ความเปนมา
นั บ ตั้ ง แต พ ระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
สั ม พั น ธ พ.ศ.2543 มาตรา 70 บั ญ ญั ติ ใ ห สหภาพ
แรงงานตั้งแต 10 สหภาพแรงงานขึ้นไปอาจรวมกันจัดตั้ง
สหพั น ธ แ รงงานได เพื่ อ ปกป อ งคุ ม ครองผลประโยชน
เกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งและเพื่ อ ส ง เสริ ม การศึ ก ษาและ
สงเสริมความสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกิจ
เวลาลวงเลยมาจนถึงเดือนธันวาคม 2548 สหภาพ
แรงงานจํานวน 17 แหง ไดจัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางจัดตั้ง
สหพั น ธ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ” เพื่ อ ระดมสมองและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ที่บานอีตอง อ.ทองผา
ภู มิ จ.กาญจนบุ รี และต อมาได จั ดสั มมนาอี กสองครั้ งใน
ชวงเวลาตอเนื่องกัน ที่คลังปโตรเลียมภาคตะวันออก และ
โรงแรมจอมเทียนบีชรีสอรท จ.ชลบุรี อีกทั้งไดจัดใหมีการ
ประชุมหารือกันทุกเดือน เปนเวลา 8 เดือนติดตอกัน จนใน
ที่สุดคงเหลือสหภาพแรงงานที่มีแนวคิดและทิศทางเดียวกัน
เพียง 10 แหง รวมกันปกธงสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหง
ประเทศไทย โดยยื่นจดทะเบียนในวันที่ 21 กันยายน 2549 ซึ่ง
เดิ ม กํ าหนดยื่ นวั นที่ 20 กั นยายน 2549 เนื่ องจากเป นวั น
รัฐวิสาหกิจไทยแตมีเหตุการณปฏิรูประบอบการปกครอง จึง
ไมสามารถยื่นจดทะเบียนได
ในที่สุดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 นายทะเบียน
ไดรับจดทะเบียนใหแกสหพันธแรงงานรัฐวิส าหกิจแหง
ประเทศไทย ซึ่งนับเปนสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหง
แรกในประเทศไทย ที่ จ ดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมาย และวันที่ 19 ตุลาคม 2549 คณะผูเริ่มกอการได
ไปรับมอบทะเบียน จากอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน (นายทะเบียน)

การประชุมใหญสามัญครั้งแรกไดจัดขึ้นในวันที่
15 ธันวาคม 2549 ที่ศูนยควบคุมการบิน ภูเก็ต บริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการและรับมอบหมายการบริหารจัดการสหพันธ
แรงงานตอจากผูเริ่มกอการ
จาก วั น นั ้ น ถึ ง วั น นี ้ เ ป น เ ว ล า 1 0 เ ดื อ น ที่
สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ 10 แห ง หลอมใจให เ กิ ด
สหพั น ธ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ขึ้ น ในประเทศไทย
วัตถุประสงค
1.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับฝายบริหารภาครัฐ
และองคกรอื่นๆ
2.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับฝายบริหาร
รัฐวิสาหกิจและสมาชิก
3. เพื่อพิจารณาชวยเหลือตามคํารองทุกขของสมาชิก
4. เพื่อคุมครองและแสวงหาเกี่ยวกับสภาพการจางและสิทธิ
ประโยชนอันพึงมีพึงไดของสมาชิก
5. เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจโดย
คํานึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนโดย
สวนรวม
6. เพื่อสงเสริมและจัดการศึกษาใหแกสมาชิก
7. เพื่อสนับสนุนและรวมมือกับองคกรอื่นในการปกปอง
และพิทักษผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
8. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
วิสัยทัศน (vision)
มุ ง สู แ รงงานสากล เพื่ อ แสวงหาและคุ ม ครอง
ผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจางรัฐวิสาหกิจ

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการอบรมการศึกษา และจริยธรรมใหแกสมาชิก
2. เชื่อมโยงกระบวนการแรงงานไทยใหเปนหนึ่งเดียว
3. ผลักดันใหสหพันธแรงงานเปนตัวแทนเขารวม
ประชุมใหญประจําปขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ
4. ผลักดันผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการฝายลูกจางใน
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และกรรมการ
แรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. เปนที่ปรึกษาปญหาเกี่ยวกับสภาพการจาง กฎหมาย
แรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของใหแกสหภาพแรงงาน
6. ฟองคดีหรือแกตางใหแกสหภาพแรงงานในการ
ดําเนินคดีทางศาล
คณะกรรมการบริหาร
1. นายณฐกร แกวดี
ประธาน
2. นายสนาม พรหมคุณ
รองประธานดานบริหาร
3. นายนุกูล บวรสิรินุกุล รองประธานดานวิชาการ
4. นายคุณรวี เนติมานนท รองประธานดานกิจกรรม
5. นายประเสริฐ วรพิทักษ รองประธานดานประชาสัมพันธ
6. พ.จ.อ.อัชฌา เหลืองอาทิจ เลขานุการ
7. นายสมบัติ โกแมนพิชัย เหรัญญิก
8. นางลลิตา ขันติญานุวัฒน นายทะเบียน
9. นายกริช นนทฤทธิ์
ที่ปรึกษาจัดหารายได
10. นายสมบูรณ ทรัพยสาร ที่ปรึกษาตางประเทศ
11. นางวัลลภา สลิลอําไพ ที่ปรึกษาวิชาการ
12. นายธีรพงศ กฤษฎาธีระ โฆษกสหพันธฯ

สมาชิกสหพันธฯ
1. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จํากัด
(มหาชน)
2.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํากัด
3. สหภาพแรงงานรั ฐ วิ สาหกิจ การท อ งเที่ย ว
แห ง ประเทศไทย
4. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด
5. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนสง จํากัด
6. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห
7. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องคการสงเสริม
กิจการโคนมแหงประเทศไทย
8. สหภาพแรงงานรั ฐ วิสาหกิ จ บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
9. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย
10. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน)
11. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องคการสะพาน
ปลา

ยื่นจดทะเบียน
(21 กันยายน 2549)

สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
แหงประเทศไทย

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
(16 ตุลาคม 2549)

สพร.ท
SEWFOT

วันรับมอบทะเบียน (19 ตุลาคม 2549)
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