




การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๑     เร่ือง  แจ้งเพ่ือทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    เรื่อง   การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายบริษัทฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิ จการสัมพั นธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙)  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพ
วิศวกรใหม่ ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบการเสนอปรับหลักสูตรและระยะเวลาการพัฒนา “วิศวกรใหม่” จาก
ระยะเวลา ๓ ปี มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ในทุกสาขาอาชีพวิศวกรตามหลักสูตรการพัฒนาวิศวกร
ในแต่ละด้าน  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
    ตามที่ได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ สหภาพ
แรงงานฯ  ยังมีข้อสงสัยประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจากการจ่ายเงินค่าวิชาชีพตั้งแต่แรกเข้า 
เป็นต้องผา่นการพัฒนาในระยะเวลา ๓ ปี ก่อนนั้นเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของบริษัทฯ กับ
สหภาพแรงงานฯ หรอืไม่   
   สหภาพแรงงานฯ จึงมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้ง กรณีบริษัทฯ – นายจา้ง ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจา้ง โดยอ้างเป็นการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓  และเพื่อใหป้ัญหา
ขัดแย้งนี้ได้ข้อยุติร่วมกัน พนักงานเจา้หน้าที่ ส านักแรงงานสัมพันธ์จงึขอเชิญบริษัทฯ หรอืผูแ้ทนเข้าร่วมเจรจา
ไกล่ เกลี่ยร่วมกับผู้แทนสหภาพแรงงานฯ  เมื่อวันอังคารที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ หอ้งประชุมส านักงานแรงงานสัมพันธ์ ช้ัน ๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
       
๔. มติท่ีประชุม 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๒    เรื่อง   การร้องทุกข์เรื่องการพิจารณาบ าเหน็จ  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อพิจารณาเรื่อง การร้องทุกข์ของสมาชิก 
สหภาพแรงงานฯ เรื่อง การพิจารณาบ าเหน็จ (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน 
แหง่ประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องทุกข์จัดท าผลการตรวจสอบข้อร้องทุกข์น าเสนอบริษัทฯ 
เรียบร้อยแลว้  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพจิารณาของบริษัทฯ  
    
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๓    เรื่อง  การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ 
       จราจรทางอากาศในภาพรวม 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
 กรรมการฝ่ายบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อทราบเรื่อง การพิจารณาทบทวนการจ่าย 
ค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจราจรทางอากาศในภาพรวม  เนื่องจากสมาชิกสหภาพ
แรงงานฯ ที่ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการสังกัดศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคเสนอให้บริษัทฯ ทบทวนการจ่าย 
ค่าใบอนุญาตฯ  
 
๓. ผลการด าเนินการ 
 ที่ประชุม TM พิจารณาผลการศึกษาที่ รวท.ป และคณะศกึษาน าเสนอแล้ว โดยมีข้อพิจารณา
ใหศ้กึษาเพิ่มเติม  ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง รวท.ป และคณะศกึษาด าเนินการตามข้อพิจารณาของ TM   
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔       เร่ือง  กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี ๔.๑    เร่ือง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกจิตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเดน็น ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔      เร่ือง กจิการสัมพันธ์ 
วาระท่ี ๔.๒   เร่ือง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกจิ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔ เร่ือง กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี ๔.๓ เร่ือง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกจิ          
วาระท่ี ๔.๓.๑  เร่ือง   การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ... 
 
๑. วัตถุประสงคใ์นการน าเสนอ 
  เพื่อพจิารณาให้ความเหน็ชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

๒. ความเป็นมา 
กรรมการฝ่ายบริษัทฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบวา่ด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...   

สืบเนื่องจากกองสวัสดิการ (สก.ทบ.) ได้ศึกษาทบทวนการปรับรูปแบบการเลือกตั้ง
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ (ฝ่ายพนักงาน) จากรูปแบบเดิมที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งให้พนักงานทุกคน 
เพื่อลงคะแนนโดยตรง เป็นการเลือกตั้งรูปแบบลงคะแนน Online ในระบบ Intranet เนื่องจากรูปแบบเดิมต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ ปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งและรับบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น จึงควรปรับเปลี่ยนให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าเกิดประโยชน์ 
ต่อผู้สมัครและผู้ปฏิบัติ รวมถึงการปรับข้อความที่แสดงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
สวัสดิการที่ครอบคลุมต่อการจัดการในด้านสวัสดิการที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน  

โดยเสนอปรับแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑ ขอ้ยอ่ย ๑๑.๑ ขอ้ย่อย ๑๑.๒ 
และข้อยอ่ย ๑๑.๓ ให้ชัดเจน สอดคล้อง รองรับต่อรูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ 
(ฝ่ายพนักงาน) และปรับความท้ายวรรคแรกของขอ้ย่อย ๑๑.๕ เป็น “ตามที่มีอยู่ในระเบียบนี้และตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นชอบให้ด าเนินการ” เพื่อให้ครอบคลุมต่อการจัดสวัสดิการที่ชัดเจน
เป็นปัจจุบันตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว ้   

 
 

๒/๓. ผลการด าเนินการ... 
 



-๒- 
     

๓. ผลการด าเนินการ 
  สก.ทบ. จึงขอน าเสนอปรับปรุงความตาม ร่างระเบียบวา่ด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ... ข้อ ๑๑  เพื่อให้ชัดเจน สอดคล้อง รองรับต่อรูปแบบการเลือกตั้งดังกล่าวและครอบคลุมต่อการจัด
สวัสดิการ ดังนี ้  
  ขอ้ ๑๑  คณะกรรมการจัดการสวัสดิการและการด าเนินงาน 
   ๑๑.๑  ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ” 
ประกอบด้วยประธานและกรรมการ รวม ๑๓ คน โดยมีกรรมการฝ่ายพนักงานจ านวน  ๓ คน  ซ่ึงมาจาก
การเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงจากพนักงานทั้งหมดตามรูปแบบท่ีบริษัทฯ ก าหนด และ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เป็น ผู้เสนอเข้ามาจากกรรมการของ 
สหภาพแรงงานฯ จ านวน ๓ คน ส่วนกรรมการที่เหลือ จ านวน ๖ คน รวมทั้งประธานกรรมการอีก ๑ คน 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เป็นผู้คัดเลือกและน ารายช่ือคณะกรรมการทั้งชุดเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อแต่งตั้ง 
   ๑๑.๒ กรรมการฝ่ายพนักงาน ๓ คน ซึ่งมาจากการเลอืกตั้งด้วยวิธีลงคะแนน
เสียงจากพนักงาน ตามข้อ ๑๑.๑ ต้องไม่เป็นกรรมการของสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจวทิยุการบิน
แห่งประเทศไทย และหากมีคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งผู้ท่ีได้รับ
เลือกตั้งท่ีอยู่ล าดับถัดไปของการเลือกตั้งแทน  ท้ังนี้ ให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  เป็น  
ผู้พิจารณารูปแบบและวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีมีปัญหา
หรือข้อร้องเรียนรวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการเลอืกตั้ง 
   ๑๑.๓ ให้คณะกรรมการได้รบัการแต่งตั้งด ารงต าแหนง่คราวละ ๒ ปี    ในกรณีที่มี 
กรรมการคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและมีการแต่งตั้งซ่อมกรรมการที่เข้ามาใหม่ 
จะอยูใ่นต าแหน่งเพยีงเท่าก าหนดเวลาของคณะกรรมการชุดนั้น 
   (๑) เม่ือครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในต าแหน่งต่อไป จนกว่า
กรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเขา้รับหน้าที่  
   (๒) กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอกีก็ได้ 
  ๑๑.๔ กรรมการยอ่มพน้จากต าแหน่งก่อนถึงวาระตามความในขอ้ ๑๑.๓ เม่ือ 

(๑) พน้สภาพการเป็นพนักงาน 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการบริหาร ให้ออก 

 
๓/๑๑.๕ คณะกรรมการ ... 
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 ๑๑.๕ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการมีอ านาจหน้าที่บริหารเงินกองทุนสวัสดิการ
และจ ัดการในด ้านสวัสด ิการให ้แก ่พนักงานในบริษ ัท ตามที ่ม ีอยู ่ในระเบ ียบนี ้ และตาม ท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นชอบให้ด าเนินการ 
 ในส่วนซ่ึงเกี่ยวกับสวัสดิการหรือบริหารจัดการในด้านสวัสดิการที่จะมี       
การแก้ไขเพิ่มเติม โดยเสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่ อพิจารณาน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และออกระเบียบยอ่ยตลอดจนควบคุมดูแลทรัพย์สินของสวัสดิการ 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๗๕๙) เม่ือวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ และบริษัทฯ ได้เห็นชอบการปรับรูปแบบการลงคะแนน Online ในระบบ Intranet และ 
การแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับที่มาของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการดังที่กล่าวขา้งต้น    
  จึงน าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณา เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
บริษัทฯ จะน าเสนอร่างระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... (ฉบับสมบูรณ์) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) 
พร้อมเสนอตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบฯ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ต่อคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 











สิ่งที่สง่มาด้วย ๒ 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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        ข้อ ๑๑ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการและ
ด าเนนิงาน 
                  ๑๑.๑ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
เ รี ยกว่ า  “คณะกรรมการจั ดการสวั สดิ ก า ร ” 
ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ รวม ๑๓ คน 
โดยมีกรรมการฝ่ายพนักงานจ านวน ๓ คน ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงจาก
พนักงานทั้งหมด และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย เป็นผู้ เสนอเข้ามาจาก
กรรมการของสหภาพฯ จ านวน ๓ คน ส่วนกรรมการ
ที่เหลือจ านวน ๖ คน รวมทั้งประธานกรรมการอีก 
๑ คน กรรมการ ผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกและ
น ารายชื่อคณะกรรมการทั้งชุดเสนอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อแต่งตั้ง 

ข้อ ๓. ให้ยกเลิก ความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบว่าด้วย
สวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
         ข้อ ๑๑ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการและ
ด าเนนิงาน  
                     ๑๑.๑ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง
เรียกว่า “คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ” ประกอบด้วย
ประธานและกรรมการ รวม ๑๓ คน โดยมีกรรมการฝ่าย
พนักงานจ านวน  ๓ คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งด้วยวิธีการ
ลงคะแนนเสียงจากพนักงานทั้งหมดตามรูปแบบที่บริษัทฯ 
ก าหนด และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย เป็น ผู้เสนอเข้ามาจากกรรมการของสหภาพฯ 
จ านวน ๓ คน ส่วนกรรมการที่เหลือ จ านวน ๖ คน รวมทั้ง
ประธานกรรมการอีก ๑ คน กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็น
ผู้คัดเลือกและน ารายชื่อคณะกรรมการทั้งชุดเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารเพื่อแต่งตั้ง 

       เนื่องจากบริษัทฯ ปรับรูปแบบการเลือกตั้ง
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ (ฝ่ายพนักงาน) จาก
รูปแบบเดิมที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งให้พนักงานทุกคน
เพื่อลงคะแนนโดยตรง   เป็นการเลือกตั้ งแบบ        
การลงคะแนน Online ในระบบ Intranet เพื่อให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้
เวลาด า เนินการอย่ างคุ้ มค่ า เกิดประโยชน์ต่ อ
กระบวนการจัดการเลอืกตั้ง 
        เพิ่มเติมเนื้อหาข้อ ๑๑.๑ เพื่อให้มีความครบถ้วน
ครอบคลุมความต้องการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก
พิจารณาว่า อนาคตรูปแบบการเลือกตั้งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมที่ใช้วิธีการ
ลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้ง  เป็นวิธีการการลงคะแนน
เสียงจากเครื่ องลงคะแนนอิ เล็กทรอนิกส์  หรือ
ลงคะแนนเสียง Online ในระบบ Intranet หรือใช้วิธีการ
ลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งเช่นเดิมก็สามารถท าได้ 
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  เพื่อความคล่องตัว ในการด าเนินการตามสถานการณ์

ที่เกิดขึน้จริงในเวลานั้น ๆ  
        ๑๑ .๒  กรรมการ ๓  คน ซึ่ งพนักงานบริษัท
คัดเลือกโดยวิธีลงคะแนนเลือกตามข้อ ๑๑.๑ ต้อง       
ไม่เป็นกรรมการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ   
การบินแห่งประเทศไทย      

         ๑๑.๒ กรรมการฝ่ายพนักงาน ๓ คน ซึ่งมา
จากการเลือกตั้ งด้วยวิธีลงคะแนนเสียงจาก
พนักงาน  ตามข้อ ๑๑.๑ ต้องไม่เป็นกรรมการของ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
และหากมีคนหน่ึงคนใดพ้นจากต าแหน่ง ก่อนครบ
วาระให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งท่ีอยู่ล าดับถัดไปของ
การเลือกตั้งแทน ทั้งน้ีให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
เป็นผู้พิจารณารูปแบบและวิธีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีมีปัญหา
หรือข้อร้องเรียนรวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับ
การเลือกตั้ง 

      น าเสนอเพื่อให้เนื้อหาข้อ ๑๑.๒ มีความครบถ้วน
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้ งต่อผู้สมัครและผู้ปฏิบัติซึ่ ง 
เมื่อเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวแล้วจะท าให้เนื้อหา 
ในข้อ ๑๑.๒ เป็นรายละเอียดเฉพาะของกรรมการฝ่าย
พนักงาน  ตั้งแต่การได้มาซึ่งกรรมการ  กรณีพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระรวมถึงผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาวิธีการและรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง และ 
ผู้วินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง 
ทั้งนี ้เนื่องจากระเบียบข้อ ๑๑.๒ เดิมมิได้มกีารก าหนด
เนื้อหาดังกล่าวไว้   หากเกิดกรณีขึ้นจะไม่สามารถ
แก้ไขหรอืปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได้  
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        ๑๑.๓ ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ในกรณีที่มีกรรมการคนหนึ่ง     
คนใด พ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งซ่อม 
กรรมการที่ เข้ามาใหม่จะอยู่ ใน ต าแหน่งเพียง เท่า
ก าหนดเวลาของ คณะกรรมการชุดนั้น 
                 (๑ ) เมื่อครบก าหนดวาระในการด ารง
ต าแหน่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้
คณะกรรมการ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นรักษาการ
ในต าแหน่งต่อไป จนกว่ากรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ 
                 (๒) กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ 

         ๑๑.๓ ให้คณะกรรมการได้รับการแตง่ตั้งด ารงต าแหน่ง
คราวละ ๒ ปี ในกรณีที่มีกรรมการคนหนึ่งคนใดพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งซ่อมกรรมการ
ที ่เข้ามาใหม่จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าก าหนดเวลาของ 
คณะกรรมการชุดนั้น 
                   (๑) เมื่อครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง 
หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการ  
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในต าแหน่งต่อไป 
จนกว่ากรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
  
                  (๒) กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับแตง่ตัง้อกีก็ได้ 

    น าเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ขอ้ความข้อ ๑๑.๓ 
มีความครบถ้วนเช่นเดียวกับข้ออื่น ๆ คือ   
พ้นจากต าแหน่ง (ข้อความเดิมขาดค าว่า
จาก) 

 
คงเดิม 

 
 
 
 

 

๑๑.๔ กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระตาม
ความในข้อ ๑๑.๓ เมื่อ 
                  (๑) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 
                  (๒) ลาออก 
                  (๓) คณะกรรมการบริหาร ให้ออก 

๑๑.๔ กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระตามความ
ในข้อ ๑๑.๓ เมื่อ 
                  (๑) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 
                  (๒) ลาออก 
                  (๓) คณะกรรมการบริหาร ให้ออก 

คงเดิม 
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๑๑.๕ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการมี 

อ านาจหน้าที่บริหารเงินกองทุนสวัสดิการและ
จัดการในด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานในบริษัท 
ตามที่มีอยู่ในระเบียบนี้ 
                    
                   ในส่วนซึ่งเกี่ยวกับสวัสดิการหรือ
บริหารจัดการในด้านสวัสดิการที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติม โดยเสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษัท และออกระเบียบย่อยตลอดจนควบคุมดูแล
ทรัพย์สินของสวัสดิการ 

       ๑๑.๕ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการมีอ านาจ
หน้าที่บริหารเงินกองทุนสวัสดิการและจัดการ ในด้าน
สวัสดิการให้แก่พนักงานในบริษัท ตามที่ มีอยู่ ใน
ระเบียบนี้ และตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มี
ความเห็นชอบให้ด าเนินการ 

       ในส่วนซึ่งเกี่ยวกับสวัสดิการหรอืบริหาร 
จัดการในด้านสวัสดิการที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดย
เสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ออกระเบียบย่อยตลอดจนควบคุมดูแลทรัพย์สินของ
สวัสดิการ 

ก าหนดอ านาจหน้ าที่ คณะกรรมการฯ เพื่ อให้ เกิด 
ความชัดเจนเป็นปัจจุบัน ตามขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตไิว้ และครอบคลุมต่อการจัดการ
สวัสดิการ โดยเพิ่มข้อความท้ายวรรคแรก “และตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นชอบให้ด าเนินการ” 
เพื่อให้ครอบคลุมการจัดในด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน 
ในบริษัทฯ ตามที่มีอยู่ในระเบียบนี้และระเบียบต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัต ิคือ การกู้เงนิจาก
กองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๐/ การกู้เงิน เพื่อการศึกษา
ส าหรับพนักงานและบุตรพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐/การจา่ยเงนิ
ยืมทดรองเพื่อสวัสดิการของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๔/การ
บัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการ พ .ศ. ๒๕๕๗ 
รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่น ๆ  ที่สร้างเสริมคุณภาพชีวติของ
พนักงานซึ่งได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตไิว้เช่นกัน 

 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔ เร่ือง กจิการสัมพันธ์ 
วาระท่ี ๔.๔      เร่ือง   ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถึงการร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มีประเดน็น ำเสนอ- 
 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔ เร่ือง กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี ๔.๕ เร่ือง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 
 

- ไม่มีประเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘) 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๕ เร่ือง อ่ืน ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


