




การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
วาระท่ี ๑     เร่ือง  แจ้งเพ่ือทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    เรื่อง   การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพือ่ทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายบริษัทฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิ จการสัมพั นธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙)  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพ
วิศวกรใหม่ ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบการเสนอปรับหลักสูตรและระยะเวลาการพัฒนา “วิศวกรใหม่” จาก
ระยะเวลา ๓ ปี มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ในทุกสาขาอาชีพวิศวกรตามหลักสูตรการพัฒนาวิศวกร
ในแต่ละด้าน  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือตอบข้อหารือของบริษัทฯ แล้ว  และบริษัทฯ 
มอบหมาย ทกบ. พิจารณาหนังสือของกรมสวัสดิ์ฯ และให้จัดท าข้อพิจารณาเสนอบริษัทฯ ต่อไป ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการของ ทกบ.  
       
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๒   เรื่อง   การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอตัราการเบกิจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 
        หรอืคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารงานพัสดุ 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ  
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙)  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑    เรื่อง การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา 
การเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารงานพัสดุ 
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. ๐๗๑ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  

 ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษามีผลก าหนดใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติและ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ นี้  แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของบริษัทฯ 
ส่งผลใหส้มาชิกที่ได้รับมอบหมายในภารกิจจัดซือ้จัดจา้ง มีความกังวลใจในการปฏิบัติงาน 

สหภาพแรงงานฯ พิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
จึงขอเสนอให้บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุในการใช้ถือปฏิบัติต่อไป    โดยมีประเด็น 
ขอเสนอใหบ้ริษัทฯ พิจารณาดังนี้ 

๑. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๒. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ 

 
 

๒/๓. ผลการด าเนินการ… 
 
 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ๑. บริษัทฯ มีหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการ
จา่ย ขณะนีอ้ยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณา  เมื่อได้รับผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางแล้วจะ
รายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
   ๒. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังฉบับใหม่เพื่อน าเสนอสายงานพิจารณาต่อไป 
    
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๓    เรื่อง   การร้องทุกข์ เรื่อง การพิจารณาบ าเหน็จ  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อพิจารณาเรื่อง การร้องทุกข์ของสมาชิก 
สหภาพแรงงานฯ เรื่อง การพิจารณาบ าเหน็จ (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องทุกข์ อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบข้อร้องทุกข์  
เพื่อเสนอบริษัทฯ พิจารณาภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
    
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๔    เรื่อง  การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ 
       จราจรทางอากาศในภาพรวม 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
 กรรมการฝ่ายบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อทราบเรื่อง การพิจารณาทบทวนการจ่าย 
ค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจราจรทางอากาศในภาพรวม  เนื่องจากสมาชิกสหภาพ
แรงงานฯ ที่ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการสังกัดศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคเสนอให้บริษัทฯ ทบทวนการจ่าย 
ค่าใบอนุญาตฯ  
 
๓. ผลการด าเนินการ 
 รวท.ป (นายทินกรฯ) และคณะศึกษาได้จัดท าผลการศึกษาเรื่อง Facility Pay Level เรียบร้อย
แล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างคณะศกึษาน าเสนอผลการศกึษาต่อบริษัทฯ  
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓      เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๕   เรื่อง   การขอให้บรษิัทฯ ก าหนดเวลาพกัของพนักงานที่ปฏิบัติงานเข้ากะ สังกัด ศห.บจ. 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
  กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอเป็นวาระเร่งด่วนต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (๒๑๔)  วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอให้บริษัทฯ ก าหนดเวลาพักของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานเข้ากะ สังกัด ศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ศห.บจ.) ให้ชัดเจน
โดยพิจารณาก าหนดลักษณะการท างานให้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเทียบเคียงกับ 
ATFM สากลทั่วโลก คือ ปฏิบัติงาน ๘ ช่ัวโมง พัก ๔ ช่ัวโมง และให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด (อ้างถึง 
หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๑)  
 
๓. ผลการด าเนินการ 
 ผญจ. อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการเก็บข้อมูลการท างานของพนักงาน ศห.บจ.   
เพื่อพิจารณาก าหนดเวลาพัก 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ          
 

- ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 
วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 
 



 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) 

วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


