 
ขอ 5. การพนจากการเปนอนุกรรมการ 
 อนุกรรมการจะพนจากการเปนอนุกรรมการ ดังตอไปนี ้

1. พนจากการเปนสมาชิก 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัตติามขอ 4  
4. เมื่อคณะกรรมการที่แตงตั้งหมดวาระ 
5. สมาชิกในสวนงานนั้นมีมตเิกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดใหพนจากตําแหนง 

ขอ 6. ใหสมาชิกแตละสวนงานจัดประชุมคัดเลือกอนุกรรมการขึ้นตาม 
 
 ระเบียบนีใ้หใชระเบียบฉบบันี้ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป 
 
  ใหไว ณ วันที่  25  พฤษภาคม  2543 
 
 

      (นายจิตตนิ   วิเศษสมบัติ) 
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ 
  กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


