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วาระท่ี 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี 3.1    เรื่อง   การดําเนินการเรื่อง ข1อเรียกร1องเก่ียวกับสภาพการจ1าง 
 
1. วัตถุประสงค2ในการนําเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 
2. ความเป5นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห?งประเทศไทย ได#ย่ืนข#อเรียกร#องเก่ียวกับ   
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#เจรจาข#อเรียกร#องครั้งที่ 4/2560 (7) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
โดยผู#แทนเจรจาข#อเรียกร#องทั้งสองฝ@ายได#ร?วมกันจัดทําร?างข#อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ#างเสร็จส้ินแล#ว ขณะน้ี
อยู?ระหว?าง บค.ทบ. นําเสนอร?างข#อตกลงฯ ต?อประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธCเพ่ือพิจารณาให#         
ความเห็นชอบก?อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2560 พิจารณาอนุมัติต?อไป 
    
4. มติท่ีประชุม 
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วาระท่ี 3          เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี 3.2       เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงข/อบังคับเก่ียวกับพนักงาน  กรณี “ภาคทัณฑ<”  
 
1. วัตถุประสงค2ในการนําเสนอ 

เพ่ือโปรดทราบ 
 
2. ความเป2นมา 

กรรมการฝ1ายสหภาพแรงงานฯ 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 พิจารณาปรับปรุงข4อบังคับเก่ียวกับ
พนักงานเรื่อง การลงโทษทางวินัยกรณี “ภาคทัณฑ"” ให4มีการกําหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ"สูงสุด 5 ปL หรือ
ตามความเหมาะสม 

 
3. ผลการดําเนินการ 
   จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"ครั้งที่ 4/2560 (196) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560  
สหภาพแรงงานฯ มีความเห็นต;างในประเด็นการเรียงลําดับโทษทางวินัย  ที่ประชุมพิจารณาให4บริษัทฯ นํากลับไป
พิจารณาทบทวนให4รอบคอบก;อนนําเสนอต;อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"ต;อไป   
   ในการน้ีบริษัทฯ จึงเ ห็นสมควรแต;งตั้ งคณะทํางานข้ึนเ พ่ือพิจารณาทบทวนและ 
เรียงลําดับโทษทางวินัยตามที่กําหนดอยู;ในข4อบังคับเก่ียวกับพนักงาน พ.ศ. 2555 ข4อ 12.2 โดยให4
เทียบเคียงกับราชการและรัฐวิสาหกิจช้ันดี  โดยขณะน้ีอยู;ระหว;างกระบวนการแต;งตั้งคณะทํางานฯ  
    
4. มติท่ีประชุม 
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วาระท่ี 3        เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.3 เรื่อง การขอหารือการร2องทุกข2 เรื่อง การปรับเล่ือนตําแหน6งของเจ2าหน2าท่ี 
            ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)  
 
๑. วัตถุประสงค2ในการนําเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 
๒. ความเป=นมา 
  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)  จํานวน 2 กรณี ได.แก7 กรณีที่ 1 ผู.ร.องทุกข?จํานวน 3 คน  และกรณีที่ 2  
ผู.ร.องทุกข?จํานวน 1 คน 

(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) 

  ทั้งน้ี จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ? ครั้งที่ 2/๒๕๖๐(๑๙4) เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ? ๒๕๖๐ สหภาพแรงงานฯ เห็นชอบในการรายงานผลการดําเนินการข.อร.องทุกข?กรณีที่ 2 ผู.ร.องทุกข? 
จํานวน 1 คน แล.ว   แต7ข.อร.องทุกข?กรณีที่ 1 ผู.ร.องทุกข?จํานวน 3 คน  กรรมการฝHายสหภาพแรงงานฯ มีความคิดเห็น
ต7างจากบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมโดยประธานฯ มอบหมายให. ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ หารือร7วมกันในรายละเอียด
และแนวทางการแก.ไขข.อร.องทุกข?ด.วย 

ข2อร2องทุกข2กรณีท่ี ๑ 
สมาชิกสหภาพฯ จํานวน ๓ คน ได.รับตําแหน7ง  “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส 

(ศูนย?ควบคุมการบินอุดรธานี)” ตั้งแต7วันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และต7อมาได.ปรับเปล่ียนตําแหน7ง 
ตามโครงสร.างตําแหน7งใหม7เม่ือวันท่ี 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... 



-๒- 
 

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 ปa หรือมีช่ัวโมง
ทํางานไม7น.อยกว7า ๕,๐๐๐ ช่ัวโมง 

 
ซ่ึงหากเป3นไปตามคุณสมบัติเดิมที่กําหนดไว.ในข.อ ๒. พนักงานทั้ง ๓ คนจะมีประสบการณ?งานในตําแหน7ง
เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโสโดยมีช่ัวโมงทํางานครบ ๕,๐๐๐ ช่ัวโมงในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
หรือมีจํานวนปaครบ ๓ ปa ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  แต7เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร.างตําแหน7ง 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ? ๒๕๕๘ ได.มีการควบรวมตําแหน7งเจ.าหน.าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย?
ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร?ธานี) (Grade 8) และตําแหน7งเจ.าหน.าที่บริหารงานควบคุม
จราจรทางอากาศอาวุโส (ศูนย?ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี  สุราษฎร?ธานี) (Grade 9) เป3นตําแหน7ง
เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค) (Grade 9) และต7อมาบริษัทฯ  
มีประกาศที่ ปก ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เร่ือง คุณสมบัติประจําตําแหน7งในกลุ7มงาน
ปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือทบทวนคุณสมบัติประจําตําแหน7งให.สอดคล.องกับโครงสร.างตําแหน7ง 
ที่ปรับปรุงใหม7 ดังนั้น พนักงานจึงมีข.อร.องทุกข? ดังน้ี 

(๑) ขอให.บริษัทฯ พิจารณาปรับตําแหน7งให.กับพนักงานเป3น “เจ.าหน.าที่บริหารงาน 
ควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย?ควบคุมการบินอุดรธานี) ในรอบการพิจารณา
บําเหน็จเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยใช.การนับช่ัวโมงการทํางาน 5,000 ช่ัวโมง  
ซ่ึงครบในเดือนตุลาคม 2557 

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

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

๓/๓. ผลการดําเนินการ… 



-๓- 
 

๓. ผลการดําเนินการ 
ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ ร7วมกันทบทวนรายละเอียดข.อร.องทุกข?เพ่ือพิจารณาแนวทาง

ความเป3นไปได.ในการดําเนินการเรื่องดังกล7าวและ ทกบ. ได.จัดทําหนังสือความคิดเห็นของสหภาพแรงงานฯ 
และบทวิเคราะห?ของ ทกบ.  นําเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาก7อนจะรายงานผลการพิจารณา 
ต7อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ? ขณะน้ีอยู7ในข้ันตอนสายบังคับบัญชาพิจารณาหนังสือดังกล7าว 
 
๔. มติท่ีประชุม 
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วาระที่ 3          เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ 3.4        เรื่อง   การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง 
 
1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
2. ความเป็นมา 

กรรมการฝา่ยสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 
(194)  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหง่ประเทศไทย ดังนี้ 

1. ขอให้ปรับอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ในอัตราร้อยละ 4 เท่ากัน
ทั้งหมดทุกคน 

2. ขอใหป้รับย้อนหลังตามมติ ครม. ที่ก าหนดว่า ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557  
3. การน าผลการปฏิบัติงานของลูกจา้งในระยะเวลา 1 ปี มาใช้ประกอบการต่อสัญญาจา้งในแต่ละปี 

  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 199/๒๕๕๙  
ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๙)  
 
3. ผลการด าเนินการ 

ทบ. ได้ทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมและวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้เสนอบริษัทฯ 
พิจารณา ซึ่งมีข้อพิจารณาให้ปรับเพิ่มข้อมูลการวิเคราะห์ ด้านความเสี่ยง  ในการนี้  ทบ. เสนอผล 
การวิเคราะห์ดังกล่าวต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ส าหรับลูกจ้างของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง และการปรับอัตราเงนิเดือนของพนักงานและลูกจ้าง 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาก่อนรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

 
4. มติท่ีประชุม 
    

 
    
 

 
   



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197) 
วันท่ี  30 พฤษภาคม 2560 

 
วาระที่ 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ 3.5   เรื่อง   การด าเนินการชุดเสื้อกันหนาว 
 
1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 
2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่  2/2560 (194)  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน  
(ค่าเครื่องแบบ  ค่าชุดท างานเฉพาะกิจ  ชุดเสื้อกันหนาว)  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 004 /2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560)  
 ข้อพิจารณาของ สรร.ว.ท.    

1. เงนิช่วยเหลือค่าเครื่องแบบของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้กับพนักงานชายปีละ 2,000 บาท 
และพนักงานหญิงปีละ 2,300 บาท โดยมีผลตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2547 สรร.ว.ท. 
พิจารณาว่า เป็นอัตราเงินช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภารกิจของ
พนักงานในปัจจุบัน 

2. จากการที่บริษัทฯ ได้จัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจของวิศวกร จ านวน 2 ชุด ปีเว้นปี และ
จัดเสื้อกันหนาวของพนักงานที่ปฏิบัติงานเข้ากะให้ปีละ 1 ชุด (พนักงานปกติจัดให้ 
1 ชุด/5ปี)  สรร.ว.ท. พิจารณาว่า บริษัทฯ ควรจะสนับสนุนเปลี่ยนเป็นวงเงินแทนให้กับ
พนักงานทุกปี โดยให้พนักงานจัดหาชุดปฏิบัติงานเองท าให้เกิดความสะดวกส าหรับ
พนักงานในการจัดหาชุดคุณภาพเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติงาน และเป็นการลด
ภาระการด าเนินการของบริษัทฯ ในการหาผูร้ับจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ 

3. วงเงินที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเพิ่มนั้น สรร.ว.ท. ได้พิจารณาจากเงินช่วยเหลือ 
3 ส่วน ได้แก่ ค่าเสื ้อกันหนาว ค่าชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ และค่าเครื ่องแบบ
พนักงาน โดยปรับเพิ ่มอ ีกประมาณร้อยละ 10  ทั ้งนี ้ จากการตั้งงบประมาณ 
ค่าเสื้อกันหนาว เป็นเงิน 1,000 บาท ค่าชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เป็นเงิน 1,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท เมื่อน ามารวมกับค่าเครื่องแบบชายจ านวนเงิน 2,000 บาท/ปี 
หรือค่าเครื่องแบบหญิงจ านวนเงิน 2,300 บาท/ปี จะเป็นเงิน 4,500 บาท-4,800 บาท 
แต่ สรร.ว.ท. ขอใหเ้ฉลี่ยเท่ากันทั้งพนักงานชายและหญิง ในวงเงนิ 5,000 บาท/ปี  

 
2/สรร.ว.ท. ... 
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   สรร.ว.ท. ขอเสนอบรษิัทฯ  ดังนี ้

ขอให้ บริษั ทฯ พิ จารณ าปรับ เพิ่ ม เงิน ช่ วยเหลื อค่ าเครื่ องแต่ งกายพนั กงาน 
ดังกล่าวเป็นเงนิ 5,000 บาท/ปี โดยใหพ้นักงานเป็นผูด้ าเนินการจัดหาเองตามรูปแบบที่บริษัทฯ ก าหนด 
   
3. ผลการด าเนินการ 

จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2560 (196) เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2560 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีประเด็นคงค้าง 1 ประเด็น คือ เรื่องการจัดหา  
เสื้อกันหนาว ซึ่งบริษัทฯ ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ด้วยมีข้อติดขัดในกระบวนการด้านการ
ออกแบบจงึยังไม่สามารถได้ผู้รับจ้างมาออกแบบได้   ขณะนีอ้ยู่ในกระบวนการด้านจัดหาผูอ้อกแบบอีกครั้ง 

ในส่วนของพนักงานที่ยังไม่ได้รับเสื้อกันหนาวตามสิทธิที่พึงมีนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทกบ.
จัดท าข้อมูลและบทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าว เพื่อน าเสนอสายบังคับบัญชา 
เพื่อพิจารณา และจะน าผลการพิจารณามารายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป  
 
4. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งท่ี 5/2560 (197) 
วันท่ี  30 พฤษภาคม 2560 

 
วาระท่ี 4       เรื่อง  กิจการสัมพนัธ2 
วาระท่ี 4.1    เรื่อง  พิจารณาให/ความเห็นเก่ียวกับการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส9งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ2 
  
 

-ไม%มีประเด็นนําเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งท่ี 5/2560 (197) 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 

 
วาระท่ี 4      เรื่อง กิจการสัมพันธ2 
วาระท่ี 4.2  เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข3อขดัแย3งในรฐัวิสาหกิจ 
 

-ไม$มีประเด็นนําเสนอ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งท่ี 5/2560 (197) 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 

 
วาระท่ี 4          เรื่อง   กิจการสัมพันธ2 
วาระท่ี 4.3       เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข0อบังคับในการทํางานอันเป3นประโยชน2ต6อ    
                              นายจ0าง ลูกจ0าง และรัฐวิสาหกิจ 
    

-ไม%มีประเด็นนําเสนอ- 

 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197) 
วันท่ี  30 พฤษภาคม 2560 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ 4.4      เรื่อง   ปรกึษาหารอืเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรอืสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
วาระที่ 4.4.1   เรื่อง   การขอให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ  
        และนายช่างภาคพื้นดิน 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา   

กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/๒๕๖๐(๑๙6) เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ ขอให้เป็น
ตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ 
(อ้างถึง  หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 049 /2560 ลงวันที่ 5 
เมษายน 2560)  
    สืบเนือ่งจากสหภาพแรงงานฯ มีความเห็นดังนี้ 

1. บริษัทฯ มีเครื่องบินส าหรับใช้ในการบินทดสอบ ซึ่งเป็นภารกิจทางด้านปฏิบัติการ 
ที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันบุคลากรด้านนี้มีอัตราการลาออกไปท างานที่ภาคเอกชนสูง 
เนื่องจากภาคเอกชนให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาก ส่งผลกระทบกับภารกิจของ
หน่วยงานนี ้

2. บริษัทฯ ทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตและเงินเพิ่มต่าง ๆ ตามประกาศบริษัทฯ  
ที่ 145/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยมีการปรับค่าใบอนุญาตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 แต่ไม่ได้ปรับใหก้ับผูป้ฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มควบคุมอากาศยาน 

ดังนั้น สหภาพแรงงานฯ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาด าเนินการดังนี้ 
1. ขอให้บริษัทฯ ปรับค่าตอบแทนให้กับนักบินที่ท าการบินให้กั บบริษัทฯ กรณี 

ท าการบินเกิน 13.33 ช่ัวโมง/เดือน จากเดิมอัตรา 750 บาท/ช่ัวโมง เป็นอัตรา 
2,000 บาท/ช่ัวโมง 

2/2. ขอให้... 
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2. ขอให้บริษัทฯ ปรับค่าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี หรือสูงกว่า และนายช่าง
ภาคพืน้ดินในอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 50 ดังนี้ 
1) ค่าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีขึ้นไป ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดให้ขึ้นการบิน จากเดิม 

10,000 บาท ขอปรับเป็น 15,000 บาท 
2) ค่าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีขึ้นไป ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดให้ท าหน้าที่นักบิน และ

ได้รับใบรับรองผู้ปฏิบัติการทดสอบเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
จากเดิม 16,000 บาท ขอปรับเป็น 24,000 บาท 

3) ค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน หรอื ใบอนุญาตช่างประจ าอากาศยานที่ให้กับ
พนักงานที่ถือครองประเภทใบอนุญาต และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จากเดิม
ประเภทละ 2,000 บาท  ขอปรับเป็นประเภทละ 3,000 บาท 

 
๓. ผลการด าเนินการ 

ทกบ. น าเสนอบทวิเคราะหต์่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่มเติมข้อมูล  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ทกบ. ด าเนินการทบทวนในประเด็นของการปรับค่าใบอนุญาตนักบิน
พาณิชย์ตรี หรือสูงกว่า  และจะน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2560 ก่อนจะ
รายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม 2560 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197) 
วันท่ี  30 พฤษภาคม 2560 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ 4.4      เรื่อง   ปรกึษาหารอืเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรอืสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
วาระที่ 4.4.2   เรื่อง   การร้องทุกข์ของสมาชิก ศร.บภ 1.  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
  กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/๒๕๖๐(๑๙6) 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ ขอให้เป็น
ตัวแทนหารอืการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติประจ าต าแหน่งในกลุ่มปฏิบัติการ  
(อ้างถึง  หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 049 /2560 ลงวันที่ 5 
เมษายน 2560)  

สืบเนื่องจากตามประกาศของบริษัทฯ ดังนี ้ 
1. ปก 145/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย

ค่าวิชาชีพ ค่าใบอนุญาต และเงนิเพิ่มต่าง ๆ พ.ศ. 2559 
2. ปก 124/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง 

ในกลุ่มปฏิบัติการ พ.ศ. 2559 
การจ่ายค่าใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ ควบคุมจราจรทางอากาศ 1 (เขตสนามบินภูมิภาค)  

ตามประกาศข้อ 1. ข้างต้น ข้อ 2.5.2 ก าหนดว่า ผู้ที่มี ATC License (Aerodrome Control Rating) ของสนามบิน
แม่ขา่ยและหอบังคับการบินลูกข่ายครบตามที่ก าหนด ได้รับเงนิค่าใบอนุญาตฯ 6,000 บาท 

 คุณสมบัติประจ าต าแหน่งในกลุ่มควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค  
(ศูนย์ฯ ภูมิภาค) ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 2 (เขตสนามบินภูมิภาค) ตามประกาศข้อที่ 2 
ข้างต้น ต้องมี ATC License (Aerodrome Control Rating) ของสนามบินแม่ข่ายและลูกข่ายครบถ้วนตามที่ก าหนด 
พร้อมทั้งต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 1 (เขตสนามบินภูมิภาค) ไม่น้อยกว่า 
3 ปี หรอื มช่ัีวโมงการท างานไม่น้อยกว่า 5,000 ช่ัวโมง แล้วแต่ระยะเวลาใดที่มากกว่าใหใ้ช้อันนั้น 

2/ในการนี้... 
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ในการนี้ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า เนื่องจากศูนย์ฯ ภูมิภาคมีจ านวนหอลูกข่ายไม่เท่ากัน ท าให้ระยะเวลา
การพัฒนาพนักงานเพื่อให้ ได้รับใบอนุญาตหอลูกข่ายแต่ละศูนย์ฯ ภูมิภาคไม่ เท่ากัน และคุณสมบัติ  
การได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งในเรื่องของจ านวนหอลูกข่ายไม่เท่ากันอีกด้วย จึงเห็นควรเสนอให้บริษัทฯ 
พิจารณาทบทวนคุณสมบัติฯ 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

ทกบ. น าเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่มเติมข้อมูล  และจะน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2560 ก่อนจะรายงาน 
ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม 2560 
 
๔. มติท่ีประชุม 
  



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งท่ี 5/2560 (197) 
วันท่ี  30 พฤษภาคม 2560 

 
วาระท่ี 4          เรื่อง  กิจการสัมพันธ2 
วาระท่ี 4.5       เรื่อง  ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรงุสภาพการจ0าง 
 

-ไม$มีประเด็นนําเสนอ- 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197) 
วันท่ี  30 พฤษภาคม 2560 

 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  
วาระที่ 5.1   เรื่อง   การขอสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
    ที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ 
 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา  
  กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/๒๕๖๐(๑๙6) 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๐  ขอสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุ
มาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ (อ้างถึง  หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 049 /2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560)  
 สืบเนื่องจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศและใกล้จะครบเกษียณอายุขอให ้
สรร.วท. สอบถามบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ  เนื่องจากจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านนี้ไม่เพียงพอ จึงมีปัญหา
การตรากตร าและเหนื่อยล้าจากการท างาน สรร.ว.ท. พิจารณาแล้วมีความเห็นน าเสนอบริษัทฯ ดังนี้  
   1.  ขอสอบถามความคืบหน้าการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรับพนักงาน 

ควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
บริษัทฯ 

2. กรณีมีแผนงานในการรับบุคลากรกลุ่มนี้ ขอสอบถามแนวทางการบริหารจัดการ 
เช่น การสรรหาบุคลากร รูปแบบการจา้งงาน ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ เป็นต้น 

 
 
 
 

2/๓. ผลการด าเนินการ… 
 

 
 
 



 
-2- 

 
๓. ผลการด าเนินการ 

ทกบ. น าเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่มเติมข้อมูล  และจะน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2560 ก่อนจะรายงาน 
ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม 2560 
  
๔. มติท่ีประชุม 
  
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197) 
วันท่ี  30 พฤษภาคม 2560 

 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  
วาระที่ 5.1   เรื่อง   การขอสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
    ที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ 
 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา  
  กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/๒๕๖๐(๑๙6) 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๐  ขอสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุ
มาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ (อ้างถึง  หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 049 /2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560)  
 สืบเนื่องจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศและใกล้จะครบเกษียณอายุขอให ้
สรร.วท. สอบถามบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ  เนื่องจากจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านนี้ไม่เพียงพอ จึงมีปัญหา
การตรากตร าและเหนื่อยล้าจากการท างาน สรร.ว.ท. พิจารณาแล้วมีความเห็นน าเสนอบริษัทฯ ดังนี้  
   1.  ขอสอบถามความคืบหน้าการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรับพนักงาน 

ควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
บริษัทฯ 

2. กรณีมีแผนงานในการรับบุคลากรกลุ่มนี้ ขอสอบถามแนวทางการบริหารจัดการ 
เช่น การสรรหาบุคลากร รูปแบบการจา้งงาน ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ เป็นต้น 

 
 
 
 

2/๓. ผลการด าเนินการ… 
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๓. ผลการด าเนินการ 

ทกบ. น าเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่มเติมข้อมูล  และจะน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2560 ก่อนจะรายงาน 
ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม 2560 
  
๔. มติท่ีประชุม 
  
 
 


