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หมวด 1 
ช่ือ สถานทีต่ั้งและเคร่ืองหมาย 

 
ขอ้ท่ี 1. สหพนัธ์แรงงานน้ีมีช่ือว่า   “ สหพนัธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์แห่ง

ประเทศไทย ”    ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “สหพนัธ์แรงงาน” 
ขอ้ท่ี 2.  มีช่ือยอ่เป็นภาษาไทยวา่ “ ส.ป.ค.ท. ” 
ขอ้ท่ี 3.  มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า   “ PETROLEUM AND CHEMICAL WORKER’S 

FEDERATION  OF THAILAND ” 
ขอ้ท่ี 4.  มีช่ือยอ่เป็นภาษาองักฤษวา่ “P.C.F.T” 
ขอ้ท่ี 5.  สถานท่ีตั้งสหพนัธ์แรงงาน อยู่ท่ี  ส านักงานสหภาพแรงงานคนท ายางแห่ง

ประเทศไทย  เลขท่ี 50/9 ถ. พหลโยธิน ก.ม. 36   ต. คลองหน่ึง   อ. คลองหลวง   
จ. ปทุมธานี 12120 

ขอ้ท่ี 6.  เคร่ืองหมายสหพนัธ์แรงงาน 
(1) เคร่ืองหมายของสหพนัธ์แรงงานตามเอกสารหมายเลข  1 
(2) ธงของสหพนัธ์แรงงานตามเอกสารหมายเลข  2 
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หมวด2 
วตัถุประสงค์ 

ขอ้ท่ี 7.  เพ่ือส่งเสริม ช่วยเหลือ แสวงหา คุม้ครองผลประโยชน์ และคงไวซ่ึ้งสภาพการ
จา้ง สวสัดิการ  สวสัดิภาพในการท างาน   การจดัสวสัดิการและการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์อันดีระหว่างลูกจ้าง  ซ่ึงอยู่ภายใต้ขอ้บงัคบัสหพนัธ์แรงงาน   
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ ์ แก่สมาชิก และประชาชน 
ร่วมมือในกิจกรรมพิ เศษกับองค์กรนิ ติ บุคคลใดๆ ในอัน ท่ีจะพิทักษ ์ 
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

ขอ้ท่ี 8.  เพ่ือประกนัความมัน่คงและส่งเสริมหลกัการเจรจาต่อรองร่วมอยา่งมีสิทธิและ
เสรีภาพ 

ขอ้ท่ี 9.  ปรับปรุงช่วยเหลือสนบัสนุนและเป็นตวัแทนสหภาพแรงงานต่าง ๆ ในการท่ี
จะไดรั้บผลประโยชน์จากการเจรจาต่อรองร่วมเพ่ือสิทธิ ความมัน่คงและความ
ผาสุขของลูกจา้ง     โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหพนัธ์
แรงงานและ ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานแห่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัตลอดไป 

ขอ้ท่ี 10. เพ่ือส่งเสริมความสามคัคีในหมู่ลูกจ้างระหว่างสมาชิกกับลูกจ้างอ่ืนๆ และ 
ระหว่างสมาชิก กบั สมาชิกอ่ืนๆ มุ่งปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
เหล่านั้นโดยสนัติวิธี 

ขอ้ท่ี 11. เพ่ือเป็นหลกัประกนัและป้องกนัการวา่งงาน ช่วยเหลือส่งเสริมใหมี้การจา้งงาน
เป็นการเสริม สร้างเศรษฐกิจสงัคมของชาติใหเ้จริญยิง่ๆ ข้ึนไป 

ขอ้ท่ี 12.  เพ่ือจดัให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีไดรั้บเคราะห์กรรม เน่ืองจากเกิดขอ้
พิพาทแรงงานหรือความล าบากอ่ืนๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
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ขอ้ท่ี 13.  เพ่ือช่วยเหลือทางการเงิน หรือช่วยอย่างอ่ืนแก่งานขององค์กรใด ๆ ท่ีมี
ว ัต ถุประสงค์ เ พ่ือ ส่ง เสริมผลประโยชน์ของลูกจ้างตามมติของคณะ
กรรมการบริหาร 

ขอ้ท่ี 14.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างลูกจา้งทั้งในและนอก
ประเทศ 

ขอ้ท่ี 15.  เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ให้ไดม้าซ่ึงสิทธิเสรีภาพ ภราดรภาพของ
ลูกจา้งและ               ประชาชนเพ่ือความด ารงคงอยูข่อง ระบอบประชาธิปไตย 
อยา่งสมบรูณ์ตลอดไป 

 

หมวด 3 
สมาชิกภาพ , คุณสมบตัิสมาชิก 

ขอ้ท่ี 16. สหภาพแรงงานในกิจการประเภทต่อไปน้ี 
(ก)  ปิโตรเลียม-แก๊ส 
(ข)  พลงังานนิวเคลียร์-รังสี หรือ กมัมนัตภาพรังสี 
(ค) อุตสาหกรรมยา-เทคโนโลยชีีวภาพ 
(ง)  แกว้,เซรามิค,ซีเมนต ์
(ฉ)  ยาง-พลาสติก 
(ช)  อุตสาหกรรมเคมี 

ท่ีได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วมีสิทธิสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสหพนัธ์
แรงงานได ้
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ขอ้ท่ี 17.สหภาพแรงงานท่ีประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกของสหพันธ์แรงงานตอ้งยื่นใบ
สมคัรตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไวต่้อนายทะเบียนของสหพนัธ์แรงงาน   ซ่ึงจะ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์แรงงาน เพ่ือลงมติรับเขา้เป็นสมาชิก
ในการประชุมคร้ังต่อไป   คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานมีสิทธิพิจารณา
ไม่รับสหภาพแรงงานนั้นเป็นสมาชิกได ้

ขอ้ท่ี 18.  สหภาพแรงงานท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัให้เป็นสมาชิก   โดยคณะกรรมการ
บริหารสหพนัธ์แรงงานและไดช้ าระค่าสมคัร ค่าบ ารุงประจ าเดือนแรกแลว้   ให้
นายทะเบียนลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสหพนัธ์แรงงานไดโ้ดยแจง้ให้ผูส้มคัร
ทราบเป็นหลกัฐาน 

ขอ้ท่ี 19. ในกรณีท่ีสมาชิกไดข้าดการติดต่อหรือถูกลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกแลว้ มี
ความประสงค์ท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกอีกคร้ังหน่ึง     คณะกรรมการบริหาร
สหพนัธ์แรงงานมีอ านาจท่ีจะก าหนด อตัราค่าสมคัรใหม่หรือพิจารณาไม่รับเป็น
สมาชิกได ้  และสหภาพแรงงานนั้นมีสิทธิอุทรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ได ้

ข้อท่ี 20. สหพันธ์แรงงานจะไม่รับสมัครสหภาพแรงงานของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมใดๆท่ีเป็นสมาชิกสหพนัธ์อ่ืนๆ เขา้เป็นสมาชิก   เวน้แต่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สหพนัธ์แรงงานดว้ยคะแนน เสียง 2 ใน 3 
ของคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน 
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อตัราค่าสมัคร,ค่าบ ารุงและวธีิการช าระค่าบ ารุง 
ขอ้ท่ี 21. ค่าสมคัรและค่าบ ารุงของสหพนัธ์แรงงานใหเ้ป็นไปตามขา้งล่างน้ี 

(1)  ค่าสมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานละ 300 บาท  
(2)  ค่าบ ารุงรายเดือน 

         (2.1) เกบ็จากสมาชิกสหภาพฯท่ีเป็นสมาชิกสหพนัธ์ฯคนละ 3 บาท/ เดือน 
          (2.2) สหภาพท่ีมีสมาชิกนอ้ยกวา่ 100 คน สหพนัธ์ฯ จะเกบ็ค่าบ ารุงในจ านวน 

          100 คน 
 (2.3)  สหภาพฯท่ีมีสมาชิกเกิน 1,200 คน  สหพนัธ์ฯจะเกบ็ค่าบ ารุงใน จ านวน   

1,200 คนเท่านั้น 
          (2.4)   อตัราค่าบ ารุงใหม่จะเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561  เป็นตน้ไป 

 
ขอ้ท่ี 22. ค่าบ ารุงใหช้ าระภายในส้ินเดือน เม่ือครบก าหนดช าระ 
ขอ้ท่ี 23. ในกรณีท่ีสมาชิกไม่น าส่งค่าบ ารุงภายในเดือนท่ีครบก าหนดช าระ   จะไดรั้บ

หนงัสือเตือนจากเหรัญญิกของสหพนัธ์แรงงาน สมาชิกคา้งค่าบ ารุงเกินกว่า 2 
งวด ไม่มีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ จากสหพนัธ์แรงงาน 
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ขอ้ท่ี 24. วิธีการช าระค่าบ ารุง สหพนัธ์แรงงานอาจใชวิ้ธีหน่ึงวิธีการใดหรือหลายวิธีใน
การเกบ็ดงัน้ี 

(1) สมาชิกน าจ่ายใหก้บัเหรัญญิกโดยตรง 
(2) โอนเข้าบัญชีธนาคารท่ีสหพันธ์แรงงานมีอยู่และจะต้องแจ้งต่อ

เหรัญญิกทุกคร้ังเม่ือท าการโอนเขา้บญัชีธนาคาร 
(3) คณะกรรมการแต่งตั้งตวัแทนไปด าเนินการเก็บค่าบ ารุงจากสมาชิก 

ณ ท่ีท าการสหภาพแรงงานของสมาชิก ซ่ึงสมาชิกจะต้องออก
ค่าใชจ่้ายในการน้ี(ถา้มี) 
 

หน้าทีข่องสมาชิก 
ขอ้ท่ี 25. ช าระค่าบ ารุงตามท่ีสหพนัธ์แรงงานก าหนด และ เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกท่ีจะตอ้ง

ตรวจสอบดูว่าไดช้ าระค่าบ ารุงแลว้หรือยงั พร้อมทั้งตรวจใบเสร็จ รับเงินให้
ถูกตอ้งดว้ย 

ขอ้ท่ี 26. เขา้ร่วมและให้การสนบัสนุนส่งเสริมในกิจกรรมของสหพนัธ์แรงงาน     ท่ีจดั
ข้ึนหรือขอความร่วมมือ 

ขอ้ท่ี 27. ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหพนัธ์แรงงาน และขอ้สัญญาต่างๆ   ท่ีสหพนัธ์
แรงงานไดท้ าไวก้บันายจา้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 28. สมาชิกจะตอ้งส่ง ขอ้บงัคบั ระเบียบ และสัญญาขอ้ตกลงสภาพ การจา้ง และ 
เอกสารอ่ืนๆตามท่ีสหพนัธ์แรงงานร้องขอ 
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ขอ้ท่ี 29. สหภาพแรงงานใดถา้เป็นสมาชิกสหพนัธ์แรงงาน   เม่ือจะท าการประชุมใหญ่
สามัญหรือ  วิสามัญจะต้องท าการแจ้ง เ ป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะ
กรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดกา รประ ชุม ให ญ่ส ามัญห รือ วิส ามัญ  จ ะต้อ ง แจ้ ง
คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานก่อนการประชุม 

(2) บนัทึกการประชุมใหญ่สามญัและวิสามญั จะตอ้งส่งภายใน 30 วนั
หลงัจากการประชุมใหญ่เสร็จส้ินลง 

ขอ้ท่ี 30. สมาชิกมีหนา้ท่ีจดัส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสหพนัธ์แรงงาน 
ขอ้ท่ี 31. เม่ือสมาชิกของสหพนัธ์แรงงานมีความประสงคจ์ะยื่นขอ้เรียกร้องให้นายจา้ง

ปรับปรุงสภาพการจา้ง ให้สมาชิกนั้นท าหนังสือแจง้ต่อเลขาธิการพร้อมทั้ง
รายละเอียดข้อเรียกร้อง เพื่อเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์
แรงงานทราบ   และรายงานความคืบหน้าการเจรจาให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบเป็นระยะๆ เม่ือมีการท าขอ้ตกลงสภาพการจา้งแลว้ให้ท าหนงัสือแจง้ต่อ
เลขาธิการพร้อมทั้งรายละเอียดขอ้ตกลงเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สหพนัธ์แรงงานต่อไป 

ขอ้ท่ี 32. เม่ือมีขอ้พิพาทแรงงานเกิดข้ึน ให้สมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งท าหนังสือรายงานให้
เลขาธิการทราบโดยด่วน   และเลขาธิการต้องท าหนังสือเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์แรงงานโดยด่วนเม่ือมีการร้องขอจากสมาชิก 
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สิทธิของสมาชิก 
ขอ้ท่ี 33. สหภาพแรงงานใดๆกต็ามจะตอ้งเป็นสมาชิกของสหพนัธ์แรงงานติดต่อกนัอยา่ง

น้อย 2 เดือน จึงมีสิทธิออกเสียงและส่งผูแ้ทนลงสมคัรเป็นคณะกรรมการ
บริหารสหพนัธ์แรงงาน   ในการประชุมใหญ่ 

ขอ้ท่ี 34. จ านวนผูแ้ทนท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นดงัน้ี 
(1) สร. ท่ีมีสมาชิกนอ้ยกวา่ 500 คน มีสิทธิออกเสียง 3 เสียง 
(2) สร. ท่ีมีสมาชิก 501-1000 คน มีสิทธิออกเสียง 4 เสียง 
(3) สร. ท่ีมีสมาชิก 1001 คนข้ึนไป มีสิทธิออกเสียง 5 เสียง 

ขอ้ท่ี 35. สหภาพแรงงานท่ีเป็นสมาชิกของสหพนัธ์แรงงาน   มีสิทธิส่งสมาชิกของ
สหภาพแรงงานท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไปเขา้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์ แรงงานหรือต าแหน่งหน้าท่ีต่างๆของ
สหพนัธ์แรงงานได ้สหภาพแรงงานละไม่เกิน 3 คน 

ขอ้ท่ี 36. ผูแ้ทนสมาชิกมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่เวน้แต่ผูท่ี้ยงัคา้งช าระ
ค่าบ ารุง 

ขอ้ท่ี 37. ผูแ้ทนสมาชิกมีสิทธิขอดูบญัชีการเงินของสหพนัธ์แรงงาน และทะเบียนสมาชิก
ไดทุ้กโอกาส  ณ ท่ีท าการของสหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 38. สมาชิกท่ีถูกสัง่ให้ออก หรือถูกห้ามไม่ให้เป็นกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน   
มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหพนัธ์แรงงานได ้และมติของท่ีประชุม
ใหญ่ใหถื้อเป็นส้ินสุด 

ขอ้ท่ี 39. สมาชิกมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองและสวสัดิการจากสหพนัธ์แรงงานโดยเท่า
เทียมกนั 
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ขอ้ท่ี 40. เม่ือสมาชิกพน้จากสมาชิกภาพ ไม่วา่เป็นกรณีใดๆจะไม่ไดรั้บสิทธิตามขอ้บงัคบั
สหพนัธ์แรงงานการพน้จากสมาชิกภาพ 

ขอ้ท่ี 41. เม่ือสหภาพเลิกหรือลม้ละลาย 
ข้อท่ี  42.  ขอลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน และมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานอนุมติัแลว้ 
ขอ้ท่ี 43. หากปรากฏภายหลงัวา่สมาชิกขาดคุณสมบติัตามขอ้ท่ี 16 และ 17 
ขอ้ท่ี 44. คา้งช าระค่าบ ารุงติดต่อกนัเป็นเวลา 2 งวด   และเหรัญญิกไดอ้อกหนงัสือเตือน

แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3   คร้ัง 
ขอ้ท่ี 45. เม่ือคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์แรงงานมีมติให้ออกในกรณี สมาชิกนั้น 

ท าใหเ้กิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียต่อสหพนัธ์แรงงานหรือเป็นผูท้  าลายความ
สามคัคีแห่งมวลสมาชิก 

 

หมวด 4 
การประชุม , การประชุมของคณะกรรมการ 

ขอ้ท่ี 46. การประชุมของคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานจะตอ้งจดัให้มีข้ึนอย่าง
นอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

ขอ้ท่ี 47. คณะกรรมการด าเนินงานจะตอ้งประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์
แรงงานอยา่งนอ้ย 2   เดือนต่อคร้ัง 
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ขอ้ท่ี 48. นอกจาก ขอ้ 46 และขอ้ 47 แลว้ การประชุมจะจดัให้มีข้ึนต่อเม่ือ 
(1) ประธานคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน เป็นผูเ้รียกประชุม 
(2) กรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์

แรงงาน หรือ ของคณะกรรมการด าเนินงานหรือทั้งสองคณะร่วมกนั
เขา้ช่ือเรียกประชุม 

ขอ้ท่ี 49. การประชุมจะตอ้งมีคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานเข้าร่วมอย่างน้อยก่ึง
หน่ึงจึงจะถือวา่ ครบองคป์ระชุมกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็น เสนอญตัติและอภิปราย การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของท่ี
ประชุมกรรมการหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั
ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การประชุมใหญ่ 
ขอ้ท่ี 50. การประชุมใหญ่หมายถึงการประชุมร่วมกนัของสมาชิกท่ีมีสิทธิตามทะเบียน ซ่ึง

มีอยู ่2 แบบ คือ การประชุมใหญ่สามญัและการประชุมใหญ่วิสามญั 

การประชุมใหญ่สามญั 

ขอ้ท่ี 51. การประชุมใหญ่สามญัตอ้งจดัใหมี้ข้ึนทุกๆปี วนั เวลา สถานท่ี ใหค้ณะกรรมการ
บริหารสหพนัธ์ แรงงานเป็นผู ้ก าหนดตามความเหมาะสมและตอ้งประกาศให้
สมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ขอ้ท่ี 52. ประกาศก าหนดการประชุมใหญ่ของสหพนัธ์แรงงาน ให้เลขาธิการท าหนงัสือ
แจง้ก าหนดและระเบียบวาระการประชุมใหญ่นั้นต่อสมาชิกโดยทัว่ถึงล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 10 วนั   และให้น าระเบียบวาระการประชุมใหญ่นั้นติดประกาศไว ้
ณ ส านกังานของสหพนัธ์แรงงาน 
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ขอ้ท่ี 53. สมาชิกใดประสงค์จะเสนอญัตติใดต่อท่ีประชุมใหญ่ให้ท าหนังสือแจ้งต่อ
เลขาธิการทราบไม่น้อย กว่า 15 วนั ก่อนการประชุมใหญ่   เวน้แต่เป็นญตัติ
ด่วนและมีผูแ้ทนสมาชิกรับรอง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน 

ข้อ ท่ี  54.  ผู ้แทนท่ีจะได้รับเ ลือกเข้า ร่วมประชุมใหญ่จะต้องรับเลือกจากคณะ
กรรมการบริหารของสหภาพท่ีเป็นสมาชิกและแจง้เป็นหนังสือให้เลขาธิการ
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการประชุมใหญ่ 

ขอ้ท่ี 55. รายช่ือและประวติัของผูส้มคัรเขา้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของสหพนัธ์
แรงงานจะตอ้งประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนท่ีจะถึง
วนัประชุมใหญ่ 

ขอ้ท่ี 56. ท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งประกอบดว้ย จ านวนสหภาพแรงงานท่ีเป็นสมาชิกเกินก่ึง
หน่ึงของจ านวนสหภาพแรงงานท่ีเป็นสมาชิกทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม 

ขอ้ท่ี 57. ในกรณีท่ีผูแ้ทนสมาชิกไม่ครบองคป์ระชุม ให้เล่ือนการประชุมนั้นไปอีกได ้      
แต่ตอ้งไม่เกิน 15 วนั นบัจากท่ีก าหนดไวเ้ดิม   โดยให้ถือมติของผูแ้ทนสมาชิก
ท่ีมาประชุมก าหนดวนัประชุม คร้ังต่อไป     และเม่ือถึงวนัก าหนดหากปรากฏ
ว่าผูแ้ทนสมาชิกไม่ครบองค ์ประชุมอีกให้ถือว่า จ านวนผูแ้ทนท่ีมาในวนันั้น
ครบองคป์ระชุม 
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การประชุมใหญ่วสิามญั 
ขอ้ท่ี 58. การประชุมใหญ่วิสามญัอาจจดัใหมี้ข้ึนเม่ือ 

(1) คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานเรียกประชุม 
(2) สมาชิกอย่างน้อยหน่ึงในห้าเขา้ช่ือกนัร้องขอให้มีการประชุมใหญ่

วิสามญัไดโ้ดยแจง้วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลท่ีร้องขอให้มีการประชุม
ใหญ่ต่อเลขาธิการ 

ขอ้ท่ี 59. เม่ือเลขาธิการไดรั้บค าร้องขอตามขอ้ 58(2) แลว้ ตอ้งจดัให้มีการประชุมใหญ่
วิสามญัภายใน 30วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอนั้น 

ขอ้ท่ี 60. ให้น าระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการประชุมใหญ่สามญัมาบงัคบัโดยอนุโลม   เวน้
แต่ภายหลงัจาก เม่ือ ถึงก าหนดเวลาประชุมใหญ่วิสามญัแลว้ สมาชิกยงัมาไม่
ครบองคป์ระชุมก็ให้ถือว่างดการประชุม นั้น และไม่มีการเล่ือนก าหนดการ
ประชุมต่อไปอีก     จะไม่มีการประชุมใหญ่วิสามญัในระเบียบวาระเดียวกนัน้ี
จนกวา่จะผา่นไปแลว้ 6 เดือน 

ขอ้ท่ี 61. การประชุมใหญ่วิสามญัจะตอ้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เฉพาะท่ีก าหนดเท่านั้น และตอ้งแจง้ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนการประชุมการด าเนินงานของท่ีประชุมใหญ่ 
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ขอ้ท่ี 62. การด าเนินงานดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดโ้ดยมติท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น 
(1) พิจารณาวินิจฉยั ปัญหาเก่ียวกบันโยบายอนัอาจกระทบกระเทือนต่อ 

ชาติ สงัคม  กิจการอุตสาหกรรม 
(2) การจัดสวัสดิการโดยทั่วไปเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกหรือเพ่ือ

สาธารณะ 
(3) รับรองรายงานผลการด าเนินงานของ คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์

แรงงาน 
(4) รับรองงบดุล รายงานการสอบบญัชี 
(5) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน ผูต้รวจสอบบญัชี 

และคณะ กรรมการดูแลผลประโยชน์ของสหพนัธ์แรงงาน ตาม
ระเบียบวาระการประชุม 

(6) การลงมติไม่ไวว้างใจกรรมการหรือการรับทราบการลาออก ของ
กรรมการทั้งคณะ 

(7) แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
(8) การเลิกสหพนัธ์แรงงานและการแต่งตั้งผูช้  าระบญัชี 
(9) การโอนทรัพยสิ์นเม่ือเลิกสหพนัธ์แรงงาน 
(10) การควบรวมสหพันธ์แรงงานหรือการเข้าเป็นสมาชิกของสภา

องคก์ารลูกจา้ง 
(11) ญตัติต่างๆท่ีสมาชิกน าเสนอ 
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ขอ้ท่ี 63. การออกเสียงลงคะแนน เพ่ือเป็นมติในการเขา้ร่วมกบัสถาบนัแรงงานอ่ืนๆ การ
เปล่ียนช่ือของสหพนัธ์แรงงานท่ีไดรั้บจดทะเบียนแลว้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนสหภาพแรงงานท่ีเป็น
สมาชิกในท่ีประชุม 

 

หมวด 5 
คณะกรรมการสหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 64. คณะกรรมการสหพนัธ์ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ชุด ดงัน้ี 
        (1) คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน   ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ งของ
สมาชิกสหพนัธ์แรงงาน ในท่ีประชุมใหญ่ โดยมีจ านวน ต ่าสุด 9 คน สูงสุดไม่เกิน 25 คน 
การเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์แรงงาน ให้ลงคะแนนเสียงลับหรือ                         
มีมติรับรองใหถื้อเสียงขา้งมาก เป็นมติของท่ีประชุม 
         (2) คณะกรรมการด าเนินงาน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งของสหภาพแรงงานท่ี
เป็นสมาชิกอย่างน้อย สหภาพแรงงานละ 1 คน และจะต้องมีมติรับรองจากคณะ
กรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน 
ขอ้ท่ี 65. คณะกรรมการสหพนัธ์แรงงานมีอายกุารบริหารงานคราวละ 2 ปี 
ขอ้ท่ี 66. การจดัสรรต าแหน่งให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์

แรงงานในการประชุมคร้ังแรกของวาระคณะกรรมการชุดนั้น 
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ข้อ ท่ี  67.  กรณีต าแหน่งใดในคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานว่างลงให้
คณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อด ารง
ต าแหน่งแทนท่ีวา่งลงและอยูใ่นวาระตามกรรมการซ่ึงตนแทน ส่วนในต าแหน่ง
กรรมการด าเนินงานท่ีวา่งลง ใหส้หภาพแรงงานท่ีเป็นตน้สงักดั ของกรรมการผู ้
นั้นแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ข้ึนมาแทนตามวาระท่ีเหลืออยู ่

ขอ้ท่ี 68. เม่ือคณะกรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งทั้งคณะใหค้ณะกรรมการชุดนั้นจดัให้
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จากท่ีประชุมใหญ่ภายใน 60 วนั นับแต่
วนัท่ีครบวาระหรือวนัท่ี พ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะแล้วแต่กรณี     และให้
มอบหมายอ านาจหน้า ท่ีและกิจการทั้ งปวงของ สหพันธ์แรงงานให้
คณะกรรมการชุดใหม่ รับมอบไปด าเนินงานภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ี มีการ
เลือกตั้ง 

อ านาจและหน้าทีค่ณะกรรมการ 
ขอ้ท่ี 69. อ านาจการบริหารสูงสุดของสหพนัธ์แรงงาน ตอ้งมาจากมติท่ีประชุมใหญ่ของ

สหพนัธ์แรงงาน 
ขอ้ท่ี 70. การบริหารงานและการด าเนินงานของสหพนัธ์แรงงาน ให้เป็นอ านาจของ

คณะกรรมการตามขอ้บงัคบัของสหพนัธ์แรงงาน 
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ขอ้ท่ี 71. คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน   มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
อนุกรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ   เพื่อด าเนินงานของสหพนัธ์แรงงาน   และมี
อ านาจสั่งปลดกรรมการ ด าเนินงาน,อนุกรรมการหรือเจา้หน้าท่ีดงักล่าวออก
จากต าแหน่งได้เม่ือ เห็นว่ามีความบกพร่อง ทุจริตต่อหน้าท่ี ปฏิเสธท่ีจะ
ด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน หรืออาจโดยเหตุ
อ่ืนๆท่ีสมควรเพ่ือรักษาประโยชน์ของสหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 72. คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน มีอ านาจตีความขอ้บงัคบัของสหพนัธ์
แรงงานหรือ พิจารณาประเด็นบาง ประเด็นท่ีมิไดเ้ขียนไวใ้นขอ้บงัคบัโดยชดั
แจง้และใหเ้ป็นท่ีสุด 

ขอ้ท่ี 73. คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานมีอ านาจพิจารณางดเวน้การเก็บค่าบ ารุง
จากสมาชิกใดๆ ซ่ึง อยู่ในระหว่างพกังานหรือในระหว่างการนัดหยุดงาน 
ว่างงาน หรือประสพเคราะห์กรรม อ่ืนๆ ไว ้เป็นการชัว่คราวก็ไดต้ามควรแก่
กรณี     และในการงดเวน้น้ีมิอาจท าใหส้มาชิกนั้นเสียสิทธิประการใด 

ขอ้ท่ี 74. คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน มีอ านาจเป็นผูแ้ทนของสมาชิกโดย
สมบูรณ์ในการเจรจาต่อรองร่วม การท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

ข้อท่ี 75. คณะกรรมการด าเนินงานมีอ านาจเต็มในการปฏิบัติหน้า ท่ีตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน มอบหมายงานให้ปฏิบติัหรือมอบหมายให้
เป็นตวัแทนของสหพนัธ์แรงงานในการกระท ากิจการใดๆ 

ขอ้ท่ี 76. คณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์แรงงาน ต้องส่งเสริมและสนับสนุนผูใ้ช้
แรงงานท่ียงัไม่มีสหภาพแรงงานเม่ือถึงวาระอนัควร 
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ขอ้ท่ี 77. คณะกรรมการสหพนัธ์แรงงาน   มีหน้าท่ีรักษา ผลประโยชน์ ของสหพนัธ์
แรงงาน รวมถึง เศรษฐกิจ การเมือง และความเป็นอยู่ของผู ้ใช้แรงงาน
โดยทัว่ไป 

ขอ้ท่ี 78. คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี   ตามวตัถุประสงค์
และตามนโยบาย แผนงานท่ีไดมี้การก าหนดไว ้รวมถึงจะตอ้งรับผิดชอบการ
บริหารดา้นการเงินของสหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 79. คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานจะตอ้งก าหนดนโยบายและวางแผนงาน 
เม่ือแรกเขา้รับต าแหน่งกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 80. คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานจะต้องแจ้งหรือแถลงนโยบายและ
แผนงานให้กบัสมาชิกสหพนัธ์แรงงาน   และคณะกรรมการด าเนินงานทราบ
ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

ขอ้ท่ี 81. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
สหพนัธ์แรงงานมอบหมายให้และตอ้งมีการรายงานผลการปฏิบติัการต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการตามวาระอนัควร 

การพ้นสภาพกรรมการสหพนัธ์แรงงาน 
ขอ้ท่ี 82. ตาย 
ขอ้ท่ี 83. ลาออก โดยมีหนงัสือแจง้ไปยงัประธานสหพนัธ์แรงงานหรือเลขาธิการ ประธาน

สหพนัธ์ แรงงานมีสิทธิยบัย ั้งการลาออกนั้นได ้1 คร้ัง   ถา้กรรมการท่านนั้นยงั
ยืนยนัตามเจตนาเดิมให้ประธานหรือเลขาธิการ แจง้การลาออกของกรรมการ
ท่านนั้นต่อท่ีประชุมกรรมการท่ีจะมีในคราวต่อไป 
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ขอ้ท่ี 84. กรรมการท่ีขาดการประชุมติดต่อกนั 3 คร้ัง โดยไม่แจง้เหตุผลล่วงหน้าถือว่าผู ้
นั้นหมดสภาพการเป็นกรรมการ 

ขอ้ท่ี 85. กรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานลาออกเกินก่ึงหน่ึง   คณะกรรมการบริหาร
สหพนัธ์แรงงานตอ้งพน้จากสภาพการเป็นกรรมการบริหารทั้งคณะ ทั้งน้ีให้
รวมถึงคณะกรรมการด าเนินงานดว้ย 

ขอ้ท่ี 86. โดยท่ีประชุมใหญ่มีมติไม่ไวว้างใจ 
ขอ้ท่ี 87. ครบวาระตามท่ีขอ้บงัคบัของสหพนัธ์แรงงานระบุไว ้
ขอ้ท่ี 88. เม่ือคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานนั้นๆ ไม่รับรองตวัแทน   และไดแ้จง้

เป็นหนงัสือต่อ คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานแลว้ 
 

หมวด 6 
หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

ขอ้ท่ี 89. ในวาระการประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานให้ท่ี
ประชุมมีการจดัสรรต าแหน่งคณะกรรมการโดยอย่างน้อยจะตอ้งมีต าแหน่ง
ต่างๆดงัน้ี 

(1) ประธานสหพนัธ์แรงงาน 
(2) เลขาธิการ 
(3) เหรัญญิก 
(4) นายทะเบียน 
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ขอ้ท่ี 90. ประธานสหพนัธ์แรงงาน 
(1) ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่สามญัและวิสามญั 
(2) เป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ควบคุม และ

ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
(3) ลงนามรับรองรายงานการประชุมต่างๆ ตามขอ้ 90(1),(2) และลงนาม

ในการเซ็นสญัญาต่างๆ 
(4) ควบคุมบริหารงานทัว่ไปของสหพนัธ์แรงงาน   ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เพ่ือพิทกัษผ์ลประโยชน์ของสหพนัธ์แรงงาน 
ขอ้ท่ี 91. รองประธาน 

ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเวลาประธานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้โดยมติของคณะ
กรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานและรับต าแหน่งประธานอนุกรรมการฝ่าย
ต่างๆตามท่ีคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานก าหนด 

ขอ้ท่ี 92. เลขาธิการ 
(1) บริหารงานของสหพนัธ์แรงงานตามขอ้บงัคบัของสหพนัธ์แรงงาน 

และด าเนินการตามมติของท่ีประชุม และคณะกรรมการบริหาร
สหพนัธ์แรงงาน 

(2) จดัท าบนัทึกการประชุมใหญ่ และ ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(3) รวบรวมข่าวสาร เอกสาร การติดต่อทั้งภายในและภายนอกสหพนัธ์

แรงงาน รายงาน ข่าวสารต่างๆต่อประธาน คณะกรรมการบริหาร
สหพนัธ์แรงงานและ ตอบรับจดหมาย 
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(4) รวบรวมเอกสารของกรรมการเพ่ือการติดต่อทางราชการ เป็น
ผูร้ายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน และทาง
ราชการทราบถึงการเปล่ียนแปลง ขอ้บงัคบัของสหพนัธ์แรงงาน   
และการเปล่ียนแปลงของคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน 

(5) ตอ้งรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริหาร สหพนัธ์แรงงาน ทราบ
ทุกคร้ัง 

(6) มีอ านาจจ่ายเงินร่วมกบัเหรัญญิกตามขอ้ 101 
(7) รวบรวมขอ้มูลต่างๆของสหภาพแรงงาน ท่ีเป็นสมาชิกของสหพนัธ์

แรงงาน  เพื่อใชป้ระโยชน์ส าหรับสหพนัธ์แรงงานและของสมาชิก
ร่วมกบันายทะเบียน 

ขอ้ท่ี 93. รองเลขาธิการ 
ท าหน้าท่ีแทนเลขาธิการเม่ือเลขาธิการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ หรือ

ตามท่ีเลขาธิการมอบหมายให ้
ขอ้ท่ี 94. เหรัญญิก 

(1) จดัท าและควบคุมบญัชีการเงินของสหพนัธ์แรงงาน 
(2) เกบ็รวบรวมเงินค่าบ ารุงจากสมาชิก 
(3) จดัเตรียมแถลงสถานะทางการเงินเป็นรายเดือน เพ่ือเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน 
(4) รับผดิชอบท าบญัชีทรัพยสิ์น เจา้หน้ี ลูกหน้ี ของสหพนัธ์แรงงาน 
(5) จดัท างบดุลเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
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(6) มีอ านาจ เก็บรักษาเงินสดไวเ้พียง 5,000 บาท(ห้าพนับาทถว้น) เวน้
แต่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน เงินท่ีเกิน
กว่า 5,000 บาท  (ห้าพนับาทถว้น) ตอ้งน าฝากไวใ้นธนาคารในนาม
สหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 95. ผูช่้วยเหรัญญิก 
ท าหนา้ท่ีแทนเหรัญญิก เม่ือเหรัญญิกไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือตามท่ี

เหรัญญิกมอบหมาย 
ขอ้ท่ี 96. นายทะเบียน 

(1) จดัท าทะเบียนประวติัและเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวกบัสมาชิก 
(2) รับผดิชอบต่อการเกบ็รักษาเอกสารเหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
(3) ท ารายงานเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือมีสมาชิกเขา้ใหม่

ทุกคร้ัง 
(4) ออกใบส าคญัและบตัรประจ าตวัสมาชิกสหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 97. ผูช่้วยนายทะเบียน 
ท าหน้าท่ีแทนนายทะเบียน เม่ือนายทะเบียนไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้

หรือตามท่ี นายทะเบียนมอบหมาย 
ขอ้ท่ี 98. เม่ือคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน   ไดมี้การวางแผนงานแลว้ให้มีการ

จัดสรรต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบแผนงานตามความ
เหมาะสม 
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หมวด 7 
การเงนิ 

ขอ้ท่ี 99. รายไดข้องสหพนัธ์แรงงานมาจาก 
(1) ค่าสมคัรสมาชิก 
(2) ค่าบ ารุงสมาชิก 
(3) การรับบริจาคหรือทุนจากองคก์รต่างๆ 
(4) รายได้อ่ืนๆจากการด าเนินงานของสหพันธ์แรงงานท่ีไม่ขัดต่อ

กฎหมาย 
ขอ้ท่ี 100. การใชจ่้ายเงินของสหพนัธ์แรงงาน คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานจะ

เป็นผูรั้บผดิชอบ และจะกระท าไดก้เ็พียงแต่วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(1) เ งิน เ ดือน เ บ้ีย เ ล้ี ยง  และค่าใช้ จ่ ายส าหรับกรรมการบริหาร 

อนุกรรมการ เจา้หนา้ท่ี หรือ ลูกจา้งของสหพนัธ์แรงงาน 
(2) ใช้จ่ายส าหรับ ทุนการศึกษา อบรมด้านแรงงานแก่สมาชิกตามมติ

ของคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน 
(3) ใชจ่้ายในการบริหารงานตามวตัถุประสงคข์องสหพนัธ์แรงงาน 
(4) ใช้จ่ายในการท่ีสมาชิกถูกด าเนินคดีเก่ียวกบักรณีขอ้พิพาทแรงงาน 

สหพนัธ์แรงงานด าเนินการเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของสมาชิก 
(5) ใช้จ่ายในการเขา้ร่วมกับสมาพนัธ์ สถาบนัแรงงานแห่งชาติ หรือ

สถาบนัแรงงานจากต่างประเทศ 
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ขอ้ท่ี 101. คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงาน มีอ านาจสัง่จ่ายเงินของสหพนัธ์แรงงาน
ไดค้ร้ังละไม่เกิน 20,000 บาท(สองหม่ืนบาท) 

ขอ้ท่ี 102. ใบส าคญัการจ่ายเงินของสหพนัธ์แรงงานจะตอ้งมีลายมือช่ือผูมี้อ  านาจในการ
เบิกจ่ายเงินดงัน้ี 

(1) ใบส าคญัเบิกจ่ายเงินจากธนาคาร จะตอ้งมีลายมือช่ือของประธาน
หรือเลขาธิการร่วมกบัเหรัญญิก 

(2) ใบส าคญัการจ่ายเงินของสหพนัธ์แรงงาน จะตอ้งมีลายมือช่ือของ
ประธานหรือ รองประธานท่ีไดรั้บการมอบหมายให้กระท าการแทน 
ร่วมกบั เลขาธิการและเหรัญญิก 

ขอ้ท่ี 103. เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดของสหพนัธ์แรงงานไวไ้ดไ้ม่เกิน5,000 บาท (ห้า
พนับาท)เวน้แต่ จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

ขอ้ท่ี 104. สหพนัธ์แรงงานจะตอ้งจดัท างบดุลอยา่งนอ้ยในทุกรอบ 12 เดือน     และให้ถือ
เป็นรอบบญัชี ของสหพนัธ์แรงงาน  งบดุลจะตอ้งจดัให้มีผูต้รวจสอบบญัชี ซ่ึง
จะตอ้งเลือกตั้งผูต้รวจสอบบญัชีจากท่ีประชุมใหญ่ 

ขอ้ท่ี 105. ผูต้รวจสอบบญัชีมีสิทธิท่ีจะขอดูหลกัฐานการใชจ่้ายเงินของสหพนัธ์แรงงาน
ได้   รายงานการ ตรวจสอบบญัชีจะต้องน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ และท า
ส าเนาประกาศติดไว ้ณ. ท่ีท าการของสหพนัธ์แรงงานอยา่งนอ้ย 15 วนั 
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หมวด 8 
การแก้ไขข้อบงัคบัของสหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 106. ขอ้บงัคบัสหพนัธ์แรงงานจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดก้็แต่โดยมติท่ีประชุมใหญ่
ของสหพนัธ์แรงงาน เท่านั้น เวน้แต่การแจง้ยา้ยสถานท่ีท าการของสหพนัธ์
แรงงาน 

 

หมวด 9 
การควบรวมสหพนัธ์ฯหรือการเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์กรลูกจ้าง 

ขอ้ท่ี 107. การควบรวมสหพนัธ์แรงงานเขา้กบัสหพนัธ์แรงงานอ่ืน   หรือการเขา้เป็น
สมาชิกสภาองคก์าร ลูกจา้ง จะกระท าไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่       โดย
จ านวนผูแ้ทนท่ีมีสิทธิออกเสียงมีมติเกิน ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูแ้ทนท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด 

 

หมวด 10 
การเลกิสหพนัธ์แรงงาน 

ขอ้ท่ี 108. การเลิกสหพนัธ์แรงงานจะกระท าไดโ้ดยมติเป็นเอกฉนัทข์องท่ีประชุมสหพนัธ์
แรงงาน 

ขอ้ท่ี 109. ในกรณีท่ีสหพนัธ์แรงงานตอ้งเลิกไป     ให้คณะกรรมการบริหารสหพนัธ์
แรงงานชุดนั้นเป็น ผูรั้บผิดชอบต่อ ทรัพยสิ์นทั้งหมด และให้มีการปลดเปล้ือง
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หน้ีสินให้เสร็จส้ิน     โดยให้เป็นไป ตามกฏหมาย ส่วนทรัพยสิ์นท่ีเหลือมอบ
ใหนิ้ติบุคคลอ่ืนใดตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 

 

เคร่ืองหมายของสหพนัธ์แรงงาน 
(1) เฟืองวงกลมมี 8 ซีก 
(2) บนเฟืองด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า  "  สหพันธ์แรงงาน

ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑแ์ห่งประเทศไทย " 
(3) บนเฟืองดา้นล่างมีตวัอกัษรภาษาองักฤษว่า " PETROLEUM AND 

CHEMICAL WORKER'S FEDERATION OF THAILAND " 
(4) บนเฟืองด้านข้างทั้ งสองระหว่ างอักษรภาษาไทยกับอักษร

ภาษาองักฤษมีเคร่ืองหมายขา้วหลามตดั Bitmap (         ) ทั้งสองดา้น 
(5) ขอบในของเฟืองดา้นในมีเปลวเพลิง 
(6) ตรงกลางของเฟืองมีรูปแผนท่ีของประเทศไทย 
(7) มีแกว้น ้ าอยูก่ลางแผนท่ีประเทศไทย 
(8) มีหยดน ้ ามนัอยูบ่นแกว้น ้ า 
(9) มีมือจบัอยูใ่ตแ้ผนท่ีจบักนัอยูบ่ริเวณอ่าวไทย 
(10) บนแขนดา้นซา้ยของมือจบักนัมีอกัษรภาษาไทยวา่ " ส.ป.ค.ท. " 
(11) บนแขนดา้นขวาของมือจบักนัมีอกัษรภาษาองักฤษวา่ " P.C.F.T. " 
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สีเคร่ืองหมายและธง 
(1) ธงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ พ้ืนธงสีเหลือง 
(2) พ้ืนเฟืองสีด า 
(3) ตวัอกัษรทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมเคร่ืองหมายส่ีเหล่ียม

ขา้วหลามตดั      (       ) เป็นสีขาว 
(4) เปลวเพลิงอยูด่า้นในของเฟืองสีแดง 
(5) แผนท่ีประเทศไทยและแกว้น ้ าเดินเสน้ดว้ยสีน ้ าเงิน 
(6) หยดน ้ ามนัสีน ้ าตาล 
(7) มือจบักนัเดินเสน้สีน ้ าตาล 
(8) ตวัอกัษรบนแขนทั้งสองขา้งสีขาว 

 
ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ปีท่ี 36/2561  

ในวนัท่ี 15 กรกฏาคม  2561 
    
   ลงช่ือ ........................................... ประธานท่ีประชุม 
          (นายมนสั   อินกลดั) 
                        ประธานสหพนัธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภณัฑแ์ห่งประเทศไทย 
 

  ลงช่ือ...........................................  ผูบ้นัทึกการประชุม 
           (นายวิชยั    จอมค าสิงห์) 

รองเลขาธิการปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ 
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