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ประธาน สรร.ว.ท. แถลง
สวัสดีสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผมขอพูดคุยกับสมาชิกฯ ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หากสมาชิกฯ ท่านใดมี
เรื่องสงสัยก็ขอให้ติดต่อมายัง สรร.ว.ท. เรื่องแรกที่พูดคุยกันก็ขอพูดเรื่องที่ประธาน สรร.ว.ท. ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัม พัน ธ์ และได้รับ แจ้งจากผู้แทน สคร. ในเรื่องมติ ครม. แนวทางการ
พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องนี้ส่งผลกับ สรร.ว.ท. กับการเจรจาข้อเรียกร้องฯ เรื่องส่วนใหญ่ที่ยื่นเป็นข้อเรียกร้องฯ ใน
ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องขอความเห็นชอบกับมติ ครม. ในเรื่องที่กล่าวมา ทำให้การเจรจาไม่ราบรื่นเนื่องจากบริษัทฯ
ต้องระมัดระวังในการให้คำตอบว่าสิ่งใดดำเนินการได้ ถึงแม้ว่าเราจะได้รับการยกเว้นให้กำหนดขอบเขตสภาพการจ้าง
ได้เอง แต่ในเมื่อมีมติ ครม. ออกมาย้อนหลังและมติในอดีตทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เป็นที่
สงสัยว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในเรื่องใดได้บ้าง การเจรจาข้อเรียกร้องฯ ครั้งที่ผ่านมากระผม
ขอสรุป ให้ส มาชิก ฯ รับ ทราบ ผลการเรีย กร้อ งฯ บริษ ัท ฯ ไม่ได้ต อบปฏิเสธผลการเจรจาอีก ทั้ง มีแ นวโน้ม ที่จ ะ
ดำเนินการให้ตามความต้องการ แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ยังไม่ตกลงแต่แจ้งกลับมาให้บริษัทฯ ไปศึกษาและให้ได้
ข้อ ยุต ิก ่อ นเพื่อ จะได้ต กลงกับ สรร.ว.ท. ส่งผลให้บ ริษ ัท ฯ ต้อ งนำข้อ เรีย กร้อ งกลับ มาพิจ ารณา และได้เจรจากับ
สรร.ว.ท. ซึ่งจากผลการเจรจาในครั้งสุดท้ายก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปประมาณเดือนกันยายน เนื่องจากตามกระบวนการ
แล้วบริษ ัทฯ ต้องวิเคราะห์ข้อเรียกร้องเพื่อขอความเห็นชอบการผู้บริหารหลังจากนั้นต้องนำเสนอคณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ย ง หากเห็น ชอบก็น ำกลับ มาในคณะกรรมการกิจการสัม พัน ธ์ หากคณะกรรมการกิจการสัม พัน ธ์
เห็นชอบก็เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ที่กล่าวมาคือขั้นตอนและกระบวนการของบริษัทฯ ที่จะแจ้ง
ให้ สรร.ว.ท. ทราบ สรร.ว.ท. รับทราบแล้วก็ได้มีการพิจารณาร่วมกันประเด็นที่พิจารณา สรร.ว.ท. พิจารณาแล้วก็คง
จะต้องยินยอมบริษัทฯ เนื่องจากว่าหาก สรร.ว.ท. ไม่ยินยอมตามกระบวนการยื่นข้อเรียกร้องฯ ก็ต้องแจ้งว่าเกิดข้อ
พิพาทแรงงานและให้นายทะเบียนกระทรวงแรงงานเข้ามาไกล่เกลี่ยภายในระยะเวลา หากไม่สำเร็จก็ต้องส่งเรื่องให้
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พิจารณา ซึ่ง ครรส. พิจารณาเป็นอย่างไรแล้วถือเป็นข้อยุติ คณะกรรมการ
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บริหาร สรร.ว.ท. พิจารณาแล้วจึงต้องยินยอมผ่อนปรน และรอคำตอบจากบริษัทฯ ภายในเดือนกันยายนนี้ หากไม่มี
คำตอบจากทางบริษัทฯ ก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการต่อไป
เรื่องที่สองที่จะบอกเล่าให้สมาชิกฯ ทราบก็คือเรื่องที่ สรร.ว.ท. ดำเนินการอยู่ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ปัจจุบันมีเรื่องที่พิจารณาอยู่ดังนี้
๑. เรื่องเสื้อกันหนาว สรร.ว.ท. ได้ทวงเสื้อกันหนาวกับทางบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ให้คำตอบว่าจัดหาอยู่และตาม
ระเบียบข้อบังคับฯ กล่าวว่าพนักงาน Day Work จะได้เสื้อกันหนาว ๑ ตัว ในระยะเวลา ๕ ปี ส่วนพนักงานเข้ากะจะ
ได้ปีละ ๑ ตัว แต่ปัจจุบันเกิดความล่าช้าในการดำเนินการจัดหา สรร.ว.ท. ดำเนินการติดตามอยู่ แต่ได้ข้อมูลจาก
บริษัทฯ ว่าปีหน้าบริษัทฯ จะเปลี่ยนแบบเสื้อกันหนาวอีก ดังนั้นขอให้ สรร.ว.ท. พิจารณา สรร.ว.ท. พิจารณาแล้ว
ขอให้บริษัทฯ รีบดำเนินการจัดหา เพราะ สรร.ว.ท. ไม่มั่นใจว่าปีหน้าแบบเสื้อกันหนาวแบบใหม่จัดหาได้ทันกำหนด
หรือไม่ จึงขอรับเสื้อกันหนาวก่อน
๒. เรื่องภาคทัณฑ์ สรร.ว.ท. ขอให้บริษัทฯ ปรับปรุงโทษทางวินัยข้อภาคทัณฑ์จากเดิมภาคทัณฑ์ของบริษัทฯ
ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาไว้เหมือนของข้าราชการ จึงขอให้ปรับเป็นมีระยะเวลาในการภาคทัณฑ์ บริษัทฯ จึงขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะระบุภาคทัณฑ์เป็นระยะเวลากี่ปีจากเดิมตลอดชีวิตการทำงานเป็นสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี นับจากวัน
ตัดสิน ซึ่ง สรร.ว.ท. เห็นว่าสมควรมีการปรับปรุง บริษัทฯ ก็ได้ตอบกลับมาว่าระยะเวลาใช้ในการภาคทัณฑ์ควรเป็นกี่ปี
และให้หาข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย สรร.ว.ท. ได้พิจารณาแล้ว จึงได้เทียบเคียงกับการรอลงอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ตามที่กล่าวมา แต่เรื่องดังกล่าวก็ได้นำเสนอให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
พิจารณาเห็นชอบ แต่มีกรรมการบางท่านให้ความเห็นแย้ง บริษัทฯ โดยท่าน ผวท. จึงให้นำกลับมาทบทวนใหม่แล้ว
ค่อยนำกลับไปอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ ความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ
๓. เรื่องร้องทุกข์สมาชิกฯ
๓.๑ สมาชิกฯ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี แจ้งว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการปรับเลื่อนตำแหน่ง เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ เนื่องจาก สรร.ว.ท. ได้นำเสนอข้อคิดเห็น
ถึงความล่าช้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งและผลกระทบ แต่บริษัทฯ ยังไม่ให้คำตอบ ซึ่ง สรร.ว.ท. ได้ประสานงานกับ
สมาชิกฯ และให้ข้อแนะนำหากคำตอบไม่เป็นที่พึงพอใจโดยไม่สามารถตอบคำถามหรือให้เหตุผลกับ สรร.ว.ท. ได้ ก็คง
ต้องนำเรื่องขึ้นสู่ศาลแรงงานเพื่อหาข้อยุติต่อไป
๓.๒ สมาชิกฯ หน่วยบิน ทดสอบร้องทุกข์เรื่องไม่ได้รับ ความเป็น ธรรมค่าใบอนุญ าตของนักบิน เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้ปรับค่าใบอนุญ าตให้พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศไปแล้วจำนวน ๕๐% แต่ไม่ครอบคลุมสมาชิกฯ
หน่วยบินทดสอบ จึงขอให้ สรร.ว.ท. เป็นตัวแทนนำเรื่องเสนอบริษัทฯ เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและมีแนวโน้ม
ไปในทิศทางที่ดีก็ขอให้สมาชิกฯ ฟังข่าวดี
๓.๓ เรื่องการขึ้นเงินเดือนให้กับสมาชิกฯ ที่เป็นลูกจ้างตามมติ ครม. เดิม ครม. ได้มีมติที่จะปรับเงินเดือน
ให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนต่ำกว่า ๔๓,๘๐๐ จำนวน ๒ % ซึ่ง สรร.ว.ท. ก็ขอให้บริษัทฯ พิจารณา บริษัทฯ
อยู่ในระหว่างการพิจารณา แต่ก็มีแนวโน้มว่าไม่น่าจะมีปัญหาอย่างไร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ
คาดว่าเดือนหน้าจะทราบผล ความคืบหน้าเป็นอย่างไร สรร.ว.ท. จะแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบในโอกาสแรก
๓.๔ เรื่องร้องทุกข์ของสมาชิกฯ เรื่องความไม่เป็นธรรมในเรื่องการได้ใบอนุญาตการควบคุมจราจรทางอากาศ
ศูนย์ควบคุมการบินขนาดเล็กและในส่วนกลางที่มีความแตกต่างสรร.ว.ท. นำเรื่องเข้าหารือกับบริษัทฯ แล้วอยู่ระหว่าง
การพิจารณา
๓.๕ เรื่องร้องทุกข์สมาชิกฯ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต สรร.ว.ท. นำเรื่องเข้าหารือกับบริษัทฯ แล้วอยู่ระหว่าง
การพิจารณา บริษัทฯ แจ้งว่าได้มีการนำเนื่องดังกล่าวร้องทุกข์คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทำให้การ
พิจารณาของบริษัทฯ และ สรร.ว.ท. ตามกระบวนถูกกดดัน สร้างความหนักใจให้กับ สรร.ว.ท. ทั้งๆ ที่ สรร.ว.ท. ได้
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พยายามทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกและหาข้อมูลไปโต้แย้งกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้ตามความต้องการของสมาชิกฯ
เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล ไม่น่าจะล่วงเลยไปจนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบ ก็ขอ
ทำความเข้าใจกับสมาชิกฯ และขอให้ใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการ สรร.ว.ท. จะแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบในโอกาสแรก
เช่นกัน
เรื่องสุดท้ายที่ สรร.ว.ท. ที่จะขอชี้แจงทำความเข้าใจกับ สมาชิกฯ เนือ่ งจากปัจจุบ ัน มีเรื่องที่สมาชิกฯ ถูก
สอบสวนเรื่องกระทำความผิดทางวินัยหลายเรื่อง หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกฯ สรร.ว.ท. สรร.ว.ท. จะไม่มีสิทธิ์เข้าไป
ร่วมในการพิจารณา คาดว่าจะส่งผลเสียกับสมาชิกฯ ในอดีตที่ผ่านมาบางเรื่องสมาชิกฯ ได้รับโทษถึงขั้นให้ออก และ
สรร.ว.ท. ไม่ทราบเรื่อง เช่น เรื่องสมาชิกฯ สังกัด งน.งบ. ถูกสอบสวนในเรื่องการทุจริตนำเงินไปใช้และสมาชิกฯ ไม่ได้
หารือและแจ้งให้ สรร.ว.ท. ทราบ มาทราบตอนที่สมาชิกฯ ลาออกจากการเป็นพนักงาน เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง ซึ่งมันไม่ทันกับการดำเนินการแก้ไข จึงขอให้สมาชิกฯ รักษาสิทธิ์ของ
ตนเอง เนื่องจากในขณะนี้บริษัทฯ ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานตรวจสอบ เช่น กรณีการจัดหาเรดาร์มาใช้
งาน และกรณีอื่นๆ อีก
เป็น การพูด คุย กับ สมาชิก ฯ ในครึ่งปีแ รกว่า สรร.ว.ท. ทำอะไรให้ส มาชิก ฯ บ้าง บริษ ัท ฯ มีป ัญ หาและ
แนวโน้มอะไรบ้าง หากสมาชิกฯ มีข้อสงสัยขอให้แจ้งมาที่ สรร.ว.ท. เพื่อจะได้ชี้ทำความเข้าใจเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้
ลุกลามไปใหญ่ ปัจจุบันมีสมาชิกฯ สรร.ว.ท. บางท่านขอลาออกจากการเป็นสมาชิกฯ ซึ่ง สรร.ว.ท. ไม่ทราบสาเหตุของ
ความไม่พึงพอใจแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงยับยั้งการลาออกของท่าน ขอให้ท่านตระหนักถึงการเป็นสมาชิกฯ หากท่านมีปัญหา
หรือถูกสอบสวนทางวินัยจากบริษัทฯ สรร.ว.ท. ไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือท่านได้อย่างทันท่วงที แต่หากท่าน
เป็น สมาชิกฯ และหากบริษ ัท ฯ จะดำเนิน การสอบสวนหรือปลดท่านจากการเป็น พนักงาน สรร.ว.ท. จะสามารถ
ปกป้องท่านได้ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ทำไว้กับบริษัทฯ หากท่านคิดว่าเงินค่าบำรุงสมาชิกฯ ของท่าน
จำนวน ๕๐ บาท ไม่คุ้มค่ากับการเป็นสมาชิกฯ โปรดตระหนักคิดให้ถี่ถ้วน กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ไม่เคยนำเงิน
ของท่านไปใช้ในภารกิจ ส่วนตัว เพีย งแต่ค ่าบำรุงสมาชิก ฯ มีค วามหมายและความสำคัญ ในรัก ษาสิท ธิ์ค วามเป็น
สมาชิกฯ ของท่าน เงิน ๕๐ บาท ปัจจุบันไม่ได้มากแต่ สรร.ว.ท. เข้าใจถึงความคุ้มค่าของค่าบำรุงสมาชิกฯ ที่ท่านจ่าย
หากมีข้อสงสัยว่า สรร.ว.ท. นำไปใช้อย่างไรคุ้มค่าหรือไม่ ขอให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหาร สรร.ว.ท. ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี หากไม่ไว้วางใจก็สามารถปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารได้ การลาออกไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา แต่ก็
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ขอบคุณครับ

ปริญญา เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท.
มิถุนายน ๒๕๖๐
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