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วาระท่ี ๑     เรื่อง  แจ+งเพื่อทราบ 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี 2/2560 (194) 
วันท่ี  28 กุมภาพันธ� 2560 

 
วาระท่ี 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี 3.1    เรื่อง   การดําเนินการเรื่อง ข0อเรียกร0องเก่ียวกับสภาพการจ0าง 
 
1. วัตถุประสงค�ในการนําเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

2. ความเป4นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห�งประเทศไทย ได#ย่ืนข#อเรียกร#องเกี่ยวกับ   
สภาพการจ#างต�อบริษทัฯ จํานวนทั้งส้ิน 17 ข#อ   (อ#างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน       
แห�งประเทศไทยที ่สรร.ว.ท. 077/๒๕๕๙ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
 
3. ผลการดําเนินการ 

คณะเจรจาข#อเรียกร#องได#มีการเจรจามาแล#วจํานวน 4 ครั้ง มีความคืบหน#าดังน้ี 
1. ข#อเรียกร#องที่เห็นชอบ/ตกลงกันได#จํานวน 9 ข#อ ได#แก� ข#อที่ 1-6 และ 8-10   
2.ข#อเรียกร#องที่ ยังไม�บรรลุข#อตกลงมีจํานวน 8 ข#อ ได#แก�  ข#อที่  7 ข#อที่11-13 และ 
ข#อที่ 14-17  โดยข#อเรียกร#องที่ยังตกลงไม�ได#มีการดําเนินการดังน้ี 

- ข#อที่ 7 และ 16 ได#รับความเห็นชอบเบ้ืองต#นและจะนําไปช้ีแจงเจรจาครั้งที่ 5  
ซ่ึงกําหนดเจรจาวันที่ 24 กุมภาพันธE 2560 

- ข#อที่ 13 อยู�ระหว�างเสนอผลการศึกษาต�อบริษัทฯ 
- ข#อที่ 11-12 ข#อที่ 14 และข#อที่ 17 จะเสนอผลการศึกษาต�อบริษัทฯ เดือน

มีนาคม 2560 

- ข#อที่ 15 จะเสนอผลการศึกษาต�อบริษัทฯ เดือนเมษายน 2560 
   

4. มติท่ีประชุม 
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วาระท่ี 3          เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี 3.2       เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงข�อบังคับเก่ียวกับพนักงาน  กรณี “ภาคทัณฑ�”  

 
1. วัตถุประสงค�ในการนําเสนอ 

เพ่ือโปรดทราบ 
 

2. ความเป1นมา 

กรรมการฝ�ายสหภาพแรงงานฯ นําเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"ในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 
(188)  วันที่ 30 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงข4อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ"”  (อ4างถึง หนังสือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห;งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 105/๒๕๕๙  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
๒๕๕๙)  

ตามที่บริษัทฯ ได4กําหนดข4อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ” และใช4ลงโทษพนักงาน
ที่ทําผิดวินัย  ซ่ึงมีสมาชิกฯ ที่ได4รับการลงโทษกรณีน้ีได4รับผลกระทบต;อขวัญและกําลังใจ และคิดว;าไม;ได4รับ
ความเปJนธรรม   

จึงขอให4 สรร.ว.ท. เปJนตัวแทนนําเสนอขอให4บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงข4อบังคับเกี่ยวกับ
พนักงานเรื่อง การลงโทษทางวินัยกรณี “ภาคทัณฑ"” ให4มีการกําหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ"สูงสุด 5 ปL หรือ
ตามความเหมาะสม 

 

3. ผลการดําเนินการ 

 ผวท.เห็นชอบให4แก4ไขข4อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน  พ.ศ. 2555   ข4อ 12.2.2 “ภาคทัณฑ"” 
เปJน “ภาคทัณฑ"มีกําหนดระยะเวลา 5 ปL” หากทําผิดซํ้าเรื่องเดิมจะถูกลงโทษหนักข้ึน ซ่ึงกําหนดให4มีบท
เฉพาะกาล ความว;ากรณีที่บริษัทฯ แก4ไขข4อบังคับให4มีผลบังคับใช4ให4พนักงานถูกลงโทษ “ภาคทัณฑ"” มาก;อน    
มีผลย4อนหลังแก;พนักงานนั้นด4วย กล;าวคือ พนักงานที่ถูกลงโทษ “ภาคทัณฑ"” มาก;อนประกาศฯ หากครบ 5 ปL 
ถือเปJนการพ4นโทษสําหรับพนักงานที่อยู;ระหว;างโทษ “ภาคทัณฑ"” ก็จะพ4นโทษเมื่อครบกําหนด 5 ปL โดยอนุมัติ
เสนอต;อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"เพ่ือให4ความเห็นชอบ เพ่ือบริษัทฯ จะดําเนินการข้ันตอนการ
แก4ไขข4อบังคับฯ มีดังน้ี 

 
2/1. บค.ทบ. ... 
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1. บค.ทบ. จัดทําร;างประกาศ เรื่อง ข4อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  

2560 เพ่ือแก4ไขข4อบังคับฯ ข4อ 12.2.2 “ภาคทัณฑ"” เปJน “ภาคทัณฑ"มีกําหนดระยะเวลา 5 ปL” 
2. บค.ทบ. ประสานงาน นต.บท. เพ่ือตรวจร;างประกาศฯ  
3. บค.ทบ. จัดทําวาระเรื่องร;างประกาศฯ เพ่ือนําเสนอตามข้ันตอนต;อ ผวท. เพ่ือ 

พิจารณาอนุมั ติ ให4นํ าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"  คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ                  
และคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก4ไขข4อบังคับฯ 

4. เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแก4ไขข4อบังคับฯ แล4ว บริษัทฯ  
ประกาศใช4ต;อไป 

        
4. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ (๑๙๔) 
วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 

 
วาระท่ี 3        เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การขอหารือการร-องทุกข� เรื่อง การปรับเล่ือนตําแหน3งของเจ-าหน-าท่ี 
            ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)  
 

๑. วัตถุประสงค�ในการนําเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

๒. ความเป8นมา 

  กรรมการสหภาพแรงงานฯ นําเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ� ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(๑๙๓) 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร.องทุกข�มายังสหภาพแรงงานฯ เพ่ือขอให.
เป3นตัวแทนหารือการร.องทุกข�ของพนักงานกับบริษัทฯ เรื่อง การปรับเล่ือนตําแหน7งของเจ.าหน.าที่ควบคุมจราจร 
ทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)   

ท่ีมา  
(อ.างถึง  ๑. หนังสือที่ สรร.ว.ท ๑๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  

๒. หนังสือที่ สรร.ว.ท ๑๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๓. หนังสือที่ สรร.ว.ท ๒๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

  ข-อร-องทุกข�กรณีท่ี ๑ 
สมาชิกสหภาพฯ จํานวน ๓ คน ได.รับตําแหน7ง  “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส 

(ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี)” ตั้งแต7วันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และต7อมาได.ปรับเปล่ียนตําแหน7ง 
ตามโครงสร.างตําแหน7งใหม7เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ เป3น “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒  
(เขตสนามบินภูมิภาค)”   และตามประกาศบริษัทฯ  ที่  ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  
 เรื่อง คุณสมบัติประจําตําแหน7งงานกลุ7มปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ฉบับเดิม) กําหนดคุณสมบัติของ
ตําแหน7งในระดับที่สูงข้ึน ดังน้ี  
 
 

๒/กลุ7ม... 
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กลุ7มปฏิบติัการจราจรทางอากาศ 
กลุ7มที ่๔ ศูนย�ควบคุมการบินส7วนภูมิภาค 

(ศูนย�ฯ ทีใ่ห.บริการ Aerodrome Control Service) 
- เอกสารแนบท.ายประกาศที่ ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗- 

 

ตําแหน7ง คุณสมบติัประจําตําแหน7ง 

เจ.าหน.าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ  
(ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี    
สุราษฎร�ธานี) 

๑. เป3นพนักงานที่มี Aerodrome Control Ratingสนามบิน
แม7ข7ายและสนามบินลูกข7ายครบตามที่กําหนด 

๒. มีประสบการณ�ในตําแหน7ง “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศอาวุโส” ไม7น.อยกว7า ๓ ปX หรือมีช่ัวโมง
ทํางานไม7น.อยกว7า ๕,๐๐๐ ช่ัวโมง 

 
ซ่ึงหากเป3นไปตามคุณสมบัติเดิมที่กําหนดไว.ในข.อ ๒. พนักงานทั้ง ๓ คนจะมีประสบการณ�งานในตําแหน7ง
เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโสโดยมีช่ัวโมงทํางานครบ ๕,๐๐๐ ช่ัวโมงในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
หรือมีจํานวนปXครบ ๓ ปX ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  แต7เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร.างตําแหน7ง 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ได.มีการควบรวมตําแหน7งเจ.าหน.าที่บริหารงานควบคุมจราจราจรทางอากาศ 
(ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร�ธานี) (Grade 8) และตําแหน7งเจ.าหน.าที่บริหารงาน
ควบคุมจราจราจรทางอากาศอาวุโส (ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี  สุราษฎร�ธานี) (Grade 9) 
เป3นตําแหน7งเจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค) (Grade 9) และต7อมาบริษัทฯ  
มีประกาศที่ ปก ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คุณสมบัติประจําตําแหน7งในกลุ7มงาน
ปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือทบทวนคุณสมบัติประจําตําแหน7งให.สอดคล.องกับโครงสร.างตําแหน7ง 
ที่ปรับปรุงใหม7 ดังนั้น พนักงานจึงมีขอร.องทุกข� ดังน้ี 

(๑) ขอให.บริษัทฯ พิจารณาปรับตําแหน7งให.กับพนักงานเป3น “เจ.าหน.าที่บริหารงาน 
ควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี) ในรอบการพิจารณา
บําเหน็จเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 

(๒) ขอให.บริษัทฯ ปรับตําแหน7งพนักงานเป3น “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓  
(เขตสนามบินภูมิภาค)” ตามโครงสร.างตําแหน7งใหม7 (วันที่ ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘) 

(๓) ขอให.บริษัทฯ พิจารณาปรับเงินเดือนย.อนหลังให.สอดคล.องกับการพิจารณา 
ปรับตําแหน7ง 

๓/ข-อร-องทุกข�กรณีท่ี ๒... 
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ข-อร-องทุกข�กรณีท่ี ๒ พนักงานจํานวน ๑ คน  ป_จจุบันตําแหน7ง “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจร

ทางอากาศ ๒ (เขตสนามบินภูมิภาค)  สังกัด ศอ.บภ ๒. รับตําแหน7งตั้งแต7วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ซ่ึงหากเป3นไปตามคุณสมบัติฉบับเดิม พนักงานจะมีประสบการณ�ในตําแหน7งครบ ๓ ปX ในวันที่  ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๙  แต7เนื่องจากบริษัทฯ มีการประกาศคุณสมบัติประจําตําแหน7งฉบับใหม7  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙  ซ่ึงมีผลกระทบต7อพนักงานจึงมีข.อร.องทุกข� ดังน้ี 

(๑)  ขอให.บริษัทฯ พิจารณาปรับเล่ือนตําแหน7งเป3นเจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓  
(เขตสนามบินภูมิภาค) และอัตราเงินเดือนย.อนหลังตามเงื่อนไขประกาศเดิม  
ดังที่บริษัทฯ ได.มีการปรับให.แก7พนักงานกลุ7มหนึ่งไปแล.ว ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ ปรับตามตามประกาศเดิมเป3นเจ.าหน.าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
และเมื่อประกาศเดิมยกเลิก ก็เทียบเคียงและปรับตําแหน7งเป3นเจ.าหน.าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศ ๓ ทันที 

(๒)  นําผลการประเมินที่เกิดข้ึนหลังจากครบเง่ือนไข ๓ ปX มาปรับเงินเดือนหลังจาก 
การปรับในข.อ ๑ 

(๓)  ขอให.บริษัทฯ จ7ายส7วนต7างของเงินเดือน เงินรางวัลพิเศษประจําปX  และค7าล7วงเวลา
ย.อนหลังจากการปรับเงินเดือน 

(๔)  ขอให.บริษัทฯ แก.ไขเฉพาะส7วนของเจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓  
(เขตสนามบินภูมิภาค) ที่ต.องได.ดีมาก ๒ ครั้ง ก7อนเล่ือนตําแหน7งโดยฉบับเดิม 
ไม7มีระบุ 

 

๓. ผลการดําเนินการ 

จากการวิเคราะห�ข.อมูลข.างต.นสําหรับข.อร.องทุกข�ของพนักงานทั้ง ๒ กรณี บค.ทบ.  
มีความเห็นในเชิงการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
  ๑. บริษัทฯ ไม7สามารถพิจารณาเล่ือนตําแหน7งให.กับพนักงานตามข.อร.องทุกข�ได. เนื่องจาก 
การปรับปรุงโครงสร.างตําแหน7งงานเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ บริษัทฯ ได.มีการจัดระดับช้ันตําแหน7งงาน
ใหม7 โดยยกเลิกตําแหน7ง “เจ.าหน.าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย�ควบคุมการบินภูมิภาค)  
Grade 8 และนําไปควบรวมกับตําแหน7ง Grade 9 และเปล่ียนช่ือตําแหน7งเป3น “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจร 
ทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)”  โดยมีการทบทวนคุณสมบัติประจําตําแหน7งให.สอดคล.องกับ 
โครงสร.างตําแหน7งใหม7 ซ่ึงพนักงานทั้ง ๔ คน ดํารงตําแหน7งครบ ๓ ปXภายหลังการปรับปรุงโครงสร.าง 
ตําแหน7งงาน ดังนั้น จึงไม7มีตําแหน7ง Grade 8 สําหรับพิจารณาเล่ือนตําแหน7งให.กับพนักงาน   

๔/๒. ในการ... 



-๔- 
 

  ๒. ในการยกเลิกตําแหน7ง “เจ.าหน.าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย�ควบคุม 
การบินภูมิภาค)” Grade 8 และการทบทวนคุณสมบัติประจําตําแหน7งสําหรับ “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจร 
ทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)” Grade 9 บริษัทฯ พิจารณาแล.วเห็นว7าส7งผลกระทบต7อพนักงาน 
จํานวนหนึ่ง จึงได.มีแนวทางบริหารจัดการบุคลากรกลุ7มน้ี โดยให.พิจารณาปรับเงินเดือนให.กับพนักงาน 
เมื่อพนักงานดํารงตําแหน7ง “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (เขตสนามบินภูมิภาค)” (เฉพาะผู.ที่ได.รับ
ตําแหน7งดังกล7าวก7อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘) ในอัตราร.อยละเท7ากับการเล่ือนตําแหน7ง ซ่ึงพนักงาน 
ทั้ง ๔ คนอยู7ในกลุ7มบุคลากรที่ได.รับการปรับเงินเดือนน้ีด.วย  
  ๓. การกําหนดประสบการณ�ในการดํารงตําแหน7งโดยใช.จํานวนปX และจํานวนช่ัวโมง 
ในการทํางานเพ่ือให.บริษัทฯ มีความมั่นใจได.ว7า การพิจารณาบุคคลที่จะเล่ือนไปดํารงตําแหน7งที่สูงข้ึนสําหรับ
งานควบคุมจราจรทางอากาศเป3นผู.ที่มีทักษะ ความสามารถ และได.ปฏิบัติหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศจริง 
จึงกําหนดช่ัวโมงการทํางานไว.เพ่ือประกอบการพิจารณาด.วย อย7างไรก็ตามในทางปฏิบัติที่ผ7านมาสําหรับ 
การนําเสนอเล่ือนตําแหน7งพนักงานด.านควบคุมจราจรทางอากาศทุกคน บริษัทฯ จะพิจารณาจากจํานวนปX 
ในการดํารงตําแหน7ง เนื่องจากข.อจํากัดในการรวบรวมช่ัวโมงทํางานของพนักงานและหน7วยงานต.นสังกัด   
ดังนั้น หากจะนําช่ัวโมงการปฏิบัติงานมาใช.ในการพิจารณาเล่ือนตําแหน7งให.เฉพาะพนักงานทั้ง ๓ คน  
จะทําให.เกิดความไม7เป3นธรรมในการพิจารณาเล่ือนตําแหน7งของพนักงานที่ได.ดําเนินการไปแล.วตลอด
ระยะเวลาที่ผ�านมาและที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

  4. กรณีที่พนักงานร.องทุกข�เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช.เพ่ือรวบรวมข.อมูลและหลักฐานช่ัวโมง 
การทํางานเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาซ่ึงไม7ได.มีการเก็บหลักฐานดังกล7าวไว.นั้น  ขอช้ีแจงว7าโดยหลักการ
ที่บริษัทฯ กําหนดเง่ือนไขจํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานไว.เพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติพนักงาน 
จะต.องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานไว.โดยหน7วยงานที่เกี่ยวข.อง แต7เนื่องจากการปฏิบัติที่ผ7านมาในการพิจารณา
เล่ือนตําแหน7งจะพิจารณาจากจํานวนปXในการดํารงตําแหน7งของพนักงาน ดังนั้น อาจทําให.หน7วยงาน 
ที่เกี่ยวข.องไม7ได.มีการเก็บรวบรวมข.อมูลดังกล7าวไว.   
 

๕/5. สําหรับ... 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

5. สําหรับประเด็นที่พนักงานร.องทุกข�เกี่ยวกับการไม7ดําเนินการใด ๆ ให.กับพนักงาน 
 เมื่อล7วงเลยมาเกินกว7า ๖ เดือน หลังจากได.รับเรื่องจากหน7วยงานต.นสังกัด  บค.ทบ. ขอช้ีแจงว7า บริษัทฯ ได.มี
การดําเนินการในเรื่องดังกล7าวแล.ว โดยบริษัทฯ ได.พิจารณาแนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่ได.รับผลกระทบ
จากการทบทวนคุณสมบัติประจําตําแหน7งสําหรับกลุ7มปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล.ว  พร.อมทั้งได.ทําหนังสือ
เพ่ือแจ.งผลการพิจารณาให.กับผู.บังคับบัญชาของพนักงานได.รับทราบและช้ีแจงทําความเข.าใจให.กับพนักงาน  

 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี 2/2560 (194) 
วันท่ี  28 กุมภาพันธ� 2560 

 
วาระท่ี 4       เรื่อง  กิจการสัมพนัธ� 
วาระท่ี 4.1    เรื่อง  พิจารณาให,ความเห็นเก่ียวกับการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส6งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ� 
  

 

-ไม�มีประเด็นนําเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี 2/2560 (194) 
วันท่ี  28 กุมภาพันธ� 2560 

 
วาระท่ี 4      เรื่อง กิจการสัมพันธ� 
วาระท่ี 4.2  เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข0อขดัแย0งในรฐัวิสาหกิจ 

 

-ไม�มีประเด็นนําเสนอ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี 2/2560 (194) 
วันท่ี  28 กุมภาพันธ� 2560 

 

วาระท่ี 4          เรื่อง   กิจการสัมพันธ� 
วาระท่ี 4.3       เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข.อบังคับในการทํางานอันเป1นประโยชน�ต4อ    
                              นายจ.าง ลูกจ.าง และรัฐวิสาหกิจ 
 

-ไม�มีประเด็นนําเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ (๑๙๔) 
วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 

 
วาระท่ี ๔ เรื่อง กิจการสัมพนัธ� 
วาระท่ี 4.4      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพือ่แก�ป�ญหาตามคําร�องทุกข�ของลูกจ�างหรือสหภาพแรงงานฯ    

        รวมถึงการร�องทุกข�ทีเ่ก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 

 

 

-ไม�มีประเด็นนําเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี 2/2560 (194) 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2560 

 
วาระท่ี 4         เรื่อง  กิจการสัมพันธ� 
วาระท่ี 4.5      เรื่อง  ปรึกษาหารือเพือ่พิจารณาปรับปรุงสภาพการจ.าง 
วาระท่ี 4.5.1   เรื่อง   การพิจารณาปรับอัตราค0าจ.างของลูกจ.าง 
 
1. วัตถุประสงค�ในการนําเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

2. ความเป7นมา 

กรรมการฝ�ายสหภาพแรงงานฯ นําเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 
(194)  วันที่ 28 กุมภาพันธ" 2560  ขอให5บริษัทฯ พิจารณาปรับอัตราค8าจ5างของลูกจ5างที่เป;นสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห8งประเทศไทย ดังน้ี 

1. ขอให5ปรับอัตราค8าจ5างให5กับลูกจ5างที่เป;นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ในอัตราร5อยละ 4 เท8ากัน
ทั้งหมดทุกคน 

2. ขอให5ปรับย5อนหลังตามมติ ครม. ที่กําหนดว8า ไม8ก8อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557  
3. การนําผลการปฏิบัติงานของลูกจ5างในระยะเวลา 1 ปD มาใช5ประกอบการต8อสัญญาจ5างในแต8ละปD 

  ท่ีมา   (อ5างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห8งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 

199/๒๕๕๙  ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๙)  
 
3. ผลการดําเนินการ 

ทกบ. นําเสนอผลการศึกษาต8อสายบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาก8อนเสนอ ผวท. เพ่ือพิจารณาให5
ความเห็นชอบ  จากนั้นจะรายงานต8อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ" 
 

4. มติท่ีประชุม 
    

 
    

 

 

   



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี 2/2560 (194) 
วันท่ี  28 กุมภาพันธ� 2560 

 
วาระท่ี 4        เรื่อง  กิจการสัมพันธ� 
วาระท่ี 4.5     เรื่อง  ปรึกษาหารือเพือ่พิจารณาปรับปรุงสภาพการจ.าง 
วาระท่ี 4.5.2  เรื่อง  การพิจารณาปรับปรุงค/าเครื่องแต/งกายพนักงาน (ค/าเครื่องแบบ  ค/าชุดทํางาน                   
                               เฉพาะกิจ  ชุดเส้ือกันหนาว) 
 
1. วัตถุประสงค�ในการนําเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

2. ความเป8นมา 

กรรมการฝ� ายสหภาพแรงงานฯ นํ าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ" ในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2560 (194)  วันที่ 28 กุมภาพันธ" 2560 เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค4าเครื่องแต4งกายพนักงาน  
(ค4าเครื่องแบบ  ค4าชุดทํางานเฉพาะกิจ  ชุดเส้ือกันหนาว)  

  ท่ีมา   (อ7 าง ถึ ง  หนั ง สือสหภาพแรงงานรั ฐ วิสาหกิจวิทยุการบินแห4 งประเทศไทย 

ที่ สรร.ว.ท. 004 /2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560)  
 ข.อพิจารณาของ สรร.ว.ท.    

1. เงินช4วยเหลือค4าเครื่องแบบของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให7กับพนักงานชายปAละ 2,000 บาท 
และพนักงานหญิงปAละ 2,300 บาท โดยมีผลตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2547 สรร.ว.ท. 
พิจารณาว4า เปGนอัตราเงินช4วยเหลือที่ไม4สอดคล7องกับสภาพเศรษฐกิจและภารกิจของ
พนักงานในปHจจุบัน 

2. จากการที่บริษัทฯ ได7จัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจของวิศวกร จํานวน 2 ชุด ปAเว7นปA และ
จัดเส้ือกันหนาวของพนักงานที่ปฏิบัติงานเข7ากะให7ปAละ 1 ชุด (พนักงานปกติจัดให7 
1 ชุด/5ปA)  สรร.ว.ท. พิจารณาว4า บริษัทฯ ควรจะสนับสนุนเปล่ียนเปGนวงเงินแทนให7กับ
พนักงานทุกปA โดยให7พนักงานจัดหาชุดปฏิบัติงานเองทําให7เกิดความสะดวกสําหรับ
พนักงานในการจัดหาชุดคุณภาพเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติงาน และเปGนการลด
ภาระการดําเนินการของบริษัทฯ ในการหาผู7รับจ7างตามกระบวนการทางพัสดุ 

 
 
 

2/3. วงเงิน... 
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3. วงเงินที่ขอให7บริษัทฯ พิจารณาปรับเพ่ิมนั้น สรร.ว.ท. ได7พิจารณาจากเงินช4วยเหลือ 
3 ส4วน ได7แก4 ค4าเสื้อกันหนาว ค4าชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ และค4าเครื ่องแบบ
พนักงาน โดยปรับเพิ ่มอีกประมาณร7อยละ 10  ทั ้งนี ้ จากการตั้งงบประมาณ 
ค4าเส้ือกันหนาว เปGนเงิน 1,000 บาท ค4าชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เปGนเงิน 1,500 บาท  
รวมเปGนเงิน 2,500 บาท เมื่อนํามารวมกับค4าเครื่องแบบชายจํานวนเงิน 2,000 บาท/ปA 
หรือค4าเครื่องแบบหญิงจํานวนเงิน 2,300 บาท/ปA จะเปGนเงิน 4,500 บาท-4,800 บาท 
แต4 สรร.ว.ท. ขอให7เฉล่ียเท4ากันทั้งพนักงานชายและหญิง ในวงเงิน 5,000 บาท/ปA  

   สรร.ว.ท. ขอเสนอบริษัทฯ  ดังน้ี 
ขอให7 บริษั ทฯ พิจารณาปรับเ พ่ิมเ งิ นช4 วยเหลือค4 าเครื่ องแต4 งกายพนักงาน 

ดังกล4าวเปGนเงิน 5,000 บาท/ปA โดยให7พนักงานเปGนผู7ดําเนินการจัดหาเองตามรูปแบบที่บริษัทฯ กําหนด 
   

3. ผลการดําเนินการ 

   บริษัทฯ จะเสนอผลการดําเนินการต4อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"ในเดือนมีนาคม 
2560 

 
4. มติท่ีประชุม 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี 2/2560 (194) 
วันท่ี  28 กุมภาพันธ� 2560 

 
วาระท่ี 4        เรื่อง  กิจการสัมพันธ� 
วาระท่ี 4.5     เรื่อง  ปรึกษาหารือเพือ่พิจารณาปรับปรุงสภาพการจ.าง 
วาระท่ี 4.5.3  เรื่อง  การขอทราบความคืบหน.าเรื่อง เงินเพิ่มค1าศักยภาพวิศวกร 

 
1. วัตถุประสงค�ในการนําเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

2. ความเป8นมา 

กรรมการฝ� ายสหภาพแรงงานฯ นํ าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ" ในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2560 (194)  วันที่ 28 กุมภาพันธ" 2560 เรื่อง การขอทราบความคืบหน5าเรื่อง เงินเพ่ิมค6าศักยภาพ
วิศวกร  

ท่ีมา  (อ5างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห6งประเทศไทย 

ที่ สรร.ว.ท. 004 /2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560) 
ตามที่บริษัทฯ ได5เคยนําเสนอเรื่อง การพิจารณาเงินเพ่ิมศักยภาพวิศวกรเป@นวาระการประชุม

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ"ไปแล5วนั้น  สรร.ว.ท. มีความเห็นเสนอให5บริษัทฯ พิจารณาทบทวนบางประเด็น 
อาทิ เรื่องเงินดังกล6าวเป@นค6าจ5างเมื่อจ6ายแล5วสามารถระงับการจ6ายได5หรือไม6 และบริษัทฯ ได5นํากลับไปพิจารณา  
โดยจะเสนอหลังจากพิจารณาค6าตอบแทนพนักงานในระยะที่ 3 ซ่ึงคาดว6าจะสรุปผลได5ปลายปE 2559   
สมาชิกสายงานวิศวกรรมภูมิภาคสอบถามความคืบหน5ามายัง สรร.ว.ท.  
 ข.อพิจารณาของ สรร.ว.ท.    

1. สมาชิกสายงาน วิศวกรรมภู มิภาคที่ ผ6 านการทดสอบเป@ น จํ านวนมาก 
กังวลใจว6า บริษัทฯ จะดําเนินการเรื่องน้ีอย6างไร  

2. สรร.ว.ท. มีความเห็นว6า เรื่องน้ีเป@นประโยชน"กับบริษัทฯ หากนํามาใช5อาจจะช6วยลด
ค6าใช5จ6าย ไม6ต5องเพ่ิมวิศวกรที่มาดูแลอุปกรณ"ส่ือสารที่ใช5ในการเดินอากาศ ซ่ึง
วิศวกรของบริษัทฯ เป@นผู5ที่มีความรู5ความสามารถ บริษัทฯ น6าจะพิจารณานํามาใช5
ให5เกิดประโยชน"สูงสุด  

 
 
 

2/   สรร.ว.ท…. 
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 สรร.ว.ท. ขอเสนอบริษัทฯ  ดังน้ี 
ขอให5บริษัทฯ แจ5งความคืบหน5าในการดําเนินการของนโยบาย  และหากนโยบายน้ี     

ยังดําเนินการต6อ ขอสอบถามดังน้ี 

� วิศวกรที่ ผ6 านการทดสอบมานานแล5 ว จะต5องเข5 ารั บการทดสอบ 
อีกครั้งหรือไม6 อย6างไร 

� ค6าตอบแทนเงินเพ่ิมค6าศักยภาพวิศวกรจะสามารถเริ่มจ6ายได5เมื่อไร เป@นอัตรา
เท6าไร  

� ขอทราบเง่ือนไขการจ6าย 

� บริษัทฯ จะมีการทบทวนอัตราค6าตอบแทนน้ีหรือไม6 
 

3. ผลการดําเนินการ 

   บริษัทฯ จะเสนอผลการดําเนินการต6อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"ในเดือนมีนาคม 
2560 

 
4. มติท่ีประชุม 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ�ครั้งท่ี 2/2560 (194) 
วันท่ี  28 กุมภาพันธ� 2560 

 
วาระท่ี 5        เรื่อง  อ่ืน ๆ 

  วาระท่ี 5.1    เรื่อง การขอทราบแนวโน/มการจ0ายค0าใบอนุญาตวิศวกรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับ   
กิจการบิน และค0าวิชาชีพขาดแคลนในอนาคต 

 
1. วัตถุประสงค�ในการนําเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

2. ความเป;นมา 

กรรมการฝ� ายสหภาพแรงงานฯ นํ าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ" ในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2560 (194)  วันที่ 28 กุมภาพันธ" 2560 เรื่อง การขอทราบแนวโน5มการจ6ายค6าใบอนุญาตวิศวกร 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกิจการบิน และค6าวิชาชีพขาดแคลนในอนาคต 

ท่ีมา  (อ5างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห6งประเทศไทย 

ที่ สรร.ว.ท. 004 /2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560) 
ปAจจุบันงานด5านกิจการบินมีความเจริญก5าวหน5า และมีหน6วยงานที่กํากับดูแลเพื่อให5เปCน

มาตรฐานทางด5านกิจการบิน ซึ่งส6งผลกระทบกับบุคลากรของงานวิศวกรรมของบริษัทฯ โดยต5องมี 
การวางแผนงานเพื่อพัฒนาปรับตัวให5สอดคล5องและให5ทันต6อระบบใหม6ที ่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั ้ง  
ต 5อง ดํา เน ินการภายใต 5แนวปฏ ิบ ัต ิของหน 6วยงานที ่เ ข 5ามากําก ับด ูแลและให 5การร ับรองว ิศวกร   
ซึ ่ง เรื ่อง นี ้สมาช ิก สรร.ว.ท. ที ่ปฏ ิบ ัต ิงานในสายงานว ิศวกรรมมีความก ังวลเกี ่ยวก ับการเตร ียม 
ความพร5อมพัฒนาบุคลากรด5านวิศวกรรมของบริษัทฯ ว6า มีแนวโน5มอย6างไรกับวิศวกรที่ปฏิบัติงานดูแล 
และบํารุงรักษาเครื่องช6วยการเดินอากาศ และอุปกรณ"ส่ือสารที่ใช5ในกิจการบินที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู6 

ข/อพิจารณาของสหภาพแรงงานฯ 

1. ขอให5บริษัทฯ เร6งศึกษาเรื่องใบอนุญาตซ6อมบํารุงอุปกรณ"ส่ือสารกิจการบิน   
เพ่ือวางแผนการพัฒนาบุคลากรด5านวิศวกรรม และเตรียมตัวของพนักงาน 
ด5านการพัฒนาและการปรับตัว เช6น ด5านการใช5ภาษาอังกฤษ การมีใบอนุญาต 
ซ6อมบํารุงอุปกรณ"ส่ือสารที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการบิน หรือ การมีหน6วยงานใด 
มารับรองหรือไม6 อย6างไร เปCนต5น 

2. บริษัทฯ ต5องแจ5งข5อมูลข6าวสารที่เกี่ยวเนื่องให5กับผู5เกี่ยวข5องที่ได5รับผลกระทบ 
ในสายงานวิศวกรรมอย6างต6อเนื่อง เพ่ือให5พนักงานเตรียมตวัรองรบักบัภารกิจทีต่5อง
ทําในอนาคตอันใกล5น้ี 

 2/สหภาพฯ… 
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 สหภาพแรงงานฯ ขอนําเสนอบริษัทฯ  ดังน้ี 

1. ขอทราบแนวโน5มการจ6ายค6าใบอนุญาตวิศวกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกิจการบิน 
และค6าวิชาชีพขาดแคลนในอนาคต 

2. ขอให5บริษัทฯ ดําเนินการติดต6อส6วนงานที่กํากับดูแล เพ่ือจัดหาวิทยากร 
มาบรรยายให5พนักงานได5 รับทราบแนวโน5มในอนาคตของธุรกิจการบิน 
และการกํากับดูแลความรู5ความสามารถของวิศวกรที่ต5องใช5 

 
3. ผลการดําเนินการ 

   บริษัทฯ จะเสนอผลการดําเนินการต6อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"ในเดือนมีนาคม 
2560 

 
4. มติท่ีประชุม 
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