




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    เรื่อง   การด าเนินการเรื่อง ข้อเรยีกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ   
สภาพการจ้างต่อบริษัทฯ จ านวนทั้งสิน้ ๑๗ ข้อ   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน       
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
 
๓. ผลการด าเนินการ 
  สหภาพแรงงานฯ มคีวามเห็นว่า จากการเจรจารวมทั้งหมด ๑๒ ครั้ง ผลการเจรจาส่วนใหญ่มี
ข้อยุติและตกลงยอมรับในหลักการได้แล้ว ข้อเรียกร้องบางข้อบริษัทฯ ยินดีและน าไปปฏิบัติในทันที  แต่บางข้อ
ยังไม่ชัดเจนว่า อยู่ในอ านาจของบริษัทฯ หรอืไม่ จ าเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้
เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีบนหลักการการยอมรับในเหตุผลและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สหภาพแรงงานฯ 
โดยคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ในการประชุมวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติขอถอนข้อเรียกร้อง
ทั้งหมดจ านวน ๑๗ ข้อ พร้อมนี้ ได้ด าเนนิการดังนี ้

๑. จัดท าหนังสือแจ้งบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือสหภาพ
แรงงานฯ ที่ สรร.ว.ท. ๐๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑  

๒. จัดท าหนังสือแจ้งนายทะเบียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือ
สหภาพแรงงานฯ ที่ สรร.ว.ท. ๐๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

ในส่วนของฝ่ายบริษัทฯ จะจัดท าสรุปรายละเอียดการเจรจาข้อเรียกร้องทั้ง ๑๗ ข้อ พร้อม 
บทวิเคราะห์เพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบจากสายบังคับบัญชา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๒    เรื่อง   การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าวิชาชีพ 
ของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่  
สรร.ว.ท. ๑๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

ตามที่บริษัทฯ พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มค่าวิชาชีพด้านเทคนิค โดยเสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (๑๔๓)  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  วาระที่ ๕.๕.๒ 
เป็นการปรับเงื่อนไขที่มีผลต่อการได้รับเงินเพิ่มค่าวิชาชีพด้านเทคนิค จากเดิมที่ ไม่ก าหนดระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานเปลี่ยนเป็นปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับบริษัทฯ มาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี ผ่านการประเมินทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งกับพนักงานที่เข้าใหม่หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕  สหภาพแรงงานฯ ให้บันทึก 
ในรายงานการประชุมฯ ไว้ว่า สหภาพแรงงานฯ ไม่มีความเห็นว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ และถือว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฝ่ายเดียว  

ต่อมาพนักงานเข้าใหม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และร้องขอให้สหภาพแรงงานฯ  
พิจารณาหารอืกับบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวใหก้ับสมาชิกตามสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานฯ บังคับใช้อยู่ 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   บริษัทฯ อยู่ ในระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมาย ในกรณี ที่ มีการจ่ายจากเดิมไม่มี 
การก าหนดเวลาเป็นต้องมีการพัฒนา/ทดสอบเป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยประเด็นนี้บริษัทฯ ได้หารือกับเจา้หน้าที่
กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานได้รับความเห็นว่า บริษัทฯ ด าเนนิการถูกต้องแล้ว  
   ในการนี้ บค.ทบ. ได้รับบทวิเคราะห์ของกองนิติการที่ผ่านความเห็นชอบจากสายบังคับบัญชา
สกญ. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง บค.ทบ. พิจารณาและจัดท าข้อสรุปความเห็นเพื่อน าเสนอสายบังคับบัญชา 
พิจารณาต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๓    เรื่อง   การขอให้พิจารณาทบทวนประกาศบรษิัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙   

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การขอให้พิจารณาทบทวนประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
ที่ สรร.ว.ท. ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเงินเพิ่มค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศในอัตรา 
ร้อยละ ๕๐ ของเงินเพิ่มค่าใบอนุญาตฯ ที่พนักงานได้รับในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
และยกเลิกประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๗๗/๒๕๕๗ และใช้ประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙ แทน นัน้   
 เนื่องจากประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙   มีข้อความไม่ชัดเจนที่ระบุเรื่องการจ่ายเงิน 
ค่าวิชาชีพฯ ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่วิศวกร    โดยบริษัทฯ มีค าสั่งโอนย้าย/เลื่อนต าแหน่งให้พนักงานกลุ่มนี้
ไปปฏิบัติงานในส่วนงานสนับสนุนและหน้าที่อื่น ๆ  พนักงานและสหภาพแรงงานฯ จึงมีความกังวลใจว่า อาจจะ
ได้รับผลกระทบหากเกิดกรณีที่ถูกตรวจพบจากส านักงานตรวจเงินแผน่ดินว่า ได้รับเงนิไม่ถูกต้อง 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ทบ. ด าเนินการปรับข้อความในประกาศการจ่ายเงินค่าวิชาชีพของวิศวกรให้ชัดเจนขึ้น และ
น าเสนอสายบังคับบัญชาเพื่ อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะน า เสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ  
   
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๔    เรื่อง   การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒. เรือ่ง “การเจรญิเติบโตและการเพิ่มต าแหน่งงาน

ของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้ งที่  ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒ . เรื่อง  
“การเจริญเติบโตและการเพิ่มต าแหน่งงานของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” (อ้างถึง 
หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่  สรร .ว.ท. ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   และที่ผ่านมาเกิด
ความไม่ เป็นธรรมระหว่างกลุ่มงานวิศวกรรมภูมิภาคเมื่อเทียบกับกลุ่มงานวิศวกรรมส่วนกลาง และ 
กลุ่มงานควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการเหมือนกัน   สหภาพแรงงานฯ ขอเสนอให้บริษัทฯ 
พิจารณาใน ๓ ประเด็นดังนี ้

๑) การเจริญเติบโตในสายงานวิศวกรรมและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค 
๒) การเพิ่มอัตราก าลังผู้จัดการงานวิศวกรรมหรือเทียบเท่าในทุกสายงานวิศวกรรม

ภูมภิาค และงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค 
๓) การเพิ่มอัตราก าลังวิศวกรหมุนเวียนหอบังคับการบินลูกข่าย 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ทกบ. รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
สายบังคับบัญชาพิจารณา หากมีความคบืหนา้เพิ่มเติมจะน ามารายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
          
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง   กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓        เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
                               นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
        

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 

วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง   กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕        เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
วาระที่ ๔.๕.๑    เรื่อง   การพิจารณาแนวปฏิบัติการอบรมในวันหยุด 
 
๑. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕)  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง การพิจารณาแนวปฏิบัติการอบรมในวันหยุด (อ้างถึง 
หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๖๐)  

สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ได้สอบถามสหภาพแรงงานฯ  เรื่องบริษัทฯ ให้พนักงาน 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันหยุดประจ ากะ หรือวันหยุดประจ าสัปดาห์ พนักงานขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็น
ตัวแทนหารือกับบริษัทฯ เพื่ อก าหนดแนวปฏิบัติและให้ ความเป็นธรรมกับพนักงาน   เนื่ องจาก 
มีรายชื่อเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในวันหยุดและผู้บังคับบัญชา  
บางท่านแจ้งว่า ในการมาฝึกอบรมในวันหยุดนั้น บริษัทฯ ก าหนดว่าไม่สามารถเบิกค่าท างานในวันหยุดได้   
แตก่็มีพนักงานบางสว่นงานของบริษัทฯ ที่เข้าอบรมหลักสูตรเดียวกันและตรงกับวันหยุดสามารถเบิกค่าท างาน
ในวันหยุดได้  ดังนั้นจึงขอให้สหภาพแรงงานฯ  สอบถามข้อเท็จจริง และให้บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบัติให้
ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมและใชเ้ป็นแนวปฏิบัติตอ่ไป 

สหภาพแรงงานฯ ขอเสนอใหบ้ริษัทฯ พิจารณาใน ๓ ประเด็นดังนี ้
๑. สหภาพแรงงานฯ พิจารณาเห็นด้วยหากบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดให้พนักงาน

เข้ามาอบรมในหลักสูตรที่มีประโยชน์ในการท างานในวันหยุด ต้องได้รับความยินยอมจาก
พนักงานและต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้กับพนักงานตามข้อบังคับพนักงานฯ แต่หาก
เป็นการอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับการท างานก็
ไม่ต้องจา่ยค่าท างานในวันหยุด   

 
 

๒/๒. สหภาพแรงงานฯ ... 
 



-๒- 
 

๒. สหภาพแรงงานฯ พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันมีความแตกต่างในการปฏิบัติของบางหน่วยงาน 
ที่มีผลกระทบกับพนักงาน กรณีที่บางหน่วยงานก าหนดอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการท างาน แต่ไม่ให้พนักงานเบิกค่าท างานในวันหยุด  โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ 
ได้ด าเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานหน่วยงานอื่นเชน่กัน แต่หน่วยงานนั้นให้พนักงานเบิก
ค่าท างานในวันหยุดได้  จงึเกิดความแตกต่างในการปฏิบัติขึน้ 

๓. สหภาพแรงงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากบริษัทฯ ต้องการบริหารจัดการไม่ให้พนักงาน
เบิกค่าท างานในวันหยุด เห็นควรต้องปรับช่วงเวลาการจัดอบรมไม่ให้ตรงกับวันหยุดของ
พนักงานส่วนใหญ่  หรอื ก าหนดจัดอบรมช่วงวันเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   อยู่ในระหว่าง บค.ทบ. รวบรวมประเด็นปัญหา ข้อมูลและวิเคราะห์ โดยคาดว่า จะน าเสนอ 
สายบังคับบัญชาพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะน ามารายงาน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
          
๔. มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) 
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


