




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๑     เร่ือง  แจ้งเพ่ือทราบ
             























การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๓       เร่ือง   ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๓.๑  เร่ือง  การไมไ่ด้รับความเปน็ธรรมจากการพิจารณาบำาเหนจจ

๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ (๑๘๐) วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อขอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่อง การไม่ไ ด้รับ
ความเปน็ธรรมจากการพจิารณาบำาเหนจจ โดยมขีอ้ความดังนี้

ท่ีมา 
(อ้างถงึ หนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๒๐๖/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘)
สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ร้องทุกข์ผ่านสหภาพแรงงานฯ ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

ผูบ้ังคับบัญชาตน้สังกัดในการพิจารณาบำาเหนจจประจำาปF ๒๕๕๘ ครัง้ที ่๒  โดยแจ้งวา่ ตนเองได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความพากเพยีร อุตสาหะ ไม่มวีันลากจิ ลาปว่ย  อีกทัง้ได้ปฏิบัตงิานในหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายโดยไม่มี
ขอ้บกพรอ่งหรอืแกไ้ข ตลอดจนปฏบิตังิานผดิพลาด  แตไ่ด้รบัผลการพจิารณาบำาเหนจจจากผูบ้งัคบับญัชานอ้ยกวา่
ในรอบทีผ่า่นมา  ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกัดไมส่ามารถตอบขอ้ขอ้งใจได้ทำาใหค้ดิวา่ตนเองไมไ่ด้รบัความเปน็ธรรม
จากบรษิทัฯ จงึขอให้สหภาพแรงงานฯ เปน็ตวัแทนดำาเนนิการแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทบทวนผลการพจิารณาบำาเหนจจ
ประจำาปF ๒๕๕๘ ครัง้ที ่๒  

สหภาพแรงงานฯ จงึใคร่ขอรอ้งทุกข์ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาทบทวนผลการพจิารณาบำาเหนจจ
ประจำาปF ๒๕๕๘ ครัง้ที ่๒ ของพนกังานดังกล่าวฯ

๓. ผลการดำาเนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนประชุมตรวจสอบข้อร้องเรียนได้ประชุมเพื่อสรุป

การตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนอีกครัง้ในวันที ่๙ มนีาคม ๒๕๕๙ และได้จัดทำาขอ้สรปุการตรวจสอบข้อรอ้งเรยีน
นำาเสนอบรษิทัฯ 

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๓       เร่ือง   ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๓.๒  เร่ือง  การพิจารณาผลตอบแทนพิเศษสำาหรับพนักงานท่ีมอีตัราเงนิเดืือนสงงสดุื

๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครัง้ที ่๑/๒๕๕๙ (๑๘๑) วนัที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  เพือ่ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาดังนี้
ท่ีมา 
(อ้างถงึ หนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๒๒๒/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)
ตามทีบ่รษิทัฯ ได้นำาเสนอขอปรบัปรงุขอ้บงัคบัพนกังานในเรือ่งการประเมนิผลการปฏิบิตังิานของ

พนกังานในการประชมุคณะกรรมการกจิการสัมพนัธ ์โดยขอปรบับำาเหนจจพเิศษกรณพีนกังานเงนิเดือนเตจมขัน้ให้
คณะกรรมการกจิการสัมพนัธพ์จิารณาใหค้วามเหจนชอบ โดยสาระทีม่กีารปรบัเปล่ียนนัน้ ปรบัเปล่ียนจากเดิม
กรณีพนักงานมีเงินเดือนเตจมขั้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้บำาเหนจจพิเศษพิจารณาจากผลการปฏิิบัติงาน
โดยพจิารณาใหบ้ำาเหนจจพเิศษกรณพีนกังานมผีลการประเมนิในเกณฑ์ดี์ขึ้นไป ใหบ้ำาเหนจจพเิศษในอัตรารอ้ยละ ๒
หรอืรอ้ยละ ๓.๗๕ แล้วแตผ่ลการปฏิิบัตงิาน มรีะยะเวลา ๖ เดือน ในการพิจารณาครัง้ตอ่ไปกจจะกลับมาใช้
ฐานเงนิเดือนเดิมนัน้ บรษิทัฯ ขอปรบัมาเปน็ใหต้ามผลการปฏิบิตังิานจรงิ และสรร.ว.ท. ใหค้วามเหจนชอบนัน้ 

สรร.ว.ท. ได้ตรวจสอบแนวปฏิบิัติดังกล่าวแล้ว พบว่า ไม่ได้ระบุเงือ่นไขระยะเวลาในการให้
บำาเหนจจพเิศษไว ้อีกทัง้บำาเหนจจพเิศษดังกล่าวกำาหนดวา่เป็นคา่จา้ง ดังนัน้หากไมม่กีารระบุเงือ่นไขระยะเวลา
ในการใหอ้าจจะมปีญัหาทีไ่มเ่ปน็ไปตามเจตนารมณข์องบรษิทัฯ และอาจมปีญัหาในอนาคตด้วย จงึขอใหบ้รษิทัฯ
พิจารณาทบทวนข้อบังคับเรื่องบำาเหนจจพิเศษกรณีพนักงานมีเงินเดือนเตจมขัน้ในประเดจนเงื่อนไขระยะเวลา
ในการจา่ยด้วย

๒/๓.ผลการ...



-๒-

๓. ผลการดืำาเนินการ
บรษิทัฯ อยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณารา่งประกาศ เมือ่ได้รบัทราบผลการพจิารณาของบรษิทัฯ แล้ว

จะนำามารายงานตอ่คณะกรรมการกจิการสัมพนัธ ์ 

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙

   
วาระท่ี ๔       เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๔.๑    เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสทิธภิาพในการดำาเนินงานของ     
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนสง่เสริมและพัฒนาการแรงงานสมัพันธ์



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔      เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๔.๒  เร่ือง หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขดัแยง้ในรัฐวิสาหกิจ



การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔ เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๔.๓ เร่ือง พิจารณาปรับปรุงระเบยีบข้อบังคับในการทำางานอันเป็นประโยชน์ต่อ

นายจ้าง ลกูจ้างและรัฐวิสาหกิจ
วาระท่ี ๔.๓.๑  เร่ือง    การกระจายอำานาจอนุมตัขิองคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ กอ่นนำเเสนอคณะกรรมกเรกฎหมเยและระเบียยบี และ

คณะกรรมกเรบีรหิเรเพือ่พจิเรณเนำเเสนอคณะกรรมกเรบีรษิัททฯ พจิเรณเอนมมทติ ิติอ่ไป

๒. ความเปน็มา 
คณะกรรมกเรจทดกเรสวทสดิกเร ในกเรประชมมครทง้ทย ่๑๐/๒๕๕๘ เมือ่วทนทย ่๒๒ ติมลเคม ๒๕๕๘

ได้ใหค้วเมเห็นชอบีให้ปรทบีปรมงประกเศ เรือ่ง กเรกระจเยอำเนเจอนมมทติิของคณะกรรมกเรจทดกเรสวทสดิกเร
พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อให้สอดคล้องกทบีประกเศของบีริษัททฯ ทย่ ปก ๗๙/๒๕๕๘ ลงวทนทย่ ๑๖ เมษัเยน ๒๕๕๘
เรือ่ง มอบีอำเนเจเกยย่วกทบีกเรพทสดม  โดยยกเลิกประกเศฉบีทบีเดิมและปรทบีปรมงเป็นประกเศฉบีทบีใหม่ เรือ่ง
กเรกระจเยอำเนเจอนมมทติิของคณะกรรมกเรจทดกเรสวทสดิกเร พ.ศ. ๒๕๕๙  และได้ผ่เนกเรพิจเรณเ
ควเมถูกติอ้ง ครบีถว้น เปน็ไปติเมวทติถมประสงค ์และไมข่ทดกทบีกฎหมเยและขอ้บีทงคทบีของบีรษิัททฯ จเก นติ.บีท.
แล้ว ติเมรเ่งประกเศเรือ่ง กเรกระจเยอำเนเจอนมมทติขิองคณะกรรมกเรจทดกเรสวทสดิกเร พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. ผลการดำาเนนนการ
บรษิทัฯ จงึขอนำเเสนอคณะกรรมการกจิการสััมพนัธ์เเพือ่โปรดพจิารณาดทงนย้
๑. กำเหนดบีทนิยเมของคำเว่เ ศศูนย์ควบีคมมกเรบีินภููมิภูเค”  หมเยถงง งเนภููมิภูเคและ

ศนูยป์ระกอบีกเร เพือ่ควเมชทดเจนในกเรปฏบิีทติงิเน
๒. ปรทบีลำเดทบีเลขข้อใหม่เนื่องจเกได้เพิ่มบีทนยิเมในขอ้ ๑ และปรทบีชื่อหนว่ยงเนจเก  คำเว่เ

ศศูนย์ติ่เงจทงหวทด”  เป็น ศศูนย์ควบีคมมกเรบีินภููมิภูเค”  รวมถงงปรทบีเลขทย่ประกเศทย่ใช้อ้เงอิงติเม ประกเศ
บีรษิัททฯ  เพือ่ใหเ้ป็นปัจจมบีทน

๒/๓. เพิม่อำเนเจ...



-๒-

๓. เพิ่มอำเนเจกเรลงนเมในหนทงสือติกลงซื้ื้อ/จ้เง หนทงสือแจ้งกเรปรทบี/สงวนสิทธิ์กเรปรทบี
หนทงสือแจง้ใหป้ฏบิีทติติิเมสทญญเ/ขอ้ติกลง  

๔. เพิม่อำเนเจกเรลงนเมหนทงสือบีอกกล่เวผูค้้ำเประกทน 
โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสัารแนบ

๔. มตนท่ีประชมุ



เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ

-

๑. ด้านงบประมัาณ
            ๑.๑ การใช้จ่ายงบประมาณสวัสดิการ
ให้เป็นไปตามรายการงบประมาณ และอยู่ภายใน
วงเงนิรวม ทีไ่ด้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร
          ๑.๒ ให้ประธานคณะกรรมการจัดการ
สวัสดิการ มีอำานาจถััวจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติ
ไวต้ามงบประมาณ
            ๑.๓ ในกรณีที่จำาเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนออ
จากรายการที่ตั้งงบประมาณไว้ ให้เป็นอำานาจของ
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิิจารณาอนุมัติ
แตท่ัง้นี้ ตอ้งไมม่ีผลใหว้งเงนิรวมเกินจากที่ได้รับอนุมัติ
ไวต้ามขอ้ ๑.๑ 

ข้อ ๑. บทนขยามั “ศูนย์ควับคมมัการบขนภูมัขภาค”
หมัายถึง งานภูมภิาคและศูนยป์ระกอบการ
ประกอบด้วย ฝา่ยบรหิารจราจรทางอากาศภูมิภาค ๑
และฝ่ ายบริหารจราจรทางอากาศ ภูมิ ภาค  ๒
ตามประกาศบรษิัทฯ ที่ใชบ้ังคบัในขณะนัน้
๒. ด้านงบประมัาณ
            ๒.๑ การใช้จ่ายงบประมาณสวัสดิการ
ให้เป็นไปตามรายการงบประมาณ และอยู่ภายใน
วงเงนิรวม ทีไ่ด้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร
          ๒.๒ ให้ประธานคณะกรรมการจัดการ
สวัสดิการ มีอำานาจถััวจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติ
ไวต้ามงบประมาณ
            ๒.๓ ในกรณีที่จำาเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนออ
จากรายการที่ตั้งงบประมาณไว้ ให้เป็นอำานาจของ
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิิจารณาอนุมัติ
แตท่ัง้นี้ ตอ้งไมม่ีผลใหว้งเงนิรวมเกินจากที่ได้รับอนุมัติ
ไวต้ามขอ้ ๒.๑ 

เพิิ่มเติมบทนิยาม “ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค” เพิอ่อ
ความชัดเจนในการปฏิบัติ ตามประกาศของ บริษัทฯ
ที่  ปก ๑๗๐/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
เรอ่อง การแบ่งส่วนงานและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วย
งาน

ยกมาจากประกาศ ที่ ปก/คสก ๑/๒๕๕๖   ลงวันที่ ๗
กุมภาพิันธ์ ๒๕๕๖ เรอ่อง การกระจายอำานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๖
โดยแก้ ไขตัว เลขลำา ดับหัวข้อใหม่  มาบรรจุ ไว้ ใน
ร่างประกาศ เรอ่อง การกระจายอำานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๙ 



- ๒ -

เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ

๒. ด้านพตสดม
          หน้าที่ ในการดำาเนินการจัดหาพิัสดุของ
สวัสดิการ ให้เป็นของกองสวัสดิการ กองบริการ
ศูนย์ต่างจังหวัด หรออกองการพิัสดุ แล้วแต่กรณี
ตามประเภทของพิัสดุและวิธีการจัดหาตามประกาศ
ของ  บ ริ ษั ท ฯ  ที่  ปก  ๑๘๕/๒๕๕๕ ล งวั นที่  ๒๘
กันยายน ๒๕๕๕ เรอ่อง มอบอำานาจเกี่ยวกับการพิัสดุ
และหรออประกาศออ่นที่จะใช้บังคับในภายหลังโดย
อนุโลม ดังนี้

 ๓. ด้านพตสดม
หน้าที่ ในการดำา เนินการจัดหาพิัสดุของ

สวัสดิการ ให้เป็นของกองสวัสดิการ กองบริการ
ศูนย์ต่างจังหวัด ศูนย์  ควับคมมัการบขนภูมัขภาค   หรออ
กองการพิัสดุ แล้วแต่กรณีตามประเภทของพิัสดุ และ
วธิกีารจัดหาตามประกาศของ 
บริษัทฯ ที่ ปก ๑๘๕/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๘ กันยายน
๒๕๕๕ เรอ่อง มอบอำานาจเกี่ยวกับการพิัสดุ
บรขษตทฯ ท่ี ปก ๗๙/๒๕๕๘ ลงวัตนท่ี ๑๖ เมัษายน
๒๕๕๘ เร่ือง มัอบอำานาจเก่ียวักตบการพตสดม และ
หรออประกาศออ่นที่จะใช้บังคับในภายหลังโดยอนุโลม
ดังนี้ 

แก้ไขข้อความว่า “ศูนย์ต่างจังหวัด” เป็น “ศูนย์
ควบคุมการบนิภูมภิาค” เพิอ่อเป็นไปตามโครงสร้างของ
บริษัทฯ และแก้ไขตามประกาศของบริษัทฯ ฉบับใหม่
ที่ ปก ๗๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เรอ่อง
มอบอำานาจเกี่ยวกับการพิัสดุ 



- ๓ -

เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ
 ๒.๑ ให้ กองสวัสดิการ กองบริการ หรออศูนย์ต่าง
จังหวัด มีหน้าที่ดำาเนินการจัดหาพิัสดุตามอำานาจ
อนุมัต ิและวงเงนิ ตอ่ไปนี้
          ก. ประเภทของพิสัดุ ใหจ้ัดหาได้เฉพิาะพิัสดุ 
ดังตอ่ไปนี้
               (๑) พิัสดุทั่วไปที่ไมไ่ด้กำาหนดเป็น
มาตรฐาน
               (๒) พิัสดุที่เป็นไปตามวงเงนิและอำานาจ
อนุมัตติามขอ้ ๒.๑ (ค) 
               (๓) พิัสดุที่มกีารประกาศกำาหนดใหจ้ัดหา
ได้เอง
               ทัง้นี้ ไมร่วมการจัดหาตา่งประเทศ

               

๓.๑  ให้  กองสวั ส ดิการ  กองบริการ  หรออ ศูนย์
ต่างจังหวัด ศูนย์ควับคมมัการบขนภูมัขภาค มีหน้าที่
ดำาเนินการจัดหาพิัสดุตามอำานาจอนุมัติ และวงเงิน
(เดิม) ดตงตอ่ไปนี้
          ก. ประเภทของพิัสดุ ให้จัดหาได้เฉพิาะพิัสดุ
ดังตอ่ไปนี้
               (๑)  พิัสดุทั่ ว ไปที่ ไม่ ไ ด้กำาหนดเป็น
มาตรฐาน
             (๒) พิัสดุที่เป็นไปตามวงเงินและอำานาจ
อนุมัตติามขอ้ ๓.๑ (ค) 
               (๓) พิัสดุที่มีการประกาศกำาหนดให้จัดหา
ได้เอง
               ทัง้นี้ ไมร่วมการจัดหาตา่งประเทศ

ยกมาจากประกาศ ที่ ปก/คสก ๑/๒๕๕๖   ลงวันที่ ๗
กุมภาพิันธ์ ๒๕๕๖ เรอ่อง การกระจายอำานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๖
โ ด ย แ ก้ ไ ข ข้ อ ค ว า ม  “ ศู น ย์ ต่ า ง จั ง ห วั ด ”  เ ป็ น
“ศูนย์ควับคมมัการบขนภูมัขภาค” เพิอ่อเป็นไปตาม
โครงสร้างของบริษัทฯ และตัดข้อความ “ติามัอำานาจ
อนมมัตติข และวังเงขน” เพิอ่อความกระชับ



- ๔ -

เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ
 ข. วธิกีารจัดหา ใหจ้ัดหาได้เฉพิาะวธิกีารตอ่ไปนี้
                         (๑) การจัดซอ้อและการจัดจา้ง
                               - วธิตีกลงราคา
                               - วธิสีอบราคา
                               - วธิปีระกวดราคา
                               - วธิพีิเิศษ
                               - วธิกีรณพีิเิศษ
                               -  ด้ วยวิ ธี ร ะบบ
อิเล็กทรอนกิส์
                                 (E – PROCUREMENT)
                               - การเชา่
                               - การแลกเปล่ียนพิสัดุ

คงเดิม ยกมากจากตามประกาศ ที่  ปก /คสก ๑/๒๕๕๖
ลงวันที่  ๗ กุมภาพิันธ์ ๒๕๕๖ เรอ่อง การกระจาย
อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ
พิ.ศ . ๒๕๕๖   มาบรรจุ ไว้ ในร่างประกาศ เรอ่ อง
การกระจายอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการ
สวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๙



- ๕ -

เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ
ค. วงเงินและอำานาจอนุมัติ ให้จัดหาได้ภายในวงเงิน
และอำานาจอนมุัตขิองบุคคลตอ่ไปนี้

     (๑) ผู้อำานวยการกองสวัสดิการ/ผู้อำานวย
การกองบรกิาร/ผูอ้ำานวยการศูนยต์า่งจังหวัด

     สำาหรับการจัดหา(วัสดุ/ทรัพิย์สิน/บริการ)
ครัง้หนึ่งไมเ่กนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

    (๒) ผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการใหญ่่
(ตามสายงาน)

   สำาหรับการจัดหา (วัสดุ/ทรัพิย์สิน/บริการ)
ครัง้หนึ่งไมเ่กนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ค. วงเงินและอำานาจอนุมัติ ให้จัดหาได้ภายในวงเงิน
และอำานาจอนมุัตขิองบุคคลในติำาแหน่ง ตอ่ไปนี้

     (๑) ผู้อำานวยการกองสวัสดิการ/ผู้อำานวย
การกองบริการ/ผู้อำานวยการศูนย์ต่างจังหวัด ศูนย์
ควับคมมัการบขนภูมัขภาค

     สำาหรับการจัดหา(วัสดุ/ทรัพิย์สิน/บริการ)
ครัง้หนึ่งไมเ่กนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

    (๒) ผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการใหญ่่
(ตามสายงาน)

   สำาหรับการจัดหา (วัสดุ/ทรัพิย์สิน/บริการ)
ครัง้หนึ่งไมเ่กนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ยกมาจากประกาศ ที่ ปก/คสก ๑/๒๕๕๖   ลงวันที่ ๗
กุมภาพิันธ์ ๒๕๕๖ เรอ่อง การกระจายอำานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๖
โดยแก้ไขข้อความ “ศูนย์ต่างจังหวัด” เป็น “ศูนย์
ควับคมมัการบขนภูมัขภาค” เพิอ่อเป็นไปตามโครงสร้าง
ของบริษัทฯ และเพิิ่มเติมข้อความ “ ในติำาแหน่ง”
เพิอ่อความชัดเจนในอำานาจอนุมัติ โดยมีอำานาจอนุมัติ
ตามตำาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย และมาบรรจุไว้ในร่าง
ประกาศ เรอ่ อง  การกระจายอำานาจอนุมัติ ของ
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๙



- ๖ -

เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ
๒.๒ สำาหรับการจัดหาพิัสดุ วงเงินและอำานาจอนุมัติ
นอกเหนออจากที่กำาหนดไว้ในข้อ ๒.๑ ให้เป็นหน้าที่
ของกองการพิัสดุเป็นผู้ดำาเนินการโดยอำานาจอนุมัติ
จัดหาพิัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตาม ประกาศของบริษัทฯ
ที่  ปก ๑๘๕/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
เรอ่อง มอบอำานาจเกี่ยวกับการพิัสดุ
          ทั้งนี้ กรณีตามข้อ ๒.๑ ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งที่มี
ระดับสูงกว่ามีอำานาจในการอนุมัติจัดหาพิัสดุสำาหรับ
การจัดหาในวงเงนิทีน่อ้ยกวา่ได้

๓.๒ สำาหรับการจัดหาพิัสดุ วงเงินและอำานาจอนุมัติ
นอกเหนออจากที่กำาหนดไว้ในข้อ ๓.๑ ให้เป็นหน้าที่
ของกองการพิัสดุเป็นผู้ดำาเนินการโดยอำานาจอนุมัติ
จัดหาพิัสดุดังกล่าวให้ เป็นไปตาม ประกาศของ
บริษัทฯ ที่ ปก ๑๘๕/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๘ กันยายน
๒๕๕๕ เรอ่อง มอบอำานาจเกี่ยวกับการพิัสดุ
ท่ี  ปก ๗๙/๒๕๕๘ ลงวัตนท่ี ๑๖ เมัษายน ๒๕๕๘
เร่ือง มัอบอำานาจเก่ียวักตบการพตสดม
          ทั้งนี้ กรณีตามข้อ ๓.๑ ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งที่มี
ระดับสูงกว่ามีอำานาจในการอนุมัติจัดหาพิัสดุสำาหรับ
การจัดหาในวงเงนิที่นอ้ยกวา่ได้

แก้ไขตัวเลขลำาดับหัวข้อใหม่ และแก้ไขตามประกาศ
ของบริษัทฯ ฉบับใหม่ ที่ ปก ๗๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๕๘ เรอ่องมอบอำานาจเกี่ยวกับการพิสัดุ



- ๗ -
เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ
๒.๓ ให้ผู้มีอำานาจอนุมัติจัดหาพิัสดุตามข้อ ๒.๑ และ
ขอ้ ๒.๒ มอีำานาจอนุมัต ิดังตอ่ไปนี้ด้วย
              (๑) อำานาจอนุมัติดำาเนินการจัดหาพิัสดุ
(อนุมัตวิธิดีำาเนนิการ)
             (๒) อำานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการพิัสดุ รวมทัง้ลงนามในประกาศสอบราคา /
ประกวดราคา และประกาศที่เกี่ยวเนอ่อง
              (๓) อำานาจลงนามในสัญ่ญ่า หรออขอ้ตกลง
              (๔) อำานาจอนุมัตแิกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญ่ญ่า
หรออข้อตกลง สำาหรับกรณีที่มีการเพิิ่มวงเงินให้มี
อำานาจอนุมัติได้ต่อเมอ่อวงเงินที่เพิิ่มแล้วไม่เกินอำานาจ
อนุมัติจัดหาของตน และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ในกรณีเกินกว่างบประมาณต้องดำาเนินการขออนุมัติ
งบประมาณกอ่น
            (๕) อำานาจอนุมัติขยายระยะเวลาตาม
สัญ่ญ่า หรออขอ้ตกลง การงด หรออลดคา่ปรบั
           (๖) อำานาจอนมุัตแิละลงนามในหนังสออยกเลิก
สัญ่ญ่า หรออขอ้ตกลง     

๓.๓ ให้ผู้มีอำานาจอนุมัติจัดหาพิัสดุตามข้อ ๓.๑ และ
ขอ้ ๓.๒ มอีำานาจอนุมัต ิและดำาเนขนการ ดังตอ่ไปนี้
              (๑) อนุมัตดิำาเนนิการจัดหาพิัสดุ (อนุมัติวธิี
ดำาเนนิการ)
             (๒) อำานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการพิัสดุ รวมทัง้ลงนามในประกาศสอบราคา /
ประกวดราคา และประกาศที่เกี่ยวเนอ่อง
              (๓) อำานาจลงนามในสัญ่ญ่า หรออขอ้ตกลง
              (๔) อำานาจอนุมัตแิก้ไขเปล่ียนแปลงสัญ่ญ่า
หรออข้อตกลง สำาหรับกรณีที่มีการเพิิ่มวงเงินให้มี
อำานาจอนุมัติได้ต่อเมอ่อวงเงินที่เพิิ่มแล้วไม่เกินอำานาจ
อนุมัติจัดหาของตน และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ในกรณีเกินกว่างบประมาณต้องดำาเนินการขออนุมัติ
งบประมาณกอ่น
            (๕) อำานาจอนุมัติขยายระยะเวลาตาม
สัญ่ญ่า หรออขอ้ตกลง การงด หรออลดคา่ปรบั
           (๖) อำานาจอนุมัตแิละลงนามในหนังสออยกเลิก
สัญ่ญ่า หรออขอ้ตกลง                   

- ยกรา่งตามประกาศ ที่ ปก/คสก ๑/๒๕๕๖   ลงวันที่
๗ กุมภาพิันธ์ ๒๕๕๖ เรอ่อง การกระจายอำานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
แก้ไขตัวเลขลำาดับหัวข้อใหม่  มาบรรจุ ไว้ ใน ร่าง
ประกาศ เรอ่ อง  การกระจายอำานาจอนุมัติ ของ
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๙
- เพิิ่ ม ข้ อความคำ า ว่ า  “และดำ า เนิ นการ”  เพิอ่ อ
ความชดัเจนในการปฏบิัติ
- ตัดข้อความคำาว่า “อำานาจ” ที่เป็นข้อความซ้ำาซ้อน
เพิอ่อความกระชบั 



- ๘ -

เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ
-             (๗) ลงนามัในหนตงสือติกลงซ้ือ/จ้าง

หนตงสือแจ้งการปรตบ/สงวันสขทธข์การปรตบ หนตงสือ
แจ้งให้ปฏขบตติขติามัสตญญา/ข้อติกลง
               สำาหรตบกรณีดำาเนขนการจตดหาโดย
กองสวัตสดขการ  กองบรขการ หรือศูนย์ควับคมมัการ
บข น ภู มัข ภ า ค  ติ า มั ข้ อ  ๓.๑  ใ ห้ ผู้ อำ า น วั ย ก า ร
กองสวัตสดขการ     ผู้อำ านวัยการกองบรขการ
ผู้อำานวัยการศูนย์ควับคมมัการบขนภูมัขภาค เป็นผู้มัี
อำานาจลงนามัได้ด้วัย หากกรณีเป็นงานท่ีไมั่มัี
คณะกรรมัการติรวัจรตบพตสดม ให้ผู้อำานวัยการ
กองสวัตสดขการ ผู้อำานวัยการกองบรขการ  ผู้อำานวัย
การศูนย์ควับคมมัการบขนภูมัขภาค เป็นผู้มัีอำานาจ
ลงนามัหนตงสือแจ้งการปรตบ/สงวันสขทธข์การปรตบ
หนตงสือแจ้งให้ปฏขบตติขติามัสตญญา/ข้อติกลง หนตงสือ
บอกกลา่วัผู้ค้ำาประกตน  ได้ด้วัย  

- เพิิ่ ม ในข้อ  ๗ และข้อ  ๘ เพิอ่ อ ให้ผู้ อำ านวยการ
กองสวัสดิการ  ผู้ อำ านวยการกองบริการ หรออ
ผู้อำานวยการศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค มีอำานาจลง
นามในหนังสออตกลงซอ้อ/จ้าง หนังสออแจ้งการปรับ/
สงวนสิทธิ์การปรับ หนังสออแจ้งให้ปฏิบัติตามสัญ่ญ่า/
ขอ้ตกลง หนังสออ บอกกล่าวผูค้้ำาประกัน เพิอ่อให้เป็นใน
แนวเดียวกับประกาศบริษัทฯ ที่  ปก ๗๙/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เรอ่อง มอบอำานาจเกี่ยว
กับการพิัสดุ
 



- ๙ -

เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ

               สำาหรตบกรณีดำาเนขนการจตดหาโดย
กองการพตสดม ติามัข้อ  ๓.๒ ใ ห้ ผู้อำ านวัยการ
กองการพตสดม เป็นผู้มัอีำานาจลงนามัได้ด้วัย
  (๘) ลงนามัในหนตงสอืบอกกล่าวัผู้ค้ำาประกตน
               สำาหรตบกรณีดำาเนขนการจตดหาพตสดมติามั
ข้อ ๓.๑ ให้ผู้อำานวัยการกองสวัตสดขการ ผู้อำานวัย
การกองบรขการ หรือผู้อำานวัยการศูนย์ควับคมมั
การบขนภูมัขภาค เป็นผู้มัอีำานาจลงนามัได้ด้วัย
               สำาหรตบกรณีดำาเนขนการจตดหาโดยกอง
การพตสดมติามัข้อ  ๓.๒ ใ ห้ ผู้อำ านวัยการกอง
การพตสดม เป็นผู้มัอีำานาจลงนามัได้ด้วัย

   ทั้งนี้ ปฏิบัติตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
๑๓๑  ต อ น ที่  ๗๗  ก  ห น้ า  ๑๔  ล ง วั น ที่  ๑๓
พิฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิระราชบัญ่ญั่ติแก้ไขเพิิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพิ่งและพิาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พิ.ศ.
๒๕๕๗ มาตรา ๖๘๖ เมอ่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มี
หนังสออบอกกล่าวไปยังผูค้้ำาประกันภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด
เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำาประกันชำาระหนี้ก่อนที่หนังสออ
บอกกล่าวจะไปถัึงผู้ค้ำาประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิ
ผูค้้ำาประกันที่จะชำาระหนี้เมอ่อถังึกำาหนดชำาระ



- ๑๐ -

เร่ือง การกระจายอำานาจอนมมัตติขของคณะกรรมัการจตดการสวัตสดขการ พ  .  ศ  . ๒๕๕  ๖   เปรียบเทียบกตบฉบตบใหมั่ป ีพ  .  ศ  . ๒๕๕  ๙  

ระเบยีบเดขมั แก้ไขปรตบปรมงใหมั่ เหติมผลประกอบ
      ๒.๔ การดำาเนินการ และอำานาจอนุมัติการจัดหา
บ้านพิักตากอากาศ และสถัานที่ออกกำาลังกายเป็น
ของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ
     ๒.๕ การควบคุมทรัพิย์สินสวัสดิการ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรออแนวปฏิบัติในการควบคุมทรัพิย์สิน
ของบรษิัทฯ โดยอนุโลม
     ๒.๖ อำานาจอนุมัติจำาหน่ายพิัสดุให้เป็นอำานาจของ
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ

     ๓.๔ การดำาเนินการ และอำานาจอนุมัติการจัดหา
บ้านพิักตากอากาศ และสถัานที่ออกกำาลังกายเป็น
ของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ
     ๓.๕ การควบคุมทรัพิย์สินสวัสดิการ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรออแนวปฏิบัติในการควบคุมทรัพิย์สิน
ของบรษิัทฯ โดยอนุโลม
     ๓.๖ อำานาจอนุมัตจิำาหน่ายพิัสดุให้เป็นอำานาจของ
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ

ยกร่างตามประกาศ ที่ ปก/คสก ๑/๒๕๕๖   ลงวันที่
๗ กุมภาพิันธ์ ๒๕๕๖ เรอ่อง การกระจายอำานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๖
โดยแก้ ไขตัว เลขลำา ดับหัวข้อใหม่  มาบรรจุ ไว้ ใน
ร่างประกาศ เรอ่อง การกระจายอำานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ พิ.ศ. ๒๕๕๙































การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งท่ี 3/2559 (183) 

วันท่ี 22 มีนาคม 2559 

    

วาระท่ี 4       เร่ือง  กิจการสัมพันธ ์

วาระท่ี 4.4    เร่ือง  ปรกึษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ 

รวมถึงการรอ้งทุกขท่ี์เก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 

วาระท่ี 4.4.1  เรื่อง  การขอให้พจิารณาปรับปรุงและแก้ไขวิธีในการจัดพนักงานเข้าปฏบิัติงานกะ 

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา    

  กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์เพ่ือขอให้บริษัทฯ พิจารณา

เรื่องการขอให้พิจารณาปรับปรุงและแกไ้ขวิธีในการจัดพนักงานเข้าปฏบิัติงานกะ โดยมีข้อความดงันี้ 

  ท่ีมา  

  (อ้างถงึ หนังสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. 027/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) 

  ตามที่ ศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ศห.บจ.) ได้ด าเนินการจัด

พนักงานเข้ากะให้มีการหมุนเวียนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น  ต่อมา

พบว่า การด าเนินการจัดพนักงานเข้ากะ พนักงานคิดว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินการของ

ผู้บังคับบัญชา คือ มีพนักงานบางท่านได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พนักงานบางท่าน ไม่ได้รับ

ผลประโยชน์ใด ๆ เลย อีกทั้งยังส่งผล ต่อการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี และส่งผลกระทบต่อขวัญและ

ก าลังใจของพนักงานฯ อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งข้ึนภายในหน่วยงาน ท าให้การปฏิบัติงานติดขัดและ      

ไม่ราบรื่น และยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการสับเปล่ียนหมุนเวียนไม่ชัดเจน ซ่ึงได้ท าหนังสือสอบถามไป

ยังผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้รับค าตอบ         

  ข้อร้องทุกข์          

  ขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนการจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานกะ โดยให้ก าหนดวิธีปฏิบัติที่

ชัดเจนในการบริหารจัดการในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง เท่าเทียมและโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

ของพนักงาน 

 

 

2/3. ผลการด าเนินการ … 
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3. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงการจัดหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ากะเรียบร้อยแล้ว โดย            

จัดหมุนเวียนสลับเวรในต าแหน่ง Manager และ ต าแหน่ง Planner ทุก 1 เดือน (รอบ Roster) เริ่มปฏิบัติตั้งแต่  

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  และหมุนเวียนสลับเวรในต าแหน่ง Officer ทุก 6 เดือน (รอบ Roster)  

 

4. มตท่ีิประชุม  



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔        เร่ือง   กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๔.๕     เร่ือง    ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระท่ี ๔.๕.๑  เร่ือง   การดำาเนินการตามข้อ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝ่ายบรษิัทฯ นำาเสนอคณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์ใในการประชุมม ครังงท่ ่๓/๒๕๕๙

(๑๘๓) วนัท่ ่๒๒ มน่าคม ๒๕๕๙  เพือ่โปรดทราบการดำาเนนิการตามขอ้ตกลงเก่ย่วกับสภาพการจา้ง ดังนง่
ท่ีมา
ประกาศท่ ่ปก ๙๐/๒๕๕๘ ลงวนัท่ ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรษิทั วทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย

จำากัด ในฐานะผู้แ้ทนฝา่ยนายจา้ง กับ สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิวทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย ในฐานะผู้แ้ทน
ฝ่ายล้กจ้าง ได้ม่การเจรจาตกลงตามข้อเร่ยกร้องของสหภาพแรงงานฯ โดยทังงสองฝ่ายสามารถเจรจา
ทำาความตกลงกันได้ จงงรว่มกันจัดทำาข้อตกลงเก่ย่วกับสภาพการจา้งตามท่ไ่ด้ตกลงกัน สำาหรับกำาหนดเวลา
การใชุ้บังคับข้อตกลงฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายกำาหนด กล่าวคือ ม่ผูลใชุ้บังคับ ๑ ป ีนับตังงแต่วันท่่
ทังงสองฝา่ยได้ทำาความตกลงกัน และในกรณท่่ม่ไิด้มก่ารเจรจากันใหม ่เมือ่ครบกำาหนดใหถ้อืวา่ขอ้ตกลงเก่ย่วกับ
สภาพการจา้งนง่มผู่ลใชุบ้งัคบัตอ่คราวละ ๑ ป ีทังงนง่ขอ้ตกลงเก่ย่วกับสภาพการจา้งจำานวนทังงสิงน ๒๔ ขอ้ โดยม่
ขอ้ตกลงเก่ย่วกับสภาพการจา้งท่ม่ก่ำาหนดระยะเวลาดำาเนนิการ จำานวน ๖ ขอ้ ดังนง่

ส่วนท่ี ๑ ขอ้ตกลงฯ ท่ม่ก่ำาหนดระยะเวลาดำาเนนิการ  และดำาเนนิการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่่
กำาหนดไว ้มจ่ำานวน ๔ ขอ้ ได้แก ่ขอ้ ๑๙ ขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๑ และขอ้ ๒๓

สว่นท่ี ๒ ขอ้ตกลงฯ ท่ม่ก่ำาหนดระยะเวลาดำาเนนิการ  ซงง่ยงัอย้ใ่นระหวา่งดำาเนนิการ มจ่ำานวน
๒ ขอ้ ได้แก ่ขอ้ ๑๓ และขอ้ ๑๗

๓. ผลการดำาเนินการ
ส่วนท่ี ๑ ข้้อตกลงฯ ท่ีมีกำาหนดระยะเวลาดำาเนินการ  และดำาเนินการแล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ มจ่ำานวน ๔ ขอ้ ดังนง่
๑. ขอ้ ๑๙ กำาหนดวา่ บรษิทั วทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย จำากัด ตกลงรบัหลักการท่จ่ะไปศงกษา

การปรบัเพิม่อัตราการจา่ยเงนิสมทบและเงนิสะสมเขา้กองทมนสำารองเล่งยงชุพ่  บรษิทั วทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย
จำากัด ดังนง่ 

๒/ ๑) อายมงาน...



-๒-

     ๑) อายมงานเกนิกวา่ ๑๐ ป ีแตไ่มเ่กนิ ๒๐ ป ีจา่ยในอัตรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้งรายเดือน
    ๒) อายมงานเกินกว่า  ๒๐ ปีขงงนไป จ่ายในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างรายเดือน
     ๓) เงินสะสมเข้ากองทมนสำารองเล่งยงชุ่พส้งสมดไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างรายเดือนโดย

จะนำาผูลการศงกษาแจ้งให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยมการบินแห่งประเทศไทย 
ภายใน ๑ ปนีบัจากวันท่่ตกลงกัน 

 ๒. ขอ้ ๒๐ กำาหนดวา่ บรษิทั วทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย จำากัด ตกลงตังงคณะทำางานรว่มกับ
สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิวทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย เพือ่ศงกษาการจดัตังงสหกรณใบรกิารเพือ่รบังานท่ไ่มใ่ชุ่
ภารกจิหลักของ บรษิทัฯ เพือ่ลดปญญหาด้านแรงงานและเพือ่ผูลประโยชุนใของสมาชุกิสหภาพแรงงานฯ ท่ส่มคัรเปน็
สมาชุกิสหกรณใบรกิารเพือ่เปน็สวสัดิการใหกั้บสมาชุกิทังงนง่ให ้ผูลการศงกษาแล้วเสรจ็ภายใน ๖ เดือนนบัจากวนัท่่
ตกลงกัน 

๓. ขอ้ ๒๑ กำาหนดวา่ บรษิทั วทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย จำากัด ตกลงตังงคณะทำางานรว่มกับ
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย เพือ่ศงกษาการพจิารณาบำาเหน็จประจำาปขีองสมาชุกิ
สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิวทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย ท่ม่เ่งนิเดือนใกล้เตม็ขังนใหไ้ด้รบัผูลการพจิารณาบำาเหนจ็
ประจำาป ีตามผูลการปฏิบบิตังิานจรงิ ทังงนง่ ใหผู้ลการศงกษาแล้วเสรจ็ภายใน ๖ เดือนนบัจากวนัท่ต่กลงกัน

๔. ขอ้ ๒๓  กำาหนดวา่ บรษิทั วทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย จำากัด ตกลงตังงคณะทำางานรว่มกับ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยมการบนิแห่งประเทศไทย เพือ่ศงกษาการปรับเบง่ยบำารมงสมขภาพหรอืการจัดหา
สวสัดิการอืน่ ๆ ท่เ่หมาะสมสำาหรบัสมาชุกิสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิวทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย (พนกังาน) ท่่
ปฏิบบิตังิานเขา้กะ เฉพาะเวลากลางคนื ๑๘.๓๐ น. -๐๖.๓๐ น. ทังงนง่ใหผู้ลการศงกษาแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่่
ขอ้ตกลงฯ ฉบบันง่ใชุบ้งัคบั โดยระยะเวลาท่ข่อ้ตกลงฯ ฉบบันง่มผู่ลใชุบ้งัคบัใหเ้ปน็ไปตามมาตรา ๒๕ แหง่พระราชุ
บญัญัตแิรงงานบญัญัตริฐัวสิาหกจิสัมพนัธ์ใ พ.ศ. ๒๕๔๓
                     สว่นท่ี ๒ ข้อ้ตกลงฯ ท่ีมกีำาหนดระยะเวลา ซ่ึงยงัอยูใ่นระหว่างดำาเนินการ มจ่ำานวน ๒ ขอ้
ดังนง่

๑. ข้อ ๑๓ กำาหนดว่า บริษัท วิทยมการบินแห่งประเทศไทย จำากัด เห็นชุอบในหลักการ
การพิจารณาเงินเพิ่มให้สมาชุิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยมการบินแห่งประเทศไทย ซง่งปฏิบิบัติหน้าท่่
ควบคมมจราจรทางอากาศท่่ถ้กปรับย้ายมาปฏิบิบัติหน้าท่่เป็นผู้้ฝกกอบรมงานด้านควบคมมจราจรทางอากาศเพื่อ
เป็นการสรา้งแรงจ้งใจ โดยกำาหนดระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชุอบจากคณะกรรมการบรษิัทฯ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับแตว่ันท่่ทำาข้อตกลงเก่่ยวกับสภาพการจ้าง ทังงนง่ให้ผูลการพิจารณาเป็นอำานาจของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ                                                                     

๓/การดำาเนนิการ …



-๓-

การดำาเนนิการตามข้อ ๑๓ เป็นส่วนหนง่งของแผูนการดำาเนนิการวิเคราะหใความจำาเป็นสำาหรับ
ตำาแหน่งผู้้ เชุ่่ยวชุาญ การกำาหนดตำาแหน่งและค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จะนำาเสนอต่อท่่ประชุมม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวเด่ยวกันเพื่อความครบถ้วน ซง่งบริษัทฯ ได้ประเมิน
ระยะเวลาการดำาเนินการท่่จะสามารถนำาเสนอได้ภายในเดือนมิถมนายน ๒๕๕๙ เป็นผูลให้ระยะเวลา
ในการนำาเสนอล่าชุา้กวา่ท่บ่รษิทัฯ ได้ตกลงไวใ้นขอ้ตกลงฯ ขอ้ ๑๓    

ดังนังน บรษิัทฯ พจิารณาเห็นวา่  เพื่อให้การนำาเสนอแผูนการดำาเนนิการวเิคราะหใความจำาเป็น
สำาหรับตำาแหน่งผู้้เชุ่่ยวชุาญ การกำาหนดตำาแหน่งและค่าตอบแทนต่อท่่ประชุมมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างม่ประสิทธ์ิภาพและไม่ เสนอซงำ าซ้อน จงงขอทำาความตกลงกับ
สหภาพแรงงานฯ ในการเล่ือนกำาหนดระยะเวลาตามข้อตกลงฯ ข้อ ๑๓ ซง่งจะครบกำาหนด ๑ ปีนับแต่
วันท่่ทำาข้อตกลงเก่่ยวกับสภาพการจา้งคือวันท่่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เล่ือนเป็น ภายในเดือนมิถมนายน ๒๕๕๙
โดยบรษิทัฯ ได้หารอืกับกลมม่งานรัฐวสิาหกจิสัมพันธ์ใ สังกัด กรมสวัสดิการและคมม้ครองแรงงานแล้ววา่ บรษิัทฯ
และสหภาพแรงงานฯ สามารถทำาความตกลงกันได้ในการประชุมมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใ และบันทงก
การทำาความตกลงนง่ไว้

 ๒. ขอ้ ๑๗ กำาหนดวา่ บรษิทั วทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย จำากัด ตกลงศงกษาการจา่ยเงนิรางวลั
พเิศษ ใหกั้บสมาชุกิสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิวทิยมการบนิแหง่ประเทศไทย โดยรบัหลักการการพจิารณาจาก
ผูลการดำาเนนิงานในแตล่ะปขีองบรษิทัฯ ซงง่บรษิทัฯ จะปฏิบบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรค่รังงท่ ่๔/๒๕๕๖ เมือ่วนัท่ ่๑๗
มิถมนายน ๒๕๕๖ โดยถือปฏิบิบัติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษพนักงานตามท่่เคยจ่ายอย้่เดิมไปก่อนจนกว่าจะ
มก่ารเปล่่ยนแปลง  ทังงนง่ใหผู้ลการศงกษาแล้วเสร็จภายใน ๑ ปนีับแตว่ันท่ต่กลงกัน และแจ้งผูลการศงกษาตอ่
สหภาพแรงงานฯ เพือ่พจิารณารว่มกันตอ่ไป

การดำาเนินการตามข้อ ๑๗ นง่  อย้ร่ะหว่างดำาเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลาท่่
ขอ้ตกลงฯ กำาหนด

๔. มตท่ีิประชมุ





















การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔        เร่ือง  กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๔.๕     เร่ือง   ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระท่ี ๔.๕.๒  เร่ือง   การจ่ายคา่ทำางานในวันหยดุเพ่ิมเตมิ (วันตรุษอด้ิีลฟิตรี (วันรายอปอซอ)          

วันตรุษอด้ิีลอฎัฮา (วันรายอฮจัย)ี และวันตรุษจีน) ให้กับสมาชกิ ศญ.บภ ๑.

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นำาเสนอคณะกรรมการกจจการสมมพมนธ์ใในการประชุมม

ครมง้ที ่๓/๒๕๕๙ (๑๘๓) วมนที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙  เพือ่ขอหารอืเรือ่ง การจ่าายค่าาทำงางานในวันหนหยเดเพิ่มเติม
(วมนตรมษอีดจ้ลฟติร ี(วมนรายอปอซอ)  วมนตรมษอีดจ้ลอมฎฮา (วมนรายอฮมจย)ี และวมนตรมษจนี) ดมงนี้

ท่ีมา
(อ้างถงึ หนหงสือสหภาพแรงงานฯ ทำี ่สรร.วัน.ทำ. ๐๑๗/๒๕๕๙ ลงวันหนทำี ่๒๘ มกราค่ม ๒๕๕๙)
สมาชกิสหภาพแรงงานฯ สาขา ศูนยค์่วันบค่เมการบนิหาดใหญา (ศญ.บภ ๑) ขอสอบถามผาาน

สหภาพแรงงานฯ วันาา ประกาศบรษิหทำฯ ทำี ่ปก ๑๘๘/๒๕๕๖ ลงวันหนทำี ่๑๐ ตเลาค่ม ๒๕๕๙ เรือ่ง การกงาหนดวันหนหยเด
ประจ่งาปเเพิม่เตมิ (วมนตรมษอีดจ้ลฟติรี (วมนรายอปอซอ) วมนตรมษอีดจ้ลอมฎฮา (วมนรายอฮมจย)ี และวมนตรมษจนี) เปน็วมนหยมด
ราชุการประจำาปใในพื้นทีจ่มงหวมดปตตตาน ียะลา นราธ์จวาส และสงขลา ประกาศนี้มผีลกระทบตออสมาชุจกทีป่ฏิจบมตจงาน
ณ ศญ.บภ ๑. ดมงนี้

๑. สมาชุจกทีป่ฏิจบมตจงาน ณ ศญ.บภ ๑. จะได้รมบวมนหยมดตามประกาศนี้ ๓ วมนตออปใ ใชุอหรอืไมอ
๒. กรณีที่สมาชุจกไมอได้สมงกมดในพื้นที่ เชุอน พนมกงานสอวนกลางหรือศูนยใควบคมมการบจนอื่น ๆ

เดจนทางไปปฏิจบมตจงานในพื้นทีด่มงกลอาว จะได้รมบวมนหยมดเพจม่เตจมเหมอืนกมบพนมกงาน ศญ.บภ ๑. หรอืไมอ อยอางไร
๓. หากบรจษมทฯ ประกาศวมนหยมดก็ขอให้บรจษมทฯ จอายคอาทำางานในวมนหยมดและคอาลอวงเวลา

ในวมนหยมดใหก้มบพนมกงานเขา้กะ ศญ.บภ ๑. และพนมกงานไมอเขา้กะ สหภาพแรงงานฯ ขอใหบ้รจษมทฯ ตรวจสอบวอา
ตมง้แตอมปีระกาศบมงคมบใชุ ้บรจษมทฯ ได้จอายคอาทำางานในวมนหยมด และคอาลอวงเวลาในวมนหยมดใหก้มบพนมกงานทีม่สีจทธ์จได้รมบ
คอาตอบแทนในการทำางานตามประกาศแล้วหรอืไมอ

๔. หากบรษิหทำฯ ยหงไมาได้จ่าายค่าาตอบแทำนในการทำงางาน ขอใหบ้รษิหทำฯ จ่าายใหก้หบพนหกงานพรอ้ม
ดอกเบี้ยรอ้ยละ ๗.๕ ตาอปเ นหบตหง้แตางวันดการจ่าายค่าาจ่า้งในเดือนทำีพ่นหกงานมสิีทำธไิด้รหบเงนิดหงกลาาวัน

๕. หากสมาชกิ ศญ.บภ ๑. ได้รหบค่งาสหง่ไปปฏิบิหตงิานนอกพื้นทำีจ่่หงหวันหดสงขลา หรอืนอกสถานทำี่
ทำงางานปกตใินวันหนหยเดดหงกลาาวัน จ่ะได้รหบค่าาทำงางานในวันหนหยเด หรอืค่าาลาวันงเวันลาในวันหนหยเดหรอืไมา

๒/๓. ผลการดำาเนินการ...



-๒-

๓. ผลการดำาเนินการ
บค่.ทำบ. อยูาในขหน้ตอนการศกึษาและวันเิค่ราะหข์อ้มูลจ่ากประกาศบรษิหทำฯ ทำี ่ปก ๑๘๘/๒๕๕๖

ลงวันหนทำี ่๑๐ ตเลาค่ม ๒๕๕๙ เรื่อง การกงาหนดวันหนหยเดประจ่งาปเเพิม่เติม (วมนตรมษอีดจ้ลฟิตรี (วมนรายอปอซอ)
วมนตรมษอีดจ้ลอมฎฮา (วมนรายอฮมจยี) และวมนตรมษจีน)  ข้อบมงคมบเกี่ยวกมบพนมกงาน พ.ศ. ๒๕๕๕   ประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรมฐวจสาหกจจสมมพมนธ์ใ เรือ่ง มาตรฐานขมน้ต่ำาของสภาพการจา้ง  และขอ้มูลจาก งน .งบ.
เพือ่นำาเสนอสายบมงคมบบมญชุาพจจารณา

๔. มตท่ีิประชมุ





การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑๘๓)
วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕        เร่ือง   อื่น ๆ 
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