




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    เรื่อง   การด าเนินการเรื่อง ข้อเรยีกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ   
สภาพการจ้างต่อบริษัทฯ จ านวนทั้งสิน้ ๑๗ ข้อ   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน       
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
 
๓. ผลการด าเนินการ 

จากการเจรจาข้อเรียกร้องทั้งสองฝ่ายได้เจรจาร่วมกันครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โดยผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ขอน าข้อเรียกร้องที่ ๑๔ เรื่อง การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ส ารองเลีย้งชพีในส่วนของนายจ้าง กลับไปหารอืคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ  

ต่อมาในการเจรจาครั้งที่  ๑๐ เมื่อวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้อง 
ฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ได้รับทราบข้อวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้นจากสภาพแวดล้อม ปริมาณจราจร  
ทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหากจะด าเนินการเรื่อง การจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้างตามข้อเรียกร้อง ทั้งนี้ จะน าข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งให้สมาชิก 
ได้รับทราบในเบื้องต้น  โดยขอให้บริษัทฯ ทบทวนเงื่อนไขจ านวนปีของการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพในส่วนของนายจ้าง ตามข้อเรยีกร้องอกีครั้ง  
  
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๒   เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน  กรณ ี“ภาคทัณฑ”์  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณา   

 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
(๑๘๘)  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์”  (อ้างถึง หนังสือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๐๕/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๗ 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 ๕ ปี หรือ
ตามความเหมาะสม 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   คณะท างานพิจารณาทบทวนและเรียงล าดับโทษทางวินัยตามที่ก าหนดอยู่ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๑๒.๒ รายละเอียดตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐  มีการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  เพื่อพิจารณาทบทวนการก าหนดระยะเวลาของ
การพิจารณาโทษ “ภาคทัณฑ์” ระหว่าง “มีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี” และ “มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี” 
พร้อมทั้งพิจารณาเทียบเคียงข้อดี-ข้อเสียของทั้งสองแนวทางและมีความเห็นร่วมกันว่า การลงโทษ 
“ภาคทัณฑ์” ควรมี “ก าหนดระยะเวลา ๓ ปี” พร้อมเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน  
ข้อ ๑๒.๒ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน  และบริษัทฯ เห็นชอบตามที่เสนอแล้ว   
  ในการนี้ จึงเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณา  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว 
จะด าเนนิการจัดท ารา่งการปรับปรุงขอ้บังคับเกี่ยวกับพนักงาน ข้อ ๑๒.๒ น าเสนอตามกระบวนการต่อไป 
      
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๓    เรื่อง   การขอให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ  
      นายช่างภาคพื้นดิน และช่างประจ าอากาศยาน 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 

 
๒. ความเป็นมา   

กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(๑๙๖) เมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ ขอให้เป็น
ตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ 
นายช่างภาคพืน้ดิน และช่างประจ าอากาศยาน (อ้างถึง  หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหง่ประเทศ
ไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๔๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)  
    สืบเนือ่งจากสหภาพแรงงานฯ มีความเห็นดังนี้ 

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

๒. บริษัทฯ ทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตและเงินเพิ่มต่าง ๆ ตามประกาศบริษัทฯ  
ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีการปรับค่าใบอนุญาต
เพิ่มขึน้ร้อยละ ๕๐ แต่ไม่ได้ปรับใหก้ับผูป้ฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มควบคุมอากาศยาน 

ดังนั้น สหภาพแรงงานฯ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาด าเนินการดังนี้  
๑. ขอใหบ้ริษัทฯ ปรับค่าตอบแทนใหก้ับนักบินที่ท าการบินใหก้ับบริษัทฯ  
๒. ขอให้บริษัทฯ ปรับค่าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี หรือสูงกว่า และนายช่าง

ภาคพืน้ดิน และช่างประจ าอากาศยาน 
(รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง) 

๒/๓. ผลการด าเนินการ... 
 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ให้ความเห็นชอบปรับเพิ่มค่าตอบแทนใหก้ับผู้ปฏบิัติหน้าที่นักบินที่ท าการบินทดสอบ
และค่าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีขึ้นไปแล้ว โดยการปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวนี้จะต้องท าการปรับปรุง
บัญชีเงินเพิ่มค่าวิชาชีพฯ (บัญชีหมายเลข ๒/๑) ซึ่งเป็นบัญชีแนบท้ายข้อบังคับเกี่ยวกับเงินเดือน ต าแหน่ง 
บ าเหน็จประจ าปีและเงินชดเชยเวลา โดยมีระยะเวลาในการน าเสนอเข้าคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้  

คณะกรรมการฯ ก าหนดการประชุม หมายเหตุ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (RA) ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บริหารผลลัพธ์องค์กร (RC) 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกวันจันทร์ที่ ๓ ของเดือน 

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ (LC) ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน 
คณะกรรมการบริษัทฯ (BD) ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน 
 
  ส าหรับการปรับค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน และค่าใบอนุญาตช่างประจ าอากาศยานนั้น 
บริษัทฯ มีแผนจะด าเนินการพิจารณาทบทวนเรื่องนี้พร้อมกับการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน Phase 3   
ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน ดังนั้น จึงยังไม่สามารถด าเนินการ
ปรับค่าใบอนุญาตฯ ของทั้งสองต าแหน่งดังกล่าวในขณะนี้ได้   ทั้งนี้ ได้หารือท าความเข้าใจกับสหภาพแรงงานฯ 
เรียบร้อยแลว้ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๔    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 
   บค.ทบ. อยู่ในขั้นตอนการขอหารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จากนั้นจะจัดท าข้อมูลและบทวิเคราะห์
เพื่อน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาและรายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
       
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๕    เรื่อง   การขอให้พิจารณาทบทวนประกาศบรษิัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙   

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การขอให้พิจารณาทบทวนประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
ที่ สรร.ว.ท. ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเงินเพิ่มค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศในอัตรา 
ร้อยละ ๕๐ ของเงินเพิ่มค่าใบอนุญาตฯ ที่พนักงานได้รับในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
และยกเลิกประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๗๗/๒๕๕๗ และใช้ประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙ แทน นัน้   

๑. ประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙  ไม่ได้ก าหนดการจ่ายเงินค่าวิชาชีพฯ 
ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่วิศวกร โดยบริษัทฯ มีค าสั่ งโอนย้าย/ 
เลื่อนต าแหน่งให้พนักงานกลุ่มนี้ไปปฏิบัติงานในส่วนงานสนับสนุนและหน้าที่
อื่น ๆ  

๒. จากข้อ ๑. ท าให้ส่งผลกระทบกับสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เนื่องจาก 
ไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้าง และหากเกิดกรณีที่ถูกตรวจพบจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะไม่มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติใด ๆ รองรับ 
การจา่ยเงนิค่าวิชาชีพฯ ดังกล่าว      

๓. พนักงานมีความกังวลใจที่บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดการจ่ายเงินให้ครอบคลุม
ครบถ้วน  

 
 

๒/๓. ผลการด าเนินการ… 
 
 



-๒- 
 

๓. ผลการด าเนินการ 
   ทกบ. จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ เพื่อน าเสนอที่ประชุม  TM  หากเห็นชอบจะน าเสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไป 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๖    เรื่อง   การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒. เรื่อง “การเจรญิเตบิโตและการเพิ่มต าแหน่งงาน

ของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้ งที่  ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒ . เรื่อง  
“การเจริญเติบโตและการเพิ่มต าแหน่งงานของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” (อ้างถึง 
หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่  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 
   ทกบ. อยู่ในขั้นตอนการจัดท าข้อมูลและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมตามข้อพิจารณาของสายบังคับ
บัญชา  ซึ่งจะน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐  และรายงานคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ต่อไป 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

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

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ- 



 
 

 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 

วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

 
-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔          เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕       เรื่อง  ปรกึษาหารอืเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


