
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ 

 

กรรมการฯ เข้าประชุม 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๓.    นายวีรยุทธ วีรการณ์      รองประธานฯ  
๔.    นางสาวโอริสา เช่ียวเกษม รองประธานฯ  
๕. นางกษมพร สวัสดิชัย กรรมการฯ  

๖. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ  

๗.   ว่าที่ร้อยตรี ชาย ชินะไพโรจน์ กรรมการฯ  

๙.   นายสุดเขตร์ เวียงส ี กรรมการฯ  

๑๐.  นายเอกศักด์ิ โพธ์ิทอง กรรมการฯ  

๑๑.  นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๒. นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการฯ  

๑๓. กิตติกร ศรีม่วง กรรมการฯ  

๑๔. นายปิติ   อุ่นทรัพย์ กรรมการฯ  

๑๕. นางสาวณฐินี วิบูลย์ศิลป์ กรรมการ  

๑๖.  นางสาววรรณา พรหมจันทร์ กรรมการฯ  

๑๗.  นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไมเ่ข้าประชุมฯ เนื่องจากติภารกิจบริษัทฯ 

๒. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ รองประธานฯ  

๓.    นายสังข์สทิธ์ิ ประสมทอง นายทะเบียนฯ  

๖. นายเมธี คําแหง กรรมการฯ  

๒.    นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ    

๘. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ 

๑. พันจ่าอากาศเอกธนู รัตนสุภาพันธ์ุ     รองประธานฯ  

๔. นายกิตติพันธ์       นิวัฒน์บรรหาร เหรัญญิกฯ 
๕. นายอํานวย สุขสวัสด์ิ      กรรมการฯ  

    
๘.    นายชูพงษ์          การฟุ้ง รองประธานฯ 
๙. นายกันต์                    ทีฆนันทพร         กรรมการฯ  
๑๐. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ  

๗. นายนิรุธ พุทธสถิตย์ กรรมการฯ  



 
~ ๒ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ผู้ร่วมประชมุ 
 

 มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๑๗ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ 
 นายสพล  สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา  เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชมุ/แจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  เรื่อง การประชุมใหญ่วิสามัญ สพร.ท ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ น้ี สพร .ท กําหนดประชุมใหญ่สามัญวิสามัญฯ ณ 
สํานักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทย นานา กรุงเทพฯ โดยมีวาระสําคัญคือการรับรองกรรมการ สพร.ท และ
การเลือกต้ังประธาน สพร.ท ซ่ึง ประธาน สรร.ว.ท. จะลงสมัครเลือกต้ังเพ่ือเป็นประธาน สพร.ท โดย
หากผลการเลือกต้ังเป็นเช่นไรจะนํามาแจ้งท่ีประชุมต่อไป 

  เรื่อง การทําหน้าท่ี คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) 
   ตามที่ประธาน สรร.ว.ท. ได้รับเลือกต้ังลําดับสํารองเพื่อทําหน้าที่ ครรส. ลําดับที่ ๓ ซ่ึงในช่วง

เดือนเมษายน ๒๕๕๙ นี้ คาดว่าประธาน สรร.ว.ท. จะได้รับการเลื่อนลําดับเพ่ือทําหน้าท่ี ครรส. โดยจะ
ทําหน้าท่ีนี้จนครบวาระในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
  ๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานประชมุคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖            

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ท่ีประชุม มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 

ตามท่ีแก้ไข 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ (๑๘๐) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์คร้ังที ่๑๓/๒๕๕๘ (๑๘๐) 
  ไม่มี 

 
  ๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ (๑๘๑) 
  ไม่ม ี
 
 

    
     

     

 

๑. นางสาวสลักฤทัย พ่ึงมา กรรมการสาขา  ศน.บภ ๑. 
   ๒. นายนพวัฒน์ แก้วเกตุ กรรมการสาขา ศภ.บภ ๑. 

๓. นายจิระศักด์ิ ประสมพงศ ์ กรรมการสาขา ศญ.บภ ๑. 



 
~ ๓ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์  
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ์
  ไม่มี 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา 
  ไม่มี 
 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์ 
  ไม่มี  
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม 
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส. 
  สรร.ว.ท. ส่งตัวแทนเป็นคณะทํางานเกี่ยวกับการศึกษา พรบ.กํากับดูแลบริหารรัฐวิสาหกิจ 

(Super Holding) ได้แก่ นายปริญญาฯ นายสพลฯ นายสุกิจฯ และว่าท่ี ร.ต.ชายฯ 
ประธานฯ ในเร่ืองนี้เห็นควรเชิญนายสาวิตร แก้วหวาน มาให้ความรู้กับกรรมการบริหารฯ และสมาชิก เพ่ือได้

ทราบรายละเอียดว่าจะมีผลกระทบกับเราอย่างไร และอีกเรื่องท่ีน่าสนใจ คือ พรบ.เขตเศรษฐกิจ
ปกครองพิเศษ 

เลขานุการฯ รัฐบาลได้ประกาศแล้ว ๔ เมือง คือ แม่สอด  มุกดาหาร เชียงราย และกาญจนบุรี  ซ่ึงยกเว้นด้าน
แรงงานและภาษี  ซ่ึงเรื่องน้ีอาจส่งผลกระทบด้านกฎหมายแรงงาน 

ท่ีประชุม รับทราบ   
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สพร.ท 
  บ่ายน้ีจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ มีการรับรองกรรมการ โดยผู้แทนของ สรร.ว.ท. คือ นาย

ปริญญาฯ และนายสพลฯ พร้อมมีการเลือกต้ังประธาน สพร.ท  ด้วย  ผู้แทนของ สรร.ว.ท. ลงสมัครคือ
นายปริญญาฯ 

ท่ีประชุม รับทราบ  
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี 

นางสาวโอริสาฯ   ได้จัดกิจกรรมชวนเพ่ือนเข้าวัดไปเม่ือวันท่ี ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ 

ประธานฯ กิจกรรมน้ีได้รับการตอบรับดี เห็นควรจัดเป็นกิจกรรมทุกปี โดยพิจารณาเปล่ียนสถานที่ไปต่างจังหวัด 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๖ ภูมภิาค ภาคเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒. 
ประธานฯ  การขออนุมัติสําหรับสมาชิกร่วมสัมมนาฯ ของสาขาที่ผ่านมาน้ันกระช้ันชิดมาก ดังนั้นสาขา

อ่ืนๆ หากจัดการสัมมนา โปรดดําเนินการส่งเอกสารเพ่ือขออนุมัติก่อน ๑๔ วันทําการ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑. 
  ไม่มี 
 ๔.๗ ภูมภิาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒. 



 
~ ๔ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

นายสังข์สิทธิ์ฯ  กําหนดจัดสัมมนาสมาชิกสาขา ศบ.บภ ๒. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ 
โรงแรมแลโขงรีสอร์ท อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยกําหนดออกเดินทางในวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ไปทํากิจกรรม และเริ่มสัมมนาในช่วงบ่าย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
นายเรืองรัตน์ฯ  กําหนดสัมมนาสมาชิก ศอ.บภ ๒. ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วางแผนลงเรือล่องแม่นํ้า

โขง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 ๔.๘ ภูมภิาค ภาคใต้ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.  
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
  ไม่มี 

๔.๙ สํานักเลขานุการ 
เลขานุการฯ ๔.๙.๑ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง 
  ขอนําเสนอแต่งต้ังคณะทํางานระเบียบว่าด้วยการเลือกต้ัง จํานวน ๖ คน ได้แก่ นายสพลฯ  

นางกษมพรฯ พ.อ.อ.ไชยันต์ฯ นายวีรยุทธฯ  นายเอกศักด์ิ และนายเรืองรัตน์ฯ  โดยให้คณะทํางานชุดน้ี
ทําหน้าท่ีพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบการเลือกต้ัง และให้นําเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
ในวันสัมมนากรรมการบริหาร อาจกําหนดในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ นี้ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  
เลขานุการฯ ๔.๙.๒ เรื่อง สัมมนากรรมการบริหาร ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ และงานเล้ียงปีใหม ่
  ขอความเห็นชอบจัดสัมมนากรรมการบริหาร ชุดท่ี ๖ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ และงานเลี้ยงปีใหม่ ใน

วันอาทิตย์ท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีการแลกของขวัญขั้นตํ่าช้ินละ ๕๐๐ บาท 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 
เลขานุการฯ ๔.๙.๓ เรื่อง การประชุมประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
  กําหนดประชุมประจําเดือนในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ หากกรรมการภูมิภาคท่านใด

ติดภารกิจขอให้แจ้งรายช่ือผู้แทนร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในวันท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙  ท้ังนี้ให้ส่งต่อหนังสือและเอกสารต่างๆ ให้ผู้แทนที่
เข้ามาประชุมด้วย พร้อมเน้นยํ้าให้ผู้แทนเข้าประชุม สรร.ว.ท. ด้วย  

ท่ีประชุม รับทราบ 
เลขานุการฯ ๔.๙.๔ เรื่อง การจัดพวงหรีด และเงินทําบุญ 
  มีสมาชิกเสียชีวิต คือ นายญาณพล สุขเสงี่ยม สรร.ว.ท. ได้จัดพวงหรีดและทําบุญงานศพ 

จํานวน ๕,๐๐๐ บาท แต่ค่าพวงหรีด จํานวน ๘๐๐ บาท เกินงบไป ๓๐๐ บาท ประธานฯ รับผิดชอบให้ 
พร้อมน้ีได้ขออนุมัติจัดพวงหรีดงานศพบิดาของ ผศล.บภ ๒. เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท เพ่ือ
แรงงานสัมพันธ์ท่ีดี ซ่ึงได้ขออนุมัติในไลน์กลุ่ม และได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ท่ีประชุม รับทราบ 



 
~ ๕ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก 
นายสังข์สิทธิฯ์  มีสมาชิกสมัครใหม่ จํานวน ๓ คน รายช่ือตามแนบ  
ท่ีประชุม มมีติรับรองการสมัครสมาชิกใหม ่
 
 ๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน 
เลขานุการฯ  ขอเลื่อนไปก่อน  
ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
 ๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ 
ประธานฯ ๖.๑ เร่ือง ประชุมใหญ่วิสามัญ 
   ตามที่บริษัทฯ ได้ทดลองเพ่ือเตรียมนํามาใช้งานของเครื่องบันทึกเวลาทํางานแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Time Attendance) ซ่ึง สรร.ว.ท. ได้ทักท้วงถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ท่ี
อาจทําให้ทศนคติของพนักงานในด้านการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันฉัน
พ่ีฉันน้องน้ัน เป็นไปในทิศทางท่ี สรร.ว.ท. และพนักงานไม่ต้องการให้เป็น และ ได้แสดงความเป็น
ห่วงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในระหว่างการทดลองใช้งานระบบ ท่ีจะสร้างความเข้าใจผิดใน
ประเด็นการให้ความร่วมมือในการทดลองระบบนี้ได้ ซ่ึงขณะน้ีมีสมาชิก สรร.ว.ท. ได้ร้องทุกข์ถึง
ประเด็นน้ีแล้ว แต่อย่างไรก็ดีมีความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะของสมาชิก และรับข้อมูลจากสมาชิกเพ่ือเตรียมวางแผนการเคลื่อนไหวต่อไป ใน
สถานะสหภาพแรงงานต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุม มีมติจัดประชุมใหญ่วิสามัญ สรร.ว.ท. ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สํานักงานใหญ่ บริษัทฯ 
ให้สอดคล้องกับการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางของสมาชิก
ภูมิภาค และขอให้กรรมการบริหารทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมประชุมใหญ่ อีกท้ังจะมีวาระ
รับฟังข้อมูลในเรื่องความเหมาะสมในการนําเวลาทํางานแบบย้ืดหยุ่น (Flexible Time) 
สําหรับศูนย์ภูมิภาค ท่ีมีปัญหาจราจร มาใช้ และนําเรื่อง พรบ. การพัฒนาการกํากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ มาหารือในท่ีประชุมด้วย 

 
เลขานุการฯ ๖.๒ เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาข้อบังคับเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ตําแหน่ง บําเหน็จ

ประจําปี และเงินชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ขอนําเสนอคณะทํางานพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับเงินเดือนฯ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้

พิจารณา ได้แก่ นายปริญญาฯ นางกษมพรฯ และนายสพลฯ โดยพิจารณาให้เป็นคุณแก่พนักงาน 
โดยเฉพาะในประเด็นข้อ ๖ ในเบื้องต้นขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบที่ไมต่ัดข้อความในข้อ ๖.๓ ซึ่งคงไว้จะเป็นคุณกับพนักงาน 



 
~ ๖ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 ๖.๓ เร่ือง ร่าง พรบ. การพัฒนาและการกํากับดูแลบริหารรัฐวิสาหกิจ 
เลขานุการฯ  ขอให้กรรมการฯ ช่วยดูประเด็นการแทรกแซงทางการเมืองในร่าง พรบ. การพัฒนาและการ

กํากับดูแลบริหารรัฐวิสาหกิจ ว่าได้หรือไม่  ซ่ึงในเร่ืองน้ี Super Board จะต้องเป็นผู้วางแผนของ
รัฐวิสาหกิจในระยะยาว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
      
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.  
 
 
 
 

       (นายปริญญา  เทียนทอง)     (นายสพล  สิงห์ดารา) 
                 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ    เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
           วิทยุการบินแห่งประเทศไทย          วิทยุการบินแห่งประเทศไทย         
                                ประธานท่ีประชุม                              ผู้จดรายงานการประชุม 
 


