
สรร.ว.ท. ปก. ๐๐๒/๒๕๖๑         ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ประกาศ 
เร่ือง ประชุมใหญส่ามญัประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

(สรร.ว.ท.) ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ สรร.ว.ท. มีมติจากการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม A B อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งหาเมฆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
โดยมีระเบียบวาระทั้งหมดรวมระเบียบวาระที่เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี 

วาระที่ ๑   ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
วาระที่ ๓   รายงานการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๐ (กรกฎาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑) 
วาระที่ ๔   พิจารณารับรองงบดุล และรายงานการตรวจสอบบัญชี  
วาระที่ ๕   รายงานนโยบายดำเนินการ แผนงาน และประมาณ รายรับ รายจ่าย สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วาระที่ ๖   พิจารณา เลือกต้ัง / แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี 
วาระที ่๗   พิจารณาสำรองเงินเพื่อ กองทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการสมาชิก สรร.ว.ท.  
วาระที่ ๘   พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จึงประกาศมาเพื่อขอเรียนเชิญ สมาชิก สรร.ว.ท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามวันเวลา สถานที่ ดังกล่าว 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
              ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
                  (นายสพล สงิห์ดารา) 
       เลขานุการสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิวิทยุการบินแห่ประเทศไทย 
 
 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๕ ๙๓๖๒            
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๗ ๒๐๙๒  



รายงานการประชุมใหญวิ่สามัญ คร้ังท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๕/๑ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

  
เร่ิมประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
นายทะเบียนฯ แจ้งทีป่ระชุมขณะน้ีมีสมาชิกลงช่ือเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕๘ คน ครบองค์ประชุม ตาม
ข้อบังคับฯ 
เลขานุการฯ แจ้งที ่ประชุมฯ การประชุมใหญ่วิสามัญครั ้งนี ้ เป็นไปตามข้อบังคับสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนจากนาย
ทะเบียน แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

เลขานุการฯ ผู้ดำเนินการประชุมฯ มีดังน้ี 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานสหภาพแรงงานฯ  
๒. นายเมธี  คำแหง  รองประธานสหภาพแรงงานฯ 
๓. นางกษมพร สวัสดิชัย รองประธานสหภาพแรงงานฯ 
๔. นายสังข์สทิธ์ิ ประสมทอง รองประธานสหภาพแรงงานฯ 
๕. นายเอกศักด์ิ โพธ์ิทอง  นายทะเบียน 
๖. นายสพล  สิงห์ดารา เลขานุการทำหน้าที่จดรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑     เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

๑. เร่ือง นายทะเบียนรับรองการจดทะเบียนกรรมการ (เพ่ิมเติม) และข้อบังคับ สรร.ว.ท.      
พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ตามที่ สรร.ว.ท. ได้ย่ืนจดทะเบียน กรรมการ (เพิ่มเติม) จากการเลือกต้ังกรรมการ
ทดแทน กรรมการที่ได้ลาออก และการแก้ไขข้อบังคับ สรร.ว.ท. ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญั
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยระหว่างน้ันมีสมาชิก สรร.ว.ท. ได้ย่ืน
คัดค้านการขอย่ืนจดทะเบียน และต่อมานายทะเบียน แห่งพระราชัญญัติแรงงานรฐัวิสาหกจิ
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐  
 
๒. เร่ือง สรร.ว.ท. พบประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือแสดงความยินดี 
 เมื ่อวันที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ ่านมาตัวแทนกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. 
ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก สรร.ว.ท. ได้เข้าพบเพื่อแสดง
ความยินดีกับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ในโอกาสได้รบัการแต่งต้ังเป็นประธานฯ และ
ได้ขอให้ติดตามความต่อเน่ืองในเรื่องของการปรับค่าตอบแทน และโครงการสำคัญ ที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ ในขณะน้ี 
 



ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจำปี ๒๕๖๐ 
เลขานุการฯ เสนอให้ท ี ่ประชุมฯ พิจารณา รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐) 
ท่ีประชุม มีมติรับรองตามท่ีเลขานุการฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   พิจารณา ยื่นข้อเรียกร้องเพ่ือตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
ประธานฯ ด้วยสหภาพแรงงานฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และระหว่าง

การเจรจา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องแล้วบางส่วน ในส่วนข้อเรียกร้องที่
เหลือ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนน้ัน บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้สอบถาม
ข้อมูลการปรับค่าตอบแทนจากกระทรวงที่รับผิดชอบในหลายประเด็น โดยเฉพาะการ
ปรับค่าตอบแทนตามข้อเรียกร้องน้ัน เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ ซึ่ง
ยังรอคำตอบ และเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาข้อเรียกร้องทั้งหมด คณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานฯ จึงพิจารณาถอนข้อเรียกร้องฯ ทั้งหมด เพื่อเตรียมยื่นข้อเรียกร้องใน
โอกาสที่เหมาะสม ใหม่อกีครั้ง จึงขอมติที่ประชุมใหญ่ ให้สหภาพแรงงานฯ เตรียมย่ืนข้อ
เรียกร้องเพื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่ ในปี ๒๕๖๑  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีประธานฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ 
ร.อ.อดุลย์ฯ เร่ือง ข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 สอบถามข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ การมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่

สหภาพแรงงานฯ ยังมีหรือไม ่
นายทะเบียนฯ ตามข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่มีการมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่

สหภาพ       แรงงานฯ และการมอบอำนาจใช้สิทธิเลือกต้ังกรรมการ 
ประธานฯ เร่ือง การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
 ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐น้ี กรรมการผู ้อำนวยการใหญ่ (ผวท.) จะหมดวาระ โดย

คณะกรรมการ บริษัทฯ ยังไม่เริ่มกระบวนการการสรรหา ผวท. แต่อย่างใด ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ สหภาพแรงงานฯ จึงต้องการหารือที่ประชุมใหญฯ่ 
เพื่อเสนอความต้องการของสมาชิก ในเรื่องดังกล่าว  

ท่ีประชุม มีมติให้เร่งรัดให้คณะกรรรมบริษัทฯ เร่งการสรรหาให้ได้ ผวท. ให้มีวาระต่อเน่ืองโดยไม่
ต้องการ ให้แต่งต้ัง รักษาการ ผวท.  

 
เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.  
 
 

        (นายปริญญา   เทียนทอง)     (นายสพล  สิงห์ดารา) 
           ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ    เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
           วิทยุการบินแห่งประเทศไทย          วิทยุการบินแห่งประเทศไทย         
                                   ประธานที่ประชุม                             ผู้จดรายงานการประชุม 


