




การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๑     เร่ือง  ประธานฯ แจ้งเพ่ือทราบ
             



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๒     เร่ือง  กรรมการฯ แจ้งเพ่ือทราบ























การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔       เร่ือง  ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๔.๑    เร่ือง การเชา่บา้นพักให้กับพนักงานศนูยค์วบคมุการบนิหัวหิน (ศน.บภ ๑.)
                       
๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ 

               เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝา่ยสหภาพแรงงานฯ   นำาเสนอเรือ่งการเชา่บา้นพกัใหกั้บพนกังานศนูยค์วบคมุการบนิ-

หัวหิน (ศน.บภ ๑.) ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครัง้ที่ ๘/๒๕๕๘ (๑๗๕) เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๘  เพือ่พจิารณา โดยมปีระเด็นดังนี้

ทีม่า 
(อ้างถงึ หนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๑๔๓/๒๕๕๘  ลงวนัที ่๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)
“สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ประจำา ศน.บภ ๑. แจ้งว่า ในการต่อสัญญาบ้านเช่าที่บริษัทฯ จัดหา

ให ้ซึ่งเปน็การเชา่ตอ่เนื่องมาหลายปแีล้วและครบกำาหนดสัญญาเมื่อตน้ปทีีผ่่า่นมา คณะกรรมการบา้นพักของ
ศน.บภ ๑. ได้แจ้งว่า การทำาสัญญาเช่าบ้านพักมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก
ตรวจพบวา่ บา้นพักทีบ่รษิทัฯ เชา่ใหพ้นักงานนัน้เป็นบา้นเชา่ของครอบครวัพนักงาน จงึจัดทำาหนังสือสอบถาม
บริษัทฯ ว่า เข้าข่ายความขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ และจะดำาเนินการทำาสัญญาเช่าต่อไป
ได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำาเนินการได้ต้องจัดหาบ้านพักใหม่ค่าเช่าจะสูงกว่าปัจจุบัน จึงไม่ได้ตกลง
ต่อสัญญาเช่าใหม่ และขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนร้องทุกข์ต่อบริษัทฯ เพื่อหาทางช่วยเหลือ ดังนั้น
สหภาพแรงงานฯ จงึขอหารอืดังนี้

๑. ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาตอ่สัญญาบา้นพกัเดิม
๒. หากตอ่สัญญาไมไ่ด้เนือ่งจากขัดแยง้ทางผ่ลประโยชน ์ก็ขอใหบ้รษิทัฯ จดัหาทีพ่กัใหใ้หม่
๓. คา่เชา่บา้นทีค่า้งจา่ยในระหวา่งทีด่ำาเนนิการตอ่สัญญาประมาณ ๖ เดือน บรษิทัฯ จะดำาเนนิการ
    อยา่งไร
๔. ขอใหบ้รษิทัฯ กำาหนดหลักเกณฑ์แ์ละแนวปฏิบิตัใินการจดัหาบา้นพกัและประกาศใหพ้นกังาน
    ทราบ เพือ่ปอ้งกันปญัหาในการจดัหาบา้นพกั
๕. ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาบา้นพกัแบบเหมาจา่ย
อนึง่ บา้นพกัทีจ่ดัใหป้จัจบุนัเดินทางไมส่ะดวก ขอเสนอใหม้กีารพจิารณาทบทวน”
ทัง้นี้ ขอ้หารอืขอ้ที ่๑-๓ ผ่ญศ. ได้แจง้ผ่ลการพจิารณาของบรษิทัฯ ตอ่ทีป่ระชมุรบัทราบแล้ว 

๒/๓. ผลการดำาเนินการ...



-๒-

๓. ผลการดำาเนินการ
ในข้อหารือข้อที่ ๔-๕  บค.ทบ. ได้นำาเสนอการวิเคราะห์และข้อมูลเพิ่มเติมนำาเสนอ

สายบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสายบังคับบัญชา เมื่อได้รับทราบ
ผ่ลการพจิารณาแล้วจะรายงานตอ่คณะกรรมการกจิการสัมพนัธเ์พือ่ทราบ

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔       เร่ือง   ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๔.๒  เร่ือง  การขอกลับัไปปฏิบิตัิงิานในสายงานวิศวกรรมระบบเคร่ืองชว่ยการเดินอากาศ

๑. วัติถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครัง้ที ่๑๓/๒๕๕๘ (๑๘๐) วนัที ่๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพือ่ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณา เรือ่ง สมาชกิสหภาพแรงงานฯ
จำานวน ๑ คน รอ้งทกุขม์ายงัสหภาพแรงงานฯ เพือ่ขอใหเ้สนอเรือ่งตอ่บรษิทัฯ พจิารณาการขอกลับไปปฏบิตังิาน
ในสายงานวศิวกรรมระบบเครือ่งชว่ยการเดินอากาศ ดังนี้

ท่ีมา 
(อ้างถงึ หนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๒๐๖/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘)
“ตามทีบ่รษิทัฯ ได้พจิารณาปรบัเปล่ียนสายงานให้กับพนกังานซึง่เปน็สมาชกิสหภาพแรงงานฯ

ปฏบิตังิานในสายงานวศิวกรรมจราจรทางอากาศ ตำาแหนง่ วศิวกรระบบอาวโุส สังกัด ศนนย์ปฏบิตักิารวศิวกรรม-
จราจรทางอากาศนครราชสีมา (ศม.บภ ๒.) ใหด้ำารงตำาแหนง่ วศิวกรบรหิารระบบ (พฒันาทรพัยากรบุคคล-
ภนมภิาค) สังกัด ศม.บภ ๒.   ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๔  เนือ่งจากไมม่บีคุลากรทีจ่ะปฏบิตังิาน  ปจัจบุนัพนกังานดังกล่าว
ได้รอ้งทกุขผ์า่นสหภาพแรงงานฯ ขอใหส้หภาพแรงงานฯ ชว่ยดำาเนนิการชว่ยเหลือและเปน็ตวัแทนเจรจากับบรษิทัฯ
โดยมขีอ้รอ้งทกุขดั์งนี้

พนกังานดังกล่าวมคีวามประสงคข์อโอนยา้ยกลับไปปฏบิัตงิานในสายงานวศิวกรรมจราจร-
ทางอากาศ เนื่องจากมีทักษะความรน้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสายงานเดิมได้ อีกทั้ง
งาน HRD OFFICER มีปริมาณงานน้อยมาก ไม่มีโอกาสใช้ความรน้ความสามารถได้เต็มที่ทำา ให้ขาด
ความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยที่ก่อนโอนย้ายไม่ได้มีการหารือ และแจ้งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
HRD OFFICER  ซึง่เปน็การกระทำาทีไ่มเ่ปน็ธรรมกับสมาชกิฯ 

สหภาพแรงงานฯ จึงใคร่ขอร้องทุกข์ขอให้บริษัทฯ ย้ายพนักงานดังกล่าวกลับมาปฏิบัติงาน
ในสายงานวศิวกรรมจราจรทางอากาศเหมอืนเดิม” 

๒/๓.ผลัการ...



-๒-

๓. ผลัการดำาเนินการ
บค.ทบ. ดำาเนนิการรวบรวม ตรวจสอบ วเิคราะหข์อ้มนลจากผนเ้กีย่วขอ้งและนำาเสนอสายบงัคบั

บญัชาพจิารณา  และสายบงัคบับญัชามคีวามเห็นใหจ้ดัประชมุหารอืรว่มกันในส่วนผนเ้กีย่วขอ้งเพือ่สรปุประเด็น
และนำาเสนอบรษิทัฯ เมือ่ได้รบัทราบผลการพจิารณาแล้ว จงึจะรายงานตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์
โดยขณะนี้อยนใ่นขัน้ตอนการประสานนดัหมายเพือ่กำาหนดวนัประชมุดังกล่าว

๔. มติท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔       เร่ือง   ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๔.๓  เร่ือง  การไมไ่ด้รับความเปน็ธรรมจากการพิจารณาบำาเหนจจ

๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ (๑๘๐) วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อขอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่อง การไม่ไ ด้รับ
ความเปน็ธรรมจากการพจิารณาบำาเหนจจ โดยมขีอ้ความดังนี้

ท่ีมา 
(อ้างถงึ หนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๒๐๖/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘)
“สมาชกิสหภาพแรงงานฯ ทา่นหนึง่ซึง่เปน็พนกังานในสังกัด กองอาคารและสถานที ่(อส.ศป.)

รอ้งทุกข์ผา่นสหภาพแรงงานฯ เนือ่งจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผูบ้ังคับบัญชาตน้สังกัดในการพจิารณา
บำาเหนจจประจำาปH ๒๕๕๘ ครัง้ที ่๒  พนกังานดังกล่าวแจง้วา่ ตนเองได้ปฏบิตังิานด้วยความพากเพยีร อุตสาหะ
ไมม่วีนัลากจิ ลาปว่ย  อีกทัง้ได้ปฏบิัตงิานในหนา้ทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายโดยไมม่ขีอ้บกพร่องหรือแกไ้ข ตลอดจน
ปฏบิัตงิานผดิพลาด  แตก่ลับได้รับผลการพจิารณาบำาเหนจจจากผูบ้ังคับบัญชานอ้ยกวา่ในรอบทีผ่า่นมา  ซึง่
ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกัดไมส่ามารถตอบขอ้ขอ้งใจได้ทำาใหค้ดิวา่ตนเองไมไ่ด้รบัความเปน็ธรรมจากบรษิทัฯ จงึขอให้
สหภาพแรงงานฯ เปน็ตวัแทนดำาเนนิการแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทบทวนผลการพจิารณาบำาเหนจจประจำาปH ๒๕๕๘ ครัง้ที ่๒
ใหด้้วย

สหภาพแรงงานฯ จึงใคร่ขอรอ้งทุกข์ขอใหบ้รษิัทฯ พจิารณาทบทวนผลการพจิารณาบำาเหนจจ
ประจำาปH ๒๕๕๘ ครัง้ที ่๒ ของพนกังานดังกล่าวฯ” 

๒/๓.ผลการ...



-๒-

๓. ผลการดำาเนินการ
บรษิทัฯ พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนแล้ว ขณะนี้ออยูใ่นขัน้ตอน

บค.ทบ. ประสานนดัหมายคณะกรรมการฯ เพือ่ประชมุตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน จากนัน้จะจดัทำาผลการตรวจสอบ
นำาเสนอบรษิทัฯ 

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

   
วาระท่ี ๕       เร่ือง กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๕.๑    เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสทิธภิาพในการดำาเนินงานของ     
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนสง่เสริมและพัฒนาการแรงงานสมัพันธ์



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕      เร่ือง กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๕.๒  เร่ือง หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขดัแยง้ในรัฐวิสาหกิจ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๓ เร่ือง พิจารณาปรับปรุงระเบยีบข้อบังคับในการทำางานอันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
                                ลกูจ้างและรัฐวิสาหกิจ



การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕      เร่ือง กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๕.๔  เร่ือง  ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์์ข์องลูกกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    

  รวมถงึการร้องทุกข์์ท่ีเก่ียวกับการลูงโทษทางวินัย



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕            เร่ือง   กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๕          เร่ือง    ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระท่ี ๕.๕.๑  เร่ือง การพิจารณาบำาเหนจจพิเศษ กรณีเงนิเดืือนเต็จมขััน้ (สว่นเกิน)

๑. วัต็ถุประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครัง้ที ่๑/๒๕๕๙ (๑๘๑) วนัที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  เพือ่ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณา เรือ่ง การพจิารณาบำาเหนจจพเิศษ
กรณเีงนิเดือนเตจมขัน้ (ส่วนเกนิ) ดังนี้

ท่ีมา 
(อ้างถงึ หนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๒๒๒/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)
“ตามทีบ่รษิทัฯ ได้นำาเสนอขอปรบัปรงุขอ้บงัคบัพนกังานในเรือ่งการประเมนิผลการปฏิบิตังิานของ

พนกังานในการประชมุคณะกรรมการกจิการสัมพนัธ ์โดยขอปรบับำาเหนจจพเิศษกรณพีนกังานเงนิเดือนเตจมขัน้ให้
คณะกรรมการกจิการสัมพนัธพ์จิารณาใหค้วามเหจนชอบ โดยสาระทีม่กีารปรบัเปล่ียนนัน้ ปรบัเปล่ียนจากเดิมกรณี
พนกังานมเีงนิเดือนเตจมขัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณาใหบ้ำาเหนจจพเิศษพจิารณาจากผลการปฏิบิตังิาน โดยพจิารณาให้
บำาเหนจจพเิศษกรณพีนกังานมผีลการประเมนิในเกณฑ์ดี์ขึ้นไป ใหบ้ำาเหนจจพเิศษในอัตรารอ้ยละ ๒ หรอื ๓.๕ แล้ว
แตผ่ลการปฏิบิตังิาน มรีะยะเวลา ๖ เดือน ในการพจิารณาครัง้ตอ่ไปกจจะกลับมาใชฐ้านเงนิเดือนเดิมนัน้ บรษิทัฯ
ขอปรบัมาเปน็ใหต้ามผลการปฏิบิตังิานจรงิ และสรร.ว.ท. ใหค้วามเหจนชอบนัน้ 

สรร.ว.ท. ได้ตรวจสอบแนวปฏิบิัติดังกล่าวแล้ว พบว่า ไม่ได้ระบุเงือ่นไขระยะเวลาในการให้
บำาเหนจจพเิศษไว ้อีกทัง้บำาเหนจจพเิศษดังกล่าวกำาหนดวา่เป็นคา่จา้ง ดังนัน้หากไมม่กีารระบุเงือ่นไขระยะเวลา
ในการใหอ้าจจะมปีญัหาทีไ่มเ่ปน็ไปตามเจตนารมณข์องบรษิทัฯ และอาจมปีญัหาในอนาคตด้วย

ขัอ้หารือ
ขอให้บรษิัทฯ พิจารณาทบทวนข้อบังคับเรือ่งบำาเหนจจพิเศษกรณีพนักงานมีเงินเดือนเตจมขัน้

ในประเดจนเงือ่นไขระยะเวลาในการจา่ยด้วย”

๒/๓.ผลการ...



-๒-

๓. ผลการดืำาเนินการ
บค.ทบ. ตรวจสอบและพจิารณานำาเสนอสายบงัคบับญัชา เมือ่ได้รบัทราบผลการพจิารณาของ

บรษิทัฯ แล้ว จะนำามารายงานตอ่คณะกรรมการกจิการสัมพนัธ ์ 

๔. มต็ท่ีิประชมุ



การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑)
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๖     เร่ือง อื่น ๆ
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