บทความถึงสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
√ นายน้อมรับ
√ เจ้าสำนัก /กรรมการสาขาภูมิภาค/
√ ฝ่ายสตรี สหภาพแรงงานฯ
Facebook/aerothaiunion
Page สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

นายน้อมรับ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สวัสดีครับ สมาชิกสหภาพแรงงานฯ เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่แสดงถึง
สัญลักษณ์ของความรักครับ ซึ่งทุกท่านทราบแล้ว และสมาชิกบางท่านก็รอ
คอยวันนั้น วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ครับ สหภาพแรงงานฯ ขอแสดงถึงความ
รักที่มีให้ต่อสมาชิก ในปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ และเราขอเป็นตัวแทน
ให้ท่าน ไปหารือกับบริษัทฯ โดยสหภาพแรงงานฯ ได้ทยอย นำเสนอเรื่อง
ผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์นะครับ เช่นเรื่องผลกระทบที่บริษัทฯ
ยกเลิ ก ประกาศที ่ ปก๕๘/๒๕๕๗ และใช้ ป ระกาศใหม่ เ รื ่ อ งคุ ณ สมบั ต ิ
ประจำตำแหน่งในกลุ่มงานปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการประกาศใช้
โครงสร้างตำแหน่งงานใหม่ เมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่กระทบโดยตรงกับ
การเลื่อนตำแหน่ง หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินการ
ตามประกาศดังกล่าว และเรื่องซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้าหารือกับบริษัทฯ คือการที่จำนวนหอ
ลูกข่ายที่ไม่เท่ากันของแต่ละศูนย์ภูมิภาค ที่ไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนใบอนุญาต และการ
เลื่อนตำแหน่ง โดยสหภาพแรงงานฯ เองไม่ได้นิ่งเฉยนะครับ เราพยายามค้นหาความสอดคล้องและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อการเตรียมหารือกับบริษัทฯ ครับ ในส่วนของลูกจ้างบริษัทฯ
หรือลูกจ้างแบบต่อสัญญา ที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ ด้วยนั้น สหภาพแรงงานฯ เตรียมการ
หารื อ บริ ษ ั ท ฯ เกี ่ ย วกั บ การปรั บ ค่ า ตอบแทน (เงิ น เดื อ น) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื ่ อ วั น ที ่ ๔
ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ขึ้นเงินเดือนลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ ๒ สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนไม่เกิน
๔๓,๘๙๐ บาท และให้มีผลย้อนหลัง ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งในส่วนของลูกจ้างบริษัทฯ ยังไม่ได้ปรับ
ครับ ในการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฯ นั้น สหภาพแรงงานฯ และบริษัทฯ ได้
เจรจากันอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีข้อเรียกร้องที่อยู่ระหว่างการเจรจาคือ โครงการ Early Retry หรือ
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โครงการร่วมใจจากองค์กร การใช้เวลาในการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flex Time) มาใช้กับสมาชิก
ภูมิภาค บำเหน็จพิเศษสำหรับคณะทำงานตามกฎหมายนอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ โดยให้ไม่
ต้องใช้เงินเพิ่มที่เฉลี่ยจากเงินพิจารณาบำเหน็จพิเศษประจำกองปกติ และการปรับอัตราการจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ที่มีอายุงานเกินกว่า ๒๐ ปี และสุดท้ายที่ยังคงตกลงกัน
ไม่ได้คือเรื่องการขอ ให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษโดยอาจเป็นการปรับเพิ่มแบบแปล
ผันตามผลประกอบการได้ในส่วนที่เกินฐานเดิมคือสี่เท่าของเงินเดิมนั้นครับ
ในส่วนเรื่องที่นายน้อมรับ อยากให้สมาชิก และบริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้คือ ประเด็นการพิจารณา
บำเหน็จประจำปี ในหัวข้อการให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ กับการทดลองใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Time Attendance) ซึ่งระยะเวลาทดลองระบบนั้น บริษัทฯ กำหนดไว้ได้
สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งนายน้อมรับก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ให้สมาชิกได้ทราบไป
แล้ว เรื่องนี้อาจทำให้ผปู้ ระเมิน พิจารณาสัดส่วนการให้คะแนนความร่วมมือกับคลาดเคลื่อนได้นะครับ
ที่ผ่านมาพนักงานส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือในการทดลองระบบนี้เป็นอย่างดีแล้วครับ เพราะฉะนั้น
โปรดพิจารณากันด้วยครับ
สหภาพแรงงานฯ พบและแสดงความยินดี กับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ในโอกาสที่ท่าน
ได้รับการแต่งตั้ง

เมื ่ อ วั น ที ่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ที ่ ผ ่ า นมาคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ นำโดยประธานฯ
นายปริญญา เทียนทอง เลขานุการฯ นายสพล สิงห์ดารา และผู้แทนคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ
ได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับท่านประธานคณะกรรมการบริษัทฯ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ซึ่งท่าน
ได้ฝากขอขอบคุณสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และพนักงานบริษัทฯ ในการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
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ทำงานให้กับบริษัทฯ ท่านทราบดีว่าขณะนี้ปริมาณงานของเราหนักหนา โดยท่านฝากถึงพนักงานว่า
ท่ า นพร้ อ มสนั บ สนุ น ภารกิ จ บริ ษ ั ท ฯ ด้ ว ยเหตุด ้ ว ยผลบนพื ้ น ฐานความยั ่ ง ยื น ของบริ ษ ั ท ฯ และ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ต้องมาก่อน
การช่วยเหลือสมาชิกสาขาศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม
ในพื้นที่ภาคใต้ช่วงต้นปี ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานฯ ได้มีมติช่วยเหลือ
สมาชิกประสบสาธารณภัย ตามระเบียบสหภาพแรงงานฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อ
สวัสดิการสมาชิก ๒ ราย ๆ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งสหภาพแรงงานฯ ขอให้การฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของ
สมาชิกที่ประสบภัยนั้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งและเป็นกำลังใจให้ครับ
โทษ “ภาคทัณฑ์”
นายน้อมรับทราบมาว่า ขณะนี้บริษัทฯ กำลังพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี
การลงโทษทางวินัย ในสถาน “ภาคทัณฑ์” ตามที่สหภาพแรงงานฯ เสนอ ที่มาเป็นดังนี้นะครับ การ
ลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานฉบับปัจจุบัน ในข้อ ๑๒ ระบุโทษหาก
พนักงานประพฤติผิดวินัยว่าต้องได้รับโทษดังนี้ สถานเบา คือตักเตือน มี ๒ แบบ คือ ตำหนิโทษเป็น
หนังสือ และภาคทัณฑ์ สถานกลาง ๆ คือ งดบำเหน็จ ๑ รอบ และงดบำเหน็จ ๒ รอบ สถานหนักหรือ
ร้ายแรง คือ ให้ออก และปลดออก ซึ่งโทษสถานเบานั้นหากประพฤติผิดซ้ำภายในระยะเวลา ๑ ปี
บริษัทฯ อาจพิจารณาลงโทษถึงขั้นร้ายแรงได้ ปัญหาที่สหภาพแรงงานฯ มองซึ่งนายน้อมรับได้เคยพูด
ไว้แล้วคือโทษภาคทัณฑ์ นั้นหากไม่ระบุระยะเวลา อาจตีความได้ว่าเป็นการตักเตือนในเรื่องความ
ประพฤติของพนักงานที่หากทำผิดซ้ำคำเตือนนั้นอีกบริษัทฯ อาจลงโทษในสถานแรงขึ้น ได้โดยไม่มี
กำหนดระยะเวลา โดยในขณะนี้กระบวนการพิจารณาทบทวนเรื่องนี้ได้ผ่านคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์แล้ว โดยได้กำหนดระยะเวลาภาคทัณฑ์ไว้ที่ไม่เกิน ๕ ปี ซึ่งนายน้อมรับขอให้การแก้ข้อบังคับนี้
เสร็จโดยเร็วซึ่งจะได้มีผลกับสมาชิกบางท่านที่ได้รับผลจากโทษสถานนี้ครับ
นายน้อมรับ
เจ้าสำนัก กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สวัสดีสมาชิกภูมิภาคทุกท่าน
มีข้อมูลแจ้งเพื่อให้สมาชิกสหภาพแรงงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ที่สังกัดศูนย์ควบคุม
การบินภูมิภาค ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสาขาสหภาพฯ ชุดใหม่ และ/หรือ พิจารณา
เลือกผู้แทนที่จะสามารถดูแลพวกท่านได้ในด้านแรงงานสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในนามของสหภาพ
แรงงานฯ เนื่องด้วยคณะกรรมการสาขาสหภาพแรงงานฯ ชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๐ นี้
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ระบบของการมีคณะกรรมการสาขาสหภาพแรงงานฯ จำนวน ๕ คน ในแต่ละศูนย์ฯ นั้น เริ่ม
ขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการสาขาสหภาพแรงงานฯ มีอำนาจหน้าที่ ๙ ข้อ
ดังนี้
๑. จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒. เป็นผู้ประสานงานระหว่างสหภาพแรงงานฯ และสมาชิกภายในสาขา
๓. เป็นผู้ประสานงานในการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้สมาชิกทราบ และเก็บ
รวบรวมเอกสารอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการและสมาชิก
๔. รับใบสมัครสมาชิกใหม่ รวบรวมนำเสนอสหภาพแรงงานฯ
๕. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาชิกในสาขา พิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวบรวมสรุปความ
คิดเห็นของกรรมการสาขา นำเสนอรองประธานสหภาพฯ ด้านภูมิภาค (นายสังข์สิทธิ์ ประสมทอง)
๖. รับฟัง รวบรวม ปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสมาชิกภายในสาขา แก้ปัญหาเบื้องต้นและ
รายงานให้รองประธานสหภาพฯ ด้านภูมิภาค
๗. จัดกิจกรรมภายในสาขาตามที่สหภาพแรงงานฯ มอบหมาย
๘. เป็นผู้แทนสหภาพแรงงานฯ ในการดำเนินภารกิจหรือกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. รายงานกิจกรรมต่างๆให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ทราบตามที่กำหนด และสรุปผล
การดำเนินการ นำเสนอทุกรอบ ๓ เดือน
จะเห็นได้ว่าผู้ที่ทำหน้าที่กรรมการสาขาฯ เป็นกลไกที่สำคัญ ทำให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์
ที่แ ข็ง แกร่ง ดับ ทุก ข์ใ ห้ส มาชิก ภูม ิภ าคได้อ ย่า งรวดเร็ว ประสานงานกับ สหภาพแรงงานฯ ที่อ ยู่
ส่วนกลาง เพื่อแก้ไขเรื่องต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว
สมาชิกท่านใดที่มีคุณสมบัติตามที่สมาชิกคาดหวัง เช่น ต้องเป็นผู้กล้าหาญ เสียสละ ต้องมีด้
คุณธรรม ต้องเป็นที่ยอมรับ ต้องสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแล เรียกร้อง ปกป้อง
ผลประโยชน์ของสมาชิกได้ ต้องเป็นตัวกลางในการสื่อสาร แจ้งข่าวให้ทราบ เป็นต้น โดยสหภาพ
แรงงานฯ จะประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและจัดเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาชุด
ใหม่ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการสาขาชุดใหม่ต้องเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๒ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นี้
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสาขาฯ นั้น จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนสมาชิกสาขาในกิจกรรมใดๆ
ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ สามารถเป็นตัวแทนกรรมการ
ประจำสาขาเพื่อเข้าสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในกรณีกรรมการบริหาร
สหภาพฯ ติดภารกิจ และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
สมาชิกภูมิภาคทุกท่าน โปรดใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่โดนใจในวันเลือกตั้ง ซึ่งจะได้
ประกาศวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งต่อไป “รักใคร ชอบใคร ไว้ใจใครให้มาดูแล..เลือก
เลย..”
เจ้าสำนัก
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ฝ่ายสตรี สหภาพแรงงานฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิก
สืบเนื่องมาจากฝ่ายสตรีสหภาพแรงงานฯ ได้จัดทำผ้าคลุมไหล่สัญลักษณ์เลข ๙ เพื่อจำหน่ายให้แก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจ รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วได้นำมาซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงเพื่อนำ ไปถวายวัด
และทำกิจกรรมสาธารณะกุศล กิจกรรมต่าง ๆ นี้เป็นสิ่งที่ สหภาพแรงงานฯ ได้ดำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกและเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยที่ผ่านมาเราก็ได้นำ
ข้าวสารชาวนาไปถวายแด่พระอาจารย์อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ทำบุญใส่บาตรข้าวสารชาวนา เนื่อง
ในวันขึ้นปีใหม่ที่บริษัทวิทยุการบินฯ ใส่บาตรพระนวกะในโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป ถวายใน
หลวงรัชการที่ ๙ ที่บริษัทวิทยุการบินฯ และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีท่าน
รองประธานสหภาพแรงงานฯ คุณเมธี คำแหง เป็นผู้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ฝ่ายสตรีสรร.วท.ร่วมกับสมาชิกได้จัดกิจกรรม "
ทำบุ ญ ปีใ หม่ ท่อ งเจ้ า พระยา ถวายข้ า วสารชาวนาไทย " ( รายได้ จ ากการจำหน่ า ยผ้า คลุ ม ไหล่
สัญลักษณ์เลข ๙ ) ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่เราได้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในปีศักราชใหม่ และ
เป็นการเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตริมสายน้ำเจ้าพระยาและลำคลองในกรุงเทพมหานคร ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๕ คน ใน
ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักมานุษยวิทยา-ประวัติศาสตร์ ศูนย์ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี มาเป็นผู้บรรยายและเล่าเรื่องราวในอดีตพร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ โดยที่ท่านไม่ได้คิดค่าตอบแทนใด ๆ เนื่องจากท่านอาจารย์ได้เห็นความสำคัญและ
ต้องการส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก เส้นทางที่เราได้ล่องเรือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองบางหลวง ถิ่น
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ฐานย่านผู้ดีแปดสาแหรก ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ผ่านความเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานด้วยกลุ่ม
ชนที่แตกต่างกันที่มาอยู่ร่วมกัน เช่น กลุ่มชาวจีน ชาวมอญและชาวมุสลิม โดยเราเริ่มจากวัดแรก วัด
ท้ายตลาด วัดในสมัยอยุธยาที่กลายมาเป็นวัดในวังสมัยกรุงธนบุรี เยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติมัสยิดต้น
สน (กุฎีใหญ่) ชุมชนมุสลิมที่เก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร และสักการะวัดหงส์รัตนาราม วัดที่สำคัญใน
กรุงธนบุรีที่เคียงคู่มากับชุมชนมุสลิม จากนั้นอาจารย์ธีรนันท์ฯ ก็ได้นำคณะล่องเรือต่อไปยังคลองบาง
ขุนศรี (คลองชักพระ) ขึ้นชมวัดกำแพงบางจาก วัดในสมัยอยุธยาซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่า
และชาวคณะก็ได้ร่วมกันนำข้าวสารชาวนาไทย พร้อมทั้งเครื่องสังฆทาน ถวายแด่ท่านเจ้าอาวาสที่วัด
แห่งนี้ เป็นที่อิ่มบุญกันถ้วนหน้า จากนั้นเราได้เดินเท้าต่อไปยังบ้านศิลปิน คลองบางหลวง เพื่อชมการ
แสดงหุ่นละครเล็ก คณะคำนาย ที่เปิดให้ชมฟรีทุกวัน (เว้นวันพุธ) หุ่นละครเล็ก เป็นศิลปวัฒนธรรม
อีกแขนงหนึ่งที่หาชมได้ยากและมีเหลืออยู่ไม่กี่คณะในประเทศไทย สร้างความบันเทิงและความ
ประทับใจแก่ชาวคณะเป็นอย่างมาก วัดสุท้ายที่เราได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถคือ
วัดสุวรรณณาราม สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นการประชันฝีมือวาดภาพระหว่างฝีมือช่างหลวงกับฝีมือ
ช่างชั้นครู มีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ นับว่าเป็นเพชรน้ำงามของจิตรกรรมไทยสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ จากนั้นได้เวลาอันสมควรเรือมิตรเจ้าพระยาก็นำเราออกจากคลองบางกอกน้อยมุ่ง
สู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งชาวคณะขึ้นฝั่งที่ท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ
สุดท้ายนี้ในนามตัวแทนของฝ่ายสตรีสหภาพแรงงานฯ ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ธีรนันท์
ช่วงพิชิต ที่ได้กรุณาสละเวลามาให้ความรู้แก่ชาวคณะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินและ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมของฝ่ายสตรีฯ ตลอดมา ขออนุโมทนาบุญ
ร่วมกันกับสมาชิกทุกท่านด้วยค่ะ
โอริสา เชี่ยวเกษม
คณะทำงานฝ่ายสตรี สรร.วท.

