
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดท่ี ๖ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ 
วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  

กรรมการฯ เข้าประชุม 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๒.    นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ  

๓. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ รองประธานฯ  

๔.    นายชูพงษ์          การฟุ้ง รองประธานฯ  

๕.    นายวีรยุทธ วีรการณ์      รองประธานฯ  
๖.    นางสาวโอริสา เช่ียวเกษม รองประธานฯ  
๗.    นายสังข์สทิธ์ิ ประสมทอง นายทะเบียนฯ  

๘. นายอํานวย สุขสวัสด์ิ      กรรมการฯ  

๙. นางกษมพร สวัสดิชัย กรรมการฯ  

๑๐. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ  

๑๑. นายเมธี คําแหง กรรมการฯ  

๑๒.  ว่าที่ร้อยตรี ชาย ชินะไพโรจน์ กรรมการฯ  

๑๓.  นายสุดเขตร์ เวียงส ี กรรมการฯ  

๑๔.  นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๕.  นายเอกศักด์ิ โพธ์ิทอง กรรมการฯ  

๑๖. นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการฯ  

๑๗. นายกิตติกร ศรีม่วง เหรัญญิกฯ  

๑๘ นายปิติ   อุ่นทรัพย์ กรรมการฯ  

๑๙.  นางสาววรรณา พรหมจันทร์ กรรมการฯ  

๒๐. นางสาวณฐินี วิบูลย์ศิลป์ กรรมการ  

๒๑.  นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไมเ่ข้าประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.    นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ์    รองประธานฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๒. พันจ่าอากาศเอกธนู รัตนสุภาพันธ์ุ     รองประธานฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๓. นายกิตติพันธ์       นิวัฒน์บรรหาร เหรัญญิกฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๔. นายกันต์                    ทีฆนันทพร         กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๕. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๖. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 
๗. นายนิรุธ พุทธสถิตย์ กรรมการฯ ติดภารกิจ บริษัทฯ 



 
~ ๒ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 
ผู้ร่วมประชมุ 
 
  
มีกรรมการฯ เข้าประชุม ๒๑ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ 
 นายสพล  สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา  เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชมุ/แจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 เรื่อง การพิจารณาบําเหน็จ กรรมการบริหาร และกรรมการสาขา สรร.ว.ท. 
   ตามที่บริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงฯ กับ สรร.ว.ท. เกี่ยวกับการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ ให้กับ

กรรมการ และกรรมการ สาขา สรร.ว.ท. โดยให้ประธาน สรร.ว.ท. เป็นผู้พิจารณานั้น ในการพิจารณา
บําเหน็จ ครั้งท่ี ๑ ปี ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาตามเกณฑ์เดิม ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมฯ และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของ สรร.ว.ท. และกรรมการ และกรรมการ สาขา คงทราบผลดังกล่าวแล้ว ดังนั้นขอให้
ตรวจสอบผลคะแนนท่ีคิดเป็นเงินเพ่ิมของทุกคนด้วยตัวเอง โดยหากท่านใดมีปัญหาขอให้ติดต่อกับ 
สํานักเลขาฯ และขอให้สํานักเลขาฯ ได้ประเมินเกณฑ์ท่ีใช้อยู่น้ันและอาจทบทวนเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมสําหรับการประเมินครั้งต่อไป 

 เรื่อง สรร.ว.ท. ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย และงานคล้ายวันครบรอบ ๖๗ ปี บริษัทฯ 
   บริษัทฯ ได้เชิญ สรร.ว.ท . ร่วมงานฯ โดยเชิญให้ส่งผู้แทนรดน้ําดําหัว ประธาน และ 

คณะกรรมการ บริษัทฯ ซ่ึง ประธาน และ เลขานุการ สรร.ว.ท. ได้เป็นตัวแทนรดนํ้าฯ ดังกล่าว และใน   
โอกาสนั้น ประธาน คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้กล่าวฝากขอบคุณ กรรมการ สรร.ว.ท. กับความร่วมมือ
ในทุกด้านและโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านแรงงานสัมพันธ์ ท่ีมีความร่วมมือท่ีดี  เพ่ือที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆ 
ให้บริษัทฯ และพนักงานดีขึ้น โดยท่านหวังว่าจะได้เห็นภาพเช่นนี้ต่อไป  

  เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ ์สมาชิกสาขา ศภ.บภ ๑. 
 ตามท่ีทราบแล้วว่า สรร.ว.ท. ได้จัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ให้กับสมาชิก ศภ.บภ ๑ 
กําหนดจัดเ ม่ือ ๒๔-๒๕ เมษายน  ๒๕๕๘  ที่ ผ่านมา ซ่ึงการขออนุเคราะห์การเดินทางของ
กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. เพ่ือเป็นวิทยกรการอบรมก็เป็นไปตามปกติ แต่บริษัทฯ กลับพิจารณาว่า
หากประธานติดภารกิจเดินทางไปเป็นวิทยากรอบรมไม่ได้ สามารถส่งกรรมการท่านอ่ืนทําหน้าท่ีแทนได้
หรือ จึงทําให้การอนุมัติครั้งน้ันล้าช้ามาก จึงต้องการแจ้งทราบมีความเป็นไปได้ท่ีการอนุมัติของบริษัทฯ
ล้าช้า หากเกิดกรณีลักษณะน้ีซํ้าขึ้นอีก 
๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ 

เลขานุการฯ การจัดโบล่ิงการกุศล ของบริษัทฯ 
   ตามที่ สรร.ว.ท. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมหารายได้ของบริษัทฯ ด้วยการจัดโบลิ่งการ

กุศล เพ่ือมูลนิธิวิทยุการบินฯ น้ัน รูปแบบการช่วยการจัดงานในส่วนของ สรร.ว.ท. จะประสานในส่วน
การจัดหาทีมจาก สหภาพแรงงานเข้าร่วม และส่งผู้แทนเป็นพิธีกรในงาน อีกทั้งจัดริ้วขบวนเดินถือกล่อง
บริจาคจากเพ่ือพนักงาน โดยกิจกรรมน้ีจะจัดขึ้นในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 

    ไม่มี    



 
~ ๓ ~ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานประชมุคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖            

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ท่ีประชุม มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 

ตามท่ีแก้ไข 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ (๑๗๒) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์คร้ังที ่๕/๒๕๕๘ (๑๗๒) 
  ไม่มี 
ท่ีประชุม  
  ๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ (๑๗๗) 
ท่ีประชุมฯ เรื่อง การจอดรถยนต์รมิรั่ว บริษัทฯ (สุววรณภมูิ) 

 สืบเนื่องจากช่วงเทศการสงกรานต์มีประชาชนผู้โดยสารจํานวนมากนํารถมาจอดเพ่ือเดินทาง 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนทําให้ท่ีจอดรถน้ันไม่เพียงพอ ล้นมาจอดตามข้างถนนโดยทั่วไปบริเวณ
ท่าอากาศยานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งริมรั้ว บริษัทฯ (สุวรรณภูมิ) และใกล้กับห้องเรดาร์อาคาร เอทีซี
คอมเพลกซ์ มาก จึงต้ังข้อสังเกตุว่าการจอดรถแปะปะริมรั้วลักษณะน้ีอาจมีความเสี่ยงกรณีหากมี
ผู้ก่อการร้ายแฝงตัวกับประชาชนเข้ามาวางระเบิดแบบคาร์บอมได้ เน่ืองจากรถท่ีมาจอดเหล่านั้นไม่มี
การตรวจวัตถุระเบิดก่อนเข้ามาจอดแต่อย่างใด จึงต้องการหารือกับบริษัทฯ ให้ประสานกับบริษัทฯ 
การท่าอากาศยานฯ ให้ช่วยเข้มงวดกับรถประชาชนที่มาจอดเหล่าน้ีเพ่ือความปลอดภัย 

ประชุม  มมีติให ้พ.อ.อ ธนู นําเร่ืองนีห้ารือ ในวาระท่ี ๕.๑ คกส. 
เลขนุการฯ เรื่อง อัตรากําลัง เจ้าหน้าท่ี ศอ.บจ. ศภ.บภ ๑. 

 ตามที่บริษัทฯ ได้เคยมีประกาศอัตรากําลังของเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศการบิน ศอ.บจ. ท่ัว
ประเทศ เพ่ือ ประชาสัมพันธ์ ในการเปิดรับสมัครบุคคลภายใน และกระบวนการรับบุคคลภายในนั้น
เสร็จสิ้นแล้ว แต่ขณะน้ียังไม่มีความคืบหน้าการรับพนักงานเพ่ิมของ ศอ.บจ. ศภ. บภ ๑. แต่อย่างใดจึง
ต้องการหารือกับบริษัทฯ 

ท่ีประชุม มีมติให้คณะทํางาน คกส. ฝ่าย สรร.ว.ท. ทําเรื่องนําเข้า คกส. เดือนพ.ค. 
เลขนุการฯ เรื่อง โครงสร้างเงินเดือน ของช่างหอบังคับการบิน 

 จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนที่ผ่านมา ในตําแหน่งช่างหอบังคับการบินยังมีปัญหาอยู่ในทาง
ปฏิบัติตามที่ทราบกันอยู่แล้วนั้น จึงต้องการหารือกับบริษัทฯในแนวทางการแก้ปัญหาน้ี 

ท่ีประชุม มีมติให้คณะทํางาน คกส. ฝ่าย สรร.ว.ท. ทําเรื่องนําเข้า คกส. เดือนพ.ค. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์  
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ์
  ไม่มี 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา 
  ไม่มี 
 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์ 
พ.อ.อ.ธนู  วารสารสามารถออกได้ในเดือนหน้า 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม 



 
~ ๔ ~ 
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เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ ITF-Thailand  
 นายกิตติพันธ์ฯ เป็นตัวแทน สรร.ว.ท. เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สรส. 
 ว่าท่ี ร.ต.ชายฯ เป็นตัวแทน สรร.ว.ท. เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

ท่ีประชุม รับทราบ   
เลขานุการฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ สพร.ท. 

๑. ประธานฯ ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ สพร.ท. โดยมีมติเป็นเอกฉันท์  
๒. ตัวแทนของ สรร.ว.ท. เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ ประธานฯ 

นายสพลฯ นายสุกิจฯ และนางสาวโอริสาฯ  จึงขอเรียนเชิญกรรมการฯ ท่านอ่ืนๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ในคร้ังนี้ด้วย 

๓. ขออนุมัติจัดทําธงวันแรงงานสําหรับกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติท่ีส่วนกลาง และท่ีส่วนภูมิภาค 
จํานวน ๒๐ ผืนๆ ละ ๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 

๔. ขออนุมัติงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายให้ส่วนกลาง และแต่ละสาขาไปดําเนินการจัดกิจกรรมวัน
แรงงานแห่งชาติ แห่งละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๐ แห่ง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาท) 

๕. ขออนุมัติงบประมาณสมทบในการเป็นเจ้าภาพประชุม สพร.ท. ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ใน
วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม AB อาคารอํานวยการบริษัทฯ  จํานวน ๓,๐๐๐ บาท 
(สามพันบาทถ้วน) ท้ังนี้ สพร.ท. มีงบประมาณให้ดําเนินการ ๒,๕๐๐ บาท ซ่ึงไม่เพียงพอ  

๖. ขออนุมัติงบประมาณ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท เพ่ือเข้าร่วมงานฉลองครบรอบของสหภาพแรงงาน 
กฝผ. ๔๐ ปี ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานใหญ่ กฝผ.  พร้อมน้ีขอเรียนเชิญ
กรรมการฯ เข้าร่วมงานฯ ในคร้ังนี้ด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ  และมีมติอนุมัติดังนี้ 
๑. อนุมัตจิัดทําธงวันแรงงานฯ จํานวน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
๒. อนุมัติค่าใช้จ่ายดําเนินการวันแรงงานแห่งชาติ แห่งละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ 

บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
๓. อนุมัติงบประมาณสําหรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สพร.ท.ฯ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สาม

พันบาทถ้วน) 
๔. อนุมัติงบประมาณเข้าร่วมงานสหภาพแรงงาน กฝฟ. จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 

 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี 
 ไม่มี 

 ๔.๖ ภูมภิาค ภาคเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒. 
นายเอกศักดิ์ฯ  กําหนดจัดสัมมนาสมาชิก ศล .บภ ๒ . พร้อมกับการสัมมนาสหกรณ์ฯ ในวันท่ี ๗ – ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สวนสนประดิพัทธ์ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากกรรมการฯ เข้า
ร่วมสัมมนาฯ จะมีค่าใช้จ่ายคนละ ๑,๐๐๐ บาท 

เลขานุการฯ  จะมีกรรมการสาขา และสมาชิก จํานวน ๕ คน จะเข้าไปร่วมสัมมนาฯ ด้วย จะแจ้งช่ือให้ทราบ
ต่อไป 

นายวิเชียรฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒. 



 
~ ๕ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

  ได้กําหนดเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้ว 
ท่ีประชุม มีรับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑. 
  ไม่มี 
 ๔.๗ ภูมภิาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายชูพงษ์ฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒. 
  ได้กําหนดเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้ว 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
นายเรืองรัตนฯ์  ขอเลื่อนกําหนดจัดโบว์ล่ิงจากเดิมวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  

สําหรับการจัดสัมมนาสมาชิกกําหนดไว้ประมาณวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
นายชูพงษ์ฯ  ได้กําหนดเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้ว สําหรับการ

จัดสัมมนาสมาชิกในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศม.บภ ๒. มีประธานฯ ไปเป็นวิทยากร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๘ ภูมภิาค ภาคใต้ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.  
นายวีรยุทธฯ  ได้ดําเนินการจัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑. 
นายอํานวยฯ  ได้จัดสัมมนาสมาชิก ศภ.บภ ๑. ในวันท่ี ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะรีฟ เขา

หลัก จังหวัดพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
นายปิติฯ  ไม่ได้กําหนดเข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ เน่ืองจากติดภารกิจ 
ท่ีประชุม รับทราบ  

๔.๙ สํานักเลขานุการ 
นางอัจฉริยาฯ เรื่อง แจ้งช่ือผูสั้งเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์
  ขอช่ือกรรมการผู้สังเกตการณ์การประชุมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  

- ศล.บภ ๒. คือ นายเอกศักด์ิฯ 
- ศบ.บภ ๒. คือ นางอรุณีฯ 
- ศช.บภ ๒  ศอ.บภ ๒  ศม.บภ ๒. ศญ.บภ ๑. ศภ.บภ ๑. ศร.บภ ๑. คือ กรรมการภูมิภาคสังกัด

ศูนย์ฯ 
- ศน.บภ ๑. คือ นายรัชชานนท์ฯ   
- นายสุดเขตร์ฯ ติดอบรม KP มอบหมายให้นางสาววรรณาฯ เข้าแทนในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการฝ่าย สรร.ว.ท. 
สํานักเลขานุการจะนําเสนอหนังสือแจ้ง บค.ทบ. ภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ท่ีประชุม รับทราบ  
เลขานุการฯ เรื่อง การจัดทําหนังสือเชิญประชุม 
  หนังสือเชิญประชุมจะให้ดําเนินการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับการเดินทาง

ของกรรมการภูมิภาค และกรรมการส่วนกลางในการเข้าประชุมฯ  เน่ืองจากกรรมการภูมิภาคสามารถ



 
~ ๖ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ ๒ วัน และที่พักไม่เกิน ๒ คืน  โดยการเบิกค่าใช้จ่ายต้องสอดคล้องกับวันเวลาในการ
เข้าประชุมฯ ด้วย 

ท่ีประชุม มีมติให้จัดทําเป็นหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเดิม  โดยให้กรรมการภูมิภาค ขอใช้ท่ีพักที่ห้องพัก
งามดูพลีเป็นหลัก หากห้องเต็มจัดที่พักให้ข้างนอก ส่วนที่เกิน ๒ คืน ให้ดําเนินการขออนุมัติจาก 
สรร.ว.ท. ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก 
นายสังข์สิทธิฯ์  สมาชิกสมัครใหม่ ๕ คน สมาชิกลาออก ๔ คน ตามเอกสารแนบ 
ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบการลาออก และรับทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
 ๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน 
ประธาน  ขอเลื่อนไปก่อน 
ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 ๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก 
ประธานฯ ๑. เร่ือง ร้องทุกข์จากสมาชิกส่วนกลาง 
  มีสมาชิกมาหารือการใช้บริการของรถตู้รับ-ส่งบริษัทฯ ท่ีไม่จอดรส่งที่วัดเสมียนนารี โดยใช้ทาง

ยกระดับเพ่ือเลี่ยงการจราจรไปส่งจุดแรกท่ีหลักสี่   ทําให้สมาชิกต้องย้อนกลับเอง ซ่ึงผิดสัญญาการว่ิง
รถรับส่งของบริษัทฯ   เรื่องน้ีได้หารือกับ ผบก.ทบ. แล้ว ได้ประสานงานให้เปลี่ยนจุดแรกเป็นวัดเสมียน
นารีเรียบร้อยแล้ว 
๒. เร่ืองร้องทุกข์ห้องละหมาด 

เรื่องน้ีฝากให้เลขานุการฯ ประสานงานกับ ฝศป. ในประเด็นนี้ต่อไป  
  ๓. เร่ืองร้องทุกข์อดีตสมาชิกท่ีลาออกไปแล้ว 

นายวินัย ทองคํา ผู้เกษียณและอดีตกรรมการฯ ได้มาหารือเรื่องลูกชายซ่ึงเป็นอดีตสมาชิก คือ 
นายอภิชิต ทองคํา ในขณะท่ีกําลังจะถูกดําเนินการทางวินัย จึงได้สารภาพรับผิด และขอลาออกไปแล้ว  
สรร.ว.ท. จึงไม่สามารถดําเนินการช่วยเหลือได้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ 
เลขานุการฯ    เรื่อง ขออนมุัติสนับสนนุโบว์ล่ิงการกุศล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
   สร. การท่องเท่ีวแห่งประเทศไทย ขอให้ สรร.ว.ท. ส่งทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย จึงขออนุมัติสนับสนุนฯ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติสนับสนุน จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
นางกษมพรฯ เรื่อง กรณีถูก ปปช. ไตร่สวน 
   ขอนําเสนอข้อมูลในกรณีท่ีพนักงานถูก ปปช. เรียกไตร่สวน  เน่ืองจากคดีมีมูล  และถูกตัดสิน

ว่ามีความผิด  บวท. ไม่ต้องมาสอบสวนใหม่แล้ว  สามารถดําเนินการลงโทษตามที่ ปปช.ตัดสินได้เลย  
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา ๙๑ – ๙๓  

ท่ีประชุม มีมติมอบหมายให้นางกษมพรฯ ศึกษาขั้นตอนวิธีท่ีจะขอร้องทุกข์ในกรณีท่ีโดนตัดสินว่ามีความผิด  
และนํามาถ่ายทอดให้กรรมการฯ ในการประชุมคราวหน้า 

นางสาววรรณาฯ เร่ือง นําเสนอพวงกุญแจสําหรับกิจกรรมหารายได้ 
   ขอเสนอขายพวงกุญแจสําหรับกิจกรรมหารายได้เข้า สรร.ว.ท. 
ท่ีประชุม มีมติให้นางสาววรรณาฯ นําเสนอรูปแบบพวงกุญแจในการประชุมคราวหน้า 



 
~ ๗ ~ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.  
 
 
 
 

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


