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วาระที่ 6.1.2 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง แทนกรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี
ด้ว ย ผวก. ขอเสนอเรื่ องมาเพื่อ นาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่ องนี้ เข้า ข่า ย
ที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กาหนดให้มี
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 ตามคาสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 6/2561 สั่ ง ณ วันที่ 22 พ.ค. 2561 แต่งตั้งกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ กฟภ. โดยมีกรรมการ กฟภ. เป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งแต่งตั้งจากฝ่าย
บริหาร และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. ฝ่ายละ 9 คน เป็น
กรรมการ คณะกรรมการฯ ดังกล่าว อยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยจะครบวาระในวันที่ 9 มิ.ย. 2563
1.2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง (ผู้บริหาร กฟภ.) ประกอบด้วย
1) นายอานวยชัย
สุวรรณสุนทร
เป็น กรรมการ
2) นายสุรศักดิ์
ไตรทาน
เป็น กรรมการ
3) นายพูลสิริ
ธรรมสโรช
เป็น กรรมการ
4) นายเอกชัย
ศักดิ์ทัศนา
เป็น กรรมการ
5) นายสมลักษณ์
กิ่งมาลา
เป็น กรรมการ
6) นางชินเสณี
อุ่นจิตติ
เป็น กรรมการ
7) ร้อยโท สุพจน์
ใช้บางยาง
เป็น กรรมการ
8) นางพิบูลรัชต์
วงศ์ลมาย
เป็น กรรมการ
9) นางบุษกร
ตรีศักดิ์ชาติ
เป็น กรรมการ
10) นางศศิวิภา
อัมพรสิทธิกูล
เป็น เลขานุการ
1.3 ตามคาสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 11/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 แต่งตั้ง นายปฏิคม
วงษ์สุวรรณ กรรมการ กฟภ. เป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ.
1.4 ตามค าสั่ ง กฟภ. ที่ กฟภ. 18/2561 สั่ ง ณ วั น ที่ 24 ต.ค. 2561 เปลี่ ย นแปลง
กรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
2. ข้อเท็จจริง
2.1 ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กาหนดดังนี้
มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 21 (4) นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 20 กรรมการ
กิจการสัมพันธ์พ้นจากตาแหน่ง เมื่อพ้นจากการเป็นฝ่ายบริหาร หรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการเปลี่ยน
ผู้แทนใหม่ สาหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(5) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเมื่อสหภาพแรงงาน
เห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่หรือพ้นจากการเป็นลูกจ้าง สาหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
Neung: ผปค./6.1.2 (รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง)
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-2ในกรณี ที่ ก รรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
กรรมการกิจการสัมพันธ์แทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน
2.2 เนื่องจากกรรมการกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ตามข้อ 1.2 พ้นจากตาแหน่ง
ด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา (ตามคาสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ.902/2561 สั่ง ณ วันที่ 19
ก.พ. 2561) จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร รองผู้ว่าการอานวยการ
2) นายสุรศักดิ์ ไตรทาน
รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
3) นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา
รองผู้ว่าการการการไฟฟ้าภาค 1
3. การพิจารณา
เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น งานของคณะกรรมการกิ จการสั ม พั นธ์ กฟภ. เป็ น ไปอย่ างต่อ เนื่ อ ง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ผวก. จึงได้มีคาสั่งเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2561 แต่งตั้ง
ผู้บริหาร กฟภ. เป็นกรรมการกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง ตามข้อ 2.2
จานวน 3 ท่าน โดยให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คือครบวาระในวันที่ 9
มิ.ย. 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้
1) นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการอานวยการ
2) นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์
รองผู้ว่าการการการไฟฟ้าภาค 1
3) นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ
รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทน
ฝ่ายนายจ้าง แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี ทั้งนี้ กฟภ. จะได้จัดทาคาสั่งเสนอ
ประธานกรรมการ กฟภ. ลงนาม ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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