




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี  27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ (๑๙๘) 
วันท่ี  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
วาระท่ี ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.๑    เรื่อง   การดําเนินการเรื่อง ข1อเรียกร1องเก่ียวกับสภาพการจ1าง 
 
๑. วัตถุประสงค2ในการนําเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 
๒. ความเป4นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห?งประเทศไทย ได#ย่ืนข#อเรียกร#องเก่ียวกับ   
สภาพการจ#างต?อบริษทัฯ จํานวนทั้งส้ิน ๑๗ ข#อ   (อ#างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน       
แห?งประเทศไทยที ่สรร.ว.ท. ๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
 
๓. ผลการดําเนินการ 

บริษัทฯ นําเสนอร?างข#อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ#างที่คณะเจรจาข#อเรียกร#องร?วมกันจัดทําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงมีมติว?า การนําเสนอข#อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ#างในส?วนข#อตกลงตามข#อเรียกร#องใหม?หรือเปล่ียนแปลงจากข#อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ#างเดิม 
บริษัทฯ ควรจัดทําและวิเคราะห?ข#อมูลประกอบการพิจารณาอย?างละเอียดครบถ#วน พร#อมข#อมูลความคิดเห็น
ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ?เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ  ทั้งน้ี คณะเจรจา 
ข#อเรียกร#องได#นัดเจรจาร?วมกันเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได#รับทราบมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
เห็นชอบแผนดําเนินการข#อเรียกร#องใหม?แต?ละเรื่องที่จะต#องศึกษาและนําเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนจากผู#มี
อํานาจอนุมัติของแต?ละเรื่องต?อไป  
    
๔. มติท่ีประชุม 
 
  



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี  27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 3          เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ 3.2       เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน  กรณ ี“ภาคทัณฑ”์  
 
1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดทราบ 
 
2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 
(188)  วันที่ 30 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์”  (อ้างถึง หนังสือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 105/๒๕๕๙  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
๒๕๕๙)  

ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์” และใช้ลงโทษพนักงาน
ที่ท าผิดวินัย  ซึ่งมีสมาชิกฯ ที่ได้รับการลงโทษกรณีนี้ได้รับผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจ และคิดว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม   

จึงขอให้ สรร.ว.ท. เป็นตัวแทนน าเสนอขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับ
พนักงานเรื่อง การลงโทษทางวินัยกรณี “ภาคทัณฑ์” ให้มีการก าหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ์สูงสุด 5 ปี หรือ
ตามความเหมาะสม 

 
3. ผลการด าเนินการ 
   บริษัทฯ แต่งตั้งคณะท างานขึ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและเรียงล าดับโทษทางวินัยตามที่
ก าหนดอยู่ในข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. 2555 ข้อ 12.2 โดยให้เทียบเคียงกับราชการและ
รัฐวิสาหกิจช้ันดี รายละเอียดตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก 78/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  และ
จัดให้มีการประชุมคณะท างานฯ ดังกล่าวในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และจะเสนอผลการพิจารณาของ
คณะท างานต่อ ผวท. ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
       
4. มติท่ีประชุม 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 3        เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.3 เรื่อง การขอหารอืการร้องทุกข์ เรื่อง การปรับเลื่อนต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ 
            ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
  กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(๑๙๓) 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ เพื่อขอให้
เป็นตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เรื่อง การปรับเลื่อนต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร 
ทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)  จ านวน 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ผู้ร้องทุกข์จ านวน 3 คน  และกรณีที่ 2  
ผูร้้องทุกข์จ านวน 1 คน 

(อ้างถึง  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) 

  ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/๒๕๖๐(๑๙4) เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สหภาพแรงงานฯ เห็นชอบในการรายงานผลการด าเนินการข้อร้องทุกข์กรณีที่ 2 ผู้ร้องทุกข์ 
จ านวน 1 คน แล้ว   แต่ข้อร้องทุกข์กรณีที่ 1 ผู้ร้องทุกข์จ านวน 3 คน  กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ มีความคิดเห็น
ต่างจากบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมโดยประธานฯ มอบหมายให้ ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ หารือร่วมกันในรายละเอียด
และแนวทางการแก้ไขข้อร้องทุกข์ดว้ย 

ข้อร้องทุกข์กรณทีี่ ๑ 
สมาชิกสหภาพฯ จ านวน ๓ คน ได้รับต าแหน่ง  “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส 

(ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี)” ตั้งแต่วันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
ตามโครงสร้างต าแหน่งใหม่เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็น “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒  
(เขตสนามบินภูมิภาค )”   และตามประกาศบริษัทฯ  ที่  ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงานกลุ่มปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ฉบับเดิม) ก าหนดคุณสมบัติของ
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ดังนี ้ 
 

๒/กลุ่ม... 



-๒- 
 

กลุ่มปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 
กลุ่มที่ ๔ ศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค 

(ศูนย์ฯ ที่ให้บริการ Aerodrome Control Service) 
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗- 

 
ต าแหน่ง คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ  
(ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี     
สุราษฎรธ์านี) 

๑. เป็นพนักงานที่มี Aerodrome Control Ratingสนามบิน
แมข่่ายและสนามบินลูกข่ายครบตามที่ก าหนด 

๒. มีประสบการณ์ในต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศอาวุโส” ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมีช่ัวโมง
ท างานไม่นอ้ยกว่า ๕,๐๐๐ ช่ัวโมง 

 
ซึ่งหากเป็นไปตามคุณสมบัติเดิมที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒. พนักงานทั้ง ๓ คนจะมีประสบการณ์งานในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโสโดยมีช่ัวโมงท างานครบ ๕,๐๐๐ ช่ัวโมงในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
หรือมีจ านวนปีครบ ๓ ปี ในวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  แต่เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่ง 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีการควบรวมต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย์
ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี) (Grade 8) และต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุม
จราจรทางอากาศอาวุโส (ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี  สุราษฎร์ธานี)  (Grade 9) เป็นต าแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ ค วบคุ ม จราจรท างอากาศ  ๓  (เขตสนามบิ นภู มิ ภ าค ) (Grade 9) และต่ อมาบ ริษั ท ฯ  
มีประกาศที่ ปก ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คุณสมบัติประจ าต าแหน่งในกลุ่มงาน
ปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อทบทวนคุณสมบัติประจ าต าแหน่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างต าแหน่ง 
ที่ปรับปรุงใหม ่ดังนั้น พนักงานจงึมขี้อร้องทุกข์ ดังนี้ 

(๑) ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับต าแหน่งให้กับพนักงานเป็น “เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี) ในรอบการพิจารณา
บ าเหน็จเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  โดยใช้การนับช่ัวโมงการท างาน 5,000 ช่ัวโมง  
ซึ่งครบในเดือนตุลาคม 2557 

(๒) ขอให้บริษัทฯ ปรับต าแหน่งพนักงานเป็น “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓  
(เขตสนามบินภูมิภาค)” ตามโครงสร้างต าแหน่งใหม่ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

(๓) ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเงินเดือนย้อนหลังให้สอดคล้องกับการพิจารณา 
ปรับต าแหน่ง 

๓/๓. ผลการด าเนินการ… 



-๓- 
 

๓. ผลการด าเนินการ 
ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ ร่วมกันทบทวนรายละเอียดข้อร้องทุกข์เพื่อพิจารณาแนวทาง

ความเป็นไปได้ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวและ ทกบ. ได้จัดท าหนังสือความคิดเห็นของสหภาพแรงงานฯ 
และบทวิเคราะห์ของ ทกบ.  น าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาก่อนจะรายงานผลการพิจารณา 
ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอนสายบังคับบัญชาพิจารณาหนังสือดังกล่าว 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

 
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. เสนอผลการวิเคราะห์ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับ
โครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับลูกจ้างของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง และการปรับอัตรา
เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง โดยจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2560 ก่อนจะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเดือนสิงหาคม 
2560 เพื่อพิจารณา  

 
4. มติท่ีประชุม 
    

 
    
 

 
   



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ (๑๙๘) 
วันท่ี  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
วาระท่ี ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.๕   เรื่อง   การดําเนินการชุดเส้ือกันหนาว 
 
๑. วัตถุประสงค2ในการนําเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณาให1ความเห็นชอบ 
 
๒. ความเป2นมา 

กรรมการฝ; ายสหภาพแรงงานฯ นํ าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ& ในการประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๙๔)  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ& ๒๕๖๐ เร่ือง การพิจารณาปรับปรุงค6าเครื่องแต6งกายพนักงาน  
(ค6าเครื่องแบบ  ค6าชุดทํางานเฉพาะกิจ  ชุดเส้ือกันหนาว)  (อ1างถึง หนงัสือสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจวิทยุการบิน
แห6งประเทศไทยท่ี สรร.ว.ท. ๐๐๔ /๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐) โดยเสนอให1บริษัทฯ พิจารณาปรับเพ่ิม
เงินช6วยเหลือค6าเครื่องแต6งกายพนักงานดังกล6าวเปAนเงิน ๕,๐๐๐ บาท/ปC โดยให1พนักงานเปAนผู1ดําเนินการจัดหาเอง
ตามรูปแบบที่บริษัทฯ กําหนด 

ทั้งน้ี จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ&ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ (๑๙๖) เมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาประเด็นเครื่องแบบ และชุดทํางานเฉพาะกิจเรียบร1อยแล1ว  ยังมีประเด็น 
คงค1าง ๑ ประเด็น คือ เรื่องการจัดหาเส้ือกันหนาว 

    
๓. ผลการดําเนินการ 

บค.ทบ. ได1สอบถามข1อมูลจาก กพ.บท. และ สตง. เพ่ือเปAนข1อมูลประกอบการจัดทํา 
บทวิเคราะห&แนวทางแก1ไขพร1อมเสนอแผนดําเนินการต6อบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจึงจะดําเนินการ
ตามผลการพิจารณาของบริษัทฯ และรายงานต6อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ&ต6อไป  โดยขณะน้ีอยู6ระหว6าง
บริษัทฯ พิจารณาบทวิเคราะห&ดังกล6าว 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี  27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 3 เรื่อง การติดตามงาน 
วาระที่ 3.6      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 6/2560 (198) 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 3 เรื่อง ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ 3.7     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 
  



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 3 เรื่อง ทบทวนติดตามงาน  
วาระที่ 3.8   เรื่อง   การขอสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
    ที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ 
 
 
๑. วตัถุประสงค์ในการน 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 
  
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี  27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 4       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ 4.1    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี  27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 4      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ 4.2  เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี  27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 4          เรื่อง   กจิการสัมพันธ์ 
วาระที่ 4.3       เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
                              นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
    

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ- 

 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ 4.4      เรื่อง   ปรกึษาหารอืเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรอืสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ- 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 4          เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ 4.5       เรื่อง  ปรกึษาหารอืเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ- 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 6/2560 (198) 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


