
 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

วาดวย  สวัสดิการสมาชิก  พ.ศ.2546 

……………………………………… 

อาศัยอํานาจตามขอบังคับ สร.ปตท. ขอ  23  (9)  ที่ประชุมคณะกรรมการ สร.ปตท.  คร้ังที่  
11/2546  วันที ่5 พฤศจิกายน 2546  มีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)  วาดวย สวัสดิการสมาชิก  พ.ศ. 2544  เพื่อใหความชวยเหลือดานสวัสดิการตาง ๆ  แกสมาชิกและ
ครอบครัว  ใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ ดังตอไปนี.้- 

ขอ  1.  ใหยกเลิกระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ  บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) วาดวย
สวัสดิการสมาชิก  พ.ศ.2544  และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  2.  ระเบียบนี้ใชบังคับตัง้แตวันที่  1 ธันวาคม 2546  เปนตนไป 

ขอ  3.  ในระเบียบนี ้

“สหภาพ” หมายถึง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  บริษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  บริษัท ปตท.จาํกัด 
(มหาชน) 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ  บริษัท ปตท.จํากดั 
(มหาชน) 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ  บริษทั ปตท.จํากัด 
(มหาชน) 

“ครอบครัวสมาชิก”หมายถึง คูสมรส  บิดา  มารดา  และบตุร  โดยชอบดวยกฎหมายของ
สมาชิก ไมเกิน  3  คน  ยกเวนบุตรบญุธรรม 

ขอ 4.  ในระเบียบนี้ใหสหภาพ  ชวยเหลือดานสวัสดิการแกสมาชิก  6  ประเภท  คือ 
4.1 การสงเคราะหงานศพ 
4.2 การคลอดบุตร 
4.3 การเจ็บปวยของสมาชิก 
4.4 การเกษยีณอายุราชการ 
4.5 การประสบภัยธรรมชาติ 
4.6 การประกันอบุัติเหตุสวนบคุคลของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
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ขอ  5.  การสงเคราะหงานศพ 

5.1 กรณีสมาชิกถึงแกกรรมใหสหภาพชวยเหลืองานศพเปนเงินสดจํานวน 1,000 
บาท (หนึ่งพนับาทถวน) และคาพวงหรีดเคารพศพในวงเงินไมเกนิ  500 บาท  
(หารอยบาทถวน)  หรือหากคณะกรรมการเห็นสมควรเปนเจาภาพงานศพให
ดําเนินการไดวงเงินไมเกินครั้งละ  2,000  บาท (สองพันบาทถวน) 

กรณีครอบครัวสมาชิกถึงแกกรรมใหสหภาพ  ชวยเหลืองานศพในวงเงนิไม
เกิน  500  บาท  (หารอยบาทถวน) 

ขอ  6.  การคลอดบุตร 

6.1 สมาชิกหรือคูสมรสสมาชิกคลอดบุตรใหไดรับการชวยเหลือในวงเงินไมเกิน  
500  บาท  (หารอยบาทถวน) 

6.2 ผูที่จะไดรับสวัสดิการนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา  7  เดือน 

6.3 สมาชิกตองแสดงหลักฐานเชน  สําเนาสูจบิัตร  และใบทะเบียนสมรส 

ขอ  7  การเจ็บปวยของสมาชกิ 

7.1 สมาชิกที่เจ็บปวยตองรักษาในโรงพยาบาล  ตั้งแต  3  วันขึ้นไปใหไดรับเงิน
เพื่อเยีย่มไขในวงเงินไมเกิน  500  บาท  (หารอยบาทถวน)  ตอป 

7.2 กรณีไมมีผูแทนสหภาพไปเยีย่มไขตามขอ  8.1   ใหสมาชกินําใบรับรองแพทย
มารับเงินที่สหภาพ  ภายใน  30   วัน  นับแตออกจากโรงพยาบาล 

ขอ  8  การเกษยีณอายุราชการ 

8.1 เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ  ใหสหภาพจัดของที่ระลึกในวงเงินไมเกนิ1,000  
บาท  (หนึ่งพนับาทถวน)  ตอคน 

8.2 ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา  1  ป 

ขอ  9.  การประสบภัยธรรมชาติ  เชน  อัคคีภัย  เปนตน 

9.1 ใหสหภาพบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก  รายละไมเกิน  2,000  บาท 
(สองพันบาทถวน)  ตอป 

9.2 ในกรณีสมาชิกประสบอัคคีภัยหลายราย  ใหเฉล่ียความชวยเหลือ คร้ังละไม
เกิน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถวน)  ทั้งนี้สมาชิกตองแสดงหลักฐาน  
สําเนาทะเบยีนบานที่เกดิอคัคีภัย  โดยมีช่ือสมาชิกรวมอยูดวย 
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ขอ  10.  การประกันอุบัติเหตสุวนบุคคลของสมาชิก  และครอบครัวสมาชิก 

ใหสหภาพจดัหาและคุมครองสวัสดิภาพของสมาชิกและครอบครัวโดยการประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลใหแกสมาชิกและครอบครัวในอัตราที่ต่ํากวาบุคคลธรรมดา
ทั่วไป  โดยสหภาพเปนผูชําระเบี้ยประกันใหแกสมาชิก   สําหรับครอบครัวสมาชิก
นั้น  สมาชิกสามารถใชสิทธิในการเปนสมาชิกสหภาพขอทําประกันภยัอุบัติเหตุ
สวนบุคคลใหแกครอบครัวในราคาพิเศษได 

 

 ประกาศ  ณ  วนัที่  1 ธันวาคม 2546 

  

 (นายณฐกร  แกวด)ี 

 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ 

 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

 

  

 (นายประโพธิ  อุปถัมภ) 

 เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ 

 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
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