
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม  บริษัทฯ 

 

กรรมการฯ เข้าประชุม 
๑. นายเมธ ี คำแหง รองประธานฯ ท่านที่ ๑  

๒.      นายสังข์สิทธิ์ ประสมทอง รองประธานฯ ท่านที่ ๓  

๓.   นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง นายทะเบียนฯ  

๖.    นางสาวโอริสา เชี่ยวเกษม กรรมการฯ  
๗. นางสาวณฐิน ี วิบูลย์ศิลป์ กรรมการฯ  

๘.   นางสาววรรณา พรหมจันทร์ กรรมการฯ  

๙.   นายอุฬาร ศิริบุญฤทธิ์ กรรมการฯ  

๑๐.   นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการฯ  

๑๑.   นางสาวไพลิน ปัญญาภรณ์ กรรมการฯ  

๑๒.   นายสุดเขตร์ เวียงสี กรรมการฯ  

๑๓. นางภคมน จิรภัทรดิลก กรรมการฯ  

๑๔. นายปิติ    อุ่นทรัพย์ กรรมการฯ  

๑๗. นายรัตตัญญู  กลิ่นพิกุล กรรมการฯ  

๑๘.   นายสพล สิงห์ดารา กรรมการและเลขานุการฯ  

กรรมการฯ ไมเ่ข้าประชุมฯ เนื่องจากติภารกิจบริษัทฯ 
๑. นายปริญญา เทียนทอง ประธานฯ  

๒. นางกษมพร สวัสดิชัย รองประธานฯ ท่านที่ ๒  

๔. นายศรัณย ์ สายพันธ์ กรรมการฯ  

๕. นายเรืองรัตน์ แสงทอง กรรมการฯ  

๘. นายสุทธิพันธุ์   ชวลิตเลขา กรรมการฯ  

๔. นายกิตติพันธ์       นิวัฒน์บรรหาร เหรัญญิกฯ 

๕.    นายสุกิจ กลิ่นหอม กรรมการฯ    

๑๕.   ว่าที่ร้อยตรี ชาย ชินะไพโรจน์ กรรมการฯ    
๑๖. นายกิตติกร ศรีม่วง กรรมการฯ  

๓. นายนิรุธ พุทธสถิตย์ กรรมการฯ  

๖. นายอำนวย สุขสวัสดิ์      กรรมการฯ  
๗. นายจิระศักดิ์ ประสมพงศ์      กรรมการฯ  

๙. นายกันต์                    ทีฆนันทพร           กรรมการฯ  
     



 หน้าที่ ๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ 

     

ผู้ร่วมประชุม 
๑. นายสมหมาย งามนฤมลกิจ ประธานสาขา ศภ.บภ ๑.   

๒. นายวินัย มากสังข์ ประธานสาขา ศญ.บภ ๑.  

        
มีกรรมการเข้าประชุม ๑๘ คน ครบองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับฯ 

นายสพล สิงห์ดารา เลขานุการฯ ทำหน้าที่จดบันทึกรายงานประชุม และนายปริญญา เทียนทอง 
ประธาน สรร.ว.ท.  ติดภารกิจกรรมการสอบข้อเท็จจริง สมาชิกฯ จึงมอบหมายให้นายเมธีฯ และนายสังสิทธิ์ฯ        
รองประธาน สรร.ว.ท. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธาน/กรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/แจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ            เรื่อง สัมมนากรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 การสัมมนาคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ได้จัดระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘	  

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องฟ้าคราม บริษัทฯ โดยได้เชิญประธานสาขาภูมิภาค ทั้ง ๙ สาขาเข้าร่วม 
มีการให้ความรู้เบื้องต้นโดยสรุปกับประธานสาขาภูมิภาค และได้กำหนดเป้าหมายภารกิจด้าน
ภูมิภาคร่วมกัน โดยค่าใช้จา่ยทั้งหมดมาจากกองทุน คกส. ฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเดินทางและที่พัก ๓๕,๐๐๐ บาท และค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ๑๐,๐๐๐ บาท โดยผลการ
สัมมนาฯ จะชี้แจงในวาระต่อไป 
เรื่อง สรร.ว.ท. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างประชุมฯ 
การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันนี้ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในช่วงกลางวัน     
นายสุกิจฯ กรรมการ และหัวหน้าคณะทำงานด้านการศึกษา จะเลี้ยงอาหารกลางวัน กับผู้ร่วม
ประชุมฯ 
๑.๒ กรรมการแจ้งเพื่อทราบ 

เลขานุการฯ เรื่อง การประชุม คกส. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  
 กำหนดการประชุม คกส. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ณ ห้องประชุม

ชั้น ๒ อาคาร ATC Complex สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกับการดูงานระบบ 
TMCS Shadow Operation  โดยบริษัทฯ จะจัดรถตู้ออกจากบริษัทฯ (ลานหน้าอาคารสโมสร) 
เวลา ๐๘.๐๐ น.   

เลขานุการฯ เรื่อง นายสุกิจฯ แจกคูปองท่องเที่ยวเกาะสมุย 
 นายสกุิจฯ กรรมการแจงว่าต้องการแจกคูปองท่องเที่ยวเกาะสมุย ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ในวันนี้จำนวน ๑ ใบ สำหรับ ๒ ท่าน มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท โดยหากมีกรรมการต้องการมากกว่า 
๑ คน ขอให้ใช้วิธีจับฉลาก โดยให้เลขานุการฯ โปรดดำเนินการ  

 ๑.๓ ผู้ร่วมประชุมแจ้งเพื่อทราบ 
ไม่มี 

 

 
 



 หน้าที่ ๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท . ชุดที่ ๗ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง   
ที่ประชุม มีมติแก้ไขและรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

ตามที่แก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมข้อมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (๑๙๗) 
 ๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

(๑๙๗) 
นางอัจฉริยาฯ เรื่องติดตามจากที่ประชุมเพื่อแจ้งผลความคืบหน้าของการเจรจาข้อเรียกร้องเพื่อทำข้อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยขณะนี้ท ี่ประชุมผู้แทนเจรจาฯ ได้ร่างข้อตกลงฯ และจะนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่ง บริษัทฯ จะนำเสนอการพิจารณาตามวาระ  

ที่ประชุม            รับทราบ และมอบหมายให้ประธาน สรร.ว.ท. หัวหน้าผู้แทนเจรจาฯฝ่ายสหภาพฯ ปรับ
ข้อความในข้อตกลงฯ ให้ชัดเจนตามที่ได้หารือไว้ 
๓.๒ เรื่อง นำเข้าการที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (๑๙๗) 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง สรุปการการประชุมอนุคณะกรรมการบริหาร  
นายเอกศักดิ์ฯ สรุปการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีประเด็นหารือในหัวข้อดังนี้ 

๑.   ข้อร้องทุกข์สมาชิกนักบินทดสอบ ค่าตอบแทนใบอนุญาติและค่าชั่วโมงทำการบิน 
๒.   ข้อร้องทุกข์สมาชิก นร.ฝึกหัดฯ ที่นำเข้าพิจารณาส่วนใหญ่เป็นอำนาจบริหาร 
๓.   การจัดทำธง ป้าย สรร.ว.ท. และอัพเดทข้อมูลในทันสมัยทุกสื่อเพื่อใช้สื่อสารให้กับสมาชิกทั่ว
ประเทศ เลขานุการ รับผิดชอบ (ข้อมูลจากการสัมมนากรรมการฯ) 

๔.   การปรับปรุงระเบียบเรื่องภาคทัณฑ์ บริษัทฯ ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกัน โดย นายสพลฯ 
นางกษมพรฯ รองประธานฯและ นายสพลฯ เลขานุการฯ เป็นตัวแทน สรร.ว.ท. ซึง่เป็นการ
ทบทวนใหม่ เนื่องจากมีการนำข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา ระหว่างการพิจารณารับรองของ คกส. 
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 

๕.   การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ คกส. ฝ่าย สหภาพฯ ในระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม 
คกส. ซึ่ง สรร.ว.ท. มีมติไปแล้วอย่างไรนั้น  อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของ   
บริษัทฯ ที่ทำให้เรื่องนั้นล่าช้าออกไป และการที่ คกส. ฝ่ายสหภาพฯ เองเห็นแย้งกันนั้นอาจ
ส่งผลกระทบภาพลักษณ์ความเป็นเอกภาพของ สรร.ว.ท. ได้  

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องการดำเนินงาน ติดตามงาน และพิจารณาจากการติดตามงาน  
๕.๑ รองประธานฯ บริหาร (รองคนที่ ๑ นายเมธีฯ) 
 ๕.๑.๑ คณะทำงานการศึกษา 

นายสุกิจฯ เรื่อง แผนการศึกษา ของกรรมการสาขาภูมิภาค  
จากการสัมมนากรรมการบริหารฯ ร่วมกับ ประธานสาขา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้กำหนดแผนการศึกษาให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยจะเน้นกฎหมาย



 หน้าที่ ๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ 

แรงงานเบื้องต้นตาม พรบ. พ.ศ. ๒๕๔๓ การเจรจาข้อเรียกร้อง  การเจรจาต่อรอง  และความรู้
ด้านอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งจะได้เป็น ๓ มิติ ได้แก่ มิติแรงงานสัมพันธ์ มิติองค์กรชั้นนำ และมิติการ
ปกป้องสิทธิประโยชน์ โดยคณะทำงานด้านการศึกษา จะได้นำเสนอเนื้อหา และกำหนดวิทยากร  

เลขานุการฯ ตามแผนการศึกษาด้านภูมิภาค กำหนดการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายคือกรรมการสาขาภูมิภาค
นั้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอให้ประธานสาขาภูมิภาค ส่งรายชื่อกรรมการ
สาขาภูมิภาคสาขาละ ๑ คน เข้าร่วม  โดยการอบรมจะใช้เวลาประมาณ ๙ ชั่วโมง  เริ่มบ่าย – ค่ำ
ของวันที่ ๒๒ กรกฎาคม และช่วงเช้าของวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จะใช้จากกองทุน คกส. ฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ส่วนการแจ้งชื่อผู้เข้า
สัมมนาฯ ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ก่อนการประชุม สรร.ว.ท. ประจำเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๐)  

ที่ประชุม อนุมัติตามที่คณะทำงานด้านศึกษา และเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้รองประธานฯ ด้าน
ภูมิภาค ประสานงานเพื่อโปรดดำเนินการ  

  ๕.๑.๒ คณะทำงานกิจกรรม 
              เรื่อง กิจกรรมแรงงานสัมพันธส์ำหรับสมาชิกส่วนกลาง 
นายเมธีฯ  กำหนดจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สมาชิกสว่นกลาง จำนวน ๓ กิจกรรม เป็นการอบรมหลักสูตร

แรงงานสัมพันธ์ โดยคณะทำงานด้านการศึกษา และทัศนศึกษานอกสถานที่  
- สัมมนาสมาชิกส่วนกลางครั้งท ี่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ  จังหวัด
หนองคาย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
- สัมมนาสมาชิกส่วนกลางครั้งที่ ๒ รายละเอียดจะแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป 
- สัมมนาสมาชิกส่วนกลางครั้งที่ ๓ รายละเอียดจะแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป 
สำหรับกิจกรรมโบว์ลิ่งแผนงานกำหนดไว้สิงหาคม ๒๕๖๐ ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียด อาจเลื่อน
การจัดกิจกรรมฯ และจะแจ้งในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 ๕.๑.๓ คณะทำงานประชาสัมพันธ ์

เลขานุการฯ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ลงไปทุกสื่อของ สรร.ว.ท. ขอให้กรรมการสาขาส่งต่อให้สมาชิกภูมิภาค
อย่างทั่วถึงต่อไป สำหรับของเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ได้ออกไปแล้ว รวมทั้งที่เป็นเอกสาร  พร้อมนี้
หากกรรมการบริหารฯ หรือ กรรมการสาขา มีข้อมูลต้องการลงบทความในมุมมองต่างๆ หรือของ
ภูมิภาค ให้ส่งข้อมูลมาที่นางอัจฉริยาฯ (บรรณาธิการ) เพื่อจะได้รวบรวมบทความต่อไป  สำหรับ
รายงานประชุม คกส. ขอให้กรรมการบริหารฯ และผู้สังเกตการณ์ที่มาประชุมฯ พิจารณาการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น 

ประธานฯ มีแนวคิดที่จะเปิดบทความรายเดือนในข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนของ สรร.ว.ท. สำหรับคน
ภูธร จะได้เป็นศูนย์กลางในการเสนอบทความด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
   ๕.๑.๔ คณะทำงานสตรี 
นางสาวโอริสาฯ    ขอนำเสนอการจัดกิจกรรมสตรีกรณีพิเศษ ภายใต้ชื่อโครงการ “ดอกไม้จนัทน ์ร้อยดวงใจ ล้าน

ภักดี”  โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที ่๙  ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องฟ้าคราม อาคารสโมสร บริษ ัทฯ  มีวัตถุประสงค์ใหส้มาชิกที่ม ีจ ิตอาสาได้เรียนรู้การ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ และได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยต่อใน



 หน้าที่ ๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ 

หลวงรัชกาลที ่๙   โดยมีวิทยากรจากชมรมพิพิธสยาม จำนวน ๓ คน มาฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) ได้แก่ ค่าวิทยากร ๓ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท และค่าอุปกรณ์ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท  

นายกิตติกรฯ เห็นควรเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ บวท. มาร่วมโครงการฯ เนื่องจากเป็นโครงการที่แสดงถึงความ
จงรักภักดีของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานฯ มีส่วนร่วม 

นางไพลินฯ เสนอที่ประชุมขอให้ขยายโครงการนี้ไปยังสมาชิกศูนย์ภูมิภาคทุกแห่ง โดยเสนอขอให้เชิญชวน
สมาชิกฯ สาขาร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการฯ เน ื่องจากเป็นโครงการเพ ื่อในหลวง         
รัชการที่ ๙ 

นางภคมนฯ เห็นควรกำหนดวันจัดโครงการฯ พร้อมกัน และให้แต่ละสาขาหางบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมฯ 
ประธานฯ เห็นชอบตามที่แสดงความคิดเห็น โดยขอใหเ้ชิญชวนสาขาเข้าร่วมกิจกรรมฯ เชิญชมรมสตรี และ

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ด้วย พร้อมกันนี้ขอให้สำนักเลขา ทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมฯ และเชิญชวนฝ่ายจัดการเพือ่เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว หากสาขาฯ สนใจและต้องการให้ สรร.ว.ท. สนับสนุน ให้แจ้งกลับมายัง 
สรร.ว.ท.  

ที่ประชุม            มีมติอนุมัติจัดโครงการฯ และอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้วน)  พร้อมนี้ขอมอบหมายให้สำนักเลขานุการทำหนังสือเชิญสาขาร่วมจัดกิจกรรม และเชิญ
หน่วยงานข้างเคียงร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ ต่อไป 

   ๕.๑.๕ สำนักเลขานุการฯ (เลขานุการฯ) 
              ๑. เรื่อง แจ้งการเข้าร่วมประชุมกิจการสัมพันธ์ 
เลขานุการฯ กำหนดประชุม สรร.ว.ท. และ คกส. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยขอให้แจ้งรายชื่อผูเ้ข้าประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และผู้เข้า
สังเกตการณ์ฯ ได้ที่นางสาววรรณาฯ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

ที่ประชุม    รับทราบ 
๒. เรื่อง การจัดประชุมใหญ่สามัญ สรร.ว.ท. ประจำปี ๒๕๖๐ 

เลขานุการฯ จากการหารือพร้อมประธานสาขาภูมิภาค ไดก้ำหนดจัดประชุมใหญ่ฯ ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๖๐ และกำหนดจัดสัมมนากรรมการสาขาภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ณ จังหวัดชลบุรี (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยให้เดินทางเข้าร่วมสัมมนาในวันที่    
๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  สำหรับหัวข้อการสัมมนาฯ การแสดงความคิดเห็นและทำความเข้าใจเรื่องการ
แก้ไขข้อบังคับตามที่คณะทำงานได้จัดทำร่างตามคำแนะนำจากนายทะเบียนกระทรวงแรงงาน ซึ่ง
จะนำข้อสรุปเสนอในการประชุมใหญ่สามัญฯ ได้แก่ ระเบียบการเลือกตั้ง โดยมีแผนการแก้ไข
ข้อบังคบั ดังนี้ คณะกรรมบริหาร สรร.ว.ท. จะนำเสนอในภาพรวมให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
๒๕๖๐ พิจารณา ดังนี้ 

๒.๑ ข้อบังคับที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในประเด็น จำนวนกรรมการบริหาร ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ในปี ๒๕๖๐ 
๒.๒ การถือเงินสดของเหรัญญิก ตามที่นายทะเบียนทักท้วงว่าอาจขัดกับกฎหมาย จึงต้องแก้

ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐  
๒.๓ การสรรหากรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จากสาขา สรร.ว.ท. และวิธีการเลือกตั้ง  
ดังนั้นกรรมการสาขาที่เข้าสัมมนาฯ ในวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ ต้องทำความเข้าใจกับ

ข้อบังคับที่มีการแก้ไขในครั้งนี้อย่างละเอียดด้วย  สำหรับการเตรียมการจัดประชุมใหญ่ฯ ดังนี้ 



 หน้าที่ ๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ 

-  จัดเตรียมประสานงานจัดหาที่พัก จำนวน ๘๐ คน และดูงานหอบังคับการเดินเรือ มอบหมายให้
ว่าที่ ร.ต.ชายฯ และนายกิตติพันธ์ฯ ประสานงาน 

-  การช่วยเหลือค่าเดินทางเข้าร่วมสัมมนา สรร.ว.ท. จะสนับสนุนคนละ ๒,๕๐๐ บาท มาได้ไม่เกิน
ศูนย์ละไม่เกิน ๑๐ คน รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท หากมาต่ำกว่า ๑๐ คน จะพิจารณาจ่ายตาม
จริง แต่ถ้ามาตั้งแต่ ๖ คนขึ้นไปจ่ายเต็มวงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท) มีค่าที่พัก ๑ คืนให้คนละ ๕๐๐ 
บาท (คืนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐) และเพิ่มค่าเดินทางไปกลับ บริษัทฯ – จ.ชลบุรี ใหอ้ีก ๒,๕๐๐ 
บาท/สาขา  มอบหมายให้นางสาววรรณาฯ ประสานงานผู้เข้าสัมมนาฯ และจ่ายค่าเดินทาง 

-  ตัวแทนสาขาที่มาประชุมใหญ่ฯ สามารถรับมอบอำนาจจากสมาชิกมาเข้าประชุมใหญ่ฯ ได้
เหมือนครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม             มีมตเิห็นชอบในหลักการจัดประชุมใหญ่ฯ และขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเร่งดำเนินการจองที่พัก  
เพือ่จะได้แจ้งให้สาขาภูมิภาค สามารถจองการเดินทางโดยเครื่องบิน และให้สำนักเลขานุการ 
ประสานการจัดประชุมใหญ่ตามข้อบังคับฯ ต่อไป 

  ๕.๒ รองประธานฯ กฎหมายและแรงงานสัมพันธ์ (รองคนที่ ๒ นางกษมพรฯ) 
   ๕.๒.๑ คณะทำงานกฎหมาย 

ไม่มี 
   ๕.๒.๒ คณะทำงานแรงงานสัมพันธ์  
   ไมม่ี 

๕.๒.๓ ด้านสวัสดิการ 
     ๕.๓ รองประธานฯ ภูมิภาค (รองคนที่ ๓ นายสังข์สิทธิ์ฯ) 
  ไม่มี 
  ๕.๓.๑ สาขาภูมิภาค ๙ สาขา 

๑. เรื่อง การดำเนินงาน สาขา ศบ.บภ ๒. 
ประธานฯ           กำหนดการสัมมนาสมาชิก ศบ.บภ ๒. ร่วมกับการสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ประมาณต้นปี ๖๑      

ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่ประชุม            รับทราบ 

๒. เรื่อง การดำเนินงาน สาขา ศล.บภ ๒. 
นายสุดเขตรฯ์ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการสาขา ศล.บภ ๒. ทีย่ังไม่ครบ จำนวน ๑ คน แล้วได้แก่ นางมารีญา      

ภู่พันธ์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ	  พิจารณาแต่งตั้งฯ 
ที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง นางมารีญา ภู่พันธ์ เป็นกรรมการสาขาภูมิภาค และให้สำนักเลขานุการดำเนินการ

ต่อไป 
นายเอกศักดิ์ฯ กรรมการสาขา ศล.บภ ๒. ได้เข้าพบ ผศล.บภ ๒. เพื่อแนะนำตัว และเยี่ยมคาราวะเมื่อวันที่ ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐  สำหรับประเด็นข้อขัดแย้งของสมาชิกที่ หอ.นน. กับท่าอากาศยานน่าน ที่มีที่
พักคนงานมาตั้งใกล้ หอ.นน. มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย  โดย ศล.บภ ๒. มีแผนทำรั้วตาม
นโยบาย USAP  และได้ทำสัญญาว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยใหม่ มีผลวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๐ นี้   พร้อมทั้งได้เร่งสร้างรั้วชั่วคราวป้องกนัไวก้่อนในโอกาสแรก  สำหรับการสัมมนาสมาชิก
สาขา ศล.บภ ๒. ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ กำหนดการของ สรร.ว.ท. เป็นช่วงเช้า และของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ บวท. เป็นช่วงบ่าย 

ที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ประธาน สรร.ว.ท. เป็นวิทยากรการสัมมนาฯ และกรรมการฯ อีก  
๒ คน ให้ประธานฯ พิจารณาดำเนินการตามสมควร 



 หน้าที่ ๗ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ 

๓. เรื่อง การดำเนินงาน สาขา ศญ.บภ ๑. 
นายวินัยฯ การจัดสัมมนาสมาชิก ศญ.บภ ๑. ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศญ.บภ ๑. และทัศนศึกษาที่

ประเทศมาเลเซียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีแผนในการจัดทำกิจกรรมหารายได้เพื่อสร้าง
สนามเด็กเล่น แต่ยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
๔. เรื่อง การดำเนินงาน สาขา ศม.บภ ๒. 

นางภคมนฯ กรรมการสาขาได้ไปดูพื้นที่เพื่อพิจารณาจัดสัมมนาสมาชิก ศม.บภ ๒. และจะได้ประสานงานแจ้ง
มายังรองประธานภูมิภาคต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
๕. เรื่อง การดำเนินงาน สาขา ศอ.บภ ๒. 

ไม่มี 
๖. เรื่อง การดำเนินงาน สาขา ศร.บภ ๑. 

นายปิตฯิ มีแผนจัดสัมมนาสมาชิก ศร.บภ ๑. ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เกาะพิทักษ์ 
จังหวัดชุมพร และจะได้นำเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
๗. เรื่อง การดำเนินงาน สาขา ศช.บภ ๒. 

นางไพลินฯ การจัดสัมมนาสมาชิกกำหนดไว้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ หากได้กำหนดการที่แน่นอนแล้วจะได้
แจ้งให้ที่ประชุมฯ ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
๘. เรื่อง การดำเนินงาน สาขา ศภ.บภ ๑. 

นายสมหมายฯ ประธานสาขา ศภ.บภ ๑. เลขานุการสาขาฯ และกรรมการสาขาฯ ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมของ สรส.
ภูเก็ต มีประเด็นจาก สคร. ที่ปรับปรุงค่าตอบแทน สร้างระบบแรงจูงใจรัฐวิสาหกิจในภาพรวม แต่
กับเรายังไม่กระทบ  พร้อมนี้ขอโลโก้ของ สรร.ว.ท. เพื่อใช้ในกิจกรรม  สำหรับกิจกรรม CSR  
กำหนดจัดในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์สงเคราะห์บ้าน
เพื่อชีวิต กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กจากพ่อแม่ที่ติดเชื้อเอดส ์

ที่ประชุม รับทราบ และหาก ศภ.บภ ๑. ต้องการสนับสนุนสิ่งใดในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ เคลื่อนไหว
กับ สรส. สาขา ใหแ้จ้งสำนักเลขานุการ สรร.ว.ท. เพื่อดำเนินการ 

๙. เรื่อง การดำเนินงาน สาขา ศน.บภ ๑. 
นายปฏิภัทรฯ ไดน้ำสมาชิก ศน.บภ ๑. เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้างบลูฟร้อนท์ หัวหิน   และกำหนดจัดสัมมนาสมาชิกประมาณต้นสิงหาคม ๒๕๖๐ จะได้แจ้ง
ในที่ประชุมฯ ต่อไป สำหรับเรื่องติดตามงาน ๒ เรื่อง ได้แก ่การสรรหากรรมการสาขาทีย่ังไม่ครบ 
ให้ครบจำนวน ๕ คน ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการ และเรื่องการขออนุมัติเช่าบ้านพักของ
สมาชิก บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการสรรหากรรมการสาขาที่ยังไม่ครบโดยเร็วต่อไป 
 
นายเอกศักดิ์ฯ หารือเรื่องสำนักงานสาขา สรร.ว.ท. ในหลายสาขาที่ยังไม่มี  
ที่ประชุม ได้หารือร่วมกัน และเสนอแนวทางให้ สรร.ว.ท. เจรจากับบริษัทฯ ในประเด็นนี้ต่อไป 
 

 



 หน้าที่ ๘ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ 

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๖.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่/ลาออก (นายทะเบียน) 
นายทะเบียนฯ      มีสมาชิกสมัครใหม่ จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวชนรดี  ดุสิตโสภิตวงศ์ สังกัด วต.บว. และนางสาว

มลณกิาร์ คัมภิรานนท์ สังกัด ศม.บภ ๒.  สำหรับสมาชิกลาออก จำนวน ๑ คน คือ นายสุนทร ศรี
ถาวร เนื่องจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นฝ่ายจัดการ  อีกทั้งมีฝ่ายจัดการ จำนวน ๗ คน ขาด
คุณสมบัติการเป็นสมาชิกฯ และให้ดำเนินการตามข้อบังคับฯ 

ที่ประชุม            มีมติรับรองสมาชิกสมัครใหม่ จำนวน ๒ คน และอนุมัติลาออก จำนวน ๑ คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้
สมาชิกที่เคยลาออกและสมัครใหม่ จะต้องชำระเงินจำนวน ๑๐๐ + ๕๐ บาท ตามระเบียบ 
พร้อมให้สำนักเลขานุการฯ แจ้งขอยกเลิกการหักค่าสมาชิกของฝ่ายจัดการ ๗ คน ต่อไป 

นายทะเบียนฯ ได ้ทำการปรับปรุงข ้อม ูลให ้เป ็นป ัจจ ุบ ัน ณ  วันท ี่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๐  และจะได ้นำส ่งให ้    
เลขานุการฯ ลงใน Website สรร.ว.ท. และจะปรับปรุงทุก ๑ ปี ซึ่งจะมีการค้นหาข้อมูลได้อย่าง
สะดวกยิ่งขึ้น 

ที่ประชุม รับทราบ  
๖.๒ รับรองฐานะการเงินประจำเดือน (เหรญัญิก) 

เหรัญญิกฯ  นำเสนอฐานะการเงิน เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมฯ พิจารณาตามเอกสารแนบ 
ที่ประชุม     มีมตริับรองฐานะการเงินเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗    เรื่องอื่นๆ 
   ๗.๑ เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายการปรับปรุงระบบทะเบียนสมาชิก 
นายทะเบียนฯ       ตามทีไ่ด้รับมอบหมายให้พิจารณาการปรับปรุงระบบทะเบียนสมาชิกให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และ

สืบค้นง่าย  ดังนั้นจึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คือ การจ้างบุคคลเพื่อลงข้อมูล และ
ปรับปรุงระบบฯ ให้เป็นปัจจุบันทุกปี เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)  
      ๗.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดทำธง และป้าย สรร.ว.ท. 
เลขานุการฯ  ตามที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาจัดทำธง และป้าย สรร.ว.ท. สำหรับส่วนกลางและสาขา  โดยขอ

อนุมัติจัดทำธงฯ จำนวน ๑๐ ผืนๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พันบาทถ้วน) สำหรับ
การจัดทำป้ายฯ ต้องดำเนินการออกแบบก่อนแล้วส่งให้ร้านคำนวณราคาต่อไป 

ที่ประชุมฯ     มีมติอนุมัติค่าจัดทำธงฯ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สำหรับการจัดทำป้ายฯ 
เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการได ้และให้นำเสนอรูปแบบและค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ ครั้ง
ต่อไป 

    

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๕ น.  
                                                                               

        
 
 

   (นายสพล สิงห์ดารา) 
          เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
                วิทยุการบินแห่งประเทศไทย         
                       ผู้จดรายงานการประชุม 



 หน้าที่ ๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๗ 

 
สรุปงานที่ผู้รับผิดชอบ โปรดดำเนินการจากมติที่ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ผู้ที่ได้รับมติที่ประชุมให้ดำเนินการ รายละเอียด 
สำนักเลขานุการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการสาขา ศล.บภ ๒.และ ศน.บภ ๑. 

(ศน.บภ ๑. ยังไม่ได้สรรหา)/หนังสือแจ้งการเข้าสัมมนา
กรรมการสาขาครั้งที่ ๒ /หนังสือแจ้งการเข้าประชุมใหญ่/
หนังสือขอยกเลิกหักเงินฝ่ายจัดการ ๗ คน  

นายสุทธิพันธ์ฯ สรรหากรรมการสาขา ศน.บภ ๑. ที่ขาดอยู่ (ติดตามเดือน
ที่ ๒) 

นายสุกิจฯ เนื้อหาการสัมมนากรรมการสาขา และกำหนดวิทยากร  
นางสาวโอริสาฯ ความคืบหน้าโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ร้อยดวงใจ ล้าน

ภักดี”  
ว่าที่ ร.ต. ชาย/นายกิตติพันธ์ฯ ประสานงานจองที่พัก/ดูงานที่จังหวัดชลบุรี (๖-๘ ตุลาคม 

๒๕๖๐) 
เหรัญญิก จ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมฯ ดังนี้ 

-   ค่าปรับปรุงทะเบียนทะเบียนสมาชิก จำนวน ๑,๐๐๐ 
บาท (นายทะเบียนฯ ) 

-  ค่าจัดทำธง สรร.ว.ท . ๑๐ ผืน จำนวน ๕ ,๐๐๐ บาท 
(เลขานุการฯ) 

เลขานุการ รูปแบบป้าย สรร.ว.ท. ที่จัดทำให้สาขา พร้อมนำเสนอ
งบประมาณเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุม 

 
นางอัจฉริยา เบญจพร กรรมการ สรร.ว.ท. สรุป 


