
ข้อเรียกร้องประจ าปี 2561 
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค 

ยื่นต่อ 
 บรษิัท  เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จ ากัด(มหาชน) 

วันจันทร์ที่  29   ตุลาคม  2561 
 
ข้อเรียกร้องข้อที่  1.  เงนิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 ขอให้บริษัทฯ หกัเงินคา่จ้างของพนกังานทกุคนเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพเพิ่มขึน้จากข้อตกลงฯ 
เดิมอีกคนละ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนโดยค านวณจากเงินได้รวม และให้บริษัทฯ จ่ายสมทบเท่ากับท่ีหัก                   
จากพนกังาน 
 
ข้อเรียกร้องข้อที่  2.  การจ้างงาน 
 2.1 ขอให้บริษัทฯ จ้างก าลงัคนทดแทนพนกังานท่ีลาออกหรือเกษียณอายใุนแตล่ะแผนกตา่ง ๆ ดงันี ้

1. แผนกผลิต      5 คน 
2. แผนกสาธารณปูการ     5 คน 
3. แผนกคลงัสินค้า    30 คน 

- ต าแหนง่โฟล์คลิฟท์   12 คน 
- ต าแหนง่โอเปอร์เรเตอร์  17 คน 
- ต าแหนง่หวัหน้างานฝ่ายบรรจ ุ   1 คน  

4. แผนกคลงัพสัด ุ      4 คน 
5. แผนกควบคมุคณุภาพ     2 คน 
6. แผนกซอ่มบ ารุง/โยธา              18 คน 
7. แผนกไฟฟ้า       2 คน 

2.2  ขอให้บริษัทฯ จ้างก าลงัคนเป็นพนกังานของบริษัทฯ เพ่ือรองรับสายการผลิตท่ี 1 ในแตล่ะแผนก
ดงันี ้

1.    แผนกผลิต     4 คน 
2. แผนกสาธารณปูการ    4 คน 
3. แผนกควบคมุคณุภาพ   4 คน 
4. แผนกซอ่มบ ารุง               4 คน 
5. แผนกไฟฟ้า     2 คน 
6. แผนกเคร่ืองมือวดั    2 คน 
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ข้อเรียกร้องข้อที่  3.  วันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดประเพณี 

 3.1 ขอให้บริษัทฯ จดัวนัหยดุประจ าสปัดาห์เพิ่มจากเดมิ 52 วนัตอ่ปี 
3.2  ขอให้บริษัทฯ จดัวนัหยดุตามประเพณีประจ าปีเพิ่มจากเดมิ ดงันี ้

3.2.1 วันท่ี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดลุยเดชบรมนาถบพิตร 

  3.2.2  วนัมาฆบชูา , วนัอาสาฬหบชูา  
 3.3 กรณีท่ีรัฐบาลประกาศหรือขอความร่วมมือให้มีวันหยุดเป็นกรณีพิเศษในปีใด ขอให้บริษัทฯ 
ประกาศเป็นวนัหยดุตามประกาศนัน้ 
 
ข้อเรียกร้องข้อที่ 4. การเกษียณอายุงาน 
 ขอให้บริษัทฯ ขยายการเกษียณอายงุานเป็น 60 ปีทกุคน 
 
ข้อเรียกร้องข้อที่  5.  เงนิโบนัส 
 5.1 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินโบนสัประจ าปีจ านวน 131 วนัตามคา่จ้างมลูฐานบวกเพิ่มเงินพิเศษจ านวน 
50,000 บาทให้กบัพนกังานทกุคน 

5.2 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินพิเศษในอตัรา 3 % ตอ่เดือนของคา่จ้างแต่ละคนตามคา่จ้างมลูฐานให้กับ
พนกังานทกุคน 

 
ข้อเรียกร้องข้อที่  6. ค่ารักษาพยาบาล 
 ขอให้บริษัทฯ จา่ยคา่รักษาพยาบาลเพิ่มจากตารางผลประโยชน์ตามข้อตกลงเดมิดงันี ้
 6.1 คา่ห้องและคา่อาหารเพิ่มอีก วนัละ 2,500 บาท 
 6.2 คา่ใช้จา่ยและคา่บริการทัว่ไปของโรงพยาบาลเพิ่มอีก 30,000 บาท 
 6.3 คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการผา่ตดัรวมถึงคา่ธรรมเนียมแพทย์ผา่ตดัเพิ่มอีก 65,000 บาท 
 6.4 คา่ทนัตกรรมเพิ่มอีก 3,000 บาท ครอบคลมุ 4 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้ถอนฟัน  อดุฟัน ขดูหินปนู 
และผา่ฟันคดุ 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

 
ข้อเรียกร้องข้อที่  7. สหภาพแรงงาน 
 7.1 ขอให้บริษัทฯ อนญุาตให้กรรมการสหภาพแรงงานฯ ลาไปร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงานฯเพิ่มขึน้ 
จากข้อตกลงฯ เดมิอีก  60  วนั 

7.2 ขอให้บริษัทฯ อนญุาตให้กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากดั 
ลาไปร่วมกิจกรรมสหกรณ์ฯ ปีละ 30 วนั 

7.3 ขอให้บริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาสถานพยาบาลตรวจสขุภาพประจ าปี โดยมีตวัแทน
ฝ่ายบริษัทฯ และสหภาพแรงงานฯ ฝ่ายละ 5 คน เพ่ือท าการคดัเลือกสถานพยาบาลตรวจสุขภาพประจ าปี  
ทัง้นีใ้ห้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากท่ีข้อตกลงฯมีผลบงัคบัใช้ โดยคัดเลือกสถานพยาบาลให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฏาคม และให้ตรวจสขุภาพประจ าปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคมของทกุปี 
 
ข้อเรียกร้องข้อที่  8. สวัสดกิารพนักงาน  
 8.1 ขอให้บริษัทฯ จดัชดุท างานเพิ่มอีก 1 ชดุจากข้อตกลงเดมิและให้จา่ยชดุท างานภายใน 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2561และให้จา่ยในปีถดัไปภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคมของทกุปี 
 8.2  ขอให้บริษัทฯ จดัผ้าเช็ดตวัคณุภาพดีเพิ่มอีก  1 ผืนตอ่คนตอ่ปี 
 8.3  ขอให้บริษัทฯ เพิ่มโรงจอดรถยนต์อีกจ านวน  20 คนั 

8.4  ขอให้บริษัทฯ สร้างโรงจอดรถจกัรยานยนต์เพิ่มจากเดมิ  โดยมีขนาด 16 x 8 เมตร  
 

ข้อเรียกร้องข้อที่  9. ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างเดิมและเอกสารแนบท้ายข้อตกลงฯ ท่ีมิได้มีการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามเดิม  และให้มีผลใช้บังคับกับพนักงานทุกคนของบริษัท                
เบอร์ลา่ คาร์บอน(ไทยแลนด์) จ ากดั(มหาชน) ข้อตกลงฉบบันีใ้ช้บงัคบั  1  ปี 


