




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    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 ได้จัดท าหนั งสือถึ งส านักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพั นธ์ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามเรื่องดังกล่าวแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับการตอบกลับจาก 
กรมสวัสดิการฯ  
    
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓        เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๒    เรื่อง   การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒. เรือ่ง “การเจรญิเติบโตและการเพิ่มต าแหน่งงาน

ของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒. เรื่อง “การเจริญเติบโต
และการเพิ่มต าแหน่งงานของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” (อ้างถึง หนังสือสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหง่ประเทศไทยที่ 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 
   สายบังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบข้อมูลการวิเคราะห์ที่ ทบ. น าเสนอ   และได้บรรจุไว้ในวาระ
การประชุม TM (PC) แล้ว  ซึ่งจะมีการพิจารณาในการประชุม TM (PC) ครั้งถัดไป 
      
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๓    เรื่อง   การพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการอบรมในวันหยุด 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕)  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง การพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการอบรมในวันหยุด 
(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 
   บค.ทบ. ได้หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสหภาพแรงงานฯ  พร้อมได้น าเสนอ 
ร่างแนวปฏิบัติฯ ให้ นต.บท. พิจารณา และได้น าข้อพิจารณาของ นต.บท. มาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติฯ ทั้งนี ้บค.ทบ. 
ได้น าเสนอร่างแนวปฏิบัติฯ ต่อสายบังคับบัญชา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะน าเสนอคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ต่อไป  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของสายบังคับบัญชา 
         
๔. มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 



 
 

 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 

วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๔   เรื่อง   การทบทวนผลการพิจารณาบ าเหน็จครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสมาชิก

สหภาพแรงงานฯ 
        
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพือ่โปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (๒๐๖)  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ขอให้ทบทวนผลการพิจารณาบ าเหน็จครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ของสมาชิกคนหนึ่ง (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 
๑๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)  
 สืบเนื่องจากสมาชิกที่ร้องทุกข์ได้รับผลการพิจารณาบ าเหน็จครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ และ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในระดับควรปรับปรุงจ านวน ๒ ครั้งติดต่อกัน โดยชี้แจงว่า ในการปฏิบัติงานรอบ 
การประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ได้พยายามทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
เพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมายบรรลุผลตามที่ได้รับมอบหมาย และที่ส าคัญเพื่อมิให้ได้รับการประเมิน  
ในระดับควรปรับปรุงอีก แต่เมื่อผลการประเมินการพิจารณาบ าเหน็จครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เป็นเช่นนี้ จึงได้ 
ร้องทุกข์ไปยังสหภาพแรงงานฯ และขอให้สหภาพแรงงาน เป็นตัวแทนร้องขอความเป็นธรรม 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานผลต่อ ผวท. และ ผวท. พิจารณาและสั่งการ
ในเรื่องดังกล่าว โดย ทบ. ได้แจง้ผูเ้กี่ยวข้องใหร้ับทราบผลการพิจารณาแล้ว 
    
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

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

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 
วันท่ี  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
วาระที่ ๔.๕.๑  เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่่าและปรับเงินเดือนลูกจ้าง 

ของบริษัทฯ 
 

๑. วัตถุประสงค์ในการน่าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่่าและ 
ปรับเงนิเดือนลูกจ้างของบริษัทฯ 
 

๒. ความเป็นมา 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเพื่อใช้บังคับแก่
นายจ้างและลูกจ้างทุกคนโดยใหม้ีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้น ไปนั้น 
  บริษัทฯ จึงเห็นควรน่าเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่่าและปรับเงินเดือน
ลูกจา้งของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าจา้งขัน้ต่่าที่ก่าหนดใหม่ 
 

๓. ผลการด่าเนินการ 
โดยปกติคณะกรรมการค่าจ้างได้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ก่าหนดอัตราค่าจา้งขั้นต่่า

ส่าหรับลูกจ้างในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ซึ่งที่ผ่านมาอัตราค่าจ้างขั้นต่่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมี
อัตราที่สูงสุดของประเทศ    แต่ในคราวนีค้ณะกรรมการค่าจ้างได้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยให้ภูเก็ต
มีอัตราค่าจ้างขั้นต่่าที่สูงสุดของประเทศ คือ วันละ ๓๓๐ บาท ในขณะที่ก่าหนดให้กรุงเทพฯ มีอัตรา
ค่าจา้งขัน้ต่่าวันละ ๓๒๕ บาท นับตั้งแตว่ันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

เนื่องจากบริษัทฯ มีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ   การก่าหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่่าที่แตกต่างกันนั้นจะสร้างปัญหาในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ได้ บริษัทฯ จึงเห็นควรให้
ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่่าตามที่กฎหมายก่าหนดในอัตราสูงสุด คือ วันละ ๓๓๐ บาท ซึ่งโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างใหม่ของลูกจ้างรายเดือนจะเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่่าตามกฎหมายวันละ ๓๓๐ บาท * ๓๐ วัน
จะเท่ากับ ๙,๙๐๐ บาท 
 
 

๒/ซึ่งหาก... 
 



- ๒ - 
 

ซึ่งหากพิจารณาถึงโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่่าลูกจ้างทุกต่าแหน่งของบริษัทฯ 
จ่านวนทั้งสิ้น ๑๘ ต่าแหน่ง จะพบว่าต่าแหน่ง “นักการภารโรงและพนักงานเสิร์ฟ”  มีอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่่าที่สุด   ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอน่าเสนอให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่่าของลูกจ้างทุกต่าแหน่ง 
โดยน่าอัตราค่าจ้างขั้นต่่าของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการค่าจ้างก่าหนด คือ ๙,๙๐๐ บาท 
(๓๓๐ บาท * ๓๐) ลบกับอัตราค่าจ้างต่่าสุดของลูกจ้างบริษัทฯ จะได้ส่วนต่างเท่ากับ ๖๐๐ บาท 
(๙,๙๐๐ – ๙,๓๐๐ ) และน่าส่วนต่างดังกล่าวไปบวกเพิ่มให้กับอัตราค่าจ้างขั้นต่่าในทุกต่าแหน่งของ
ลูกจ้างบริษัทฯ เพื่อรักษาระยะห่างของอัตราค่าจ้างขั้นต่่าไว้ และเสนอให้ลูกจ้างจ่านวน ๓๔ คน 
ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท เพื่อความเป็นธรรมในการบริหาร
ค่าจ้างและสามารถรักษาระยะห่างของค่าจา้งในแต่ละต่าแหน่งไว้ได้เช่นเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป      

ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์แล้วจะน่าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 
๕. มติท่ีประชุม 



 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๒๐๘) 

วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


