การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 3 เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ 3.1 เรือ่ ง การดาเนินการเรื่อง ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
1. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
2. ความเป็นมา
ตามที่ สหภาพแรงงานรัฐวิส าหกิจวิทยุก ารบิ นแห่ งประเทศไทย ได้ ย่ืนข้อเรียกร้องเกี่ ยวกั บ
สภาพการจ้างต่อบริษัทฯ จานวนทั้งสิน้ 17 ข้อ (อ้ างถึ ง หนั ง สื อ สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 077/๒๕๕๙ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๙)
3. ผลการดาเนินการ
คณะเจรจาข้อเรียกร้องได้มีการเจรจามาแล้วจานวน 5 ครั้ง เจรจาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพัน ธ์
2560 และได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สรุป ดังนี้
1. ข้อเรียกร้องที่เห็นชอบ/ตกลงกันได้จานวน 13 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1-11 ข้อที่ 13
และข้อที่ 16
2. ข้อเรียกร้องที่ยังไม่บรรลุขอ้ ตกลงมีจานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 12 ข้อที่ 14-15 และ
ข้อที่ 17 โดยมีการดาเนินการดังนี้
- ข้อที่ 12 ข้อที่ 14 และข้อที่ 17 จะเสนอผลการศึกษาต่อบริษัทฯ
เดือนมีนาคม 2560
- ข้อที่ 15 จะเสนอผลการศึกษาต่อบริษัทฯ เดือนเมษายน 2560
ทั้งนี้ การเจรจาครั้งที่ 6 คณะเจรจาข้อเรียกร้องกาหนดเจรจาในวันที่ 29 มีนาคม 2560
4. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 3
วาระที่ 3.2

เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์”

1. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
2. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 8/2559
(188) วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์” (อ้างถึง หนังสือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 105/๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม
๒๕๕๙)
ตามทีบ่ ริษัทฯ ได้กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์” และใช้ลงโทษพนักงาน
ที่ทาผิดวินัย ซึ่งมีสมาชิกฯ ที่ได้รับการลงโทษกรณีนี้ได้ รับผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจ และคิดว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
จึ งขอให้ สรร.ว.ท. เป็ นตัวแทนน าเสนอขอให้บริษัทฯ พิ จารณาปรับปรุง ข้อบังคับเกี่ ยวกั บ
พนักงานเรื่อง การลงโทษทางวินัยกรณี “ภาคทัณฑ์” ให้มีการกาหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ์สูงสุด 5 ปี หรือ
ตามความเหมาะสม
3. ผลการดาเนินการ
ตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ 2/2560(194) เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาเห็นชอบให้มีการกาหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ์สูงสุด 5 ปี นั้น
บค.ทบ. ได้จัดทาร่างการปรับข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานนาส่ง นต.บท. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2560 เพื่ อพิจ ารณาตรวจร่างข้อบังคับฯ โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจ ารณาของสายบัง คับบัญ ชา
ก่อน นต.บท. ส่งผลการพิจารณามายัง บค.ทบ. หากไม่มีการปรับแก้แล้ว บค.ทบ. จะเสนอขอความเห็นชอบ
จากบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 3
วาระที่ ๓.๓

เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
เรื่อง การขอหารือการร้องทุกข์ เรื่อง การปรับเลื่อนตาแหน่งของเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)

๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการสหภาพแรงงานฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(๑๙๓)
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ เพื่อขอให้
เป็ นตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนั กงานกั บบริษัทฯ เรื่อง การปรับเลื่ อนต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภู มิภาค) จ านวน 2 กรณี ได้ แก่ กรณี ที่ 1 ผู้ ร้องทุ กข์จ านวน 3 คน และกรณี ที่ 2
ผู้ร้องทุกข์จานวน 1 คน
(อ้างถึง ๑. หนังสือที่ สรร.ว.ท ๑๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือที่ สรร.ว.ท ๑๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือที่ สรร.ว.ท ๒๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ครั้ง ที่ 2/๒๕๖๐(๑๙4) เมื่ อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สหภาพแรงงานฯ เห็นชอบในการรายงานผลการดาเนินการข้อร้องทุกข์กรณีที่ 2 ผู้ร้องทุกข์จานวน
1 คน แล้ว แต่ขอ้ ร้องทุกข์กรณีที่ 1 ผู้ร้องทุกข์จานวน 3 คน กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ยังไม่เข้าใจในการชี้แจง
และมีความคิ ดเห็ นต่างจากบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมโดยประธานฯ มอบหมายให้ ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ หารือ
ร่วมกันในรายละเอียดและแนวทางการแก้ไขข้อร้องทุกข์ด้วย
ข้อร้องทุกข์กรณีที่ ๑
สมาชิกสหภาพฯ จ านวน ๓ คน ได้รับต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส
(ศู น ย์ ค วบคุ ม การบิ น อุ ด รธานี ) ” ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และต่ อ มาได้ ป รั บ เปลี่ ย นต าแหน่ ง
ตามโครงสร้างตาแหน่ง ใหม่เมื่อวัน ที่ ๑ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๘ เป็น “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒
(เขตสนามบิ น ภู มิ ภ าค)” และตามประกาศบริ ษั ทฯ ที่ ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๗
เรื่อง คุณ สมบัติประจ าต าแหน่ง งานกลุ่มปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ฉบับเดิ ม) ก าหนดคุณ สมบัติของ
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
๒/กลุ่ม...

-๒กลุ่มปฏิบตั ิการจราจรทางอากาศ
กลุ่มที่ ๔ ศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค
(ศูนย์ฯ ที่ให้บริการ Aerodrome Control Service)
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ตาแหน่ง
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ ๑. เป็นพนักงานที่มี Aerodrome Control Ratingสนามบิน
(ศู น ย์ ค วบคุ ม การบิ น อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี
แม่ข่ายและสนามบินลูกข่ายครบตามที่กาหนด
สุราษฎร์ธานี)
๒. มีประสบการณ์ในตาแหน่ง “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศอาวุโส” ไม่น้ อยกว่า ๓ ปี หรือมีชั่ วโมง
ทางานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมง
ซึ่งหากเป็นไปตามคุณสมบัติเดิมที่กาหนดไว้ในข้อ ๒. พนักงานทั้ง ๓ คนจะมีประสบการณ์งานในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโสโดยมีชั่วโมงทางานครบ ๕,๐๐๐ ชั่วโมงในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
หรื อมี จ านวนปี ค รบ ๓ ปี ในวัน ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ เนื่ อ งจากการปรับ ปรุง โครงสร้างต าแหน่ ง
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีการควบรวมตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย์
ควบคุมการบิน อุด รธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี) (Grade 8) และตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุม
จราจรทางอากาศอาวุโส (ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี) (Grade 9) เป็นตาแหน่ง
เจ้ า ห น้ าที่ ค วบ คุ ม จ ราจ รท างอ าก าศ ๓ (เขต ส นามบิ น ภู มิ ภาค ) (Grade 9) แ ล ะต่ อ มาบ ริ ษั ท ฯ
มีประกาศที่ ปก ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คุณ สมบัติประจาต าแหน่งในกลุ่มงาน
ปฏิ บั ติ ก าร พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่ อ ทบทวนคุ ณ สมบั ติ ป ระจ าต าแหน่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งต าแหน่ ง
ที่ปรับปรุงใหม่ ดังนั้น พนักงานจึงมีข้อร้องทุกข์ ดังนี้
(๑) ขอให้ บ ริษั ท ฯ พิ จ ารณาปรั บต าแหน่ง ให้ กั บพนั ก งานเป็ น “เจ้าหน้ าที่ บ ริห ารงาน
ควบคุ ม จราจรทางอากาศ (ศู น ย์ ควบคุ ม การบิ น อุ ด รธานี ) ในรอบการพิ จ ารณา
บาเหน็จเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
(๒) ขอให้ บริษัทฯ ปรับต าแหน่งพนัก งานเป็น “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓
(เขตสนามบินภูมิภาค)” ตามโครงสร้างตาแหน่งใหม่ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
(๓) ขอให้ บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาปรั บ เงิ น เดื อ นย้ อ นหลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพิ จ ารณา
ปรับตาแหน่ง
๓/๓. ผลการดาเนินการ…

-๓๓. ผลการดาเนินการ
ตามที่ คณะกรรมการกิจ การสัมพัน ธ์ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๐ (194) เมื่อวัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้ ทกบ. และ สหภาพแรงงานฯ หารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาข้อสรุปและ
แนวทางเป็นไปได้ในการดาเนินการเรื่องข้อร้องทุกข์พนักงาน นั้น
ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่าง ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ ร่วมกั น ทบทวนรายละเอีย ดข้ อร้อ งทุ ก ข์
เพื่อพิจารณาแนวทางเป็นไปได้ในการดาเนินการเรื่องดังกล่าวก่อนรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
๔. มติทปี่ ระชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 3
วาระที่ 3.4

เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
เรื่อง การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง

1. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
2. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560
(194) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ขอให้ ปรับอัตราค่าจ้ างให้ กับลูกจ้างที่ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ในอั ตราร้อยละ 4 เท่ ากั น
ทั้งหมดทุกคน
2. ขอให้ปรับย้อนหลังตามมติ ครม. ที่กาหนดว่า ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557
3. การนาผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างในระยะเวลา 1 ปี มาใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างในแต่ละปี
(อ้างถึง หนั งสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิ นแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 199/
๒๕๕๙ ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๙)
3. ผลการดาเนินการ
ทกบ. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อพิจารณาของสายบังคับบัญชาและจะได้นาเสนอผลการศึกษา
ต่ อสายบั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว จะน ามารายงานต่ อ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 3 เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ 3.5 เรือ่ ง การพิจารณาปรับปรุงค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน (ค่าเครื่องแบบ ค่าชุดทางาน
เฉพาะกิจ ชุดเสื้อกันหนาว)
1. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
2. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิ จการสั ม พั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ 2/2560 (194) วั นที่ 28 กุ มภาพั นธ์ 2560 เรื่อง การพิ จารณาปรับปรุงค่ าเครื่องแต่ งกายพนั กงาน
(ค่าเครื่องแบบ ค่าชุดทางานเฉพาะกิจ ชุดเสือ้ กันหนาว)
ที่ ม า (อ้ า งถึ ง หนั งสื อสห ภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จวิ ท ยุ การบิ นแห่ งประเทศไท ย
ที่ สรร.ว.ท. 004 /2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560)
ข้อพิจารณาของ สรร.ว.ท.
1. เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้กับพนักงานชายปีละ 2,000 บาท
และพนักงานหญิ งปีละ 2,300 บาท โดยมีผลตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2547 สรร.ว.ท.
พิจารณาว่า เป็นอัตราเงินช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภารกิจของ
พนักงานในปัจจุบัน
2. จากการที่บริษัทฯ ได้จัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจของวิศวกร จานวน 2 ชุด ปี เว้นปี และ
จั ดเสื้อกั นหนาวของพนักงานที่ปฏิบัติ งานเข้ากะให้ปี ละ 1 ชุด (พนัก งานปกติจั ดให้
1 ชุด/5ปี) สรร.ว.ท. พิจารณาว่า บริษัทฯ ควรจะสนับสนุนเปลี่ยนเป็นวงเงินแทนให้กับ
พนั กงานทุกปี โดยให้พนักงานจั ดหาชุดปฏิบัติงานเองทาให้เกิดความสะดวกส าหรับ
พนักงานในการจัดหาชุดคุณภาพเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติงาน และเป็นการลด
ภาระการดาเนินการของบริษัทฯ ในการหาผู้รับจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ

2/3. วงเงิน...

-23. วงเงินที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเพิ่ม นั้น สรร.ว.ท. ได้พิจารณาจากเงิน ช่วยเหลือ
3 ส่ว น ได้แ ก่ ค่า เสื ้อ กัน หนาว ค่า ชุด ปฏิบ ัต ิง านเฉพาะกิจ และค่า เครื่อ งแบบ
พนัก งาน โดยปรับ เพิ ่ม อีก ประมาณร้อ ยละ 10 ทั ้ง นี ้ จากการตั้ งงบประมาณ
ค่าเสื้อกันหนาว เป็นเงิน 1,000 บาท ค่าชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เป็นเงิน 1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท เมื่อนามารวมกับค่าเครื่องแบบชายจ านวนเงิน 2,000 บาท/ปี
หรือค่าเครื่องแบบหญิงจานวนเงิน 2,300 บาท/ปี จะเป็นเงิน 4,500 บาท-4,800 บาท
แต่ สรร.ว.ท. ขอให้เฉลี่ยเท่ากันทั้งพนักงานชายและหญิง ในวงเงิน 5,000 บาท/ปี
สรร.ว.ท. ขอเสนอบริษัทฯ ดังนี้
ขอให้ บริ ษั ทฯ พิ จารณ าปรั บเพิ่ มเงิ น ช่ วยเหลื อค่ าเครื่ อ งแต่ งกายพนั กงาน
ดังกล่าวเป็นเงิน 5,000 บาท/ปี โดยให้พนักงานเป็นผู้ดาเนินการจัดหาเองตามรูปแบบที่บริษัทฯ กาหนด
3. ผลการดาเนินการ
ทบ. และสหภาพแรงงานฯ ได้ ประชุมร่วมกัน เมื่ อวัน ที่ 22 มีน าคม 2560 เพื่อพิ จ ารณา
เรื่องดังกล่าวแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง ทบ. ทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมและวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้เพือ่
เสนอบริษัทฯ พิจารณาก่อนรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 4
เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ 4.1 เรือ่ ง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 4 เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ 4.2 เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ
-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 4
วาระที่ 4.3

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางานอันเป็นประโยชน์ต่อ
นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ
-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ ๔
วาระที่ 4.4

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วาระที่ 4
เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ 4.5
เรือ่ ง ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระที่ 4.5.1 เรือ่ ง การพิจารณาแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้รถบริษัทฯ พ.ศ. 2560
1. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายบริษัทฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 (195)
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง การพิจารณาแนวปฏิบัติวา่ ด้วยการใช้รถบริษัทฯ พ.ศ. 2560
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท าร่ า งแนวปฏิ บั ติ ว่ า ด้ ว ยการใช้ ร ถบริ ษั ท ฯ พ.ศ. 2560 โดยทบทวน
ทุกส่วนเพื่อให้สามารถใช้ได้ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเดิมกาหนดไว้สาหรับใช้เฉพาะส่วนกลางเท่านั้น
จึงได้จัดการประชุมหารือกับผู้อานวยการศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เป็ น ข้อมู ล ประกอบการพิ จารณาจั ด ท าร่ างแนวปฏิ บั ติ ฯ พร้อมนี้ ร่ างแนวปฏิ บั ติ ฯ ได้ ผ่ านการพิ จ ารณา
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บภ 1. บภ 2. ตส. งน.งบ. นต.บท. และผ่านความเห็นชอบจากสหภาพ
แรงงานฯ แล้ว
3. ผลการดาเนินการ
บริษัทฯ ได้จั ดทาร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้รถบริษัทฯ พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดทาประกาศเพื่อถือปฏิบัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตามแนบ
4. มติที่ประชุม

ตารางสรุปสาระสำาคัญญที่มมี่การเปลี่มยนแปลีง
ประกาศ ที่ม ปก ๒๐๔/๒๕๕๓ เรืมอง แนวปฏิบญติว่าด้วยการใช้รถบริษญที พ.ศ.๒๕๕๓(ส่วนกลีาง) ลีงวญนที่ม ๒๘ กรกฎาคัมี ๒๕๕๓
ข้อความเดิม
หน้า ๑
เรืมอง แนวปฏิบญติว่าด้วยการใช้รถบริษญที พ.ศ.๒๕๕๓ (ส่วนกลีาง)

-ไมี่มี่ ระบุไว้ในนิยามี แต่ระบุไว้ใน หน้า ๗ “ข้อ ๑๒.๒.๑ กรณ่ที่ม
พนญกงานได้ขอใช้รถของบริษญที แลีะได้รญบอนุมีญติแลี้ว แต่ผู้คัวบคัุมีรถ
ไมี่สามีารถจญดให้ได้ตามีที่มต้องการ ให้ผู้คัวบคัุมีรถบญนทีึกคัวามีเห็นไว้
ในแบบฟอร์มีการขอใช้รถ แลีะหากมี่คัวามีจำาเปนนแลีะเร่งด่วนไมี่
สามีารถเปลี่มยนแปลีงเวลีาหรือรอได้ ให้พนญกงานผู้้ขอใช้รถแจ้งผู้้
บญงคัญบบญญชาต้นสญงกญดเพืมอใช้รถยนต์ส่วนตญวของตนแทีนได้ โดย
รถยนต์ที่มนำาไปใช้ปฏิบญติภารกิจของบริษญที จะต้องมี่ประกญนภญยรถยนต์
ประเภที ๑ เที่านญ้น”

ข้อความใหม่
เรืมอง แนวปฏิบญติว่าด้วยการใช้รถบริษญที พ.ศ.๒๕๖๐

เหตุผล

- เปลี่มยนแปลีง พ.ศ. ให้สอดคัลี้องกญบปีที่มแก้ไขปัจจุบญน
- ตญด(ส่วนกลีาง) ออก เนืมองจาก มี่ข้อคัวามีในประกาศที่มพนญกงาน
ทีญ้งบริษญทีฯ ใช้ร่วมีกญน
“รถยนต์ส่วนตญว” หมีายถึง รถยนต์ส่วนบุคัคัลีไมี่ว่าจะเปนน
- กำาหนดคัวามีหมีายเพิมมีไว้ในนิยามี
เพืมอให้คัวามีหมีายของ
กรรมีสิทีธิิขข องผู้้เดินทีางไปปฏิบญตภิ ารกิจของบริษญทีหรือไมี่ก็ตามี รถยนต์ส่วนตญวมี่คัวามีชญดเจนยิมงขึ้น เพิมมีคัวามีถ้กต้องแลีะสะดวกใน
ทีญ้งน่้ ต้องมี่ประกญนภญยรถยนต์ ประเภที ๑ เที่านญ้น แลีะต้อง
การเบิกจ่ายของพนญกงานแลีะการตรวจจ่ายของ งน.งบ.
ปฏิบญติตามีเงืมอนไขของกรมีธิรรมี์โดยเคัร่งคัรญด
- ประสาน สหภาพฯ ได้ขอหารือเรืมองประกญนภญยรถยนต์ประเภที ๑
ซึงม อาจติดขญดในทีางปฏิบญติดญงที่มกลี่าวคัือ พนญกงานบางส่วนอาจมี่รถซึมง
มี่อายุการใช้งานนานไมี่สามีารถทีำาประกญนภญยรถยนต์ประเภที ๑ ได้
ซึงม บก.ทีบ. ได้ช่้แจงประเด็นน่้ตอ่ ประธิานสหภาพฯ เปนนที่มเร่ยบร้อย
กลี่าวคัือ เนืมองจาก เปนนการกำาหนดตามีแนวปฏิบญติเดิมี ซึงม มี่
เจตนารมีย์ให้เกิดคัวามีปลีอดภญย แลีะคัวามีคัุ้มีคัรองส้งสุดแก่พนญกงาน
รวมีทีญ้งมีุ่งเน้นจญดบริการรถที่มมี่คัุณภาพไว้บริการพนญกงาน เพืมอให้
สามีารถปฏิบญติหน้าที่มได้เต็มีประสิทีธิิภาพ ซึงม กรณ่พนญกงานไมี่สามีารถ
นำารถยนต์ส่วนตญวไปใช้สามีารถใช้รถที่มบริษญทีฯ จญดให้ได้ อ่กทีญ้งยญง
สอดคัลี้องกญบแนวปฏิบญติ “ข้อ ๑๒.๑ การใช้รถยนต์ส่วนตญวไปปฏิบญติ
ภารกิจของบริษญที ต้องได้รญบอนุมีญติเปนนลีายลีญกษณ์อญกษรจากผู้้บญงคัญบ
บญญชาต้นสญงกญดจึงจะมี่สิทีธิิเบิกคั่าใช้จ่ายในการเดินทีางได้ ทีญ้งน่้ ให้
พิจารณาอนุมีญตกิ ารใช้รถยนต์ส่วนตญวตามีคัำาร้องขอของพนญกงานโดย
พิจารณาจากคัวามีจำาเปนน เหมีาะสมี ปลีอดภญย แลีะประหยญด รวมี
ทีญ้งบริษญทีจะไมี่รญบผูิดชอบคัวามีเส่ยหายใด ๆ ที่มเกิดขึ้นกญบรถยนต์แลีะ
ทีรญพย์สินอืมน ๆ ของพนญกงาน จากการใช้รถยนต์ส่วนตญวของพนญกงาน
ในภารกิจของบริษญที” จึงจำาเปนนต้องมี่ประกญนภญยฯ ประเภที ๑

.- ๒ ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

หน้า ๑ ข้อ ๔.
- ไมี่มี่ -

- ไมี่มี่-

หน้า ๒
“คัณะกรรมีการรถรญบ-ส่งพนญกงาน” … ซึงม ประกาศแต่งตญ้งโดย
กรรมีการผู้้อำานวยการใหญ่

“ลี้กจ้าง” หมีายถึง ลี้กจ้างของบริษญที ตามีข้อบญงคัญบ
เก่มยวกญบการทีำางานของลี้กจ้าง

- เพิมมีเติมีนิยามี “ลี้กจ้าง” ตามีข้อคัิดเห็น ผูวที. เพืมอให้การกลี่าวถึง
ลี้กจ้างในแนวปฏิบญตฉิ บญบน่้ หมีายถึง ลี้กจ้างของบริษญทีฯ แลีะเปนน
ลี้กจ้างที่มปฏิบญติหน้าที่มตามีข้อบญงคัญบเก่มยวกญบการทีำางานของลี้กจ้าง
(ประกาศ ที่ม ปก ๑๓๘/๒๕๕๐ ลีงวญนที่ม ๕ เมีษายน ๒๕๕๐ เรืมอง
ข้อบญงคัญบเก่มยวกญบการทีำางานของลี้กจ้าง พ.ศ.๒๕๕๐)
“ส่วนภ้มีิภาคั” หมีายถึง หน่วยงานในสญงกญดฝ่ายบริหารจราจร - เพิมมีเติมีนิยามี “ส่วนภ้มีิภาคั” ตามีข้อคัิดเห็น ผูวที. เพืมอให้การ
ทีางอากาศภ้ มีิ ภ าคั ๑ แลีะ ฝ่ า ยบริ ห ารจราจรทีางอากาศ กลี่าวถึงส่วนภ้มีิภาคัในแนวปฏิบญตฉิ บญบน่้ หมีายถึง หน่วยงานในสญงกญด
ภ้มีิภาคั ๒ ตามีประกาศบริษญที
ฝ่ายบริหารจราจรทีางอากาศภ้มีภิ าคั ๑ แลีะ ตามีประกาศที่ม ปก
๑๗๐/๒๕๕๖ ลีงวญนที่ม ๒๖ กญนยายน ๒๕๕๖ เรืมอง การแบ่งส่วนงาน
แลีะหน้าที่มรญบผูิดชอบของหน่วยงาน
“คัณะกรรมีการรถรญบ-ส่งพนญกงาน” … ซึงม ประกาศแต่งตญ้งโดย
ผู้้อำานวยการใหญ่ (ทีรญพยากรบุคัคัลี)

- เนืมองจาก เปนนการทีำางานประจำาตามี JD ของกองบริการ ซึมง ผูญที.
เปนนผู้้รญบผูิดชอบกำากญบด้แลีแลีะรญบนโยบายจาก ผูวที. เพืมอนำามีาส้่การ
ปฏิบญติ อ่กทีญ้งเปนนไปตามีแนวทีางเด่ยวกญบประกาศอืมน ๆ อาทีิ
แนวปฏิบญติการพิจารณานญกก่ฬายอดเย่มยมีฯ ซึงม กำาหนดให้ ผูญที.
เปนนผู้้แต่งตญ้งคัณะกรรมีการพิจารณานญกก่ฬายอดเย่มยมี

-๓ข้อความเดิม
หน้า ๓
ข้อ ๖.๑ การขอเพิมีม เส้นทีางรถรญบ-ส่ง พนญกงาน
๖.๑.๑ จะต้องให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทีพมีหานคัร แลีะ
ปริมีณฑลี โดยมี่ระยะทีางไป-กลีญบ ไมี่เกิน ๑๐๐ กิโลีเมีตร จาก
ที่ทีม าำ การบริษทีญ

ข้อความใหม่

เหตุผล

ข้อ ๖.๑ การขอเพิมมีเส้นทีางรญบ-ส่ง พนญกงาน
๖.๑.๑ จะต้องให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทีพมีหานคัร แลีะ
ปริมีณฑลี โดยมี่ระยะทีางไป-กลีญบ ไมี่เกิน ๑๐๐ กิโลีเมีตร จาก
ที่ทีม าำ การบริษทีญ แลีะจะต้องไมี่มีร่ ถรญบ-ส่งพนญกงานสายปัจจุบนญ ผู่าน
เส้นทีางที่ขม อเพิมีม

- เพิมมีข้อคัวามี “แลีะจะต้องไมี่มี่รถรญบ-ส่งพนญกงานสายปัจจุบญนวิมงผู่าน
เส้นทีางที่มขอเพิมมี” แลีะเพิมมีข้อ ๖.๑.๖ เพืมอให้เกิดคัวามีชญดเจน
แลีะพนญกงานสามีารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะที่มผู่านมีายญงคังมี่
พนญกงานขอเพิมมีสายรถ โดยวิมงทีญบหรือผู่านเส้นทีางเดิมี

๖.๑.๖ จะต้องไมี่สง่ ผูลีกระทีบถึงเส้นทีางเดิมีในเส้นทีางใกลี้
เคั่ยงกญนมี่ผู้ใ้ ช้บริการน้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำานวนที่นม งญม ทีญง้ เที่ยม ว
ไปแลีะเที่ยม วกลีญบ
ข้อ ๖.๒ กรณ่ปรญบเปลี่มยนเส้นทีางเดินรถ สามีารถปรญบเปลี่มยนได้ไมี่
เกิน ๕ กิโลีเมีตรจากระยะทีางที่มกำาหนดในสญญญา สำาหรญบการปรญบ
เปลี่มยนเวลีาปรญบเปลี่มยนจุดรญบ-ส่ง ขนาด แลีะจำานวน รถรญบ-ส่ง
พนญกงาน ทีญ้งน่้ ให้กรรมีการซึมงเปนนผู้้แทีนของเส้นทีางนญ้น ๆ ทีำา
หนญงสือแจ้งคัวามีประสงคั์ดญงกลี่าวถึงประธิานคัณะกรรมีการรถรญบ-ส่ง
พนญกงาน เพืมอขอคัวามีเห็นชอบจากคัณะกรรมีการ แลีะนำาเสนอ
บริษญที แจ้งคั้่สญญญาเพืมอทีราบแลีะดำาเนินการต่อไป

ข้ อ ๖.๒ กรณ่ ก ารปรญ บ เปลี่ม ย นเส้ น ทีางเดิ น รถ สามีารถปรญ บ
เปลี่มยนได้ไมี่เกินระยะทีางที่มกำาหนดในสญญญา สำาหรญบการปรญบ
เปลี่มยนเวลีาปรญบเปลี่มยนจุดรญบ -ส่ง ขนาด แลีะจำานวน รถรญบ-ส่ง
พนญกงาน ทีญ้งน่้ ให้กรรมีการซึมงเปนนผู้้แทีนของเส้นทีางนญ้น ๆ ทีำา
หนญงสือแจ้งคัวามีประสงคั์ดญงกลี่าว ถึงประธิานคัณะกรรมีการรถ
รญบ-ส่ง พนญกงานพิจารณา แลีะแจ้งคั้่สญญญาเพืมอทีราบแลีะดำาเนิน
การต่อไป

- ตญดข้อคัวามี “๕ กิโลีเมีตร จาก” เพืมอเปิดกว้างกรณ่สญญญามี่การ
ปรญบเปลี่มยนระยะทีาง
- ตญดข้อคัวามี “เพืมอขอคัวามีเห็นชอบจากคัณะกรรมีการ แลีะนำา
เสนอบริษญที” เนืมองจาก เปนนการดำาเนินการที่มระบุไว้ชญดเจนในสญญญา
จ้าง ทีญ้งน่้ เปนนไปตามีการใช้งานจริงของผู้้ใช้บริการประจำาของสาย
นญ้น ๆ ซึมงกรรมีการแต่ลีะเส้นทีางจะเปนนผู้้แทีนรญบข้อเสนอจากผู้้ใช้
บริการภายในสายแลีะแจ้งมีายญงประธิานคัณะกรรมีการรถรญบ-ส่ง
พนญกงาน ซึมงจะพิจารณาดำาเนินการโดยจะต้องเปนนคัวามียินยอมีอย่าง
เอกฉญนที์ของผู้้ใช้บริการประจำาเพืมอแจ้งคั้่สญญญาดำาเนินการต่อไปได้

-๔ข้อความเดิม
-ไมี่มี่-

หน้า ๔
ข้อ ๗. ในการใช้รถรญบ-ส่ง พนญกงาน แลีะลี้กจ้าง ให้ผู้ใช้
บริการขึ้นรถตามีสถานะการทีำางาน (พนญกงานในเวลีา
ปกติ/พนญกงานเข้ากะ) คัรบก่อนแลี้วจึงให้สถานะอืมนขึน้
ตามี หากจำานวนที่มนญมงเต็มีให้พิจารณาใช้เส้นทีาง
ใกลี้เคั่ยง ทีญ้งน่้ ห้ามีมีิให้ผู้ใช้บริการนญมงซ้อนกญน หรือเกิน
จำานวนที่มนญมงภายในรถบริการ

ข้อความใหม่
“ข้อ ๖.๓ กรณ่เส้นทีางเดินรถมี่ผูใ้ ช้บริการน้อยกว่า ๓ ใน ๔
ของจำานวนที่นม งญม ทีญง้ เที่ยม วไปแลีะเที่ยม วกลีญบ นานกว่า ๒ เดือน
ให้ บก.ทีบ. เสนอ ฝทีบ. พิจารณาจญดเส้นทีางเดินรถใหมี่ตามี
คัวามีเหมีาะสมีเพือม ประโยชน์ของพนญกงานส่วนรวมี”

หมายเหตุ
- เพืมอคัวามีชญดเจนแลีะเหมีาะสมีในการบริหารจญดการเส้นทีางเดินรถให้เกิดประโยชน์
ส้งสุดกญบพนญกงานแลีะให้สอดคัลี้องกญบข้อ ๖.๑ การขอเพิมมีเส้นทีางรถรญบส่งพนญกงาน ข้อ
๖.๑.๒ จะต้องมี่ผู้ยืมนคัวามีจำานงในการขอใช้รถบริการ ในสายดญงกลี่าวไมี่น้อยกว่า ๓ ใน
๔ ของจำานวนที่มนญมงของรถ
- เพิมมีเติมีระยะเวลีา “นานกว่า ๒ เดือน” ตามีข้อคัิดเห็นของสหภาพฯ

ข้อ ๗. ในการใช้รถรญบ-ส่ง พนญกงาน แลีะลี้กจ้าง
๗.๑ ให้ผูใ้ ช้บริการขึน้ รถตามีสถานะการปฏิบตญ งิ าน(พนญกงาน
ในเวลีาปกติ/พนญกงานเข้ากะ)คัรบก่อน หากมี่ทีน่ม งญม ว่างจึงให้
สถานะอืนม ขึน้ ได้ หากจำานวนที่นม งญม เต็มีให้พิจารณาใช้เส้น
ทีางใกลี้เคั่ยง ทีญง้ น่้ เพือม คัวามีปลีอดภญยห้ามีมีิให้ผูใ้ ช้บริการ
นญงม เกินจำานวนที่นม งญม ภายในรถ
๗.๒ กรณ่พนญกงานเปลี่มยนสถานะการปฏิบญติงานแลีะ
จำาเปนนต้องใช้รถสายเดิมี เพราะไมี่มี่รถในสถานะปฏฏบิ ญตงิ าน
วิงม ผู่าน ให้พนญกงานสามีารถเบิกคั่าใช้จา่ ยกรณ่รถไมี่มีารญบได้

- ตญดคัำาว่า “บริการ” ออก เพืมอให้สอดคัลี้องกญบนิยามี “รถ” ในข้อ ๔ หน้า ๑
- ปรญบเปลี่มยนการใช้รถตามีสถานะการปฏิบญติงาน เนืมองจาก มี่พนญกงานที่มรถในสถานะ
ไมี่ผู่านที่มพญกอาศญย ทีำาให้ต้องขึน้ รถสถานะอืมนๆ แลีะส่งผูลีให้ไมี่สามีารถเบิกคั่าแที็กซ่ม
กรณ่รถไมี่มีารญบ ดญงนญ้น จึงได้พิจารณาเพิมมีเติมีข้อ ๗.๒ เพืมอลีดข้อจำากญดลีงแลีะให้
พนญกงานสามีารถใช้รถรญบ-ส่งได้สะดวกขึ้นแลีะสามีารถเบิกคั่าใช้จ่ายได้กรณ่รถไมี่มีารญบ

“ข้อ ๑๐. กรณ่เกิดการจราจรติดขญดเนืมองจากอุบญติเหตุหรือ
เหตุภายนอกอืมนใดที่มมีิได้เกิดจากการกระทีำาผูิดสญญญาของ
ผู้้รญบจ้าง ซึมงส่งผูลีให้รถรญบ -ส่งพนญกงานไมี่สามีารถรญบ -ส่ง
พนญกงานได้ทีญน ตามีเวลีา แลีะพนญก งานประสงคั์ใช้รถ
บริการสาธิารณะเพือม เดินทีางไปปฏิบตญ งิ านให้ทีนญ กำาหนดเวลีา
ที่มไ ด้ รญ บ มีอบหมีาย กรณ่ น่้ก ารเบิ ก คั่ า เดิ น ทีางให้ อ ย้่ ใ น
ดุลียพินจิ ของผู้บ้ งญ คัญบบญญชาต้นสญงกญด”

- เพืมอให้เกิดคัวามีชญดเจนในการเบิกคั่าใช้จ่าย เนืมองจาก เหตุดญงกลี่าวเปนนเหตุสดุ วิสญยไมี่
สามีารถเบิกคั่าใช้จ่ายจ้างผู้้รญบจ้างได้ แลีะการเข้ามีาปฏิบญตงิ านตามีเวลีาของพนญกงานนญ้น
เปนนสิมงสำาคัญญ ดญงนญ้น จึงพิจารณาเห็นว่าพนญกงานคัวรเบิกคั่าใช้จ่ายได้จากต้นสญงกญดโดยอย้่
ในดุลียพินิจของผู้้บญงคัญบบญญชา

หน้า ๕
- ไมี่มี่ -

-๕ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

หมายเหตุ

หน้า ๕-๖ หมวด ๓ การขอใช้รถเพื่อใช้ในภารกิจบริษัท (ส่วนกลาง)
- เดิมีเนื้อหาในประกาศฉบญบที่ม ปก.๒๐๔/๒๕๕๓ ระบุให้จองรถ - เปลี่ม ย นแปลีงเปน น การขอใช้ ร ถเปน น การขอใช้ ร ถผู่ า น ระบบ Online - เนืมองจาก งานยานพาหนะได้เปิดใช้ระบบจองรถบริษญทีฯ แลีะ
ผู่านแบบฟอร์มี แลีะ/หรือ แจ้งจองผู่านโทีรศญพที์
“ระบบจองรถบริษญทีฯ”
เพืมอให้การใช้รถแลีะการเบิกคั่าใช้จ่ายสอดคัลี้องกญบการ
เปลี่มยนแปลีงวิธิ่การขอใช้รถ ในข้อ ๑๑
๑๐.๓ การขอใช้รถต้้ปรญบอากาศรญบ -ส่ง พนญกงาน เพืมอปฏิบญติงาน ๑๒.๒ การขอใช้รถใช้งานในพื้นที่มเขตการบิน เพืมอปฏิบญติงานในพื้นที่มเขต - เพิ่มเติมดุลยพินิจของ ฝ่ศูก. ปัจจุบญนในทีางปฏิบญติ บก.ทีบ.
ในพื้นที่มเขตการบิน โดยมี่แนวทีางปฏิบญติ ดญงน่้
การบิน โดยมี่แนวทีางปฏิบญติ ดญงน่้
ได้รญบการประสานขอให้ ฝศก. สญมงการได้ เนืมองจาก รถใช้งาน
๑๐.๓.๑ ขอบเขตภารกิจ เปนนการขอใช้รถเพืมอไปดำาเนิน
๑๒.๒.๑ ขอบเขตภารกิจ เปนนการขอใช้รถเพืมอไปดำาเนินภารกิจของ ในพื้นที่มเขตสนามีบินประจำาที่ม สภ. แลีะ ดมี. เปนนรถเพืมอใช้
ภารกิจของบริษญที เฉพาะใช้งานในพื้นที่มเขตการบินเที่านญ้น เว้น บริษญ ที เฉพาะใช้ง านในพื้ น ที่ม เขตการบิ น เที่ านญ้ น เว้ นแต่มี่ เหตุ จำ า เปน น ในการสนญบสนุนการปฏิบญตงิ านด้านคัวบคัุมีจราจรทีางอากาศ
แต่มี่เหตุจำาเปนน แลีะ/หรือ ฉุกเฉิน อญนอาจจะเกิดคัวามีเส่ยหาย แลีะ/หรือ ฉุกเฉิน อญนอาจจะเกิดคัวามีเส่ยหาย หรือได้รญบผูลีกระทีบจาก เพืมอให้การตญดสินใจในกรณ่เกิดคัวามีจำาเปนน แลีะ/หรือ กรณ่
หรือได้รญบผูลีกระทีบจากการให้บริการคัวบคัุมีจราจรทีางอากาศ การให้ บริการคัวบคัุมีจราจรทีางอากาศ กรณ่น่้ให้อ ย้่ในดุลียพินิจของ ฉุกเฉินเปนนไปอย่างฉญบพลีญนทีญนต่อเหตุการณ์ จึงได้ปรญบแนว
กรณ่น่้ให้อย้่ในดุลียพินิจของ ผูบก.ทีบ. หรือผู้้ที่มได้รญบมีอบหมีาย ผู้อำานวยการฝ่าายบริหารศููนยคควบคุมจราจรทางอากาศูเขตสนามบิน ปฏิบญติให้สอดคัลี้องกญบการปฏิบญติงานจริงในขณะน่้
ในการนำารถออกนอกพื้นที่ม
กรุงเทพ(ฝ่ศูก.) หรือ ผูบก.ทีบ. หรือผู้้ที่มได้รญบมีอบหมีายในการนำารถออก
นอกพื้นที่ม

-๖-

หน้า ๗

ข้อความเดิม
หมวด ๔ การขอใช้รถยนตคส่วนตัวเพื่อไปปฏิบตั ิภารกิจของบริษัท

ข้อความใหม่

ข้อ ๑๒.๒ การใช้รถยนต์ส่วนตญวเพืมอใช้ปฏิบญตภิ ารกิจของบริษญที ข้อ ๑๓. การใช้รถยนต์ส่วนตญวเพืมอใช้ปฏิบญตภิ ารกิจของบริษญทีใช้หลีญกใช้หลีญกเกณฑ์ดญงต่อไปน่้
เกณฑ์ดญงต่อไปน่้
๑๒.๒.๑ กรณ่ที่มพนญกงานได้ขอใช้รถของบริษญที แลีะได้รญบอนุมีญติ
แลี้ว แต่ผู้คัวบคัุมีรถไมี่สามีารถจญดให้ได้ตามีที่มตอ้ งการ ให้ผู้คัวบคัุมี
รถบญนทีึกคัวามีเห็นไว้ในแบบฟอร์มีการขอใช้รถ แลีะหากมี่คัวามี
จำาเปนนแลีะเร่งด่วนไมี่สามีารถเปลี่มยนแปลีงเวลีาหรือรอได้ ให้
พนญกงานผู้้ขอใช้รถแจ้งผู้้บญงคัญบบญญชาต้นสญงกญดเพืมอใช้รถยนต์ส่วน
ตญวของตนแทีนได้ โดยรถยนต์ที่มนำาไปใช้ปฏิบญตภิ ารกิจของบริษญที
จะต้องมี่ประกญนภญยรถยนต์ประเภที ๑ เที่านญ้น
๑๒.๒.๒ ผู้้ที่มขอใช้รถยนต์ส่วนตญว แลีะได้รญบอนุมีญติจากผู้้บญงคัญบ
บญญชาต้นสญงกญดแลี้วเที่านญ้น จึงจะขอเบิกคั่าใช้จ่ายตามีประกาศ
เรืมอง การใช้รถรญบจ้างสาธิารณะแลีะรถยนต์ส่วนตญวในภารกิจของ
บริษญทีที่มประกาศใช้อย้่ในปัจจุบญน
๑๒.๒.๓ การใช้รถยนต์ส่วนตญวของพนญกงาน ให้แนบแบบฟอร์มี
การขอใช้รถที่มผู่านการอนุมีญติจากผู้้มี่อำานาจประกอบการเบิกจ่าย
ด้วย

หมายเหตุ
เดิมี ประกาศที่ม ปก ๒๐๔/๒๕๕๓ เรืมอง แนวปฏิบญติว่าด้วยการ
ใช้รถบริษญที พ.ศ.๒๕๕๓(ส่วนกลีาง) แลีะ ประกาศที่ม
ปก.๘๒/๒๕๕๒ เรืมอง การใช้รถรญบจ้างสาธิารณะแลีะรถยนต์
ส่วนตญวในภารกิจของบริษญทีฯ เปนนการกำาหนดตามีภารกิจของ
บก.ทีบ. กลี่าวคัือ ใช้สำาหรญบคัวบคัุมีการใช้รถส่วนกลีางเที่านญ้น
แลีะมีิได้มี่การกำาหนดเรืมองการใช้รถยนต์ส่วนตญวเปนนไว้ใน
ระเบ่ยบการเดินทีางไปปฏิบญตงิ าน
ดญงนญ้น เพืมอให้เกิดคัวามีชญดเจนในการเบิกจ่าย บริษญทีฯ จึง
มีอบหมีายให้ บก.ทีบ. ปรญบปรุงแนวปฏิบญติฯ เพืมอใช้ร่วมีกญน
ทีญ้งบริษญทีฯ
โดยข้อมี้ลีการปรญบปรุงได้รวบรวมีระเบ่ยบภายใน
ที่มเก่มยวข้องทีญ้งหมีด รวมีทีญ้งศึกษาระเบ่ยบจากหน่วยงาน
ภายนอกที่มมี่ระเบ่ยบการเบิกคั่าใช้จ่ายใกลี้เคั่ยงกญบบริษญทีฯ
แลีะนำาข้อมี้ลีมีาดำาเนินการปรญบแนวปฏิบญติฯ ในฉบญบเด่ยวกญน

-๗ข้อความเดิม
หน้า ๗

ข้อความใหม่

หมวด ๔ การขอใช้รถยนตคส่วนตัวเพื่อไปปฏิบตั ิภารกิจของบริษัท (ต่อ)
๑๓.๑ การใช้รถยนต์ส่วนตญวไปปฏิบญติภารกิจของบริษญที ต้องได้รญบอนุมีญติ
เปนนลีายลีญกษณ์อญกษรจากผู้้บญงคัญบบญญชาต้นสญงกญดจึงจะมี่สิทีธิิเบิกคั่าใช้จ่าย
ในการเดิน ทีางได้ ทีญ้ ง น่้ ให้ พิ จ ารณาอนุ มีญ ติก ารใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นตญ ว ตามี
คัำ า ร้ อ งขอของพนญ ก งานโดยพิ จ ารณาจากคัวามีจำ า เปน น เหมีาะสมี
ปลีอดภญย แลีะประหยญด รวมีทีญ้งบริษญทีจะไมี่รญบผูิดชอบคัวามีเส่ยหายใด ๆ
ที่มเกิดขึ้นกญบรถยนต์แลีะทีรญพย์สินอืมน ๆ ของพนญกงาน จากการใช้รถยนต์
ส่วนตญวของพนญกงานในภารกิจของบริษญที
๑๓.๒ ให้ บก.ทีบ. ประกาศอญตราการชดใช้คั่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วน
ตญวในภารกิจบริษญทีให้เหมีาะสมีกญบสภาวการณ์ปัจจุบญน ทีญ้งน่้ การเบิกคั่า
ใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วนตญวต้องไมี่เกินคั่าบญตรโดยสารเคัรืมองบินในอญตรา
ที่ม บก.ทีบ. ประกาศไว้ในแต่ลีะเส้นทีาง

หมายเหตุ
ข้อ ๑๓.๑
- นำาข้อคัวามีจากประกาศเดิมีข้อ ๑๒.๒.๑-๑๒.๒.๓ มีา
Update แลีะเรืมองประกญนภญยประเภที ๑ จากข้อ ๑๒.๒.๑
นำาไปใส่ไว้ในนิยามี “รถยนต์ส่วนตญว” (ข้อ ๔)
- ได้เพิมมีเติมีข้อคัวามีตามีข้อคัิดเห็นของสหภาพ ในข้อ ๑๓.๑
“...คัำาร้องขอของพนญกงานโดยพิจารณาจาก...”
ข้อ ๑๓.๒ จากเดิมีที่มมี่ประกาศเรืมองแนวปฏิบญตแิ ลีะการ
ชดเชยอย้่ต่างฉบญบกญน สหภาพแลีะ ฝทีบ. พิจารณาร่วมีกญน
เห็นว่า อญตราการชดใช้คัา่ ใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วนตญวใน
บริษญที จะขึ้นอย้ก่ ญบราคัาน้ำามีญนเปนนหลีญก บก.ทีบ. พิจารณา
เห็นว่าราคัาน้ำามีญนมี่การเปลี่มยนแปลีงตลีอด แลีะมี่สต้ รการ
คัำานวณที่มเปนนมีาตรฐาน(เอกสารแนบ ๑) จึงคัวรมี่การติดตามี
Update แลีะประกาศใช้ขอ้ มี้ลีที่มเปนนปัจจุบญนอย่างต่อเนืมอง
บก.ทีบ. จึงเสนอพิจารณาจญดทีำาประกาศแจ้งเว่ยนเช่นเด่ยวกญบ
การประกาศอญตราคั่าบญตรโดยสารเคัรืมองบินที่ม บก.ทีบ. ดำาเนิน
การในปัจจุบญน

-๘หน้า ๗

ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
หมวด ๔ การขอใช้รถยนตคส่วนตัวเพื่อไปปฏิบตั ิภารกิจของบริษัท (ต่อ)
๑๓.๓ การใช้รถยนต์ส่วนตญวปฏิบญติภารกิจของบริษญทีฯ กรณ่เส้น
ทีางนญ้นไมี่มี่เที่มยวบิน ให้เปร่ยบเที่ยบคั่าใช้จ่ายตามีประกาศอญตรา
การชดใช้
คั่าใช้จ่ายในการเดินทีางด้วยรถยนต์ส่วนตญวกญบ
คั่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทีางด้ ว ยอญ ต ราคั่ า เช่ ารถต้้ข องบริ ษญ ทีตามี
สภาวการณ์ปัจจุบญน แลีะเบิกคั่าใช้จ่ายในอญตราที่ม ไมี่เกินคั่าใช้จ่าย
ในการใช้รถต้้
ทีญ้งน่้ รวมีถึงการเดินทีางเปนนหมี้่คัณะจะต้อง
พิจารณาโดยเปร่ยบเที่ยบคั่าใช้จ่ายตามีประกาศอญตราการชดใช้
คั่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทีางด้ ว ยรถยนต์ ส่ ว นตญ ว ตามีจำ า นวน
พนญกงานที่ม ร่วมีเดินทีางทีุกคันกญบ คั่าใช้จ่ายในการเดินทีางด้ วย
อญตราคั่าเช่ารถต้้ของบริษญทีตามีสภาวการณ์ปัจจุบญน แลีะเบิกคั่า
ใช้จ่ายในอญตราที่มไมี่เกินคั่าใช้จ่ายในการใช้รถต้้
๑๓.๔ ให้คัำานวณระยะทีางเพืมอเบิกคั่าใช้จ่ายตามีเส้นทีางของ
กรมีทีางหลีวงในระยะทีางสญ้นแลีะตรงซึมงสามีารถเดินทีางได้โดย
สะดวกแลีะปลีอดภญย พนญกงานสามีารถตรวจสอบข้อมี้ลีที่มเปนน
ปั จ จุ บญ น เพืม อ ประกอบการคัำ า นวณ ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ร ะบบ
สารสนเทีศภ้ มีิ ศ าสตร์ ของกรมีทีางหลีวง (ที่ม อ ย้่ เ ว็ บ ไซต์
http://gisweb.doh.go.th/doh/download/)

หมายเหตุ
ข้อ ๑๓.๓ ได้เพิมมีเติมีข้อคัิดเห็นจาก งน.งบ.
ในการเปร่ยบเที่ยบคั่าใช้จ่าย
กรณ่เส้นทีางนญ้น ๆ ไมี่มี่เที่มยวบินเพืมอให้เหมีาะสมีแลีะประหยญด รวมีทีญ้งเพิมมีเติมี
ข้อคัวามี “ไมี่เกินคั่าใช้จ่ายในการใช้รถต้้” ตามีข้อคัิดเห็นของสหภาพฯ

ข้อ ๑๓.๔ เดิมีพนญกงานคัำานวณระยะทีางโดยอ้างอิงจากบญญช่แนบที้ายประกาศ
ที่ม ปก ๑๓๗/๒๕๕๐(ฉบญบ ๙) วญนที่ม ๕ เมีษายน ๒๕๕๐ แต่เนืมองจาก บคั.ทีบ. ทีำาการ
ยกเลีิกประกาศฉบญบดญงกลี่าว แลีะประกาศใช้ฉบญบที่ม ปก ๒๗๒/๒๕๕๓ วญนที่ม ๖
ตุลีาคัมี ๒๕๕๓ แทีน ซึงม เปนนฉบญบที่มไมี่มี่บญญช่ระยะทีางแนบที้าย ตส. จึงได้เสนอ
ข้อคัิดเห็นว่า บก.ทีบ. จะต้องปรญบปรุงแนวปฏิบญตฯิ จึงขอให้เพิมมีการคัำานวณระยะ
ทีางเพืมอเบิกคั่าใช้จ่ายไว้ด้วย ดญงนญ้น บก.ทีบ. จึงได้ดำาเนินการหาข้อมี้ลีการคัำานวณ
ระยะทีางขอหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทีรวงมีหาดไทีย กระทีรวงการคัลีญง
กระทีรวงคัมีนาคัมี การประปาภ้มีิภาคั ซึมงแต่ลีะหน่วยงานในหลีญกการคัำานวณ
เหมีือนกญนโดยใช้หลีญกการเด่ยวกญบกระทีรวงการคัลีญง กลี่าวคัือ ใช้เส้นทีางของกรมี
ทีางหลีวง แลีะปัจจุบญนกรมีทีางหลีวงได้จญดทีำาเว็ปไซต์เพืมอคัำานวณระยะทีางชืมอระบบ
สารสนเทีศภ้มีิศาสตร์ บก.ทีบ. จึงได้ระบุที่มอย้่เว็ปไซต์ดงญ กลี่าวให้พนญกงานได้ใช้
คัำานวณระยะทีาง ซึมงเปนนระยะทีางที่มมี่การ Update สมีมำาเสมีอ

-๙ข้อความเดิม
หน้า ๗

หน้า ๗-๙

ข้อความใหม่

หมวด ๔ การขอใช้รถยนตคส่วนตัวเพื่อไปปฏิบัติภารกิจของบริษัท

หมายเหตุ

(ต่อ)

๑๓.๕ เอกสารเพืมอใช้เปนนหลีญกฐานประกอบการเบิกคั่าใช้จ่าย
๑) หนญงสืออนุมีญติจากผู้้บญงคัญบบญญชา ที่มระบุรายลีะเอ่ยดตามี
ข้อ ๑๓.๑-๑๓.๔
๒) สำาเนาเอกสารแสดงการประกญนภญยรถยนต์ ประเภที ๑
หมวด ๕ การขอใช้รถบริษัทเพื่อให้บริการพนักงาน นอกเหนือจากภารกิจของบริษัท
- ไมี่มี่ -

๑๓.๕ ได้เพิมมีเติมีชืมอเอกสารที่มพนญกงานต้องแนบเบิกคั่าใช้จ่าย
เพืมอคัวามีชญดเจนในการตรวจสอบเพืมอเบิกจ่ายของ งน.งบ.

- ระบุรายลีะเอ่ยดข้อ ๑๕-๑๗ เพิมมีเพืมอให้เกิดคัวามีชญดเจนในการขอ
ใช้รถทีญ้งในส่วนต่าง ๆ ดญงน่้
ข้อ ๑๕. การขอรถเย่มยมีไข้ ขอบเขตการขอใช้รถคัือ ส่วนกลีาง
ข้อ ๑๕ การเย่มยมีไข้พนญกงานซึมงมี่ สก.ทีบ. เปนนผู้้รญบผูิดชอบใน
กำาหนดให้ สก.ทีบ. เปนนผู้้ขอใช้รถ ในส่วนภ้มีิภาคัเจ้าหน้าที่มศ้นย์ การนำากระเช้าเย่มยมีไข้พนญกงานเปนนผู้้ขอใช้รถ รวมีทีญ้งระบุการขอใช้
คัวบคัุมีการบินส่วนภ้มีิภาคัที่มได้รญบมีอบหมีาย เปนนผู้้ขอใช้รถเที่านญ้น ของ ศ้นย์เพิมมีเติมีตามีข้อคัิดเห็นของ ฝบภ ๑.
ข้อ ๑๖. การขอใช้รถเพืมอเข้าร่วมีการแข่งขญนก่ฬา
ขอบเขตการ ข้อ ๑๖ เพิมมีเติมีการขอใช้รถของชมีรมีก่ฬาเพืมอให้เกิดคัวามีคัลี่องตญว
ขอใช้รถ คัือ กำาหนดให้พนญกงาน(ตญวแทีนชมีรมีก่ฬาฯ) ที่มจะเข้า ในการขอใช้ของแต่ลีะชมีรมีที่มจะเข้าร่วมีการแข่งขญน
ร่วมีการแข่งขญนก่ฬาสามีารถขอใช้รถได้ตามีหนญงสือขออนุมีญตเิ ข้าร่วมี
การแข่งขญน
ข้อ ๑๗. การขอใช้รถเพืมอกิจกรรมี CSR กอง/ศ้นย์/สำานญกงาน ต้อง ข้อ ๑๗ ปัจจุบญนมี่การจญดกิจกรรมี CSR ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
ระบุการขอใช้รถบริษญทีในหนญงสือขออนุมีญตกิ ารทีำากิจกรรมี CSR ด้วย สมีมาำ เสมีอ จึงได้กำาหนดวิธิ่ปฏิบญติในการขอใช้รถเพืมอให้แต่ลีะหน่วย
เพืมอใช้เปนนเลีขที่มหนญงสืออ้างอิงในการขอใช้รถบริษญทีผู่านระบบจองรถ งานขอใช้ได้อย่างสะดวกแลีะคัลี่องตญวขึ้น
บริษญที

- ๑๐ ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

หมายเหตุ

หน้า
ข้อ ๑๙. การขอใช้รถบริษญทีในภารกิจอืมนใดนอกเหนือ
จากแนวปฏิบญติน่้ ให้พนญกงานผู้้ขอใช้ทีำาหนญงสือเพืมอแจ้ง
คัวามีประสงคั์ พร้อมีเหตุผูลีในการขอใช้ถึง ผู้้อำานวย
การกองบริการพนญกงาน ผู่าน ผู้้บญงคัญบบญญชาต้นสญงกญด
ทีญ้งน่้ การพิจารณาอนุมีญติ ให้อย้่ในดุลียพินิจของ
กรรมีการผู้้อำานวยการใหญ่

ข้อ ๑๙. การขอใช้รถบริษญทีในกิจการอืมนใดนอกเหนือจาก
แนวปฏิบญติน่้ ให้พนญกงานผู้้ขอใช้ทีำาหนญงสือเพืมอแจ้งคัวามี
ประสงคั์พร้อมีเหตุผูลีการขอใช้ถึง ผูบก.ทีบ. ผู่าน ผู้้บญงคัญบ
บญ ญ ชาต้ น สญ ง กญ ด ทีญ้ ง น่้ การพิ จ ารณาอนุ มีญ ติ ใ ห้ อ ย้่ ใ น
ดุ ลี ยพิ นิ จ ของ “ผู้้ อำ า นวยการฝ่ ายทีรญ พ ยากรบุ คั คัลี แลีะ
คัุณภาพช่วิต (ฝทีบ.)”

- ที่มผู่านมีามี่กรณ่ที่มต้องนำาเสนอ ผูวที. เพืมอขออนุมีญติการใช้รถในกิจกรรมี CSR ของกอง/
ศ้นย์ ซึมงเปนนกรณ่ที่มนอกเหนือจากแนวปฏิบญติฯ โดย ผูวที. สญมงการ “พิจารณาเรืมอง
แนวปฏิบญตกิ ารใช้รถให้สอดคัลี้องกญบสภาวการณ์ ว่าคัวรให้อย่างไร ขอบเขตอย่างไร แลีะ
ให้อย้่ในอำานาจระดญบใด”
(อ้างถึงหนญงสือที่ม วส.บว ๑๐๙๐/๒๕๕๗ ลีงวญนที่ม ๓๑/๗/๕๗ ตามีเอกสารแนบ ๒) จึง
เสนอปรญบจากเดิมีเปนนดุลียพินิจของกรรมีการผู้้อำานวยการใหญ่ เปนน ฝทีบ. เนืมองจาก
เปนนผู้้กำากญบด้แลี บก.ทีบ. แลีะรญบนโยบายจากบริษญทีฯ ส้่หน่วยปฏิบญติ

- ไม่มี -

หมวด ๗ เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๒. การปรญบใช้แนวปฏิบตญ นิ ่้
๒๒.๑ ให้ใช้แนวปฏิบตญ นิ ใ่้ นหมีวด ๑ , ๒ , ๓ แลีะ ๖
ได้โดยอนุโลีมีในส่วนภ้มีภิ าคั
๒๒.๒ กรณ่มี่ ข้อ ขญดข้อ งหรื อ ปั ญ หาเก่ม ย วกญ บ การ
ปฏิบญติตามีแนวปฏิบญติน่้ ให้ ผูบก.ทีบ. นำาเสนอข้อขญดข้อง
หรือปัญหาดญงกลี่าวต่อ ฝทีบ. เพืมอพิจารณาวินิจฉญยช่้ขาด
๒๒.๓ การใดที่มีม ไิ ด้กาำ หนดไว้หรือไมี่อาจปฏิบตญ ไิ ด้
ตามีแนวปฏิบตญ นิ ใ่้ ห้ ผูบก.ทีบ. นำาเสนอ ฝทีบ. แลีะ
ผู้อ้ าำ นวยการใหญ่ (ทีรญพยากรบุคัคัลี) (ผูญที.) เพือม พิจารณาเปนน
กรณ่ ๆ ไป แลีะให้ถอื ปฏิบตญ ติ ามีที่ม ผูญที. กำาหนด

- จากการประชุมร่วมกับ บภ ๑. และ บภ ๒. เห็นชอบร่วมกันว่า รายละเอียดการ
ใช้งานของแต่ละศููนยคแตกต่างจากส่วนกลางและแตกต่างกันไปในการใช้งานแต่ละ
ศููนยค ซึง่ ที่ประชุมสรุปว่าทีผ่ ่านมาการดำาเนินงานของศููนยคภูมิภาคสามารถบริหาร
จัดการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สำาหรับศููนยคภูมภิ าค
จึงเสนอให้พิจารณานำาแนวปฏิบัตหิ มวดนีมมาปรับใช้ตามความเหมาะสมโดยอนุโลม
โดยแต่ละศููนยคจะพิจารณานำามาปรับใช้ตามความเหมาะสมแต่ละพืมนที่เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลดียงิ่ ขึนม ต่อไป
- พิจารณาเพิมมีเติมีหมีวด ๗ เพืมอให้ศ้นย์ฯ สามีารถปรญบไช้แนวปฏิบญติได้อย่างเหมีาะสมี
กญบร้ปแบบการใช้งานตามีสญญญาจ้างรถของแต่ลีะศ้นย์ ประกอบกญบอาจมี่ รายลีะเอ่ยด
ต่าง ๆ ที่มต้อง Update ให้เหมีาะสมีจะสามีารถดำาเนินการได้โดยคัลี่องตญวเกิดประสิทีธิิผูลี
ต่อบริษญทีฯ แลีะพนญกงาน จึงมี่ข้อคัวามีระบุไว้ใน ๒๒.๒ , ๒๒.๓
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