




การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๑     เร่ือง  แจ้งเพ่ือทราบ
             





























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๓       เร่ือง   ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๓.๑  เร่ือง  การพิจารณาผลตอบแทนพิเศษสำาหรับพนักงานท่ีมอีตัราเงนิเดืือนสงงสดุื

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครัง้ที ่๑/๒๕๕๙ (๑๘๑) วนัที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  เพือ่ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาดังนี้
ท่ีมา (อ้างถงึ หนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๒๒๒/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)
ตามทีบ่ริษัทฯ ได้นำาเสนอขอปรับปรุงข้อบังคับพนักงานเรื่องการประเมินผลการปฏิิบัติงาน

ของพนักงานเกีย่วกับบำาเหนจจพเิศษกรณพีนกังานเงนิเดือนเตจมขัน้ใหค้ณะกรรมการกิจการสัมพันธพ์ิจารณา
ใหค้วามเหจนชอบ ซึง่ปรบัเปล่ียนดังนี้ จากเดิม กรณพีนกังานมผีลการประเมนิในเกณฑดี์ขึ้นไปใหบ้ำาเหนจจพเิศษใน
อัตรารอ้ยละ ๒ หรอืรอ้ยละ ๓.๗๕ แล้วแตผ่ลการปฏิบิตังิาน มรีะยะเวลา ๖ เดือน ในการพจิารณาครัง้ตอ่ไปกจจะ
กลับมาใชฐ้านเงนิเดือนเดิม และสรร.ว.ท. ใหค้วามเหจนชอบนัน้ 

ตอ่มา สรร.ว.ท. ได้ตรวจสอบแนวปฏิบิตัดัิงกล่าวแล้ว พบวา่ ไมไ่ด้ระบเุงือ่นไขระยะเวลาในการให้
บำาเหนจจพเิศษไว ้อีกทัง้บำาเหนจจพเิศษดังกล่าวกำาหนดวา่เปคนคา่จา้ง ดังนัน้หากไมม่กีารระบุเงือ่นไขระยะเวลา
ในการใหอ้าจจะมปีญัหาทีไ่มเ่ปคนไปตามเจตนารมณข์องบรษิทัฯ และอาจมปีญัหาในอนาคตด้วย จงึขอใหบ้รษิทัฯ
พิจารณาทบทวนข้อบังคับเรือ่งบำาเหนจจพิเศษกรณีพนักงานมีเงินเดือนเตจมขัน้ในประเดจนเงือ่นไขระยะเวลา
ในการจา่ยด้วย

๓. ผลการดืำาเนินการ
ทกบ. จัดทำาร่างประกาศเรื่องดังกล่าวเสนอ นต.บท. พิจารณา และนำาร่างประกาศที่ผ่าน

การพจิารณาจาก นต.บท. นำาเขา้หารอืรว่มกับสหภาพฯ เมือ่วนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๙  ขณะนี้ ทกบ. ได้ปรบัแก้
รา่งประกาศอีกครัง้เรยีบรอ้ยแล้ว และได้นำาเสนอสายบงัคบับญัชาเพือ่พจิารณา  ซึง่เมือ่รบัทราบการพจิารณาแล้ว
จะรายงานขอ้มลูตอ่คณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๓       เร่ือง   ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๓.๒   เร่ือง   การจ่ายคา่ทำางานในวันหยดุเพ่ิมเตมิ (วันตรุษอด้ิีลฟิตรี (วันรายอปอซอ)          
                             วันตรุษอด้ิีลอฎัฮา (วันรายอฮจัย)ี และวันตรุษจีน) ให้กับสมาชกิ ศญ.บภ ๑.

๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นำาเสนอคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใในการประชุมม

ครมง้ที ่๓/๒๕๕๙ (๑๘๓) วมนที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙  เพือ่ขอหารอื เรือ่ง การจ่าายค่าาทำงางานในวันหนหยเดเพิม่เติม
(วมนตรมษอีดจ้ลฟติรี (วมนรายอปอซอ) วมนตรมษอีดจ้ลอมฎฮา (วมนรายอฮมจยี) และวมนตรมษจนี) (อ้างถงึ หนหงสือสหภาพ
แรงงานฯ ทำี ่สรร.วัน.ทำ. ๐๑๗/๒๕๕๙ ลงวันหนทำี ่๒๘ มกราค่ม ๒๕๕๙) โดยมขีอ้หารอืจำานวน ๕ ขอ้ ดมงนี้ 

๑. สมาชุจกทีป่ฏจบมตจงาน ณ ศญ.บภ ๑. จะได้รมบวมนหยมดตามประกาศนี้ ๓ วมนตอ่ป ีใชุห่รอืไม่
๒. กรณีทีส่มาชุจกไม่ได้สมงกมดในพื้นที่ เชุ่น พนมกงานส่วนกลางหรือศูนยใควบคมมการบจนอื่น ๆ

เดจนทางไปปฏจบมตจงานในพื้นทีด่มงกล่าว จะได้รมบวมนหยมดเพจม่เตจมเหมอืนกมบพนมกงาน ศญ.บภ ๑. หรอืไม ่อยา่งไร
๓. หากบรจษมทฯ ประกาศวมนหยมดก็ขอให้บรจษมทฯ จ่ายค่าทำางานในวมนหยมดและค่าล่วงเวลา

ในวมนหยมดใหก้มบพนมกงานเขา้กะ ศญ.บภ ๑. และพนมกงานไมเ่ขา้กะ สหภาพแรงงานฯ ขอใหบ้รจษมทฯ ตรวจสอบวา่
ตมง้แตม่ปีระกาศบมงคมบใชุ ้บรจษมทฯ ได้จา่ยคา่ทำางานในวมนหยมด และคา่ล่วงเวลาในวมนหยมดใหก้มบพนมกงานทีม่สีจทธ์จได้รมบ
คา่ตอบแทนในการทำางานตามประกาศแล้วหรอืไม่

๔. หากบรษิหทำฯ ยหงไมาได้จ่าายค่าาตอบแทำนในการทำงางาน ขอใหบ้รษิหทำฯ จ่าายใหก้หบพนหกงานพรอ้ม
ดอกเบี้ยรอ้ยละ ๗.๕ ตาอป ีนหบตหง้แตางวันดการจ่าายค่าาจ่า้งในเดือนทำีพ่นหกงานมสิีทำธไิด้รหบเงนิดหงกลาาวัน

๕. หากสมาชกิ ศญ.บภ ๑. ได้รหบค่งาสหง่ไปปฏิบิหตงิานนอกพื้นทำีจ่่หงหวันหดสงขลา หรอื นอกสถานทำี่
ทำงางานปกตใินวันหนหยเดดหงกลาาวัน จ่ะได้รหบค่าาทำงางานในวันหนหยเด หรอืค่าาลาวันงเวันลาในวันหนหยเดหรอืไมา

ทมง้นี้ ในการประชุมมฯ ครมง้ที ่๓/๒๕๕๙ (๑๘๓) วมนที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙ บรจษมทฯ ได้ชี้แจ่งให้
สหภาพแรงงานฯ เขา้ใจตรงกมนเรยีบรอ้ยแล้วมจีำานวน ๔ ขอ้ ได้แก ่ขอ้ ๑-๓ และ ขอ้ ๕   ทำหง้นี้ ยหงค่งเหลือ ๑ ขอ้
ค่อื ขอ้ ๔ เรือ่ง ดอกเบี้ยทำีอ่ยูาระหวันาางการตรวันจ่สอบ วันเิค่ราะห ์พจิ่ารณาและบรษิหทำฯ จ่ะนงามารายงานเพือ่ทำราบ
ในการประชเมฯ ค่รหง้ทำี ่๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)  

๒/๓. ผลการดำาเนินการ...



-๒-

๓. ผลการดำาเนินการ
บค่.ทำบ. อยูาระหวันาางการตรวันจ่สอบ ประสานข้อมูลกหบพนหกงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

การพจิ่ารณานงาเสนอสายบหงค่หบบหญชา  และเมือ่ได้รหบทำราบผลการพจิ่ารณาแล้วันจ่ะรายงานตาอค่ณะกรรมการ
กจิ่การสหมพหนธเ์พือ่ทำราบ 

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔       เร่ือง กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๔.๑    เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสทิธภิาพในการดำาเนินงานของ     
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนสง่เสริมและพัฒนาการแรงงานสมัพันธ์
วาระท่ี ๔.๑.๑  เร่ือง การพัฒนาและปรับเปลีย่นการปฏบิตังิานของศนูยค์วบคมุการบนิหัวหิน

๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นำาเสนอคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใในการประชุมม

ครมง้ที ่๔/๒๕๕๙ (๑๘๔) วมนที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  เนือ่งจากสมาชุจกสหภาพฯ ขอใหส้หภาพฯ สอบถามความคบืหนา้
การดำาเนจนการของบรจษมทฯ เรือ่ง การพฒันาและปรบัเปล่ียนการปฏบิตังิานของศนูยค์วบคมุการบนิหัวหนิ

ท่ีมา    
(อ้างถงึ หนมงสือสหภาพแรงงานรมฐวจสาหกจจวจทยมการบจนแหง่ประเทศไทยที ่สรร.ว.ท. ๐๕๒/๒๕๕๙

ลงวมนที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๕๙)
ตามที ่บรจษมทฯ แจง้ให ้สรร.ว.ท. ทราบวา่ จะพมฒนาดำาเนจนการบรจหารงานศนนยใควบคมมการบจนหมวหจน

(ศน.บภ ๑.)  โดยนำาอมปกรณใเครือ่งชุว่ยการเดจนอากาศและเทคโนโลยมีาใชุง้าน และจะมกีารโยกยา้ยพนมกงานของ
ศนนยใฯ ส่วนหนึง่เขา้มาปฏจบมตจงานส่วนกลาง เพือ่เปนนการลดคา่ใชุจ้า่ย เนือ่งจากบรจษมทฯ ไมม่พีื้นทีส่ำานมกงานรองรมบ
กมบการขยายงานด้านควบคมมจราจรทางอากาศที่ขยายตมวเพจ่มขึ้น  ปจจจมบมนเวลาล่วงเลยมาระยะหนึ่ง
คณะกรรมการบรจหารสหภาพฯ เมือ่วมนที ่๑๘ กมมภาพมนธ์ใ ๒๕๕๙ มมีตจใหน้ำาเสนอขอหารอืกมบคณะกรรมการ-
กจจการสมมพมนธ์ใในการประชุมมเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

ในการนี้ สมาชุจกฯ ได้สอบถามความความคบืหนา้ของการดำาเนจนการในเรือ่งดมงกล่าว สหภาพฯ
จงึเปนนตมวแทนสอบถามดมงนี้

๑. ขอทราบความคบืหนา้ของนโยบายการพมฒนาศนนยใควบคมมการบจนหมวหจน ในเรือ่งการพมฒนา
    ทรมพยากรบมคคล  ทีอ่ยนอ่าศมย  และครอบครมว ทีจ่ะตอ้งได้รมบผลกระทบ

  ๒. ขอสอบถามวา่ ในอนาคตจะมพีนมกงานปฏจบมตจงาน ณ ศน.บภ ๑.  คงเหลือจำานวนกีค่น 
ปฏจบมตจงานในส่วนใดบา้ง

๓. ขอทราบแผนงานของบรจษมทฯ ในชุว่งการเปล่ียนถา่ย ภายในระยะเวลา ๕ ปแีรก   จะมี
 พนมกงานกีค่น  บรจษมทฯ มแีผนการจะดำาเนจนการอยา่งไร เพือ่ใหพ้นมกงานเตรยีมตมว

๒/ ๔. หอบมงคมบการบจน...



-๒-

๔. หอบมงคมบการบจนตราดจะขึ้นอยนภ่ายใตก้ารกำากมบดนแลของใคร
  ๕. ศน.บภ ๑. จะมสีถานะเปนนอยา่งไร ขึ้นอยนภ่ายใตก้ารกำากมบดนแลของใคร

๖. อมตรากำาลมงของพนมกงานในภาพรวมทมง้หมดเปนนอยา่งไร

๓. ผลการดำาเนินการ
บรจษมทฯ เห็นชุอบให้นำาเข้าบรรจมเปนนวาระการประชุมมคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใ

ครมง้ที ่๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)  ส่วนผลการดำาเนจนการจะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใในคราวตอ่ไป

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔      เร่ือง กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๔.๒  เร่ือง หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขดัแยง้ในรัฐวิสาหกิจ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔       เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๔.๓    เร่ือง  การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางานอันเปนนประโยชน์ต่ออ   
                          นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ
วาระท่ี ๔.๓.๑  เร่ือง ขอทราบแนวปฏบิตั่กิารจอายคอาวิชาชพีวิศวกร

๑. วัต่ถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปนนมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นำาเสนอคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใในการประชุมม

ครมง้ที ่๔/๒๕๕๙ (๑๘๔) วมนที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  เนือ่งจากสมาชุจกสหภาพฯ ขอใหส้หภาพฯ สอบถามความคบืหนา้
การดำาเนจนการของบรจษมทฯ เรือ่ง การจาายคาาวจชุาชุพีวจศวกร  

ท่ีมา    
(อ้างถงึ หนมงสือสหภาพแรงงานรมฐวจสาหกจจวจทยมการบจนแหางประเทศไทยที ่สรร.ว.ท. ๐๕๒/๒๕๕๙

ลงวมนที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๕๙)
ตามทีบ่รจษมทฯ ได้ปรมบเปล่ียนการจาายคาาวจชุาชุพีวจศวกรใหก้มบพนมกงานทีม่ีวมฒจการศึกษาระดมบ

ปรจญญาตรทีางด้านวจศวกรรมขึ้นไป จากเดจมทีม่เีงือ่นไขวาา ตอ้งปฏจบมตจงานครบ ๑ ปขีึ้นไป ปรมบเปล่ียนเปนนตอ้ง
ปฏจบมตจงานเปนนระยะเวลา ๓ ปี กาอน จงึจะจาายเงจนคาาวจชุาชุพีดมงกลาาวให้  ซึึง่สหภาพฯ ไมาเหนนด้วย แตาเนือ่งจาก
พนมกงานทีเ่ขา้มาใหมาไมาได้เปนนสมาชุจกสหภาพฯ จงึเปนนเรือ่งของบรจษมทฯ ทีจ่ะดำาเนจนการได้ ตาอมาพนมกงานกลมามนี้ได้
สมมครเปนนสมาชุจกฯ และขอใหส้หภาพฯ เปนนตมวแทนเจรจากมบบรจษมทฯ เพือ่ใหบ้รจษมทฯ ปฏจบมตจตามขอ้ตกลงเกีย่วกมบ
สภาพการจ้างเรือ่งการจาายคาาวจชุาชุพีดมงกลาาว  และปัจจมบมนได้มีสมาชุจกฯ สอบถามความคืบหน้าและขอให้
สหภาพฯ ชุาวยตจดตามการดำาเนจนการของบรจษมทฯ  สหภาพฯ จงึขอแจง้ทีม่าของเรือ่งดมงกลาาว ลำาดมบความได้ดมงนี้

 ๑. บรจษมทฯ ได้ปรมบเปล่ียนแนวปฏจบมตจการจาายคาาวจชุาชุพีวจศวกรใหก้มบพนมกงานทีม่วีมฒจการศกึษา
ระดมบปรจญญาตรด้ีานวจศวกรรมขึ้นไปทีต่อ้งปฏจบมตจงานครบ ๑ ปขีึ้นไป เปนน อยาางนอ้ย ๓ ป ีจงึจะพจจารณาจาาย
คาาวจชุาชุพีดมงกลาาวให ้โดยกำาหนดไวใ้นประกาศบรจษมทฯ เรือ่ง บมญชุเีงจนเพจม่คาาใบอนมญาตพนมกงานควบคมมจราจร
ทางอากาศ คาาใบอนมญาตนมกบจน คาาเส่ียงอมนตรายในทีสู่ง ตามบมญชุหีมายเลข ๒ ซึึง่มผีลบมงคมบใชุว้มนที ่๑ สจงหาคม
๒๕๔๐ (สจง่ทีส่างมาด้วย ๑)

๒/๒. สหภาพฯ …
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๒. สหภาพฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง (สจ่งที่สางมาด้วย ๒) เพื่อทำาข้อตกลงเกี่ยวกมบสภาพการจ้าง
ฉบมบลงวมนที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (สจง่ทีส่างมาด้วย ๓) ขอ้ที ่๑๒ กำาหนดวาา

“ข้อ  ๑๒ ทม้งสองฝ่ายเหนนชุอบราวมกมนให้การพจจารณาปรมบเพจ่มเงจนคาาวจชุาชุีพ
คาาใบอนมญาตพนมกงานควบคมมจราจรทางอากาศ คาาใบอนมญาตนมกบจน และคาาเส่ียงอมนตรายในทีสู่ง เปนนไปตาม
ผลการศกึษาวจเคราะหใทีบ่รจษมทฯ กำาลมงดำาเนจนการอยูา ซึึง่จะแล้วเสรนจภายใน ๒ เดือน นมบแตาวมนทีข่อ้ตกลงฉบมบนี้
มผีลบมงคมบใชุ ้โดยในสาวนของเงจนเพจม่คาาวจชุาชุพีจะปรมบเพจม่ขึ้นไมานอ้ยกวาารอ้ยละ ๒๕” 

๓. บรจษมทฯ  ได้ตม้ งคณะทำางานกำาหนดอมตราคาาตอบแทนพจ เศษ  (ประเภทคาาใบอนมญาต
ควบคมมจราจรทางอากาศ คาาใบอนมญาตนมกบจน และผูใ้ชุว้จชุาชุพีเฉพาะ หรอืเชุีย่วชุาญเฉพาะในการปฏจบมตจงาน)
ประกอบด้วยตมวแทนสหภาพฯ และตมวแทนฝา่ยบรจษมทฯ รวมจำานวน ๑๖ คน (สจง่ทีส่างมาด้วย ๔)

๔. บรจษมทฯ ได้ปรมบปรมงเรือ่ง ขอ้บมงคมบเกีย่วกมบเงจนเดือน ตำาแหนาง บำาเหนนจประจำาป ี และเงจนชุดเชุย
เวลาฯ  ซึึง่เกจดขึ้นจากคณะทำางานฯ ตามขอ้ ๓ ในประกาศดมงกลาาวมกีารปรมบเงจนเพจม่คาาวจชุาชุพีขึ้นรอ้ยละ ๒๕ และ
กำาหนดเงือ่นไขของการจาาย โดยความเหนนชุอบราวมกมนของคณะทำางานทมง้สองฝา่ย ประกาศนี้มผีลบมงคมบใชุเ้มือ่วมนที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ (สจง่ทีส่างมาด้วย ๕)

๕. บรจษมทฯ ออกประกาศ เรือ่ง หลมกปฏจบมตจเกีย่วกมบการจาายเงจนเพจม่คาาวจชุาชุพีฯ และคาาใบอนมญาต
ตาาง ๆ ตามบมญชุเีงจนเพจม่คาาวจชุาชุพีฯ (บมญชุหีมายเลข ๒/๑) (สจง่ทีส่างมาด้วย ๖) โดยปรมบเปล่ียนเงือ่นไขใหพ้นมกงาน
ผูป้ฏจบมตจงานสายเทคนจคตมง้แตาตำาแหนางวจศวกรระบบ/เจา้หนา้ทีแ่ผนงานอาวมโส/เจา้หนา้ทีร่ะบบสารสนเทศอาวมโส
ขึ้นไป  ซึึง่สำาเรนจการศกึษาระดมบปรจญญาตรี และปฏจบมตจงานด้านเทคนจคกมบบรจษมทฯ มาแล้วอยาางนอ้ย ๓ ป ีและผาาน
การประเมจนทดสอบความรู ้ความสามารถเฉพาะตำาแหนาง (มผีลสำาหรมบพนมกงานทีเ่ขา้งานตมง้แตาวมนที่ ๑ ตมลาคม
๒๕๕๕)  โดยบรจษมทฯ นำาเขา้หารอืในคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใ เมือ่วมนที ่๑๗ ตมลาคม ๒๕๕๕  การปรมบปรมง
หลมกเกณฑใฯ ดมงกลาาว   มผีลบมงคมบใชุส้ำาหรมบพนมกงานทีเ่ขา้มาปฏจบมตจงานใหมาตมง้แตาวมนที่ ๑ ตมลาคม ๒๕๕๕  และ
ไมาได้เปนนสมาชุจกสหภาพฯ สำาหรมบสมาชุจกสหภาพฯ ถือวาา ข้อตกลงเกีย่วกมบสภาพการจ้าง ฉบมบลงวมนที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ยมงคงมผีลผกูพมนอยูา หากบรจษมทฯ ตอ้งการใหค้รอบคลมมถงึสมาชุจกสหภาพฯ ด้วย  บรจษมทฯ ตอ้ง
ยืน่เปนนขอ้เรยีกรอ้งตามกระบวนการของกฎหมาย และสหภาพฯ ตอ้งเหนนชุอบด้วย จงึจะมผีลบมงคมบใชุ้

คณะกรรมการบรจหารสหภาพฯ เมื่อวมนที่  ๑๘ กมมภาพมนธ์ใ ๒๕๕๙ มีมตจให้นำาเรื่องนี้ เสนอ
ขอหารือกมบคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใในการประชุมมเดือนเมษายน ๒๕๕๙  ในวาระ ๔.๓ การพจจารณา
ปรมบปรมงระเบียบข้อบมงคมบในการทำางานอมนเปนนประโยชุนใตาอนายจ้าง  ลูกจ้าง และรมฐวจสาหกจจ เพราะ
เกี่ยวข้องกมบระเบียบแนวปฏจบมตจที่ยมงไมาชุมดเจน อาจมีปัญหาในทางปฏจบมตจ

ดมงนมน้ สหภาพฯ จงึใคราขอสอบถามบรจษมทฯ ในประเดนนทีเ่กีย่วขอ้ง ดมงนี้
๑. การปรมบเปล่ียนเงื่อนไขโดยปรมบเปล่ียนมาเปนน ๓ ปี บรจษมทฯ สามารถดำาเนจนการ

ได้ทมนทีใชุาหรือไมา มีผลครอบคลมมถึงสมาชุจกสหภาพฯ ด้วยหรือไมา ด้วยเหตมผลใด

๓/๒. พนมกงาน...
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๒. พนมกงานต้องเข้ารมบการทดสอบ     เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรมบคาาวจชุาชุีพอีก
ใชุาหรือไมา หนาวยงานใดเปนนผู้รมบผจดชุอบ และแจ้งกำาหนดลาวงหน้าให้สมาชุจกสหภาพฯ ทราบเพื่อเตรียมตมว
หรือไมา ความรู้ด้านไหนบ้างที่บรจษมทฯ จะประเมจนทดสอบฯ

๓. หนาวยงานใดของบรจษมทฯ เปนนผู้ ได้รมบมอบหมายให้ทำาหน้าที่ทดสอบความรู้
ความสามารถของพนมกงาน  หากสมาชุจกสหภาพฯ ยมงไมาผาานการประเมจนทดสอบฯ จะสามารถปฏจบมตจงาน
ด้านวจศวกรรมได้หรือไมา เนื่องจากยมงมีคมณสมบมตจไมาครบ

๓. ผลการดำาเนินการ
บรจษมทฯ เหนนชุอบให้นำาเข้าบรรจมเปนนวาระการประชุมมคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใ

ครมง้ที ่๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)  และจะเสนอขอ้มลูตาอทีป่ระชุมมในการประชุมมครมง้ที ่๕/๒๕๕๙ (๑๘๕) เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙

๔. มต่ท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔        เร่ือง   กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๔.๔     เร่ือง   ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปญัหาตามคำาร้องทุกข์ข์์องลูกกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    

      รวมถงึการร้องทุกข์ท่ี์เก่ียวกับการลูงโทษทางวินัย
วาระท่ี ๔.๔.๑   เร่ือง   ขอสอบถามการปรับเลือ่นตำาแหนงงเจ้าาหนาาท่่ีควบคมมจ้ราจ้รทีางอากาศ ๓

๑. วัตถมประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นำาเสนอคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใในการประชุมม

ครมง้ที ่๔/๒๕๕๙ (๑๘๔) วมนที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  เนือ่งจากสมาชุจกสหภาพฯ มหีนมงสือรอ้งทมกขใมายมงสหภาพฯ และ
สหภาพฯ จงึเปน็ตมวแทนสอบถามบรจษมทฯ เรือ่ง เหตมผลและขอ้ขมดขอ้งในการปรมบเล่ือนตำาแหนเงเจา้หนา้ทีค่วบคมม-
จราจรทางอากาศ ๓

ท่่ีมา    
(อ้างถงึ หนมงสือสหภาพแรงงานรมฐวจสาหกจจวจทยมการบจนแหเงประเทศไทยที ่สรร .ว.ท. ๐๕๒/๒๕๕๙

ลงวมนที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๕๙)
สมาชุจกสหภาพฯ จำานวน ๒ คน ซึ่งดำารงตำาแหนเง เจ้าหน้าที่ควบคมมจราจรทางอากาศ ๒

(เขตสนามบจนภูมจภาค) สมงกมด ศนูยใควบคมมการบจนภูเก็ต (ศภ.บภ ๑.) ได้ผเานการอบรมหลมกสูตรของ Approach
Control Procedural / Surveillance สนามบจนแมเขเาย (ภูเก็ต) และสนามบจนลูกขเาย กระบีแ่ละระนอง  โดยเขา้รมบ
การทดสอบวมนที่ ๒-๖ มจถมนายน ๒๕๕๘ และผเานการทดสอบและรมบรอง Approach Control Rating จาก
คณะกรรมการกรมการบจนพลเรอืน ตมง้แตเวมนที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ยมงไมเได้รมบการปรมบเปล่ียนตำาแหนเงใหเ้ปน็
เจา้หนา้ทีค่วบคมมจราจรทางอากาศ ๓  และยมงไมเได้รมบทราบสาเหตมของเรือ่งดมงกลเาวจากบรจษมทฯ  จงึขอให้
สหภาพฯ เปน็ตมวแทนสอบถามบรจษมทฯ ดมงนี้

๑.  ขอทราบเหตมผลทีบ่รจษมทฯ ยมงไมเปรมบเล่ือนตำาแหนเงเปน็เจา้หนา้ทีค่วบคมมจราจรทางอากาศ ๓
ใหก้มบสมาชุจกฯ จำานวน ๒ คน บรจษมทฯ จะดำาเนจนการใหเ้มือ่ไร มขีอ้ขมดขอ้งประการใด

๒.  ขอทราบผลของการปรมบเปล่ียนตำาแหนเงฯ  ลเาชุา้ พนมกงานจะได้รมบพจจารณาบำาเหนจ็ (คเาจา้ง)
ยอ้นหลมงหรอืไมเ อยเางไร 

๒/ ๓. ผลการดำาเนนนการ...
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๓. ผลูการดำาเนินการ
บริษัทฯ เห็นชุอบให้นำาเข้าบรรจมเป็นวาระการประชุมมคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใ

ครมง้ที ่๔/๒๕๕๙ (๑๘๔) เดือนเมษายน ๒๕๕๙   ทมง้นี้เรือ่งดมงกลเาวเป็นส่วนหนึง่ของการดำาเนนิการพิจิารณา
ทบทวนคณุสมบตัปิระจำาตำาแหนง่เจหาหนหาทคค่วบคมุจราจรทางอากาศเพิออ่ใหหสอดคล้อหองกับโครงสรหางตำาแหนง่หนหาทค่
รบัผดิชอบตามทคไ่ดหมคการปรบัปรงุใหม ่ ซึึง่บรรจเุปน็วาระการประชมุวาระทค ่๔.๕.๒ เพิออ่พิจิารณาใหหความเห็นชอบ
จากนัน้จะเสนอ บรษิทัฯ เพิออ่พิจิารณาอนมุตั ิ เมออ่ไดหรบัการอนมุตัแิล้อหวจะดำาเนนิการใหหกับพินกังานตามแนวทาง
แกหไขพิรหอมจดัทำาหนงัสออแจหงผล้อการดำาเนนิการตอ่พินกังานแล้อะผบหบงัคบับญัชาโดยตรงในเดออนพิฤษภาคม ๒๕๕๙

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔        เร่ือง   กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๔.๕     เร่ือง    ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระท่ี ๔.๕.๑  เร่ือง   การดำาเนินการตามข้อ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝ่ายบรษิัทฯ นำาเสนอคณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์ใในการประชุมม ครังงท่ ่๔/๒๕๕๙

(๑๘๔) วันท่่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  เพื่อโปรดทราบการดำาเนินการตามข้อตกลงเก่่ยวกับสภาพการจ้าง
ขอ้ท่ ่๑๗  ซึง่มท่่ม่าดังนง่

ท่ีมา
ประกาศท่ ่ปก ๙๐/๒๕๕๘ ลงวนัท่ ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรษิทั วทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย

จำากัด ในฐานะผู้แ้ทนฝา่ยนายจา้ง กับ สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิวทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย ในฐานะผู้แ้ทน
ฝ่ายล้กจ้าง ได้ม่การเจรจาตกลงตามข้อเร่ยกร้องของสหภาพแรงงานฯ โดยทังงสองฝ่ายสามารถเจรจา
ทำาความตกลงกันได้ จงึรว่มกันจัดทำาข้อตกลงเก่ย่วกับสภาพการจา้งตามท่ไ่ด้ตกลงกัน สำาหรับกำาหนดเวลา
การใชุ้บังคับข้อตกลงฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายกำาหนด กล่าวคือ ม่ผูลใชุ้บังคับ ๑ ป ีนับตังงแต่วันท่่
ทังงสองฝา่ยได้ทำาความตกลงกัน และในกรณท่่ม่ไิด้มก่ารเจรจากันใหม ่เมือ่ครบกำาหนดใหถ้อืวา่ขอ้ตกลงเก่ย่วกับ
สภาพการจา้งนง่มผู่ลใชุบ้งัคบัตอ่คราวละ ๑ ป ี

ทังงนง่ ตามข้อตกลงเก่่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อท่่ ๑๗ กำาหนดว่า บบริษัท วิทยมการบิน-
แหง่ประเทศไทย จำากัด ตกลงศกึษาการจา่ยเงนิรางวลัพเิศษ ใหกั้บสมาชุกิสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจวทิยม-
การบินแหง่ประเทศไทย โดยรบัหลักการการพจิารณาจากผูลการดำาเนนิงานในแตล่ะปขีองบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ
จะปฏิบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรค่รังงท่ ่๔/๒๕๕๖ เมือ่วนัท่ ่๑๗ มถิมนายน ๒๕๕๖ โดยถอืปฏิบิตักิารจา่ยเงนิรางวลั
พเิศษพนกังานตามท่เ่คยจา่ยอย้เ่ดิมไปกอ่นจนกวา่จะมก่ารเปล่่ยนแปลง  ทังงนง่ใหผู้ลการศกึษาแล้วเสรจจภายใน ๑ ปี
นบัแตว่นัท่ต่กลงกัน และแจง้ผูลการศกึษาตอ่สหภาพแรงงานฯ เพือ่พจิารณารว่มกันตอ่ไป ซึง่ดำาเนนิการแล้วเสรจจ
ตามระยะเวลาท่ก่ำาหนดไว”้ 

๒/ ๓. ผลการดำาเนินการ...



-๒-

๓. ผลการดำาเนินการ
บริษัทฯ ได้ศึกษาเรือ่งดังกล่าวเร่ยบร้อยแล้ว โดยพิจารณาว่า ในกรณ่ของบริษัทฯ ซึง่ได้รับ

การยกเว้นให้ถือปฏิิบัติการจ่ายโบนัสพนักงานตามท่่เคยจ่ายอย้เ่ดิมไปก่อนจนกว่าจะม่การเปล่่ยนแปลง
หากบรษิทัฯ จะปรบัเปล่่ยนเงนิรางวัลพเิศษโดยนำาผูลการดำาเนนิงานมาพจิารณาตามขอ้ตกลงเก่ย่วกับสภาพ
การจา้งนังน อาจส่งผูลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งถ้กปรบัเปล่่ยนกลมม่ตามเกณฑใการแบง่กลมม่รฐัวสิาหกจิเพือ่ใชุร้ะบบแรงจง้ใจ
ในส่วนของค่าตอบแทนท่เ่ป็นตัวเงนิตามระบบประเมนิผูลการดำาเนนิงานรัฐวิสาหกิจของ สคร . ประกอบกับ
หลักเกณฑใฯ ของ สคร. ท่ก่ำาหนดไว้ขอ้ ๓.๑.๔ กำาหนดวา่ บหา้มรฐัวสิาหกจิจา่ยเงนิในลักษณะเด่ยวกันกับโบนสั
กล่าวคือ เงินท่จ่่ายโดยม่จมดมมง่หมายเพือ่เป็นรางวัล แรงจ้งใจ หรือ ขวัญกำาลังใจให้แก่พนักงานและล้กจ้าง
แตเ่รย่กชุือ่เปน็อยา่งอืน่ เชุน่ คา่ตอบแทนการใหบ้รกิาร เงนิเบง่ยขยนั คา่ครองชุพ่ เงนิสวสัดิการ เงนิคา่ตอบแทน-
พเิศษ หรอื เงนิรางวลั เปน็ตน้  ทังงนง่ ไมว่า่จะจา่ยจากงบทำาการของรฐัวสิาหกจิหรอืจากแหล่งเงนิอืน่ใด”  ซึง่จะม่
ผูลกระทบหากบรษิัทฯ พจิารณาปรับเปล่่ยน หรอื จา่ยเงินเพิม่อืน่ท่ม่่ลักษะเด่ยวกันกับโบนัสกจจะไม่สามารถ
ดำาเนนิการได้ด้วยตนเอง จะตอ้งได้รบัการพจิารณาอนมมตัจิาก สคร. กอ่นจงึจะดำาเนนิการได้  

ดังนังน เพือ่ไมใ่หเ้กิดผูลกระทบตอ่ผูลประโยชุนใท่พ่นักงานได้รับอย้เ่ดิม บรษิัทฯ พจิารณาแล้ว
ใหค้งการจา่ยเงนิรางวลัพเิศษแบบคงท่ ่ตามหลักเกณฑท่ ่สคร. เหจนชุอบในปจัจมบนั         

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔        เร่ือง   กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๔.๕     เร่ือง    ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระท่ี ๔.๕.๒  เร่ือง   การทบทวนคณุสมบตัปิระจำาตำาแหนเงเจ้าหน้าท่ีควบคมุจราจรทางอากาศ 

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพื่อโปรดพจิารณาใหค้วามเห็นชอบกอ่นนำาเสนอกรรมการผู้อ้ำานวยการใหญ่่ลลงนาม   

ประกาศคุณสมบตัปิระจำาตำาแหนง่เจา้หนา้ที่ค่ควบคุมจราจรที่างอากาศตอ่ไป

๒. ความเป็นมา
ตามที่ค่ คณะกรรมการบรษิัที่ฯ ในการประชุมครัง้ที่ค่  ๒/๒๕๕๘ (๕๗๐)    เมื่อวันที่ค่ ๒๘

มกราคม ๒๕๕๘ ได้มคมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างตำาแหน่ง กลุ่มงาน เส้นที่างอาชคพ และ
โครงสร้างเงินเดือน โดยให้มคผูลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ค่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และเพื่อให้สอดคล้อง
กับผูลการวิ เคราะห์และประเมินค่างานในปัจจุบัน  ซึ่ งตำาแหน่งในกลุ่มงานปฏิิบัติการได้มค
การปรับเปลค่ยนใหม่ที่ั้งการลด-เพิ่ม การปรับปรุงคุณสมบัติ บที่บาที่หน้าที่ค่รับผูิดชอบ ดังนั้น บริษัที่ฯ
จึงจำาเปนนที่ค่จะต้องที่บที่วนคุณสมบัติตำาแหน่งของพนักงานในกลุ่มงานปฏิิบัติการเพื่อให้เปนนไป
โดยสอดคล้องกับโครงสร้างตำาแหน่งตามประกาศการปรับปรุงโครงสร้างตำาแหน่งดังกล่าว
โดย ที่บก. ได้มคการดำาเนินการตามขั้นตอนก่อนนำาเสนอต่อที่ค่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
สรุปไดด้ังนค้

๑. การที่บที่วนคุณสมบัติตำาแหน่งให้สอดคล้องกับการจัดระดับชั้นงาน (Job Level) ตำาแหน่ง
ตามโครงสรา้งตำาแหนง่ซึ่งมาจากผูลการวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่งานของที่ค่ปรกึษา

๒. ที่กบ. ได้จัดการประชุมกับผู้้บริหารในสายงานที่ค่เกค่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็น ต่าง ๆ ที่ค่มค
การที่บที่วนใหม่ร่วมกัน ได้แก่ บจจ. ภภศ. พร้อมที่ั้งได้แก้ไขรายละเอคยดแต่ละส่วนงานให้
สอดคลอ้งกับการมอบหมายหนา้ที่ค่ในปัจจุบนั

๓. ที่กบ. จดัที่ำารา่งคุณสมบตัติำาแหนง่ฯ และหลักเกณฑ์กก์ารจา่ยเงนิเพิ่มฯ นำาเสนอตอ่ผู้้บรหิาร
สายงานที่ค่เกค่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอคยดความถ้กต้อง พร้อมที่ั้งแก้ไขตามข้อเสนอ
ของสายงาน

๒/๔. รวที่. (นายที่นิกรฯ)...



                                          -๒-

๔. รวที่. (นายที่ินกรฯ) และ ผูญ่ลศ. ได้มคประเด็นพิจารณาเพิ่มเติมเกค่ยวกับการที่บที่วน
คุณสมบัตปิระจำาตำาแหนง่ฯ เนื่องจากคุณสมบัตปิระจำาตำาแหน่งฯ ที่ค่กำาหนดไว้ปัจจุบันที่ำาให้
การบริหารจัดการที่รัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ค่ควบคุมจราจรที่างอากาศ
มคขอ้จำากัด และไมม่คความยดืหยุน่ ซึ่งอาจสง่ผูลกระที่บตอ่แรงงานสัมพนัธแ์ละประสทิี่ธภิาพ
ในการบรหิารจัดการขององคก์รในอนาคต

๕. ที่กบ. สรุปประเด็นการที่บที่วนคุณสมบัติประจำาตำาแหน่งฯ นำาเสนอต่อที่ค่ประชุม
People and Change เพื่อพิจารณาร่วมกัน   ที่ค่ประชุมมอบหมายให้คณะที่ำางานย่อย
ประกอบด้วย ผูญ่ลจ. ผูญ่ลศ. ผูญ่ลม. และ ผูญ่ลที่. พิจารณารายละเอคยดคุณสมบัติฯ โดย
รวที่. (นายที่นิกรฯ) เปนนประธาน 

๖. คณะที่ำางานย่อยประชุมรว่มกันเพื่อพิจารณารายละเอคยดคุณสมบัตฯิ  จำานวน ค ครั้ง คอื 
วนัที่ค่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ , วนัที่ค่ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ และ วันที่ค ่๑๗ มคนาคม ๒๕๕๙

๗. ที่กบ. สรปุรายละเอคยดคุณสมบตัฯิ นำาเสนอตอ่ที่ค่ People and Change เพื่อที่ราบ
๘. ฝที่บ. ผูบค.ที่บ. และตัวแที่นสหภาพแรงงานฯ จำานวน ๖  คน หารอืเบื้องตน้เกค่ยวกับประเดน็

สำาคัญ่ลในการที่บที่วนคุณสมบัตฯิ
๙. ที่กบ. สรุปผูลการที่บที่วนคุณสมบัตฯิ ภายหลังการหารือร่วมกับตัวแที่นสหภาพแรงงานฯ 

เพื่อนำาเสนอต่อที่ค่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ประกาศใหท้ี่ราบโดยที่ัว่ถงึ

๓. ผลการดำาเนินการ
จากการดำาเนนิการตามขัน้ตอนที่คส่รปุขา้งตน้    ที่กบ. ไดจ้ัดที่ำารายละเอคยดคุณสมบตัิ

ประจำาตำาแหน่งโดยสอดคล้องกับโครงสร้างตำาแหน่งงานที่ค่ปรับปรุงใหม่ตามเอกสารแนบ ๑
พร้อมได้จัดที่ำาตารางเปรคยบเที่คยบคุณสมบัติฯ เดิมและคุณสมบัติฯ ที่ค่ที่บที่วนใหม่โดยมครายละเอคยดใน
เอกสารแนบ ๒

๔. มตท่ีิประชมุ















































































การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ (๑๘๔)
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕        เร่ือง   อื่น ๆ 
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