
ค่าครองชีพ 

 

ปี พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 1   บริษทัฯ  ยนิยอมปรับเงินค่าครองชีพใหก้บัพนกังานของบริษทัฯ  จาก
เดิมคนละ  200.- บาท  (สองร้อยบาทถว้น) ต่อเดือนเป็นเป็นคนละ 350.- บาท  (สามร้อยหา้สิบบาท
ถว้น) ต่อเดือน 

 ค่าครองชีพดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์  2524  เป็นตน้ไป  และไม่
รวมเขา้ในค่าจา้งมูลฐาน  และไม่น ามาคิดในการท างานล่วงเวลา  เงินทดแทน  เงินชดเชยและโบนสั
ประจ าปี 

 ส าหรับการปรับเงินค่าครองชีพคร้ังต่อไปใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2525  
โดยใหใ้ชสู้ตรในการค านวนดงัน้ี 

 ค่าจา้งถวัเฉล่ียของพนกังานรายวนัคูณดว้ย  30  คูณดว้ยดชันีราคาผูบ้ริโภคส าหรับประเทศ
ไทย(ภาคกลาง)ท่ีเพิ่มข้ึนจากเดือนกมุภาพนัธ์  2524  ถึง เดือนมกราคม  2525  หรือเขียนเป็นสูตรได้
ดงัน้ี 

ค่าจ้างถัวเฉลีย่*30*ดชันีราคาที่เพิม่ขึน้ 

ดชันีราคาผู้บริโภคของเดือนมกราคม  2524 
หมายเหตุ  ค่าจา้งถวัเฉล่ียตามขอ้ตกลงน้ีหมายถึงค่าจา้งถวัเฉล่ียของพนกังานตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ตกลงขอ้เรียกร้องขอ้ท่ี 3  (ค่าจา้งรวมของพนกังานหารดว้ยจ านวนคน) ทั้งน้ีไม่รวมพนกังานท่ียงั
อยูใ่นระยะทดลองงานซ่ึงยงัไม่มีสิทธ์ิไดรั้บค่าครองชีพตามขอ้ตกลงน้ี 

 

ปี พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 1 
 บริษทัฯ  ตกลงเปล่ียนความหมาย “ ค่าจ้างเฉลีย่”  ของสูตรการค านวนค่าครองชีพดงัน้ี  
ค่าจา้งเฉล่ียหมายถึง  ค่าจา้งเฉล่ียของพนกังานรายวนัทั้งหมดรวมกนัพนกังานรายเดือนท่ีมีอตัรา
เงินเดือนตั้งแต่ 5,500.- บาท  ลงมา 
 สูตรการค านวนค่าครองชีพใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงขอ้ท่ี 1 ปี พ.ศ.  2524  การปรับเงินค่า
ครองชีพใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2526  เป็นตน้ไป  และไม่รวมเขา้ในค่าจา้งมูล
ฐาน  และไม่น ามาคิดค านวนในการท างานล่วงเวลา  เงินทดแทน  เงินชดเชยและเงินโบนสัประจ าปี 
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ปี พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 1 
 1.1  บริษทัฯ  ตกลงปรับเงินค่าครองชีพใหก้บัพนกังานเพิ่มข้ึน เดือนละ  200.-บาทต่อคน
(รวมกบัเงินค่าครองชีพเดิม 605.-บาท  เป็นเดือนละ 805.-บาท) 
 ขอ้ตกลงน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์  2527  ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2528 
(จ านวนเงินขา้งตน้น้ีรวมอยูใ่นสูตรการค านวนค่าครองชีพดว้ย) 
 1.2  ส าหรับค่าครองชีพตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2528 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2528  บริษทัฯ  
ตกลงใชสู้ตร  ตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  ปี พ.ศ. 2526  เป็นสูตรในการคิดค านวนค่าครอง
ชีพ  ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 ค่าจา้งเฉล่ียหมายถึง  ค่าจา้งเฉล่ียของพนกังานรายวนัทั้งหมด  รวมกบัพนกังานรายเดือนท่ี
มีอตัราเงินเดือน  ตั้งแต่  5,500 บาทลงมา 
 สูตรการค านวน 

       ค่าจ้างถัวเฉลีย่*30*ดชันีราคาที่เพิม่ขึน้  (เดือนมกราคม 2527 ถึง เดือนมกราคม 2528) 
                                         ดชันีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม  2527 
 

ปี พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  1 
 บริษทัฯ  ตกลงเปล่ียนแปลงความหมายของค่าจา้งเฉล่ีย  ตามสูตรดชันีค่าครองชีพดงัน้ี 
 ในการปรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2529  ใหใ้ชค่้าจา้งเฉล่ียของพนกังาน
รายวนัทั้งหมด  รวมพนกังานรายเดือนท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่  7,000 บาท ลงมา 
 ในการปรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2530  ใหค่้าจา้งเฉล่ียของพนกังานรายวนั
ทั้งหมด  รวมพนกังานรายเดือนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่  8,000 บาท  ลงมา 
 ในการปรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2531  ใหใ้ชค่้าจา้งเฉล่ียของพนกังาน
รายวนัทั้งหมด  รวมพนกังานรายเดือนท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่  9,000 บาท  ลงมา 
 สูตรการคิดค านวนค่าครองชีพ  ใหใ้ชสู้ตรตามขอ้ตกลงเดิม 
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ปี พ.ศ.  2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 1 
 บริษทัฯ ตกลง เปล่ียนแปลงความหมายของค่าจา้งเฉล่ีย  ตามสูตรดชันีค่าครองชีพดงัน้ีใน
การปรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2532  ใหใ้ชค่้าจา้งเฉล่ียของพนกังานรายวนัทั้งหมด  
รวมพนกังานรายเดือนท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่  10,000.-บาทลงมา 
 ในการปรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2533  ใหใ้ชค่้าจา้งเฉล่ียของพนกังาน
รายวนัทั้งหมด  รวมพนกังานรายเดือนท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่   11,000 บาทลงมา 
 ในการปรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2534  ใหใ้ชค่้าจา้งเฉล่ียของพนกังาน
รายวนัทั้งหมด  รวมพนกังานรายเดือนท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่  12,000 บาทลงมา 
 สูตรการคิดค านวนค่าครองชีพ  ใหใ้ชสู้ตรตามขอ้ตกลงเดิม 

 

ปี พ.ศ.  2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  1 
               บริษทัฯ  ตกลงเปล่ียนแปลงความหมายของค่าจา้งเฉล่ียสูตรดชันีค่าครองชีพดงัน้ี 

1.1  ในการเปล่ียนแปลงเงินค่าครองชีพในวนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์  2535    ให้ใช้ค่าจา้งเฉล่ีย
ของพนักงานรายวนัทั้งหมด  และรวมพนักงานรายเดือนท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่  15,000 บาท             
ลงมา 

1.2  ในการปรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี  1  กุมภาพันธ์  2536  ให้ใช้ค่าจ้างเฉล่ียของ
พนกังานรายวนัทั้งหมด  และรวมพนกังานรายดือนท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่  15,000 บาท ลงมา 

1.3  ในการปรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี  1  กุมภาพันธ์  2537  ให้ใช้ค่าจ้างเฉล่ียของ
พนกังานรายวนัทั้งหมด  และรวมพนกังานรายเดือนท่ีมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่  16,000 บาท ลงมา 

 

ปี พ.ศ.  2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่  4  ค่าครองชีพ 

 4.1  บริษัทฯ  ตกลงปรับเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงาน 2,515บาท/เดือนเป็นคนละ                 
2,915 บาท/เดือน  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ. 2538 
 4.2  ส าหรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์  2539  ให้ใชค่้าจา้งเฉล่ียของพนักงาน
รายวนัทั้งหมดและรวมพนกังานรายเดือนซ่ึงมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่  17,000บาท ลงมา 
 4.3  ส าหรับเงินค่าครองชีพในวนัท่ี  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ให้ใช้ค่าจ้างเฉล่ียของ
พนกังานรายวนัทั้งหมดและรวมพนกังานรายเดือนซ่ึงมีอตัราเงินเดือนตั้งแต่  18,000บาทลงมา 
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ปี พ.ศ. 2541 
ข้อ 2.  เงินค่าครองชีพ 

 ผูแ้ทนทั้งสองฝ่ายตกลงใหย้กเลิกสูตรการคิดค านวณค่าครองชีพ  และใหก้ าหนดเป็น             
ค่าครองชีพข้ึนใหม่ 

 ขอ้ตกลงปีท่ี 1.  เงินค่าครองชีพเดือนละ  4,400  บาท 

 ขอ้ตกลงปีท่ี 2.   เงินค่าครองชีพเดือนละ  4,400  บาท 

 ขอ้ตกลงปีท่ี 3. เงินค่าครองชีพเดือนละ  4,400  บาท 

 เงินค่าครองชีพน้ี  ใหถื้อเป็นอตัราสูงสุดและไม่น าไปรวมเขา้ในค่าจา้งมูลฐานตาม                  
ขอ้ตกลงเดิม 

 

ปี  พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 1.  เงินค่าครองชีพ 

 ผูแ้ทนทั้งสองฝ่ายตกลงใหน้ าเงินค่าครองชีพปัจจุบนัเดือนละ  4,400 บาท  โดยแยกเอาไป
รวมเขา้ในค่าจา้งมูลฐาน  ดงัน้ี 

 1.1   จ านวนเงินเดือนละ  900.- บาท  ใหน้ าเขา้ไปรวมในค่าจา้งตั้งแต่  วนัท่ี  1  มกราคม  
2544 (เหลือเป็นค่าครองชีพ  3,500.-บาท/เดือน) 
 1.2   จ านวนเดือนเดือนละ  900.-บาท  ใหน้ าเขา้ไปรวมในค่าจา้งตั้งแต่  วนัท่ี  1  มกราคม  
2545 (เหลือเป็นค่าครองชีพ  2,600.-บาท/เดือน) 
 1.3   จ านวนเงินเดือนละ  900.-บาท  ใหน้ าเขา้ไปรวมในค่าจา้งตั้งแต่  วนัท่ี  1  มกราคม  
2546  (เหลือเป็นค่าครองชีพ  1,700.-บาท/เดือน) 
 เงินค่าครองชีพท่ีเหลือเป็นจ านวนเงิน  1,700.-บาท  น้ี   ให้ถือเป็นอัตราสูงสุด  และ                      
ไม่น าไปรวมเขา้เป็นค่าจา้งมูลฐานตามขอ้ตกลงเดิม  ซ่ึงไม่ถือเป็นค่าจา้ง  และไม่น าไปค านวนเงิน
ค่าล่วงเวลา,  เงินค่าท างานในวนัหยุด ,  ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด  ,  เงินค่าทดแทน,  เงินโบนัส
ประจ าปี  และเงินอ่ืนๆ  ท่ีค  านวนจากค่าจา้งตามกฎหมาย 
 การจ่ายเงินค่าครองชีพตามขอ้ตกลงน้ี  ใหจ่้ายพร้อมกบัการจ่ายค่าจา้งเงินเดือนตามระเบียบ
ปฏิบติัของบริษทัฯ  และสหภาพฯ  ไม่ติดใจถือเป็นขอ้เรียกร้องอีกต่อไป   
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ปี พ.ศ.2549 
ข้อ 3.  เงินค่าครองชีพ 

 เงินค่าครองชีพใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม  ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ของทั้งสอง  แต่เพื่อเป็นขวญั
และก าลงัใจแก่พนกังาน และให้เหมาะสมกบัสภาวะการครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนั  ฝ่ายบริหาร
โดยประธานบริษทัฯ  ปรับเพิ่มจากเดิม  1,700  บาท  เป็น  2,000  บาท  ส าหรับพนักงานท่ีไดรั้บ              
ค่าครองชีพ 

ปี พ.ศ. 2566 
ข้อ 3. เงินค่าครองชีพ 

 ผูแ้ทนทั้งสองฝ่ายตกลงฯ ให้น าเงินค่าครองชีพปัจจุบนัเดือนละ 2,000 บาทไปรวมค่าจา้ง
มูลฐานของแต่ละคน  โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  2566 เป็นต้นไป และสหภาพฯ และ
สมาชิกทุกคน  ขอใหค้ ามัน่สญัญาวา่จะไม่น ามาเป็นขอ้เรียกร้องอีกต่อไป 
 

             การท างาน  การท างานในวนัหยุด การจ่ายค่าท างานในวนัหยุด  
การจ่ายค่าล่วงเวลา  และการจ่ายค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 
 

ปี พ.ศ.2552 
ข้อ 4.  การท างาน  การท างานในวันหยุด การจ่ายค่าท างานในวันหยุด การจ่ายค่าล่วงเวลา  และการ
จ่ายค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 
 4.1  การจ่ายค่าล่วงเวลาให้เป็นไปตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัทฯ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.2  กรณีท่ีพนักงานใดมีวนัหยุดสะสมอนัเน่ืองมาจากการท างานล่วงเวลาตามท่ีไดต้กลง
กนัไว ้ และไม่สามารถเปล่ียนเป็นวนัหยุดไดค้รบตามท่ีก าหนดนับถึง 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯ 
ตกลงจ่ายเป็นเงินค่าล่วงเวลาตามระเบียบภายในเดือนมกราคม 2553 
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ค่ารักษาพยาบาล 
 

ปี  พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 2   บริษทัฯไดต้กลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังานดงัน้ี 

 2.1   บริษทัฯไดต้กลงจ่ายค่ารักษาพยาบาลนอกงานใหแ้ก่พนกังานของบริษทัฯจากเดิมคน
ละ 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น)  เป็นคนละไม่เกิน 3,000.- บาท (สามพนับาทถว้น) ต่อปี  
ขอ้ตกลงน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2524  เป็นตน้ไป 

 2.2   ค่ารักษาพยาบาลตามท่ีก าหนดไวน้ี้  ใหมี้ผลบงัคบัเฉพาะพนกังานบริษทัไทยคาร์บอน
แบลค็ จ ากดั เท่านั้น 

 2.3   พนกังานมีสิทธ์ิเบิกค่ารักษาพยาบาลไดเ้ตม็ตามใบเสร็จ  ถา้พนกังานไปท าการ
รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล  หรือ  สถานพยาบาลของรัฐ 
 2.4   ถา้พนกังานไปท าการรักษาพยาบาลจากคลีนิคหมอประโยชน์การแพทย ์ และหรือ
พิเชษฐ ์ สุพรรณี  คลีนิค อ.เมือง จ.อ่างทอง  พนกังานงานมีสิทธ์ิไดรั้บค่ารักษาพยาบาลเตม็ตาม
ใบเสร็จรับเงิน  แต่ตอ้งไม่เกิน  75.- บาท ต่อ 1 คร้ัง  ส าหรับการรักษาพยาบาลไขต่้างๆ 

 2.5   การจ่ายเงินตามขอ้ 2.3 และ 2.4  บริษทัฯจะจ่ายใหก้ต่็อเม่ือพนกังานไดน้ า
ใบเสร็จรับเงินของแพทยม์าแสดง  หรือ  ใบสรุปการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐมา
แสดง  ทั้งน้ีภายใน  3  วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐานท่ีถูกตอ้งจากพนกังาน  เวน้แต่ในกรณีเป็นท่ี
สงสยัจะมีการทุจริตซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบหลกัฐานและจะจ่ายภายใน 3 วนั  
นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯไดต้รวจสอบหลกัฐานเป็นท่ีถูกตอ้งแลว้เป็นตน้ไป 

 2.6   ค่ารักษาพยาบาลนอกงานตามขอ้ตกลงน้ีไม่รวมถึงโรคดงัต่อไปน้ีคือ  กามโรค  ท าฟัน
(ยกเวน้ถอนฟันและอุดฟัน)  และศลัยกรรมตกแต่งต่างๆ  ทุกชนิด 
 2.7   การท าฟันตามขอ้  2.6  น้ี  พนกังานมีสิทธ์ิไดรั้บค่ารักษาในวงเงินไม่เกิน 50.- บาท  
ของแต่ละคร้ัง 
 2.8   ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับพนกังานประจ าเท่านั้น 
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ปี พ.ศ. 2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 2   บริษทัตกลงจ่ายค่ารักษาพยาบาลนอกงานจากเดิมคนละ  3,000.- บาท
ต่อปี  เป็นคนละ  4,000.-บาทต่อปี  (ส่ีพนับาทถว้น)  และใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  
2525  เป็นตน้ไป 

 2.1  ในกรณีเกิดอุบติัเหตุฉุกเฉิน  พนกังานจะไปรับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมิชชัน่  
กรุงเทพมหานครได ้  โดยมีสิทธ์ิไดรั้บค่ารักษาพยาบาลเตม็ตามใบเสร็จรับเงิน  แต่ถา้เป็นการ
เจบ็ป่วยปกติ  บริษทัฯจะจ่ายให ้ 50 %  ของค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ 
 2.2  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.4  ของขอ้ตกลงวนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์  2524 
 นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวน้ี้  ใหเ้ป็นไปตามขอ้  2.5, 2.6, 2.7 และ2.8  ของขอ้ตกลงเดิม 

 

ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  2 
 บริษทัฯ  ตกลงจ่ายค่ารักษาพยาบาลนอกงานใหแ้ก่พนกังานบริษทัฯ  คนละไม่เกิน 5,000.-
บาท  (หา้พนับาทถว้น)  ต่อปี 

 ในกรณีท่ีพนกังานใชค่้ารักษาพยาบาลเกินกวา่ 5,000.- บาท  บริษทัฯจะพิจารณาจ่ายให้
เฉพาะในกรณีท่ีเจบ็ป่วยหนกั  ผา่ตดั  หรือประสพอุบติัเหตุสาหสั  เป็นกรณี ๆ  ไป 

 2.1  บริษทัฯ  ตกลงเพิ่มคลินิคหมอประเวศ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอ่างทอง  และคลีนิค
นายแพทยสุ์รพนัธ์  อ  าเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง 
 2.2  บริษทัฯ  ตกลงจดัอ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังาน  ในกรณีท่ีไปรับการ
รักษาพยาบาล  ณ  โรงพยาบาลอ่างทองเป็นเงินสด 
 2.3  ใหข้อ้ตกลงขอ้ท่ี  2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 และ2.8  ลงวนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์  2524  
และขอ้ตกลงขอ้ท่ี  2.1  ลงวนัท่ี  29  มกราคม  2525  มีผลบงัคบัใชต่้อไปตามเดิม 

 

ปี พ.ศ.  2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 10 
 บริษทัฯ  ตกลงจ่ายค่ารักษาพยาบาลนอกงานใหแ้ก่พนกังานคนละไม่เกิน  6,000.- บาท  
(หกพนับาทถว้น)  ต่อปี 

 เง่ือนไขการรักษาพยาบาล  และการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบเดิม  ท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่
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 ในกรณีท่ีพนกังานใชค่้ารักษาพยาบาลนอกงานกวา่  6,000.- บาท  บริษทัฯ  จะพิจารณาจ่าย
ใหเ้ฉพาะในกรณีท่ีเจบ็ป่วยหนกั  ผา่ตดั  เป็นกรณี ๆ ไป  ทั้งน้ีพนกังานตอ้งส่งหลกัฐานค่าใชจ่้ายใน
ส่วนท่ีเกินไปนั้นใหบ้ริษทัฯ  พิจารณา ภายใน  30  วนั  และหลงัจากบริษทัฯ  ไดรั้บหลกัฐานแลว้  
จะจ่ายใหพ้นกังานภายใน  20 วนั  ตามจ านวนเงินท่ีบริษทัฯจะพิจารณาอนุมติัเห็นสมควร 

 

ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  5 
 5.1  บริษทัฯ  จะด าเนินการโครงการประกนัสุขภาพ  ใหก้บัพนกังานทุกคน  โดยรวมถึง
บุตร  สามี  หรืภรรยา  ตามกฎหมาย  โครงการดงักล่าวจะครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลนอกงาน
ส าหรับการเจบ็ป่วยธรรมดา  และอุบติัเหตุ  รวมทั้งการรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลดว้ยโดยบริษทัฯ  
จะด าเนินโครงการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี  31  มกราคม  2529  และจะแจง้รายละเอียดให้
พนกังานไดท้ราบต่อไป 

 อน่ึงบรรดาขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ารักษาพยาบาลนอกงาน
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  ใหย้กเลิกในวนัท่ีท่ีโครงการประกนัสุขภาพหมู่ตามขอ้ตกลงน้ีมีผล
บงัคบัใช ้

 5.2  การประกนัชีวิต  ผูแ้ทนทั้งสองฝ่ายตกลงใหย้กเลิก 
 5.3  ในกรณีท่ีพนกังานเกิดเหตุฉุกเฉิน  หรืออุบติัเหตุ  บริษทัฯจะจดัรถส่งพนกังานไปยงั
โรงพยาบาลอ่างทอง  หรือโรงพยาบาลอ่ืน ๆ โดยไม่คิดค่าบริการ 
 ส าหรับการเจบ็ป่วยธรรมดา  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบติัเดิมของบริษทัฯ 

 

ปี พ.ศ.  2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  10 
 10.1  บริษทัฯ  ตกลงเพิ่มค่าคุม้ครองการประกนัสุขภาพหมู่ตามตารางผลประโยชน์ต่อไปน้ี 

ตารางผลประโยชน์ 

       1.  ค่าหอ้งและค่าอาหารวนัละ    600.-  บาท 

             (สูงสุด 30 วนั ต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
       2.  ค่าใชจ่้ายและบริการทัว่ไปของโรงพยาบาล  15,000.-  บาท 

            (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
       3.  ค่าธรรมเนียมแพทยผ์า่ตดั    9,000.-  บาท 

           (ตามความเป็นจริงแต่ละคร้ัง) 
      4.  ค่าธรรมเนียมแพทยดู์แลวนัละ   150.-  บาท 

          (สูงสุด 30 วนั ต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
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       5.  ค่าปรึกษาแพทยพ์ิเศษเฉพาะโรค   1,500.-  บาท 

         (จะน าไปรวมกบัขอ้ 2, และ ขอ้ 3 แลว้แต่กรณี) 
        6.  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน    1,000.-  บาท 

            (สูงสุดต่อการบาดเจบ็แต่ละคร้ัง) 
       7.  ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกโรงพยาบาล  400.-  บาท 

            ค่ารักษาพยาบาลผูป่่วยนอกกบัคลีนิค  100.-  บาท 

             (15 คร้ังต่อ 15 วนัต่อโรค สูงสุดไม่เกิน 30 คร้ังต่อปี) 
      8.  ค่าผา่ตดัเพราะการคลอดบุตรตามความเห็นของแพทย ์ 3,000.-  บาท 
            การคลอดบุตรปกติและแทง้บุตร   1,500.-  บาท 

      9.  ค่าถอนฟัน     300.-  บาท 

            (สูงสุดต่อปีไม่เกิน 300.-บาท) 
      10.  ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล(คนไขใ้น) และ 500.-  บาท 

        ตอ้งรักษาต่อเน่ืองเม่ือแพทยน์ดัหมายคร้ังละ 
       (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วนั นบัตั้งแต่ท่ีออกจากโรงพยาบาล) 
 10.2   บริษทัฯ  ตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลใหก้บัพนกังานในกรณีท่ีพนกังานไดเ้ขา้รับ
การรักษาในสถานพยาบาลท่ีไม่มีเครดิตไวก้บับริษทัฯ  (เป็นการทดรองจ่าย) ภายใน 3 วนัท างาน 
หลงัจากไดรั้บหลกัฐานพนกังานแลว้ 
 10.3   ในการจดัรถรับ-ส่งฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล  บริษทัฯ  รับไปพิจารณา
จดัใหภ้ายในปี พ.ศ. 2533 
 10.4   ในกรณีท่ีพนกังาน, สามี หรือ ภรรยา หรือ บุตร ของพนกังานเขา้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลท่ีใชเ้ครดิต  บริษทัฯ  ตกลงหกัเงินส่วนท่ีเกินค่าคุม้ครองตามขอ้ 10.1 จากค่าจา้งของ
พนกังานเดือนละไม่เกิน 1,000.-บาท  จนกวา่จะครบ 
 10.5   ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกงเดิม (ขอ้ยกเวน้ในการจ่ายผลประโยชน์ ขอ้ท่ี 7 ของการประกนั
สุขภาพหมู่) 
 10.6  การประกนัสุขภาพหมู่ตามขอ้ตกลงนั้ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  2532 
เป็นตน้ไป 
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ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อท่ี 14 ประกนัสุขภาพหมู่ 

 บริษทัฯ  ตกลงแกไ้ขเพิ่มค่าคุม้ครองการประกนัสุขภาพหมู่  โดยแกไ้ขตารางผลประโยชน์ 
ดงัน้ี 

 1.  ค่าหอ้งและค่าอาหาร  วนัละ    1,000.-  บาท 

   (สูงสุด 30 วนั ต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
 2.  ค่าใชจ่้ายและค่าบริการทัว่ไปของโรงพยาบาล  20,000.-  บาท 

   (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
 3.  ค่าธรรมเนียมแพทยผ์า่ตดั    12,000.-  บาท 

   (ตามความเป็นจริงแต่ละคร้ัง) 
 ส่วนผลประโยชน์ท่ีมิไดร้ะบุในขอ้ตกลงฉบบัน้ี  ใหถื้อปฎิบติัตามขอ้ตกลงเดิมทั้งหมด 

 

ปี  พ.ศ. 2541 
ข้อ 6. ค่ารักษาพยาบาลว่าด้วยการประกนัสุขภาพหมู่ 

 บริษทัฯ  ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมเฉพาะขอ้ยอ่ยท่ี 7 ในตารางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

              ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกกบัคลีนิค                   200.-                  บาท 

               (15 คร้ัง 15 วนั ต่อโรค สูงสุดไม่เกิน 30 คร้ังต่อปี) 

 

ปี  พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 8. การประกนัสุขภาพหมู่ 

บริษทัฯ  ตกลงเพิ่มค่าคุม้ครองการประกนัสุขภาพหมู่ตามตารางผลประโยชนด์งัต่อไปน้ี                      

ตารางผลประโยชน์ 

       1.  ค่าหอ้งและค่าอาหาร  ต่างจงัหวดั  วนัละ   1,300.-  บาท 

     ใน เขต  จงัหวดักรุงเทพฯ  วนัละ    1,800.-  บาท 

   (สูงสุด 30 วนั ต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
 2.  ค่าใชจ่้ายและค่าบริการทัว่ไปของโรงพยาบาล   22,000.-  บาท 

   (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วยแต่ะคร้ัง) 
 3.  ค่าธรรมเนียมแพทยค่์าผา่ตดั (ตามความเป็นจริงแต่ละคร้ัง) 15,000.-  บาท 

 4.  ค่าธรรมเนียมแพทยดู์แล  วนัละ    400.-  บาท 

   (สูงสุด 30 วนั ต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
 5.  ค่าปรึกษาแพทยเ์ฉพาะโรค     1,500.-  บาท 

   (จะน าไปรวมกบั ขอ้2 และขอ้3 แลว้แต่กรณี) 
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 6.  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน     1,000.-  บาท 

   (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
 7.  ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกกบัโรงพยาบาล   850.-  บาท 

      ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกกบัคลีนิค    200.-  บาท 

       (สูงสุดไม่เกิน  30 คร้ัง/ปี) 
         8.  ค่าผา่ตดัเพราะการคลอดบุตรตามความเห็นของแพทย ์  4,000.-  บาท 

      การคลอดบุตรปกติและแทง้บุตร    1,500.-  บาท 

 9.  ค่าถอนฟัน  (สูงสุดต่อปีไม่เกิน 300 บาท)   300.-  บาท 

 

ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อที ่5. การประกนัสุขภาพหมู่ 

บริษทัฯ  ยนิดีแกไ้ขเพิม่ค่าคุม้ครองการประกนัสุขภาพหมู่  โดยแกไ้ขตารางผลประโยชน์ดงัน้ี 

 5.1  ค่าธรรมเนียมแพทยผ์า่ตดั  (ตามความเป็นจริงแต่ละคร้ัง) 25,000.-  บาท 

 5.2  ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอก กบัโรงพยาบาล   1,000.-  บาท 

 ส่วนผลประโยชน์ท่ีไม่ไดร้ะบุในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ตกลงเดิม 

 

ปี พ.ศ. 2549 
ข้อท่ี 2.  การประกนัสุขภาพหมู่ 

 2.1  บริษทัฯ  ตกลงปรับปรุงตารางการประกนัสุขภาพหมู่  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  
2550  ดงัต่อไปน้ี 

ตารางผลประโยชน์ 

 1.  ค่าหอ้งและค่าอาหาร  ต่างจงัหวดั            วนัละ   1,500.-  บาท 

      เขต  จงัหวดักรุงเทพฯ                              วนัละ   2,000.-  บาท 

   (สูงสุด 30 วนั ต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
 2.  ค่าใชจ่้ายและค่าบริการทัว่ไปของโรงพยาบาล   35,000.-  บาท 

   (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วยแต่ะคร้ัง) 
 3.  ค่าธรรมเนียมแพทยค่์าผา่ตดั (ตามความเป็นจริงแต่ละคร้ัง) 25,000.-  บาท 

     หมายเหตุ : การเรียกเกบ็จากพนกังานเน่ืองจากการผา่ตดัหากเรียกเกบ็จากพนกังาน          
                          ไม่เกินวงเงินท่ีก าหนดไว ้ พนกังานไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
 4.  ค่าธรรมเนียมแพทยดู์แล  วนัละ    400.-  บาท 

   (สูงสุด 30 วนั ต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
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 5.  ค่าปรึกษาแพทยเ์ฉพาะโรค     1,500.-  บาท 

   (จะน าไปรวมกบั ขอ้2 และขอ้3 แลว้แต่กรณี) 
 6.  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน     1,000.-  บาท 

   (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
 7.  ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกกบัโรงพยาบาล   1,000-  บาท 

      ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกกบัคลีนิค    400.-  บาท 

     (สูงสุดไม่เกิน  30  คร้ัง/ปี) 
 8.  ค่าผา่ตดัเพราะการคลอดบุตรตามความเห็นของแพทย ์  4,000.-  บาท 

      การคลอดบุตรปกติและแทง้บุตร    1,500.-  บาท 

 9.  ค่าถอนฟัน  (สูงสุดต่อปี)          700.-  บาท 
 

 2.2  กรณีพนกังานเจบ็ป่วยหนกัจากโรคร้ายแรง  ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่ปกติ  บริษทัฯ  ตกลง
ใหค้วามช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษแก่พนกังานดงักล่าว  โดยใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยแ์ละสหภาพ
แรงงานฯ  ร่วมกนัน าเสนอขออนุมติัจากประธานบริษทัฯ  เป็นกรณี ๆ ไป  ทั้งน้ีใหร้วมถึงการหยดุ
พกัรักษาตวัตามค าสัง่แพทยซ่ึ์งเกิน  45  วนันั้นดว้ย 
 2.3  การตรวจสุขภาพ 

 บริษัทฯ  ตกลงให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจากรายการท่ีตรวจอยู่ในปัจจุบันเป็น                       
18  รายการ โดยรายการท่ีเพิ่มเติมคือ  ตรวจการท างานของไต  ตรวจการท างานของตบั  ตรวจสาร
บ่งช้ีมะเร็งต่อมลูกหมาก  เอ๊กซเรยต์รวจระบบทางเดินอาหารส่วนตน้  (โดยความสมคัรใจของ
พนกังาน) ตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งตบั  และตรวจสารบ่งช้ีมะเร็งล าไส้ 
 

ปี พ.ศ. 2552 
ข้อ 5.  ค่ารักษาพยาบาล 
 บริษทัฯ ตกลงแกไ้ขเพิ่มค่าคุม้ครองการประกนัสุขภาพหมู่  กรณีคนไขใ้น โดยแกไ้ขตาราง
ผลประโยชน์ดงัน้ี 

 1.  ค่าหอ้งและค่าอาหาร วนัละ        2,500  บาท 

 2.  ค่าใชจ่้ายและค่าบริการทัว่ไปของโรงพยาบาล   45,000  บาท 

      (สูงสุดต่อการเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
 3.  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการผา่ตดัรวมถึงค่าธรรมเนียมแพทยผ์า่ตดั 35,000  บาท 

      (ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์ วิสัญญีแพทย์/หรือ                
วิสญัญีพยาบาล) 
 4.  ค่าธรรมเนียมแพทยดู์แล วนัละ       1,000  บาท 

       (สูงสุด 30 วนัต่อเจบ็ป่วยแต่ละคร้ัง) 
 ส่วนผลประโยชน์ท่ีไม่ไดร้ะบุในขอ้ตกลงฉบบัน้ี  ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ตกลงเดิม 
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ปี พ.ศ. 2561 
ข้อ 6.  การประกนัสุขภาพหมู่ 

 บริษทัฯ ตกลงเพิ่มเติมค่าคุม้ครองการประกนัสุขภาพหมู่ ตามตารางผลประโยชน์โดยเพิ่ม 
 ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกกบัโรงพยาบาล  จาก 1,000  บาท เป็น 1,500 บาท 
 ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกกบัคลินิก  จาก    400  บาท   เป็น 600 บาท 
 (สูงสุดไม่เกิน 30 คร้ังต่อปี) 
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การปรับค่าจ้าง 
 

ปี  พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 3  บริษทัฯยนิยอมปรับอตัราค่าจา้งของพนกังานรายวนัเป็นพนกังานราย
เดือนตามระเบียบการ ดงัน้ี 

 3.1  ในกรณีท่ีพนกังานมีคุณวฒิุการศึกษาตั้งแต่ประโยคอาชีวศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 
(ม.ศ.6) ข้ึนไป  จะไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือนกต่็อเม่ือพนกังานผูน้ั้นท างานครบทดลองงาน  180 วนั
แลว้เท่านั้น 

 3.2  ในกรณีท่ีพนกังานมีคุณวฒิุการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ.5)หรือเทียบเท่า  
จะไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือนกต่็อเม่ือพนกังานผูน้ั้นท างานครบ  1  ปีแลว้เท่านั้น 

 3.3  ในกรณีท่ีพนกังานมีคุณวฒิุการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้(ม.ศ.3)หรือเทียบเท่าจะ
ไดรั้บค่าจา้งเป็นพนกังานรายเดือนกต่็อเม่ือพนกังานผูน้ั้นท างานครบ 3 ปีแลว้เท่านั้นเวน้แต่
พนกังานผูน้ั้นไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งในหนา้ท่ีของพนกังานตามขอ้ 3.2  กใ็หน้ าหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.2 นั้นมาปฏิบติัโดยอนุโลม 

 3.4  ในกรณีท่ีพนกังานช่างฝีมือ   เช่น ช่างไฟฟ้า  ช่างซ่อมบ ารุง  พนกังานขบัรถหรือ ผูท่ี้
ท างานเก่ียวกบัดา้นวิศวกรรม ฯลฯ  แมจ้ะไม่มีคุณวฒิุการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.1, 3.2,และ
3.3 ใหสิ้ทธิไดรั้บค่าจา้งเป็นพนกังานรายเดือนเช่นเดียวกนั 

 การท่ีจะก าหนดไดว้า่พนกังานตามขอ้ 3.4 น้ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัพนกังานตามขอ้ 3.1, 3.2,
และ3.3 หรือไม่ใหน้ าประสพการณ์  อตัราค่าจา้ง  และความสามารถมาเป็นหลกัในการพิจารณา
เปรียบเทียบ 

 3.5  ในกรณีท่ีพนกังานรายวนัท่ีมิไดอ้ยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้ 3.1, 3.2, 3.3 และ3.4 จะไดรั้บ
ค่าจา้งเป็นรายเดือนกต่็อเม่ือพนกังานไดท้ างานครบ 5 ปีแลว้เท่านั้น 

 3.6  การพิจารณาปรับค่าจา้งของพนกังานรายวนัเป็นพนกังานรายเดือนตามขอ้ตกลงขอ้
เรียกร้องขอ้ท่ี 3 น้ี ใหน้ าผลการปฏิบติังาน  การมาท างานโดยสม ่าเสมอและความประพฤติมา  เป็น
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาประกอบดว้ย 
 3.7  การปรับค่าจา้งรายวนัเป็นค่าจา้งรายเดือนตามขอ้ตกลงน้ีใหเ้อาค่าจา้งปัจจุบนัต่อวนั 
คูณดว้ย 30 
 3.8  ขอ้ตกลงน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2525 
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ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  11  บริษทัฯไดต้กลงท่ีพิจารณาอตัราการข้ึนเงินค่าจา้งประจ าปีใหแ้ก่
พนกังานของบริษทัฯตามระบบเปอร์เซ็นตข์องคะแนนการวดัผลการปฏิบติังานของพนกังานในแต่
ละ เกรด ดงัน้ี 

11.1 เกรด เอ.  11  เปอร์เซ็นของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานแต่ละคน                                                 
เกรด บี.   10  เปอร์เซ็นของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานแต่ละคน                            
เกรด ซี.    9   เปอร์เซ็นของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานแต่ละคน 

 11.2     เพื่อประโยชนใ์นการคิดค านวนค่าจา้ง  บริษทัฯไดพ้ิจารณาในการปัดเศษค่าจา้งตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

  ถา้เศษ  01-24  สตางค ์ ใหปั้ดเป็น  25  สตางค ์
  ถา้เศษ  26-49  สตางค ์ ใหปั้ดเป็น  50  สตางค ์
  ถา้เศษ  51-74  สตางค ์ ใหปั้ดเป็น  75 สตางค ์
  ถา้เศษ  76-99  สตางค ์ ใหปั้ดเป็น  100  สตางค ์ (หน่ึงบาท) 
 11.3    ระเบียบการประเมินผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามระเบียบเดิมของบริษทัฯ 

 11.4    ขอ้ตกลงน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2524  เป็นตน้ไป 

 

ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  3 
 ใหแ้กไ้ขขอ้ตกลงขอ้ท่ี  3.3 และ ขอ้ 3.5  ลงวนัท่ี 3  กมุภาพนัธ์  2524และใหใ้ชข้อ้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

 3.3  ในกรณีท่ีพนกังานมีคุณวฒิุการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.ศ. 3)หรือ  เทียบเท่า  
จะไดรั้บค่าจา้งป็นพนกังานรายเดือนกต่็อเม่ือพนกังานผูน้ั้นท างานครบ 2 ปี แลว้เท่านั้นเวน้แต่
พนกังานผูน้ั้นไดรั้บการ เล่ือนต าแหน่งในหนา้ท่ีของพนกังานตามขอ้ 3.2 กใ็หน้ าหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี 3.2 นั้นมาปฏิบติัโดยอนุโลม 

 3.5  ในกรณีท่ีพนกังานท่ีไม่อยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้ 3.1, 3.2, 3.3 และ3.4 จะไดรั้บค่าจา้ง
เป็นรายเดือนกต่็อเม่ือพนกังานไดท้ างานครบ 3 ปีแลว้เท่านั้น 

 ใหข้อ้ตกลงขอ้ 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, และ3.8 ลงวนัท่ี 3  กมุภาพนัธ์  2524  มีผลบงัคบัใชต่้อไป
ตามเดิม 
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ปี  พ.ศ. 2541 
ข้อ 3. การขึน้เงินค่าจ้างประจ าปี 

ผูแ้ทนทั้งสองฝ่ายตกลงใหเ้ปล่ียนอตัราการข้ึนเงินค่าจา้งประจ าปี  ดงัน้ี 

 ปี  พ.ศ.  2541 
 เกรด  เอ                              8                              เปอร์เซ็นต ์
 เกรด  บี                               7                              เปอร์เซ็นต ์

 เกรด  ซี                               6                              เปอร์เซ็นต ์
 ปี  พ.ศ.  2542 
 เกรด  เอ                              8                              เปอร์เซ็นต ์
  เกรด  บี                               7                              เปอร์เซ็นต ์

              เกรด  ซี                               6                             เปอร์เซ็นต ์
         เง่ือนไขอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม 
 ปี  พ.ศ.  2543 
 ระบบการข้ึนเงินประจ าปี  ใหเ้ป็นไปตามระบบโครงสร้างค่าจา้งระบบจ าแนกต าแหน่งซ่ึง
คณะกรรมการจะไดก้ าหนดข้ึน 

ข้อ 12. โครงสร้างค่าจ้างระบบการจ าแนกต าแหน่ง 
ใหย้กเลิกขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  ขอ้ท่ี  11  ลงวนัท่ี 3  กมุภาพนัธ์  2524  และใหใ้ช้

ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

12.1  ใหร้ะบบ “ โครงสร้างค่าจ้างระบบจ าแนกต าแหน่ง”  ในบริษทัฯ  ซ่ึงก าหนดเง่ือนไข
ไวเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 12.1.1  ต าแหน่งงานซ่ึงมีในโครงสร้างค่าจา้ง  คือต าแหน่งงานตั้งแต่ผูช่้วยหวัหนา้
แผนกหรือเทียบเท่า  จนถึงระดบัคนงาน 

 12.1.2  ส่วนประกอบต่างๆของโครงสร้างค่าจา้ง  คือต าแหน่งงานในแต่ละระดบั
ค่าจา้งต ่าสุดในแต่ละระดบั  ค่าจา้งสูงสุดในแต่ละระดบั  มีวิธีการเล่ือนต าแหน่งเงินค่าตอบแทนเม่ือ
เล่ือนต าแหน่ง  วิธีการประเมินผลงานประจ าปีเพื่อข้ึนค่าจา้งประจ าปี  ค่าตอบแทนเม่ือพนกังานมี
ค่าจา้งสูงสุดในแต่ละระดบั  วิธีการการปรับโครงสร้างค่าจา้ง  (อตัราค่าจา้งต ่าสุดและสูงสุด) 

 12.1.3  คะแนนประเมินผลสุทธิเพื่อเทียบเกรดส าหรับข้ึนค่าจา้งประจ าปี
ก าหนดให ้

 คะแนน  91-100    คะแนน  คือ   A 

 คะแนน  81-90    คะแนน  คือ   B 

 คะแนน  71-80    คะแนน  คือ   C 

 คะแนน  61-70    คะแนน  คือ   D 

 12.1.4  เงินค่าครองชีพปัจจุบนั  ใหแ้ยกจากโครงสร้างค่าจา้ง 
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12.2  เพื่อความเป็นธรรมใหท้ั้งสองฝ่ายคดัเลือกบุคคลหรือคณะบุคคล  เรียกวา่ 
ผู้ด าเนินการ  ภายใน 4  เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในขอ้ตกลงน้ี  เพื่อเร่งรัดใหผู้ด้  าเนินการ  ท างาน
ใหแ้ลว้เสร็จสมบรูณ์ภายในวนัท่ี  30  มิถุนายน  2542 

12.3  ใหท้ั้งสองฝ่ายแต่งตั้งผูแ้ทนฝ่ายละ  5  คน  ภายใน   4  เดือน  นบัตั้งแต่วนัท่ีท า
ขอ้ตกลงน้ี  เรียกวา่  คณะกรรมการที่ปรึกษา  โดยมีประธานบริษทัฯหรืประธานร่วมบริษทัฯเป็น
ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาโดยต าแหน่งโดยไม่รวมกบักรรมการขา้งตน้และใหมี้การประชุม
อยา่งนอ้ยเดือนละ  1  คร้ัง  และบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

12.4  ใหท้ั้งสองฝ่ายแต่งตั้งผูแ้ทนจากผูแ้ทนในการเจรจาต่อรองในขอ้ตกลงน้ีฝ่ายละ  1  คน  
ภายในวนัท่ี  1  มีนาคม  2541  เรียกวา่  ผู้ประสานงาน  เพื่อประสานงานกบั  ผู้ด าเนินการ  หรือท่ี
ปรึกษาของคณะกรรมการฯ 

12.5  ทั้งสองฝ่ายใหเ้ร่ิมน าระบบโครงสร้างค่าจา้งซ่ึงผูด้  าเนินการไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ
และคณะกรรมการท่ีปรึกษาไดอ้นุมติัแลว้  มาบงัคบัใชใ้หมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2543  เป็น
ตน้ไป 

ปี  พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 2. การปรับเงินค่าจ้างประจ าปี 

บริษทัฯ  ตกลงก าหนดอตัราการข้ึนค่าจา้งประจ าปีใหแ้ก่พนกังานของบริษทัฯ  ตามระบบ
เปอร์เซ็นตข์องคะแนนการวดัผลการปฏิบติังานของพนกังานในแต่และเกรด   ดงัน้ี 

1.  เกรด  เอ 9 เปอร์เซ็นต ์ ของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานแต่ละคน 

2.  เกรด  บี 8 เปอร์เซ็นต ์ ของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานแต่ละคน 

3.  เกรด  ซี 7 เปอร์เซ็นต ์ ของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานแต่ละคน 

การปรับเงินค่าจา้งประจ าปี  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่  1  มกราคม  2544  เป็นตน้ไป 

 

ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อที่ 1. การปรับเงินค่าจ้างประจ าปี 

 บริษทัฯ  ตกลงก าหนดอตัราการข้ึนค่าจา้งประจ าปีใหแ้ก่พนกังานของบริษทัฯ 
ตามระบบเปอร์เซ็นตข์องคะแนนการวดัผลการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละเกรด  ดงัน้ี 

1.     เกรด  เอ 10 เปอร์เซ็นต ์     ของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานแต่ละคน 

2.     เกรด  บี   9 เปอร์เซ็นต ์     ของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานแต่ละคน 

3.     เกรด  ซี   8 เปอร์เซ็นต ์     ของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานแต่ละคน 

             การปรับเงินค่าจา้งประจ าปี  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2547  เป็นตน้ไป 
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ปี พ.ศ. 2549 
ข้อ 14.  บริษทัฯ ตกลงปรับค่าจา้งพิเศษใหก้บัพนกังานคลงัน ้ามนัศรีราชาตามท่ีบริษทัเห็นสมควร  
ทั้งน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2550  เป็นตน้ไป 

 

 ปี พ.ศ. 2563 
ขอ้ท่ี 2. ทั้งสองฝ่ายตกลงเปล่ียนแปลงอตัราการปรับค่าจา้งประจ าปี ดงัน้ี 

 เกรด A   9% ของค่าจา้งมูลฐานแต่ละคน 

เกรด B   8% ของค่าจา้งมูลฐานแต่ละคน 

เกรด C   7% ของค่าจา้งมูลฐานแต่ละคน 
หลกัเกณฑ ์การพิจารณาการปรับเงินเดือนและการประเมินผลงานใหใ้ชต้ามระเบียบปฏิบติัเดิม 

การปรับเงินค่าจา้งประจ าปี ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 

วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี 

 

ปี  พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  4  บริษทัฯยนิยอมตกลงจดัวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีใหก้บัพนกังานแต่ละ
คนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 พนกังานท่ีท างานครบ  1 ปี  จะไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีเท่ากบั  6 วนัท างาน   
พนกังานท่ีท างานครบ  2 ปี  จะไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีเท่ากบั  7 วนัท างาน   
พนกังานท่ีท างานครบ  3 ปี  จะไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีเท่ากบั  8 วนัท างาน   
พนกังานท่ีท างานครบ  4 ปี  จะไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีเท่ากบั  9 วนัท างาน   
พนกังานท่ีท างานครบ  5 ปี  จะไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีเท่ากบั  10 วนัท างาน   
พนกังานท่ีท างานครบ  6 ปี  จะไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีเท่ากบั  11  วนัท างาน   
พนกังานท่ีท างานครบ  7 ปี  ข้ึนไปจะไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีเท่ากบั  12 วนัท างาน  
ระเบียบการลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีตามขอ้ตกลงน้ีใหเ้ป็นตามระเบียบของบริษทัฯ 
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ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  8 
 ใหข้อ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯบทท่ี  5  ขอ้ 3 (ก),(ข)และ(ค)มีผลบงัคบัใชต่้อไป
ตามเดิม  และใหเ้พิ่มขอ้ความต่อไปน้ี 

 ในกรณีท่ีผูบ้ญัชาไม่สามารถจดัวนัลาพกัผอ่นไดค้รบใหก้บัพนกังานภายในปีนั้นบรษทัฯตกลง
อนุญาตใหพ้นกังานสะสมวนัลาพกัผอ่นในปีถดัไปได ้
 ส าหรับในกรณีท่ีพนกังานลาไม่ครบ  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2523, 2524 และ 2525ใหผู้จ้ดัการฝ่ายบุคคล
น าไปพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  3 
 ในการลากิจตามขอ้ตกลงน้ี  ผูแ้ทนของทั้งสองฝ่าย  ตกลงเปล่ียนแปลงจ านวนวนัลาหยดุ
พกัผอ่นประจ าปีทดแทนดงัน้ี 

 พนกังานท่ีท างานครบ    1  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 6  วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ    2  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 7  วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ    3  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 10  วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ    4  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 11  วนัท างาน   
พนกังานท่ีท างานครบ    5  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 12 วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ    6  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 13  วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ    7  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 14  วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ    8  ปี  ข้ึนไป มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 15  วนัท างาน 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  20 

ในการลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีตามขอ้ตกลงน้ี  ผูแ้ทนของทั้งสองฝ่าย  ตกลง  เปล่ียนแปลง
จ านวนวนัลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีดงัน้ี 

 พนกังานท่ีท างานครบ   1  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้    6    วนัท างาน 

พนกังานท่ีท างานครบ   2  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้    7   วนัท างาน 
พนกังานท่ีท างานครบ   3  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้    10    วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ   4  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้    11    วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ   5  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้    12    วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ   6  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้    13    วนัท างาน 
พนกังานท่ีท างานครบ   7  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้    14    วนัท างาน  
พนกังานท่ีท างานครบ   8  ปี   มีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้    15    วนัท างาน 
พนกังานท่ีท างานครบ   9  ปี   ข้ึนไปมีสิทธ์ิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้    16    วนัท างาน 
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ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่ 16  วันหยุดพกัผ่อนประจ าปี 

 บริษทัฯ  ตกลงเปล่ียนแปลงวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี  ใหก้บัพนกังาน  ดงัน้ี 

  -  พนกังานท่ีท างานครบ  10  ปี    มีสิทธิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 17  วนัท างาน 

 -  พนกังานท่ีท างานครบ  11  ปี    มีสิทธิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 18  วนัท างาน 

 ส าหรับพนกังานท่ีมีอายกุารท างานต ่ากวา่ขอ้ตกลงน้ี ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ตกลงเดิม 

 

ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อท่ี 11. การลาและวนัหยุด 

 11.1-11.2  อยูห่นา้ 46 
11.3  บริษทัฯ  ตกลงเปล่ียนแปลงวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีใหก้บัพนกังาน  ดงัน้ี 

           -  พนกังานท างานครบ  11  ปีข้ึนไป มีสิทธิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 19  วนัท างาน 

           -  ส าหรับพนกังานท่ีมีอายกุารท างานต ่ากวา่ขอ้ตกลงน้ี  ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ตกลงเดิม 
 

 

                             โบนัส 

 

ปี  พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  8    บริษทัฯจะพิจารณาเงินโบนสัประจ าปี  2524  หรือไม่นั้น  ข้ึนอยูก่บั
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  และบริษทัฯจะประกาศผลการพิจารณาใหพ้นกังานทราบในเดือน
ธนัวาคม  2524  หลงัจากท่ีไดป้รึกษากบัผูแ้ทนของพนกังานตามขอ้ตกลงน้ีแลว้ 
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บริษัท  ไทยคาร์บอนแบลค็  จ ากดั (มหาชน) 

ประกาศ 

เร่ือง  การจ่ายเงินโบนสัปี  2524 
 ฝ่ายบริหารและผูแ้ทนสหภาพแรงงานไดพ้จิารณาเงินโบนสัประจ าปี พ.ศ.2524ร่วมกนัและ
มีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

1. 
ประเภท อายุการท างาน จ านวนเงินโบนัส 

1. ตั้งแต่  1  ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง  2  ปี 40  วนั 

2. ตั้งแต่  2  ปีข้ึนไป 45  วนั 

 

2.     พนกังานท่ีอายกุารท างานตั้งแต่ 180 วนั  ข้ึนไปแต่ไม่ถึง 1 ปี  จะจ่ายใหต้ามอตัราส่วนโดยคิด
เป็นอตัราส่วนท่ีต่างกนัช่วงละเดือนดงัน้ี 

  ครบ  6  เดือน  จ านวนโบนสั    20   วนั 

ครบ  7  เดือน  จ านวนโบนสั    23.5   วนั 

ครบ  8  เดือน  จ านวนโบนสั    26.5   วนั 

ครบ  9  เดือน  จ านวนโบนสั    30   วนั 

ครบ  10  เดือน  จ านวนโบนสั    33.5   วนั 

ครบ  11  เดือน  จ านวนโบนสั    36.5   วนั 

 

3.  เง่ือนไขการจ่าย  บริษทัฯจะพิจารณาหกัจ านวนวนัลาและการขาดงานของพนกังาน  ตาม
หลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

 3.1  การลาป่วยเกิน  30  วนั   ในปี  พ.ศ.2524  หกั   4  % ต่อวนั 

 3.2  การลาโดยมิไดรั้บค่าจา้งท่ีเกิน 10 วนั ในปี พ.ศ.2524 หกั              2   % ต่อวนั 

 3.3  การขาดงานโดยมิไดรั้บอนุญาตปี พ.ศ. 2524  หกั                           4  % ต่อวนั 

        การหกัตามเง่ือนไขขอ้ท่ี 3 น้ี จะหกัสูงสุดเพียง 60 เปอร์เซ็นต ์ของจ านวนเงินโบนสั 

4.  อตัราเงินเดือน/ค่าจา้งท่ีจะน ามาค านวณใหถื้อเอาอตัราท่ีเป็นอยูถึ่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2524 
5.  โบนสัจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานท่ีท างานอยูก่บับริษทัฯถึงวนัท่ีก าหนดจ่ายเงินโบนสัและพนกังานท่ี 

ลาออกก่อนถึงวนัก าหนดจ่ายเงินโบนสัไม่มีสิทธิไดรั้บเงินน้ี 

6.  ก าหนดจ่ายเงินโบนสัปี พ.ศ. 2524 คือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2524 
 ประกาศ ณ วนัที่  24 ธันวาคม  2524 
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ปี  พ.ศ. 2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  7  บริษทัฯจะจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2525 ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 7.1  พนกังานท่ีท างานครบ  1  ปี  แต่ยงัไม่ครบ 2 ปี จะไดรั้บเงินโบนสัเท่ากบัค่าจา้ง  45 วนั 

 7.2  พนกังานท่ีท างานครบ  2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี  จะไดรั้บเงินโบนสัเท่ากบัค่าจา้ง  50  วนั 

 7.3  พนกังานท่ีท างานครบ  3  ปีข้ึนไป จะไดรั้บเงินโบนสัเท่ากบัค่าจา้ง  55 วนั 

                ระเบียบการหกัเงินโบนสัใหเ้ป็นไปตามระเบียบเดิม 

หมายเหตุ  ส าหรับพนกังานท่ีท างานครบ  6  เดือน  แต่ยงัไม่ครบ  1  ปี  จะไดล้ดลงตามส่วน 

                  อน่ึง  ในปี  2526   หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินโบนสัใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1  หมายถึงท่ีท างานครบ  1  ปี  แต่ยงัไม่ครบ  2  ปี 
กลุ่มท่ี 2  หมายถึงท่ีท างานครบ  2  ปี  แต่ยงัไม่ครบ  4  ปี 
กลุ่มท่ี 3  หมายถึงท่ีท างานครบ  4  ปี 

การจ่ายเงินโบนสัประจ าปี  2525  บริษทัฯจะจ่ายใหภ้ายในสปัดาห์สุดทา้ยของเดือน  
ธนัวาคม  (2525) 

 

ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้างฉบับแก้ไขเพิม่เติม 

สืบเน่ืองมาจากขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  ลงวนัท่ี  4  กมุภาพนัธ์  2526  (ขอ้ท่ี 5) ผูแ้ทนของทั้ง
สองฝ่ายไดร่้วมเจรจาดว้ยความเขา้ใจ  และความร่วมมือกนัอย่างดียิ่ง  โดยไดต้กลงแกไ้ขเพิ่มเติม  
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างงาน  เร่ือง  การจ่ายเงินโบนัสประจ าปีโดยให้มีผลบังคับใช ้                      
ปี พ.ศ. 2526  และปี พ.ศ. 2527  รวม 2 ปี  ติดต่อกนั  ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินโบนสัดงัน้ี 

1.  จ่ายเงินโบนัสประจ าปี  พ.ศ.  2526 
 1.1  อายกุารท างาน  1  ปีข้ึนไป  แต่ยงัไม่ถึง 2 ปี  ไดรั้บเงินโบนสัเท่ากบัค่าจา้ง  60  วนั   

1.2  อายกุารท างาน  2  ปีข้ึนไป  แต่ยงัไม่ถึง 3 ปี  ไดรั้บเงินโบนสัเท่ากบัค่าจา้ง  65  วนั   
1.3  อายกุารท างาน  3  ปีข้ึนไป  ไดรั้บเงินโบนสัเท่ากบัค่าจา้ง  70  วนั 

2.  จ่ายเงินโบนัสประจ าปี พ.ศ.  2527 
 2.1  อายกุารท างานครบ  1  ปีข้ึนไป  แต่ยงัไม่ถึง  2  ปี ไดรั้บเงินโบนสัเท่ากบัค่าจา้ง  60 วนั  

2.2  อายกุารท างานครบ  2  ปีข้ึนไป  แต่ยงัไม่ถึง  3  ปี ไดรั้บเงินโบนสัเท่ากบัค่าจา้ง  65 วนั  
2.3  อายกุารท างานครบ  3  ปีข้ึนไป  ไดรั้บเงินโบนสัเท่ากบัค่าจา้ง  70 วนั 

หมายเหตุ  การหกัลดหยอ่นเงินโบนสั  พ.ศ.2526  และปี  พ.ศ.  2527  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบดิมของ
บริษทัฯ  ยกเวน้การลาอุปสมบท  จะไม่น ามาคิดหกัลดหยอ่นเงินโบนสั 

(ผูท่ี้ท างานครบ  180  วนัข้ึนไป  แต่ยงัไม่ครบ  1  ปี  จะไดรั้บเงินโบนสัตามอตัราส่วน) 

 



 - 24 - 

ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  8 
 8.1  บริษทัฯ  ตกลงจ่ายโบนสัใหก้บัพนกังาน  ประจ าปี  2528, 2529, 2530 ดงัน้ี 

  อายุงาน     ได้รับเงินโบนัสเท่ากบัค่าจ้าง 
 1  ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี              75  วนั  

2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี              80  วนั  
3  ปี  ข้ึนไป                         85  วนั 

พนกังานท่ีท างานครบ  180  วนัข้ึนไป  แต่ยงัไม่ครบ  1  ปี  ใหไ้ดรั้บเงินโบนสัลดลงตาม
ส่วน 

8.2  ในกรณีท่ีพนกังานเกษียณอายกุารท างาน  หรือใหอ้อกจากงาน  ซ่ึงไดรั้บค่าชดเชยตาม
กฎหมาย  บริษทัฯ  ยนิดีจ่ายเงินโบนสัใหต้ามส่วนของระยะเวลาท่ีพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ี  และ
จ านวนเงินโบนสั  โดยจะจ่ายใหพ้ร้อมกบัพนกังานคนอ่ืนๆ  ของบริษทัฯ 

ในวนัประกาศจ่ายเงินโบนสั  หากพนกังานผูน้ั้นไม่สามารถรับไดด้ว้ยตนเอง  บริษทัฯ  
ยนิดีจดัส่งเงินใหท้าง ไปรษณียธ์นาณติั 

8.3  การหกัลดหยอ่นเงินโบนสัใหเ้ป็นไปตามระเบียบเดิม  ของบริษทัฯ  ยกเวน้ในกรณีท่ี
พนกังานประสบอุบติัเหตุนอกงาน  หรือการป่วยฉุกเฉินท่ีตอ้งพกัรักษาตวันานกวา่  30  วนั บริษทัฯ 
จะไม่น าวนัลาป่วยดงักล่าวมาหกัเงินโบนสั  ถา้พนกังานผูน้ั้นมีประวติัการท างานดี  คือ  มีวนัลา
ป่วยแลว้ไม่เกิน  5  วนัท างานในรอบปีนั้น 

 การจ่ายเงินโบนสั  พ.ศ.  2528  น้ี  บริษทัฯ  จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี  28  ธนัวาคม  2528  ส่วน
การจ่ายเงินโบนสัในปีต่อไป  จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี  25  ธนัวาคม  ของทุก ๆ  ปี 

 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  8 
 8.1  บริษทัฯ   ตกลงจ่ายเงินโบนสัใหก้บัพนกังาน  ประจ าปี  2531 
  อายุงาน     ได้รับเงินโบนัสเท่ากบัค่าจ้าง 
 1  ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี          80  วนั  

2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี          90  วนั  
3  ปี  ข้ึนไป               100  วนั 

การจ่ายเงินโบนสัน้ี  บริษทัฯ  จะจ่ายใหภ้ายในวนัท่ี  30  ธนัวาคม  2531 
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8.2  บริษทัฯ  ตกลงจ่ายเงินโบนสัใหก้บัพนกังานประจ าปี  2532  และปี  2533  ตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

 อายุงาน     ได้รับเงินโบนัสเท่ากบัค่าจ้าง 
 1  ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี            85  วนั 

2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี             90 วนั 

3  ปี  ข้ึนไป                        105  วนั 

การจ่ายเงินโบนสัน้ี  บริษทัฯ  จะจ่ายใหภ้ายในวนัท่ี  25  ธนัวาคม  ของแต่ละปี 

8.3  พนกังานท่ีท างานครบ  180  วนัข้ึนไป  แต่ยงัไม่ครบ  1  ปี  ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินโบนสั
ลดลงตามส่วน 

8.4  ในกรณีท่ีพนกังานปฏิบติังานครบ  5  ปีข้ึนไป  และลาออกจากงาน  บริษทัฯ  จะ
จ่ายเงินโบนสัใหต้ามสดัส่วนของระยะเวลาในการท างานของปีนั้น ๆ 

8.5  ขอ้ตกลงตามขอ้เรียกร้องขอ้  8.2  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบเดิมของบริษทัฯ 

 

ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  5 
      5.1    บริษทัฯ  ตกลงจ่ายเงินโบนสัใหก้บัพนกังานประจ าปี  2534  ดงัน้ี 

 อายุงาน     เงินโบนัสเท่ากบัค่าจ้าง 
1  ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี     95   วนั 
2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี     100   วนั 
3  ปี  ข้ึนไป                   115   วนั 

            5.2     บริษทัฯ  ตกลงจ่ายเงินโบนสัใหก้บัพนกังานประจ าปี  2535  ดงัน้ี 

 อายุงาน     เงินโบนัสเท่ากบัค่าจ้าง 
  1  ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี     95   วนั 
  2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี     100   วนั 
  3  ปี  ข้ึนไป                   120   วนั 

        5.3   บริษทัฯ  ตกลงจ่ายเงินโบนสัใหก้บัพนกังานประจ าปี  2536  ดงัน้ี 

อายุงาน     เงินโบนัสเท่ากบัค่าจ้าง 
  1  ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี               95   วนั 
  2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี             100   วนั 
  3  ปี  ข้ึนไป               120   วนั 

การจ่ายเงินโบนสั  บริษทัฯจะจ่ายใหภ้ายในวนัท่ี  25  ธนัวาคม  ของแต่ละปี 

5.4  พนกังานท างานครบ  180  วนัข้ึนไป  แต่ยงัไม่ครบ  1  ปี  ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินโบนสัลด
ตามส่วนของเงินโบนสั  95  วนั 
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5.5  ในกรณีท่ีพนกังานปฏิบติังานครบ  5  ปีข้ึนไป  และลาออกจากงาน  บริษทัฯจะจ่ายเงิน
โบนสัใหต้ามสดัส่วนของระยะเวลาการท างานในปีนั้น ๆ 

5.6  ขอ้ตกลงเร่ืองเงินโบนสั  สหภาพแรงงานฯ  ใหส้ัตยาบนัวา่  เป็นขอ้ตกลงท่ีสมบรูณ์  
และไม่ขอแกไ้ขเพิ่มเติมอีกเม่ือขอ้ตกลงฉบบัน้ีหมดอายแุลว้  ทั้งน้ีเวน้แต่บริษทัฯ  ประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจ  และการตลาดจึงจะยนิยอมใหผู้แ้ทนทั้งสองฝ่ายพิจารณาและทบทวน 

 

ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่  20  โบนัส 

 เพื่อใหเ้กิดความชอบธรรมแก่พนกังานและความเท่าเทียมกนั  ผูแ้ทนทั้งสองฝ่าย
ตกลงแกไ้ขเพิม่เติมเงินโบนสัประจ าปี  2537, 2538, และ 2539  ดงัน้ี 

อายุงาน      เงินโบนัสเท่ากบัค่าจ้าง 
  1  ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี              100  วนั 
  2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี              105  วนั 
  3  ปี  ข้ึนไป                          125  วนั 

 ขอ้ตกลงเร่ืองเงินโบนสัน้ีสหภาพแรงงานฯ  ใหส้ตัยาบนัวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีสมบรูณ์
และไม่ขอแกไ้ขเพิ่มเติมอีกเม่ือขอ้ตกลงน้ีหมดอายแุลว้  เวน้แต่บริษทัฯ  ประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจและการตลาดจึงจะยนิยอมใหผู้แ้ทนทั้งสองฝ่ายพิจารณาและทบทวนได ้

เง่ือนไขอ่ืนตามขอ้ตกลงจากน้ี  ใหเ้ป็นไปตามเดิม 

 

ปี  พ.ศ. 2541 
ข้อ 1. เงินโบนัสประจ าปี 

การจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2540, 2541 และ ปี 2542 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม(ขอ้ท่ี  20  
ลงวนัท่ี  23  ธนัวาคม  2537) 

อน่ึง เงินโบนสัประจ าปี  2540 บริษทัฯ ตกลงจ่ายใหแ้ก่พนกังานในวนัท่ี 17 มกราคม 2541 
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ปี  พ.ศ.  2543 
ข้อที่ 3. เงินโบนัส 

บริษทัฯ  ตกลงจ่ายเงินโบนสัประจ าปี  2543, 2544, 2545 ดงัน้ี 

อายุงาน      เงินโบนัสเท่ากบัค่าจ้าง 
  1  ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี              102  วนั 
  2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี              107  วนั 

3  ปี  ข้ึนไป                          127  วนั 

ขอ้ตกลงเร่ืองเงินโบนสั  สหภาพแรงงานฯใหส้ัตยาบนัวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีสมบรูณ์และไม่ขอ
แกไ้ขเพิ่มเติมอีกเม่ือขอ้ตกลงน้ีหมดอายุแลว้  เวน้แต่บริษทัฯ  ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและ
การตลาดจึงจะยนิยอมใหผู้แ้ทนทั้งสองฝ่ายพิจารณาและทบทวนได ้
 เง่ือนไขอ่ืนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัอยู ่
 

ปี พ.ศ. 2546 
ข้อที่ 2. เงินโบนัส 

 ใหข้อ้ตกลงสภาพการจา้ง  ฉบบัลงวนัท่ี  17  ธนัวาคม  2543  มีผลบงัคบัใชต่้อไปตามเดิม  
แต่ส าหรับขอ้ตกลงสภาพการจา้งฉบบัน้ี  ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับใหเ้ป็นกรณีพเิศษส าหรับเงิน
โบนสัประจ าปี  2546  ปี  2547 และปี  2548  ใหเ้ป็นดงัน้ี 

อายุงาน      เงินโบนัสเท่ากบัค่าจ้าง 
  1  ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี              103  วนั 
  2  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี              108  วนั 
  3  ปี  ข้ึนไป                          128  วนั 

 เง่ือนไขอ่ืนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมซ่ึงมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่
 

ปี พ.ศ. 2549 
ข้อ  5.  เงินโบนัส 

 เงินโบนสัให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย  แต่เพื่อเป็นขวญั
และก าลงัใจแก่พนักงาน  ฝ่ายบริหารโดยประธานบริษทัฯ  พิจารณาปรับเพิ่มให้  3  วนัของแต่ละ
ช่วงอายงุานตามขอ้ตกลงเดิม  ส าหรับเงินโบนสัในปี  2549  ปี  2550  และปี  2551 
 ส าหรับการจ่ายเงินโบนสัใหจ่้ายในวนัท่ี  25  ธนัวาคม ของแต่ละปี  และเวลาในการจ่ายให้
ถือตามเวลาสากลคือ  00.01 น. เป็นตน้ไป 
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ปี พ.ศ. 2552 
ข้อที่ 1.  เงนิโบนัส 

 ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจแก่พนกังานบริษทัฯ ตกลงจ่ายเงินพิเศษ (Special Allowance) ในอตัรา 1 % ของค่าจา้งแต่
ละคนโดยใชฐ้านของค่าจา้งมูลฐานในเดือนมกราคม  2553 และจ่ายพร้อมกบัเงินเดือนเป็นเวลา 3 ปี
ติดต่อกนั  เร่ิมเดือนมกราคม 2553 เป็นตน้ไป 

 

ปี พ.ศ. 2555 
ข้อที่ 1.  เงินโบนัส 

 เงินโบนสัให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็น
ขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงาน  บริษทัฯตกลงจ่ายโบนัสพิเศษ(Special Bonus) ในอตัรา 1 เปอร์
เซ็นของค่าจา้งแต่ละคน  โดยใชฐ้านค่าจา้งมูลฐานในเดือนมกราคม 2556 เป็นเวลา 1 ปี เร่ิมเดือน
มกราคม 2556 ถึง ธนัวาคม 2556 
 

ปี พ.ศ.2556 
ข้อที่ 1. เงินโบนัส 

เงินโบนัสประจ าปี พ.ศ.2556 ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใช้บังคบัอยู่ในปัจจุบัน 
อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังาน  บริษทัฯ ตกลงจ่ายโบนสัพิเศษ (Special 

Bonus) ในอตัรา 0.5 เปอร์เซ็นของค่าจา้งแต่ละคนโดยใช้ฐานค่าจา้งมูลฐานในเดือนมกราคม 
2557 เป็นเวลา 1 ปี เร่ิมเดือนมกราคม 2557 ถึง ธนัวาคม 2557 
 อน่ึง เงินโบนสัประจ าปี 2557  ทั้งสองฝ่ายจะตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาในรายละเอียดและ
ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป 

ปี พ.ศ.2557 
ข้อที่ 1. เงินโบนัส 
 เงินโบนสัประจ าปี พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 และพ.ศ.2559 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังาน  บริษทัฯ ตกลงจ่ายเงิน
พิเศษ(Special Allowance) ในอตัรา 1.5 เปอร์เซ็นของค่าจา้งแต่ละคน  โดยใชฐ้านค่าจา้งมูล
ฐานในเดือนมกราคม 2558 เป็นเวลา 3 ปี เร่ิมเดือนมกราคม 2558 ถึง ธนัวาคม 2560 
 หมายเหตุ  :  ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และให้เรียก
เป็นเงินพิเศษ (Special Allowance) แทน 
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ปี พ.ศ.2561 
ข้อที่ 1. เงินโบนัส 
 เงินโบนัสประจ าปี   พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงาน บริษทัฯ ตกลงจ่ายเงินโบนัสพิเศษให้เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะปี พ.ศ.2560 เป็นจ านวนเงิน 33,000 บาท   ทั้งน้ีอนัสืบเน่ืองมาจากผลก าไรของ
บริษทัฯในปี2560 (ตั้งแต่วนัท่ีมกราคม 2560-ธันวาคม 2560) โดยจะจ่ายเงินดงักล่าวในวนัท่ี 31 
มกราคม 2561 
 

ข้อที่ 2. บริษทัฯ ตกลงจ่ายเงินพิเศษ(Special Allowance) ใหเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะปี พ.ศ.
2561ในอตัรา 1.5 เปอร์เซ็นต่อเดือนโดยค านวณจากค่าจา้งมูลฐานแต่ละคน 

 

ปี พ.ศ.2561 
ข้อที่ 1. เงินโบนัส 
 เงินโบนสัประจ าปี   พ.ศ.2561,พ.ศ.2562  ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่น
ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังาน บริษทัฯ ตกลงจ่ายเงินโบนสัพิเศษ
ให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะปี พ.ศ.2561และปี 2562  เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท โดยเงินโบนัส
ประจ าปี2561   จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 และเงินโบนสัประจ าปี 2562 จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี 
25 ธนัวาคม 2562 
 

ข้อที่ 2. บริษทัฯ ตกลงจ่ายเงินพิเศษ(Special Allowance) ให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะปี พ.ศ.2562 
และปี 2563 ในอตัรา 1.5 เปอร์เซ็นต่อเดือนโดยค านวณจากค่าจา้งมูลฐานแต่ละคน 

 

ปี พ.ศ.2563 
ข้อที่ 1. เงินโบนัส 
 เงินโบนัสประจ าปี พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนั  โดย
เงินโบนสัประจ าปี 2563 จะจ่ายใหภ้ายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 



 - 30 - 

ปี พ.ศ.2564 
ข้อที่ 1. เงินโบนัส 
 เงินโบนัสประจ าปี พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนั  โดย 
จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 
ขอ้ท่ี 2. เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังาน บริษทัฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยโควิดใหเ้ป็นกรณีพิเศษ 
เฉพาะปี พ.ศ.2564 เป็นจ านวนเงิน 27,000 บาท ยกเวน้พนักงานท่ีอยู่ในโปรแกรม AIP(Annual 
Incentive Plan) หรือได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (Position Allowance) โดยเงินช่วยเหลือโควิด
ประจ าปี 2564 จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 
 

ปี พ.ศ.2565 
ข้อที่ 1. เงินโบนัส 
 เงินโบนสัประจ าปี พ.ศ.2565 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั โดย
จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี  20  มกราคม  2566 
ข้อที่ 2.  เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กับพนักงาน  บริษทัฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยโควิดให้เป็นกรณี
พิเศษ เฉพาะปี พ.ศ.2565 เป็นจ านวนเงิน 45,000 บาท ยกเวน้พนักงานท่ีอยู่ในโปรแกรม AIP 
(Annual Incentive Plan) หรือได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (Position Allowance) โดยเงินช่วยเหลือ               
โควิดประจ าปี 2565 จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี 20 มกราคม 2566 
 
 

ตู้เอทีเอม็ การจ่ายเงนิเดือน/ค่าจ้าง 

 

ปี พ.ศ. 2549 
ข้อที่ 1.  การตดิตั้งตู้เอทีเอม็และการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง 
 1.1  บริษทัฯ  ยนิดีติดตั้งตูเ้อทีเอม็กบัธนาคารกรุงไทยสาขาอ่างทองท่ีบริเวณป้อมยามฯ 
ดา้นหนา้บริษทั 
 1.2  ผูแ้ทนทั้งสองฝ่าย  ตกลงให ้การจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ เงินโบนสั 
เงินเบ้ียขยนั และเงินรางวลัความเพียร  บริษทัตกลงจ่ายผา่นบญัชีออมทรัพยข์องพนกังานของ
ธนาคารกรุงไทย  สาขาอ่างทอง  ส าหรับเงินผลประโยชน์อ่ืน ๆ ซ่ึงพนกังานมีสิทธ์ิไดรั้บ  บริษทัฯ 
จะจ่ายผา่นบญัชีดงักล่าวได ้ กต่็อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูแ้ทนทั้งสองฝ่าย 
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 โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

 (1)  บ ริษัท เป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย  ก ล่าวคือ  ค่าใช้ จ่ายบัตรทองเม่ือแรกเข้า 
ค่าธรรมเนียม รายปีและค่าโอนเงินผ่านบัญชีเข้าธนาคารตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ  การหักเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างตน้  ธนาคารจะตอ้งไม่ด าเนินการหักผ่านบัญชีของพนักงาน  อน่ึงกรณีท่ี
พนกังานท าบตัรหายหรือท าบตัรช ารุด  พนกังานจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการท าบตัรใหม่เอง  
ทั้งน้ียกเวน้กรณีการเส่ือมสภาพของบตัร  บริษทัฯ  จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าท าบตัรทองใหม่ให ้

 (2)  พนักงานรายเดือน   บริษทัฯ  ตกลงจ่ายดงัน้ี 

  ก)  ส าหรับเดือนท่ีมีจ านวนวนั  30  วนั  จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี  28  ของเดือนนั้น 

  ข)  ส าหรับเดือนท่ีมีจ านวนวนั  31  วนั  จะจ่ายใหว้นัท่ี  29  ของเดือนนั้น 

 

 (3)  พนักงานรายวนั  บริษทัฯ  ตกลงจ่ายดงัน้ี 

  ก)  วนัท างาน  วนัท่ี 1- 15 ของแต่ละเดือน  บริษทัฯ จะจ่ายใหใ้นวนัท่ี  20  ของ
เดือนนั้น 

  ข)  วนัท างานตั้งแต่วนัท่ี  16  ถึงวนัส้ินเดือน  บริษทัฯ จะจ่ายให้ในวนัท่ี 5 ของ
เดือนถดัไป 

 (4)  วนัท่ีก าหนดจ่ายค่าตอบแทนการท างานตามท่ีก าหนดน้ี  หากตรงกบัวนัอาทิตย ์หรือ
วนัหยดุตามประเพณี  บริษทัฯ จะจ่ายให้ก่อนวนัท่ีก าหนดไวข้า้งตน้  1  วนั  และเวลาในการจ่ายให้
ถือตามเวลาสากลคือ  00.01 น. เป็นตน้ไป 

 1.3  ทั้งน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี  31  มีนาคม  2550 
 

สวสัดกิารพนักงาน 

 

ปี พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  5  บริษทัฯตกลงจดัรถรับส่งใหก้บัพนกังานสายอ่างทองเพิ่มข้ึน  1  สาย  
โดยจะจดัใหเ้ฉพาะพนกังานท่ีท างานกะ  จี เท่านั้น  ส าหรับพนกังานในกะอ่ืนใหใ้ชบ้ริการตามเดิม 

 บริษทัฯจะจดัรถรับส่งตามขอ้ตกลงน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2524   
 

ปี  พ.ศ.  2525 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  4  บริษทัฯจะจดัรถรับ-ส่งพนกังานสายป่าโมก  ทั้งน้ีภายในเดือน
กมุภาพนัธ์  2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  19  บริษทัฯ  จะติดตั้งอุปกรณ์พร้องทั้งแชมพสูระผมไวใ้นหอ้งน ้าของ
บริษทัฯในโรงงาน 
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ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  15 
 บริษทัฯ จะจดัหอ้งน ้า  หอ้งส้วม  น ้าด่ืม  ใหต้ามความเหมาะสม   

ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อที่ 7. สวัสดกิารพนักงาน 
     7.1  บริษทัฯ  ตกลงเพิ่มค่าอาหารใหก้บัพนกังานท่ีท างานในกะซีเป็นคน  30.-บาท ต่อคนต่อกะ 
 

ปี พ.ศ.2549 
ข้อ  8.  สวสัดกิารพนักงานและรางวลั 
   8.1  การใหร้างวลักบัพนกังานท างานครบ  25  ปี  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
  

 

สวสัดกิารเงนิกู้ยืม 

 

ปี พ.ศ.  2525 
ข้อตกลงข้อรียกร้องข้อที่  17  บริษทัฯยนิดีจดัสวสัดิการเงินกูใ้หแ้ก่พนกังานของบริษทัฯตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

 17.1  ในกรณีท่ีพนกังาน  แต่งงาน  อุปสมบท  ค่าเล่าเรียนบุตร  หรือในกรณี บิดา มารดา 
บุตร สามี  หรือภรรยาของพนงังานเสียชีวติ   พนกังานมีสิทธ์ิกูเ้งินจากบริษทัฯไดใ้นวงเงินสูงสุดไม่
เกิน  5,000.-บาท  (หา้พนับาทถว้น)  โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 17.2  การขอกูเ้งินตามขอ้  17.1  พนกังานจะตอ้งกรอบแบบฟอร์มขอกูพ้ร้อมหลกัฐานท่ี
บริษทัฯก าหนดข้ึน  และตอ้งมีพนกังานค ้าประกนัเงินกูน้ั้น  ไม่นอ้ยกวา่  2  คนหรือขา้ราชการขั้น  
ซี  3  ข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
 17.3  ในกรณีผูค้  ้าประกนัตามขอ้  17.2  ยงัอยูใ่นระหวา่งการค ้าประกนัการกูเ้งินตามขอ้  
17.1  พนกังานผูน้ั้นไม่มีสิทธ์ิขอกูเ้งินทั้งน้ี  เวน้แต่พนกังานผูค้  ้าประกนันั้น ไดจ้ดัหาพนกังานอ่ืนค ้า
ประกนัแทนโดยท าหนงัสือขอเปล่ียนผูค้  ้าประกนักบัทางบริษทัฯ เป็นการถูกตอ้งแลว้เท่านั้น 

 17.4  ผูมี้สิทธ์ิกูเ้งินตามขอ้ตกลงน้ี  จะตอ้งเป็นพนกังานท่ีท างานติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่  1  ปี 
 17.5  การขอกูเ้งินตามขอ้  17.1  บริษทัฯจะหกัเงินค่าจา้งของพนกังานกลบัคืนภายใน  6  
เดือน  ส าหรับพนกังานรายเดือนหรือไม่เกิน  12  งวดการจ่ายเงินส าหรับพนกังานรายวนั 
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 17.6  เงินค่าจา้งถวัเฉล่ียต่อเดือนของผูค้  ้าประกนัตามขอ้  17.2  จะตอ้งมีเงินค่าจา้งรวมกนั
แลว้ไม่นอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีพนกังานขอกู ้ จึงจะถือวา่เป็นผูค้  ้าประกนัท่ีถูกตอ้ง  และถา้ผูข้อกูเ้งิน
ไม่มีเงินค่าจา้งในบริษทัฯหกักลบัคืน  ไม่วา่กรณีใดๆกต็ามบริษทัฯจะหกัเงินค่าจา้งของพนกังานผู ้
ค  ้าประกนักลบัคืนตามจ านวนเงินท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือสญัญาขอกูแ้ละหนงัสือสญัญาค ้าประกนั
จนกวา่จะครบ 

ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  6 
 ผูแ้ทนทั้งสองฝ่าย  ตกลงใหย้กเวน้สวสัดิการเงินกูข้อ้ท่ี  17.1  ลงวนัท่ี  29  มกราคม  2525
และใหใ้ชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแทน 

 6.1  ในกรณีท่ีพนักงาน  แต่งงาน  อุปสมบท  ค่าเล่าเรียนบุตร  คู่สมรสของพนักงาน
เสียชีวิต  หรือกรณีท่ีบิดา  มารดา  บุตร  หรือคู่สมรสของพนักงานเจ็บป่วยซ่ึงต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล   หรือปลูกบ้าน  ซ่อมแซมบ้าน  หรือซ้ือท่ีดินของพนักงานเอง
พนกังานอาจจะขอกูไ้ดค้ร้ังละไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน หรือค่าจา้งต่อเดือน  ทั้งน้ีในวงเงินท่ีจะขอ
กู ้ไม่เกิน 10,000.-บาท ในกรณีท่ีพนักงานใด  ท่ีไดรั้บค่าจา้งต ่ากว่าเดือนละ  2,500.-บาทให้กูไ้ด ้          
ไม่เกิน  5,000.-บาท (หา้พนับาทถว้น)     
  การจ่ายเงินกูน้ี้คืนภายใน  6  เดือน  ส าหรับพนักงานท่ีรับค่าจา้งเป็นรายเดือนและไม่เกิน  
12  งวด    ส าหรับพนกังานท่ีรับค่าจา้ง/เงินเดือน  เป็นราย  2  งวดจ่ายเงินต่อ 1 เดือน 

 6.2  ในกรณีท่ีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสของพนกังานเกิดเจบ็ป่วยตอ้งเขา้รักษาตวัใน
โรงพยาบาล  พนกังานจะตอ้งมีใบรับรองของแพทยม์าแสดง 
 ในกรณีปลูกบา้นจะตอ้งมีส าเนาทะเบียนบา้นมาแสดง 
 ในกรณีซ้ือท่ีดินจะตอ้งท าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  และใหน้ าโฉนดท่ีดินมาแสดงดว้ย
หลงัจากโอนภายใน 30 วนัหลงัท่ีไดรั้บเงินกูไ้ป ระเบียบ การขอกูต้ามขอ้ตกลงน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ี
บริษทัฯ  จะไดก้ าหนดข้ึน 

6.3  ใหข้อ้ตกลงขอ้ท่ี  17.2 17.3 17.4 17.5 และ17.6  ลงวนัท่ี  29  มกราคม  2525 มีผล
บงัคใัชต่้อไปตามเดิม 
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ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  12 
 บริษทัฯ  ตกลงจะจดัสวสัดิการเงินกูใ้หก้บัพนกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 12.1  พนกังานขอกูเ้งินจากบริษทัฯ  ไดใ้นอตัรา 3 เท่า ของเงินเดือนหรือค่าจา้งของ
พนกังานแต่ละคน  ทั้งน้ีในวงเงินรวมแลว้ไม่เกิน  10,000.- (หน่ึงหม่ืนบาท) ต่อคร้ัง 
 บริษทัฯจะหกัเงินกูด้งักล่าวจากค่าจา้งไม่เกิน  20  งวดของการจา้งค่าจา้ง (เดือนละ 2 งวด)
และค่าจา้งของพนกังานรายเดือนไม่เกิน 10 เดือน 

 12.2 ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัเงินกู ้ เป็นพนกังานของบริษทัฯ  จะตอ้งมีอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนไม่นอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีพนกังานขอกูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงขอ้ท่ี  12.1  ทั้งน้ีโดยไม่
จ ากดัวา่ผูค้  ้าประกนัจะเป็นก่ีคน 

 12.3  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัเงินกูเ้ป็นขา้ราชการ  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบเดิม 

 12.4  การขอ้กูเ้งินตามขอ้ตกลงน้ี  บริษทัฯ  จะอนุมติัเฉพาะในกรณีท่ีพนกังานแต่งงาน 
อุปสมบท  ค่าเล่าเรียนบุตร คู่สมรส บิดา หรือมารดาของพนกังานเสียชีวิต  คู่สมรส บิดา มารดา 
หรือบุตรของพนกังานเกิดเจบ็ป่วย  ซ่ึงตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ปลูกบา้น ซ่อมแซมบา้น 
หรือซ้ือท่ีดินของพนกังานเอง 
 12.5  การขอกูเ้งินตามขอ้ตกลงน้ี  พนกังานจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ตามท่ีบริษทัฯก าหนดข้ึน 
พร้อมทั้งมีผูค้  ้าประกนัใหถู้กตอ้ง 
 12.6  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนั  ตามขอ้ 12.2  ยงัอยูใ่นระหวา่งการค ้าประกนัเงินกูไ้ม่มีสิทธ์ิขอ
กูเ้งิน  ทั้งน้ีเวน้แต่จะไดพ้าผูค้  ้าประกนัอ่ืนค ้าประกนัแทนตน  โดยท าหนงัสือขอเปล่ียนผูค้  ้าประกนั
ใหถู้กตอ้งตามระเบียบของบริษทัฯ 
 12.7  พนกังานผูมี้สิทธ์ิกูเ้งินตามขอ้ตกลงน้ี  จะตอ้งท างานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี 

 12.8  ในกรณีคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของพนกังานเกิดการเจบ็ป่วยตอ้งเขา้พกัรักษา
ตวัในโรงพยาบาล  พนกังานจะตอ้งน าใบรับรองแพทยม์าแสดงดว้ย 
 ในกรณีปลูกบา้น  ตอ้งมีส าเนาทะเบียนบา้นของพนกังานมาแสดง 
 ในกรณีซ้ือท่ีดิน  จะตอ้งน าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  และโฉนดท่ีดินมาแสดงดว้ยหลงัจาก
โอนภายใน  30  วนั  หลงัจากท่ีไดรั้บเงินกู ้
 12.9 แบบฟอร์มและระเบียบการขอ้กูเ้งินตามขอ้ตกลงน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ
จะไดก้ าหนดข้ึน 
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ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 7 
 7.1  ในกรณีพนกังานซ้ือบา้น  ซ้ือท่ีดิน  ปลูกสร้างบา้น  หรือต่อเติมบา้นของพนกังานเอง
พนกังานอาจขอกูไ้ดค้ร้ังละไม่เกินวงเงิน  50,000.-บาท  (หา้หม่ืนบาท)  โดยไม่มีดอกเบ้ียและกูไ้ด้
คร้ังเดียวตลอดระยะเวลาการท างานอยูก่บับริษทัฯโดยพนกังานยนิยอมใหบ้ริษทัฯ  หกัเงินดงักล่าว
จากค่าจา้งของพนกังานคืนภายใน  24  เดือนส าหรับพนกังานรายเดือน  และภายใน 48 งวดส าหรับ
พนกังานรายวนั 

 7.2  ในกรณี   บิดา มารดา บุตร สามี หรือภรรยาของพนักงานเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลท่ีไม่มีเครดิตกบับริษทัฯและค่าใชจ่้ายไม่พอกบัการรักษาพยาบาลนั้นใหพ้นกังานมีสิทธ์ิ
กูไ้ดต้ามความเป็นจริงตามใบเสร็จแต่ไม่เกินวงเงิน  20,000.-บาท  (สองหม่ืนบาท) และยินยอมให้
บริษทัฯหกัเงินคืนเดือนละ  1,000.-บาท  (หน่ึงพนับาท) 
 7.3  ในกรณีพนกังานอุปสมบท  หรือแต่งงาน หรือบิดา มารดา บุตร สามี หรือภรรยาของ
พนกังานเสียชีวิต ใหพ้นกังานมีสิทธ์ิกูไ้ดส้ าหรับการน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงในวงเงินไม่เกิน 15,000.-
บาท(หน่ึงหม่ืนหา้พนับาท) และยนิยอมใหบ้ริษทัฯ หกัเงินจากค่าจา้งคืนเดือนละ 1,000.-บาท (หน่ึง
พนับาท) 
 7.4  ในกรณีการขอ้กูเ้งินตามขอ้  7.1 , 7.2 และ ขอ้ 7.3  หากพนกังานผูกู้เ้งินมีเงินสะสมท่ี
ธนาคารแจง้หลงัสุดมากกวา่จ านวนเงินท่ีจะขอกูจ้ากบริษทัฯ ใหพ้นกังานผูน้ั้นใชเ้งินสะสมค ้า
ประกนัการกูแ้ทนการใชพ้นกังานหรือขา้ราชการเป็นผูค้  ้าประกนัได ้
 7.5  หลกัเกณฑอ่ื์นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้  7.4  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชอ้ยู ่
 7.6  พนกังานผูข้อกูเ้งินรวมทั้งพนกังานผูค้  ้าประกนัดว้ยมีสิทธ์ิกูไ้ดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงและ
ในระหวา่งท่ียงัไม่ปลอดภาระผกูพนัการขอกูเ้งินนั้นไม่มีสิทธ์ิกูต้ามขอ้ตกลง 
 7.7  ระเบียบหรือหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกูอ่ื้นใดมีผลใชบ้งัคบัอยูซ่ึ่งไม่ไดข้ดัหรือแยง้กบั
ขอ้ตกลงขอ้น้ี  ใหมี้ผลใชบ้งัคบัต่อไปตามเดิม 

ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  12 
 12.1  กรณีกูย้มืเงินบริษทัฯ  ไดค้ร้ังเดียวในแต่ละประเภท  ตลอดระยะเวลาท่ีท างานอยูก่บั
บริษทัฯ  เพื่อซ้ือบา้น  ซ้ือท่ีดิน  ปลูกสร้างบา้น  ต่อเติมหรือซ่อมแซมบา้น  ซ้ือรถยนต ์ 
รถจกัรยานยนต ์ และอนุญาตใหกู้ย้มืไดร้ายละไม่เกิน  50,000.-บาท  โดยใหโ้อกาสแก่พนกังานท่ียงั
ไม่ไดข้อกูเ้ป็นอนัดบัแรก 
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 12.2  ส่วนการกูย้มืส าหรับซ้ือรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ พนกังานจะขอกูย้มืไดค้ร่ึงหน่ึงของ
ราคารถยนต ์หรือจกัรยานยนต ์ แต่ไม่เกิน  50,0000.-บาท 

 12.3  พนกังานท่ีมีสิทธิของกูย้มืตามขอ้  12.1 และ  12.2  น้ีจะไม่เกินปีละ  20  คน  
              12.4  เง่ือนไขอ่ืน ๆ  วา่ดว้ยเงินยมืใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม  

 

ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่ 1  สวัสดกิารเงินยืม 

 บริษทัฯ   ตกลงเพิ่มวงเงินยมืจาก  รายละ  50,000.-บาท  เป็นรายละ  75,000.-บาทจ านวน            
ผูข้อยมืจาก  ปีละ 20 ราย  เป็นปีละ  25  ราย  เง่ือนไขการกูย้มืและการผอ่นช าระใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเดิม 

 

ปี พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 11. สวัสดกิารเงินยืม 

            บริษทัฯ  ตกลงเพิ่มเติมวงเงินยมืของพนกังาน ดงัน้ีคือ 
           11.1  ในกรณีพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ของพนักงานเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลท่ีไม่มีเครดิตกบับริษทัฯ  และค่าใชจ่้ายไม่พอกบัค่ารักษาพยาบาลนั้น  ให้พนักงานมี
สิทธ์ิกูไ้ดต้ามเป็นจริงตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  แต่ไม่เกินวงเงิน  30,000.-บาท และยินยอมให้
บริษทัฯหกัเงินจากค่าจา้งเพื่อช าระคืนเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท ภายใน  20  เดือน 

            11.2  ในกรณีพนกังานอุปสมบทหรือแต่งงาน  หรือ บิดา  มารดา  คู่สมรส  และบุตรเสียชีวิต  
ใหพ้นกังานมีสิทธ์ิกูไ้ดส้ าหรับกรณีน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงในวงเงินไม่เกิน  30,000.-บาท  และยนิยอม
ใหบ้ริษทัฯหกัเงินจากค่าจา้งเพื่อช าระคืนเดือนละไม่เกิน  1,500 บาท ภายใน  20  เดือน 

             11.3  ระเบียบการกูย้มืใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม 

 

ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อที่ 9. สวสัดกิารเงินกู้ยืม 

            บริษทัฯ  ตกลงเพิ่มวงเงินกูย้ืมของพนกังาน  เพื่อการซ้ือบา้น  ท่ีดิน  ปลูกสร้างบา้น  ต่อเติม
หรือซ่อมแซมบา้น  ซ้ือรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ ไดร้ายละไม่เกิน  100,000.-บาท  (หน่ึงแสนบาท
ถว้น)  จ านวนปีละ  25  ราย  เง่ือนไขการกูย้มืและการผอ่นช าระใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม 
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การเกษียณอายุ 
 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  18 
 18.1  กรณีพนกังานเกษียณอายตุามก าหนดอายเุกษียณบริษทัฯ  จะรับผดิชอบจ่ายเงินภาษี
รายไดอ้นัเน่ืองจากการเกษียณอายใุหแ้ก่พนกังาน  (ไม่รวมเงินภาษีรายไดจ้ากค่าจา้งและเงินเดือน) 
 18.2  กรณีบริษทัฯ  ขยายระยะเวลาการท างานออกไปถึงเดือนมกราคมในปีถดัไป  
พนกังานตอ้งรับผดิชอบจ่ายเงินค่าภาษีรายไดท้ั้งหมดดว้ยตนเอง 

ปี  พ.ศ.2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  8 
 กรณีพนกังานหญิงมีอายคุรบ  45  ปีข้ึนไป  และพนกังานชายอาย ุ 50  ปีข้ึนไป  มีความ
ประสงคข์อจะเกษียณ  ใหย้ืน่ความจ านงขอเกษียณอายเุป็นหนงัสือต่อบริษทัฯและบริษทัฯจะรับ
พิจารณาเป็นราย ๆ  ไป  ตามท่ีเห็นสมควร 

ปี พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 6. งบประมาณกจิกรรม 
 ขอ้ 6.1 (1) (2) (3) อยูห่นา้ 41  

 (4)  งบประมาณพนกังานเล้ียงส่งพนกังานเกษียณอาย ุ ปีละ  50,000.-บาท (เฉพาะปีท่ีมี
พนกังานเกษียณอาย)ุ  และมอบทองค าหนกั  2  บาทเป็นของขวญัใหก้บัพนกังานท่ีเกษียณอาย ุ
ข้อที่ 7. การเกษียณอายุของลูกจ้าง 
 ขอ้ 7.1 อยูห่นา้ 70 
 7.2  ก าหนดอายเุกษียณของลูกจา้งหญิงและชาย  เม่ือมีอายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์  และการ
เกษียณอายใุหมี้ผลบงัคบัใชเ้ดือนท่ีพนกังานมีอายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์ 

 7.3  กรณีท่ีพนกังานมีอายคุรบ 50 ปีข้ึนไป  มีความประสงคจ์ะขอเกษียณอายกุ่อนก าหนด  
โดยใหย้ืน่ความจ านงขอเกษียณอายเุป็นหนงัสือต่อบริษทัฯ  และบริษทัฯ  จะรับพจิารณาเป็นราย ๆ 
ไป ตามท่ีเห็นสมควร  ทั้งน้ีจะตอ้งมีอายงุานไม่ต ่ากวา่ 15 ปี 

 7.4  กรณีพนักงานต้องเกษียณอายุตามก าหนดอายุเกษียณตามข้อ 7.2 บริษัทฯ  จะ
รับผิดชอบจ่ายเงินภาษีรายไดอ้นัเน่ืองจากการเกษียณอายุให้แก่พนักงาน (ไม่รวมภาษีรายไดจ้าก
ค่าจา้งและเงินเดือน) 
 7.5  กรณีบริษทัฯ  ขยายระยะเวลาการท างานออกไปถึงเดือนมกราคมในปีถดัไป  พนกังาน
ตอ้งรับผดิชอบจ่ายเงินภาษีรายไดท้ั้งหมดดว้ยตนเอง 
 7.6  การเกษียณอายุก่อนก าหนดตามขอ้  7.3  ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับการ
เกษียณอายปุกติยกเวน้พนกังานตอ้งรับผดิชอบจ่ายเงินภาษีรายไดท้ั้งหมดดว้ยตนเอง 
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ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อท่ี 4. การเกษียณอาย ุ
               4.1 การเกษณียณอายขุองพนกังานระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปใหเ้กษีณยณอายใุนเดือนท่ีครบ         
55 ปีบริบรูณ์  ส่วนพนกังานทัว่ไปใหข้ยายระยะเวลาการท างานออกไปจนถึงวนัท่ี  31  มกราคม       
ในปีถดัไป 

               4.2  ในกรณีท่ีมีพนกังานเกษียณอาย ุ และบริษทัฯมีต าแหน่งวา่ง  บริษทัฯยนิดีพิจารณา
บุตรของพนกังานผูน้ั้นเป็นกรณีพิเศษ  ถา้บุตรของพนกังานดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ 
ตอ้งการ 
 4.3  บริษทัฯ ตกลงจ่ายเงินอนัเน่ืองจากการเกษียณอาย ุ ใหก้บัพนกังานท่ีเกษียณอาย ุ         
ภายใน  3  วนั 

 

ปี  พ.ศ. 2549 
ข้อ. 6  การเกษียณอายงุานและการจ้างงาน 

 6.1  กรณีการว่าจา้งก าลงัคนเพื่อทดแทนพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ  หรือกรณีท่ีมี
ต าแหน่งว่างลง  หากมีความจ าเป็น  บริษทัฯ  จะมีการพิจารณาการว่าจา้งก าลงัคนเพื่อทดแทน
ก าลงัคนดงักล่าว  รวมถึงจะจดัใหมี้การวางแผนก าลงัคนใหค้รอบคลุมลกัษณะหนา้ท่ีขององคก์ร 
 6.2  บริษทัฯ  ตกลงใหก้ารเกษียณอายงุานปฏิบติัครอบคลุมพนกังานทุกคน  ทุกต าแหน่ง 
ทุกระดบั  โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบปัจจุบนั  ส่วนการจา้งงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ปี  พ.ศ. 2552 
ข้อ 3.  การจ้างงาน 

 กรณีการวา่จา้งก าลงัคนเพื่อทดแทนพนกังานลาออกหรือเกษียณอาย ุ หรือกรณีท่ีมีต าแหน่ง
วา่งลง  บริษทัฯ จะมีการพิจารณาการวา่จา้งก าลงัคนเพื่อทดแทนก าลงัคนดงักล่าว  รวมถึงจะจดัใหมี้
การวางแผนก าลงัคนใหค้รอบคลุมลกัษณะหนา้ท่ีขององคก์รตามความเหมาะสม 

ปี  พ.ศ. 2561 
ข้อ 5.  การเกษียณอายุงาน 

 กรณีท่ีพนกังานมีอายคุรบ 50 ปีข้ึนไป และมีอายงุานไม่ต ่ากวา่ 15 ปี มีความประสงคจ์ะขอ
เกษียณอายกุ่อนก าหนด  สามารถยื่นความจ านงขอเกษียณอายกุ่อนก าหนดเป็นหนงัสือต่อบริษทัฯ
และจะไดรั้บสิทธ์ิตามท่ีร้องขอ 
 อน่ึงการเกษียณอายุก่อนก าหนดข้างต้น  ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่นเดียวกับการ
เกษียณอายปุกติ  ยกเวน้พนกังานตอ้งรับผดิชอบจ่ายเงินภาษีรายไดท้ั้งหมดดว้ยตนเอง 
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สวสัดกิารชุดท างาน  - รองเท้า 
 

ปี พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  6  บริษทัฯตกลงจ่ายรองเทา้หนงัใหปี้ละ 1 คู่ต่อ 1 คน โดยมีระเบียบดงัน้ี 

 6.1  ถา้รองเทา้หนงัท่ีจ่ายไปแลว้ช ารุด  บริษทัฯจะจ่ายเป็นรองเทา้สนาม (jungle shoe)  ให ้ 
การเปล่ียนรองเทา้ท่ีช ารุดจะตอ้งน ารองเทา้ช ารุดมาแลกโดยผ่านหัวหนา้ฝ่ายซ่ึงจะพิจารณาสาเหตุ
การช ารุดโดยค านึงถึงสภาพการใช้ตามปกติ  หากพบว่ามีการจงใจท าให้ช ารุด  บริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใหเ้ปล่ียนแต่ประการใด 
 6.2  พนกังานท่ียงัไม่ไดรั้บรองเทา้หนงัตามระเบียบเก่า  บริษทัฯจะจ่ายเป็นรองเทา้สนาม
ใหเ้ม่ือครบก าหนดการจ่ายรองเทา้ 
 6.3  รองเทา้สนามจะจ่ายใหเ้ฉพาะพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุง  แผนกเวิรคชอฟ แผนกยติูลิต้ี 
ฝ่ายผลิต  แผนกการผลิต  แผนกแวร์เฮา้ส์ 

 6.4  พนกังานแผนกอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุในขอ้ 6.3 จะจ่ายเป็นรองเทา้หนงัใหปี้ละ  1  คู่ต่อ                
1  คน 

ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  7  บริษัทฯตกลงจ่ายชุดท างานประจ าปี  2524ให้กับพนักงานตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

 7.1  บริษทัฯ  จะจ่ายชุดท างาน  3  ชุดต่อ  1  คน  ส าหรับพนกังานท่ีท างานในแผนกซ่อม
บ ารุง  แผนกผลิต  และแผนกแวร์เฮา้ส์ 

 7.2  ส าหรับพนกังานท่ีท างานในแผนกอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7.1  มีสิทธิไดรั้บ
เคร่ืองแบบ  2  ชุดต่อ  1  คน 

 7.3  ส าหรับพนกังานตามขอ้ 7.1 และ 7.2 ถา้หากผูใ้ดไดรั้บชุดท างานไปแลว้  บริษทัฯ  จะ
จ่ายชุดท่ีเหลือใหก้บัพนกังานดงักล่าวภายใน  60  วนันบัแต่วนัท่ีขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นตน้ไป 

 7.4  ถา้พนกังานใดท่ีรับชุดไปแลว้แต่ไม่ใส่เขา้ท างานตามปกติจะไดรั้บลงโทษตามระเบียบ
ของบริษทัฯ 
 

ปี  พ.ศ. 2525  
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 5  บริษทัฯจะจดัรองเทา้สนาม (jungle shoe)ส าหรับพนกังานท่ี
ปฏิบติังานในโรงงานประจ าปี  2525  2 คู่ และในปีถดัไป  ถา้เกิดการเสียหายใชก้ารไม่ไดบ้ริษทัฯจะ
เปล่ียนใหอี้ก  ทั้งน้ีพนกังานจะตอ้งน ารองเทา้คู่ท่ีเสียหายใชก้ารไม่ไดน้ั้นมาแสดงดว้ย 
 ส าหรับพนกังานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรก  การจดัรองเทา้ใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบเดิม 
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ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่ 6  บริษทัฯจะจ่ายชุดท างานประจ าปี  2525  ให้แก่พนักงานฝ่ายโยธา                
3  ชุด  ส่วนพนักงานอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบเดิมเวน้พนักงานเคมีซ่ึงจะไดรั้บเส้ือคลุมเพิ่มอีก                 
1 ชุดเฉพาะปี   2525  เท่านั้น 

 

ปี พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  4 
 บริษทัฯ  ตกลงจ่ายชุดท างาน  และรองเทา้เพื่อใชใ้นการท างานดงัน้ี 

 4.1  จ่ายชุดท างานเพิ่มให้อีกคนละ  1 ชุด ส าหรับพนักงานท าความสะอาด  พนักงาน
หอ้งทดลอง และพนกังานคลงัพสัดุ  3  คน 

 4.2  จ่ายรองเทา้ผา้ใบใหพ้นกังานหญิงปีละ  2 คู่ต่อคน 

 4.3  ส าหรับพนกังานท่ีไดรั้บรองเทา้สนามใหใ้ชร้ะเบียบเดิม  ส่วนพนกังานชายท่ีไดรั้บ
รองเทา้หนงั   บริษทัฯจะจ่ายรองเทา้หนงั 2 คู่ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2526 และในปีถดัไปถา้เกิด
เสียหายใชก้ารไม่ได ้ บริษทัฯจะเปล่ียนใหอี้กภายใน 7 วนั ทั้งน้ีพนกังานจะตอ้งน ารองเทา้คู่ท่ี
เสียหายใชก้ารไม่ไดน้ั้นมาแสดงดว้ย 

 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 9 
 บริษทัฯ  จะจดัอุปกรณ์ของพนกังานแผนกคลงัสินคา้  ดงัน้ี 

 9.1  บริษทัฯ  จะจดัหาแคตตาลอ็คของหนา้กากแวน่กนัฝุ่ น  เพื่อทดลองใชโ้ดยจะจดัใหแ้ลว้
เสร็จภายใน  60  วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีไดท้ าสญัญาขอ้ตกลงน้ีเป็นตน้ไป 

 9.2  บริษทัฯตกลงจ่ายถุงมือหนงั  ใหก้บัพนกังานแผนกคลงัสินคา้คนละ  1 คู่โดยบริษทัฯ
จะจดัการใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30  วนันบัตั้งแต่วนัท่ีท าสญัญาน้ีเป็นตน้ไป 

 ในกรณีท่ีถุงมือหนงัช ารุดเสียหายใชก้ารไม่ได ้ บริษทัฯ  จะเปล่ียนใหใ้หม่โดยน าของเก่า 
มาคืน 

 

ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  15 
 บริษทัฯ  จะจดัรองเทา้ผา้ใบใหพ้นกังานหญิงท่ีท างานนอกส านกังาน  และรองเทา้ส าหรับ
พนกังานหญิงในส านกังานตามความเหมาะสม  โดยจะจ่ายใหใ้นปีแรก  2  คู่ต่อ 1 คนการเปล่ียน
รองเทา้ท่ีช ารุดเสียหาย  ใหน้ าระเบียบการของการเปล่ียนรองเทา้พนกังานชายมาใชโ้ดยอนุโลม 

 ก่อนการจดัซ้ือ  ผูแ้ทนทั้งสองฝ่ายจะไดห้ารือชนิดของรองเทา้ตามท่ีไดต้กลงกนัตามความ
เหมาะสมทั้งน้ีจะจดัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30  วนั 
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ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  10 
               10.1  บริษทัฯ  จะตดัชุดท างานใหก้บัพนกังานฝ่ายผลิต  ฝ่ายซ่อมบ ารุง  ฝ่ายไฟฟ้าและ
เคร่ืองมือวดัและแผนกคลงัวสัดุ  โดยผา้ท่ีบริษทัฯ  ไดส้ัง่ซ้ือมาแลว้  แต่ อนุญาตใหต้ดัเส้ือและ
กางเกงแยกเป็นต่างหาก 
 ส าหรับปี  พ.ศ. 2530  บริษทัฯจะสัง่ตดัชุดหมีดว้ยผา้อยา่งดีตามท่ีตกลงกบัผูแ้ทนสหภาพ
แรงงานฯ  โดยจะจ่ายในปีแรก (พ.ศ.2530)  3 ชุด  และปีต่อไปจ่ายปีละ2 ชุดในกรณีท่ีช ารุดเสียหาย
บริษทัฯยนิดีเปล่ียนใหใ้หม่ 

 10.2  บริษทัฯ  จะจดัซ้ือผา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่ปัจจุบนั  ส าหรับพนกังานท่ีท างานในส านกังาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2530 
 10.3  บริษทัฯจะจดัส่งซ้ือผา้เช็ดตวัท่ีมีคุณภาพดีใหค้นละ  1  ผนื 

 10.4  บริษทัฯจะจดัรองเทา้นิรภยัใหแ้ก่พนกังานฝ่ายโรงงานตามตวัอยา่งท่ีไดต้กลงกนั   
การเบิกจ่ายคงใชร้ะเบียบเดิม  อน่ึงการจดัซ้ือรองเทา้นิรภยัตามท่ีกล่าวน้ี  จะเร่ิมด าเนินการเม่ือ
รองเทา้นิรภยัในสต๊อกหมดแลว้ 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  12 
             12.1  บริษทัฯ  จะติดตั้งเคร่ืองดูดฝุ่ นคาร์บอน  ในหน่วยบรรจุ  โดยจะใหว้ิศวกรของ
โรงงานประกอบและติดตั้งเคร่ืองดงักล่าวหลงัจากตกลงกนั 

            12.2  บริษทัฯ  จะจดัซ้ืออุปกณณ์ป้องกนัเสียง 20 ชุด ตามตวัอยา่งโดยแผนกคลงัพสัดุเป็น        
ผูเ้กบ็รักษา 
            12.3  บริษทัฯจะจดัซ้ืออุปกรณ์ป้องกนัแก๊ส (J Muff)  30 ชุด โดยแผนกคลงัวสัดุเป็นผูเ้กบ็
รักษา  และจะจดัซ้ืออุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ น( AO) ใหพ้นกังานบรรจุคลงัสินคา้ 
           12.4  บริษทัฯจะจดัซ้ือชุดกนัฝน  10  ชุด  ส าหรับพนกังานคลงัสินคา้  โดยเบิกไดจ้ากหวัหนา้
แผนกถา้ตอ้งการใช ้ แลว้ส่งคืนเม่ือหมดความจ าเป็น 

 อุปกรณ์ท่ีระบุ  ขอ้ 12.2 12.3 และ12.4 จะจดัซ้ือใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน มกราคม พ.ศ.
2529 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  14 
 14.1  บริษทัฯตกลงแจกชุดท างาน(เฉพาะชุดหมี)  ในแก่พนกังานปีละ  3  ชุดโดยจะแจกให้
ในเดือนมกราคมของทุกปี 

 14.2  บริษทัฯตกลงแจกผา้เช็ดตวัท่ีมีคุณภาพดีใหก้บัพนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บตามระเบียบ
จ านวน 1 ผนืต่อปีต่อคน หากผา้เช็ดตวัดงักล่าวช ารุดใชก้ารไม่ได ้บริษทัฯจะเปล่ียนใหเ้พิ่มอีกคร้ัง
ละ 1 ผนืโดยจะตอ้งน าผนืเก่ามาแลกเปล่ียนดว้ย 
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ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อท่ี 12 ชุดท างาน 

 บริษทัฯตกลงจดัชุดท างานใหก้บัพนกังานท่ีใชชุ้ดหมี  ดงัน้ี 

       ปี พ.ศ. 2538  ชุดท างาน  (ชุดหมี)   จ านวน    3  ชุดต่อคน 

   ชุดเส้ือเช้ิตแขนสั้น-กางเกงขายาว  จ านวน    1  ชุดต่อคน 

     ปี พ.ศ.  2539-40   ชุดท างาน  (ชุดหมี)   จ านวนปีละ   4  ชุดต่อคน 

ก าหนดมอบชุดท างานใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม 

ปี พ.ศ. 2543 
ข้อที่  13.  ชุดท างาน 

          บริษทัฯยนิดีจดัชุดท างานเพิ่มพิเศษใหก้บัพนกังาน ดงัน้ี 

        1) ชุดท างานคร่ึงท่อนส าหรับพนกังานท่ีใส่ชุดหมี  และพนกังานท่ีใส่ชุดคร่ึงท่อนสีเขม้ทั้งชุด 
คนละ 1 ชุดต่อปี  ทั้งน้ีตั้งแต่ปี2544เป็นตน้ไป  โดยจดัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  31  มีนาคม  2544และใน
ปีถดัไปใหจ่้ายภายในเดือนมกราคมของทุกปี 

       2)  จดัชุดกราวนใ์หก้บัพนกังานเคมี  ปีแรก  2  ชุด  ปีต่อไป ปีละ 1 ชุด  ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2544 เป็น
ตน้ไปส าหรับพนกังานเขา้ใหม่ใหใ้ชร้ะเบียบเดียวกนั  โดยจดัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนัท่ี 31 มีนาคม 
2544  และในปีถดัไปใหจ่้ายภายในเดือนมกราคมของทุกปี 

ปี พ.ศ. 2546 
ข้อท่ี 7. ชุดพนักงานและรองเท้า 
 7.1  อยูห่นา้ 27 
 7.2  บริษทัฯ  ตกลงจดัชุดคร่ึงท่อนใหพ้นกังานชายส านกังานใหญ่  ปีละ  3  ชุด 
 7.3  บริษทัฯ  ตกลงเพิ่มค่าชุดท างานใหก้บัพนกังานหญิงส านกังานใหญ่และโรงงาน 

เป็นปีละ  4,000.-บาท จ านวน 3  ชุดต่อปี  และจดัใหพ้นกังานหญิงหอ้งทดลองคร้ังละ 1 ชุด ปีเวน้ปี 

 7.4  บริษทัฯ  ตกลงเพิ่มค่ารองเทา้ส าหรับพนกังานหญิงส านกังานใหญ่และโรงงาน 

เป็นปีละ  1,000.-บาท 

ปี พ.ศ. 2549 
ข้อ. 8 สวัสดกิารพนักงานและรางวลั 
 8.1  อยูห่นา้  27 
 8.2  บริษทัฯ  ตกลงใหย้กเลิกการจดัหารองเทา้ทุกประเภทกบัพนกังานหญิง  และจะจ่าย
เป็นเงินค่ารองเทา้ส าหรับพนกังานหญิงทุกคนแทน ปีละ  1,500  บาทต่อคน 
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ปี พ.ศ.2561 
ข้อ  4.  สวัสดกิารพนักงาน 

 บริษทัฯ ยนิดีจดัรองเทา้นิรภยั(Safety Shoes) ใหก้บัพนกังานชายปีละ 2 คู่ ภายในเดือน
มกราคมของทุกปี และจะไม่มีการเปล่ียนเม่ือเกิดความเสียหายระหวา่งปี 
 
 

งบประมาณกจิกรรม 

 

ปี  พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  12  บริษทัฯยนิดีจดัสนามเซปักตระกร้อ พร้อมอุปกรณ์ใหต้ามท่ีบริษทัฯ
เห็นสมควร 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการทางดา้นกีฬาของบริษทัฯด าเนินไปตามเป้าหมายทั้งสองฝ่ายเห็นควร
ใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการกีฬาข้ึน  เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและการด าเนินกิจกรรมดา้นกีฬาให้
เป็นไปตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป 

ปี  พ.ศ. 2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  20  บริษทัฯยนิดีจดัอุปกรณ์กีฬาตามท่ีคณะกรรมการกีฬาเห็นสมควร  มี
ก าหนดใชภ้ายใน  1  ปี  และบริษทัฯยนิดี  จดัหาอุปกรณ์กีฬาชุดทีมฟุตบอลและบาสเกตบอล  ซ่ึง
เป็นทีมของบริษทัฯอยา่งละ  1  ชุด  อน่ึงรองเทา้ฟุตบอลบริษทัฯจะจ่ายใหค้ร่ึงหน่ึงของมูลค่าราคา
รองเทา้ตามมติของคณะกรรมการกีฬา  โดยบริษทัฯจะจดัซ้ือก่อนแลว้หกัเงินจากพนกังานตามแต่
มติคณะกรรมการเห็นสมควร  ส่วนรองเทา้บาสเกตบอลใหพ้นกังานจดัหาเอง 

ปี  พ.ศ. 2527  
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  19 
 บริษทัฯ  ตกลงจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดังาน  วนัแรงงานแห่งชาติ  เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน  5,000.-บาท (หา้พนับาท)  เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบริษทัฯ  กบัสหภาพแรงงานฯ 

ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  13 
 บริษทัฯ  ตกลงจดังบประมาณเพื่อกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 13.1  งบประมาณจดังานปีใหม่  ปีละ    35,000.-บาท 

 13.2  งบประมาณจดังานวนัแรงงานแห่งชาติ  ปีละ     7,000.-บาท 

 13.3  งบประมาณกีฬา  ปีละ     30,000.-บาท 
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 13.4  ส าหรับการจดัทศันาจร  งบสังสรรคแ์ต่ละแผนก  และงบประมาณเล้ียงส่งพนกังานท่ี
ปลดเกษียณอาย ุ บริษทัฯ  จะพิจารณาจดัใหต้ามท่ีเห็นสมควร 
 13.5  เพื่อการด าเนินตาม  13.1  13.2  13.3  และ 13.4  ด าเนินไดไ้ปดว้ยความเรียบร้อยได้
ประโยชน์สูงสุด  ใหผู้แ้ทนทั้งสองฝ่ายด าเนินการร่วมกนั  ซ่ึงอาจเป็นในรูปของคณะกรรมการกไ็ด ้ 
และใหเ้สนอโครงการดงักล่าวใหฝ่้ายจดัการระดบัสูงไดรั้บทราบดว้ย 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  11 
 บริษทัฯ  ตกลงจดังบประมาณเพื่อกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

              11.1  งบประมาณกีฬา  ปีละ    40,000.-  บาท 

              11.2  งบประมาณจดังานปีใหม่ประจ าปี  2532  50,000.-  บาท 

                       งบประมาณจดังานปีใหม่ประจ าปี  2533  55,000.-  บาท 

               งบประมาณจดังานปีใหม่ประจ าปี  2534  60,000.-  บาท 

              11.3  งบประมาณจดังานวนัแรงงานฯ  ปีละ  10,000.-  บาท 

              11.4  งบประมาณจดัทศันาจร  ปีละ   55,000.-  บาท 

              11.5  งบประมาณเล้ียงสังสรรคค์นละ   100.-บาท/ปี 

              11.6  งบประมาณเล้ียงส่งพนกังานเกษียณอาย ุ ปีละ              10,000.-  บาท 

                        (เฉพาะในปีท่ีมีพนกังานเกษียณอาย)ุ 
             11.7  งบประมาณจดัประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานฯ  ปีละ     5,000.-  บาท 

 เพื่อใหด้ าเนินการตามขอ้ตกลงขอ้น้ี  ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยไดป้ระโยชน์สูงสุด  ให้
ผูแ้ทนทั้ง  2  ฝ่ายด าเนินร่วมกนั  ซ่ึงอาจเป็นรูปของคณะกรรมการกไ็ด ้ และใหเ้สนอโครงการ
ดงักล่าวใหฝ่้ายจดัการระดบัสูงไดรั้บทราบดว้ย 

 

ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  13 
              บริษทัฯ  ตกลงจดังบประมาณเพือ่กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

               13.1  งบประมาณจดังานปีใหม่  ปีละ    75,000.-  บาท 

               13.2  งบประมาณจดัทศันาจร  ปีละ    65,000.-  บาท 

               13.3  งบประมาณสังสรรคแ์ผนกคนละ         150.-  บาท 

               13.4  งบประมาณกีฬาทั้งภายในและภายนอกปีละ   60,000.-  บาท 
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ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที ่ 2  งบประมาณกจิกรรม 

 บริษทัฯ ตกลงจดังบประมาณกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 1.  งบประมาณจดังานปีใหม่  ปี พ.ศ. 2538  เป็นเงิน 100,000.-บาท และใหเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 
10 (10 เปอร์เซ็นต)์  ส าหรับปี  พ.ศ. 2539  และปี  พ.ศ. 2540 
 2.  งบประมาณจดัทศันาจร  ปี  พ.ศ. 2538  เป็นเงิน  90,000.-บาท  และเพิ่มใหอี้ก  ร้อยละ 
10 ( 10 เปอร์เซ็นต)์  ส าหรับปี  พ.ศ. 2539 และปี พ.ศ. 2540 
 3.  งบประมาณสังสรรคแ์ผนก  คนละ  250.-บาท 

 4.  งบประมาณกีฬาทั้งภายในและภายนอก  ปีละ  100,000.-บาท 

 5.  งบประมาณเล้ียงส่งพนกังานเกษียณอาย ุ ใหค้งไวต้ามเดิม  แต่บริษทัฯ  รับรองจะ
พิจารณาจดัใหอ้ยา่งดีท่ีสุด 
 6.  งบประมาณจดังานวนัแรงงานแห่งชาติ  ปีละ  20,000.-บาท 

 

ปี  พ.ศ. 2541 
ข้อ 13. เร่ืองงบประมาณกจิกรรมประจ าปี 

 ใหฝ่้ายบริหารพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณจดังานปีใหม่
งบประมาณการจดัทศันาจรประจ าปี  และงบประมาณกีฬาทั้งภายในและภายนอก 

 

ปี  พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 6. งบประมาณกจิกรรม 

             6.1  บริษทัฯ  ตกลงจดังบประมาณกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 (1)  งบประมาณกิจกรรมปีใหม่  ประจ าปี  2544  2545 และ 2546  ปีละ 150,000.-บาท 

 (2)  งบประมาณจดัทศันาจร  ประจ าปี 2544  2545 และ 2546   ปีละ  120,000.-บาท 

 (3)  งบประมาณกีฬาทั้งภายในและภายนอก  ประจ าปี 2544   2545 และ 2546  ปีละ  
100,000.-บาท 

   6.2  เพื่อใหด้ าเนินการตามขอ้  6.1, (1), (2), (3), และ (4)  ด าเนินดว้ยความเรียบร้อยได้
ประโยชน์สูงสุดใหผู้แ้ทนทั้งสองฝ่ายด าเนินการร่วมกนัในรูปคณะกรรมการ  และใหเ้สนอโครงการ
ดงักล่าวใหฝ่้ายจดัการระดบัสูงไดรั้บทราบ 
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ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อที่ 8. งบประมาณกจิกรรม 

              บริษทัฯ ตกลงจดังบประมาณกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 8.1  งบประมาณกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ  ปีละ  20,000.-บาท 

 8.2  งบประมาณกิจกรรมประชุมใหญ่สหภาพแรงงานฯ  ปีละ  10,000.-บาท 

 8.3  งบประมาณกิจกรรมวนัแรงงาน  ปีละ  25,000.-บาท 

ปี พ.ศ. 2549 
ข้อ 9.  งบประมาณกจิกรรม 

 9.1  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  บริษทัฯ  ตกลงใหร้วมงบเล้ียงสงัสรรคแ์ผนกเขา้กบังบ
ทศันาจร  โดยจะจ่ายใหต้ามจ านวนพนกังาน  คนละ  1,200  บาทต่อปี 

 การเบิกจ่ายเงินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบติัเดิม  โดยไม่ตอ้งส่งใบเสร็จรับเงิน 
 9.2   เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังาน  บริษทัฯ  มีความยนิดีจดังบของขวญัในงาน
ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ใหก้บัพนกังาน  ปีละ  120,000  บาท  นอกเหนือจากงบจดัเล้ียงเดิม 

 

ปี พ.ศ. 2561 
ข้อ 3.  งบประมาณกจิกรรม 

 บริษทัฯ ยนิดีจดัสวสัดิการใหก้บัพนกังานดงัต่อไปน้ี 

 3.1) บริษทัฯ มีความยนิดีเพิม่งบประมาณการจดังานปีใหม่เป็นเงินทั้งส้ิน 225,000 บาท 

 3.2) บริษทัฯ มีความยนิดีเพิม่งบประมาณการจดังานเล้ียงส่งพนกังานเกษียณอาย(ุเฉพาะปีท่ี
มีพนกังานเกษียณอาย)ุ เป็นเงินทั้งส้ิน 75,000 บาท 

 

ทุนการศึกษา 

 

ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  15 
 บริษทัฯยนิดีจดัทุนการศึกษา  ส าหรับบุตรของพนกังานตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

             15.1   ทุนการศึกษาตามขอ้ตกลงน้ี  ใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ฉพาะบุตรของพนกังานซ่ึงมีเงินเดือน
เดือนละ  6,000.- บาทลงไป 

            15.2   บริษทัฯ  จะจดัทุนการศึกษาปีละ  15  ทุน  ทุนละ 1,000.-บาท 
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            15.3   บุตรของพนกังานท่ีมีสิทธิไดรั้บทุนน้ี  หมายถึงบุตรท่ีก าลงัเรียนอยูร่ะหวา่งชั้นป.1ถึง
ม.6  และไดรั้บคะแนนเฉล่ียปีสุดทา้ยปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้น  ตั้งแต่เกรด  3  ข้ึนไป 

 ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิไดรั้บทุนการศึกษา  ตามความในวรรคตน้มีมากกวา่  15  คน  ใหต้ดัสิน
ดว้ยการจบัฉลาก 
           15.4   ใหพ้นกังานแสดงหลกัฐานการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้น  ขอ้ท่ี  15.3  ต่อบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม  ของแต่ละปี 

           15.5   บริษทัฯ  จะจดัมอบทุนการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน  ของแต่ละปี 

 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 9 
 บริษทัฯ  ยนิดีจดัทุนการศึกษา  ส าหรับบุตรของพนกังานตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 9.1  ทุนการศึกษาตามขอ้ตกลงน้ี  ใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ฉพาะบุตรของพนกังานผูซ่ึ้งมีค่าจา้ง
หรือเงินเดือน ๆ ละ 8,000.-บาทลงไป 

 9.2  บริษทัฯ  จะจดัทุนการศึกษาปีละ  20  ทุน ๆ ละ 1,200.-บาท 

 9.3  บุตรของพนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บคะแนนเฉล่ียสุดทา้ยปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้น            
ป.1 ถึง ปวส.  และไดรั้บคะแนนเฉล่ียสุดทา้ยปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้น  ตั้งแต่เกรด  3  ข้ึนไป 

 ในกรณีผูมี้สิทธ์ิไดรั้บทุนการศึกษา  ตามความในวรรคตน้มีมากกวา่  20  คน  ใหต้ดัสินดว้ย
การจบัฉลาก 
 9.4  ใหพ้นกังานแสดงหลกัฐานการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้ท่ี  9.3  ต่อบริษทัฯ  เพื่อ
พิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม  ของแต่ละปี 

 9.5  บริษทัฯ  จะจดัมอบทุนการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน  ของแต่ละปี 

ปี พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  7 
 บริษทัฯ  ตกลงจดัทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนกังานท่ีมีเงินเดือน  15,000.-บาท  ลงไป
จ านวน  20  ทุน ๆ ละ  1,200.-บาท 

 ส าหรับบุตรพนกังานซ่ึงศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาข้ึนไปตอ้งไดรั้บเกรดเฉล่ียตั้งแต่  2.7  
ข้ึนไป  เง่ือนไขอ่ืนนอกเหนือจากน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม 
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ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อท่ี 3 ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน 

 บริษทัฯ  ยนิดีจดัทุนการศึกษา  ส าหรับบุตรของพนกังาน   ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 3.1  ทุนการศึกษาของบุตรพนกังาน  ซ่ึงมีค่าจา้ง/เงินเดือนๆละ  17,000.-บาทลงไปและ
ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั  ป.1ถึง ป.6  และไดรั้บคะแนนเฉล่ียสุดทา้ยปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้น  
ตั้งแต่เกรด  3.00  ข้ึนไป  ใหไ้ดรั้บสิทธิทุนการศึกษาทุนละ  1,500.-บาท 

 ส าหรับบุตรของพนกังาน  ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้น ม.1 ถึง ปวช. และไดรั้บคะแนนเฉล่ีย
สุดทา้ยปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้นตั้งแต่เกรด  2.70  ข้ึนไป  ใหไ้ดรั้บสิทธิทุนการศึกษา  ทุนละ  
2,000.-บาท 

 ทุนการศึกษาของบุตรพนกังานตามขอ้ตกลงขอ้ท่ี  3.1  น้ี  รวมกนัแลว้ไม่เกินปีละ  35  ทุน  
กรณีมีผูใ้ชข้อสิทธิมากกวา่จ านวนทุน  ใหพ้ิจารณาตามขอ้ตกลงเดิม 

 3.2  ทุนการศึษาส าหรับบุตรของพนกังาน  ซ่ึงมีเงินเดือนตั้งแต่เดือนละ  20,000.-บาทลงไป  
และก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั  ปวส.  ข้ึนไป  และไดรั้บคะแนนเฉล่ียสุดทา้ยปลายปีการศึกษา  ตั้งแต่
เกรด  2.70  ข้ึนไป  ใหมี้สิทธิไดรั้บทุนการศึกษาทุนละ  3,000.-บาท 
 3.3  เง่ือนไขวิธีการขอรับทุนการศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม 

ปี  พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 9. ทุนการศึกษาบุตรของลูกจ้าง 
              บริษทัฯ  ยนิดีจดัทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนกังาน  ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 9.1  ทุนการศึกษาของบุตรพนกังาน ซ่ึงมีค่าจา้ง/เงินเดือน ๆ ละ 25,000.-บาทลงไปและ
ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ป.1 ถึง ป.6  และไดรั้บคะแนนเฉล่ียสุดทา้ยปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้น  
ตั้งแต่เกรด  3.00 ข้ึนไป  ใหไ้ดรั้บสิทธิทุนการศึกษาทุนละ  1,500.- บาท 

 ส าหรับบุตรของพนกังาน  ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น  ม.1  ถึง  ปวช. และไดรั้บคะแนน
เฉล่ียสุดทา้ยปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้นตั้งแต่เกรด 2.70  ข้ึนไป  ใหไ้ดรั้บสิทธิทุนการศึกษาทุน
ละ  2,000.-บาท 

 ทุนการศึกษาของบุตรพนกังานตามขอ้ตกลงขอ้  9.1 น้ี รวมกนัแลว้ไม่เกินปีละ  45  ทุน  
กรณีมีผูข้อใชสิ้ทธิมากกวา่จ านวนทุน  ใหพ้ิจารณาตดัสินดว้ยการจบัฉลาก 
 9.2  ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนกังาน  ซ่ึงมีเงินเดือนตั้งแต่เดือนละ  25,000.-บาท  ลง
ไป  และก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั  ปวส.  ข้ึนไป  และไดรั้บคะแนนเฉล่ียสุดทา้ยปลายปีการศึกษา  
ตั้งแต่เกรด  2.70  ข้ึนไป  ใหมี้สิทธิไดรั้บทุนการศึกษาทุนละ  3,000.-บาท  โดยไม่จ ากดัจ านวนทุน 

 

 

 



 - 49 - 

 9.3  ใหพ้นกังานแสดงหลกัฐานการศึกษาของบุตรต่อบริษทัฯ  เพื่อพจิารณาภายในเดือน
พฤษภาคมของแต่ละปี  (ขอ้ตกลง  ลงวนัท่ี  28  ธ.ค. 2531) 
 9.4  บริษทัฯ  จะจดัมอบทุนการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน  ของแต่ละปี (ขอ้ตกลง                   
ลงวนัท่ี  28  ธ.ค.  2531) 
 

ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อท่ี 10.  ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

 บริษทัฯ  ตกลงจดัทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนกังาน  ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 10.1  ทุนการศึกษาของบุตรของพนักงานท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชั้น ป.1 ถึง ป.6  และไดรั้บ
คะแนนเฉล่ียสุดท้ายปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้น   ตั้ งแต่เกรด  3.00  ข้ึนไป  ให้ได้รับสิทธิ
ทุนการศึกษาทุนละ  1,500  บาท 

  ส าหรับบุตรของพนักงาน  ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1  ถึง  ปวช. และได้รับ
คะแนนเฉล่ียสุดท้ายปลายปีการศึกษาในแต่ละชั้ นตั้ งแต่เกรด  2.70  ข้ึนไป  ให้ได้รับสิทธิ
ทุนการศึกษา  ทุนละ  2,000  บาท 

  ทุนการศึกษาของบุตรพนักงานตามข้อ 1 นี ้ รวมกนัแล้วไม่เกนิปีละ  50  ทุน  กรณี
มีผู้ขอใช้สิทธ์ิมากกว่าจ านวนทุน  ให้พจิารณาตัดสินด้วยการจับสลาก 
 10.2  ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนกังาน  ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั ปวส.ข้ึนไป  และ
ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสุดทา้ยปลายปีการศึกษา  ตั้งแต่เกรด  2.70  ข้ึนไป  ใหมี้สิทธิไดรั้บทุนการศึกษา
ทุนละ  3,000  บาท โดยไม่จ ากดัจ านวนทุน 

 10.3  ให้พนกังานแสดงหลกัฐานการศึกษาของบุตรต่อบริษทัฯ  เพื่อพิจารณาภายในเดือน
เมษายน ของแต่ละปี 

 10.4  บริษทัฯ  ตกลงจดัมอบทุนการศึกษาภายในเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี 
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การลาเมตตาจิต 

 

ปี พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  13  บริษทัฯอนุญาตใหพ้นกังานลาเมตตาจิตไดด้งัน้ี 

 13.1  ในกรณีท่ีพนกังานลากิจไปเพื่องานศพ  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  หรือภรรยา  
พนกังานมีสิทธิลาได ้ 3 วนั  โดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 
 13.2  ในกรณีท่ีพนกังานแต่งงาน  พนกังานมีสิทธิลาได ้ 3  วนั  โดยใหรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนั
ท างานปกติ 
 13.3  ในกรณีท่ีพนกังานจะตอ้งไปรับการ เกณฑท์หารตามก าหนดของทางราชการ  
พนกังานมีสิทธิลาไดโ้ดยรับค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 1 วนัท างาน 

 13.4  ในกรณีท่ีพนกังานไดรั้บค าสัง่ของศาลเพื่อใหก้ารเป็นพยาน  พนกังานมีสิทธิลาได้
เพื่อการน้ีโดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ  1  วนัท างาน 

 13.5  การลาเมตตาจิตตามขอ้ตกลงขอ้น้ี  พนกังานจะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานต่อบริษทัฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
 13.6  ในการลาอปุสมบทนอกฤดูกาลเขา้พรรษา  บริษทัจะจ่ายค่าจา้งใหเ้ท่ากบัวนัท างาน
ปกติไม่เกิน  7  วนั 

 13.7  ในการลาอุปสมบทในฤดูกาลเขา้พรรษาตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของบริษทัฯ 
บริษทัฯจะจ่ายค่าจา้งใหเ้ท่ากบัวนัท างานปกติไม่เกิน  15  วนั 

 13.8  การจ่ายเงินตามขอ้  13.6 และ 13.7  น้ีบริษทัฯจะจ่ายใหก้ต่็อเม่ือพนกังานเขา้ท างาน
ปกติแลว้ 
 13.9  พนกังานผูมี้สิทธิในการลาตามขอ้ท่ี  13.6  จะตอ้งเป็นพนกังานท่ีท างานใหก้บับริษทั
ฯมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปี 

 13.10  พนกังานผูมี้สิทธิในการลาตามขอ้ท่ี  13.7  จะตอ้งเป็นพนกังานท่ีท างานมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่  3  ปี 

 13.11  การลาอุปสมบทตามขอ้ท่ี  13.6 และ 13.7  น้ี  บริษทัฯ  จะไม่น ามาคิดค านวณในการ
หกัเงินโบนสั  และการข้ึนค่าจา้งประจ าปี 

 13.12  การขออนุญาตลาอุปสมบทและการพิจารณาการลาอปุสมบทตามขอ้ตกลงน้ีให้
เป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ 
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ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 9 
 9.1  ในกรณีท่ีพนกังานลากิจ  ไปเพื่องานศพบิดา  มารดา  บุตร  สามี  หรือภรรยาพนกังาน
มีสิทธิลาได ้ 5  วนั  โดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 
 9.2  ในกรณีท่ีพนกังานไดรั้บหมายศาล  เพื่อใหก้ารเป็นพยานศาล  พนกังานมีสิทธิลาได้
เพื่อการน้ีคร้ังละ  1  วนัท างาน 

 9.3  ในกรณีท่ีพนกังานถูกเรียกระดมพล  ตามค าสัง่ทางราชการ  ใหพ้นกังานมีสิทธิลาได้
ตามความเป็นจริงโดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 
 การลาขอ้ 9.2 และ9.3  พนกังานจะตอ้งน าเอกสารมาแสดงต่อบริษทัฯเพือ่ประกอบการ
พิจารณาก่อนท่ีจะหยดุงานไป 

 9.4  ใหข้อ้ตกลงขอ้ท่ี  13  ลงวนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์  2524  ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ตกลงขอ้น้ี
มีผลใชบ้งัคบัต่อตามเดิม 

 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  5 
 5.1  กรณีพนกังานลาป่วยนอกงานตามค าสั่งของแพทยใ์หรั้กษาตวั  เป็นเวลา  60  วนัต่อกนั
ข้ึนไป  โดยรวมวนัหยดุดว้ย  พนกังาน มีสิทธ์ิลาป่วยเพิ่มข้ึนจากการลาป่วยท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
เก่ียวกับการท างานอีก  30  วนั  โดยได้รับค่าจ้างคร่ึงหน่ึงของอัตราค่าจ้างปกติของพนักงาน                     
(30  วนั ตามกฎหมาย + คร่ึงหน่ึงของ  30  วนัท่ีเพิ่มข้ึนรวมเป็น  60วนั) 
 การจ่ายค่าจา้งท่ีเพิ่มข้ึนตามขอ้ตกลงขอ้ 5.1  น้ีเป็นการจ่ายคร้ังเดียวในรอบปีปฏิทิน 

กรณีท่ีพนกังานไดใ้ชว้นัลาป่วยตามขอ้บงัคบัฯ  ไปบางส่วนแลว้  ใหน้ าวนัลาป่วยนั้นมาหกัจาก
ค่าจา้งตามขอ้  5.1  น้ีดว้ยเวน้แต่พนกังานป่วยติดต่อกนัขา้มปี  ปฏิทิน  ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บค่าจา้งส าหรับ
ปีใหม่ดว้ย 
 5.2  (ก)  พนกังานหญิงมีครรภมี์สิทธิลาคลอดได ้ 60  วนั  โดยรวมวนัหยดุดว้ย(ไม่รวมวนั
ลาป่วย)  และถา้พนักงานหญิงนั้นท างานติดต่อกนัมาแลว้ไม่น้อยกว่า  180  วนั  ให้มีสิทธิไดรั้บ
ค่าจา้งเท่าเวลาท่ีลาตามอตัราค่าจา้งท่ีไดรั้บอยูแ่ต่ไม่เกิน  45   วนั  เฉพาะกรณีการผา่ตดัท าคลอด 
         (ข)  กรณีท่ีคลอดปกติ  ให้มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งตามระเบียบเดิม คือ  30  วนั(ขอ้บงัคบัฯ  
ข้อ 2.1 บทท่ี  8)  ส่วนท่ีเกินอีก  15 วนั  ให้มีสิทธ์ิได้รับค่าจ้างคร่ึงหน่ึงของอัตราค่าจ้างปกติ                    
(30  วนัตามกฏหมาย + คร่ึงหน่ึงของ  15  วนั  ท่ีเพิ่มข้ึนรวมเป็น  45  วนั) 
 5.3  บริษทัฯ  จะไม่น าวนัลาป่วยตามใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลมาหักลดหย่อน
คะแนนประเมินผลงานส าหรับการข้ึนเงินประจ าปี 

 5.4  บริษทัฯ  จะไม่น าวนัลาคลอดตามขอ้ 5.2 (ก) และ (ข)  มาหักลดหย่อนผลประโยชน์ 
ต่าง ๆ  ท่ีพนกังานไดรั้บตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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ปี  พ.ศ 2546 
ข้อที่ 11 การลาและวนัหยุดพกัผ่อน 

 11.1  บริษทัฯ  ตกลงอนุญาตให้พนกังานลาเพื่องานศพบิดา มารดา บุตร คู่สมรส และบิดา 
มารดาของคู่สมรส  ได ้5 วนัท างาน  ในกรณีของบิดาหรือมารดาของคู่สมรสพนักงานตอ้งแสดง
หลกัฐานส าเนาใบมรณะบตัร  และหลกัฐานท่ีแสดงความเก่ียวพนั 

 11.2  บริษทัฯ  ตกลงอนุญาตใหพ้นกังานชายลาเพ่ือไปดูแลภรรยาคลอดบุตรไดค้ร้ังละ1 วนั 

 

ปี  พ.ศ 2549 
ข้อ 11. การลาและวนัหยุด  โดยได้รับค่าจ้างเท่ากบัค่าจ้างของวนัท างานปกติ 
 11.1  บริษทัฯ  ตกลงอนุญาตใหพ้นกังานชายลาไปเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตรไดค้ร้ังละ                  
3 วนั 

 11.2  บริษทัฯ  ตกลงอนุญาตใหพ้นกังานลาเพ่ือการสมรสได ้ 5  วนั  ทั้งน้ีพนกังานมีสิทธิ
ลาไดเ้พียงคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาท่ีเป็นพนกังานในบริษทัฯ 
 11.3  กรณีท่ีรัฐบาลประกาศหรือขอความร่วมมือให้มีวนัหยุดเป็นกรณีพิเศษในปีใด                 
ให้ฝ่ายบริหารและสหภาพฯ  ประชุมหารือกันและก าหนดวนัหยุดพิเศษนั้นตามท่ีทั้ งสองฝ่าย                    
จะไดต้กลง 

 

การปรับค่าแรงขั้นต ่า 
 

ปี  พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  9  กรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปล่ียนแปลงค่าจา้งขั้นต ่าใหม่บริษทัฯ  ตกลงท่ี
ปรับอตัราค่าจา้งของพนกังานตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 9.1  บริษทัฯ  จะปรับอตัราค่าจา้ง  50 %  ของอตัราค่าจา้งขั้นต ่าใหม่ท่ีเพิม่ข้ึนจากอตัรา
ค่าจา้งขั้นต ่าเดิมใหก้บัพนกังานท่ีมีค่าจา้งตั้งแต่ระดบัค่าจา้งถวัเฉล่ียข้ึนไป 

 9.2  ในกรณีท่ีพนกังานไดค่้าจา้งต ่ากวา่อตัราค่าจา้งถวัเฉล่ียลงไปบริษทัฯจะปรับใหต้าม
ระบบสดัส่วนโดยวิธีแยกช่วงค่าจา้งตามจ านวนเงิน  50 % ของอตัราค่าจา้งใหม่เพิ่มข้ึน  โดยถือเอา
มูลค่า  1  บาท เป็นหลกัในการพิจารณาจ าแนก  1  ช่วงค่าจา้ง 
 9.3 อตัราค่าจา้งถวัเฉล่ียตามขอ้ตกลงน้ีหมายถึงอตัราค่าจา้งถวัเฉล่ียของพนกังานตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงขอ้ท่ี  3  ก่อนวนัท่ีท่ีอตัราค่าจา้งขั้นต ่ามีผลบงัคบัใช ้
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 9.4  ตวัอยา่งประกอบการพจิารณา 
  ก.  สมมุติค่าจา้งเพิ่มข้ึนจากเดิม 47 บาทเป็น 57 บาท อตัราค่าจา้งท่ีเพิ่มข้ึนคือ                 
10  บาท 

  ข.  50 %  ของ  10 บาท คือ  5 บาท 

  ค.  ค่าจา้งถวัเฉล่ียสมมุติวา่เป็น  67  บาท 

  ง.  การแยกช่วงค่าจา้งใหถื้อเอาระหวา่ง  47  ถึง  67  แต่ละช่วงมีค่าเท่ากนัตาม
จ านวนช่วงท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  9.2 

ดงันั้นการปรับอตัราค่าจ้างตามวิธีนีจ้ะเป็นดงันี ้

-  พนกังานท่ีมีค่าจา้งตั้งแต่  67  บาท ข้ึนไปจะไดรั้บค่าจา้ง  5  บาท 

-  พนกังานท่ีมีค่าจา้งระหวา่ง   63.00 - 66.75    บาท  จะไดรั้บค่าจา้ง    6.00   บาท 
-  พนกังานท่ีมีค่าจา้งระหวา่ง   59.00 - 62.75    บาท  จะไดรั้บค่าจา้ง    7.00   บาท 

-  พนกังานท่ีมีค่าจา้งระหวา่ง   55.00 - 58.75   บาท  จะไดรั้บค่าจา้ง   8.00   บาท 

-  พนกังานท่ีมีค่าจา้งระหวา่ง   51.00 - 54.75    บาท  จะไดรั้บค่าจา้ง    9.00   บาท 

-  พนกังานท่ีมีค่าจา้งระหวา่ง  47.00 - 50.75    บาท  จะไดรั้บค่าจา้ง    10.00   บาท 

 

ปี  พ.ศ. 2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  8  ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปล่ียนแปลงอตัราค่าจา้งขั้นต ่าใหม่  บริษทัฯ
ตกลงปรับค่าจา้งของพนกังานตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 8.1  บริษทัฯ  จะปรับอตัราค่าจา้ง  50  เปอร์เซ็นต ์ ของอตัราค่าจา้งขั้นต ่าใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจาก
อตัราค่าจา้งขั้นต ่าเดิมใหก้บัพนกังานท่ีมีค่าจา้งตั้งแต่ระดบัค่าจา้งถวัเฉล่ียข้ึนไป 

 8.2  ส่วนค่าจา้งท่ีต ่ากวา่อตัราค่าจา้งถวัเฉล่ียลงไปถึงค่าแรงงานขั้นต ่าบริษทัฯจะแบ่งช่วง
ค่าจา้งออกเป็น  3  ช่วง 
 

 ตัวอย่างประกอบการพจิารณา 
 ก.  สมมุติค่าจา้งเพิ่มข้ึนจากเดิม   52.-บาทเป็น  62.-บาทต่อวนั 

 ข.  50 เปอร์เซ็นต ์ของ 10.-บาท  คือ  5.-บาท 

 ค.  สมมุติวา่ค่าจา้งถวัเฉล่ียเป็น  72.-บาท 

 ง.  การแยกช่วงค่าจา้งใหถื้อเอาระหวา่ง  52.- บาท  ถึง  72.-บาทแบ่งออกเป็น  3  ช่วง 
  72.-   บาทข้ึนไป                   เพิ่ม   5.00- บาท 

  65.50 - 71.75      ”   6.75.- บาท 

  58.75 - 65.75      ”   8.50.- บาท 

  52.00 - 58.50       ”   10.00.- บาท 
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ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  6 
 ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปล่ียนแปลงอตัราค่าจา้งขั้นต ่าใหม่  บริษทัฯ ตกลงปรับอตัรา
ค่าจา้งของพนกังานตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 6.1  บริษทัฯ  จะปรับอตัราค่าจา้ง  50  เปอร์เซ็นต ์ ของค่าจา้งขั้นต ่าใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากอตัรา
ค่าจา้งขั้นต ่าเดิมใหก้บัพนกังานท่ีมีค่าจา้งตั้งแต่ระดบัค่าจา้งถวัเฉล่ียข้ึนไป 

 6.2  ส่วนค่าจา้งท่ีต ่ากวา่อตัราค่าจา้งถวัเฉล่ียลงไปถึงค่าแรงขั้นต ่าบริษทัฯจะปรับใหค้รบ  
100 เปอร์เซ็นตข์องอตัราค่าจา้งขั้นต ่าใหม่ 

หมายเหตุ:  ค่าจา้งเฉล่ียตามขอ้ตกลงน้ี  หมายถึง  ค่าจา้งเฉล่ียของพนกังานท่ีป้ัมบตัรทั้งหมด 
 6.3  ขอ้ตกลงตามขอ้ 6.1และขอ้ 6.2  น้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตามประกาศของกระทรวงหาดไทย
เร่ืองอตัราค่าจา้งขั้นต ่า 

ปี  พ.ศ. 2541 
ข้อ 4. ผูแ้ทนทั้งสองฝ่ายตกลงใหย้กเลิกขอ้ตกลงฯวา่ดว้ยการปรับเงินค่าจา้งอนัสืบเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงค่าจา้งขั้นต ่าของทางราชการทุกส่วน  และการปรับเงินค่าจา้งขั้นต ่าใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย 

ปี พ.ศ. 2549 
ข้อ. 4 การปรับค่าจ้างขั้นต ่า 
 กรณีราชการประกาศเปล่ียนแปลงอตัราค่าจา้งขั้นต ่าใหม่  ในเขตจงัหวดัอ่างทอง  บริษทัฯ 
ตกลงปรับเงินค่าจา้งขั้นต ่าใหเ้ท่ากบั  100  เปอร์เซ็นของอตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีเพิ่มข้ึนส าหรับพนกังาน
ผูมี้อตัราค่าจา้งมูลฐานสูงกวา่อตัราค่าจา้งขั้นต ่า  แต่ไม่เกิน  35,000  บาท 

 

 

                                  เงนิสะสม  เงนิสมทบและกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 

ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 7 
 บริษทัฯ  ตกลงจดัเงินสะสม  ใหก้บัพนกังานของบริษทัฯ  ดงัมีระเบียบการดงัน้ี 
 7.1  บริษทัฯ  จะหกัเงินสะสม  5  เปอร์เซ็นต ์ของค่าจา้งมูลฐานของพนกังานต่อเดือนทุกๆ
เดือนโดยหกัในงวดการจ่ายค่าจา้งงวดสุดทา้ยของแต่ละเดือน (การหกัเงินค่าแรงพนกังานรายวนั  
หมายถึงหกังวดวนัท่ี  7  ของเดือน) 
 7.2  การหกัเงินตามขอ้ท่ี  7.1  ถา้มีเศษใหปั้ดข้ึนเป็นจ านวนเตม็หลกัสิบ 
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 7.3  การหกัเงินตามขอ้ท่ี  7.1  จะมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะพนกังานท่ีท างานครบ  1  ปีข้ึนไป
แลว้เท่านั้น 

 7.4  บริษทัฯ  จะน าเงินสะสมทั้งหมดของพนกังานฝากไวก้บัธนาคารพาณิชย ์(ซ่ึงทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบร่วมกนั) ในนามของพนกังานแต่ละคนตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนดและมีสิทธิ
ไดรั้บดอกเบ้ียตามระเบียบของธนาคารพาณิชย ์
 7.5  บริษทัฯ  จะจ่ายเงินสมบทตามยอดเงินสะสมท่ีหกัจากค่าจา้งมูลฐานของพนกังาน 

จ านวนปีของเงินสะสม    บริษัทฯจ่ายอตัราเงินสมทบ 

ครบ  3   ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ครบ  4  ปี     30 % 

ครบ  4   ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ครบ  5  ปี     40 % 

ครบ  5   ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ครบ  6  ปี     50 % 

ครบ  6   ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ครบ  7  ปี     60 % 

ครบ  7   ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ครบ  8  ปี     70 % 

ครบ  8   ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ครบ  9  ปี     80 % 

ครบ  9  ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ครบ  10  ปี     90 % 

ครบ  10   ปีข้ึนไป                               100 % 

 7.6  อตัราเงินสมทบตามขอ้  7.5  น้ี  บริษทัฯจะจ่ายใหก้ต่็อเม่ือพนกังานผูน้ั้นพน้สภาพจาก
การเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ  ทั้งน้ีเวน้แต่พนกังานผูน้ั้นไดรั้บโทษทางวนิยัถึงขั้นไล่ออก  หรือปลด
ออกจากงาน  จะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเงินสมทบจากบริษทัฯ   คงมีสิทธ์ิไดรั้บเฉพาะเงินสะสมและ
ดอกเบ้ียตามระเบียบของธนาคารเท่านั้น 

 7.7  โครงการตามขอ้ 7 น้ี  ใหเ้ร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ เดือนกมุภาพนัธ์  2526 เป็นตน้ไป 

ปี พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  14 
 บริษทัฯ  ตกลงจะหกัเงินสะสม  5  เปอร์เซ็นตข์องอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนมูลฐานของ
พนกังานต่อเดือน  ทุกๆ  เดือน  โดยหกัในงวดการจ่ายค่าจา้งงวดสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 ตวัอยา่ง  อตัราค่าจา้งเดือนละ  3,000.-บาท  บริษทัฯ  หกั 5  เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงคิดเป็นเงิน  150  
บาท 

 เง่ือนไขอ่ืนๆ  เก่ียวกบัการหกัเงินสะสมใหค้งเดิม  ทั้งน้ีเวน้แต่เงินค่าจา้งของพนกังานไม่มี
พอท่ีจะใหห้กัเงินสะสมในเดือนนั้นๆ 

 การน าเงินสะสมตามขอ้ตกลงน้ีฝากธนาคาร   ตอ้งกระท าภายในก าหนด  3  วนัหลงัจากวนั
จ่ายค่าจา้ง/เงินเดือน  ทั้งน้ีเวน้แต่ตรงกบัวนัหยดุราชการ 
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ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  10 
 ผูแ้ทนทั้งสองฝ่ายตกลงใหเ้พิ่มเติมเง่ือนไขการจ่ายเงินสมทบดงัน้ีคือ 
 กรณีพนกังานปฏิบติังานใหก้บับริษทัฯ  ครบ  15  ปีข้ึนไป  และถูกเลิกจา้งเพราะกระท าผดิ
ทางวินยั  ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสมทบ  ทั้งน้ีเวน้แต่กระท าความผดิตามค าพิพาทษาของศาล  ในกรณี
หน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี 

 1.  ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิทางอาญาโดยเจตนาต่อนายจา้ง 
 2.  จงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย  พนกังานถูกเลิกจา้งเพราะการกระท าผดิดงักล่าว
ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินสมทบ 

ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่  7  สวัสดิการเงินสะสม 

 บรษทัฯตกลงจ่ายเงินสมทบตามยอดเงินสะสมซ่ึงหกัจากค่าจา้งมูลฐานของพนกังาน  ซ่ึง
ครบ  10  ปีข้ึนไปตามจ านวนปีของเงินสะสมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงเดิม  โดยจ่ายเงินสมทบ
เขา้บญัชีพนกังานตามสมุดเงินฝากเงินสมทบ  ปีละ  1  คร้ังภายในวนัท่ี  15  เดือนมกราคมของทุกๆ
ปี  และใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ.2539  เป็นตน้ไป 

 อน่ึงเงินสมทบเดิมก่อนขอ้ตกลงฉบบัน้ี  ใหค้งไวต้ามขอ้ตกลงเดิม 

 เง่ือนไขอ่ืนนอกจากน้ี  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัอยู ่

ปี  พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 4. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

               บริษทัฯ  ตกลงจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม  พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยมีคณะกรรมการประกอบดว้ยตวัแทน
ฝ่ายบริษทัฯและสหภาพแรงงานฯ  ฝ่ายละ  5  คน  เพื่อท าการคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนฯ  ทั้งน้ีให้
แลว้เสร็จภายในวนัท่ี  31  มกราคม  2544  และให้ด าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ให้แลว้
เสร็จภายในวนัท่ี  31  มีนาคม  2544 
 4.2  เงินสะสมเดิมในส่วนของพนกังานใหน้ าเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพทั้งหมดในทนัท่ีท่ี
กฏกระทรวงประกาศใหมี้ผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการ  (ภายในเวลา  30  วนั)  ส่วนเงินสมทบใน
ส่วนของบริษทัฯใหท้ยอยเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ลว้เสร็จภายใน  3  ปี 

 4.3  การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ใหใ้ชเ้ง่ือนไขและหลกัเกณฑต์ามขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขเดิมท่ีมีอยูเ่ท่าท่ีไม่ขดักบัระเบียบขอ้บงัคบักองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้  4.1 

 

 



 - 57 - 

ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อที่ 3. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพและเงินสะสม 

 3.1  บริษทัฯ  พิจารณาใหมี้การแกไ้ขเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบักองทุน  ขอ้ 9.3  ขอ้หา้ม
จ่ายเงินสมทบแก่ผูส้ิ้นสมาชิกภาพ ดงัน้ี 

 บริษทัฯ  สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จ่ายเงินสมทบ  และผลประโยชน์เฉพาะส่วนเงินสมทบใหแ้ก่
สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิรับซ่ึงกระท าความผดิทางอาญาต่อบริษทัฯ  จนกวา่พนกังานผูน้ั้นจะพิสูจน์ไดว้า่  
ไม่ไดก้ระท าความผดิจริง  โดยถือตามค าพพิากษาของศาลถึงท่ีสุดเป็นเกณฑ ์

 3.2  บริษทัฯ  ตกลงน าเงินสมทบท่ีบริษทัฯยงัไม่ไดส้มทบใหต้ามขอ้ตกลงเดิมฯสมทบเขา้
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงจดทะเบียบแลว้  โดยการสมทบของบริษทัฯและพนกังานในสดัส่วนท่ี
เท่ากนัไม่รวมดอกเบ้ีย  ทั้งน้ีส่วนท่ีคงเหลือในบญัชีและดอกเบ้ียหลงัจากการสมทบตามขอ้ตกลงน้ี
ใหจ่้ายคืนกลบัใหพ้นกังาน 

 การด าเนินการสมทบใหเ้ร่ิมด าเนินการในเดือนเมษายน  2547  เป็นตน้ไป  โดยเพิ่มเงิน
สมทบจากเดิม  5  เปอร์เซ็นต ์ เป็น  15  เปอร์เซ็นต ์  จนกวา่เงินสมทบตามขอ้ตกลงเดิมท่ีตกลง
น าเขา้จะหมดแลว้จึงกลบัมาใชอ้ตัราเงินสมทบ  5  เปอร์เซ็นต ์ เหมือนเดิม  โดยใหมี้คณะกรรมการ
ประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายบริษทัฯและสหภาพแรงงานฯ   ฝ่ายละ 5 คนเพื่อหารือแนวทางด าเนินการ
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์  2547 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต่้อเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัทางกฏหมาย  บริษทัฯยนิดีสมทบเขา้
ในบญัชี  1  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  โดยจะด าเนินการสมทบใหแ้ลว้เสร็จภายใน  3  ปีทั้งน้ีใน
ระหวา่งการโอนถา้รัฐบาลประกาศใหส้ามารถโอนเงินกองทุนเก่าเขา้ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึง
จดทะเบียบแลว้ใหด้ าเนินการโอนเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงจดทะเบียบแลว้แทน 

 

ปี  พ.ศ. 2549 
ข้อ 7.  เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 7.1  บริษทัฯ ตกลงแกไ้ขเง่ือนไขการจ่ายเงินสมทบของนายจา้ง  กรณีท่ีสมาชิกส้ินสุด
สมาชิกภาพโดยการลาออกจากงาน  หรือ  ลาออกจากกองทุน  หรือส้ินสุดการท างานลงดว้ยเหตุอ่ืน
ใด ยกเวน้กรณีกระท าความผดิอาญาต่อบริษทัหรือนายจา้ง  สมาชิกจะไดรั้บเงินสมทบของนายจา้ง
รวมทั้งส่วนเฉล่ียผลประโยชน์สุทธิ   ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

         จ านวนปีที่ท างาน  เงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลีย่ผลประโยชน์สุทธิ(ร้อยละ) 
 นอ้ยกวา่  3  ปี      ไม่มี 

 ครบ  3  ปี  แต่นอ้ยกวา่  4  ปี    30 
 ครบ  4  ปี  แต่นอ้ยกวา่  5  ปี    40 
 ครบ  5 ปีข้ึนไป      100 
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 7.2  กรณีสมาชิกส้ินสุดสมาชิกภาพดว้ยการครบเกษียณอายกุารท างานกบันายจา้ง  หรือ
เสียชีวิตหรือ กรณีทุพพลภาพ  สมาชิกจะไดรั้บเงินสมทบของนายจา้งรวมทั้งส่วนเฉล่ีย
ผลประโยชน์สุทธิเตม็จ านวน 

 7.3  สมาชิกส้ินสุดสมาชิกภาพเน่ืองจากสมาชิกกระท าความผดิทางอาญาต่อบริษทัหรือ
นายจา้งสมาชิกจะไม่ไดรั้บเงินสมทบของนายจา้งพร้อมทั้งส่วนเฉล่ียผลประโยชน์สุทธิ 
 7.4  เง่ือนไขอ่ืน   ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัเดิม  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัอยู ่
 

ปี  พ.ศ. 2552 
ข้อ 2.  อตัราเงินสะสมของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ ตกลงแกไ้ขเง่ือนไขการจ่ายเงินสมทบของนายจา้งในเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบั
กองทุนฯ  กรณีท่ีสมาชิกส้ินสุดสมาชิกภาพในทุกกรณี  สมาชิกจะไดเ้งินสมทบของนายจา้งรวมทั้ง
ส่วนเฉล่ียผลประโยชน์สุทธิเตม็ 100 เปอร์เซ็น 

 อน่ึง  อตัราเงินสมทบใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิมท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 

 

 

สหภาพแรงงาน 

 

ปี  พ.ศ. 2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  12  บริษทัฯ  ยนิดีจะจดัส านกังานใหส้หภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็  
ภายในโรงงานของบริษทัฯ  ขนาดเหมาะสม ณ บริเวณป้อมรักษาการณ์ 1 ของบริษทัฯ 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  13   บริษทัฯยนิดีหกัเงินค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพแรงงานจากค่าจา้งในงวด
ค่าจา้งจ่ายวนัท่ี  7  ของทุกๆ  เดือนใหก้บักบัสหภาพแรงงานฯทั้งน้ีสหภาพแรงงานจะตอ้งท าบญัชี
รายช่ือสมาชิกสหภาพแรงงานพร้อมลายมือช่ือยนิยอมของสมาชิกแต่ละคนตามแบบท่ีสหภาพ
แรงงานฯ  ก าหนด 
 ทั้งน้ี  การหกัดงักล่าวจะไม่มีผลผกูพนัต่อบริษทัฯ  แต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  14  บริษทัฯยนิดีอนุญาตใหก้รรมการสหภาพแรงงานฯไปร่วมกิจกรรม
สหภาพแรงงานฯ  ไดค้ราวละไม่เกิน  2  คน   และรวมวนัลาทั้งหมดของทุกคนแลว้จะตอ้งไม่เกิน  
20  วนั  โดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 
 การลาดงักล่าวจะตอ้งท าเป็นหนงัสือพร้อมดว้ยแสดงหลกัฐานต่อบริษทัฯ  ล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่  3  วนั 

 ค าวา่  ปี  ในขอ้ตกลงน้ีหมายถึงปีปฏิทิน 
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ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  21  สหภาพแรงงานฯ  มีสิทธ์ิปิดประกาศของสหภาพแรงงานฯ  ภายใน
บริเวณบริษทัฯโดยไม่ตอ้งขออนุญาตต่อบริษทัฯ  ทั้งน้ีขอ้ความท่ีปิดประกาศตอ้งไม่ขดัแยง้ต่อความ
เขา้ใจท่ีดีต่อกนั  ในส่วนบริษทัฯและพนกังานเป็นการส่วนรวมส่วนการแจกเอกสารใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของบริษทัฯ 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  17 
 กรณีท่ีสหภาพแรงงานฯ  มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษทัฯหกัเงินค่าจา้งของพนกังานซ่ึง
พนกังานผูน้ั้นยนิยอม  ใหส้หภาพแรงงานฯท าเร่ืองเสนอต่อฝ่ายจดัการเป็นหนงัสือเพือ่จะพิจารณา
เป็นคร้ังคราวไปตามท่ีเห็นสมควรและบริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการหกัเงินค่าจา้งดงักล่าวได ้ ถา้
เห็นวา่จะก่อใหเ้กิดปัญหาต่อพนกังานหรือผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
 

ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  18 
 บริษทัฯ  ยนิดีอนุญาตใหก้รรมการสหภาพแรงงานฯ  ไปร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงานได้
คราวละไม่เกิน  2  คน  และรวมวนัลาทั้งหมดของทุกคนแลว้จะตอ้งไม่เกินปีละ  25  วนัโดยไดรั้บ
ค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 
 การลาดงักล่าวตอ้งท าหนงัสือพร้อมแสดงหลกัฐานต่อบริษทัฯล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  3  วนั 

 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  12 

12.1  บริษทัฯ  ตกลงขยายท่ีท าการสหภาพแรงงานฯ  โดยขยายต่อเติมจากท่ีท าการปัจจุบนั
ตามท่ีบริษทัฯ  เห็นสมควรโดยจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532 

12.2  บริษทัฯ  ตกลงหกัเงินค่าหุ้นและหรือหน้ีของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์สหภาพแรงงานฯ
จัดตั้ งข้ึน  จากค่าจ้างของพนักงานโดยสหภาพแรงงานฯ  จะต้องน าหลักฐานการยินยอมของ
พนกังานเสนอต่อบริษทัฯ  ดว้ย 

12.3  บริษัทฯ  ยินดีอนุญาตให้กรรมการสหภาพแรงงานฯ  ไปร่วมกิจกรรมสหภาพ                  
แรงงานฯ  ไดค้ราวละไม่เกินปีละ  30  วนั  โดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 

การลาดงักล่าวตอ้งท าหนงัสือพร้อมแสดงหลกัฐานต่อบริษทัฯล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  3  วนั 

 

ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  15 
 บริษทัฯ  ยินดีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจ านวน  1  เคร่ือง  ขนาด  16,000 บีทียู  และพดัลม 
ดูดอากาศ  ณ  ท่ีท าการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 
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ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่  11  สหภาพแรงงาน 

11.1  บริษทัฯ  ยนิดีจะท าการปรับปรุงท่ีท าการสหภาพแรงงานฯ  ใหมี้พื้นท่ีท าการมากข้ึน  
รวมทั้งการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  1  เคร่ือง  ระบบไฟฟ้า  ตูเ้อกสาร  1  ตู ้ โต๊ะท างาน  1  ชุด  
เคร่ืองกรองน ้า  1  เคร่ือง  โดยจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในปี  พ.ศ.  2538  

11.2  บริษัทฯ  ยินดีอนุญาตให้กรรมการสหภาพแรงงานฯ  ไปร่วมกิจกรรมสหภาพ                    
แรงงานฯ    ไดค้ราวละไม่เกิน  2  คน  และรวมวนัลาทั้งหมดของทุกคนแลว้จะตอ้งไม่เกินปีละ                           
45  วนั  โดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานงานปกติ 

การลาดังกล่าว  ตอ้งท าหนังสือพร้อมแสดงหลกัฐานต่อบริษทัฯ  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า                 
3  วนั 

11.3  กรณีท่ีสหภาพแรงงานฯ  จะจดัสัมมนาภายในให้แก่สมาชิกของสหภาพฯ  บริษทัฯ
อนุญาตใหใ้ชศู้นยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ  เป็นสถานท่ีด าเนินงาน  และจะอ านวยความสะดวกใหต้าม
ความเหมาะสม 

11.4  บริษทัฯ  ตกลงจะท าการขออนุญาตติดตั้งโทรศพัท์สายตรงขององค์การโทรศพัท์
ให้แก่สหภาพแรงงานฯ  จ านวน  1  เลขหมาย  โดยสหภาพฯ  เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายยกเวน้                 
ค่าติดตั้งโทรศพัทค์ร้ังแรก 

11.5  บริษทัฯ  จะพิจารณาจดัยานพาหนะ  รับ-ส่ง  กรณีสหภาพแรงงานฯ  ร้องขอเป็นคร้ัง
คราวไป  
 

ปี  พ.ศ.2543 
 ข้อที่ 15.  สหภาพแรงงาน 
 บริษทัฯ  ยนิดีอนุญาตใหก้รรมการสหภาพแรงงานฯ  ไปร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงานฯ ได้
คราวละไม่เกิน  2  คน  และรวมวนัลาทั้งหมดของทุกคนแลว้จะตอ้งไม่เกินปีละ  55  วนั  โดยไดรั้บ
ค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 
 การลาดงักล่าวจะตอ้งท าเป็นหนงัสือพร้อมแสดงหลกัฐานต่อบริษทัฯ  ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  
3  วนั  
  ค  าวา่  ปี  ในขอ้ตกลงน้ี  หมายถึงปีปฏิทิน 
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ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อที่ 13. สหภาพแรงงาน 

 บริษทัฯ  ยินดีอนุญาตให้กรรมการสหภาพแรงงานฯ  ไปร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงานได้
คราวละไม่เกิน  2  คน  และรวมวนัลาทั้งหมดของทุกคนแลว้จะตอ้งไม่เกินปีละ  60  วนั โดยไดรั้บ
ค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 
 การลาดงักล่าวจะตอ้งท าเป็นหนงัสือพร้อมแสดงหลกัฐานต่อบริษทัฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  
3  วนั 

 ค าวา่  ปี  ในขอ้ตกลงฯ  น้ีหมายถึงปีปฏิทิน 

 

ปี พ.ศ. 2549 
ข้อที่  13.  สหภาพแรงงานฯ 

 13.1  วนัลาของสหภาพแรงงานฯ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม  ส่วนการเพิ่มวนัลาสหภาพฯ  
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเป็นคร้ังคราวไป 

 13.2  บริษทัฯ  ตกลงเพิ่มขนาดบอร์ดของสหภาพฯ  โดยใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน  
2550 

ปี พ.ศ. 2552 
ข้อ 6.  สหภาพแรงงานฯ 

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือในการฝึกอบรมของสหภาพแรงงานปีละไม่เกิน                
100,000 บาทโดยสหภาพแรงงานจะตอ้งท าหนงัสือขอเบิกจ่ายพร้อมวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมและ
ใบเสร็จเป็นคราว ๆ ไป 

ปี พ.ศ. 2561 
ข้อ 7.  วนัลาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 บริษทัฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์ เพื่อลาไปร่วม
ฝึกอบรมถ้ามีโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ใบรับรองตามกฎหมาย โดยต้องน าใบรับรองการ
ฝึกอบรมมาแสดง 
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การร้องทุกข์และการลงโทษ 

 

ปี  พ.ศ. 2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  10  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ  วา่ดว้ยการร้องทุกข ์ ซ่ึงพนกังาน
อาจจะร้องทุกขโ์ดยตรงหรือผา่นทางกรรมการสหภาพแรงงานฯกไ็ด ้
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  11  ในกรณีท่ีพนกังานประพฤติผดิทางวินยั  ตามลกัษณะโทษท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้  ก.  และขอ้  ข.  บริษทัฯจะยกเลิกภายใน 1  ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีลงโทษทางวินยั  ถา้
หากไม่มีการกระท าซ ้ าอีกภายในระยะเวลาดงักล่าว 
 ส าหรับพนกังานท่ีประพฤติผดิทางวินยัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัใหเ้ป็นไปตามเดิม 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 7 
 7.1  ในการลงโทษทางวินัย  บริษทัฯตกลงจะปรับปรุงวิธีการด าเนินการลงโทษทางวินัย  
โดยก่อนการลงโทษพนกังาน  ผูบ้งัคบับญัชาจะแจง้ขอ้กล่าวหาให้พนกังานไดรั้บทราบก่อน  และ
ให้พนักงานช้ีแจง้เหตุผล  หรือตอบขอ้กล่าวหาเป็นหนังสือให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบภายใน  3 วนั  
นบัตั้งแต่ท่ีไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา  ทั้งน้ีเวน้แต่การกระท าความผิดซ่ึงหน้า  เช่น  เล่นการพนันใน
ระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี  นอนหลบัในระหว่างปฏิบติัหนา้ท่ี  เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีในขณะมึนเมา ฯลฯ  
(ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้พนกังานทราบล่วงหนา้)  สิทธิในการลงโทษทางวินยัให้อยูใ่นดุลยพ์ินิจของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
 7.2  ในการออกระเบียบวิธีปฏิบติั  หรือค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  
ซ่ึงรวมทั้งขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  ฝ่ายจดัการจะหารือกบักรรมการสหภาพแรงงานฯ  ก่อน  
ทั้งน้ีเพื่อท าความเขา้ใจท่ีดี  ก่อนท่ีจะประกาศใช ้ ซ่ึงระเบียบวิธีปฏิบติัหรือค าสัง่นั้น 

 

ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 3 
 3.1  ในการลงโทษทางวินัย  บริษทัฯตกลงจะปรับปรุงวิธีการด าเนินการลงโทษทางวินัย
โดยก่อนการลงโทษพนกังาน  ผูบ้งัคบับญัชาจะแจง้ขอ้กล่าวหาใหพ้นกังานไดรั้บทราบก่อนและให้
พนักงานช้ีแจงเหตุผล  หรือตอบข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้ผูบ้ ังคบับัญชาทราบภายใน  3  วนั  
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา  ทั้งน้ีเวน้แต่การกระท าความผิดซ่ึงหน้า  เช่น  เล่นการพนัน
ในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ี  นอนหลบัในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ี  เขา้ปฏิบติัหน้าท่ีในระหว่างมึนเมา 
ฯลฯ  (ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหพ้นกังานทราบล่วงหนา้)  สิทธิการลงโทษทางวินยัใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
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 3.2  ในการออกระเบียบวิธีปฏิบติั  หรือค าสัง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลง  เก่ียวกบัสภาพการจา้ง  
ซ่ึงรวมทั้งขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  ฝ่ายจดัการจะหารือกบักรรมการสหภาพแรงงานฯ  ก่อน
ทั้งน้ีเพือ่ท าความเขา้ใจท่ีดี  ก่อนท่ีจะประกาศใช ้ ซ่ึงระเบียบวิธีปฏิบติัหรือค าสัง่นั้น 

 3.3  การร้องทุกข ์ พนกังานอาจร้องทุกขโ์ดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน  หรือผา่น
ทางกรรมการสหภาพแรงงานฯ  กไ็ด ้
 

 

ร้านอาหาร 
 

ปี  พ.ศ. 2524 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  10  ร้านอาหารภายในโรงงานให้คงไว ้ 1  ร้านตามเดิม  แต่บริษทัฯจะ
จดัตั้งคณะกรรมการควบคุมร้านอาหารข้ึนหน่ึงคณะ  คณะกรรมการดงักล่าวจะประกอบดว้ยผูแ้ทน
พนกังานไม่เกิน  3  คน  และผูแ้ทนฝ่ายจดัการไม่เกิน  3 คน  โดยใหมี้หนา้ท่ีตรวจสอบ  ควบคุม   
หรือก าหนดระเบียบใหผู้ด้  าเนินกิจการร้านอาหารปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 การจดัตั้งคณะกรรมการดงักล่าว  บริษทัฯจะไดจ้ดัตั้งโดยประกาศใหพ้นกังานทุกคนได้
ทราบทัว่กนัภายในวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2524 

ปี  พ.ศ. 2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  9  บริษทัฯ ตกลงเปล่ียนคณะกรรมการควบคุมอาหารเป็นผูแ้ทนของ
สหภาพ  3  คน  และผูแ้ทนบริษทัฯ  3  คน  โดยมีหนา้ท่ีตรวจสอบ  ควบคุมหรือก าหนดระเบียบให้
ผูด้  าเนินกิจการร้านอาหารปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ 
 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลง ตามข้อเรียกร้องข้อที่  16 
 บริษัทฯ  ตกลงให้สหภาพฯ  คัดเลือกตัวแทนพนักงานไม่เกิน  6  คน  เป็นกรรมการ
ร้านอาหาร  เพื่อดูแลและแนะน าต่อฝ่ายจัดการ  เก่ียวกับร้านอาหาร  ให้ด าเนินการไปตาม
วตัถุประสงคข์องกรรมการ 
 การประชุมแต่ละคร้ัง  โดยฝ่ายบุคคลเป็นประธานในท่ีประชุม  มติของท่ีประชุมจะตอ้งรับ
ไปปฏิบติั 
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ปี  พ.ศ. 2549 
ข้อ 10.  ร้านอาหาร 
 10.1  บริษทัฯ  ตกลงใหมี้ผูจ้  าหน่ายอาหารเพิ่มข้ึนจากเดิมอีก  1  ร้าน 

       ทั้งน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายใน  4  เดือน  นบัตั้งแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงฯ  ฉบบัน้ี 
 10.2  บริษทัฯ  ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือใหก้บัผูป้ระกอบการร้านอาหารเดือนละ  4,000  บาท  
เป็นค่าจดัจา้งลูกจา้งดูแลพื้นท่ีและท าความสะอาดภาชนะ 
 10.3  บริษทัฯ  ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขา้วสารใหก้บัผูป้ระกอบการร้านอาหารตามท่ี
บริษทัเห็นสมควร 
 10.4  บริษทัฯ  ตกลงจดัซ้ือทีวีแอลซีดีขนาด  39  น้ิวข้ึนไป  จ านวน  1  เคร่ืองติดตั้งท่ี
ร้านอาหาร (ภายใน  30  วนั) 
 

เงินรางวลัความเพยีร 
 

ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  14 
 บริษทัฯ  สงวนสิทธ์ิในการก าหนดระเบียบเงินรางวลัความเพียร  ตามท่ีบริษทัฯเห็นสมควร  
และจะประกาศใชใ้นเดือนกมุภาพนัธ์  2526 
 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  8 
 ให้ระเบียบการจ่ายเงินรางวลัความเพียรของปี  พ.ศ.  2526  มีผลบงัคบัใช้ต่อไปตามเดิม   
ถึงส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2528 
 การจ่ายเงินตามขอ้ตกลงน้ี  บริษทัฯ  จะจ่ายใหภ้ายในวนัท่ี  15  มกราคม  ของปีถดัไป 
 

ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 7 
 ใหร้ะเบียบการจ่ายเงินรางวลัความเพียร  มีผลบงัคบัใชต่้อไปตามเดิม  การจ่ายเงินรางวลั
ความเพยีรน้ี  บริษทัฯ  จะจ่ายใหภ้ายในวนัท่ี   15  มกราคม  ของทุก ๆ ปี 

ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ  ข้อที่  5  รางวัลความเพยีรประจ าปี 

 กรณีพนกังานคนใดไม่มาท างานสาย  ไม่ลาป่วย  ไม่ลากิจ  และไม่ขาดงาน  ตลอด  1 ปี  
ปฏิทินสากล  ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินรางวลัความเพียร  เท่ากบัเงินเดือนหน่ึงเดือน  หรือค่าจา้งสามสิบ
วนั  แต่ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
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 อน่ึง  กรณีพนักงานซ่ึงมีเงินเดือนต ่ากว่าเดือนละหน่ึงหม่ืนบาทตามในวรรคตน้  บริษทัฯ
ตกลงจ่ายเงิน เพิ่มพิ เศษอีก  คนละ  1,000.-บาทและเม่ือรวมเงินเดือนแล้วจะต้องไม่ เกิน                   
10,000.-บาท 

 เง่ือนไขอ่ืนใหเ้ป็นไปตามระเบียบเดิม 

 

ปี  พ.ศ. 2541 
ข้อที่ 5.  เงินรางวัลความเพยีรประจ าปี 

 บริษทัฯตกลงวา่จ่ายเงินรางวลัความเพยีรตามขอ้ตกลงเดิม  โดยพจิารณาผลการมาท างาน
ของพนกังานเฉพาะปี  2540  เท่านั้นและใหย้กเลิกตั้งแต่ปี  2541  เป็นตน้ไป 

 อน่ึง  เงินรางวลัความเพียรประจ าปี  2540  น้ี  บริษทัฯตกลงจ่ายใหแ้ก่พนกังานในวนัท่ี  20  
มกราคม  2541 
 

ปี  พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 14.  เงินรางวลัความเพยีร 
 14.1 กรณีพนกังานคนใดไม่มาท างานสาย  ไม่ลาป่วย  ไม่ลากิจ  ไม่ขาดงาน  และ  ลืมรูด
บตัรไม่เกิน 3  คร้ังต่อปี  ตลอด  1 ปีปฏิทินสากล (1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม) ใหมี้สิทธิไดรั้บเงิน
รางวลัความเพยีร  10,000.-บาท 

 14.2 พนกังานท่ีลาป่วย  ขาดงาน  ลากิจ  ไม่เกิน  3  วนัในรอบปีปฏิทิน (1 มกราคม ถึง 31 
ธนัวาคม)  มาสายไม่เกิน  60 นาทีใน 1 ปี  และลืมรูดบตัรไม่เกิน  3  คร้ังต่อปี  ใหมี้สิทธิไดรั้บเงิน
รางวลัความเพยีร  8,000.-บาท 

 14.3  พนกังานท่ีลืมรูดบตัรตามขอ้  14.1 และ 14.2  จะตอ้งส่งใบแจง้มายงัฝ่ายทรัพยากร
มนุษยภ์ายในวนัเดียวกนั  และอนุโลมให ้ Shift  Incharge  หรือหวัหนา้กะ  เซ็นในใบแจง้ไดก้รณี
ท่ีผูจ้ดัการฝ่ายไม่อยู ่
 14.4  โครงการน้ีจะใชก้บัพนกังานท่ีเขา้ท างานกบับริษทัฯ  ตั้งแต่ท่ี  1  มกราคม และยงัคง
ท างานกับบริษทัฯ  จนถึงวนัท่ี  31  ธันวาคมของปีนั้น  อย่างไรก็ตาม  พนักงานท่ีเขา้ท างานกับ
บริษทัฯ  หลงัวนัท่ี  1  มกราคม  แต่ไม่เกินวนัท่ี  30  มิถุนายน  จะไดรั้บประโยชน์ตามอตัราส่วน 

 14.5  การจ่ายเงินรางวลัความเพียรน้ี  จะจ่ายใหภ้ายในวนัท่ี  15  มกราคม  ของปีถดัไป 
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สวสัดิการหอพกั 

 

ปี  พ.ศ. 2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อท่ี  15  บริษัทฯ  ยนิดปีรับปรุงหอพกัพนักงานดงันี ้

 15.1  เปล่ียนฟกูฟองน ้าเป็นฟองนุ่น 

 15.2  จะพิจารณาติดตั้งโทรศพัทใ์นบริเวณหอพกั  เม่ือมีคู่สาย 
 15.3  จะจดัตูเ้ส้ือผา้ตามความเหมาะสม 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  11 
 11.1  บริษทัฯ  จะจดัห้องพกัส าหรับครอบครัวในขณะน้ีเพิ่มข้ึนอีก  4  ห้องโดยจดัให้แลว้
เสร็จพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตามสมควรภายใน  6  เดือน  และจดัพนักงานชายโสดพกัรวมกนัห้องละ             
3  คน 

 ในกรณีท่ีมีหอ้งวา่ง  พอท่ีจะจดัเป็นหอ้งพกัส าหรับครอบครัวไดใ้นโอกาสต่อไปบริษทัฯ  
จะพิจารณาจดัใหต้ามท่ีเห็นสมควร 
 11.2  บริษทัฯ  จะจดัเตียงไมใ้หพ้นกังานชายโสด 

 11.3  บริษทัฯ  จะจดัทีวีสี  20 น้ิว ประจ าหอ้งพกั 1 เคร่ือง  ภายใน  15  วนั 

 11.4  บริษทัฯ  ตกลงสร้างสนามบาสเกต็บอล 1 สนามโดยจะใหแ้ลว้เสร็จภายใน  6  เดือน 

 11.5  บริษทัฯ  จะจดัท่ีนัง่พกัผอ่นหินขดัใหต้ามความเหมาะสม (โต๊ะหินขดัชุด) 
 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  19 
 19.1  บริษทัฯ  จะไม่คิดค่ากระแสไฟฟ้าจากพนกังานซ่ึงพกัอยูท่ี่หอพกัช่างเทคนิค (หอ
นอก) 
 19.2  ส าหรับค่ากระแสไฟฟ้าของพนกังานท่ีพกัอยูห่อพกัชายโสด  และหญิงโสดบริษทัฯ 
รับไปพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือตามท่ีเห็นสมควร 
 

ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  6 
 6.1  บริษทัฯ  รับโครงการสร้างหอพนกังานไวพ้จิารณาเป็นโครงการในอนาคต  ตามท่ี
บริษทัฯเห็นสมควร 
 6.2  เร่ืองการปรับปรุงหอพกั  ณ  หอพกัจุด  7 นั้น  บริษทัฯตกลงด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
ซ่อมแซม  และจดัหาเฟอร์นิเจอร์ใหค้รบทุกหอ้ง  โดยจะท าใหแ้ลว้เสร็จภายในปี  2535 
 



 - 67 - 

ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ  ข้อที่  10  หอพกัพนักงาน 

 บริษทัฯ  ยนิดีปรับปรุง  หอพกัพนกังาน จุด  8  ดงัน้ี 

 10.1  ติดตั้งฝ้ากนัความร้อนเพดาหอ้งชั้น   3 ทุกหอ้งทั้งหอพกัเก่าและใหม่ 

 10.2  ด าเนินการตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของตวัอาคารร่วมกนัและออกหนงัสือ
รับรองใหโ้ดยวิศวกร 
 10.3 ด าเนินการติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณโทรทศัน์จากดาวเทียมส าหรับหอพกัเก่าและใหม่ 
 10.4  จดัสถานท่ีจอดรถยนต ์ และปรับปรุงสนามโดยรอบหอพกัตามท่ีทั้งสองฝ่ายก าหนด 

ขอ้ตกลงขอ้ท่ี  10.1, 10.2, 10.3, และ10.4  บริษทัฯ  ตกลงจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน  
พ.ศ.  2538 
 10.5  บริษทัฯ  จะพิจารณาจดัหอ้งใหก้บัพนกังานท่ีมีความจ าเป็นตามท่ีเห็นสมควร 

 

ปี  พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 12. สวัสดกิารหอพกั 
 บริษทัฯ  ตกลงช่วยเหลือจ านวนยนิูตกระแสไฟฟ้าใหก้บัพนกังานท่ีไดรั้บอยูต่  ่ากวา่ 300 ยู
นิต เป็น  300 ยนิูต  ส่วนท่ีผูท่ี้ไดรั้บอยูสู่งกวา่ใหค้งเดิม  ทั้งน้ีเง่ือนไขอ่ืน ๆ  เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบติัของบริษทัฯ 
 

ปี พ.ศ. 2549 
ข้อ 12.  สวสัดกิารหอพกั 
 บริษทัฯ ตกลงใหเ้ป็นตามแผนการปรับปรุงหอพกัตามนโยบายของบริษทั 

 

สวสัดิการเงินช่วยเหลือ 
 

ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 13 
ในกรณีท่ีพนักงานเสียชีวิต  บริษทัฯจะจ่ายเงินค่าท าศพจ านวน  10,000.-บาท ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บเงิน
สวสัดิการตามข้อน้ีให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองคุ้มครองแรงงานข้อท่ี 50               
(1),( 2), (3) 
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ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  16 
 16.1  ในกรณีท่ีพนกังานเสียชีวิต  บริษทัฯ  จะจ่ายเงินค่าท าศพจ านวน  20,000.-บาท ผูมี้
สิทธ์ิไดรั้บเงินสวสัดิการตามขอ้น้ีใหป้ฏิบติัตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองคุม้ครองแรงงาน  
ขอ้ท่ี  50( 1), (2),( 3) 
 16.2  ในกรณีบิดา  มารดา  บุตร  สามี  หรือภรรยา  ของพนกังานเสียชีวิตบริษทัฯ ตกลง
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าท าศพใหแ้ก่พนกังานรายละ  2,000.-บาท 

ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  4 
 ในกรณีพนกังานเสียชีวติ  บริษทัฯจะจ่ายเงินค่าท าศพจ านวน  30,000.-บาทผูมี้สิทธิไดรั้บ
เงินสวสัดิการตามขอ้ตกลงน้ี  ใหป้ฏิบติัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการคุม้ครองแรงงาน  
ขอ้ท่ี  50 (1),( 2) และ( 3) 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  17 
 17.1  บริษทัฯ  จะจ่ายเงินช่วยงานมงคลสมรสใหพ้นกังานท่ีท าการสมรสคร้ังแรกคนละ  
2,000.-บาท  และคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาการเป็นพนกังานของบริษทัฯ 
 17.2  ในกรณีท่ีบิดา  มารดา  บุตร สามี หรือภรรยา  ของพนกังานเสียชีวิต  บริษทัฯ  ตกลง
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าท าศพใหแ้ก่พนกังานศพละ  3,000.-บาท  เงินจ านวนน้ีจะจ่ายใหแ้ก่พนกังาน
หน่ึงคนในกรณีท่ีมีผูมี้สิทธิหลายคน 

 เง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดิม 

 

ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ  ข้อที่ 8 เงินช่วยเหลือ 
 8.1  ในกรณีพนกังานเสียชีวติ  บริษทัฯ  จะจ่ายเงินค่าท าศพ  จ านวน 100,000.-บาทผูมี้สิทธิ
ไดรั้บเงินสวสัดิการตามขอ้ตกลงน้ี  ใหป้ฏิบติัตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุม้ครอง
แรงงาน  ขอ้ท่ี  50( 1),( 2) และ (3) 
 8.2  ในกรณีท่ีบิดา มารดา บุตร สามี หรือภรรยา ของพนกังานเสียชีวิต  บริษทัฯ ตกลง
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าท าศพใหแ้ก่พนกังานรายละ  5,000.-บาท เงินจ านวนน้ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานหน่ึง
คนในกรณีท่ีผูมี้สิทธิหลายคน 

 8.3  บริษทัฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส  ใหก้บัพนกังานท่ีท าการสมรสคร้ังแรก
คนละ  5,000.-บาท  และคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาการเป็นพนกังานของบริษทัฯ 
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ปี  พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 10. สวสัดกิารเงินช่วยเหลือลูกจ้างและครอบครัว 
 10.1ในกรณีท่ีพนกังานเสียชีวิต  บริษทัฯ  จะจ่ายค่าท าศพ  จ านวน  150,000.-บาท ผูมี้สิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการตามข้อตกลงน้ี  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537              
มาตรา 20 
 10.2  ในกรณีท่ี  บิดา มารดา บุตร สามี หรือภรรยา ของพนกังานเสียชีวิต  บริษทัฯตกลง
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าท าศพใหแ้ก่พนกังานรายละ  10,000.-บาท  เงินจ านวนน้ีจะจ่ายใหแ้ก่พนกังาน
หน่ึงคนในกรณีท่ีมีผูมี้สิทธิหลายคน 

 10.3  บริษทัฯ  จะจ่ายเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสใหก้บัพนกังานท่ีท าการสมรสคร้ังแรก  
คนละ  10,000.-บาท  และคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาการเป็นพนกังานของบริษทัฯ 

ปี พ.ศ.2556 
ขอ้ท่ี 2. ในกรณีพนกังานเสียชีวิต บริษทัฯ ยนิดีช่วยเหลือค่าท าศพเป็นจ านวนเงิน  

200,000 บาท 

 

สบู่และแชมพู 
 

ปี  พ.ศ. 2526 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  9 
 บริษทัฯ  ตกลงจ่ายยาสระผม (แชมพ)ู  ยีห่อ้ คาร์โอ  แฟซ่า หรือ ซลัซิลขนาด  200  ซีซี-250  
ซีซี  ชนิดใดชนิดหน่ึงใหก้บัพนกังานคนละ  1 ขวด/เดือนเฉพาะพนกังานท่ีท างานอยูใ่นฝ่ายผลิต  
ฝ่ายซ่อมบ ารุง  ฝ่ายไฟฟ้าและเคร่ืองมือวดั พนกังานท าความสะอาด  และพนกังานคลงัพสัดุ  3  คน 

 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  13 
 บริษทัฯ  ตกลงจ่ายแชมพสูระผมใหพ้นกังานขบัรถคนละ  1  ขวด/เดือน 

 

 

 

 

 

 



 - 70 - 

ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อท่ี  13  สบู่และแชมพู 
 13.1  บริษทัฯ  ตกลงจดัสบู่ใหก้บัพนกังานตามสภาพของสถานท่ีท างาน  ดงัน้ี 

 -  พนกังานท่ีท างานในส านกังาน  คนละ     1     กอ้นต่อเดือน 

 -  พนกังานท่ีท างานในโรงงาน  คนละ     3     กอ้นต่อเดือน 

 -  พนกังานท่ีท างานในแผนกคลงัสินคา้ คนละ     4     กอ้นต่อเดือน 

 13.2  บริษทัฯ  ตกลงจดัแชมพใูหก้บัพนกังานทุกคน ๆ ละ  1000 ซีซี  ต่อ ระยะเวลา           
3 เดือน 

 การจ่ายสบู่และแชมพ ู ตามขอ้ตกลงน้ี  จ่าย  3  เดือนต่อคร้ัง 
 

       อุบัติเหตุเน่ืองจากการท างาน 

 

ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  6 
 6.1  ในกรณีท่ีพนกังานประสบอุบติัเหตุ  เน่ืองจากการท างานท่ีไม่ไดรั้บการรักษาตวัอยูใ่น
โรงพยาบาล  หรืออุบติัเหตุเลก็นอ้ย  บริษทัฯ  ตกลงจ่ายค่าจา้งใหก้บัพนกังานเพิ่มข้ึนอีก  40 
เปอร์เซนต ์ จากอตัราท่ีกฏหมายแรงงานก าหนดไว ้ ทั้งน้ีตามจ านวนวนัท่ีพนกังานหยดุพกัไปตาม
แพทยส์ัง่แต่ไม่เกิน  7  วนั 

 6.2  ในกรณีท่ีพนกังานประสบอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างาน  ซ่ึงไดรั้บการรักษาตวัอยู่
โรงพยาบาล  บริษทัฯ  ตกลงจ่ายค่าจา้งใหก้บัพนกังานเพิ่มข้ึนอีก  40 เปอร์เซนต ์ จากอตัราท่ี
กฏหมายแรงงานก าหนดไว ้ ทั้งน้ีตามจ านวนวนัท่ีแพทยส์ัง่ใหห้ยดุงาน 

 6.3  ในกรณีท่ีพนกังานประสบอุบติัเหตุ  เน่ืองจากการท างานท่ีสาหสั   แต่ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์
ไดรั้บเงินทดแทนตามกฏหมายแรงงาน  บริษทัฯ  จะพิจารณาจ่ายเงินค่าท าขวญัใหแ้ก่พนกังานผูน้ั้น
ตามท่ีจะเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป 

 

ปี  พ.ศ. 2531 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  21 
 21.1  ในกรณีท่ีพนกังานประสบอุบติัเหตุ  เน่ืองจากการท างานท่ีสาหสัแต่ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์
ไดรั้บเงินทดแทนตามกฏหมายแรงงาน  บริษทัฯจะพิจารณาจ่ายเงินค่าท าขวญัใหแ้ก่พนกังานผูน้ั้น  
โดยมอบหมายใหร้องประธานบริษทัฯ (ฝ่ายเทคนิค) รองประธานบริษทัฯ (ฝ่ายการพาณิชย)์  และ
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบุคคล  เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินช้ีขาดตามท่ีเห็นสมควร  ใหจ่้ายแต่จะตอ้งไม่นอ้ย
กวา่  1,000.-บาท  ส าหรับส่วนท่ีเกินกวา่  1,000.-บาท  ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
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ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  16 
 16.1  ในกรณีพนกังานประสบอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างาน  บาดเจบ็แต่ไม่สาหสั  และไม่
อยูใ่นเกณฑท่ี์จะไดรั้บค่าทดแทนตามกฏหมายแรงงาน  บริษทัฯ  จะพจิารณาจ่ายเงินค่าท าขวญัให้
พนกังานผูน้ั้นตามท่ีเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป 

 16.2  ในกรณีท่ีพนักงานประสบอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างานท่ีไม่ไดรั้บการรักษาตวัใน
โรงพยาบาล  หรืออุบัติเหตุเล็กน้อย  บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานเพิ่มข้ึนอีก  40  
เปอร์เซนต์  จากอัตราท่ีกฎหมายแรงงานก าหนดตามจ านวนวนัท่ีพนักงานหยุดพักไปตามท่ี              
แพทยส์ัง่ 
 

ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อที่ 6. อุบัติเหตุเน่ืองจากการท างาน 

 6.1  ในกรณีท่ีลูกจา้งประสบอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างาน  บริษทัฯยนิดีจ่ายค่าจา้ง
สมทบใหค้รบ  100 เปอเซ็นต ์ ของค่าจา้งของพนกังานผูน้ั้น  ในส่วนท่ีขาดของค่าทดแทนท่ีไดรั้บ
จากกองทุนเงินทดแทน 

 ในกรณีท่ีลูกจา้งประสบอุบติัเหตุเน่ืองจากการท างาน  บริษทัฯตกลงจ่ายค่าท าขวญัใหด้งัน้ี 

 พกัรักษาตวั 1-3  วนั  จ่ายค่าท าขวญั  1,000.-บาท 
พกัรักษาตวั 4-7  วนั  จ่ายค่าท าขวญั  1,500.-บาท 
พกัรักษาตวั 8-14  วนั  จ่ายค่าท าขวญั  2,000.-บาท 
พกัรักษาตวั 15-30  วนั  จ่ายค่าท าขวญั  2,500.-บาท 

กรณีท่ีลูกจา้งหยดุพกัรักษาตวัเกิน  30  วนั  จ่ายค่าท าขวญัใหร้ายละไม่นอ้ยกวา่ 5,000.-บาท 

เงินดงักล่าวจะจ่ายในภายหลงัพนกังานกลบัเขา้มาปฏิบติังานตามปกติ  โดยจ่ายในวนัท่ีมี
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ  ในเดือนนั้น 
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เบีย้เลีย้งพนักงาน 

 

ปี  พ.ศ. 2525 
ข้อตกลงข้อเรียกร้องข้อที่  22  บริษทัฯตกลงปรับปรุงการจ่ายเบ้ียเล้ียงในการไปท างานนอกสถานท่ี
ท่ีมีอตัราค่าจา้งเงินเดือนดงัน้ี 

  

 ค่าจา้งเงินเดือนไม่เกิน  3,000.-บาท 

 อาหารเชา้  อาหารกลางวนั  อาหารเยน็ 

 20.-บาท   25.-บาท   25.-บาท 

 ค่าจา้งเงินเดือนตั้งแต่  3,001.- บาท ถึง 5,000.- บาท 

 อาหารเชา้  อาหารกลางวนั  อาหารยน็ 

 20.-บาท   30.-บาท   30.-บาท 

 ส าหรับเบ้ียเล้ียงค่าอาหารมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

 ผูท่ี้ไดรั้บค าสัง่เดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีและตอ้งมาโรงงานก่อน 7.00 น.  มีสิทธ์ิ
เบิกค่าอาหารเชา้และถา้เดินทางกลบัมาถึงโรงงานหลงั  18.30 น. มีสิทธ์ิเบิกค่าอาหารค ่า  ระเบียบน้ี
ยกเวน้พนกังานขบัรถระหวา่งเส้นทางกรุงเทพ-อ่างทอง 

 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  2 
 บริษทัฯ  ตกลงปรับอตัราค่าเบ้ียเล้ียงท างานนอกสถานท่ี  ดงัน้ี 

 พนกังานท่ีมีอตัราค่าจา้ง-เงินเดือน  เกิน  5,000.-บาท (หา้พนับาท)  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ของบริษทัฯ 
 พนกังานท่ีค่าจา้ง-เงินเดือน  ต ่ากวา่ 5,000.- (หา้พนับาท)  จะไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียงอาหารเชา้   
20 บาท  (ยีสิ่บบาท) อาหารกลางวนั  30 บาท (สามสิบบาท)  อาหารเยน็  30 บาท (สามสิบบาท)              
ต่อคน/วนั 

 พนกังานขบัรถ  จะไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียงอาหารเชา้  อาหารกลางวนั  อาหารเยน็ม้ือละ  15  บาท 
(สิบห้าบาท) ต่อคน/วนั  ทั้ งน้ีเฉพาะพนักงานขับรถท างานระหว่างกรุงเทพ-อ่างทอง  เท่านั้ น                    
ในกรณีท่ีท างานนอกสถานท่ี  นอกจากน้ีท่ีมีระยะทางเกิน  ให้มีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียเล้ียงค่าอาหารเช้า   
20  บาท  อาหารกลางวนั  30 บาท อาหารเยน็ 30 บาท 

 การจ่ายเงินค่าเบ้ียเล้ียงตามขอ้ตกลงน้ี  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบเดิม 
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ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  2. 
 พนกังานขบัรถจะไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียงอาหารเชา้  20 บาท  อาหารกลางวนั  25 บาท อาหารเยน็ 
25 บาท  ต่อคน/ต่อวนั  ทั้งน้ี เฉพาะพนกังานขบัรถท่ีท างานระหวา่งกรุงเทพฯ-อ่างทอง เท่านั้น 

 ในกรณีท่ีท างานนอกสถานท่ี   ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงขอ้ท่ี  2  ลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2527 

 

ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่ 14. 
             บริษทัฯ  รับจะไปพจิารณาปรับปรุงอตัราเบ้ียเล้ียงการท างานนอกสถานท่ี  และค่าพกัแรม
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั  โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  2535 เป็น
ตน้ไป 

 

ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่  21  เบีย้เลีย้งพนักงานขับรถ 
 21.1  พนกังานขบัรถท่ีท างานระหวา่งอ่างทอง-กรุงเทพฯ  ใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง 
  -  ม้ือเชา้    30.- บาท 

  -  ม้ือกลางวนั   50.- บาท 

  -  ม้ือเยน็   50.- บาท 

 21.2  พนกังานขบัรถท่ีท างานนอกสถานท่ี  ซ่ึงมีระยะทางเกิน  150  กิโลเมตร  ใหไ้ดรั้บเบ้ีย
เล้ียงตามขอ้ตกลงเดิม 

 ระเบียบวิธีการจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงเดิม 

ปี  พ.ศ. 2546 
ข้อที่ 12. เบีย้เลีย้งส าหรับพนักงานท างานนอกสถานที่ 
            กรณีท่ีพนกังานไดรั้บค าสัง่ใหไ้ปปฏิบติังานท่ีศรีราชา  บริษทัฯตกลงจ่ายเบ้ียเล้ียงเป็น
ค่าอาหารเหมาจ่ายใหว้นัละ  300.-บาท  นอกจากน้ีใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบเดิม 
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ข้อบังคบัการท างาน 

 

 ปี  พ.ศ. 2526     
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  10 
 การคิดหกั  ลดหยอ่นเงินโบนสัประจ าปี  อนัเน่ืองจากการลาป่วยของพนกังานใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบเดิม 

 ส่วนการข้ึนเงินค่าจา้งประจ าปี  บริษทัฯ  จะไม่น าวนัลาป่วยตั้งแต่  3 วนัข้ึนไปและมี
ใบรับรองของนายแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงจากโรงพยาบาลมาพิจารณาหกัลดหยอ่น 

 

ปี  พ.ศ. 2527 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  5 
 บริษทัฯ  ตกลงเปล่ียนแปลงเวลาจ่ายเงินค่าจา้งใหก้บัพนกังานเป็น  2  ช่วงเวลาดงัน้ี 

 ช่วงเวลาเชา้     ตั้งแต่เวลา  9.00-11.00 น. (เฉพาะกะ บี ซีและวนัหยดุ) 
 ช่วงเวลาบ่าย   ตั้งแต่เวลา  14.00-16.00 น. 
 

 

ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  6 
 ในกรณีท่ีพนกังานมีความประสงค ์ จะขอเปล่ียนวนัหยดุประจ าสัปดาห์ของตนเป็นการ
ชัว่คราว  อนัสืบเน่ืองมาจากธุรกิจจ าเป็นของพนกังาน  ใหพ้นกังานขออนุญาตเปล่ียนวนัหยดุประจ า
สปัดาห์ดงักล่าวต่อหวัหนา้แผนก  และผูจ้ดัการฝ่าย  และเม่ือพนกังานไดรั้บอนุมติัจาก
ผูบ้งัคบับญัชาแลว้  จึงจะหยดุงานได ้

 สิทธิในการพจิารณาใหอ้ยูใ่นดุลยพ์นิิจของผูบ้งัคบับญัชา 
 ขอ้ตกลงน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ฉพาะพนกังานท่ีท างานในแผนกซ่อมบ ารุง  แผนกเคร่ืองมือวดั  
และแผนกไฟฟ้า  เท่านั้น 

 

ปี  พ.ศ. 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  3 
 บริษทัฯ  จะปรับปรุงแกไ้ขโครงสร้างองคก์ารใชเ้หมาะสม   และจะจดัท าใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน  1  ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงน้ีเป็นตน้ไป 
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ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อท่ี  23  คู่มือการท างาน 

 บริษทัฯ  รับท่ีจะด าเนินการจดัท าใบพรรณาลกัษณะงานพนกังานแต่ละคน  และแจง้ให้
ทราบโดยก าหนดจดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา  6 เดือน 

 

ปี พ.ศ. 2543 
ข้อที่ 7. ข้อบังคับเกีย่วกบัการท างาน 

 7.1  บริษทัฯตกลงจดัประชุมแกไ้ขขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานร่วมกบัคณะกรรมสหภาพฯ  
โดยใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30 วนั  นบัตั้งแต่ขอ้ตกลงมีผลบงัคบัใช ้

  

รถพยาบาล 
 

ปี  พ.ศ. 2537 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ  ข้อที่  15  รถพยาบาล 
 บริษทัฯ  ตกลงจดัรถพยาบาลฟรี  เพื่อรับ-ส่ง  กรณีฉุกเฉิน  ส าหรับพนกังาน  คู่สมรส บุตร
และบิดา  มารดา  โดยติดต่อใชบ้ริการจากโรงพยาบาลราชธานี  โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ  และ
บริษทัฯไทยเรยอน  จ ากดั (มหาชน)  วิธีการขอใชบ้ริการน้ี  จะประกาศใหก้บัพนกังานทุกคนทราบ
ต่อไป 

 

ปี  พ.ศ. 2541 
ข้อ 7. การจัดรถปฐมพยาบาล 
 บริษทัฯ  ตกลงด าเนินการดดัแปลงรถตูข้องบริษทัฯ  ให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเพื่อใช้
เป็นรถปฐมพยาบาลไดเ้ม่ือมีความจ าเป็นเกิดข้ึน  โดยจะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน  180 วนั  
นบัตั้งแต่วนัท าขอ้ตกลงฯ ฉบบัน้ี 

 

เบ็ดเตลด็  
ปี  พ.ศ. 2528 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  11    
 บริษทัฯ  จะจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีใหก้บัพนกังาน  โดยกรมแรงงาน  หรือกอง
ชีวะอนามยั  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยใหพ้นกังานไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพงานแต่ละแผนก 
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ปี  พ.ศ 2534 
ข้อตกลงตามข้อเรียกร้องข้อที่  11 
 บริษทัฯ  ยนิดีจดัโครงการพฒันาบุคคลากรดงัน้ี 

 11.1  โครงการเปิดสอนภาษาองักฤษ 

 11.2  โครงการพฒันาฝึกอบรมเสริมทกัษะใหแ้ก่พนกังาน 

ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  โดยบริษทัจะประกาศแผนการหรือโปรแกรมให้
พนกังานไดรั้บทราบเป็น ปี ๆ ไป 

                            ระเบียบปฏิบตัิการไปท างานที่ประเทศจีน       
ในกรณีท่ีบริษทัฯ  ส่งพนกังานไปปฏิบติังานเป็นการชัว่คราวท่ี  ประเทศจีน  พนกังานผูน้ั้น

จะไดรั้บสิทธิประโยชน์เบ้ืองตน้  ดงัน้ี 

1)  ค่าเบ้ียเล้ียงเดือนละ  30,000บาท  (สามหม่ืนบาท) 
 2)  บริษทัฯ  จะจดัท าประกนัชีวิตใหใ้นวงเงิน  1,000,000บาท 

 3)  กรณีท่ีทีการท างานล่วงเวลาใหถื้อปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ 
 4)  กรณีท่ีพนกังานประสบอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน  ใหก้ารคุม้ครอง
เป็นไปตามพระราชบญัญติักองทุนเงินทดแทน 

 5)  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

 -  ค่าท าวีซ่า  พาสปอร์ต 
 -  ค่าภาษีสนามบิน 

 -  ค่าท่ีพกัและอาหาร 
 -  ค่าเดินทางภายในประเทศ (ยกเวน้ค่าเดินทางท่ีไม่มีใบเสร็จ  เช่นค่าแทกซ่ี) 
 -  ค่าซกัรีดเส้ือผา้ 
 บริษทัฯ  อนุญาตใหน้ าใบเสร็จมาเบิกเงินคืนได ้ และการเบิกเงินค่าใชจ่้ายคืนใหด้ าเนินการ
ภายใน  7  วนัหลงัจากกลบัจากเดินทาง 
 ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2546  เป็นตน้ไป 

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
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                                          บนัทึกความจ า 
ระหว่าง  บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) 

กบั 

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 
เร่ือง  การจ่ายค้าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด และ 

เงิน ผลประโยชน์อ่ืนที่พนักงานมสิีทธิได้รับ 
 

 ผูแ้ทนทั้งสองฝ่าย  ตกลงให ้ การจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยดุ  และเงินผล 
ประโยชน์อ่ืน ซ่ึงพนกังานมีสิทธิไดรั้บ  บริษทัฯ จะจ่ายผา่นเคร่ืองจ่ายเงินอตัโนมติั (เอทีเอม็) โดยมี
เง่ือนไขดงัน้ี 

 1.  บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย  กล่าวคือ ค่าใชจ่้ายบตัรเม่ือแรกเขา้  ค่าธรรมเนียมราย
ปี  และค่าโอนเงินผา่นบญัชีเขา้ธนาคารตามท่ีธนาคารเรียกเกบ็  การหกัเงินค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้
ธนาคารจะตอ้งไม่ด าเนินการหกัผา่นบญัชีของพนกังาน 

     อน่ึง  กรณีท่ีพนกังานท าบตัรหายหรือท าบตัรช ารุดเน่ืองจากความเลินเล่อ  พนกังาน
จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการท าบตัรใหม่เอง ทั้งน้ียกเวน้กรณีการเส่ือมสภาพของบตัร บริษทัฯ
จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าท าบตัรใหม่ให ้

     ในกรณีท่ี  มีการเปล่ียนแปลงประเภทของบตัรเอทีเอม็  เน่ืองจากเหตุผลใดใดกต็าม
ยกเวน้กรณีบตัรหาย  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง อาทิเช่น  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  บริษทัฯ
เป็นผูรั้บผดิชอบทั้งส้ิน 

 2.  พนักงานรายเดือน 

     บริษทัฯ  จะจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยดุ  และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ  
ใหแ้ก่พนกังานล่วงหนา้  1 วนั  ก่อนวนัส้ินเดือน 

 3.  พนักงานรายวนั 

     บริษทัฯ  จะจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยดุ  และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ  
ดงัน้ี 

 (1)  วนัท างาน  วนัท่ี  1-15  ของแต่ละเดือน  บริษทัฯจะจ่ายใหก่้อนล่วงหนา้  1 วนั  ก่อนวนั 
ท่ี  22  ของแต่ละเดือน 

 (2)  วนัท่ีงานตั้งแต่วนัท่ี  16  ถึงวนัส้ินเดือน  บริษทัฯจะจ่ายใหก่้อนล่วงหนา้  1  วนั ก่อน
วนัท่ี  7  ของเดือนถดัไป 

 4.  บริษทัฯ  ยนิดีท่ีจะประสานงานกบัทางธนาคารเพื่อแกปั้ญหาจ านวนเงินในตู ้เอทีเอม็  ท่ี
ไม่พอใหพ้นกังานเบิก  เน่ืองจากมีปัญหาเงินหมดตู ้
              ทั้งนีใ้ห้มีผลตั้งแต่วนัที่  1  กมุภาพนัธ์  2549  เป็นต้นไป 

 



 - 78 - 

บันทึกความจ า 
ระหว่าง  บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) 

กบั 

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 
 

ปี พ.ศ. 2549 
เร่ืองเงินเบีย้เลีย้งพเิศษ 

 บริษทัตกลงฯ  ให้เงินเบ้ียเล้ียงพิเศษส าหรับพนักงานท่ีเดินทางไปต่างประเทศในกิจการ
ของบริษทัวนัละ  1,000  บาท ทุกประเทศ 
 

บันทึกแนบท้ายข้อตกลงฯ 

ระหว่าง  บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) 
กบั 

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 
 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงาน  บริษทัฯ ยินดีจดัสวสัดิการดงัต่อไปน้ีเป็นกรณี
พิเศษใหก้บัพนกังานเฉพาะปี 2556 ดงัน้ี 

1) ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานท่ีเรียนดี  ใชร้ะเบียบการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์เดิม
จ านวนไม่เกิน 100 ทุน 

2) บริษทัฯ ยินดีจดัชุดท างานเพิ่มพิเศษชุดกราวน์ให้กบัพนกังานเคมีในปี 2556 จ านวน
คนละ 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด โดยจะจดัใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 

3) บริษทัฯ ยนิดีเพิ่มงบประมาณการจดังานปีใหม่เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2556 
จ านวน 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 175,000 บาท 

4) เพื่อให้การจดัชุดท างานประจ าปีให้กบัพนักงานเป็นไปตามก าหนดเวลาและบงัเกิด
ความพึงพอใจอย่างสูงสุด บริษทัฯ ตกลงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดรูปแบบ
และเน้ือผา้ของชุดพนักงานคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการสหภาพ
แรงงานฯ และบริษทัฯ ฝ่ายละ 5 คน พิจารณาร่วมกนั โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นประธานฯ 

5) บริษทัฯ ยนิดีปรับปรุงระเบียบปฏิบติัการไปท างานในต่างประเทศเป็นการชัว่คราวซ่ึง
ถือปฏิบติัอยูแ่ลว้  ใหค้รอบคลุมทุกประเทศ  กรณีท่ีมีนโยบายซ ้าซอ้นในเร่ืองเดียวกนั
ใหถื้อปฏิบติัตามนโยบายน้ีเท่านั้น 
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บันทึกข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
ระหว่าง  บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) 

กบั 

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 
 

ปี พ.ศ.2556 
 ข้อท่ี 3. ข้อตกลงสภาพการจ้างอ่ืนและบันทึกแนบท้ายข้อตกลงฯ ท่ีมีผลใช้บังคับอยู ่            
ณ ปัจจุบนัท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ตกลงฯ ฉบบัน้ีให้มีผลใชบ้งัคบัต่อไปตามเดิม และให้ขอ้ตกลงฯ
ฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัเป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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 ผูแ้ทนสหภาพแรงงานฯ พร้อมให้ร่วมมืออย่างจริงจงัและจริงใจกับฝ่ายบริหารในการ
พฒันาบริษทัฯในทุกๆดา้น  เพื่อความเจริญมัน่คงของบริษทัฯ และพนกังานสืบไป 

 

ปี พ.ศ.2557   
ขอ้ตกลงสภาพการจา้งอ่ืนและบนัทึกแนบทา้ยขอ้ตกลงฯ ท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่  ณ ปัจจุบนั              

ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ตกลงฯ ฉบบัน้ีให้มีผลใชบ้งัคบัต่อไปตามเดิม และให้ขอ้ตกลงฯฉบบัน้ีมีผล
ใชบ้งัคบัเป็นเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ผูแ้ทนสหภาพแรงงานฯ พร้อมให้ร่วมมืออย่างจริงจงัและจริงใจกับฝ่ายบริหารในการ
พฒันาบริษทัฯในทุกๆดา้น  เพื่อความเจริญมัน่คงของบริษทัฯ และพนกังานสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 81 - 

บันทึกแนบท้ายข้อตกลงฯ  

ระหว่าง  บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) 
กบั 

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 
  

วนัท่ี 29 ธนัวาคม  2557 
 
        

เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงาน บริษทัฯ ยินดีจดัสวสัดิการดงัต่อไปน้ีเป็นกรณี
พิเศษใหก้บัพนกังาน ดงัน้ี 

1)บริษทัฯ จะจดัรองเทา้เซฟต้ีให้แก่พนกังานฝ่ายโรงงาน ปีละ 1 คู่ โดยจะจ่ายให้พร้อมกบั
การจ่ายชุดยนิูฟอร์ม ทั้งน้ียกเวน้พนกังานเขา้ใหม่ในปีแรก  จะจดัใหปี้ละ 2 คู่และปีถดัไป ปีละ 1 คู่ 
โดยก าหนดจ่ายใหภ้ายในเดือนมกราคมของทุกปี 

 อน่ึง กรณีท่ีรองเทา้เสียหายใชก้ารไม่ได ้บริษทัฯ จะเปล่ียนใหใ้หม่ ทั้งน้ีพนกังานจะตอ้งน า
รองเทา้คู่ท่ีเสียหายใชก้ารไม่ไดม้าแสดงดว้ย 
 2) บริษทัฯ ยนิดีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาด 38,000 บีทียใูหก้บัส านกังานสหภาพแรงงาน
ฯ จ านวน 2 เคร่ือง  ทั้งน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
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บันทึกความจ า  
ระหว่าง  บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) 

กบั 

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 
  

วนัท่ี 29 ธนัวาคม  2563 
 

เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงาน  บริษทัฯ ตกลงจ่ายเช็คของขวญัเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ                
ปี 2563 มูลค่า 3,000.- บาท(สามพนับาทถว้น) โดยจะมอบใหภ้ายในวนัท่ี 8 มกราคม 2564 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
ฉบับลงวนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์  2524  มดีงันี ้

 

ผู้แทนบริษัท  ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั ผู้แทนพนักงานบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั 

1.  นาย  ดี.มิตเตล   1.  นายประยรู ชยับูรณ์ 

2.  นาย  ดี. เอน็. อาซาด   2.  นายสุรพงษ ์ เจริญจิต 
3.  นาย  เอส. เค. ยมัดกันี   3.  นายมนสั อยูส่มบูรณ์ 

4.  นาย ที. โกชี    4.  นายสุพจน์ แซ่ตนั 

5.  นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์  5.  นายเสวก   เท่ียงทนั 

6.  นายวิชยั    ประภากร   6.  นายสมเกียรติ     ศิริพรอนนัต ์

7.  นายประสิทธ์ิ    ชนกน าพล  7.  นายไทย วิมลศรี 
     ท่ีปรึกษาฝ่ายลูกจ้าง 
     1.  นายศรีโพธ์ิ วายพุกัตร์ 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
ฉบับลงวันที ่ 29  มกราคม  2525  มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท  ไทยคาร์บอนแบลค็  จ ากดั   ผู้แทนสหภาพแรงงานฯ 

1.  นาย  ดี.  มิตตลั     1.  นายสุพจน์   จารุวรรณบ ารุง 
2.  นาย  ที.  โกชี      2.  นายจิรัตน์   สันทดั 
3.  นาย  เอส. เค.  ยมัดกันี     3.  นายเกรียงศกัด์ิ  เกษจนัทร์ 
4.  นาย  เจ. พี. อากาวาล     4.  นายชูชีพ ชุมรุกข ์
5.  นายศิริพงษ ์     ศรีชยัรมรัตน์    5.  นายวิทยา แยม้กลีบ 

6.  นายวิชยั    ประภากร     6.  นายมงคล        นาคทบัที 

7.  นายประสิทธ์ิ     ชนกน าพล    7.  นายเสวก เท่ียงทนั 

 

ผู้บันทึกการประชุม     ที่ปรึกษาสหภาพฯ 
1. นายปราโมทย ์   พฒันมงคล    1. นายศรีโพธ์ิ วายพุกัตร์   
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
ฉบับลงวนัที ่ 4  กมุภาพนัธ์  2526  มีดังนี ้

 
ผู้แทนบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั           ผู้แทนสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 

1.  นาย ดี. มิตตลั      1.  นายสุพจน์ จารุวรรณบ ารุง 
2.  นาย  ที.  โกชิ      2.  นายโสภณ แกว้กระจาย 
3.  นาย  เจ. พี.  อากราวาล    3.  นายสมนึก เฉลยอาสน์ 
4.  นาย  ซี. เอส.  ราชบนัชี    4.  นายมงคล นาคทบัที 

5.  นาย เอ.  อาราวามูดนั     5.  นายสาธร จ ารัส 

6.  นายวิชยั   ประภากร     6.  นายประสาท มนูญผล 
7.  นายประสิทธ์     ชนกน าพล    7.  นายธีรพร  วิบูลยผ์ล 
ที่ปรึกษาผู้แทนบริษัทฯ     ท่ีปรึกษาผู้แทนสหภาพแรงงานฯ 

1.  นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์    1. นายศรีโพธ์ิ วายพุกัตร์ 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
ฉบับลงวันที ่ 14 กมุภาพนัธ์  2527  มีดังนี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ     ผู้แทนสหภาพแรงงานฯ 

1.  นาย  ดี. มิตตลั    1.  นายสุพจน์ จารุวรรณบ ารุง 
2.  นาย  ที.  โกชิ     2.  นายสุนนท ์ พนมบูรณ์ 

3.  นาย  เจ. พี.  อากาวาล    3.  นายสะอาด  เจริญผล 
4.  นาย  เอ.  อาราวามูดนั    4.  นายประสาท มนูญผล 
5.  นายอานิล   กุมาร    5.  นายสมนึก เฉลยอาสน์ 
6.  นายประสิทธ์ิ    ชนกน าพล   6.  นายสาธร จ ารัส 
7.  นายอนนัท ์  อยูส่มบูรณ์   7.  นายมงคล นาคทบัที 
ท่ีปรึกษาผู้แทนบริษัทฯ    ที่ปรึกษาผู้แทนสหภาพแรงงานฯ 

1.  นายศิริพงษ ์     ศรีชยัรมรัตน์   1.  นายสมพงษ ์ สุขเจริญ 

2.  นายวิชยั ประภากร   2.  นายโสภณ แกว้กระจาย 
      ผู้บันทึกการประชุม 

      1.  นายปราโมทย ์     พฒันมงคล   
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
ฉบับลงวันที ่ 24  ธันวาคม  2528  มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ     ผู้แทนสหภาพแรงงานฯ 

1.  นาย  ดี. มิตตลั    1.  นายกลอย กล่ินจนัทร์ 
2.  นาย  ที.  โกชิ     2.  นายประสาท มนูญผล 
3.  นาย  เจ. พี.  อากาวาล    3.  นายสะอาด  เจริญผล 
4.  นายประสิทธ์ิ    ชนกน าพล   4.  นายสาธร จ ารัส 

5.  นายอานิล     กุมาร    5.  นายทพั คชแสง 
6.  นายอนนัต ์   อยูส่มบูรณ์   6.  นายโตก สาดวง 
7.  นายชลิต      ไชยโย    7.  นายเดช อยูน่า   
ที่ปรึกษาผู้แทนบริษัทฯ    ที่ปรึกษาผู้แทนสหภาพแรงงานฯ 

1.  นายศิริพงษ ์     ศรีชยัรมรัตน์   1.  นายสุพจน์ จารุวรรณบ ารุง 
2.  นายปราโมทย ์   แสวงกาญจน์   2.  นายสุนนท ์ พนมบูรณ์ 

      ร่าง/ทาน 

      1.  นายปราโมทย ์     พฒันมงคล   
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
ฉบับลงวันที ่ 28  ธันวาคม  2531   มีดังนี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ     ผู้แทนสหภาพแรงงานฯ 

1.  นาย  ดี. มิตตลั    1.  นายสุพจน์ จารุวรรณบ ารุง 
2.  นาย  ที.  โกชิ     2.  นายสะอาด เจริญผล 
3.  นาย  เจ. พี.  อากาวาล    3.  นายพยพั ชา้งทองค า 
4.  นายประสิทธ์ิ    ชนกน าพล   4.  นายชะลอ เสือหนั 

5.  นายอนนัต ์   อยูส่มบูรณ์   5.  นายกญุธน มัง่มี 

6.  นายชลิต    ไชยโย    6.  นายเดช อยูน่า 
7.  นายอานิล   กุมาร    7.  นายสาธร จ ารัส   
ท่ีปรึกษาผู้แทนบริษัทฯ    ที่ปรึกษาผู้แทนสหภาพแรงงานฯ 

1.  นายศิริพงษ ์     ศรีชยัรมรัตน์   1.  นายวิโรจน์ หามะณี 

2.  นายปราโมทย ์   แสวงกาญจน์   2.  นายประยทุธ พลูป้อม 

      ร่าง/ทาน 

      1.  นายถนอม สุขเจริญ  
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
ฉบับลงวันที ่ 24  ธันวาคม  2534   มีดังนี ้

 
ผู้แทนบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั  ผู้แทนสหภาพแรงงาน ไทยคาร์บอนแบลค็ 

1.  นาย  ดี.  มิตตลั    1.  นายสะอาด เจริญผล 
2.  นาย  อานิล    กุมาร    2.  นายโสภณ แกว้กระจาย 
3. นาย  เจ. พี.  อากาวาล    3.  นางกณัทิภา เทียมปัญญา 
4.  นายประสิทธ์ิ    ชนกน าพล   4.  นายสมนึก ชาติทรัพยสิ์น 

5.  นาย เอ. เค.  เซกลั    5.  นายวิโรจน์ หามะณี 

6.  นายอนนัต ์   อยูส่มบูรณ์   6.  นายสมศกัด์ิ ทองงาม 

7.  นายชลิต        ไชยโย    7.  นายสมาน เกิดสมบูรณ์ 

      ที่ปรึกษา 
      1.  นายชลอ      เสือหนั 

      2.  นายสุพจน์ จารุวรรณบ ารุง 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่  23  ธันวาคม  2537   มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั(มหาชน)    ผู้แทนสหภาพแรงงาน ไทยคาร์บอนแบล็ค 

1.  นายอานิล กมุาร    1.  นายสะอาด เจริญผล 
2.  นาย เจ.พี.  อากาวาล    2.  นายสมนึก ชาติทรัพยสิ์น 

3.  นายเอ.เค.  เซกลัป์    3.  นายสมเกียรติ    ศิริพรอนนัต ์
4.  นายชยัชนะ ทองแคลว้   4.  นายสมาน     เกิดสมบูรณ์ 

5.  นายชลิต  ไชยโย    5.  นายสนัน่ ชูสุวรรณ 

6.  นายอนนัต ์ อยูส่มบูรณ์   6.  นายวิโรจน ์   หามะณี 

7.  นายพิสิฐ   พิสิฐพงศ ์    7.  น.ส.ประเทือง  พรมศร 
               ที่ปรึกษาสหภาพแรงงงานไทยคาร์บอนแบลค็ 

      1.  นายชลอ เสือหนั 

      2.  นายสมศกัด์ิ ทองงาม 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่  16  มกราคม  2541   มีดังนี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  นาย เอส. ศรีนิวสนั    1.  นายสุพจน์   จารุวรรณบ ารุง 
2.  นาย  เจ. พี.  อากราวาล   2.  นายสาธร จ ารัส 

3.  นาย  วี.  เคย.์  ดูเบย ์    3.  นายมงคล องักาบก่ิงแกว้ 
4.  นายชยัชนะ   ทองแคลว้   4.  นายสุจิตน ์ แกว้วิมล 
5.  นายอนนัต ์ อยูส่มบูรณ์   5.  นายรังสรรค ์ นิลฉ ่า 
6.  นายพจน์ชยั เพง็หนองหิน   6.  นายประชา สาลีผล 
7.  นายพิสิฐ พิสิฐพงศ ์   7.  นายไพบูลย ์ โรจน์วิเชียร 
ที่ปรึกษาบริษทัฯ     ที่ปรึกษาสหภาพฯ 

1.  นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์   1.  นายสะอาด เจริญผล 
พนักงานประนอมฯ    ผู้สังเกตการณ์ 

1.  นายอิทธิพล แผน่เงิน    1. นางสาวประเทือง    พรมศร 
2.  นายสมภพ มาลีแกว้ 
3.  นางนฤมล ศรีทองธรรม 

4.  นายวีระศกัด์ิ หาญสมศรี 
5.  นายอนนัต ์ บวรเนาวรักษ ์
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่  17 ธันวาคม  2543   มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพ ฯ 

1.  มิสเตอร์เอส.  ศรีนิวสนั    1.  นายสุพจน ์ จารุวรรณบ ารุง 
2.  มิสเตอร์วี.  เค.  ดูเบย ์     2.  นายมงคล องักาบก่ิงแกว้ 
3.  มิสเตอร์ พี. เค. สิปานี     3.  นายสุจินต ์ แกว้วมิล 
4.  นายชยัชนะ    ทองแคลว้    4.  นายสุภาพ จงกล 
5.  นายชลิต ไชยโย     5.  นายรังสรรค ์ นิลฉ ่า 
6.  นายสวา่ง จึงธนวงศ ์    6.  นายวิโรจน ์ แจ่มแจง้ 
7.  นายพจน์ชยั เพง็หนองหิน    7.  นายไพบูลย ์ โรจน์วิเชียร 
 ที่ปรึกษาบริษทัฯ     ผู้สังเกตการณ์ 

1.  นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์    1.  นายสาธร จ ารัส 

 ผู้สังเกตการณ์     2.  นายประชา สาลีผล 
1.  นายมิสเตอร์  เฮช. เอส. วียาส    3.  นางสาวอารีย ์  เอ่ียมสะอาด 
2.  นางสาวอติกานต ์   ป่ินสุข    
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่  9  ธันวาคม  2546   มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพ ฯ 

1.  มิสเตอร์ พี.เคซ สิปานี     1.  นายสุพจน ์ จารุวรรณบ ารุง 
2.  มิสเตอร์ เฮช. เอส. วียาส    2.  นายสุภาพ จงกล 
3.  นายชยัชนะ ทองแคลว้    3.  นายมงคล องักาบก่ิงแกว้ 
4.  นายชลิต ไชยโย     4.  นางอนงค ์ ตรีตุนา 
5.  นายสวา่ง จึงธนวงษ ์    5.  นายสมศกัด์ิ ทองงาม 

6.  นายพิสิฐ พิสิฐพงศ ์    6.  นายรังสรรค ์ นิลฉ ่า 
7.  นายสาธิต ฮวบเจริญ    7.  นายไพบูลย ์ โรจน์วิเชียร 
 ที่ปรึกษาบริษทัฯ      
1.  นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์ 
 ผู้สังเกตการณ์     ผู้สังเกตการณ์ 

1.  มิสเตอร์ บีพลุ  ซินฮา     1.  นายสุจินต ์ แกว้วิมล 
2.  นายริชช่ี    กมุาร์     2.  นายศิริศกัด์ิ ชุ่มวงศ ์
3.  นายพินิจ สุนทรชีววฒิุ    3.  นายวีระ บวัอ่อน 
4.  นายวิสุทธ์ิ จิรภากรณ์    4.  นายประชา สาลีผล 
5.  นายเอน็. พ.ี ราทอด     5.  นายจรัญ สมสมยั 
6.  นางสาวอติกานต ์  ป่ินสุข    6.  นายศิริชยั โตกลม 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่  5  ธันวาคม  2549   มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  มิสเตอร์  เอช. เอส.  วียาส    1.  นายสุพจน ์ จารุวรรณบ ารุง 
2.  มิสเตอร์ ปาวนั เจน     2.  นายสุภาพ จงกล 
3.  นายลทัธสิทธ์ิ  ทองแคลว้    3.  นายสมศกัด์ิ ทองงาม 

4.  นายชลิต ไชยโย     4.  นายมงคล องักาบก่ิงแกว้ 
5.  นายสวา่ง จึงธนวงษ ์    5.  นายรังสรรค ์ นิลฉ ่า 
6.  นายพิสิฐ พิสิฐพงศ ์    6.  นายไพบูลย ์ โรจน์วิเชียร 
7.  นายพินิจ สุนทรชีววฒิุ    7.  นายสุจินต ์ แกว้วิมล 
 ที่ปรึกษาบริษทัฯ      
1.  นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์ 
 ผู้สังเกตการณ์     ผู้สังเกตการณ์ 

1.  นายวิสุทธ์ิ    จิรภากรณ์    1.  นายศิริชยั โตกลม 

2.  นายสาธิต   ฮวบเจริญ    2.  นายประวิทย ์ สุขพิทกัษ ์

       3.  นายกอ้งเกียรติ    นาคประสาท 

       4.  นายศุภชยั เถาสมบูรณ์ 

       5.  นางศรีวิกา พินิจ 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่ 21  พฤศจิกายน 2552   มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  นายลทัธสิทธ์ิ  ทองแคลว้    1.  นายสุภาพ  จงกล 
2.  มิสเตอร์ อาเจย ์ ราสโตกิ    2.  นายทยากร  เสือหนั 

3.  มิสเตอร์ ปาวนั เจน     3.  นายสมศกัด์ิ ทองงาม 

4.  นายพินิจ  สุนทรชีววฒิุ    4.  นายมงคล องักาบก่ิงแกว้ 
5.  นายซานเจย ์ ชาร์มา     5.  นายประชา  สาลีผล 
6.  นายสาธิต  ฮวบเจริญ     6.  นายเทวญั  ตรีสุคนธ์ 
7.  นายวิสุทธ์ิ  จิรภากรณ์     7.  นางสาวทิฆมัพร  ฟักทองพนัธ์ 
 ที่ปรึกษาบริษทัฯ     ที่ปรึกษาสหภาพฯ 
    นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์      นายสุพจน์   จารุวรรณบ ารุง  
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่ 29  พฤศจิกายน 2555   มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  มิสเตอร์เค.บี.จอง     1.  นายวิโรจน ์  แจ่มแจง้ 
2.  นายลทัธสิทธ์ิ  ทองแคลว้    2.  นายวีระ  บวัอ่อน 

3.  มิสเตอร์ ประบฒัน์  กปุตาร์    3.  น.ส.ทิฆมัพร  ฟักทองพนัธ ์
4.  มิสเตอร์ซานเจย ์ ชาร์มา    4.  นายไพบูลย ์ โรจน์วเิชียร 
5.  นายวิสุทธ์ิ  จิรภากรณ์     5.  นายสมศกัด์ิ  ทองงาม 

6.  นายราเจส กมุาร์ ซิงห์     6.  นายปฎิเวธ  เมืองเจริญ 

7.  นายทยากร  เสือหนั     7.  นายพิเชษฐ ์ ปานวิเชียร 
 ที่ปรึกษาบริษทัฯ     ทีป่รึกษาสหภาพฯ  
    นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์      นายสุพจน์   จารุวรรณบ ารุง 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่ 24  ธันวาคม 2556   มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  มิสเตอร์ เค.บี.จอง     1.  นายสุภาพ  จงกล 
2.  นายลทัธสิทธ์ิ  ทองแคลว้    2.  นายวิโรจน ์ แจ่มแจง้ 
3.  มิสเตอร์ ประบฒัน์  กปุตาร์    3.  น.ส.ทิฆมัพร  ฟักทองพนัธ์ 
4.  มิสเตอร์ซานเจย ์ ชาร์มา    4.  นายประชา  สาลีผล 
5.  มิสเตอร์ซนัดิฟ ชนัดาลิยา    5.  นายดุสิต  เครือวรรณ 

6.  มิสเตอร์ ราเจส กุมาร์ ซิงห์    6.  นายสุจินต ์ แกว้วิมล 
7.  นายทยากร  เสือหนั     7.  นายวีระ  บวัอ่อน 
 ที่ปรึกษาบริษทัฯ     ที่ปรึกษาสหภาพฯ 
    นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์      นายสุพจน์   จารุวรรณบ ารุง  
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่ 29  ธันวาคม 2557   มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  มิสเตอร์ ราจา โมฮะเหมด็    1.  นายสุภาพ  จงกล 
2.  นายลทัธสิทธ์ิ  ทองแคลว้    2.  นายวิโรจน ์ แจ่มแจง้ 
3.  มิสเตอร์ ราเจส เกเดียร์     3.  น.ส.ทิฆมัพร  ฟักทองพนัธ์ 
4.  มิสเตอร์ซานเจย ์ ชาร์มา    4.  นายประชา  สาลีผล 
5.  มิสเตอร์ ราเจส กุมาร์ ซิงห์    5.  นายดุสิต  เครือวรรณ 

6.  นายวิสุทธ์ิ  จิรภากรณ์     6.  นายปฏิเวธ  เมืองเจริญ 

7.  นายทยากร  เสือหนั     7.  นายวีระ  บวัอ่อน 
 ที่ปรึกษาบริษทัฯ     ทีป่รึกษาสหภาพฯ 
    นายศิริพงษ ์ ศรีชยัรมรัตน์      นายสุพจน์   จารุวรรณบ ารุง  
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่ 29 มกราคม 2561   มีดังนี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  มิสเตอร์ ราเจส  ชานการ์    1.  นายสุภาพ  จงกล 
2.  นางสาวอติกานต ์ ป่ินสุข    2.  นายวิโรจน ์ แจ่มแจง้ 
3.  มิสเตอร์ ซานเจย ์ ชาร์มา    3.  นายประชา  สาลีผล 
4.  นายรุ่งโรจน์  สิรสุนทร    4.  นายดุสิต  เครือวรรณ 

5.  นายสกล  ตั้งแต่ง     5.  นายสันติ  สีนุต 
6.  มิสเตอร์เจม จนัดราจิท     6.  นายวีระ  บวัอ่อน 

7.  นายซนัดิฟ  ซนัดาริยา     7.  นางอนงค ์ ตรีตุนา 
 ผู้สังเกตุการณ์บริษัทฯ    ผู้สังเกตุการณ์สหภาพแรงงานฯ 
 1.   นายลทัธสิทธ์ิ   ทองแคลว้    1.นายสุจินต ์  แกว้วิมล  

  2.  นายราเจส กมุาร์ ซิงห์    2. นายปฏิเวธ  เมืองเจริญ 
  3.   นายคฑาวธุ  ตั้งแต่ง     3.นายไพบูลย ์ โรจน์วิเชียร 
  4.   นายโสภณ  บุญเชิด     4.นายพิษณุ  สุขศรี 
             5.นายวีรพงษ ์ กาแกว้ 
       6.นายนาที   ภานุมาศ 
       7. นายชยนัต ์ รัตนาพรพิทกัษ ์

       ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ 
       นายสุพจน์  จารุวรรณบ ารุง 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่ 24 ธันวาคม 2561   มีดังนี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  มิสเตอร์ ซานเจย ์ ชาร์มา    1.  นายสุภาพ  จงกล 
2.  นางสาวอติกานต ์ ป่ินสุข    2.  นายวิโรจน ์ แจ่มแจง้ 
3.  มิสเตอร์ ซนัดีฟ กมุาร์ ซนัดาริยา   3.  นายประชา  สาลีผล 
4.  นายรุ่งโรจน์  สิรสุนทร    4.  นายดุสิต  เครือวรรณ 

5.  นายสกล  ตั้งแต่ง     5.  นายสันติ  สีนุต 
6.  มิสเตอร์เจม จนัดราจิท     6.  นายวีระ  บวัอ่อน 

7.  นายธนกฤต  สีแกว้น ้าใส    7.  นางอนงค ์ ตรีตุนา 
 ผู้สังเกตุการณ์บริษัทฯ    ผู้สังเกตุการณ์สหภาพแรงงานฯ 
 1.   นายลทัธสิทธ์ิ   ทองแคลว้    1.นายสุจินต ์  แกว้วิมล  

  2.  นายราเจส กมุาร์ ซิงห์    2. นายปฏิเวธ  เมืองเจริญ 
  3.   นายคฑาวธุ  ตั้งแต่ง     3.นายไพบูลย ์ โรจน์วิเชียร 
  4.   นายโสภณ  บุญเชิด     4.นายวีรพงษ ์ กาแกว้ 
  5.   มิสเตอร์โกวิน       5.นายนาที   ภานุมาศ 
       6. นายชยนัต ์ รัตนาพรพิทกัษ ์

           
       ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ 
       นายสุพจน์  จารุวรรณบ ารุง 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2563   มีดังนี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  มิสเตอร์ ซานเจย ์ ชาร์มา    1.  นายสุภาพ  จงกล 
2.  นางสาวอติกานต ์ ป่ินสุข    2.  นายประชา  สาลีผล 
3.  มิสเตอร์ ซนัดีฟ กมุาร์ ซนัดาริยา   3.  นายปฏิเวธ  เมืองเจริญ 
4.  มิสเตอร์อามิท  กปุตาร์     4.  นายดุสิต  เครือวรรณ 

5.  นายสกล  ตั้งแต่ง     5.  นายไพบูลย ์ โรจน์วเิชียร 
6.  นายโสภณ  บุญเชิด     6.  นายวีรพงษ ์ กาแกว้ 
7.  น.ส.ฑิฆมัพร  ฟักทองพนัธ์    7.  นายนาที  ภานุมาศ 
ที่ปรึกษาบริษทัฯ      ผู้สังเกตุการณ์สหภาพแรงงานฯ  

นายไพบูลย ์ ธรรมสถิตยม์ัน่    1.นายสนัติ  สีนุต 
ผู้เข้าร่วมประชุม      2.นายชยนัต ์ รัตนาพรพิทกัษ ์

1.นายนิคม  ทบัทิมธงไชย     3.นายพรพิชยั  ประมล 
2.นายสุทธินนัท ์ อินวกลู     ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ 
3.นางสาวนุชนาถ  ชูเชิด     นายสุพจน์  จารุวรรณบ ารุง 
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่ 23 ธันวาคม 2564   มีดังนี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  มิสเตอร์ซานเจย ์ ชาร์มา    1.  นายไพบูลย ์ โรจน์วเิชียร 
2.  นางสาวอติกานต ์ ป่ินสุข    2.  นายปฏิเวธ  เมืองเจริญ 
3.  มิสเตอร์ ซนัดีฟ กมุาร์ ซนัดาริยา   3.  นายสันติ  สีนุต 
4.  มิสเตอร์อามิท  กปุตาร์     4.  น.ส.อารีย ์ ล้ิมประยรูวงศ ์
5.  นายสกล  ตั้งแต่ง     5.  นายนาที  ภานุมาศ 
6.  น.ส.ฑิฆมัพร  ฟักทองพนัธ์    6.  นายชยนัต ์ รัตนาพรพิทกัษ ์
7.  น.ส.สุภาพร  วงษอ์นนัต ์    7.  นายพรพิชยั   ประมล 
       8.  นายไกรสร  กรอบรูป 

       9.นายพนสั  คลา้ยนาค 
ที่ปรึกษาบริษทัฯ      ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ 
นายไพบูลย ์ ธรรมสถิตยม์ัน่    นายสุพจน์  จารุวรรณบ ารุง 
ผู้เข้าร่วมประชุม       

1.น.ส.สุนิสา  ผวินวล     
2.นายชะลอ  อ่วมทอง     

3.นายดุสิต  สุขไสย 
4.น.ส.เดือนเพญ็  รัตนสันตยากลุ 
5.นายภวตั  ปิยะทวีโชติ 
6.น.ส.ปาริชาติ  ภูติยา 
7.น.ส.วนัวิสาข ์ จนัทวร     
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รายช่ือผู้แทนเจรจาข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
      ฉบับลงวนัที่ 17 มกราคม  2566   มีดงันี ้

 
ผู้แทนบริษัท ฯ        ผู้แทนสหภาพแรงงาน ฯ 

1.  มิสเตอร์อามิท  กปุตาร์     1.  นายไพบูลย ์ โรจน์วเิชียร 
2.  นางสาวอติกานต ์ ป่ินสุข    2.  นายปฏิเวธ  เมืองเจริญ 
3.  มิสเตอร์ราเจส กุมาร์ ซิงค ์    3.  น.ส.อารีย ์ ล้ิมประยรูวงศ ์
4.  นายสกล  ตั้งแต่ง     4.  นายนาที  ภานุมาศ 
5.  น.ส.ฑิฆมัพร  ฟักทองพนัธ์    5.  นายชยนัต ์ รัตนาพรพิทกัษ ์
6. นายพลวรรธน์  ค าประเสริฐ    6.  นายพรพิชยั   ประมล 
7.  นายอภิชยั  แพรสุวรรณ    7.  นายไกรสร  กรอบรูป 

       8.นายพนสั  คลา้ยนาค 
       9.นายวิโรจน์  แจ่มแจง้ 
       10.นายดุสิต   เครือวรรณ 

       11.นายวีรพงษ ์ กาแกว้ 
       12.นายศุภกร  ภกัดีรักษ ์
        

ที่ปรึกษาบริษทัฯ      ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ 
นายสุรชยั  ปลัง่สมบติั     นายสุพจน์  จารุวรรณบ ารุง 
ผู้เข้าร่วมประชุม       

1.น.ส.สุนิสา  ผวินวล     
2.นายนิคม  ทบัทิมธงไชย     

3.นายสุทธินนัท ์ อินวกลู 
4.นายไตรสรณ์  วรพิศุทธ ์
5.นายเกรียงกมล  วฒิุรัตน์ 
6.นายกิตติธชั  จินดา 
7.น.ส.ปาริชาติ  ภูติยา 
8.น.ส.วนัวิสาข ์ จนัทวร     

 
 
 


