รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ
กรรมการฯ เข้าประชุม
๑. นายปริญญา
เทียนทอง
๒. นายสุกิจ
กลิ่นหอม
๓. พันจ่าอากาศเอกธนู
รัตนสุภาพันธุ์
๔. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ
๕. นายวีรยุทธ
วีรการณ์
การฟุ้ง
๖. นายชูพงษ์
๗. นางกษมพร
สวัสดิชัย
๘. นายสังข์สทิ ธิ์
ประสมทอง
๙. นายกิตติพันธ์
นิวัฒน์บรรหาร
๑๐. นายอํานวย
สุขสวัสดิ์
๑๑. นายวิเชียร
ทวีคุณ
๑๒. นายเมธี
คําแหง
๑๓. นางภคมน
จิรภัทรดิลก
๑๔. นายสุดเขตร์
เวียงสี
๑๕. นายเอกศักดิ์
โพธิ์ทอง
๑๖. นางอัจฉริยา
เบญจพร
๑๗. กิตติกร
ศรีม่วง
๑๘. นายปิติ
อุ่นทรัพย์
๑๙. นางสาวณฐินี
วิบูลย์ศิลป์
๒๐. นางสาววรรณา
พรหมจันทร์
๒๑. นายสพล
สิงห์ดารา
กรรมการฯ ไม่เข้าประชุมฯ เนื่องจากติภารกิจบริษัทฯ
เชี่ยวเกษม
๑. นางสาวโอริสา
๒. นายกันต์
ทีฆนันทพร
ชินะไพโรจน์
๓. ว่าที่ร้อยตรี ชาย
๔. นายเรืองรัตน์
แสงทอง
๕. นายรัตตัญญู
กลิ่นพิกุล
๖. นายนิรุธ
พุทธสถิตย์

ประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
กรรมการฯ
นายทะเบียนฯ
เหรัญญิกฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการฯ
กรรมการและเลขานุการฯ
รองประธานฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ

~๒~

ผู้ร่วมประชุม
๑. นายจิระศักดิ์
๒. นายสยาม

ประสมพงศ์
ทองประเสริฐ

กรรมการสาขา ศญ.บภ ๑.
กรรมการสาขา ศอ.บภ ๒.

มีกรรมการเข้าประชุม ๒๑ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ
นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง สมาชิกเสียชีวิต
คุณปริญญาฯ สมาชิก สรร.ว.ท. สังกัด ศอ.บภ ๒. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น ในนามของตัวแทนสมาชิก สรร.ว.ท. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชน
และขอให้เลขานุการฯ โปรดดําเนินการมอบเงินให้กับครอบครัวฯ ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ
สรร.ว.ท. ต่อไป
เรื่อง ระบบ Presentation ห้องประชุม สรร.ว.ท.
บริษัทฯ ได้สนับสนุนปรับปรุงระบบ Presentation ในห้องสํานักงาน สรร.ว.ท. ซึ่งเป็นระบบ
เดียวกับห้องประชุมทั่วไปในบริษัทฯ ซึ่งวิธีการใช้งานจะมีเป็นในแบบเดียวกัน
เรื่อง การรับสมัครผูพ้ ิพากษาสมทบศาลแรงงาน
ขณะนี้คณะอนุกรรมการศาลยุธิธรรมฯ ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงานเป็น
ผู้ตรวจคุณสมบัติและรับสมัครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน โดยสามารถไปสมัครได้ด้วยตัวเอง
เรื่อง การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรร.ว.ท. ได้ยื่นข้อเรียกร้องฯ กับบริษัทฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. วาระพิเศษ โดยบริษัทฯได้แต่งตั้ง ผญท. เป็นผู้แทนเจรจา และได้มีการ
เจรจาในวันเดียวกันนั้นเพื่อรับทราบข้อเรียกร้องฯ
เรื่อง ระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท.
สรร.ว.ท. ได้ประชาสัมพันธ์ ระเบียบฯ ดังกล่าวแล้วในระบบประชาสัมพันธ์ของ สรร.ว.ท. ทุก
ระบบ เช่น แผ่นประชาสัมพันธ์ Webpage และ Website แล้ว
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
๑.๓ ผู้ร่วมประชุมแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ประธานฯ
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
ที่ประชุม
มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่
๔/๒๕๕๙ ตามที่แก้ไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑๘๕)
๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑๘๕)
นายสุดเขตร์ฯ
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวาระติดตามมีกรรมการ
ท่านในจะติดตามเพิ่มเติม
ไม่มี
๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑๘๕)
นายสุดเขตร์ฯ
จากรายงานวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวาระเรื่องนําเข้ามี
กรรมการท่านในจะนําเรื่องเข้าหารือในการประชุม คกส
นายอํานวยฯ
เรื่อง การนําระบบเรดาร์ ๖ สถานี เข้ามาใช้งาน
ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดสร้างสถานีเรดาร์ ๖ สถานีเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้นํามาใช้งาน จึงขอตั้ง
ข้อสังเกตุวา่ เมื่อจัดสร้างเสร็จเหตุใดไม่นํามาใช้งาน
ที่ประชุม
มีมติให้นําเข้าหารือใน คกส.
ประธานฯ
เรื่อง ที่จอดรถสําหรับพนักงาน ณ สํานักงานสุวรรณภูมิ
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนํารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดในพื้นที่จอดรถสําหรับพนักงาน
ณ สํานักงานบริษัทฯ สุวรรณภูมิ และการบังคับใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวยังไม่ชัดเจน จึงขอหารือกับ
บริษัทฯ ในประเด็นการที่พนักงานนํารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอด และบุคคลภายนอกนํารถยนต์เข้า
มาจอด
ที่ประชุม
มีมติให้นําเข้าหารือใน คกส.
ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ไม่มี
๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา
ประธานฯ
ขอนําเสนอที่ประชุมจัดสัมมนากรรมการบริหารฯ และกิจกรรมนอกสถานที่ พร้อมกับจัดเลี้ยง
กรรมการฯ ที่จะเกษียณอายุในปีนี้ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท
จังหวัดนครนายก (กําหนดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙) โดยใช้
งบประมาณกองทุนเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมฯ สําหรับของที่ระลึกผู้
เกษียณฯ จะดําเนินการในภาพรวมโดยรวบรวมงบประมาณจากกรรมการฯ ต่อไป
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้เรียนเชิญแขกพิเศษของผู้เกษียณฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
ด้วย และมอบหมายให้นางอัจฉริยาฯ เป็นผู้ประสานงานการเดินทางและที่พัก
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์
พ.อ.อ.ธนูฯ
วางแผนออกวารสารก่อนเกษียณจํานวน ๑ ฉบับ พร้อมกับประธานแถลงการณ์
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม
ประธานฯ
มีข้อขัดข้องเพื่อทราบของหน่วยงานภายนอก ดังนี้
๑. ปัญหาใน ITF ที่ประธานเป็นอดีตกรรมการสหภาพ ขสมก. ที่ไม่ยอมลงจากตําแหน่ง จึงส่งผลให้
สหภาพ ขสมก. ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกเพื่อกดดันประธาน ITF คนปัจจุบัน
๒. ปัญหาระหว่าง สรส. กับ สพร.ท เนื่องจากมีกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรที่ขัดกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี
เลขานุการฯ
สืบเนื่องจากกิจกรรมของสตรี สงกรานต์ชื่นบาน ใส่ผ้าไทยชื่นใจ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จะ
ได้นําเงินรายได้จากการขายผ้าไทยไปทําบุญทอดกฐินร่วมกับชมรมสืบสานล้านนา ระหว่างวันที่ ๕ – ๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดอารามทุ่งแพม อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ ภูมภิ าค ภาคเหนือ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒.
นางอัจฉริยาฯ
สรร.ว.ท. สาขา ศล.บภ ๒. ร่ วมกั บ ศล.บภ ๒. จั ด โครงการ “วิ ท ยุ ก ารบิน ฯ ปั นน้ํา ใจให้
ท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านดงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ เดือน (มีนาคม –
พฤษภาคม ๒๕๕๙) กําหนดส่งมอบโครงการฯ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยได้รับเงินบริจาคจาก
กรรมการฯ กรรมการสาขาฯ และพนักงานทั่วประเทศเป็นเงิน ๙๘,๑๕๐ บาท เพื่อนําไปปรับปรุง
ห้องน้ําห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ปรับปรุงระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษ
ประธานฯ
ขอบริจาคส่วนตัวเพิ่มอีก ๑,๘๕๐ บาท เพื่อให้เงินบริจาคครบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑.
ประธานฯ
กําหนดจัดสัมมนาสมาชิก ศน.บภ ๑. ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บ้ านทราย
ทองบีชรีสอร์ท อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาฯ ได้นําเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติต่อ
บริษัทฯ มาให้เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้ทีม วิทยากรดําเนินการ ได้แก่ ประธานฯ เลขานุการฯ นายกิตติพันธ์ฯ และ
นางสาววรรณาฯ
ประธานฯ
มีสมาชิก ศน.บภ ๑. มาหารือการลาไปฝึกภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรีเลีย จํานวน ๕ เดือน ๒๑ วัน
เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาอังกฤษ Level 4 ของบริษัทฯ
ที่ประขุม
มีมติให้สมาชิกนําเสนอขออนุมัติจากบริษัทฯ ตามระเบียบต่อไป
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒.
ไม่มี
๔.๗ ภูมภิ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒.
นายสยามฯ
มีกรรมการสาขา คือ นายปัญญาฯ มีกําหนดย้ายชั่วคราวเพื่อไปเรียนหนังสือที่ส่วนกลาง เป็น
เวลา ๖ เดือน
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒.
ไม่มี
๔.๘ ภูมภิ าค ภาคใต้
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.
ไม่มี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑.
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นายวีรยุทธฯ
ที่ประชุม

ได้ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รับทราบ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑.
ไม่มี
๔.๙ สํานักเลขานุการ
เลขานุการฯ เรื่อง การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ได้ถึงกําหนดช่วงเวลาการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สรร.ว.ท. โดยจะใช้เกณฑ์
การประเมิน ๑๒ ข้อของบริษัทฯ และจะนําเสนอที่ประชุมต่อไป
ที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้นายสพลฯ เป็นผู้ดําเนินการต่อไป
เลขานุการฯ เรื่อง แจ้งชื่อผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ตามกําหนดประชุมฯ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ บริษัทฯ กําหนดไว้ในวันอังคารที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๙ และก่อนการประชุมครั้งนี้ได้กําหนดจัดสัมมนากรรมการฯ งานเลี้ยงเกษียณ และ
ประชุ ม สรร.ว.ท. ด้ ว ย ในวั น ที่ ๒๕ – ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ ขอให้ ก รรมการฯ แจ้ ง ชื่ อ ผู้ เ ข้ า
สังเกตการณ์การประชุมฯ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ
เรื่อง การมอบหมายผู้แทน สรร.ว.ท.เข้าเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง
บริษัทฯ ได้ดําเนินการสอบข้อเท็จจริง กรณีสมาชิก นางสาวอริสรา ลอยเฆม จึงขอตัวแทน
สรร.ว.ท. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย
ที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้ประธานฯ เป็นผู้ดําเนินการต่อไป
เลขานุการฯ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการเตรียมการเลือกตั้ง
ตามกรอบเวลาต้องดําเนินการเตรียมการเลือกตั้ง จึงขออนุมัติงบประมาณเพื่อเตรียมการดังนี้
๑. การเลือกตั้งที่สาขา : ขออนุมัติงบประมาณ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท/สาขา จํานวน ๙ สาขา (จ่ายจริง
แต่ไม่เกินสามพันบาท) โดยเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเลือกตั้ง ค่าอุปกรณ์เครื่อง
เขียนในการทําเอกสารเลือกตั้ง เป็นต้น
๒. การเลือกตั้งที่ส่วนกลาง : ขออนุมัติจัดทําบัตรเลือกตั้งและกล่องลงคะแนน จํานวน ๗,๐๐๐ บาท
และขออนุมัติเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท) เป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่า
เบี้ยประชุมกรรมการเลือกตั้ง ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนในการทําเอกสารเลือกตั้ง เป็นต้น
พร้อมนี้ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเป็นประธานกรรมการจัดการเลือกตั้ง โดยขอนําเสนอ พ.อ.อ. อัฌชา
เหลืองอาทิจ
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อเตรียมการเลือกตั้งที่สาขา สาขาละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐
บาท และที่ส่วนกลางเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเห็นชอบให้ พ.อ.อ.อัฌชาฯ เป็นประธาน
จัดการเลือกตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก
นายสังข์สิทธิ์ฯ
มีสมาชิกสมัครใหม่ จํานวน ๑ คน คือ นางสาวอริสรา ลอยเมฆ
ที่ประชุม
มีมติรับรอง
๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน
เหรัญญิกฯ
เสนอฐานะการเงินประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุม (ตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม
มีมติรับรอง
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๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก
ไม่มี
๕.๔ เรื่อง คณะทํางานร่วมกับบริษัทฯ เรื่อคุณสมบัติ ATC
เลขานุการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างตัวแทนคณะ ATC สรร.ว.ท. โดย
พ.อ.อ. ไชยันต์ฯ และคณะฝ่ายบริหาร โดย รวท. และได้มีข้อสรุปรับรองคุณสมบัติ ATC เกี่ยวกับการ
เลื่อนตําแหน่ง เพื่อนําเสนอ คกส. ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
๕.๕ เรื่อง คณะทํางานร่วมกับบริษัทฯ เรื่องค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงินเดือน
เลขานุการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีการหารือร่วมระหว่างบริษัทฯ กับ สรร.ว.ท. เพื่อชี้แจ้งการปรับ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือน โดยเป็นวาระลับ
ที่ประชุม
รับทราบ
๕.๖ เรื่อง นําเสนอชื่อผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบ
เลขานุการฯ ตามที่อนุกรรมการศาลยุติธรรมฯ ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เป็นหน่วยงานรับสมัคร เลือกตั้ง และประชุม เพื่อคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน ทั้งศาลแรงงาน
กลาง และศาลแรงงานภาค จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้สมัครตามมาตรา ๑๔ (๑) ในส่วนของ สรร.ว.ท.
และที่ประชุมพิจารณาส่งผู้สมัครตามสัดส่วนของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครรส. ที่
คณะนี้เป็นโอกาสดีที่ ประธานฯ สรร.ว.ท. ดํารงค์ตําแหน่งอยู่ซึ่งสามารถเสนอชื่อได้ทั้งศาลแรงงานกลาง
และศาลแรงงานภาค
ที่ประชุม
มีมตินําเสนอชื่อผู้แทน สรร.ว.ท. คือ นายสพลฯ และผู้แทนคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ ครรส. ดังนี้
- ศาลแรงงานกลาง ลําดับที่ ๑ นายสุกิจฯ ลําดับที่ ๒ นางกษมพรฯ และลําดับที่ ๓ นายกิตติกรฯ
- ศาลแรงงานภาค ๔ คือ นายเรืองรัตน์ฯ
- ศาลแรงงานภาค ๕ คือ นายวิเชียรฯ
- ศาลแรงงานภาค ๖ คือ นายเอกศักดิ์ฯ
- ศาลแรงงานภาค ๘ คือ นายอํานวยฯ
- ศาลแรงงานภาค ๙ คือ นายวีรยุทธฯ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
เรื่อง การจัดสัมมนาและทัศนศึกษาให้กับสมาชิกส่วนกลาง
กําหนดจัดสัมมนาและทัศนศึกษาให้กับสมาชิกส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เส้นทาง เชียงราย – เชียงดาว – เชียงใหม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้นายวิเชียรฯ ประสานงานกับประธานสาขา ศช.บภ ๒.
เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายปริญญา เทียนทอง)
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ประธานที่ประชุม

(นายสพล สิงห์ดารา)
เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ผู้จดรายงานการประชุม
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