โปรดติดประกาศ
ในสถานประกอบการ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ถึงสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

นายน้อมรับ
การปรับค่าจ้างให้กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามมติ ครม.
การทดลองระบบบันทึกเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (TIME Attendance)
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.)
สหภาพแรงงานฯ แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน
ฝ่ายสตรี (โอริสาฯ)
กิจกรรม ทำบุญปีใหม่ ท่องเจ้าพระยา ถวายข้าวสาร จากการจำหน่าย
ผ้าคลุมไหล่ สัญลักษณ์เลข ๙

โปรดพลิกหน้าต่อไป

นายน้อมรับ

สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ครับ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำลังใกล้จะถึงนี้
กระผมนายน้อมรับ และคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดที่ ๗ ทุกคน ขอ
อาราธนาพรจากองค์พระพุทธบารมีสามัคคีมงคลที่ชาววิทยุการบินฯ เรานับถือ จงดล
บันดาลให้ท่านสมาชิก เพื่อนพนักงาน จงมีพลังกาย พลังใจ คิดทำสิ่งดีในการทำงานเพื่อ
บริษัทฯ ของเรา ตลอดปีนี้และตลอดไป
และนายน้อมรับเองขอเป็นกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนๆ ที่มีภารงานหนักหนาอย่างมากในขณะนี้ ขอให้เปลี่ยนผ่านปีนี้ไปได้
อย่างราบรื่น และตลอดในปีใหม่ด้วยความตั้งใจ ด้วยความสามารถ และความทุ่มเท
ของพวกเรา

การปรับค่าจ้างให้กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามมติ ครม

ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งเป็นไปตาม
มติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีประธานฯ ปริญญาฯ
ของเรา เป็นหนึ่งใน ครรส. ด้วย โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างที่มีเงินเดือนไม่เกิน ๔๓,๘๙๐ บาท ขึ้นไม่
เกินร้อยละ ๒ หรือ
ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีเงินเดือนระบบขั้นให้ขึ้นไม่เกินครึ่งขั้น โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือบุคลากรชั้นผู้น้อยให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมตามสภาพเศษฐกิจขณะนั้น สหภาพแรงงานฯ จึงต้องการหารือกับบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะ
กรรมการกิจการสัมพันธ์
ใ ห้ปรับค่าจ้างและให้มีผลย้อนหลังตามมติ ครม. ใ นส่วนของลูกจ้างแบบต่อ
สัญญาของบริษัทฯ ด้วย แน่นอนที่สุดท่านเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และอยู่ในคุณสมบัติของการปรับอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามมติ ครม. อีกทั้งลูกจ้างแบบต่อสัญญาของบริษัทฯ เรานั้นมีโอกาสที่บริษัทฯ
จะพิจารณาปรับค่าจ้างน้อยมากครับ ผมจึงขอให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ เป็นกำลังใจให้กับลูกจ้างต่อสัญญาที่
ร่วมทำงานปฏิบัติหน้าที่กับพวกเราด้วยนะครับ ให้ได้รับการปรับครั้งนี้ตามเจตนาของ ครม.
.

การทดลองระบบบันทึกเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (TIME Attendance) วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของปี และเป็นวันสุดท้ายของการทดลองระบบบันทึกเวลาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Time Attendance) ตามประกาศบริษัทฯ ครับ ซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มนำเข้าในการประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ สหภาพแรงงานฯ ได้ตั้งข้อสังเกตุกับการที่บริษัทฯ มีนโยบายนำระบบฯ นี้มา
เพื่อจะใช้ และมีการทดลองเพื่อเตรียมการใช้ระบบฯ ว่าการทดลองระบบฯ นี้
เป็นการขอความร่วมมือ
พนักงานเท่านั้น เพื่อที่จะเตรียมเก็บข้อมูลหากนำระบบฯ มาใช้จริง อีกทั้งให้พนักงานได้ปรับตัวกับระบบการ
ใช้เครื่องมือมาควบคุมการมาปฏิบัติงานแทนระบบเดิมที่ใช้ผู้บังคับบัญชามาควบคุมซึ่งอาจจะไม่เกิดความ
ยุติธรรม โดยระบบการลงเวลาแบบลงลายมือชื่อ (แบบเดิม) ยังใช้งานเป็นหลักอยู่ โดยหากบริษัทฯ จะ
นำมาใช้จริงๆ สหภาพแรงงานยังได้ให้ข้อเสนอแนะกับบริษัทฯ ด้วยว่าเครื่องมือนี้มันก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่
ทำให้พนักงานของเราที่ปฏิบัติงานอย่างหนักหน่าในขณะนี้ต้องอึดอัด และบริษัทฯ โปรดอย่าทำให้พนักงาน
คิดไปว่าเราเน้นเคร่งครัตกับเครื่องมือนี้มากไปกว่าคุณค่าของของพนักงานที่ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานครับ
หน้าที่ ๒

การทดลองระบบบันทึกเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (TIME Attendance) ต่อ

บริษัทฯ ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ และสหภาพแรงงานฯ เราเองก็ได้ประชาสัมพันธ์ผลการชี้แจงนั้นให้กับ
สมาชิกและเพื่อนพนักงานแล้วว่า การเปิดทดลองระบบฯ นั้น เป็นการขอความร่วมมือในการทดลอง ไม่มี
การนำผล หรือ นำข้อมูลอะไรต่างๆ ในการทดลอง มาเป็นผลในการพิจารณาบำเหน็จของพนักงาน สำหรับ
การทดลองนั้นอาจส่งผลกดดันต่อพนักงานบ้าง
โดยบริษัทฯ เองก็เปิดกว้าง เพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆ จาก
พนักงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และบางส่วนผ่านทางสหภาพแรงงานฯ จนนำไปสู่การยกเลิกการทดลอง
ระบบฯ กับพนักงานบางกลุ่มตามที่ท่านได้ทราบกันแล้ว สหภาพแรงงานฯ เองก็ขอขอบพระคุณสมาชิกและ
เพื่อนพนักงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทดลองระบบฯ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบฯ นี้
ในส่วนของสหภาพแรงงานฯ เราได้รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นในเชิงบริหารของเพื่อนๆ
สมาชิกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราจะได้นำเสนอต่อบริษัทฯ ใ นโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
และเมื่อวันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานฯ เราได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ
ได้รับฟังข้อคิดเห็นของ
สมาชิกกับระบบ Time Attendance นี้ด้วย ซึ่งสมาชิกภูมิภาคได้ให้ความเห็นว่าหากนำมาระบบฯ มาใช้
จริง สำหรับพนักงาน Day Work ของภูมิภาคนั้น จะทำให้พนักงานอึดอัดบ้าง และขอให้บริษัทฯ พิจารณานำ
ระบบเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุด (Flexible Time) มาใช้เช่นเดียวกับพนักงาน Day Work ส่วนกลาง และ
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญฯ ของเราวันนั้นสมาชิกยังเน้นย้ำถึงการขอความร่วมมือของพนักงานในการทดลองใช้
ระบบฯ ว่าจะมีผลต่อการพิจารณาบำเหน็จประจำปีหรือไม่ ซึ่งสหภาพแรงงานฯ เองก็ยืนยันคำตอบเดิมที่เรา
ได้รับข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ว่า การทดลองระบบฯ
ไม่มีผลต่อการพิจารณา
บำเหน็จของพนักงาน ที่ประชุมใหญ่วิสามัญฯ ยังเห็นว่าในเมื่อเครื่องมืออันนี้มีประสิทธิภาพ ก็สมควรนำไปใช้
กับพนักงานทุกคนโดยเฉพาะฝ่ายจัดการด้วย เพื่อเป็นผู้นำและตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเรา เนื่องจากเราอยู่ภาย
ใต้กฎหมายแรงงานฯ และสภาพการจ้างเดียวกัน
ระบบบันทึกเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Time Attendance) นั้นเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล HRIS ของบริษัทฯ ที่จะนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภาพรวม เป็นระบบอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรมาใช้ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับพนักงานบ้าง
ซึ่งสหภาพแรงงานฯ ก็มิได้เห็นขัดแย้งหรือจะขัดขวางการพัฒนาแต่อย่างใด แต่กลับกันทั้งสหภาพแรงงานฯ
และพนักงานเอง เราอยากเห็นการพัฒนาของบริษัทฯ ของเรา ที่เป็นไปอย่างพื้นฐานที่เท่าเทียมและเหมาะสม
จากการรวบรวมข้อมูลการใช้ Time Attendance พนักงานส่วนใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือ
กับบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้า แต่หากบริษัทฯ ยังคงจะนำมาใช้ ก็ขอให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้
นำมาใช้กับพนักงานทั้งหมดทั่วทั้งองค์กร
..แต่.. หากยังไม่พร้อม “ขอให้บริษัทฯ ชะลอการใช้

ระบบฯ นี้ออกไปก่อน”

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.)

นายน้อมรับได้รับข่าวดีจากกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ (ครรส.) ฝ่ายลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ พี่ปริญญา เทียนทอง ประธานฯ ของพวกเรา
ได้รับการเลือกตั้ง
กลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ครรส. อีกวาระ โ ดยท่านประธานฯ เคยดำรงตำแหน่ง ครรส. นี้มาแล้วถึง ๔
วาระ ถือว่าเป็นประธานสหภาพแรงงานฯ ของเราได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เป็นอย่างดียิ่ง
และการได้รับเลือกครั้งนี้ประธานฯ เรา ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคุณสมบัติจนครบวาระ ๒ ปีเต็ม ซึ่งเป็นครั้งแรก
ของประธานสหภาพวิทยุการบินฯ
หน้าที่ ๓

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.)

นายน้อมรับจึงขอแสดงความยินดีกับประธานฯ ของเราและนายน้อมรับถือว่าสหภาพแรงงานฯ
ได้รับเกียรติ
สูงสุด และเป็นที่ยอมรับในวงการแรงงานรัฐวิสาหกิจระดับประเทศ และที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือสิ่งที่ได้มานี้ มาจาก
ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกสหภาพแรงงานวิทยุการบินฯ ของเรานั่นเองครับ
ตาม พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ บอกถึงองค์ประกอบคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ผู้ อำนวยการสํานั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอื่น ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากฝ่ายนายจ้าง ๕ คน และฝ่าย
ลูกจ้าง ๕ คน และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
โ ดยใน
กรรมการฝ่ายนายจ้างมาจาก ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจ
หน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจ และฝ่ายลูกจ้างมาจากการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการเลือก
ตั้งระหว่างประธานสหภาพแรงงานด้วยกัน การเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี
โดยหน้าที่ของ ครรส. ตามมาตรา ๑๓ ได้กำหนดไว้ดังนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้าง
(๒)เสนอคณะรั ฐ มนตรี ก ําหนดของเขตสภาพการจ้ า ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น สําหรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ แต่ ละแห่ ง ที่
รัฐวิสาหกิจนั้น อาจดําเนินการเองได้
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามวรรค ๓ และมาตรา ๒๘
(๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตาม มาตรา ๓๑
(๕) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทแรงงานก่อนมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตาม
มาตรา ๓๑ วรรค ๕
(๖) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๘
(๗) พิจารณาวินิจฉัยและออกคําสั่งตามมาตรา ๓๙
(๘) เสนอความเห็นและให้คําแนะนําแก่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
และะมาตรานี้บอกต่อไปว่า มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้างตาม (๑) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในกรณีที่รัฐวสิาหกิจใดเห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยว
กับการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๑๓ (๒) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินการได้ครับ
นายน้อมรับ ถือเป็นโอกาสที่ดีของสหภาพแรงงานฯ เรามีประธานฯ ไ ปทำหน้าที่คณะกรรมการ ครรส. ที่เป็น
คณะกรรมการด้านแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ถือว่าสูงสุดของประเทศ เราจะได้ทราบผลการดำเนินงานของ ครรส.
อย่างใกล้ชิด และเราอาจได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับระบบแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทวิทยุการบินฯ
ต่อไปครับ

หน้าที่ ๔

สหภาพแรงงานฯ

แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการ
เลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน
จากการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ ใ นวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการให้แก้ไขข้อ
บังคับสหภาพแรงงานฯ และให้ยกระเบียบสหภาพแรงงานฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งใหม่นั้น ขณะนี้กรรมการ
บริหารสหภาพแรงงานฯได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวนี้โดยมีกรอบระยะเวลา ๑ ปีจากนี้
ได้แก่
๑. นายเมธี
คำแหง ประธานคณะทำงาน
๒. นายสังข์สิทธิ์ ประสมทอง คณะทำงาน
๓. นางกษมพร สวัสดิชัย คณะทำงาน
๔. นายกันต์ ทีฆนันทพร คณะทำงาน
๕. นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง คณะทำงาน
๖. นายเรืองรัตน์ แสงทอง คณะทำงาน
๗. นายสพล
สิงห์ดารา เลขานุการคณะทำงาน
โดยมีหน้าที่ดังนี้
๑. ศึกษาการแก้ไขข้อบังคับฯ จากสำนักทะเบียน กระทรวงแรงงาน
๒. รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
๓. นำเสนอคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขข้อบังคับ และร่างระเบียบฯ ว่าด้วย
การเลือกตั้ง
๔. นำเสนอร่างฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
๕. นำข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากที่ประชุมใหญ่ฯ มาปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งขอคำแนะนำจากสำนัก
ทะเบียน กระทรวงแรงงาน
๖. นำเสนอคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ
๗. นำข้อบังคับฯ ที่เรียบร้อยแล้วไปจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน

นายน้อมรับ

หน้าที่ ๕

กิจกรรม

ทำบุญปีใหม่ ท่องเจ้าพระยา ถวายข้าวสาร จากการจำหน่าย
ผ้าคลุมไหล่ สัญลักษณ์เลข ๙

หน้าที่ ๖

กิจกรรม

ทำบุญปีใหม่ ท่องเจ้าพระยา ถวายข้าวสาร จากการจำหน่าย
ผ้าคลุมไหล่ สัญลักษณ์เลข ๙

หน้าที่ ๗

