การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ ๑

เรื่อง แจ-งเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 3 เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ 3.1 เรือ่ ง การดําเนินการเรื่อง ข1อเรียกร1องเกี่ยวกับสภาพการจ1าง
1. วัตถุประสงค2ในการนําเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
2. ความเป5นมา
ตามที่ สหภาพแรงงานรัฐวิ สาหกิ จวิ ทยุ การบิ นแห? งประเทศไทย ได# ยื่ นข# อเรี ยกร# องเกี่ ยวกั บ
สภาพการจ#างต?อบริษทั ฯ จํานวนทั้งสิ้น 17 ข#อ (อ# า งถึ ง หนั ง สื อ สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห?งประเทศไทยที่ 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#างเสร็จสิ้นแล#ว ขณะนี้
อยู? ร ะหว? า ง บค.ทบ. นํ า เสนอร? า งข# อ ตกลงฯ ต? อ ประธานคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธC เ พื่ อ พิ จ ารณาให#
ความเห็นชอบก?อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2560 พิจารณาอนุมัติต?อไป
4. มติทีป่ ระชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 3
วาระที่ 3.2

เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงข/อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ<”

1. วัตถุประสงค2ในการนําเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
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 ซึ่งมีสมาชิกฯ ที่ได4รับการลงโทษกรณีนี้ได4รับผลกระทบต;อขวัญและกําลังใจ และคิดว;าไม;ได4รับ
ความเปJนธรรม
จึงขอให4 สรร.ว.ท. เปJนตัวแทนนําเสนอขอให4บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุ งข4อบังคับเกี่ยวกั บ
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
ในการนี้ บ ริ ษั ท ฯ จึ ง เห็ น สมควรแต; ง ตั้ ง คณะทํ า งานขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนและ
เรี ย งลํ าดั บ โทษทางวิ นั ย ตามที่ กํ าหนดอยู; ใ นข4 อบั ง คั บเกี่ ย วกั บ พนั ก งาน พ.ศ. 2555 ข4 อ 12.2 โดยให4
เทียบเคียงกับราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นดี โดยขณะนี้อยู;ระหว;างกระบวนการแต;งตั้งคณะทํางานฯ
4. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 3
วาระที่ ๓.3

เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
เรื่อง การขอหารือการร2องทุกข2 เรื่อง การปรับเลื่อนตําแหน6งของเจ2าหน2าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)

๑. วัตถุประสงค2ในการนําเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป=นมา
กรรมการสหภาพแรงงานฯ นําเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ? ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(๑๙๓)
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร.องทุกข?มายังสหภาพแรงงานฯ เพื่อขอให.
เป3นตัวแทนหารือการร.องทุกข?ของพนักงานกับบริษัทฯ เรื่อง การปรับเลื่อนตําแหน7งของเจ.าหน.าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค) จํ านวน 2 กรณี ได.แก7 กรณีที่ 1 ผู. ร.องทุกข? จํานวน 3 คน และกรณี ที่ 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)
ทั้ งนี้ จากการประชุ มคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ? ครั้ ง ที่ 2/๒๕๖๐(๑๙4) เมื่ อวั นที่ 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
ข2อร2องทุกข2กรณีที่ ๑
สมาชิกสหภาพฯ จํานวน ๓ คน ได.รับตําแหน7ง “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส
(ศู น ย? ค วบคุ ม การบิ น อุ ด รธานี ) ” ตั้ ง แต7 วั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และต7 อ มาได. ป รั บ เปลี่ ย นตํ า แหน7 ง
ตามโครงสร.างตําแหน7งใหม7เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ? ๒๕๕๘ เป3น “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒
(เขตสนามบิ น ภู มิ ภ าค)” และตามประกาศบริ ษั ทฯ ที่ ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๗
เรื่อง คุณ สมบั ติป ระจําตํ าแหน7 งงานกลุ7ม ปฏิ บัติก ารจราจรทางอากาศ (ฉบับ เดิ ม) กําหนดคุณ สมบัติ ของ
ตําแหน7งในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
๒/กลุ7ม...

-๒กลุ7มปฏิบตั ิการจราจรทางอากาศ
กลุ7มที่ ๔ ศูนย?ควบคุมการบินส7วนภูมิภาค
(ศูนย?ฯ ทีใ่ ห.บริการ Aerodrome Control Service)
- เอกสารแนบท.ายประกาศที่ ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ตําแหน7ง
คุณสมบัติประจําตําแหน7ง
เจ.าหน.าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ ๑. เป3นพนักงานที่มี Aerodrome Control Ratingสนามบิน
(ศู น ย? ค วบคุ ม การบิ น อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี
แม7ข7ายและสนามบินลูกข7ายครบตามที่กําหนด
สุราษฎร?ธานี)
๒. มีประสบการณ?ในตําแหน7ง “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศอาวุ โ ส” ไม7 น. อ ยกว7 า ๓ ปa หรื อ มี ชั่ วโมง
ทํางานไม7น.อยกว7า ๕,๐๐๐ ชั่วโมง
ซึ่งหากเป3นไปตามคุณสมบัติเดิมที่กําหนดไว.ในข.อ ๒. พนักงานทั้ง ๓ คนจะมีประสบการณ?งานในตําแหน7ง
เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโสโดยมีชั่วโมงทํางานครบ ๕,๐๐๐ ชั่วโมงในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
หรื อ มี จํ า นวนปa ค รบ ๓ ปa ในวั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ แต7 เ นื่ อ งจากการปรั บ ปรุ ง โครงสร. า งตํ า แหน7 ง
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. า หน. า ที่ ค วบคุ ม จราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบิ น ภู มิ ภ าค) (Grade
9) และต7 อ มาบริ ษั ท ฯ
มีประกาศที่ ปก ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คุณสมบัติประจําตําแหน7งในกลุ7มงาน
ปฏิ บั ติ ก าร พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่ อ ทบทวนคุ ณ สมบั ติ ป ระจํ า ตํ า แหน7 ง ให. ส อดคล. อ งกั บ โครงสร. า งตํ า แหน7 ง
ที่ปรับปรุงใหม7 ดังนั้น พนักงานจึงมีข.อร.องทุกข? ดังนี้
(๑) ขอให. บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาปรั บ ตํ า แหน7 ง ให. กั บ พนั ก งานเป3 น “เจ. า หน. า ที่ บ ริ ห ารงาน
ควบคุ ม จราจรทางอากาศ (ศู น ย? ค วบคุ ม การบิ น อุ ด รธานี ) ในรอบการพิ จ ารณา
บําเหน็จเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยใช.การนับชั่วโมงการทํางาน 5,000 ชั่วโมง
ซึ่งครบในเดือนตุลาคม 2557
(๒) ขอให.บริษัทฯ ปรับตําแหน7งพนักงานเป3น “เจ.าหน.าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓
(เขตสนามบินภูมิภาค)” ตามโครงสร.างตําแหน7งใหม7 (วันที่ ๑ กุมภาพันธ? ๒๕๕๘)
(๓) ขอให. บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาปรั บ เงิ น เดื อ นย. อ นหลั ง ให. ส อดคล. อ งกั บ การพิ จ ารณา
ปรับตําแหน7ง
๓/๓. ผลการดําเนินการ…

-๓๓. ผลการดําเนินการ
ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ ร7วมกันทบทวนรายละเอียดข.อร.องทุกข?เพื่อพิจารณาแนวทาง
ความเป3นไปได.ในการดําเนินการเรื่องดังกล7าวและ ทกบ. ได.จัดทําหนังสือความคิดเห็นของสหภาพแรงงานฯ
และบทวิ เ คราะห? ข อง ทกบ. นํ า เสนอสายบั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาก7 อ นจะรายงานผลการพิ จ ารณา
ต7อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ? ขณะนี้อยู7ในขั้นตอนสายบังคับบัญชาพิจารณาหนังสือดังกล7าว
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 3
วาระที่ 3.4

เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
เรื่อง การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง

1. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
2. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560
(194) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ขอให้ปรับอัตราค่ าจ้างให้กั บลูกจ้างที่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ในอัตราร้อยละ 4 เท่ากั น
ทั้งหมดทุกคน
2. ขอให้ปรับย้อนหลังตามมติ ครม. ที่กาหนดว่า ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557
3. การนาผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างในระยะเวลา 1 ปี มาใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างในแต่ละปี
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 199/๒๕๕๙
ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๙)
3. ผลการดาเนินการ
ทบ. ได้ ท บทวนรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และวิ เคราะห์ แ นวทางความเป็ น ไปได้ เสนอบริ ษั ท ฯ
พิ จ ารณา ซึ่ ง มี ข้ อ พิ จ ารณาให้ ป รั บ เพิ่ ม ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ด้ า นความเสี่ ย ง ในการนี้ ทบ. เสนอผล
การวิเคราะห์ดังกล่าวต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่า
สาหรับลูกจ้างของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง และการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาก่อนรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 3 เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ 3.5 เรื่อง การดาเนินการชุดเสื้อกันหนาว
1. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณ ะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้ งที่ 2/2560 (194) วั นที่ 28 กุ มภาพั นธ์ 2560 เรื่ อง การพิ จารณาปรั บ ปรุ งค่ าเครื่ อ งแต่ งกายพนั ก งาน
(ค่าเครื่องแบบ ค่าชุดทางานเฉพาะกิจ ชุดเสื้อกันหนาว) (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 004 /2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560)
ข้อพิจารณาของ สรร.ว.ท.
1. เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้กับพนักงานชายปีละ 2,000 บาท
และพนักงานหญิ งปี ละ 2,300 บาท โดยมีผลตั้ งวันที่ 1 ตุ ลาคม 2547 สรร.ว.ท.
พิจารณาว่า เป็นอัตราเงินช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภารกิจของ
พนักงานในปัจจุบัน
2. จากการที่บริษัทฯ ได้จัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจของวิศวกร จานวน 2 ชุด ปีเว้นปี และ
จัดเสื้ อกั นหนาวของพนั กงานที่ ปฏิ บั ติ งานเข้ ากะให้ ปี ละ 1 ชุด (พนั กงานปกติ จั ดให้
1 ชุด/5ปี) สรร.ว.ท. พิจารณาว่า บริษัทฯ ควรจะสนับสนุนเปลี่ยนเป็นวงเงินแทนให้กับ
พนักงานทุ กปี โดยให้พนั กงานจัดหาชุดปฏิบั ติงานเองท าให้เกิดความสะดวกสาหรับ
พนักงานในการจัดหาชุดคุณภาพเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติงาน และเป็นการลด
ภาระการดาเนินการของบริษัทฯ ในการหาผูร้ ับจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ
3. วงเงินที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเพิ่ม นั้น สรร.ว.ท. ได้พิจารณาจากเงิน ช่วยเหลือ
3 ส่ว น ได้แ ก่ ค่า เสื ้อ กัน หนาว ค่า ชุด ปฏิ บ ัต ิง านเฉพาะกิจ และค่า เครื ่อ งแบบ
พนัก งาน โดยปรับ เพิ ่ม อีก ประมาณร้อ ยละ 10 ทั ้ง นี ้ จากการตั้ งงบประมาณ
ค่าเสื้อกั นหนาว เป็นเงิน 1,000 บาท ค่าชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เป็นเงิน 1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท เมื่อนามารวมกับค่าเครื่องแบบชายจานวนเงิน 2,000 บาท/ปี
หรือค่าเครื่องแบบหญิงจานวนเงิน 2,300 บาท/ปี จะเป็นเงิน 4,500 บาท-4,800 บาท
แต่ สรร.ว.ท. ขอให้เฉลี่ยเท่ากันทั้งพนักงานชายและหญิง ในวงเงิน 5,000 บาท/ปี
2/สรร.ว.ท. ...

-2สรร.ว.ท. ขอเสนอบริษัทฯ ดังนี้
ขอให้ บริ ษั ทฯ พิ จารณ าปรั บ เพิ่ มเงิ น ช่ ว ยเหลื อค่ าเครื่ อ งแต่ งกายพนั กงาน
ดังกล่าวเป็นเงิน 5,000 บาท/ปี โดยให้พนักงานเป็นผูด้ าเนินการจัดหาเองตามรูปแบบที่บริษัทฯ กาหนด
3. ผลการดาเนินการ
จากการประชุม คณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ค รั้งที่ 4/2560 (196) เมื่ อวัน ที่ 25
เมษายน 2560 ที่ป ระชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีป ระเด็นคงค้าง 1 ประเด็น คือ เรื่องการจัดหา
เสื้อกันหนาว ซึ่งบริษัทฯ ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ด้วยมีข้อติดขัดในกระบวนการด้านการ
ออกแบบจึงยังไม่สามารถได้ผู้รับจ้างมาออกแบบได้ ขณะนีอ้ ยู่ในกระบวนการด้านจัดหาผูอ้ อกแบบอีกครั้ง
ในส่วนของพนักงานที่ยังไม่ได้รับเสื้อกันหนาวตามสิทธิที่พึงมีนั้ น ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทกบ.
จัด ท าข้อมู ล และบทวิเคราะห์ แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาในประเด็ นดั งกล่าว เพื่ อ นาเสนอสายบั งคั บ บั ญ ชา
เพื่อพิจารณา และจะนาผลการพิจารณามารายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป
4. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 4
เรื่อง กิจการสัมพันธ2
วาระที่ 4.1 เรือ่ ง พิจารณาให/ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตลอดจนส9งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ2

-ไม%มีประเด็นนําเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 4 เรื่อง กิจการสัมพันธ2
วาระที่ 4.2 เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข3อขัดแย3งในรัฐวิสาหกิจ
-ไม$มีประเด็นนําเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 4
วาระที่ 4.3

เรื่อง กิจการสัมพันธ2
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข0อบังคับในการทํางานอันเป3นประโยชน2ต6อ
นายจ0าง ลูกจ0าง และรัฐวิสาหกิจ
-ไม%มีประเด็นนําเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ ๔
วาระที่ 4.4

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ท่เี กี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
วาระที่ 4.4.1 เรื่อง การขอให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ
และนายช่างภาคพื้นดิน
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการสหภาพแรงงานฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/๒๕๖๐(๑๙6) เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๐ เนื่ องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุ กข์มายั งสหภาพแรงงานฯ ขอให้ เป็ น
ตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ
(อ้ างถึ ง หนั งสื อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จวิทยุ การบิ นแห่ งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 049 /2560 ลงวัน ที่ 5
เมษายน 2560)
สืบเนือ่ งจากสหภาพแรงงานฯ มีความเห็นดังนี้
1. บริษัทฯ มีเครื่องบินสาหรับใช้ในการบินทดสอบ ซึ่งเป็นภารกิจทางด้านปฏิบัติการ
ที่ส าคั ญ แต่ปัจจุบั นบุ คลากรด้านนี้มีอัตราการลาออกไปท างานที่ภาคเอกชนสูง
เนื่ องจากภาคเอกชนให้ ค่ าตอบแทนที่ สู งกว่ ามาก ส่ งผลกระทบกั บ ภารกิ จของ
หน่วยงานนี้
2. บริษั ท ฯ ทบทวนการจ่ ายค่ าใบอนุ ญ าตและเงินเพิ่ มต่ าง ๆ ตามประกาศบริษั ท ฯ
ที่ 145/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยมีการปรับค่าใบอนุญาตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 แต่ไม่ได้ปรับให้กับผูป้ ฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มควบคุมอากาศยาน
ดังนั้น สหภาพแรงงานฯ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. ขอให้ บ ริ ษั ท ฯ ปรั บ ค่ า ตอบแทนให้ กั บ นั ก บิ น ที่ ท าการบิ น ให้ กั บบริ ษั ท ฯ กรณี
ทาการบิ นเกิ น 13.33 ชั่วโมง/เดือน จากเดิมอัตรา 750 บาท/ชั่วโมง เป็นอัตรา
2,000 บาท/ชั่วโมง
2/2. ขอให้...

-22. ขอให้ บ ริ ษั ท ฯ ปรั บ ค่ าใบอนุ ญ าตนั ก บิ น พาณิ ชย์ ต รี หรื อสู งกว่ า และนายช่ าง
ภาคพืน้ ดินในอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 50 ดังนี้
1) ค่าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีขึ้นไป ซึ่งบริษัทฯ กาหนดให้ขึ้นการบิน จากเดิม
10,000 บาท ขอปรับเป็น 15,000 บาท
2) ค่าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีข้ึนไป ซึ่งบริษัทฯ กาหนดให้ทาหน้าที่นักบิน และ
ได้รับใบรับรองผู้ปฏิบัติการทดสอบเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
จากเดิม 16,000 บาท ขอปรับเป็น 24,000 บาท
3) ค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน หรือ ใบอนุญาตช่างประจาอากาศยานที่ให้กับ
พนักงานที่ถือครองประเภทใบอนุญาต และมีคุณสมบัติตามที่กาหนด จากเดิม
ประเภทละ 2,000 บาท ขอปรับเป็นประเภทละ 3,000 บาท
๓. ผลการดาเนินการ
ทกบ. นาเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่มเติมข้อมูล ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ทกบ. ดาเนินการทบทวนในประเด็นของการปรับ ค่าใบอนุญ าตนักบิน
พาณิ ชย์ ตรี หรือสู งกว่า และจะน าเสนอสายบังคับ บัญ ชาพิ จารณาภายในเดื อนมิ ถุ นายน 2560 ก่ อนจะ
รายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม 2560
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ ๔
วาระที่ 4.4

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ท่เี กี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
วาระที่ 4.4.2 เรื่อง การร้องทุกข์ของสมาชิก ศร.บภ 1.
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการสหภาพแรงงานฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/๒๕๖๐(๑๙6)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ ขอให้เป็น
ตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติประจาตาแหน่งในกลุ่มปฏิบัติการ
(อ้ างถึ ง หนั งสื อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จวิทยุ การบิ นแห่ งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 049 /2560 ลงวัน ที่ 5
เมษายน 2560)
สืบเนื่องจากตามประกาศของบริษัทฯ ดังนี้
1. ปก 145/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าวิชาชีพ ค่าใบอนุญาต และเงินเพิ่มต่าง ๆ พ.ศ. 2559
2. ปก 124/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
ในกลุ่มปฏิบัติการ พ.ศ. 2559
การจ่ า ยค่ า ใบอนุ ญ าตเจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม จราจรทางอากาศ 1 (เขตสนามบิ น ภู มิ ภ าค)
ตามประกาศข้อ 1. ข้างต้น ข้อ 2.5.2 กาหนดว่า ผู้ที่มี ATC License (Aerodrome Control Rating) ของสนามบิน
แม่ขา่ ยและหอบังคับการบินลูกข่ายครบตามที่กาหนด ได้รับเงินค่าใบอนุญาตฯ 6,000 บาท
คุ ณ สมบั ติ ป ระจ าต าแหน่ งในกลุ่ ม ควบคุ ม จราจรทางอากาศเขตประชิ ดสนามบิ นภู มิ ภ าค
(ศูนย์ฯ ภูมิภาค) ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 2 (เขตสนามบินภูมิภาค) ตามประกาศข้อที่ 2
ข้างต้น ต้องมี ATC License (Aerodrome Control Rating) ของสนามบินแม่ข่ายและลูกข่ายครบถ้วนตามที่กาหนด
พร้อมทั้งต้องมีประสบการณ์ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 1 (เขตสนามบินภูมิภาค) ไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ มีชั่วโมงการทางานไม่น้อยกว่า 5,000 ชั่วโมง แล้วแต่ระยะเวลาใดที่มากกว่าให้ใช้อันนั้น
2/ในการนี้...

-2ในการนี้ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า เนื่องจากศูนย์ฯ ภูมิภาคมีจานวนหอลูกข่ายไม่เท่ากัน ทาให้ระยะเวลา
การพั ฒ นาพนั ก งานเพื่ อ ให้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตหอลู ก ข่ า ยแต่ ล ะศู น ย์ ฯ ภู มิ ภ าคไม่ เท่ า กั น และคุ ณ สมบั ติ
การได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งในเรื่องของจานวนหอลูกข่ายไม่เท่ากันอีกด้วย จึงเห็นควรเสนอให้บริษัทฯ
พิจารณาทบทวนคุณสมบัติฯ
๓. ผลการดาเนินการ
ทกบ. นาเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล และจะน าเสนอสายบั งคั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาภายในเดื อนมิ ถุ นายน 2560 ก่ อ นจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม 2560
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 4
วาระที่ 4.5

เรื่อง กิจการสัมพันธ2
เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ0าง
-ไม$มีประเด็นนําเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่อง อื่น ๆ
เรื่ อ ง การขอสอบถามความคื บ หน้ า การรั บ พนั ก งานควบคุ ม จราจรทางอากาศ
ที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ

๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการสหภาพแรงงานฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/๒๕๖๐(๑๙6)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๐ ขอสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุ
มาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 049 /2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560)
สืบเนื่องจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศและใกล้จะครบเกษียณอายุขอให้
สรร.วท. สอบถามบริ ษั ท ฯ ในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาลในการแก้ ไขปั ญหาขาดแคลนบุ ค ลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ เนื่องจากจานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านนี้ไม่เพียงพอ จึงมีปัญหา
การตรากตราและเหนื่อยล้าจากการทางาน สรร.ว.ท. พิจารณาแล้วมีความเห็นนาเสนอบริษัทฯ ดังนี้
1. ขอสอบถามความคืบหน้าการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรับพนักงาน
ควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
บริษัทฯ
2. กรณี มีแผนงานในการรับบุคลากรกลุ่มนี้ ขอสอบถามแนวทางการบริหารจัดการ
เช่น การสรรหาบุคลากร รูปแบบการจ้างงาน ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ เป็นต้น

2/๓. ผลการดาเนินการ…

-2๓. ผลการดาเนินการ
ทกบ. นาเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล และจะน าเสนอสายบั งคั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาภายในเดื อนมิ ถุ นายน 2560 ก่ อ นจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม 2560
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 5/2560 (197)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่อง อื่น ๆ
เรื่ อ ง การขอสอบถามความคื บ หน้ า การรั บ พนั ก งานควบคุ ม จราจรทางอากาศ
ที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ

๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการสหภาพแรงงานฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/๒๕๖๐(๑๙6)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๐ ขอสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุ
มาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 049 /2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560)
สืบเนื่องจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศและใกล้จะครบเกษียณอายุขอให้
สรร.วท. สอบถามบริ ษั ท ฯ ในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาลในการแก้ ไขปั ญหาขาดแคลนบุ ค ลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ เนื่องจากจานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านนี้ไม่เพียงพอ จึงมีปัญหา
การตรากตราและเหนื่อยล้าจากการทางาน สรร.ว.ท. พิจารณาแล้วมีความเห็นนาเสนอบริษัทฯ ดังนี้
1. ขอสอบถามความคืบหน้าการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรับพนักงาน
ควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
บริษัทฯ
2. กรณี มีแผนงานในการรับบุคลากรกลุ่มนี้ ขอสอบถามแนวทางการบริหารจัดการ
เช่น การสรรหาบุคลากร รูปแบบการจ้างงาน ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ เป็นต้น

2/๓. ผลการดาเนินการ…

-2๓. ผลการดาเนินการ
ทกบ. นาเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล และจะน าเสนอสายบั งคั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาภายในเดื อนมิ ถุ นายน 2560 ก่ อ นจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม 2560
๔. มติที่ประชุม

