
 

ขอบังคับ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ.  2549 
------------------------------------------- 

 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากนายทะเบียนรับจดทะเบียนเปนตนไป 
 
ขอ 3. ในขอบังคับนี้ 
 สหภาพแรงงาน หมายความวา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 นายทะเบียน หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
 คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ หมายความวา กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 อนุกรรมการ หมายความวา อนุกรรมการสหภาพแรงงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 สมาชิก  หมายความวา สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 ประธาน หมายความวา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 รองประธาน หมายความวา รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 เลขาธิการ หมายความวา เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 เหรัญญิก หมายความวา เหรัญญิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 นายทะเบียนสหภาพแรงงาน  หมายความวา นายทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ขอ 4. สหภาพแรงงานนี้มีอักษรยอวา   “สร.ปตท.”  มีช่ือภาษาอังกฤษวา “STATE ENTERPRISE EMPLOYEES 

UNION OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED” มีช่ือยอภาษาอังกฤษวา “SUP” 
 
ขอ 5. ตราสหภาพแรงงาน ประกอบดวย สมาชิกเกี่ยวแขนกันลอมสัญลักษณ บมจ.ปตท. โดยมีอักษรภาษาไทยลอม 

รอบอยูดานบน และอักษรภาษาอังกฤษลอมรอบดานลาง และมีอักษรยอภาษาอังกฤษ “SUP” อยูตรงกลาง
สัญลักษณ ซึ่งมีความหมายวาสมาชิกจะรวมมือกันสงเสริม    ความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับนายจาง      
และระหวางลูกจางดวยกันตามรูปที่ประทับดังนี้.- 
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หมวด 2 
วัตถุประสงค 

 

ขอ 6. สหภาพแรงงาน  มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับนายจางและระหวางลูกจางดวยกัน 
(2) พิจารณาชวยเหลือลูกจางตามคํารองทุกข 
(3) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจาง 
(4) ดําเนินการและใหความรวมมือใหเกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ 
(5) จัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 

หมวด 3 
ท่ีตั้งสํานักงาน 

 
ขอ 7. สหภาพแรงงาน  มีสํานักงานตั้งอยู  ณ  เลขที่  555  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 

10900  โทรศัพท  0-2537-2116 โทรสาร 0-2537-2117  
 การยายที่ต้ังสํานักงานสหภาพแรงงาน  ใหนําเขาที่ประชุมใหญเพื่อขอมติแกไขขอบังคับและนําไป   

จดทะเบียนภายใน  14  วัน   นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ 
 

หมวด 4 
วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 

ขอ 8. สมาชิกของสหภาพแรงงานตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1) เปนลูกจางของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(2) ไมเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานอื่น 
(3) ไมเปนลูกจางระดับผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง เลิกจาง ขึ้นคาจาง ตัดคาจาง หรือลดคาจาง 
(4) ไมเปนบุคคลที่ถูกใหพนจากการเปนสมาชิกตามขอ 10(4) เวนแตไดพนจากสมาชิกภาพดวยเหตุดังกลาวไป

แลวเกิน  1  ป  หรือคณะกรรมการ หรือที่ประชุมใหญมีมติใหรับเขาเปนสมาชิก 
 
ขอ 9. การสมัครเปนสมาชิก 
 การสมัครเปนสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 จะสมัครเขาเปนสมาชิกไดดวยการยื่นใบสมัครตอนายทะเบียนของ

สหภาพแรงงาน  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวนใหถือวาสมาชิกภาพของผูสมัครนั้น
สมบูรณ   

  กรณียังมิไดประชุมใหญสามัญครั้งแรก ใหคณะผูเริ่มกอการดําเนินการตามวรรคแรก 
 

ขอ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ขาดคุณสมบัติตามขอ 8 
(3) ลาออกโดยแจงเปนหนังสือตอนายทะเบียนสหภาพแรงงานและใหมีผลนับแตหนังสือนั้นไป  ถึง              

นายทะเบียนสหภาพแรงงาน 
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(4) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของสหภาพแรงงาน หรือกระทําตนเปนปฏิปกษตอสหภาพ

แรงงาน หรือประพฤติเปนที่เสื่อมเสียแกสหภาพแรงงาน และคณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียง 2 
ใน 3 ของคณะกรรมการ  และสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ประชุมใหญมีมติใหออก 

(5) คางชําระคาบํารุงติดตอกันเกินกวา   3   เดือน  นับแตวันที่ครบกําหนดชําระตามขอ 11(2) 
(6) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก 

หมวด 5 
อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงิน 

 
ขอ 11. อัตราเงินคาสมัคร คาบํารุงและวิธีการชําระ 

(1) คาสมัครและคาบํารุง ซึ่ง สมาชิกตองชําระใหสหภาพแรงงานใหเปนไปตามอัตราดังนี้ 
ก. คาสมัคร   คนละ  15  บาท  (สิบหาบาทถวน) 
ข. คาบํารุงรายเดือน ๆ ละ  15  บาท  (สิบหาบาทถวน) 
ค. คาบํารุงที่ชําระเปนรายป ๆ ละ  180  บาท  ถาแบงชําระเปนงวดใหชําระ 3 งวด  งวดละ   60  บาท 

(2) คาบํารุงรายเดือนใหชําระภายในวันที่ 30 ของแตละเดือน หากชําระเงินเปนรายปใหชําระภายในวันเดียวกัน
กับการชําระเงินของสมาชิกรายเดือน ณ เดือนเริ่มตนของปใหมที่ตองมีการชําระ 

(3) สมาชิกที่คางชําระคาบํารุง 2 เดือน นับแตวันครบกําหนดชําระตามขอ 11(2) จะไมมีสิทธิไดรับผลประโยชน
ใด ๆ จากสหภาพแรงงาน  ตามขอ 12(1) (2) 

(4) การเก็บเงินคาบํารุงจากสมาชิกอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีในการเก็บดังตอไปนี้ 
ก. สมาชิกชําระคาบํารุง  ณ  ที่ทําการสหภาพแรงงาน 
ข. ใหมีผูแทนของสหภาพแรงงาน ไปรับเงินคาบํารุงตามหนวยงานที่สมาชิกประจําอยู 
ค. ใหฝายบริหารหักเก็บคาบํารุงทางบัญชีจายเงินเดือน โดยความยินยอมของสมาชิกเปนหนังสือ 
ง. ใหสหภาพแรงงาน หักเก็บคาบํารุงจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยผานธนาคาร 

 

หมวด 6 
สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

 

ขอ 12. สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้ 
(1) เสนอความคิดเห็น รับรองขอเสนอ อภิปรายสนับสนุนหรือคัดคาน ต้ังขอซักถาม เกี่ยวกับกิจการของสหภาพ

แรงงาน ออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในเรื่องตาง ๆ เวนแตสมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตามขอ 11(3) 
(2) สมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการ  หรือไดรับการแตงต้ังเปนอนุกรรมการ หรือเจาหนาที่อื่นๆ ของสหภาพ   

แรงงาน เวนแตสมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตามขอ 11(3) 
(3) ขอใหสหภาพแรงงานคุมครองสิทธิประโยชนและสวัสดิภาพการทํางานและขอคําแนะนําปรึกษาในปญหา 

ที่เกี่ยวกับการแรงงาน 
(4) ไดรับการชวยเหลือและผลประโยชนที่สหภาพแรงงานจัดขึ้น 
(5) ตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงาน ไดในเวลาเปดทําการ 

 

ขอ 13. สมาชิกมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) เขารวมประชุมตามที่สหภาพแรงงานกําหนด 
(2) ปฏิบัติตามขอบังคับ มติของคณะกรรมการอันชอบดวยกฎหมาย และมติที่ประชุมใหญ 
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(3) รวมมือและชวยเหลือกิจการของสหภาพแรงงานที่จะเปนประโยชนตอสมาชิก 
(4) รักษาผลประโยชนของสหภาพแรงงานและไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอสหภาพแรงงาน หรือประพฤติตน

เปนที่เสื่อมเสียแกสหภาพแรงงาน 
(6) แจงใหนายทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเลขาธิการทราบโดยเร็ว กรณีที่สมาชิกเปลี่ยนแปลงที่อยู  หรือ    

หนวยงานหรือตําแหนงหนาที่การงาน 
(7) ปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่สหภาพแรงงานไดทําไวกับนายจาง 

 

หมวด 7 
คณะกรรมการ 

 

ขอ 14. คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 13 คน แตไมเกิน 29 คน ตามที่คณะกรรมการเปนผูกําหนด โดย
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ โดยกําหนดสัดสวนกรรมการภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคใต ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมีกรรมการอยางนอยภาคละ 1 คน ภาคตะวันออก ไดแก ศูนยปฏิบัติการชลบุรี  ฝายคลัง
ปโตรเลียมภาคตะวันออก โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ใหมีกรรมการอยางนอยแหงละ 2 คน  ภาคกลาง ไดแก 
สํานักงานใหญ คลังน้ํามันพระโขนง ใหมีกรรมการอยางนอยแหงละ 5 คน นอกนั้นใหไดรับการเลือกต้ังโดย   
การนับคะแนนตามลําดับจนครบจํานวนที่ตองการ กรณีภูมิภาคใดมีจํานวนไมครบตามสัดสวนที่กําหนดถือวา
สละสิทธิ์และใหนําจํานวนนั้นเปนสัดสวนกลาง 

  ใหคณะกรรมการซึ่งไดรับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญเลือกกรรมการดวยกัน เพื่อดํารงตําแหนง
ประธาน  เลขาธิการ  เหรัญญิก  นายทะเบียนสหภาพแรงงาน  และกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่เห็นสมควร 

  วิธีการเลือกต้ังกรรมการ 
1. ใหมีการเลือกต้ังกรรมการอยางนอยจังหวัดละหนึ่งแหง  ณ หนวยงานที่  มีสมาชิกสังกัดอยู  โดย

วิธีหยอนบัตร ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ  และใหเลือกต้ังกอนวันประชุมใหญอยางนอย  15  วัน 
2. ใหผูบริหารสูงสุดของหนวยเลือกต้ังเปนประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการอื่น ๆ          

ที่ไมเปนสมาชิกสหภาพ  อีกไมเกิน  5  คน เปนกรรมการเลือกต้ัง 
ในกรณีผูบริหารสูงสุดไมสามารถทําหนาที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งได ใหผูบริหารลําดับ
รองลงมาเปนประธานแทน 

3. เมื่อสมาชิกหยอนบัตรเลือกต้ังครบถวน  หรือหมดเวลาการเลือกต้ังแลว  ใหกรรมการเปดหีบ    
นับคะแนน และบันทึกคะแนนลงแบบฟอรมที่กําหนด  แลวนําใบบันทึกคะแนนพรอมบัตร    
เลือกต้ังใสซองกระดาษที่คณะกรรมการกําหนด  แลวปดผนึกอยางดีพรอมทั้งลงลายมือช่ือ     
คณะกรรมการเลือกต้ังทุกคนบนซองกระดาษ   สงไปรษณียตอบรับภายในประเทศมายังสหภาพฯ 
กอนวันประชุมใหญ 

4. ใหคณะกรรมการเลือกต้ังเปดซองบัตรเลือกต้ังและนับคะแนนพรอมกันในวันประชุมใหญ              
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกต้ังถือวาเปนที่สุด 

5. ใหสมาชิกในที่ประชุมใหญเปนผูสรรหาคณะกรรมการเลือกต้ัง 
 

ขอ 15. กรรมการและอนุกรรมการตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 
(2) ไมเปนผูซึ่งนายทะเบียนสั่งใหออกจากตําแหนงกรรมการภายในระยะเวลาหนึ่งป  นับแตวันที่นายทะเบียน

สั่งใหออกจากตําแหนง 
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ขอ 16. วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ   4   ป  หากกรรมการคนใดพนจากตําแหนงกอน      

ครบวาระใหคณะกรรมการแตงต้ังผูไดรับคะแนนรองลงมาตามลําดับจากการเลือกต้ังขึ้นเปนกรรมการแทน        
ในตําแหนงที่วางเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ทดแทนภายในกําหนดเวลา  45  วัน  นับแตวันที่
กรรมการคนนั้นพนจากตําแหนง  เวนแตวาระของการเปนกรรมการจะเหลือไมถึง   60  วัน 

  ในกรณีที่ไมมีผูไดรับคะแนนลําดับรองลงมา  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกต้ังแทนตําแหนงที่วาง
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

 

ขอ 17. นอกจากกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ตามขอ 16 แลว ใหกรรมการพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยการยื่นเปนหนังสือตอประธาน หรือผูทําการแทนและใหมีผลต้ังแต วันที่หนังสือนั้นไปถึง

ประธาน หรือผูทําการแทน พรอมทั้งแจงใหนายทะเบียนทราบดวยภายในกําหนดไมเกิน   14   วัน               
นับแตวันที่ไดรับหนังสือการลาออก 

(3) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถตามคําสั่งศาล 
(4) ไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(5) ที่ประชุมใหญมีมติไมไววางใจ 
(6) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือมติใดๆ ของที่ประชุมใหญอันชอบดวยกฎหมายหรือกระทําการอันนํา

ความเสื่อมเสียใหแกสหภาพแรงงาน และคณะกรรมการ 2 ใน 3 มีมติใหงดปฏิบัติหนาที่  และที่ประชุมใหญ
มีมติใหออก 

(7) ขาดคุณสมบัติตามขอ 15 
(8) ไมเขารวมประชุมคณะกรรมการเปนเวลาติดตอกันเกินกวา  3  ครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(9) นายทะเบียนมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงในกรณีที่ไดกระทําการฝาฝนกฎหมาย กรรมการที่พนจากตําแนง   

ในกรณีเชนวานี้จะไมมีสิทธิสมัครและรับเลือกต้ังเปนกรรมการอีกจนกวาจะพน 1  ป  นับแตวันที่พนจาก
ตําแหนง 

 

ขอ 18. ใหกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) กรรมการพนจากตําแหนงตามขอ 17  เกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(2) ที่ประชุมใหญมีมติไมไววางใจกรรมการทั้งคณะ 
(3) นายทะเบียน มีคําสั่งใหพนจากตําแหนงทั้งคณะ 

 
ขอ 19. เมื่อคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงจัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการ

ชุดใหมจากที่ประชุมใหญภายใน  45  วัน นับแตวันที่ครบวาระหรือวันที่พนจากตําแหนงทั้งคณะแลวแตกรณี   
และใหมอบหมายอํานาจหนาที่และกิจการทั้งปวงของสหภาพแรงงานใหคณะกรรมการชุดใหมรับมอบไป   
ดําเนินการภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ไดรับจดทะเบียน 

  คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตองปฎิบัติหนาที่ไปพลางกอน  เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา          
คณะกรรมการชุดใหมไดรับการจดทะเบียน 
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ขอ 20. ในการเลือกต้ังกรรมการใหม หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ใหประธานยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน  

ภายใน  14  วัน  นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ  คณะกรรมการดังกลาวจะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียน
ไดรับจดทะเบียนแลว 

 

ขอ 21. คณะกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของขอบังคับ และมติของที่
ประชุมใหญ  และเปนผูแทนสหภาพแรงงานในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะ  
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการแทนก็ไดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือประทับตราของ         
สหภาพแรงงาน  โดยประธานเปนผูลงนาม  

 

ขอ 22. คณะกรรมการอาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได 
 

ขอ 23. คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(1)  พิจารณารับสมัครสมาชิก 
(2)  เก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิก และเงินคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ 
(3)  จัดประชุมใหญ  หรือเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญตามคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
(4)  เสนองบประมาณประจําป รายงานกิจกรรม และฐานะการเงินตอที่ประชุมใหญ 
(5)  ยื่นขอเสนอตอคณะกรรมการกิจการสัมพันธเพื่อพิจารณาปรึกษาหารือแกปญหาตามคํารองทุกขของ     

ลูกจางหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการรองทุกขที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
(6)  ดําเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของขอบังคับ 
(7)  จัดใหมีบริการใหคําปรึกษา  เพื่อแกไขปญหา หรือขจัดขอขัดแยงเกี่ยวกับการบริหารงานและ การทํางาน 
(8)  จัดใหมีการบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน หรือทรัพยสินเพื่อสวัสดิการของสมาชิก  หรือเพื่อ

สาธารณประโยชน  ทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร 
(9)  กําหนดและพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดานสวัสดิการ เสนอตอ

ที่ประชุมใหญ 
(10)  จัดใหมีบริการสนเทศ  เพื่อประโยชนแกสมาชิก 
(11)  ยื่นขอเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  หรือการแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจาง และแตงต้ังผูแทนในการเจรจา  ทั้งนี้จะแตงต้ังที่ปรึกษาในการเจรจาไมเกินสองคนดวยก็ได 
(12)  แตงต้ังผูแทนเขารวมเปนกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงผูแทนในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ และ             

คณะกรรมการอื่นๆ  เพื่อประโยชนของสมาชิก   
(13)  ขอคัดสําเนาคํารองหรือเอกสารใด ๆ ของสมาชิก  หรือกรรมการที่ยื่นตอนายทะเบียนหรือหนวยงานอื่นๆ  

ไดทุกประการ 
(14)  รวมจัดต้ังหรือเขาเปนสมาชิกสหพันธแรงงาน รวมทั้งการถอนตัวออกจากสหพันธแรงงานดวย 

 
ขอ 24. หามมิใหคณะกรรมการและกรรมการผูทําหนาที่แทนสหภาพแรงงานเรียกหรือรับหรือยอมจะรับเงินทรัพยสิน 

หรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่น เพื่อกระทําการ ไมกระทําหรือประวิง การกระทําอันขัดตอวัตถุประสงคของ       
สหภาพแรงงาน ซึ่งอาจเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลหรือคณะบุคคลใดหรืออาจเสียหายแกสหภาพแรงงาน 

 

ขอ 25. กรรมการผูใดกอใหเกิดหนี้สินแกสหภาพแรงงาน โดยไมชอบดวยขอบังคับหรือมติที่ประชุมกรรมการผูนั้น      
จะตองรับผิดชอบในหนี้สินนั้นเปนการสวนตัว 
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ขอ 26.  การประชุมของคณะกรรมการ 

1. การประชุมสามัญ  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  
2. การประชุมวิสามัญจะจัดใหมีขึ้นในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ประธานเปนผูเรียกประชุม 
(2) กรรมการไมนอยกวา 1 ใน 5 ของคณะกรรมการเขาช่ือเรียกประชุม การประชุมตองมีกรรมการ       

เขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม 
  กรรมการทุกคนที่เขาประชุมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและอภิปราย การลงมติของที่ประชุม    

ใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

  การออกเสียงจะกระทําโดยวิธีเปดเผยหรือวิธีลับก็ไดแลวแตมติในที่ประชุมจะเห็นสมควร
ตามแตกรณี 

  การเรียกประชุมตองทําเปนหนังสือระบุวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมแจงใหกรรมการ
ทุกคนทราบกอนวันประชุมอยางนอย  3  วัน เวนแตจะมีการนัดหมายในที่ประชุมใหกรรมการทุกคนได
ทราบลวงหนาแลว หรือมีความจําเปนตองเรียกประชุมดวนก็ใชวิธีอื่นได 

 

หมวด 8 
การประชุมใหญ 

 
ขอ 27. การประชุมใหญคือการประชุมของสมาชิกทุกคนตามทะเบียนที่มีสิทธิเขาประชุมไดตาม 
 ขอบังคับในขอ 12(1) 
 การประชุมใหญมี 2 ประเภท คือ การประชุมใหญสามัญ และการประชุมใหญวิสามัญ 

1. การประชุมใหญสามัญ 
1.1 การประชุมใหญสามัญครั้งแรกหมายถึง การประชุมใหญภายใน  120  วัน  นับแตวันที่  จดทะเบียนเพื่อ

เลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงใหคณะกรรมการ และอนุมัติรางขอบังคับที่ไดยื่นตอ
นายทะเบียน 

1.2 การประชุมใหญสามัญประจําป หมายถึง การประชุมใหญที่จัดใหมีปละ  1  ครั้ง  และจะตองจัดใหมีขึ้น
ภายในเดือนเมษายน   วัน  เวลา  และสถานที่ประชุม ใหคณะกรรมการ เปนผูกําหนด  กรณีที่มีเหตุ
จําเปนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันเวลาของการประชุมได 

2. การประชุมใหญวิสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการจัดใหมีขึ้น หรือสมาชิกผูมีสิทธิตามขอบังคับ
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา 100 (หนึ่งรอย) คน ลงลายมือช่ือทํา
หนังสือโดยแจงวัตถุประสงคและเหตุผลที่รองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญเพื่อพิจารณากิจการ
ใดได  และใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญภายใน  45  วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ถาคณะกรรมการ
ไมเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาดังกลาว สมาชิกมีสิทธิแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียน ทราบเพื่อ
พิจารณาสั่งให คณะกรรมการเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน กําหนด 

 

ขอ 28. การประชุมใหญสามัญครั้งแรก ผูเริ่มกอการเปนผูเรียกประชุม สวนการประชุมใหญสามัญประจําป และการ
ประชุมใหญวิสามัญ ประธาน หรือเลขาธิการที่ไดรับมอบหมายจากประธาน เปนผูเรียกประชุมโดยมีหนังสือ   
แจงไปยังสมาชิกทุกคน หรือปดประกาศที่สํานักงานของสหภาพแรงงาน หรือดวยวิธีอื่น  เพื่อใหสมาชิกทราบ
รวมทั้งผูเรียกประชุมตองแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม 
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ขอ 29. การประชุมใหญตองมีสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน หรือ  ไมนอยกวา    

60  คน   เขาประชุมจึงจะครบองคประชุม 
  เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมแลวหากสมาชิกยังมาไมครบองคประชุมตามกลาวขางตนใหประธาน 

แจงขยายกําหนดเวลาเริ่มประชุมออกไปไดอีกไมเกินหนึ่งช่ัวโมง  ใหสมาชิกในที่ประชุมทราบ หากพน
กําหนดเวลาที่ไดขยายแลวแตองคประชุมยังไมครบตามกําหนดอีก ใหเลื่อนการประชุมออกไปภายใน  30  
(สามสิบ) วัน  นับจากวันที่ไมอาจประชุมได ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม 

 การประชุมตองมีระเบียบวาระอยางนอย   ดังตอไปนี้ 
1. การประชุมใหญครั้งแรก 

1.1 แถลงกิจการที่ไดกระทําไปแลว 
1.2 อนุมัติรางขอบังคับ 
1.3 เลือกต้ังผูสอบบัญชี 
1.4 เลือกต้ังกรรมการ 
1.5 เรื่องอื่น ๆ ถามี 

2. การประชุมใหญสามัญประจําป 
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญครั้งที่แลว 
2.2 เสนอรายงานประจําป 
2.3 เสนองบดุลและรายงานการสอบบัญชี เพื่อใหสมาชิกพิจารณารับรอง 
2.4 การเลือกต้ังผูสอบบัญชี 
2.5 เสนอนโยบาย หลักการดําเนินงาน แผนงานและงบประมาณรายรับและรายจายของสหภาพแรงงาน   

ในปตอไป 
2.6 การเลือกต้ังกรรมการ 
2.7 เรื่องอื่น ๆ (พิจารณาเรื่องที่สมาชิกไดแจงขอไวหรือในที่ประชุมเสนอ) สําหรับระเบียบวาระการประชุม

ใหญวิสามัญ  ใหอนุโลมตามการประชุมใหญสามัญประจําป 
 
ขอ 30. สมาชิกที่ประสงคจะเสนอญัตติเรื่องใด ๆ เขาไวในวาระการประชุม ใหเสนอเรื่องตอประธาน  หรือเลขาธิการ 

ภายในระยะเวลา  7  วัน  กอนการประชุมใหญ และเรื่องที่จะเสนอนั้นตองมีสมาชิกรวมสนับสนุนไมนอยกวา   
20  คน สวนญัตติซึ่งเสนอขึ้นมาในระหวางการประชุมที่ประชุมจะพิจารณาไดตอเมื่อมีสมาชิกสนับสนุน          
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม 

 
ขอ 31. การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ  ในที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกผูมีสิทธิ  ถามติในเรื่องใดมี

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 
ขอ 32. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใดซึ่งจะตองขอมติที่ประชุมใหญนั้น  อาจจะใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง        

ดังตอไปนี้ 
(1) ลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปดเผย 
(2) ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ 

  ทั้งนี้ตามแตมติที่ประชุมเห็นสมควร ยกเวนการเลือกต้ังกรรมการที่มีผูสมัครรับเลือกต้ังเกินกวา    
จํานวนที่กําหนดตองลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับเทานั้น 
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ขอ 33.  กิจการดังตอไปนี้  จะกระทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น คือ 

(1) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(2) เลือกต้ังกรรมการ เลือกต้ังผูสอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป  และงบประมาณ 
(3) การใหบริการเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน 
(4) รับเงินชวยเหลือจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย หรือคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
(5)  เลิกสหภาพแรงงานและการแตงต้ังผูชําระบัญชี 
(6)  การโอนทรัพยสินเมื่อเลิกสหภาพแรงงาน 

 

หมวด 9 
การบริหารสหภาพแรงงาน 

 
ขอ 34. อํานาจหนาที่ของกรรมการในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 
 ประธาน

1. เปนประธานดําเนินการประชุมในที่ประชุมใหญของสหภาพแรงงาน และที่ประชุมคณะกรรมการ 
2. ควบคุมการบริหารงานของสหภาพแรงงาน  ใหเปนไปตามขอบังคับและมติของที่ประชุมใหญ 

 รองประธาน
1. จัดทําแผนงานตามสายงานที่ไดรับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และควบคุมการดําเนินงาน  

ในสายงานที่รับผิดชอบใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
2. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ กรณีที่ประธานไมสามารถเขาประชุมได หรือตามที่ประธาน

มอบหมาย 
 เลขาธิการ

1.  จัดเตรียมการประชุม  และการบันทึกรายงานการประชุมของสหภาพแรงงาน 
2.  จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของสหภาพแรงงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  เพื่อแถลงตอที่

ประชุมใหญประจําป 
3.  ประสานงานและจัดทําหนังสือถึงนายทะเบียน  และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 
4.  ดําเนินการดานเอกสารหนังสือ  และเผยแพรขาวสาร  ประกาศตาง ๆ แกสมาชิกและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5.  ทําหนาที่แทนประธาน  ตามที่ประธานหรือที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมาย 

 

 เหรัญญิก
1. รับ-จายและรักษาเงิน   ตลอดจนการจัดทําและควบคุมบัญชีการเงินของสหภาพแรงงาน 
2. จัดทํารายงานและแถลงฐานะการเงินเสนอตอคณะกรรมการเปนรายเดือน  เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ 
3. จัดทําบัญชีรายรับ บัญชีรายจาย บัญชีทรัพยสิน ลูกหนี้ เจาหนี้ ของสหภาพแรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 
4. ประสานงานดานบัญชีและการเงินทั้งหมดเพื่อประโยชนของการบริหารงานสหภาพแรงงาน 

 นายทะเบียนสหภาพแรงงาน
1. จัดทําทะเบียนสมาชิกของสหภาพแรงงานตามที่นายทะเบียนกําหนด 
2. ตรวจสอบสถานภาพของสมาชิก  และแถลงสถานภาพการเขา-ออกของสมาชิกใหที่ประชุมคณะกรรมการ

ทราบทุกเดือน 
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3. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อยูของสมาชิก เพื่อประโยชนในการจัดสงเอกสารใหแกสมาชิก 
4. ดําเนินการตามที่ประธานหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมาย 

 

หมวด 10 
การจัดการ การใชจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสิน 

 

ขอ 35. รายไดของสหภาพแรงงานไดมาจาก 
(1) คาสมัครของสมาชิก 
(2) คาบํารุงของสมาชิก 
(3) รายไดอื่น ๆ จากการดําเนินการของสหภาพแรงงานที่ไมขัดตอกฎหมาย 
(4) การรับบริจาค 

 
ขอ 36. รายจายของสหภาพแรงงาน จะจายโดยคณะกรรมการ เปนผูรับผิดชอบ และการใชจายเงิน จะทําไดแตเพียง      

เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้เทานั้น 
(1) คาใชจาย   เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  และคาใชจายอื่น ๆ  สําหรับเจาหนาที่ และลูกจางของสหภาพแรงงาน 
(2) คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และอาหารเทาที่จําเปน  เนื่องจากการที่ผูแทนสหภาพ แรงงาน ไปประชุม 

หรือหารือในนามสหภาพแรงงาน เพื่อการดําเนินการในเรื่องที่เปนประโยชนกับสมาชิกหรือการบริหารงาน
สหภาพแรงงาน 

(3) คาใชจายในการบริหารงานของสหภาพแรงงาน  รวมทั้งคาตรวจสอบบัญชี 
(4) คาใชจายในการเขารวมกับสหภาพแรงงานอื่นเพื่อจัดต้ังและเขารวมกิจกรรมสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือองคกรแรงงานในระดับสูงที่กฎหมายรับรอง 
(5) คาใชจายเพื่อการอื่น  อันกอประโยชนแกสหภาพแรงงาน  และสมาชิก โดยไดรับความเห็นชอบจากมติในที่

ประชุมใหญแลว ทั้งนี้วัตถุประสงคในการจายเงินดังกลาว จะตองไมขัดตอกฎหมาย และความสงบเรียบรอย
ของประชาชน 

 

ขอ 37. คณะกรรมการจะสั่งจายเงินครั้งเดียวไดไมเกิน 50,000 บาท  (หาหมื่นบาท) เวนแตจะไดรับอนุญาตโดยความ
เห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ 

 

ขอ 38. เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดของสหภาพแรงงาน ไวไดไมเกิน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาท)  นอกนั้นตองนํา
ฝากธนาคารหรือสหกรณออมทรัพยในนามของสหภาพแรงงาน 

  ในกรณีที่จําเปนตองถือเงินสดมากกวา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)  ใหเหรัญญิกขออนุมัติตอ   
คณะกรรมการ 

 

ขอ 39. การจายเงินใหเหรัญญิกเปนผูจายไดตามหลักฐานการขอเบิกจายที่เปนหนังสือซึ่งมีประธานรวมกับกรรมการอื่น 
ที่มิใชเหรัญญิกหรือผูชวยเหรัญญิกอีก 1  คน เปนผูลงนามรวมกัน  ถาสั่งจายเงินเกิน 10,000  บาท  จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

  การสั่งจายเงินหรือเบิกจากธนาคาร  หรือสหกรณออมทรัพย   ตองมีบุคคลตอไปนี้  ลงลายมือช่ือ
รวมกันคือ.- 

(1) ประธาน หรือรองประธาน ในกรณีที่ประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
(2) เลขาธิการ 
(3) เหรัญญิก 
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  ในกรณีที่เลขาธิการ หรือเหรัญญิก ไมอยู ใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการผูใดผูหนึ่งเปน ผูมี

อํานาจลงลายมือช่ือจายเงินดวยก็ได 
  การตรวจสอบสถานะการเงินของสหภาพแรงงาน ใหคณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาและรับทราบ

สถานะการเงินตามที่เหรัญญิกสรุปรายงานเสนอในแตละเดือน  และการรายงานสถานะการเงินนี้  เหรัญญิก
จะตองนําเสนอใหกรรมการทุกคนพิจารณาลวงหนาอยางชากอนวันประชุมของคณะกรรมการ 1 วัน 

 

ขอ 40. สหภาพแรงงานจะตองจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบ  12  เดือน  อันจัดวาเปนรอบปการบัญชีของ
สหภาพแรงงาน 
  งบดุลตองมีรายการแสดงจํานวนสินทรัพยและหนี้สินของสหภาพแรงงาน รวมทั้ง บัญชีรายรับ   
รายจาย     
  งบดุลตองทําใหแลวเสร็จ และจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอขอรับรองตอที่ประชุม
ใหญภายใน  90  วัน  นับแตวันสิ้นปการบัญชี และรายงานกิจการประจําปพรอมทั้งสําเนางบดุลเสนอตอ             
นายทะเบียน ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ประชุมใหญรับรอง 

 

ขอ 41. ผูสอบบัญชีซึ่งไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญมีหนาที่ตรวจสอบบัญชี หลักฐานการรับจายเงินและทรัพยสินของ
สหภาพแรงงาน และเสนอความเห็นตอที่ประชุมใหญ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหมีผูตรวจสอบบัญชีภายในเพื่อปฏิบัติหนาที่ก็อาจแตงต้ัง     
จากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ไดไมเกิน 2 คน โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวด 11 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

 

ขอ 42. ถาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรกพิจารณาอนุมัติรางขอบังคับฉบับขอจัดต้ังสหภาพแรงงานแลวใหผูเริ่มกอการนํา
สําเนาขอบังคับไปจดทะเบียนกับนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 

 

ขอ 43. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับอาจจะเสนอโดยคณะกรรมการหรือโดยสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิกไมนอยกวา 50 คน เขาช่ือเสนอใหที่ประชุมใหญไดพิจารณาและจะกระทําได
ตองใหรับมติเสียงขางมากจากที่ประชุม 

  เมื่อแกไขเพิ่มเติมขอบังคับแลว ประธาน ตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียน  ภายใน  14  วัน    
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติและจะมีผลใชบังคับเมื่อนายทะเบียน รับจดทะเบียนแลว 

 

หมวด 12 
การเลิกสหภาพแรงงาน 

 

ขอ 44. สหภาพแรงงานจะเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(1) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก ดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด 
(2) นายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิก 
(3) ลมละลาย 
(4) เมื่อมีจํานวนสมาชิกนอยกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนลูกจางทั้งหมด 

เมื่อมีเหตุเลิกตาม (1) (3) หรือ (4) ใหประธานแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียน ทราบภายใน      
15 วัน นับแตวันที่มีเหตุทําใหเลิก 
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ขอ 45. การเลิกสหภาพแรงงาน ตามขอ 44 สหภาพแรงงาน ยังคงดําเนินกิจการตอไปเพียงเทาที่จําเปน  เพื่อการชําระบัญชี

เทานั้น 
  การชําระบัญชีของสหภาพแรงงาน ใหดําเนินการตามกฎหมาย 
 

ขอ 46. เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลือเทาใด  ผูชําระบัญชีจะไมแบงใหแกสมาชิก แตใหโอนทรัพยสินที่เหลือ  
ไปใหแกมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือ หรือสงเสริมสวัสดิการของผูใชแรงงาน  
หรือแลวแตที่ประชุมใหญจะกําหนดในภายหลัง 

 

ขอบังคับนี้ไดผานการรับรองจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2549  เม่ือวันที่  22 กันยายน 2549 แลว 
 
 
 ลงช่ือ ณฐกร แกวดี 
 (นายณฐกร        แกวดี) 
 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 
 
 ลงช่ือ ประโพธิ อุปถัมภ 
 ( นายประโพธิ  อุปถัมภ ) 
 เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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