




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2559 (190) 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2559 (190) 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

วาระที่ 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ 3.1    เรื่อง   การด าเนินการเรื่อง ข้อเรยีกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ   

สภาพการจา้งต่อบริษัทฯ จ านวนทั้งสิน้ 17 ข้อ  

  ที่มา   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. 

077/๒๕๕๙ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๙)  

 

3. ผลการด าเนินการ 

   คณะผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องก าหนดวันเจรจาครั้งที่  2 เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2559               

โดยข้อเรียกร้องที่ตกลงกันได้มีจ านวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 - ข้อ 6 และ ข้อ 8 - ข้อ 10 ซึ่งผู้แทนเจรจาทั้งสองฝ่าย

ตกลงให้ใช้ข้อความเดิมจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับปัจจุบัน    ส่วนข้อเรียกร้องที่อยู่ระหว่าง           

การเจรจามีจ านวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7 ข้อ 11 - ข้อ 17  และผู้แทนเจรจาฝ่ายบริษัทฯ ขอให้สหภาพแรงงานฯ 

ส่งข้อมูลประกอบการเจรจาข้อเรียกร้องจ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 16  ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย

ตกลงจะนัดเจรจาอีกครั้งหลังจากที่สหภาพแรงงานฯ น าเสนอข้อมูลประกอบการเจรจา 

  

4. มติท่ีประชุม 

  



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2559 (190) 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

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 

“ภาคทัณฑ”์ 

  ที่มา   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 

105/๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์” และใช้ลงโทษพนักงาน

ที่ท าผดิวินัย 

ในการนี้ สมาชิกฯ ที่ได้รับการลงโทษกรณีนี้ ได้รับผลกระทบจากการลงโทษดังกล่าว  ท าให้

ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ และคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  จึงขอให้ สรร.ว.ท. เป็นตัวแทนน าเสนอขอให้

บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานเรื่อง การลงโทษทางวินัยกรณี “ภาคทัณฑ์” ให้มี        

การก าหนดระยะเวลาการภาคทัณฑส์ูงสุด 5 ปี หรอืตามความเหมาะสม 

 

3. ผลการด าเนินการ 

   จากการสอบถามหน่วยงานราชการโดยสอบถามจากส านักงาน ก.พ. และหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจจ านวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

   1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย  

   2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

   3. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   

   4. ธนาคารออมสิน  

   5. การประปาส่วนภูมิภาค  

2/6. การท่าเรอื… 



-2- 

 

   6. การท่าเรอืแหง่ประเทศไทย 

   7. บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 

   พบว่า มีเพียงบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด ที่ก าหนดระยะเวลาส าหรับโทษภาคทัณฑ์เอาไว้ โดยมี

ระยะเวลาขั้นต่ า 1 ปี และมีการท่าเรือฯ ที่เทียบเคียงกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ 60 (4) ก าหนดว่า 

   “นายจา้งไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 

                  (4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ข้อก าหนด ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้าง

อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้าง

ไม่จ าเป็นต้องตักเตอืน ทั้งนี ้หนังสือตักเตือนใหม้ีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแตว่ันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด...” 

   อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ โดย บค.ทบ. ได้จัดท าหนังสือสอบถามเพิ่มเติมไปอีก 3 หน่วยงาน 

ประกอบด้วย บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท การท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน) เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจึงน ามาประมวลวิเคราะห์แล้วน าเสนอขอความเห็นชอบจาก ผวท. และรายงาน

ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

 

4. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2559 (190) 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

วาระที่ 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ 3.3    เรื่อง   บ้านพักส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี  

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม              

ครั้งที่ 7/2559 (187) วันที่ 26 กรกฎาคม 2559  เรื่อง บ้านพักส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์

ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้รับข้อมูลว่า กรมท่าอากาศยานขอให้บริษัทฯ ส่งคืนบ้านพัก

ราชการ ท่าอากาศยานสุราฎษร์ธานี โดยมีก าหนดที่บริษัทฯ ต้องส่งคืนภายในเดือนตุลาคม 2559    

   

3. ผลการด าเนินการ    

    บริษัทฯ โดย สกญ. และ ภภศ. ด าเนินการดังนี ้

   1. ในส่วนของ สกญ. ได้จัดท าหนังสือตอบอธิบดีกรมท่าอากาศยานเรื่องกรมท่าอากาศยาน

ขอให้ส่งคืนบ้านพักราชการ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ

กรมท่าอากาศยาน    

   2. ในส่วนของ ภภศ. ได้รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาเพื่อหา           

แนวทางแก้ไขปัญหาและน าเรียนสายบังคับบัญชาเพื่อขอความชัดเจนก่อนจะน าเสนอ ผวท. พิจารณา

ข้อสรุปการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
4. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2559 (190) 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

วาระที่ 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ 3.4    เรื่อง   บ้านพักส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินสมุย 

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม              

ครั้งที่ 7/2559 (187) วันที่ 26 กรกฎาคม 2559  ขอทราบการด าเนินการเรื่อง บ้านพักส าหรับ

พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินสมุย เนื่องจากได้รับข้อมูลว่า บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด 

(บางกอกแอร์เวย์) จะขอคืนพืน้ที่ที่บริษัทฯ สร้างบ้านพักส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินสมุย

    

3. ผลการด าเนินการ     

    บริษัทฯ โดย ภภศ. ได้รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องประกอบการพิจารณาเพื่ อหา           

แนวทางแก้ไขปัญหาและน าเรียนสายบังคับบัญชาเพื่อขอความชัดเจนก่อนจะน าเสนอ ผวท. พิจารณา

ข้อสรุปการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

4. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2559 (190) 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

วาระที่ 4       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 

วาระที่ 4.1    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      

                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 

  



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2559 (190) 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

วาระที่ 4      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 

วาระที่ 4.2  เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
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วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

วาระที่ 4          เรื่อง   กจิการสัมพันธ์ 

วาระที่ 4.3       เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    

                              นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2559 (190) 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

วาระที่ 4        เรื่อง    กิจการสัมพันธ์ 

วาระที่ 4.4      เรื่อง   ปรกึษาหารอืเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรอืสหภาพแรงงานฯ    

        รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

 

    

 

 

 

   



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2559 (190) 

วันท่ี  20 ตุลาคม  2559 

 

วาระที่ 4       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 

วาระที่ 4.5    เรื่อง  ปรกึษาหารอืเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
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วาระที่ 5        เรื่อง   อื่น ๆ  
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