สรุปสาระสําคัญการประชุมกิจการสัมพันธ์ (คกส.) ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑. เรื่องการเจรจาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ตามที่สหภาพฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อทําข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อบริษัทฯ จํานวน ๒๓ ข้อ และ
ได้ยื่นข้อเรียกร้องฯ เพิ่มเติมอีก ๓ ข้อ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น ปัจจุบันได้มีการเจรจาข้อเรียกร้องแล้ว
จํ า นวน ๖ ครั้ ง สามารถตกลงกั น ได้ ๒๒ ข้ อ และบริ ษั ท ฯ ขอนั ด ครั้ ง ต่ อ ไปจะกํ า หนดจั ด ประชุ ม วั น ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันเหลือข้อเรียกร้องที่ยังตกลงกันไม่ได้อีก ๔ ข้อ โดยข้อเรียกร้องสําคัญที่ยังตกลงกัน
ไม่ได้คือการปรับเงินรางวัลพิเศษ และการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของพนักงานปฏิบัติการ รายละเอียดสหภาพ
แรงงานฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
๒. เรื่องการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้กับลูกจ้าง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับเงินเดือนลูกจ้างบริษัทฯ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
ลูกจ้างบริษัทฯ โดยปรับเพิ่มเงินเดือนให้ลูกจ้างทุกคน ทุกอัตรา คนละ ๑,๘๐๐ บาท ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๓. เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มค่าศักยภาพวิศวกร
ผลการดําเนินการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติมอบหมายให้
บริษัทฯ จัดทําข้อมูลเพิ่มเติม และนําเข้าพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔. เรื่องการสอบภาษาอังกฤษ Level ๔ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานสายปฏิบัติการ
ประธาน คกส. สอบถามความคืบหน้าของการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน ของผู้ได้รับการ
ยกเว้น ไม่ต้อง ทดสอบภาษาอังกฤษ Level ๔ โดยเร่งรัด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนความคืบหน้าของการดําเนินการ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัทฯ พิจารณาจัดทําร่างระเบียบฯ และจะนําเข้าหารือกับสหภาพฯ ก่อนนําเข้าพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
๕. เรื่องพนักงานชายลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร
ผลการดําเนินการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบร่าง
ระเบียบให้พนักงานชายลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร โดยการลาดังกล่าวไม่มีผลต่อการพิจารณาบําเหน็จ
ประจําปี (ตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๘๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗)
๖. เรื่องการปรับแก้ระเบียบด้านสวัสดิการ เรื่องการบัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๗
บริษัทฯ มีความประสงค์ขอแก้ระเบียบด้านสวัสดิการ เรื่องการบัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการ
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดําเนินการ
บริษัทฯ ขอถอนเรื่องนี้กลับไปทบทวน และจะนําเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในคราวต่อไป
๗./เรื่องร่างข้อบังคับ...

-๒๗. เรื่องร่างข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พศ.....(เงินเพิ่มตามประเภทของ
ผู้ปฏิบัติการบินทดสอบ และเงินเพิ่มค่าใบอนุญาตสําหรับช่างอากาศยาน (หรือช่างภาคพื้น)
ผลการดําเนินการ บริษัทฯ ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
เพื่อขอปรับปรุงคํานิยามค่าจ้าง ข้อ ๑.๖ โดยให้เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งผู้ปฏิบัติการบินทดสอบ และเงินเพิ่มค่า
ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ ช่ า งอากาศยาน (หรื อ ช่ า งภาคพื้ น ) ถื อ เป็ น ค่ า จ้ า ง เพื่ อ ให้ เ งิ น ดั ง กล่ า วมี ผ ลในการคํ า นวณ
ค่าตอบแทนในการทํางาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ บริษัทฯ และจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่บริษัทฯ จ่ายเงินเพิ่มฯ ทั้งสองประเภท โดย งน.งบ. จะจ่ายให้พนักงานได้
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๘. เรื่องการสรรหาบุคลากรปฏิบัติงาน AIS/COM ณ ศอ.บจ.
ผลการดําเนินการ บริษัทฯ แจ้งที่ประชุม คกส. เรื่องการสรรหาบุคลากรปฏิบัติงาน AIS/COM ณ ศอ.บจ.
โดยจะสรรหาจากบุคลากรภายในที่มีประสบการณ์การทํางานด้านสื่อสารการบินและบริการการเดินอากาศมาก่อน
เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศอ.บจ. ตามประกาศที่ ปก/บค.ทบ ๒๘๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ปิดรับสมัคร
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีพนักงานสนใจสมัครน้อยกว่าอัตราที่บริษัทฯ ต้องการ ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต่อไป
๙. เรื่องแนวปฏิบัติการขอออกจากงานกรณีเกษียณอายุโดยมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน
สหภาพฯ สอบถามความชัดเจนเรื่องแนวปฏิบัติการขอออกจากงานกรณีเกษี ยณอายุโดยมีเหตุ จําเป็น
เร่งด่วน โดยขอให้บริษัทฯ กําหนดวันที่เกษียณอายุงาน ตามแนวปฏิบัตินี้ว่าจะมีผลวันใด และขอให้ระบุไว้ในแนว
ปฏิบัติด้วย บริษัทฯ ชี้แจงว่าวันที่มีผลคือวันที่พนักงานแจ้งความประสงค์ ดังนั้น จึงไม่จําเป็นต้องระบุในแนวปฏิบัติ
และสหภาพฯ สอบถามเรื่องการชําระภาษีเงินได้ บริษัทฯ รับที่จะจัดทําประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบในเรื่องการ
ชําระภาษีเงินได้กรณีพนักงานจะออกจากงานกรณีเกษียณอายุโดยมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ คาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๑๐. เรื่องการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๙
สหภาพฯ สอบถามความคืบหน้าของการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๙
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ ตอบว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่าง นต.บท. ตรวจสอบความถูกต้อง หาก นต.บท.
ดําเนินการแล้วเสร็จ จะส่งเรื่องให้ที่ประชุมบริหารระดับสูง EMM
พิจารณาในเดือนตุลาคม แล้วจะนําเข้า
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณา คาดว่าจะดําเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
คณะทํางานด้านกิจการสัมพันธ์
สํานักเลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

