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SEIU Local 503 สหภาพพนกังานรฐัโอเรกอน 
รายงานการประชมุสภาสามญัคณะกรรมาธกิารกฎระเบยีบประจําปี 2022 

พอรต์แลนด ์ฮลิตนั ดาวนท์าวน ์เมอืงพอรต์แลนด ์รฐัโอเรกอน และอเีวนตไ์ฮบรดิออนไลน ์ 
12-14 สงิหาคม 2022 

 
I 

 
การรบัรอง ในการรบัรองรายงานนี ้จะตอ้งมคีะแนนเสยีงยนืยนัสองในสาม (2/3) ของผูแ้ทนทีม่าประชมุ และลงคะแนนเสยีงภายใต ้ 
ระเบยีบขอ้บงัคบัของการประชมุสภาสามญันี ้หลงัจากรบัรองแลว้ สามารถปรบัปรุงแกไ้ขหรอืระงบัขอ้บงัคบัเหล่านีไ้ด ้โดยตอ้งม ี

คะแนนเสยีงยนืยนัสองในสาม (2/3) เท่าน้ัน 
 

II 
 
อํานาจดาํเนินการ ระเบยีบขอ้บงัคบัของสภาพและรฐัธรรมนูญและระเบยีบขอ้บงัคบัระหว่างประเทศของ SEIU ตามทีก่าํหนดไวใ้น 

ขอ้ตกลงความรว่มมอืของ Local 503 ถอืเป็นอํานาจสูงสุดของกระบวนการในการประชมุสภาสามญั กฎขอ้บงัคบัเหล่านีแ้ละ 
กระบวนการและนโยบายในการบรหิารจดัการของสหภาพทีก่ารประชมุสภาสามญันํามาใชจ้ะเป็นอํานาจสาํรอง กฎระเบยีบเหล่านี ้

เป็นไปตามกระบวนการทีพ่บในกฎระเบยีบของโรเบริต์ฉบบัปรบัปรุงใหม ่(Robert's rules) ตราบใดทีก่ฎระเบยีบของโรเบริต์มไิด ้

คดัแยง้กบัระเบยีบขอ้บงัคบัของสหภาพ AP&P และกฎขอ้บงัคบัเหล่านี ้
 

III 
 
ระเบยีบวาระการประชมุ ระเบยีบวาระนีป้ระกอบดว้ยวาระต่างๆ ทีไ่ดเ้ผยแพรต่ามทีม่กีารยืน่ตอ่ทีป่ระชมุสภาสามญั วาระนีจ้ะ 
ประกอบขึน้เป็นระเบยีบวาระการประชมุ สามารถปรบัปรุงแกไ้ขหรอืระงบัระเบยีบวาระการประชมุไดก้็ตอ่เมือ่ผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุ 

ลงคะแนนเสยีงรบัรองตัง้แตส่องในสาม (2/3) ขึน้ไปเท่าน้ัน 
 

IV 
 

การเขา้รว่มการประชมุ เพือ่จดุประสงคด์า้นความปลอดภยัและเพือ่อํานวยความสะดวกในการระบุตวัตนและทีน่ั่ง ผูแ้ทน ตวัแทน 

ของผูแ้ทน เจา้หนา้ที ่และบุคคลอืน่ๆ จะตอ้งสวมป้ายทีอ่อกใหไ้วต้ลอดเวลาขณะเขา้รว่มการประชมุสภาสามญั ผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่ม 

การประชมุแบบทางไกลจะตอ้งเขา้สู่ระบบผ่านลงิกท์ีใ่หไ้ว ้ผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มการประชมุแบบทางไกลจะตอ้งระบุตวัตนของตนเองดว้ย 

ชือ่เต็มและ Local ของตน 
 

V 
 
รายงานการรบัรองตวัตน คณะกรรมาธกิารรบัรองตวัตนจะรายงานจํานวนผูแ้ทนและ Local ทีล่งทะเบยีนเขา้รว่มทนัทภีายหลงัจาก  
เปิดประชมุสภาแลว้  
 

VI 
 
การอภปิรายมต ิ 
ส่วนที ่1 ผูร้า่งมตหิรอืผูแ้ทนจากกลุม่ทีใ่หก้ารสนับสนุนจะไดร้บัโอกาสในการเปิดการอภปิรายและเพือ่ปิดขอ้โตแ้ยง้ ตวัแทนทีเ่ป็น 
ผูก้ล่าวเปิดหรอืปิดการอภปิรายการลงมต ิหรอืญตัตสิามารถพูดไดน้านหน่ึงนาทหีรอืหน่ึงนาทคีรึง่ (1 ½) ในการพูดแตล่ะคร ัง้ 
ผูแ้ทนทีต่อ้งใชล้า่มในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัมตอิาจสามารถใชเ้วลาไดถ้งึสาม (3) นาท ีหากการพูดและการแปลมไิด ้

เกดิขึน้พรอ้มๆ กนั ถอ้ยแถลงเปิดและปิดนีจ้ะไม่นับรวมเป็นเวลาทีจ่ํากดัใหใ้ชใ้นการอภปิรายเกีย่วกบัการลงมต ิ 
 



รายงานคณะกรรมาธกิารกฎระเบยีบประจําปี 2022  หนา้ที ่2 
 

ส่วนที ่2 ผูแ้ทนอืน่ๆ ทีต่อ้งการแสดงความคดิเห็น สนบัสนุน การลงมตหิรอืญตัตทิีก่าํลงัอภปิรายอยู่จะตอ้งใหส้ญัญาณตอ่  
ประธานโดยไปทีไ่มโครโฟนทีก่าํหนดไวว้่า “PRO” (สเีขยีว) สําหรบัผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุแบบทางไกล ใหส้ง่ขอ้ความหาผู ้

ดําเนินรายการออนไลนว์่าตอ้งการแสดงความคดิเห็นในเชงิสนับสนุนการลงมต ิผูแ้ทนอืน่ๆ ทีต่อ้งการแสดงความคดิเห็น คดัคา้น 
ต่อการลงมตหิรอืญตัตทิีก่าํลงัอภปิรายอยู่จะตอ้งใหส้ญัญาณต่อประธานโดยไปทีไ่มโครโฟนทีก่าํหนดไวว้า่ “CON” (สแีดง) 
สําหรบัผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุแบบทางไกล ใหส้ง่ขอ้ความหาผูด้ําเนินรายการออนไลนว์า่ตอ้งการแสดงความคดิเห็นในเชงิคดัคา้น 

ต่อการลงมต ิประธานจะตอ้งพยายามเลอืกรบัสญัญาณจากผูท้ีส่นับสนุนและผูท้ีค่ดัคา้นมตหิรอืญตัตเิหลา่น้ันใหส้มดลุกนัมาก 

ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้อกีทัง้ยงัตอ้งเลอืกระหว่างตวัแทนทีเ่ขา้รว่มประชมุจรงิกบัตวัแทนผูป้ระชมุทางไกลใหส้มดุลกนัมากทีสุ่ดเท่าที ่
จะทําไดด้ว้ย และจะตอ้งจดัลาํดบัความสําคญัในการเลอืกระหว่างผูท้ีแ่สดงความคดิเห็นในเชงิสนับสนุนหรอืในเชงิคดัคา้น 
โดยไม่สนใจถงึวธิกีารในการเขา้รว่มประชมุ การเลอืกผูแ้สดงความคดิเห็นมไิดจ้าํกดัใหต้อ้งเปลีย่นจากผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุหน่ึง 

คน แลว้ใหผู้แ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุแบบออนไลนพู์ดต่อ แต่อาจจะตดัสนิใจตามดุลยพนิิจของประธาน โดยใหม้สีมดุลระหว่างจาํนวน 

ผูต้อ้งการแสดงความคดิเห็นทีอ่ยู่ในควิทัง้ฝ่ังทีเ่ขา้รว่มประชมุจรงิและฝ่ังออนไลน ์ผูแ้ทนทีต่อ้งการ ยืน่ญตัตปิระกอบ จะตอ้งให ้

สญัญาณกบัประธานโดยการไปทีไ่มโครโฟนและแสดง บตัรสฟ้ีา หรอืโดยการส่งขอ้ความไปยงัผูด้ําเนินรายการว่าตอ้งการยืน่ 

ญตัตปิระกอบ และจะไดร้บัการอนุญาตตามลําดบัทีร่อ้งขอ ผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุทางไกลทีต่อ้งการรบัรองญตัตสิามารถทําไดโ้ดย 

การส่งขอ้ความไปยงัผูด้ําเนินรายการว่าตอ้งการรบัรองญตัต ิ 
 
ผูแ้ทนสามารถแสดงความคดิเห็นไดเ้กีย่วกบัมตติ่างๆ หรอืญตัตทิีส่ามารถอภปิรายได ้โดยมเีวลาพูดตัง้แต่หน่ึงนาทถีงึหน่ึงนาทคีรึง่ 
(1 ½) (90 วนิาท)ี ผูด้ําเนินรายการจะเปิดเสยีงใหผู้แ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุทางไกลไดพู้ดเมือ่ประธานอนุญาต จนกว่าจะหมดเวลา  
ทีก่าํหนดไว ้หากไมม่ขีอ้จาํกดัในเรือ่งอนิเตอรเ์น็ต ผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุทางไกลจะไดร้บัการสนับสนุน (แตไ่มไ่ดบ้งัคบั) 
ใหเ้ปิดกลอ้งขณะทีพู่ด ผูแ้ทนทีต่อ้งใชล้่ามในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัมตหิรอืญตัตทิีส่ามารถอภปิรายไดอ้าจสามารถใช ้

เวลาไดถ้งึสาม (3) นาท ีหากการพูดและการแปลมไิดเ้กดิขึน้พรอ้มๆ กนั 
 
หากมผูีแ้ทนสามคนพูดตอ่กนัในเชงิเห็นชอบกบัมต ิเน่ืองจากไมม่ผูีแ้ทนคนใดคดัคา้น หรอืมผูีแ้ทนสามคนพูดตอ่กนัในเชงิ 

คดัคา้นมต ิเน่ืองจากไมม่ผูีแ้ทนคนใดเห็นชอบ และไม่มผูีแ้ทนทีถ่อืบตัรสฟ้ีา หรอืระบุว่าตอ้งการยืน่ญตัตย่ิอย จะถอืว่าเป็นการปิด 

การอภปิรายมตดิงักลา่ว และใหผู้แ้ทนดําเนินการลงคะแนนรบัรองมตติ่อไป  
 
ส่วนที ่3 ไมม่ผูีแ้ทนทีจ่ะไดร้บัสทิธิใ์หแ้สดงความคดิเห็นอกีคร ัง้เกีย่วกบัมตหิรอืญตัตเิดมิ หากผูแ้ทนทีต่อ้งการแสดงความ  
คดิเห็นเกีย่วกบัมตดิงักล่าวเป็นคร ัง้แรกยงัไม่ไดแ้สดงความคดิเห็น อกีทั้ง้หา้มมใิหผู้แ้สดงความคดิเห็นใชเ้วลามากกว่าหน่ึงนาท ี

หรอืหน่ึงนาทคีรึง่ (1 ½) เวน้แตไ่ดก้าํหนดไวแ้ลว้ในส่วนที ่1 และ 2 เกีย่วกบัขอ้กาํหนดในการแปลภาษา เวลารวมทัง้หมดทีใ่ช ้

ในการอภปิรายมตแิละญตัตหิลกั และเวลาในการรอการรบัรองญตัต ิรวมถงึเวลาในการปรบัปรุงแกไ้ข ไม่ควรจะเกนิ 20 นาท ี
นอกจากจะไดร้บัการขยายเวลาโดยการลงคะแนนเสยีงขา้งมากของผูแ้ทน เมือ่เวลาในการอภปิรายสิน้สดุลง ประธานจะเสนอ 

ใหทํ้าการพจิารณาญตัตเิพือ่ขยายความการอภปิราย การขยายเวลาไม่ควรเกนิ 10 นาท ีการอภปิรายจะจํากดัใหเ้ฉพาะผูแ้ทน 

เท่าน้ัน เวน้แต่จะมบุีคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหข้ึน้พูดโดยการลงคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยบุคคลน้ันตอ้งอยู่ในทีป่ระชมุ 
 
ส่วนที ่4 หา้มมใิหผู้แ้ทนตอบคาํถามเดยีวกนัมากกว่าหน่ึงคร ัง้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นกรณียกเวน้จากประธานที ่ 
ประชมุ/ประธาน 

 
VII 

 
กระบวนการของคณะกรรมาธกิาร (การลงคะแนนเสยีงของประธานทีป่ระชมุ) 
 
ส่วนที ่1 ประธานทีป่ระชมุหรอืประธานรว่มของคณะกรรมาธกิารสภาสามญัจะมสีทิธิล์งคะแนนเสยีงเฉพาะเมือ่การลงคะแนนของ  
พวกเขาจะส่งผลตอ่ผลลพัธท์ีจ่ะออกมา หากประธานทีป่ระชมุหรอืประธานรว่มไมส่ามารถตดัสนิชีข้าดได ้จะแจง้ไปยงัประธานให ้

เป็นผูต้ดัสนิ 
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ส่วนที ่2 ผูร้า่งมตหิรอืผูแ้ทนจากกลุม่ทีใ่หก้ารสนับสนุนจะไดร้บัโอกาสในการเปิดการอภปิรายและเพือ่ปิดขอ้โตแ้ยง้ คณะ 
กรรมาธกิารการอภปิรายจะสงัเกตการณเ์วลาทีก่าํหนดสําหรบัการอภปิรายตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัการอภปิรายให ้

เป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั อย่างไรก็ตาม ประธานของแตล่ะคณะกรรมาธกิารอาจตดัสนิใจปรบัเปลีย่นเวลาและความถีท่ีก่าํหนด 

ไว ้ในการอภปิรายไดต้ามอํานาจของตน เพือ่ใหผู้แ้ทนสามารถแสดงความคดิเห็นตามความตอ้งการของคณะกรรมการได ้ 
 
ส่วนที ่3 ประธานคณะกรรมาธกิารการจะรบัทราบรายชือ่ทัง้ฝ่ายผูเ้ขา้รว่มประชมุจรงิและผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุทางไกล  

ทีต่อ้งการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัมตติามรายการลงทะเบยีนทีผู่แ้ทนไดล้งทะเบยีนไว ้ประธานคณะกรรมาธกิารจะเลอืก  

ระหว่างผูท้ีต่อ้งการแสดง ความเห็นสนับสนุนและคดัคา้น หากผูแ้ทนไมส่ามารถขึน้แสดงความคดิไดเ้มือ่ถกูเรยีก ชือ่ของ 
ผูแ้ทนรายน้ันจะถูกยา้ยไปอยู่ ทา้ยรายการ ผูแ้ทนทีต่อ้งการใหม้ผูีอ้า่นถอ้ยแถลงของตนเองลงในบนัทกึว่ามกีาร ยอมรบัจะ 
ตอ้งแจง้ประธานดว้ย 
 

VIII 
 

ผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสยีง  
ส่วนที ่1 ผูแ้ทนทีม่สีามารถลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุสภาสามญัจะตอ้งเป็นสมาชกิทีค่ณะกรรมาธกิารรบัรองตวัตนไดร้บัหลกัฐาน 

การเลอืกตัง้ของพวกเขาและไดทํ้าการรบัรองแลว้ สมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จากสาํนักงานทีก่าํหนดใหทํ้าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนเขา้รว่ม 

ในการ ประชมุสภาสามญัจะสบืทอดตําแหน่งผูแ้ทนซึง่ไดร้บัการรบัรองสําหรบัสํานักงานดงักลา่วในระหว่างสมยัประชมุปกต ิ

สมาชกิทีม่ ีสทิธเิป็นตวัแทนทีไ่ดร้บัการรบัรองในระหว่างสมยัประชมุปกตจิะมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเมือ่คณะกรรมาธกิารรบัรอง 

ตวัตนไดย้อมรบัหลกัฐานการเลอืกตัง้ของสมาชกิดงักลา่วแลว้ 
 
ส่วนที ่2 ทีป่รกึษาเจา้หนา้ทีเ่ป็นสมาชกิทีไ่ม่มสีทิธิล์งคะแนนเสยีงของคณะกรรมาธกิารสภาสามญั 
 
ผูแ้ทนทีม่ไิดม้าจากการเลอืกตัง้ ผูแ้ทนทีม่ไิดม้าจากการเลอืกตัง้ รวมถงึประธานผ่านพน้ของ SEIU 503 ทีเ่ป็นผูแ้ทนทีไ่ม่ม ี 
สทิธิล์งคะแนนเสยีงภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบั ซึง่จะไมส่ามารถลงคะแนนเสยีงในมตหิรอืญตัตใิดๆ หรอืยืน่ หรอืรบัรองญตัตใิดๆ 
ได ้แตส่ามารถแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัมตหิรอืญตัตติ่างๆ ได ้
 
การปฏบิตั ิผูเ้ขา้รว่มการประชมุจะตอ้งสงัเกตการณส์ทิธิข์องสมาชกิสหภาพในการแสดงความคดิเห็น และการไดร้บัความเคารพ 
และความรบัผดิชอบของสมาชกิในการปฏบิตัติอ่แรงงานและสมาชกิทัง้หมดอย่างเป็นธรรมตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบั
และประมวลจรรยาบรรณ การปฏบิตัทิีไ่ม่เคารพและไม่เป็นไปตามลําดบัจะไดร้บัการจดัการโดยสภาสามญัและประธาน คณะ 
กรรมการตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นกฎระเบยีบของโรเบริต์ (Robert’s Rules of Order) 
 
การบนัทกึเทปและการถา่ยทอดสด การประชมุคณะกรรมการและการประชมุสภาสามญัจะไดร้บัการบนัทกึและถ่ายทอดสดไป 

ยงัผูเ้ขา้รว่มประชมุระยะไกล เมือ่ผูแ้ทนเขา้รว่มประชมุ จะถอืวา่ผูแ้ทนยนิยอมให ้SEIU Local 503 บนัทกึเทปอย่างเป็นทางการ 

ตามทีไ่ดม้กีารแจง้ทัง้ทาง ออนไลนแ์ละแจง้ในทีป่ระชมุ ผูแ้ทนตอ้งไม่บนัทกึเทปผูแ้ทนอืน่ใดดว้ยตนเอง โดยปราศจากการ 

ยนิยอมของบุคคลทีถู่กบนัทกึ เทปดง้กลา่ว  
 
การแสดงสือ่รณรงคก์ารเลอืกตัง้ของสหภาพ ผูเ้ขา้รว่มการประชมุจะไมส่ามารถแสดงกระดุม สตกิเกอร ์ภาพพืน้หลงัแบบเสมอืน 
หรอืสือ่รณรงคก์ารเลอืกตัง้อืน่ๆ ของสหภาพ เมือ่พวกเขาอยู่บนเวท ีดําเนินงานในฐานะสมาชกิคณะกรรมการ เป็นผูนํ้าเสนอ 

ในการประชมุเชงิปฏบิตักิาร หรอืรว่มประชมุสภาสามญัหรอืการประชมุคณะกรรมการทีส่หภาพทําการบนัทกึเทปและถ่ายทอดสด 
 
ระเบยีบการใชส้ถานที ่สตัว:์ อนุญาตเฉพาะสตัวช์ว่ยเหลอืเท่าน้ันทีส่ามารถเขา้มาในพืน้ทีข่องการประชมุได ้ซึง่จะตอ้งไดร้บั 

ใบรบัรองว่าเป็นสตัวช์ว่ยเหลอื ความปลอดภยั: เพือ่ความปลอดภยัของทุกคน หา้มมใิหนํ้าอาวุธเขา้มาในบรเิวณพืน้ทีก่ารประชมุ 
การสูบบุหรี:่ ดูระเบยีบขอ้บงัคบัขอ้ที ่XVII 
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IX 
 
ระบบการลงคะแนนเสยีง การลงคะแนนเสยีงภายในสมยัประชมุเต็มของการประชมุสภาสามญัจะดําเนินการในแบบอเิล็กทรอนิกส ์

เป็นหลกั ผา่นอุปกรณก์าร ลงคะแนนเสยีง หรอืเป็นการลงคะแนนเสยีงแบบออนไลน ์โดยจะปฏบิตัติามกระบวนการลงคะแนนเสยีง 

ดงัตอ่ไปนี:้  
 
กระบวนการตรวจสอบอุปกรณก์ารลงคะแนนเสยีงแบบอเิล็กทรอนิกส:์ ผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มในการประชมุสภาสามญัดว้ยตนเองจะ 
ไดร้บัอุปกรณก์ารลงคะแนนเสยีงแบบอเิล็กทรอนิกส ์ซึง่จะตอ้งเก็บรกัษาไวจ้นกว่าการประชมุสภาสามญัจะเสรจ็สิน้ ผูแ้ทนจะเป็น 

ผูร้บัผดิชอบในการป้องกนัและเก็บรกัษาอุปกรณก์ารลงคะแนนเสยีงแบบอเิล็กทรอนิกสต์ลอดทัง้การประชมุ หากผูแ้ทนทําอุปกรณ ์

สูญหายหรอืเสยีหาย ผูแ้ทนจะตอ้งแจง้ตอ่โตะ๊ระบุตวัตนเพือ่ทําการยกเลกิอุปกรณก์อ่นหนา้และออกอุปกรณต์วัใหม่ให ้โดยผูแ้ทน 

จะตอ้งลงนามในแบบฟอรม์รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายของอุปกรณห์ากทําอุปกรณต์วัทีส่องหายอกีคร ัง้ หากผูแ้ทนไม่ตอ้งกา รอปุกรณ ์

ตวัทีส่อง พวกเขาสามารถขอเปลีย่นการลงทะเบยีนลงคะแนนเป็นการลงคะแนนแบบออนไลนแ์ทนได ้หากมปัีญหาใดๆ เกีย่วกบั 

การลงคะแนนแบบอเิล็กทรอนิกส ์ผูแ้ทนสามารถไปทีโ่ตะ๊ระบุตวัตนไดต้ลอดเวลา ผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มประชมุทางไกล สามารถสง่ 

ขอ้ความมายงัผูด้าํเนินรายการพรอ้มคําถามเกีย่วกบัการลงคะแนนเสยีงแบบออนไลนไ์ด ้ 
 
ประธานจะใชก้ารลงคะแนนเสยีงแบบอเิล็กทรอนิกส ์ยกเวน้ญตัตปิระกอบทีไ่ม่สําคญั (ไม่รวมถงึการปรบัแกม้ต)ิ เชน่ การจบการ  
อภปิรายและถามคําถาม หรอืการขยายเวลาการอภปิราย ซึง่สามารถทําไดโ้ดยใชเ้สยีงโหวต (ใชห่รอืไมใ่ช)่ การลงคะแนนแบบ 

อเิล็กทรอนิกสเ์กีย่วกบัมตแิละญตัตสิําคญัๆ จะกาํหนดเวลาเปิดไวอ้ย่างนอ้ยหน่ึง (1) นาท ีและจะปิดตามดุลยพนิิจของประธาน 

ทีป่ระชมุ  
 
องคป์ระชมุสําหรบัการลงคะแนนแบบขานเสยีงจะตอ้งมจีาํนวนหน่ึงในสามของผูแ้ทนทีล่งทะเบยีนและยงัอยู่ในทีป่ระชมุ แต่หากม ี 
ผูแ้ทนคนใดสงสยัเกีย่วกบัจํานวนองคป์ระชมุหรอืผลการลงคะแนนแบบขานเสยีง อาจยืน่ญตัตติ่อประธานทีป่ระชมุใหทํ้าการ 

ลงคะแนนเสยีงแบบอเิล็กทรอนิกสไ์ด ้เมือ่ผูแ้ทนคนทีส่องและสามสนับสนุนญตัต ิประธานจะดําเนินการใหม้กีารลงคะแนนเสยีงแบบ 

อเิล็กทรอนิกส ์มตทิีส่่งผลตอ่ระเบยีบขอ้บงัคบัจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัโดยการลงคะแนนของผูแ้ทนจํานวนสองในสาม (2/3) 
ขององคป์ระขมุทีย่งัอยู่ในทีป่ระชมุ  
 
ผูแ้ทนทีเ่ปลีย่นจากการรว่มประชมุดว้ยตนเองเป็นแบบทางไกลหรอืเป็นการเขา้รว่มการประชมุแบบออนไลนจ์ะเขา้รว่มประชมุแบบ
ออนไลนใ์นส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดของการประชมุสภาสามญั 
 

X 
 
การถอนมต ิมตใิดๆ ทีย่ืน่ต่อสภาสามญัแลว้สามารถถูกถอนไดเ้มือ่ไดร้บัเสยีงขา้งมากจากการลงคะแนนเสยีงของผูแ้ทนเท่าน้ัน 
 

XI 
 
มตใินคณะกรรมาธกิาร ไมม่คีณะกรรมาธกิารคนใดปรบัเปลีย่นความหมายหรอืเจตนาของมตไิดโ้ดยปราศจากการยนิยอมของ 

กลุม่ผูใ้หก้ารสนับสนุน คณะกรรมาธกิารจะรบัผดิชอบและมอีํานาจในการปรบัแก ้ชะลอ รวม แยกและนําเสนอมตภิายหลงัตอ่ 

ทีป่ระชมุสภาสามญัในรูปแบบของการปรบัแกท้ีแ่นะนํา 
 

XII 
 

การโอนมต ิประธานของคณะกรรมาธกิารทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งใหค้ําปรกึษาตอ่ประธานเพือ่แนะนําใหย้า้ยมตจิากคณะกรรมาธกิาร 

หน่ึงไปอกีคณะหน่ึง กอ่นทีจ่ะมกีารประชมุสามญัในคร ัง้ถดัไป ประธานจะทําการอนุมตักิารโอนทัง้หมด และจะรายงานการโอนน้ัน 

เป็นอนัดบัแรก 
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XIII 
 
รายงานคณะกรรมาธกิาร  
ส่วนที ่1 มตแิตล่ะตวัทีเ่สนอต่อคณะกรรมาธกิารจะถอืว่าเป็นญตัตหิลกัทีอ่ยู่ภายใตก้ารพจิารณา คณะกรรมาธกิารจะจดัทํา 

รายงานใหค้ําแนะนําในการเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบมตแิต่ละตวั ยกเวน้มตทิีค่ณะกรรมาธกิารชะลอไวอ้ยู่ ญตัตหิลกัทีอ่ยู่ภายใต ้

การพจิารณาจะเป็นญตัตใินการรบัรองหรอืปัดตกมตทิีเ่สนอขึน้มา 
 
ส่วนที ่2 ประธานของคณะกรรมาธกิารทีร่ายงานมตสิามารถแสดงความคดิเห็นในการเห็นชอบมตทิีเ่สนอไดห้า้ (5) นาท ีและ 
ผูแ้ทนอืน่ๆ สามารถแสดงความคดิเห็นไดห้น่ึงนาทหีรอืหน่ึงนาทคีรึง่ (1 ½) เวลารวมทัง้หมดทีใ่ชใ้นการอภปิรายญตัตหิลกั และ 
เวลาในการรอการรบัรองญตัต ิรวมถงึเวลาในการปรบัปรุงแกไ้ข ไม่ควรจะเกนิ 20 นาท ีนอกจากจะไดร้บัการขยายเวลาโดย 

การลงคะแนนเสยีงขา้งมากของผูแ้ทน เมือ่เวลาในการอภปิรายสิน้สุดลง ประธานจะเสนอใหทํ้าการพจิารณาญตัตเิพือ่ขยาย 

ความการอภปิราย การขยายเวลาไม่ควรเกนิ 10 นาท ีการกลา่วเปิดของประธานจะไมนั่บรวมเป็นเวลาทีจ่ํากดัใหใ้ชใ้นการ 

อภปิรายเกีย่วกบัมต ิ 
 

XIV 
 
การดําเนินการในการชะลอโดยคณะกรรมาธกิาร มตใิดๆ ที ่“ถูกชะลอโดยคณะกรรมาธกิาร” อาจถูกนําเขา้กอ่นการประชมุสภา  
สามญั โดยมคีะแนนเสยีงขา้งมากของผูแ้ทนใหด้ําเนินการเชน่น้ันตอ่ญตัตดิงักลา่ว ญตัตดิงักล่าวจะถูกถอืว่าเป็นญตัตหิลกัทีอ่ยู่ 

ภายใตก้ารพจิารณา และจะตอ้งดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นจะเร ิม่รายงานคณะกรรมาธกิารคร ัง้ถดัไป 
 

XV 
 

ญตัตทิีถ่กูเลือ่นการพจิารณา การเลือ่นการพจิารณาญตัตสิามารถกระทําได ้แต่ตอ้งเลือ่นไปโดยมรีะยะเวลาทีแ่น่นอนอยู่ใน 

ชว่งเวลาระหว่างสมยัประชมุสภาสามญันี ้
 

XVI 
 
การพจิารณาใหม่ ญตัตใิหพ้จิารณาการกระทํากอ่นหนา้นีส้ามารถทําได ้แต่ไดเ้ฉพาะหน่ึงคร ัง้ต่อหน่ึงประเด็นเท่าน้ัน และจะตอ้ง  
ดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นจะเร ิม่รายงานคณะกรรมาธกิารคร ัง้ถดัไป 
 

XVII 
 
กฎการไม่สูบบุหรี ่ไมอ่นุญาตใหสู้บบุหรีภ่ายในสถานทีจ่ดังาน สามารถสูบบุหรีท่ีด่า้นนอกได ้โดยใหห่้างจากประตูทางเขา้ 

อย่างนอ้ย 10 ฟุต การสูบบุร ีจ่ะรวมถงึบุหรีไ่ฟฟ้า บุหรีไ่อนํา้ 
 

XVIII 
 
ส่วนที ่1 อุปกรณส์ือ่สารอเิล็กทรอนิกส ์ขณะกาํลงัดําเนินการประชมุ จะตอ้งปิดอุปกรณบ์นัทกึภาพและเสยีงสว่นบุคคล 
(ทัง้ภาพและเสยีง) หา้มมใิหถ้่ายภาพยนตรห์รอืบนัทกึภาพและเสยีงใดๆ ในการประชมุ จะตอ้งปิดเสยีงอุปกรณม์อืถอื 
ทัง้ในทีป่ระชมุสามญัและในหอ้งประชมุคณะกรรมการ 
 
ส่วนที ่2 การสนทนาระหว่างบุคคล หากการสนทนาระหว่างบุคคลรบกวนการประชมุทีก่าํลงัดาํเนินอยู่ ผูแ้ทนจะถูกขอใหย้า้ย 

สถานทีท่ีส่นทนากนัออกจากพืน้ทีก่ารประชมุ และออกไปภายนอกหอ้งประชมุคณะกรรมการ เจา้หนา้ทีส่ภาและตาํรวจสภาม ี

อํานาจทีจ่ะขอใหผู้แ้ทนทีส่นทนารบกวนการประชมุออกไปจากพืน้ทีก่ารประชมุ ฟังกช์นัการพูดคุยแบบกลุ่มสําหรบัผูเ้ขา้รว่ม 

ประชมุทางไกลจะถกูปิด 
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ส่วนที ่3 มารยาทตอ่ผูใ้ชร้ถเข็นผูป่้วยหรอืผูสู้งอายุ/สกูต๊เตอร ์ เพือ่เป็นการยอมรบัตอ่การสนับสนุน ADA/ ความสามารถใน  
การเขา้ถงึสิง่อาํนวยความสะดวกของสหภาพ เราจะตอ้งมมีารยาทต่อบุคคลทีใ่ชอุ้ปกรณช์ว่ยในการเคลือ่นทีใ่นบรเิวณพืน้ที ่
จดัประชมุ ผูแ้ทนจะถกูขอใหอ้นุญาตใหบุ้คคลทีใ่ชอุ้ปกรณช์ว่ยในการเคลือ่นทีแ่ละผูช้ว่ยของพวกเขาใหอ้ยู่ตน้ควิในการ 

รบับรกิาร/เสริฟ์อาหาร 
 
ส่วนที ่4 ป้ายหรอืแบนเนอร ์ ไมอ่นุญาตใหม้ป้ีายหรอืแบนเนอรใ์ดๆ ในพืน้ทีจ่ดัการประชมุ นอกเหนือจากป้ายและแบนเนอร ์ 
อย่างเป็นทางการของสภา ป้ายและแบนเนอรต์่างๆ จะไดร้บัอนุญาตใหต้ดิตัง้ไดใ้นแกลอรี/่พืน้ทีข่องผูส้งัเกตการณ ์ยกเวน้ที ่
ไดจ้ํากดัไวใ้นกฎขอ้ที ่8 เกีย่วกบัการแสดงสือ่รณรงคก์ารเลอืกตัง้ของสหภาพ 
 

XIX 
 
คณะกรรมาธกิารกฎประจํา คณะกรรมาธกิารกฎประจํามอีํานาจในการแกไ้ขระเบยีบขอ้บงัคบัทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้ เพือ่ 

รบัประกนัว่าการปรบัปรุงแกไ้ขเหล่านีส้อดคลอ้งกบัภาษาทีใ่ชอ้ยู่ การปรบัแกด้งักลา่วไม่ควรจะเป็นการปรบัแกใ้จความสาํคญั 

คณะกรรมาธกิารจะรายงานการปรบัแกด้งักล่าวต่อบอรด์บรหิารภายในเกา้สบิ (90) วนั หลงัจากการพกัประชมุของสภาสามญั 
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รายงานคณะกรรมาธกิารกฎระเบยีบ รายงานของคณะกรรมาธกิารกฎระเบยีบนีจ้ะถูกนําเสนอต่อทีป่ระชมุสภาสามญัเพือ่ 

ดําเนินการตามความเหมาะสมตามดลุยพนิิจของประธานของคณะกรรมาธกิารดงักล่าว 
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