
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดท่ี ๖ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ 
วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ณ ห้องประชุมชิระกุล ๒ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 

 

กรรมการฯ เข้าประชุม 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๓. พันจ่าอากาศเอกไชยันต์ ช้างแรงการ รองประธานฯ  

๔.    นางสาวโอริสา เช่ียวเกษม รองประธานฯ  
๕.    นายสังข์สทิธ์ิ ประสมทอง นายทะเบียนฯ  

๘. นายวิเชียร ทวีคุณ กรรมการฯ  

๙. นายเมธี คําแหง กรรมการฯ  

๑๐.  นายสุดเขตร์ เวียงส ี กรรมการฯ  

๑๑.  นายเอกศักด์ิ โพธ์ิทอง กรรมการฯ  

๑๒.  นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๓. นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการฯ  

๑๔. นายปิติ   อุ่นทรัพย์ กรรมการฯ  

๑๕. นางสาวณฐินี วิบูลย์ศิลป์ กรรมการ  

๑๖.  นางสาววรรณา พรหมจันทร์ กรรมการฯ  

๑๗.  นายสพล สิงห์ดารา กรรมการและเลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไมเ่ข้าประชุมฯ เนื่องจากติภารกิจบริษัทฯ 

๕. นางกษมพร สวัสดิชัย กรรมการฯ  

๖.   ว่าท่ีร้อยตรี ชาย ชินะไพโรจน์ กรรมการฯ  

๗. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ  

๑๐. กิตติกร ศรีม่วง กรรมการฯ  

๒. พันจ่าอากาศเอกธนู รัตนสุภาพันธ์ุ     รองประธานฯ  

๖. นายกิตติพันธ์       นิวัฒน์บรรหาร เหรัญญิกฯ 
๗. นายอํานวย สุขสวัสด์ิ      กรรมการฯ  

๑.    นายสุกิจ กลิ่นหอม รองประธานฯ    
๒.    นายชูพงษ์          การฟุ้ง รองประธานฯ 
๓.    นายวีรยุทธ วีรการณ์      รองประธานฯ  
๔. นายกันต์                    ทีฆนันทพร         กรรมการฯ  

๘. นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล กรรมการฯ  
๙. นายนิรุธ พุทธสถิตย์ กรรมการฯ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ผู้ร่วมประชมุ 
 
 
 
 
 มีกรรมการเข้าประชุม ๑๗ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ 
  นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหน้าท่ีจดรายงานการประชุม และนายปริญญา  เทียนทอง 
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชมุ/แจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  เรื่อง การปรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เงนิเดือน 

ตามท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับค่าตอบแทนต่างๆ ท่ีเป็นตามความสามารถเฉพาะให้กับพนักงาน 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน หรือเรียกว่าการปรับค่าตอบแทนระยะท่ี ๓ นั้น โดย
รายละเอียดได้ผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในวาระลับ ไปแล้วเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว
ขณะน้ีได้รับข้อมูลมาจากบริษัทฯ ว่าจากการบริษัทฯ ได้หารือกับ กรมสวัสด์ิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ได้รับคําตอบว่าค่าตอบแทนนี้ท่ีเป็นค่าตอบแทนที่ไม่เคยมีมาก่อน การที่จะปรับเพ่ิม
จําเป็นต้องผ่านคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีด้วย ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ความรอบคอบเพ่ิมขึ้น และคงต้องเตรียมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องเพิ่มอีกมาก บริษัทฯ จึงขอเวลาอีกประมาณ ๒ เดือน ก่อนจะนําเรื่องน้ีเข้าพิจารณาต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

 
ท่ีประชุม รับทราบ 
  ๑.๒ กรรมการแจ้งเพ่ือทราบ 

      ไม่มี 
  ๑.๓ ผู้ร่วมประชุมแจ้งเพ่ือทราบ 
        ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชมุคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๖            

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง   
ท่ีประชุม มีมติแก้ไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งท่ี          

๕/๒๕๕๙ ตามท่ีแก้ไข 

 

 
 
 
 
 
 

     

๑. นายรัชชานนท์ ขุนเอม กรรมการสาขา  ศน.บภ ๑. 
๒. นายจิระศักด์ิ ประสมพงศ ์ กรรมการสาขา ศญ.บภ ๑. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ (๑๘๖) 
  ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ (๑๘๖) 
นายสุดเขตร์ฯ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวาระติดตามมีกรรมการท่าน

ในจะติดตามเพ่ิมเติม 
เลขานุการฯ เรื่อง ร้องทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ ศภ.บภ ๑. 
 จากการท่ี สรร.ว.ท. นําเรื่องร้องทุกข์นี้พิจารณาใน คกส. โดย คกส. ครั้งท่ีแล้วได้มมีมติรับเรื่องนี้ไปและ

พร้อมแก้ไขโดยไม่ให้พนักงานเสียโอกาสน้ัน ยังมีประเด็นต้องหาหรือกับบริษัทฯ คือครายละเอียดของ
การแก้ไขเรื่องร้องทุกข์รายนี้ 

ท่ีประชุม มีมติให้เลขานุการฯ นําเร่ืองนี้หารือในวาระติดตามเพ่ิมเติมในการประชุม คกส.  
เลขานุการฯ เรื่อง การพัฒนาการบริหารศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน 

จากการท่ี สรร.ว.ท. ได้จัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ กับสมาชิก ศน.บภ ๑. เม่ือช่วงเดือนมิถุนายน 
ท่ีผ่านมา โดยได้รับเรื่องหารือจากสมาชิกเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหาร ศน.บภ ๑. จึงต้องการ
นํารายละเอียดน้ันหารือกับบริษัทฯ อีกครั้ง 

ท่ีประชุม มีมติให้เลขานุการฯ นําเร่ืองนี้หารือในวาระติดตามเพ่ิมเติมในการประชุม คกส.  
๓.๒ เรื่อง นําเข้าการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ (๑๘๗) 

นายสุดเขตร์ฯ จากรายงานวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวาระเรื่องนําเข้ามี
กรรมการท่านในจะนําเรื่องเข้าหารือในการประชุม คกส ในครั้งต่อไป 

 เรื่อง การที่บริษัทฯ หักเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงาน 
ประธานฯ  ตามที่มีสมาชิกขอหารือกับ สรร.ว.ท. เรื่องเกี่ยวกับการโดนบริษัทฯ หักเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ

สวัสดิการ จนไม่เหลือค่าตอบแทนรายเดือนไว้ใช้จ่าย จึงต้องการให้ สรร.ว.ท. หารือกับ บริษัทฯ 
เกี่ยวกับเรื่องการหักเงินในลักษณ์นี้ ว่ามีวิธีการผ่อนผันประการใดหรือไม่ 

ท่ีประชุม มีมติให้เลขานุการฯ นําเร่ืองนี้หารือเป็นการเร่งด่วนในการประชุม คกส.  
 เรื่อง แก้ไขข้อบังคับเก่ียวกับพนักงาน ว่าด้วยโทษทางวินัย 
ประธานฯ ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานฯ หมวดที่ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย หากพนักงานผิดวินัยของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะพิจารณาโทษวินัย ๖ สถาน แต่มีการลงโทษทางวินัย สถานภาคทัณฑ์นั้น มีความคลุมเครือ
ในส่วนของระยะเวลาภาคทัณฑ์ ว่ามีระยะเวลาครอบคลุมในการลงโทษนานเท่าใดที่ไม่สามารถทําผิดซํ้า 
จึงต้องการหารือกับบริษัทฯ เพ่ือแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานน้ี 

ท่ีประชุม มีมติให้เลขานุการฯ นําเร่ืองนี้หารอืในการประชุม คกส. 
 เรื่อง ใบอนุญาตช่างไฟฟ้า 
นายวิเชียรฯ ตามที่มีประกาศในราชกิจานุเบกษา เกี่ยวกับเรื่องการท่ีช่างไฟฟ้า  ต้องได้รับใบอนุญาตการทํางานจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละพ้ืนที่ทํางานนั้น มีความจําเป็นหรือไม่ท่ีวิศวกรไฟฟ้าของบริษัทฯ ต้อง
ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวด้วย เพ่ือเข้าทํางานในแต่ละเขตพ้ืนท่ี 

ท่ีประชุม มีมติให้เลขานุการฯ นําเร่ืองนี้หารือในการประชุม คกส. 
 เรื่อง กพท. ขอคืนบ้านพักพนักงาน ศร.บภ ๑. คืน 
นายปิติฯ กพท. ขอคืนบ้านพักพนักงาน ศร.บภ ๑. คืน โดยจําเป็นต้องคืนเร็วที่สุด ซ่ึงการย้ายของออกเพ่ือคืน

บ้านพักอย่างเร่งด่วนนั้น กระทบกับความสะดวกในการขนย้ายของพนักงานท่ีใช้บ้านพักดังกล่าวมาเป็น
เวลานานแล้ว จึงต้องการหารือกับบริษัทฯ ว่าเรื่องการขอคืนบ้านพักน้ีเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ และมี
ความจําเป็นท่ีต้องคืนตามคําร้องขอคืนดังกล่าวหรือไม่  

ท่ีประชุม มีมติให้นายปิติฯ รวบรวมข้อมูลเรื่องนี้ก่อนพร้อมนําผลมาหารือในการประชุม สรร.ว.ท. ก่อน 
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ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร์  
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ์
  ไม่มี 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการศึกษา 
  ไม่มี 
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพนัธ์และกิจกรรม 
เลขานุการฯ  ๑. สพร.ท 
   ขออนุมัติจ่ายค่าบํารุง สพร.ท ประจําปี ๒๕๕๙ แบบรายเดือนๆ ละ ๗๐๐ บาท จํานวน ๑๒ 

เดือน เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท 
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติจ่ายค่าบํารุงฯ จํานวน ๘,๔๐๐ บาท (แปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
  
 ๒. สรส. 
เลขานุการฯ   ด้วยในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย จึงขออนุมัติในหลักการให้สาขา 

หรือ ส่วนกลาง ร่วมกิจกรรม โดยให้กรอบวงเงินใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/แห่ง 
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติในหลักการเพื่อร่วมกิจกรรม และกรอบวงเงินใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/

แห่ง (สามพันบาทถ้วน) 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านสตรี 

เลขานุการฯ  กําหนดจัดกิจกรรมทําบุญทอดกฐินร่วมกับชมรมสืบสานล้านนา ในวันท่ี ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ณ วัดทุ่งแพม อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอนําเสนอรายละเอียดและมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบการเตรียมการ 

นางสาวโอริสาฯ เป้าหมายการทําบุญเพ่ือสร้างอุโบสถ โดยนําเงินรายได้จากกิจกรรมของ สรร.ว.ท. ในเดือนเมษายน 
๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา  การจองท่ีพักต้องกระจายพักประมาณ ๓ – ๔ โรงแรม เดินทางมาถึงก่อน ๑ วัน
ในช่วงบ่ายจะเป็นการเท่ียวชมอําเภอแม่แจ่ม   และในช่วงเย็นมีกิจกรรมฉลององค์กฐิน  การแสดงของ
ชุมชนแม่แจ่ม อาหารขันโตก และจัดงานตลาด  สําหรับในวันทอดกฐิน (๖ พ.ย. ๕๙) จะเริ่มพิธีในเวลา 
๐๘.๐๐ น. 

เลขานุการฯ จึงต้องเตรียมการ หาข้อมูลการเดินทาง และประมาณการค่าใช้จ่าย เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สมาชิกส่วนกลางมาร่วมกิจกรรม โดยมีกําหนดการดังน้ี 
- วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงราย รับคณะไปทัศนศึกษาไร่ชา สวน

บุญรอด และเข้าพักโรงแรมที่จังหวัดเชียงราย 
- วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : เดินทางไปอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดทัศนศึกษาระหว่าง

ทาง เข้าพักที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชาวเขาดอยเชียงดาว 
- วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : อบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมฯ  เม่ือ

ส้ินสุดการอบรมฯ ออกเดินทางไปอําเภอแม่แจ่ม เข้าพักท่ีโรงแรมในอําเภอแม่แจ่ม และร่วม
กิจกรรมภาคบ่าย และค่ํา 

- วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ร่วมพิธีทําบุญทอดกฐิน  และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในเท่ียวบินช่วง
คํ่าที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
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นายเอกศักดิ์ฯ ขอนําเสนอการนํางบประมาณจากสวัสดิการของบริษัทฯ มาสนับสนุน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
สมาชิก แต่ต้องพิจารณาวันจัดกิจกรรม ต้องให้สอดคล้องกับนโยบายใช้ประมาณน้ีด้วย 

นางสาวโอริสาฯ ขอนําเสนอให้ สรร.ว.ท. ออกใบฎีกา เพ่ือจะได้บอกบุญได้อย่างสะดวก 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้กรรมการฯ เตรียมงาน และนํามาเสนอในการประชุม

คราวหน้า เพ่ือพิจารณาสรุปค่าใช้จ่าย และจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานต่อไป ดังนี้ 
 - นางสาวโอริสาฯ ประสานงานโรงแรมท่ีจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ 
 - นายวิเชียรฯ ประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมฯ ดอยเชียงดาว 
 - นางสาววรรณาฯ ประสานงานการเดินทางโดยรถตู้ 
 - สํานักเลขาฯ พิจารณาความเป็นไปได้ในการนํางบสวัสดิการมาช่วยสนับสนุน และการออกใบฎีกา 
 ๔.๖ ภูมภิาค ภาคเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒. 
นางอัจฉริยาฯ  สรร.ว.ท. สาขา ศล.บภ ๒. ร่วมกับ ศล.บภ ๒. จัดโครงการ “วิทยุการบินฯ ปันน้ําใจให้

ท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านดงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งมอบโครงการฯ เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
โดยได้รับเงินบริจาคจากกรรมการฯ กรรมการสาขาฯ และพนักงานทั่วประเทศเป็นเงิน ๑๑๐,๒๐๐ 
บาท เพ่ือนําไปปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณ์  ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น จัดต้ังกองทุนปรับปรุง
ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน  จัดต้ังกองทุนอาหารกลางวัน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันม้ือพิเศษ 
โดยจัดทํา PR เฉพาะกิจ ขอบคุณพนักงานที่บริจาคเรียบร้อยแล้ว 

นายเอกศักดิ์ฯ  ขอแจ้งผลการพิจารณากรรมการสาขาทดแทนนายชัยวัฒน์ฯ (ประธานสาขาฯ) ได้โอนย้าย
สังกัดไปส่วนกลาง โดยพิจารณานางสาวรุ่งนภา  ยุทธการ ท่ีมีคะแนนเลือกต้ังเป็นอันดับถัดมา ดังน้ันจึง
มีกรรมการครบท้ัง ๕ คน พร้อมทั้งเลือกประธานสาขาเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่า ประธานสาขา ได้แก่ 
พ.อ.อ.สมบุญ  โอสะถา และเลขานุการฯ คนเดิม คือ นายวิชัย  วงศ์เณร 

ท่ีประชุม รับทราบ และให้สํานักเลขาฯ จัดทําประกาศแต่งต้ังต่อไป 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 ๔.๗ ภูมภิาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒. 
  ไม่มี 
 ๔.๘ ภูมภิาค ภาคใต้ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.  
  ไม่มี 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑. 
นายอํานวยฯ  กําหนดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับงาน วต.บว. (ศภ.บภ ๑.) ในวันท่ี ๓๐  มิถุนายน 

๒๕๕๙ ณ โรงเรียนปัญญานุกูลภูเก็ต โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนท่ีพิการทางปัญญา 
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ท่ีประชุม รับทราบ 
 เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑. 
  ไม่มี 

๔.๙ สํานักเลขานุการ 
เลขานุการฯ เรื่อง การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
  ได้เตรียมข้อมูลพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี สรร.ว.ท. เรียบร้อยแล้ว และจะ

นําเสนอที่ประชุมในคราวหน้า 
ท่ีประชุม รับทราบ 
เลขานุการฯ เรื่อง แจ้งช่ือผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
  ตามกําหนดประชุมฯ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ บริษัทฯ กําหนดไว้ในวันอังคารท่ี ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙  และประชุม สรร.ว.ท.  ในวันท่ี ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ขอให้กรรมการฯ 
แจ้งช่ือผู้เข้าสังเกตการณ์การประชุมฯ ภายในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก 
เลขานุการฯ มีสมาชิกสมัครใหม่ จํานวน ๑ คน  คือ นายสันติ  คงพิทักษ์ 
ท่ีประชุม มีมติรับรอง 

๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน 
เหรัญญิกฯ  ขอเลื่อนไปก่อน 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

๕.๓ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
นางอัจฉริยาฯ       เร่ือง สรปุค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกษียณอายุกรรมการฯ และพิธีมุทิตาจิต 
   ขอสรุปค่าใช้จ่าย และงบประมาณท่ีนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดนครนายก 
๑. ค่าใช้จ่าย ซ่ึงไม่รวมของขวัญที่มอบให้กับผู้เกษียณ ดังน้ี 
- อาหารและที่พัก  ๕๖,๕๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและทิป    ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน    ๒,๐๗๐ บาท 
- ค่าดนตรีและนักร้อง  ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่ามาลัยกร     ๑,๕๐๐ บาท 
- ค่าป้ายไวนิล     ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าของที่ระลึก    ๑,๕๐๐ บาท 
- ค่าดอกกุหลาบ       ๕๐๐ บาท 

  รวมจ่าย  ๗๖,๐๗๐ บาท 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จํานวน ๗๖,๐๗๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหกพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

๒. งบประมาณท่ีนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมฯ ดังนี้ 
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- เงินสนับสนุนจากผู้ร่วมงานฯ       ๒๙,๙๐๐ บาท 
- เงินสนับสนุนจากกองทุนเบ้ียประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  ๔๖,๑๗๐ บาท 

       รวมรับ  ๗๖,๐๗๐ บาท 
ดังนั้นจึงขออนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนเบ้ียประชุมฯ เพียงจํานวน ๔๖,๑๗๐ บาท (สี่หม่ืนหก

พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ซ่ึงน้อยกว่าท่ีได้รับอนุมัติหลักการไว้ จํานวน ๓,๘๓๐ บาท (อนุมัติใน
หลักการไว้ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท)  และจะได้ส่งคืนให้เลขานุการฯ ต่อไป 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.  
                                                                               

        
 
 
       (นายปริญญา  เทียนทอง)      (นายสพล สิงห์ดารา) 

                 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ       เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
           วิทยุการบินแห่งประเทศไทย             วิทยุการบินแห่งประเทศไทย         
                                ประธานท่ีประชุม                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
 


