
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดท่ี ๖ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 
วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

ณ ห้องประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ 

 

กรรมการฯ เข้าประชุม 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๓.    นายวีรยุทธ วีรการณ์      รองประธานฯ  

๕.    นางสาวโอริสา เช่ียวเกษม รองประธานฯ  
๖.    นายสังข์สทิธ์ิ ประสมทอง นายทะเบียนฯ  

๗. นางกษมพร สวัสดิชัย กรรมการฯ  

๘. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ  

๙. นายเมธี คําแหง กรรมการฯ  

๑๐. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ  

๑๑.  นายเอกศักด์ิ โพธ์ิทอง กรรมการฯ  

๑๒.  นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๓. กิตติกร ศรีม่วง กรรมการฯ  

๑๔.  นางสาววรรณา พรหมจันทร์ กรรมการฯ  

๑๕.  นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไมเ่ข้าประชุมฯ เนื่องจากติภารกิจบริษัทฯ 

๒. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ รองประธานฯ  

๖.   ว่าที่ร้อยตรี ชาย ชินะไพโรจน์ กรรมการฯ  

๗.   นายสุดเขตร์ เวียงส ี กรรมการฯ  

๘. นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการฯ  

๑๐. นายปิติ   อุ่นทรัพย์ กรรมการฯ  

๑๑. นางสาวณฐินี วิบูลย์ศิลป์ กรรมการ  
 

๒.    นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ    

๔.    นายชูพงษ์          การฟุ้ง รองประธานฯ 

๑. พันจ่าอากาศเอกธนู รัตนสุภาพันธ์ุ     รองประธานฯ  

๓. นายกิตติพันธ์       นิวัฒน์บรรหาร เหรัญญิกฯ 
๔. นายอํานวย สุขสวัสด์ิ      กรรมการฯ  
๕. นายกันต์                    ทีฆนันทพร         กรรมการฯ  

๙. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ  

๑๒. นายนิรุธ พุทธสถิตย์ กรรมการฯ  
     
     



 
~ ๒ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 

ผู้ร่วมประชมุ 
  
 
 
 
 
มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๑๕ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ 
  นายสพล  สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าท่ีจดรายงานการประชุม และนายปริญญา  เทียน
ทองประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าที่ประธานท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชมุ/แจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  เรื่อง การประชุมใหญ่วิสามัญ คร้ังท่ี ๑ /๒๕๕๙ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ 

  ตามที่ สรร.ว.ท. กําหนดประชุมใหญ่วิสามัญ นั้น มีข้อสรุปตามระเบียบว่าระวาระการ
ประชุมฯ ในเรื่องการทดลองเครื่องบันทึกเวลาฯ ดังนี้ ท่ีประชุมเห็นว่า หากบริษัทฯ เห็นความจําเป็น
และเห็นว่าระบบบันทึกเวลาฯ น้ีมีประโยชน์ต่อมวลรวมของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นการสร้างการ
ทํางานแบบมืออาชีพกับพนักงานแล้ว ก็น่าจะใช้ระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สมกับที่บริษัทฯ 
ต้องลงทุน ที่ประชุมเห็นควรให้บันทึกเวลามาปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยซ่ึงก็เป็นพนักงานของบริษัทฯ 
ที่มีเกียรติมีศักด์ิศรีเช่นเดียวกับพนักงาน และขอให้นําข้อสรุปจาการร้องทุกข์ของสมาชิกในเรื่องน้ีแถลง
ให้ทราบด้วย ส่วนระเบียบวาระเรื่องการใช้เวลายืดหยุ่นนั้น ท่ีประชุมเห็นว่าถึงเวลาแล้วท่ีจะทํามาใช้กับ
ศูนย์ภูมิภาค เพราะเหตุปัญหาการจราจร เช่นเดียวกับส่วนกลาง 

  ๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
  ๑.๓ ท่ีประชุมแจ้งเพื่อทราบ 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานประชมุคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖            

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ท่ีประชุม มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ตามท่ีแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ (๑๘๒) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์คร้ังที ่๒/๒๕๕๙ (๑๘๒) 
  เรื่อง ค่าตอบแทนค่าทํางานในวันหยุดประจํากะ ศญ.บภ ๑. 

  ตามท่ีมีวันหยุดพิเศษ ศญ.บภ ๑. แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนค่าทํางานในวันหยุด
ประจํากะ 

ท่ีประชุม มีมติให้ สรร.ว.ท. เห็นว่าเร่งด่วน ควรติดตามใน คกส. 
 

 

๑. ธัมวิวัฒน์ อรุณภพ กรรมการสาขา  ศน.บภ ๑. 
๒. นายจิระศักด์ิ ประสมพงศ ์ กรรมการสาขา ศญ.บภ ๑. 
๓. นางสาวสมจินตนา สุทธิชาติ กรรมการสาขา ศร.บภ ๑. 
๔. นายวริศ ชินกุลประสาน กรรมการสาขา ศภ.บภ ๑. 



 
~ ๓ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 เรื่อง บําเหน็จพิเศษ ของคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย 
  ขอให้บริษัทฯ เคร่งครัดการพิจารณาบําเหน็จของกรรมการ ปอส. กองทุนฯ และ สวัสดิการฯ 

ตามแนวปฏิบัติพิจารณาบําเหน็จด้วย เน่ืองจากผู้บังคับบัญชาบางท่านอาจลืม 
ท่ีประชุม มีมติให้ สรร.ว.ท. เห็นว่าควรติดตามใน คกส. 
  เรื่อง อัตราจํากัด วิศวกรภูมภิาค 

 ตามที่ สรร.ว.ท. ได้นําเรื่องนี้เข้าหารือ คกส. มาแล้วระยะหน่ึงสมาชิกต้องการทราบความ
คืบหน้า 

ท่ีประชุม มีมติให้ สรร.ว.ท. เห็นว่า ควรติดตามใน คกส. 
  ๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓) 

เรื่อง วิศวกรใหม่ยังไม่ได้รับค่าวิชาชีพขาดแคลน 
 จากข้อมูลขณะน้ีมีวิศวกรบางกอง ยังไม่มีความชัดเจนในการทดสอบเพื่อเตรียมรับค่าวิชาชีพ
ขาดแคลน เน่ืองจากใกล้ระยะเวลาปฏิบัติงานมาครบ ๓ ปี (ซ่ึงหากถึงเวลานั้นวิศวกรใหม่ควรจะได้รับ
หากมีการทดสอบผ่าน)  

ท่ีประชุม มีมติให้ สรร.ว.ท. นําเสนอหารือใน คกส. 
เรื่อง สมาชิกไมไ่ด้เล่ือนตําแหน่ง แต่มาปฏิบัติงานในตําแหน่ง Controller 3  
 ศภ.บภ ๑ มีสมาชิกปฏิบัติการได้รับการ RATE ผ่านสามารถปฏิบัติงาน Controller 3 และถูก
มอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ Controller 3 แล้ว แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้เลื่อนตําแหน่งสมาชิกน้ีเป็น 
Controller 3 แต่อย่างไร  

ท่ีประชุม มีมติให้ สรร.ว.ท. นําเสนอหารือใน คกส. 
เรื่อง การรวม ศน.บภ ๑. กับส่วนกลาง  
 ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายรวม ศน.บภ ๑. กับส่วนกลาง และโอนย้ายหน้าที่ต่างๆ มายัง
ส่วนกลางน้ัน สมาชิกต้องการทราบความชัดเจน เน่ืองจากมีข้อมูลจากผู้บริหารที่ให้กับสมาชิกบางคนว่า
อาจไม่มีการรวมศูนย์แล้ว เพ่ือให้พนักงานทุกคนที่ ศน.บภ ๑. เตรียมตัว 

ท่ีประชุม มีมติให้ สรร.ว.ท. นําเสนอหารือใน คกส. 
ระเบียบวาระท่ี ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์  
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ์
  ไม่มี 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา 
  ไม่มี 
 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์ 
  ไม่มี  
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม 
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส. 
  สรส . มีกิจกรรมวันสตรีสากลในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ต้ังขววนเดินจากอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยไปสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่ีประชุม มีมติไม่ส่งผู้แทน สรร.ว.ท. เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี 
นางสาวโอริสาฯ   ขอนําเสนอกิจกรรมนุ่งซ่ิน แต่งไทย โดยร่วมกับชมรมสตรี กําหนดจัดกิจกรรม ในวันท่ี ๒๐ – 

๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโถงช้ัน ๑ อาคาร ๖๐ ปี และบริเวณสนามหญ้าข้างสนามฟุตบอล  โดยจะ
เรียนเชิญ ผวท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ 



 
~ ๔ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๖๐ ปี  กิจกรรม ได้แก่ จัดนิทรรศการนางพญาผ้าซ่ินล้านนา  แสดงแบบผ้าไทย
โดยพนักงาน การจําหน่ายสินค้า OTOP  และการเสวนาเรื่อง นุ่งซ่ินแต่งไทย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  โดยผู้ดําเนินรายการ คือ อาจารย์อนุรักษ์ ก้านจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมประจํา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล  ดังน้ันจึงขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ โดยมี
ค่าใช้จ่าย จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติจัดกิจกรรมฯ และค่าใช้จ่าย จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ๔.๖ ภูมภิาค ภาคเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒. 
นายเอกศักดิ์ฯ  วางแผนจัดสัมมนาสมาชิก ศล.บภ ๒. ระหว่างวันท่ี ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศ

เวียดนาม และจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ได้งบประมาณจาก 
สรร.ว.ท. ตามที่ได้อนุมัติวันประชุมใหญ่ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยจะได้ดําเนินการต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒. 
ประธานฯ  จะประสานงานกับสาขา ศช.บภ ๒. ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ในจัดสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง

เส้นทาง ปาย – อ่างขาง โดยกําหนดจัดสัมมนาฯ ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑. 
  ไม่มี 
 ๔.๗ ภูมภิาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒. 
นายชูพงษ์ฯ  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
นายชูพงษ์ฯ  ขอเลื่อนการสัมมนาสมาชิก ศอ.บภ ๒. โดยกําหนดใหม่ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
นายชูพงษ์ฯ  กําหนดจัดสัมมนาสมาชิก ศม.บภ ๒. ในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศม.บภ ๒. พร้อมท้ังจัด

กิจกรรมทอดผ้าป่าตามโครงการปันน้ําใจให้ท้องถิ่น ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วัด
หนองหอย จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.  
นายวีรยุทธฯ  คณะกรรมการสาขา ศญ.บภ ๑. ได้เข้าพบ ผศญ.บภ ๑. เพ่ืออวยพรปีใหม่  ในวันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  พร้อมทั้งหารือเรื่องแรงงานสัมพันธ์ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑. 
นายวีรยุทธ์ฯ  กําหนดจัดสัมมนาสมาชิก ศภ.บภ ๑.  ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อันยาวีรีสอร์ท 

อ่าวทึก จังหวัดกระบ่ี 
ประธานฯ การขออนุมัติดําเนินการเพื่อจัดสัมมนาสมาชิกแต่ละสาขา   ให้นํามาเสนอที่ประชุม สรร.ว.ท. 

ประจําเดือนก่อน  ถ้าเขา้ไม่ทัน ให้นําเสนอที่ประชุมในเดือนถัดไป ดังนั้นให้กรรมการสาขาวางแผน
ช่วงเวลาในการนําเสนอด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 



 
~ ๕ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
นายวีรยุทธ์ฯ  คณะกรรมการสาขา ศร.บภ ๑. ได้เข้าพบ ผศร.บภ ๑. เพ่ืออวยพรปีใหม่ ในวันที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๙ สํานักเลขานุการ 
เลขานุการฯ  วันประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ตามกําหนดคือวันที่ ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ดังน้ันการประชุม สรร.ว.ท. ขอกําหนดในวันท่ี ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ ผญท. อนุมัติเรื่องของ สรร.ว.ท. ได้ตามข้อตกลง  ดังนั้น สรร.ว.ท. จะส่งหนังสือแจ้งผู้
สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  หากกรรมการ
ภูมิภาคท่านใดติดภารกิจให้แจ้งผู้แทน และเหตุผลท่ีไม่สามารถเข้าประชุมฯ ได้  ทั้งน้ีหากบริษัทฯ แจ้ง
ขอปรับเปลี่ยนวันประชุมฯ  จะได้แจ้งกรรมการฯ ในโอกาสแรกต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก 
นายสังข์สิทธิฯ์  มีสมาชิกสมัครใหม่ จํานวน ๒ คน  และลาออก จํานวน ๑ คน รายช่ือตามแนบ  
ท่ีประชุม มมีติรับรองการสมัครสมาชิกใหม ่และอนุมตัิการลาออก 
 ๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน 
เลขานุการฯ  ขอเลื่อนไปก่อน เน่ืองจากเหรัญญิกติดภารกิจ 
 ๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ 
  ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.  
 
 
 
 

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


