
































 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ (๒๒๔) 
วันท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๓          เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.๑.๑   เร่ือง   การพิจารณาทบทวนระบบการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (๒๑๙) เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  วาระที่ ๔.๔ พิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา  
การแรงงานสัมพันธ์ เรื่อง การพจิารณาทบทวนระบบการพจิารณาบ าเหน็จประจ าปี  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
  คณะท างานพจิารณาทบทวนระบบการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีได้น าเสนอรายงานฯ ต่อ
บริษัทฯ แล้ว ซ่ึงบริษัทฯ จะได้พิจารณาด าเนินการต่อไป    
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ (๒๒๔) 
วันท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๓       เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระท่ี ๓.๔.๑ เร่ือง  การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ 
       จราจรทางอากาศในภาพรวม 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
  กรรมการฝ่ายบริษัทฯ รายงานความคบืหน้าต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  เม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๔ ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์
ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย  เรื่อง การพิจารณา
ทบทวนการจ่ายคา่ใบอนญุาตของผู้ปฏิบัติงานดา้นปฏิบัติการจราจรทางอากาศในภาพรวม  เนื่องจากสมาชิก
สหภาพแรงงานฯ ที่ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการสังกัดศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคเสนอให้บริษัทฯ ทบทวน 
การจ่ายคา่ใบอนุญาตฯ  
   
๓. ผลการด าเนินการ 

 รวท.ป และคณะศึกษาจะน าเสนอผลการศึกษาต่อ TM ในการประชุมเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๒ และเม่ือมีข้อสรุปแล้วจะเสนอบริษัทฯ พิจารณาก่อนส่งข้อมูลให้ ทกบ. พิจารณาค่างานต่อไป  
 
๔. มติท่ีประชุม 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ (๒๒๔) 
วันท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๓         เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.๔.๒  เร่ือง   การพิจารณาอัตราจ ากัดของวิศวกรศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘ )  เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  วาระที่  ๔.๔ ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหา 
ตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ เรื่อง การพิจารณาอัตราจ ากัดของวิศวกรศูนย์ควบคุม 
การบินภูมิภาค   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. 
๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ทกบ. น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ต่อที่ประชุม TM ในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  
ที่ประชุมมีมติให้รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซ่ึง บค.ทบ. ประสานงานกับ
ศูนย์ภูมิภาคในการรวบรวมกระบวนการท างาน รายละเอียดภาระงานของแต่ละกล่องงาน  พร้อมทั้ง 
Job Description ของศูนยภู์มิภาค และให้น าเสนอ TM พจิารณาตามล าดับอีกครั้ง 
    
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ (๒๒๔) 
วันท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๓         เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.๖.๑   เร่ือง   การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีให้พนักงานท่ีมีเงินเดือนใกล้เต็มข้ัน 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (๒๒๒) วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ขอให้บริษัทฯ พิจารณาแนวทาง 
การพจิารณาบ าเหน็จประจ าปีให้พนักงานที่มีเงินเดือนใกล้เต็มขัน้   

 
๓. ผลการด าเนินการ 

ทบ. น าเสนอผลการศึกษาการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีให้พนักงานที่มีเงินเดือนใกล้เต็มขั้น 
ซ่ึงเป็นการพจิารณาการจ่ายเงินตอบแทนพเิศษส าหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนใกล้สูงสุดของต าแหน่งต่อ
สายงานแล้ว โดยจะเสนอคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเดือนกันยายน 
๒๕๖๒ ตามล าดับต่อไป  

 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ (๒๒๔) 
วันท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๓         เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.๖.๒   เร่ือง   การปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถ (ด้านนอก) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (๒๒๓) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ 
(ด้านนอก) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ  มีความคบืหน้ารายงานที่ประชุมดังนี้ 
พื้นที่ลานจอดรถ (ด้านนอก) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย พื้นที่ ๒ ส่วน ดังนี ้

๑.๑ พื้นที่ส่วนที่ใช้เป็นลานจอดรถอยูใ่นปัจจุบัน (ท าสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว)  
๑.๒ พื้นที่ส่วนต่อขยาย (ด้านทิศเหนือ)  พื้นที่ส่วนนี้บริษัทฯ ติดต่อประสาน 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ขอท าสัญญาเช่าเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์เป็นทางออก 
ในกรณีฉุกเฉินตามแผนฉุกเฉินฯ และใช้เป็นที่จอดรถเพิ่มเติม    ซ่ึงพื้นที่ส่วนนี ้อยู่ระหว่างการพจิารณา
ตอบรับจาก ทอท. อยา่งเป็นทางการในการให้เช่าพื้นที่ดังกล่าว  เม่ือได้รับหนังสือจาก ทอท. แล้ว บริษัทฯ 
จะพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในหนังสือตอบรับของ ทอท. หากเห็นชอบตามที่ ทอท. เสนอ บริษัทฯ 
จะจัดท าหนังสือตอบ ทอท. อย่างเป็นทางการ   จากนั้น ทอท. จะจัดท าสัญญาเช่าระหว่าง ทอท. กับ 
บริษัทฯ และการเขา้ใช้พืน้ที่ดังกล่าวต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ (๒๒๔) 
วันท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔       เร่ือง  กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี ๔.๑    เร่ือง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกจิตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
วาระท่ี ๔.๒   เร่ือง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกจิ 
 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ (๒๒๔) 
วันท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔ เร่ือง กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี ๔.๓ เร่ือง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกจิ         
 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

 
วาระท่ี ๔.๔      เร่ือง   ปรึกษาหารอืเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถึงการร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

 
วาระท่ี ๔.๕ เร่ือง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

 
 --------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ (๒๒๔) 
วันท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๕         เร่ือง   อ่ืน ๆ 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ - 
  


