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วาระท่ี ๑     เร่ือง  แจ้งเพ่ือทราบ 
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วาระท่ี 3       เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระท่ี 3.1    เร่ือง   การด าเนินการเร่ือง ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ   

สภาพการจ้างต่อบริษัทฯ จ านวนทั้งสิน้ 17 ขอ้   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน       

แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 077/๒๕๕๙ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๙)  

 

3. ผลการด าเนินการ 

คณะเจรจาข้อเรียกร้องได้มีการเจรจามาแล้วจ านวน 5 ครั้ง เจรจาเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2560 และได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปดังนี้ 

1. ขอ้เรียกร้องที่เห็นชอบ/ตกลงกันได้จ านวน  13 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1-11  ข้อที่ 13 

และขอ้ที่ 16 

2.  ข้อเรียกร้องที่ยังไม่บรรลุขอ้ตกลงมีจ านวน  4 ขอ้ ได้แก่ ข้อที่ 12 ขอ้ที่ 14-15 และ

ขอ้ที่ 17 โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

- ขอ้ที่ 12 ขอ้ที่ 14 และขอ้ที่ 17 จะเสนอผลการศึกษาต่อบริษัทฯ 

   เดือนมีนาคม 2560 

- ขอ้ที่ 15 จะเสนอผลการศึกษาต่อบริษัทฯ เดือนเมษายน 2560    

  ทั้งนี ้การเจรจาครั้งที่ 6 คณะเจรจาขอ้เรียกร้องก าหนดเจรจาในวันที่ 29 มีนาคม 2560 

    

4. มติท่ีประชุม 
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วาระท่ี 3          เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระท่ี 3.2       เร่ือง   การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน  กรณี “ภาคทัณฑ์”  

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 

(188)  วันที่ 30 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรงุขอ้บงัคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์”  (อ้างถึง หนังสือ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. 105/๒๕๕๙  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 

๒๕๕๙)  

ตามทีบ่ริษัทฯ ได้ก าหนดขอ้บังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์” และใช้ลงโทษพนักงาน

ที่ท าผิดวนิัย  ซ่ึงมีสมาชิกฯ ที่ได้รับการลงโทษกรณีนี้ได้รับผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจ และคิดวา่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม   

จึงขอให้ สรร.ว.ท. เป็นตัวแทนน าเสนอขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับ

พนักงานเรื่อง การลงโทษทางวนิัยกรณี “ภาคทัณฑ์” ให้มีการก าหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ์สูงสุด 5 ปี หรือ

ตามความเหมาะสม 

 

3. ผลการด าเนินการ 

    ตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ 2/2560(194) เม่ือวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2560 พจิารณาเห็นชอบให้มีการก าหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ์สูงสุด 5 ปี นั้น  

    บค.ทบ. ได้จัดท าร่างการปรับข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานน าส่ง นต.บท. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 

2560 เพื่อพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับฯ โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสายบังคับบัญชา 

ก่อน นต.บท. สง่ผลการพจิารณามายัง บค.ทบ. หากไม่มีการปรับแก้แล้ว บค.ทบ. จะเสนอขอความเห็นชอบ

จากบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

    

4. มติท่ีประชุม 
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วาระท่ี 3        เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระท่ี ๓.๓ เร่ือง การขอหารอืการร้องทุกข์ เร่ือง การปรับเลื่อนต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ี 

            ควบคมุจราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)  

 

๑. วัตถุประสงคใ์นการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

 

๒. ความเป็นมา 

  กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(๑๙๓) 

เม่ือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ เพื่อขอให้

เป็นตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เรื่อง การปรับเลื่อนต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร 

ทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)  จ านวน 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ผู้ร้องทุกข์จ านวน 3 คน  และกรณีที่ 2  

ผู้ร้องทุกขจ์ านวน 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 จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/๒๕๖๐(๑๙4) เม่ือวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สหภาพแรงงานฯ เห็นชอบในการรายงานผลการด าเนินการขอ้ร้องทุกขก์รณีที่ 2 ผู้ร้องทุกขจ์ านวน 

1 คน แล้ว   แต่ขอ้ร้องทุกข์กรณีที่ 1 ผู้ร้องทุกขจ์ านวน 3 คน  กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ยังไม่เข้าใจในการช้ีแจง

และมีความคิดเห็นต่างจากบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมโดยประธานฯ มอบหมายให้ ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ หารือ

ร่วมกันในรายละเอียดและแนวทางการแก้ไขข้อร้องทุกขด์้วย 

ข้อร้องทุกข์กรณีท่ี ๑ 

สมาชิกสหภาพฯ จ านวน ๓ คน ได้รับต าแหน่ง  “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส 

(ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี)” ตั้งแต่วันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และต่อมาได้ปรับเปลี่ ยนต าแหน่ง 

ตามโครงสร้างต าแหน่งใหม่เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็น “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒  

(เขตสนามบินภู มิภาค )”   และตามประกาศบริษัทฯ  ที่  ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  

เรื่อง คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงานกลุ่มปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ฉบับเดิม) ก าหนดคุณสมบัติของ

ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้  

 

๒/กลุ่ม... 



-๒- 

 

กลุ่มปฏิบตัิการจราจรทางอากาศ 

กลุ่มที่ ๔ ศูนยค์วบคุมการบนิส่วนภูมิภาค 

(ศูนยฯ์ ที่ให้บรกิาร Aerodrome Control Service) 

- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗- 

 

ต าแหนง่ คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ  

(ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี     

สุราษฎร์ธานี) 

๑. เป็นพนักงานที่มี Aerodrome Control Ratingสนามบิน

แม่ข่ายและสนามบินลูกขา่ยครบตามที่ก าหนด 

๒. มีประสบการณ์ในต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร

ทางอากาศอาวุโส” ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมีช่ัวโมง

ท างานไม่น้อยกวา่ ๕,๐๐๐ ช่ัวโมง 

 

ซ่ึงหากเป็นไปตามคุณสมบัติเดิมที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒. พนักงานทั้ง ๓ คนจะมีประสบการณ์งานในต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโสโดยมีช่ัวโมงท างานครบ ๕,๐๐๐ ช่ัวโมงในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 

หรือมีจ านวนปีครบ ๓ ปี ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  แต่เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่ง 

เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีการควบรวมต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย์

ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี) (Grade 8) และต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุม

จราจรทางอากาศอาวุโส (ศูนยค์วบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี  สุราษฎร์ธานี) (Grade 9) เป็นต าแหน่ง

เจ้ าหน้ าที่ ค วบคุมจราจรท างอากาศ  ๓  (เขตสนามบิ น ภู มิภาค ) (Grade 9) แล ะต่ อมาบริษั ท ฯ  

มีประกาศที่ ปก ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คุณสมบัติประจ าต าแหน่งในกลุ่มงาน

ปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อทบทวนคุณสมบัติประจ าต าแหน่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างต าแหน่ง 

ที่ปรับปรุงใหม่ ดังนั้น พนักงานจึงมีข้อร้องทุกข ์ดังนี้ 

(๑) ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับต าแหน่งให้กับพนักงานเป็น “เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี) ในรอบการพิจารณา

บ าเหน็จเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 

(๒) ขอให้บริษัทฯ ปรับต าแหน่งพนักงานเป็น “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓  

(เขตสนามบินภูมิภาค)” ตามโครงสร้างต าแหน่งใหม่ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 

(๓) ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเงินเดือนย้อนหลังให้สอดคล้องกับการพิจารณา 

ปรับต าแหน่ง 

 

๓/๓. ผลการด าเนินการ… 



-๓- 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

  ตามที่ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๐ (194) เม่ือวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้ ทกบ. และ สหภาพแรงงานฯ หารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาขอ้สรุปและ

แนวทางเป็นไปได้ในการด าเนินการเรื่องขอ้ร้องทุกขพ์นักงาน นั้น  

ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ ร่วมกันทบทวนรายละเอียดข้อร้องทุกข์ 

เพื่อพจิารณาแนวทางเป็นไปได้ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวก่อนรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

 

๔. มติท่ีประชุม 
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วาระท่ี 3          เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระท่ี 3.4        เร่ือง   การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง 

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 

(194)  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับอัตราคา่จ้างของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจวทิยุการบินแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1. ขอให้ปรับอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ในอัตราร้อยละ 4 เท่ากัน

ทั้งหมดทุกคน 

2. ขอให้ปรับยอ้นหลังตามมติ ครม. ที่ก าหนดวา่ ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557  

3. การน าผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างในระยะเวลา 1 ปี มาใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างในแต่ละปี 

  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. 199/

๒๕๕๙  ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๙)  

 

3. ผลการด าเนินการ 

ทกบ. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามขอ้พิจารณาของสายบังคับบัญชาและจะได้น าเสนอผลการศึกษา   

ต่อสายบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วจะน ามารายงานต่อ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

 

4. มติท่ีประชุม 

    

 

    

 

 

   



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี 3/2560 (195) 

วันท่ี  30 มีนาคม 2560 

 

วาระท่ี 3       เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระท่ี 3.5   เร่ือง   การพิจารณาปรับปรุงค่าเคร่ืองแต่งกายพนักงาน (ค่าเคร่ืองแบบ  ค่าชุดท างาน                   

                              เฉพาะกจิ  ชุดเสื้อกันหนาว) 

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

 

2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิ จการสัมพั นธ์ ในการประชุม  

ครั้งที่ 2/2560 (194)  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน  

(คา่เครื่องแบบ  คา่ชุดท างานเฉพาะกิจ  ชุดเสือ้กันหนาว)  

  ท่ี ม า   (อ้ างถึ ง หนั งสื อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จวิทยุ การบิ นแห่ งประเทศไทย 

ที่ สรร.ว.ท. 004 /2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560)  

 ข้อพิจารณาของ สรร.ว.ท.    

1. เงินช่วยเหลือคา่เครื่องแบบของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้กับพนักงานชายปีละ 2,000 บาท 

และพนักงานหญิงปีละ 2,300 บาท โดยมีผลตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2547 สรร.ว.ท. 

พิจารณาวา่ เป็นอัตราเงินช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภารกิจของ

พนักงานในปัจจุบัน 

2. จากการที่บริษัทฯ ได้จัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจของวิศวกร จ านวน 2 ชุด ปีเว้นปี และ

จัดเสื้อกันหนาวของพนักงานที่ปฏิบัติงานเข้ากะให้ปีละ 1 ชุด (พนักงานปกติจัดให้ 

1 ชุด/5ปี)  สรร.ว.ท. พิจารณาวา่ บริษัทฯ ควรจะสนับสนุนเปลี่ยนเป็นวงเงินแทนให้กับ

พนักงานทุกปี โดยให้พนักงานจัดหาชุดปฏิบัติงานเองท าให้เกิดความสะดวกส าหรับ

พนักงานในการจัดหาชุดคุณภาพเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติงาน และเป็นการลด

ภาระการด าเนินการของบริษัทฯ ในการหาผู้รับจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ 

 

 

 

2/3. วงเงิน... 

 

 

 

 



-2- 

 

3. วงเงินที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเพิ่มนั้น สรร.ว.ท. ได้พิจารณาจากเงินช่วยเหลือ 

3 ส่วน ได้แก่ ค่าเสื ้อก ันหนาว ค่าชุดปฏิบัต ิงานเฉพาะกิจ และค่าเครื่องแบบ

พนักงาน โดยปรับเพิ ่มอีกประมาณร้อยละ 10  ทั ้งนี ้ จากการตั้งงบประมาณ 

ค่าเสื้อกันหนาว เป็นเงิน 1,000 บาท ค่าชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เป็นเงิน 1,500 บาท  

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท เม่ือน ามารวมกับค่าเครื่องแบบชายจ านวนเงิน 2,000 บาท/ปี 

หรือค่าเครื่องแบบหญิงจ านวนเงิน 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 มเงิน ช่ วยเหลื อค่ าเครื่ องแต่ งกายพนั กงาน 

ดังกล่าวเป็นเงิน 5,000 บาท/ปี โดยให้พนักงานเป็นผู้ด าเนินการจัดหาเองตามรูปแบบที่บริษัทฯ ก าหนด 

   

3. ผลการด าเนินการ 

ทบ. และสหภาพแรงงานฯ ได้ประชุมร่วมกันเม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณา 

เรื่องดังกล่าวแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง ทบ. ทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมและวเิคราะห์แนวทางความเป็นไปได้เพือ่

เสนอบริษัทฯ พจิารณาก่อนรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

 

4. มติท่ีประชุม 

 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี 3/2560 (195) 

วันท่ี  30 มีนาคม 2560 

 

วาระท่ี 4       เร่ือง  กจิการสัมพันธ ์

วาระท่ี 4.1    เร่ือง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงานของ      

                            รัฐวิสาหกจิตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 

  

 

-ไม่มีประเดน็น ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี 3/2560 (195) 

วันท่ี  30 มีนาคม 2560 

 

วาระท่ี 4      เร่ือง กจิการสัมพันธ์ 

วาระท่ี 4.2  เร่ือง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกจิ 

 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี 3/2560 (195) 

วันท่ี  30 มีนาคม 2560 

 

วาระท่ี 4          เร่ือง   กจิการสัมพันธ ์

วาระท่ี 4.3       เร่ือง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    

                              นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 

 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี 3/2560 (195) 

วันท่ี  30 มีนาคม 2560 

 

วาระท่ี ๔ เร่ือง กจิการสัมพันธ ์

วาระท่ี 4.4      เร่ือง   ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    

        รวมถึงการร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

 

 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี 3/2560 (195) 

วันท่ี  30 มีนาคม 2560 

 

วาระท่ี 4          เร่ือง  กจิการสัมพันธ ์

วาระท่ี 4.5       เร่ือง  ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

วาระท่ี 4.5.1     เร่ือง  การพิจารณาแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้รถบริษัทฯ พ.ศ. 2560 

 

1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดพจิารณาให้ความเห็นชอบ  

 

2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายบริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 (195)  

วันที่ 30 มีนาคม  2560  เรื่อง การพจิารณาแนวปฏิบัติวา่ด้วยการใช้รถบริษัทฯ พ.ศ. 2560 

บริษัทฯ ได้จัดท าร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้รถบริษัทฯ พ.ศ. 2560 โดยทบทวน 

ทุกส่วนเพื่อให้สามารถใช้ได้ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคก์ร ซ่ึงเดิมก าหนดไวส้ าหรับใช้เฉพาะส่วนกลางเท่านั้น 

จึงได้จัดการประชุมหารือกับผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าร่างแนวปฏิบัติฯ พร้อมนี้  ร่างแนวปฏิบัติฯ ได้ผ่านการพิจารณา

ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บภ 1. บภ 2. ตส. งน.งบ. นต.บท. และผ่านความเห็นชอบจากสหภาพ

แรงงานฯ แล้ว  

 

3. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ได้จัดท าร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้รถบริษัทฯ พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดท าประกาศเพื่อถือปฏิบัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตามแนบ 

    

4. มติท่ีประชุม 

 



ตารางสรุปสาระสำาคัญญท่ีมมี่การเปล่ีมยนแปลีง
ประกาศ ท่ีม ปก   ๒๐๔/๒๕๕๓   เรืมอง แนวปฏิบญติว่าด้วยการใช้รถบริษญที พ  .  ศ  .๒๕๕๓(  ส่วนกลีาง  )   ลีงวญนท่ีม   ๒๘   กรกฎาคัมี   ๒๕๕๓  

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล
หน้า ๑
เรืมอง แนวปฏิบญติว่าด้วยการใช้รถบริษญที พ.ศ.๒๕๕๓ (ส่วนกลีาง) เรืมอง แนวปฏิบญติว่าด้วยการใช้รถบริษญที พ.ศ.๒๕๖๐ - เปล่ีมยนแปลีง พ.ศ. ให้สอดคัล้ีองกญบปีท่ีมแกไ้ขปัจจุบญน

- ตญด(ส่วนกลีาง) ออก  เนืมองจาก มี่ข้อคัวามีในประกาศท่ีมพนญกงาน
ทีญ้งบริษญทีฯ ใช้ร่วมีกญน  

-ไมี่มี่ ระบุไว้ในนิยามี   แตร่ะบุไว้ใน หน้า ๗ “ข้อ   ๑๒.๒.๑   กรณ่ท่ีม  
พนญกงานได้ขอใช้รถของบริษญที     แลีะได้รญบอนุมีญติแล้ีว     แตผู้้่คัวบคัุมีรถ  
ไมี่สามีารถจญดให้ไดต้ามีท่ีมต้องการ     ให้ผู้้คัวบคัุมีรถบญนทึีกคัวามีเห็นไว้  
ในแบบฟอร์มีการขอใช้รถ     แลีะหากมี่คัวามีจำาเปนนแลีะเร่งด่วนไมี่  
สามีารถเปล่ีมยนแปลีงเวลีาหรือรอได้         ให้พนญกงานผู้้ขอใช้รถแจ้งผู้้  
บญงคัญบบญญชาต้นสญงกญดเพืมอใช้รถยนตส่์วนตญวของตนแทีนได้     โดย  
รถยนต์ท่ีมนำาไปใช้ปฏิบญติภารกิจของบริษญที     จะต้องมี่ประกญนภญยรถยนต์  
ประเภที     ๑   เท่ีานญ้น”  

“รถยนต์ส่วนตญว”  หมีายถึง  รถยนต์ส่วนบุคัคัลีไมี่ว่าจะเปนน
กรรมีสิทีธิิขของผู้้เดินทีางไปปฏิบญตภิารกิจของบริษญทีหรือไมี่ก็ตามี 
ทีญ้งน่้  ตอ้งมี่ประกญนภญยรถยนต ์ประเภที ๑ เท่ีานญ้น แลีะตอ้ง
ปฏิบญติตามีเงืมอนไขของกรมีธิรรมี์โดยเคัร่งคัรญด

- กำาหนดคัวามีหมีายเพิมมีไว้ในนิยามี        เพืมอให้คัวามีหมีายของ
รถยนต์ส่วนตญวมี่คัวามีชญดเจนยิมงขึ้น  เพิมมีคัวามีถก้ต้องแลีะสะดวกใน
การเบิกจ่ายของพนญกงานแลีะการตรวจจ่ายของ งน.งบ.
- ประสาน สหภาพฯ ได้ขอหารือเรืมองประกญนภญยรถยนต์ประเภที ๑ 
ซึมงอาจติดขญดในทีางปฏิบญติดญงท่ีมกล่ีาวคัือ พนญกงานบางส่วนอาจมี่รถซึมง
มี่อายุการใช้งานนานไมี่สามีารถทีำาประกญนภญยรถยนต์ประเภที ๑ ได้ 
ซึมง บก.ทีบ. ไดช้่้แจงประเด็นน่้ตอ่ประธิานสหภาพฯ เปนนท่ีมเร่ยบร้อย
กล่ีาวคัือ    เนืมองจาก เปนนการกำาหนดตามีแนวปฏิบญติเดิมี  ซึมงมี่
เจตนารมีย์ให้เกิดคัวามีปลีอดภญย แลีะคัวามีคัุ้มีคัรองส้งสุดแก่พนญกงาน
รวมีทีญ้งมีุ่งเน้นจญดบริการรถท่ีมมี่คัุณภาพไว้บริการพนญกงาน เพืมอให้
สามีารถปฏิบญติหน้าท่ีมได้เต็มีประสิทีธิิภาพ ซึมงกรณ่พนญกงานไมี่สามีารถ
นำารถยนต์ส่วนตญวไปใช้สามีารถใช้รถท่ีมบริษญทีฯ จญดให้ได้    อ่กทีญ้งยญง
สอดคัล้ีองกญบแนวปฏิบญติ “ข้อ ๑๒.๑  การใช้รถยนต์ส่วนตญวไปปฏิบญติ
ภารกิจของบริษญที ต้องไดร้ญบอนุมีญติเปนนลีายลีญกษณ์อญกษรจากผู้้บญงคัญบ
บญญชาต้นสญงกญดจึงจะมี่สิทีธิิเบิกคั่าใช้จ่ายในการเดนิทีางได้  ทีญ้งน่้ ให้
พิจารณาอนุมีญตกิารใช้รถยนต์ส่วนตญวตามีคัำาร้องขอของพนญกงานโดย
พิจารณาจากคัวามีจำาเปนน    เหมีาะสมี ปลีอดภญย แลีะประหยญด  รวมี
ทีญ้งบริษญทีจะไมี่รญบผิูดชอบคัวามีเส่ยหายใด ๆ ท่ีมเกิดขึ้นกญบรถยนตแ์ลีะ
ทีรญพย์สินอืมน ๆ ของพนญกงาน จากการใช้รถยนต์ส่วนตญวของพนญกงาน
ในภารกิจของบริษญที” จึงจำาเปนนต้องมี่ประกญนภญยฯ ประเภที ๑



.- ๒ -

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล
หน้า ๑  ขอ้ ๔. 

- ไมี่มี่ - “ล้ีกจ้าง”  หมีายถึง  ล้ีกจ้างของบริษญที ตามีข้อบญงคัญบ
เก่มยวกญบการทีำางานของล้ีกจ้าง 

- เพิมมีเตมิีนิยามี “ล้ีกจ้าง” ตามีขอ้คัิดเห็น ผูวที.  เพืมอให้การกล่ีาวถึง
ล้ีกจ้างในแนวปฏิบญตฉิบญบน่้ หมีายถึง ล้ีกจ้างของบริษญทีฯ แลีะเปนน
ล้ีกจ้างท่ีมปฏิบญติหน้าท่ีมตามีขอ้บญงคัญบเก่มยวกญบการทีำางานของล้ีกจ้าง     
(ประกาศ ท่ีม ปก ๑๓๘/๒๕๕๐ ลีงวญนท่ีม ๕ เมีษายน ๒๕๕๐ เรืมอง    
ขอ้บญงคัญบเก่มยวกญบการทีำางานของล้ีกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๐)

- ไมี่มี่- “ส่วนภ้มีิภาคั”   หมีายถึง  หน่วยงานในสญงกญดฝ่ายบริหารจราจร
ทีางอากาศภ้มีิภาคั ๑   แลีะ ฝ่ายบริหารจราจรทีางอากาศ
ภ้มีิภาคั ๒  ตามีประกาศบริษญที

- เพิมมีเตมิีนิยามี “ส่วนภ้มีิภาคั” ตามีข้อคัิดเห็น ผูวที.   เพืมอให้การ
กล่ีาวถึงส่วนภ้มีิภาคัในแนวปฏิบญตฉิบญบน่้ หมีายถึง หน่วยงานในสญงกญด
ฝ่ายบริหารจราจรทีางอากาศภ้มีภิาคั ๑ แลีะ  ตามีประกาศท่ีม ปก 
๑๗๐/๒๕๕๖ ลีงวญนท่ีม ๒๖ กญนยายน ๒๕๕๖ เรืมอง การแบ่งส่วนงาน
แลีะหน้าท่ีมรญบผิูดชอบของหน่วยงาน

หน้า ๒
“คัณะกรรมีการรถรญบ-ส่งพนญกงาน” … ซึมงประกาศแต่งตญ้งโดย
กรรมีการผู้้อำานวยการใหญ่

“คัณะกรรมีการรถรญบ-ส่งพนญกงาน” … ซึมงประกาศแต่งตญ้งโดย   
ผู้้อำานวยการใหญ่   (  ทีรญพยากรบุคัคัลี  )  

- เนืมองจาก เปนนการทีำางานประจำาตามี JD ของกองบริการ ซึมง ผูญที. 
เปนนผู้้รญบผิูดชอบกำากญบดแ้ลีแลีะรญบนโยบายจาก ผูวที. เพืมอนำามีาส่้การ
ปฏิบญติ  อ่กทีญ้งเปนนไปตามีแนวทีางเด่ยวกญบประกาศอืมน ๆ อาทิี
แนวปฏิบญติการพิจารณานญกก่ฬายอดเย่มยมีฯ ซึมงกำาหนดให้ ผูญที.
เปนนผู้้แตง่ตญ้งคัณะกรรมีการพิจารณานญกก่ฬายอดเย่มยมี
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หน้า ๓
ข้อ ๖.๑   การขอเพิมมีเส้นทีางรถรญบ-ส่ง พนญกงาน  
     ๖.๑.๑  จะตอ้งใหบ้ริการเฉพาะในเขตกรุงเทีพมีหานคัร  แลีะ
ปริมีณฑลี   โดยมีร่ะยะทีางไป-กลีญบ ไมีเ่กนิ  ๑๐๐ กโิลีเมีตร  จาก
ท่ีมทีำาการบริษญที  
      

ข้อ ๖.๑ การขอเพิมมีเส้นทีางรญบ-ส่ง พนญกงาน  
๖.๑.๑  จะตอ้งใหบ้ริการเฉพาะในเขตกรุงเทีพมีหานคัร  แลีะ
ปริมีณฑลี   โดยมีร่ะยะทีางไป-กลีญบ ไมีเ่กนิ  ๑๐๐ กโิลีเมีตร จาก
ท่ีมทีำาการบริษญที แลีะจะตอ้งไมีม่ีร่ถรญบ  -  ส่งพนญกงานสายปัจจบุญนผู่าน  
เส้นทีางท่ีมขอเพิมมี  
๖.๑.๖    จะตอ้งไมีส่ง่ผูลีกระทีบถึงเส้นทีางเดมิีในเสน้ทีางใกลี้  
เคัย่งกญนมี่  ผู้ใ้ชบ้รกิาร  น้อยกวา่      ๓   ใน   ๔   ของจำานวนที่มนญมงทีญง้เที่มยว  
ไปแลีะเที่มยวกลีญบ  

- เพิมมีขอ้คัวามี “แลีะจะต้องไมี่มี่รถรญบ-ส่งพนญกงานสายปัจจุบญนวิมงผู่าน
เส้นทีางท่ีมขอเพิมมี” แลีะเพิมมีขอ้ ๖.๑.๖     เพืมอให้เกิดคัวามีชญดเจน
แลีะพนญกงานสามีารถเข้าใจไดง่้ายขึ้น  เพราะท่ีมผู่านมีายญงคังมี่
พนญกงานขอเพิมมีสายรถ  โดยวิมงทีญบหรือผู่านเส้นทีางเดิมี

ข้อ ๖.๒ กรณ่ปรญบเปล่ีมยนเส้นทีางเดินรถ สามีารถปรญบเปล่ีมยนได้ไมี่
เกิน   ๕   กิโลีเมีตรจาก  ระยะทีางท่ีมกำาหนดในสญญญา สำาหรญบการปรญบ
เปล่ีมยนเวลีาปรญบเปล่ีมยนจุดรญบ-ส่ง ขนาด แลีะจำานวน รถรญบ-ส่ง 
พนญกงาน  ทีญ้งน่ ้ให้กรรมีการซึมงเปนนผู้้แทีนของเส้นทีางนญ้น ๆ ทีำา
หนญงสือแจ้งคัวามีประสงคั์ดญงกล่ีาวถงึประธิานคัณะกรรมีการรถรญบ-ส่ง
พนญกงาน  เพืมอขอคัวามีเห็นชอบจากคัณะกรรมีการ แลีะนำาเสนอ
บริษญที แจ้งคั้่สญญญาเพืมอทีราบแลีะดำาเนินการต่อไป

ข้อ ๖.๒ กรณ่การปรญบเปล่ีมยนเส้นทีางเดินรถ สามีารถปรญบ
เปล่ีมยนได้ไมี่เกินระยะทีางท่ีมกำาหนดในสญญญา  สำาหรญบการปรญบ
เปล่ีมยนเวลีาปรญบเปล่ีมยนจุดรญบ-ส่ง ขนาด แลีะจำานวน รถรญบ-ส่ง
พนญกงาน  ทีญ้งน่้ ให้กรรมีการซึมงเปนนผู้้แทีนของเส้นทีางนญ้น ๆ ทีำา
หนญงสือแจ้งคัวามีประสงคั์ดญงกล่ีาว ถงึประธิานคัณะกรรมีการรถ
รญบ-ส่ง พนญกงานพจิารณา        แลีะ  แจ้ง  คั้่สญญญาเพืมอทีราบแลีะดำาเนิน
การต่อไป

- ตญดขอ้คัวามี “๕   กโิลีเมีตร จาก”    เพืมอเปิดกว้างกรณ่สญญญามี่การ
ปรญบเปล่ีมยนระยะทีาง
- ตญดขอ้คัวามี  “เพืมอขอคัวามีเห็นชอบจากคัณะกรรมีการ แลีะนำา
เสนอบริษญที”  เนืมองจาก  เปนนการดำาเนินการท่ีมระบุไว้ชญดเจนในสญญญา
จ้าง    ทีญ้งน่้ เปนนไปตามีการใช้งานจริงของผู้้ใช้บริการประจำาของสาย
นญ้น ๆ   ซึมงกรรมีการแต่ลีะเส้นทีางจะเปนนผู้้แทีนรญบข้อเสนอจากผู้้ใช้
บริการภายในสายแลีะแจ้งมีายญงประธิานคัณะกรรมีการรถรญบ-ส่ง
พนญกงาน ซึมงจะพิจารณาดำาเนินการโดยจะตอ้งเปนนคัวามียินยอมีอย่าง
เอกฉญนท์ีของผู้้ใช้บริการประจำาเพืมอแจ้งคั้่สญญญาดำาเนินการต่อไปได้
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-ไมี่มี่-
“ขอ้ ๖.๓ กรณ่เส้นทีางเดนิรถมีผู้้่ใชบ้ริการนอ้ยกว่า ๓ ใน ๔
ของจำานวนท่ีมนญมงทีญง้เท่ีมยวไปแลีะเท่ีมยวกลีญบนานกว่า      ๒   เดอืน      
ให ้บก.ทีบ. เสนอ ฝทีบ. พจิารณาจญดเส้นทีางเดนิรถใหมีต่ามี
คัวามีเหมีาะสมีเพืมอประโยชนข์องพนญกงานส่วนรวมี”

- เพืมอคัวามีชญดเจนแลีะเหมีาะสมีในการบริหารจญดการเส้นทีางเดินรถให้เกิดประโยชน์
ส้งสุดกญบพนญกงานแลีะให้สอดคัล้ีองกญบข้อ ๖.๑ การขอเพิมมีเส้นทีางรถรญบส่งพนญกงาน ข้อ 
๖.๑.๒  จะต้องมี่ผู้้ยืมนคัวามีจำานงในการขอใช้รถบริการ ในสายดญงกล่ีาวไมี่น้อยกว่า ๓ ใน 
๔ ของจำานวนท่ีมนญมงของรถ 
- เพิมมีเตมิีระยะเวลีา “นานกว่า   ๒   เดือน”   ตามีขอ้คัิดเห็นของสหภาพฯ

หน้า ๔
ขอ้ ๗. ในการใช้รถรญบ-ส่ง พนญกงาน แลีะล้ีกจ้าง  ให้ผู้้ใช้
บริการขึ้นรถตามีสถานะการทีำางาน (พนญกงานในเวลีา
ปกติ/พนญกงานเข้ากะ) คัรบก่อนแล้ีวจึงให้สถานะอืมนขึน้
ตามี  หากจำานวนท่ีมนญมงเต็มีให้พิจารณาใช้เส้นทีาง
ใกล้ีเคั่ยง  ทีญ้งน่้ ห้ามีมีิให้ผู้้ใช้บริการนญมงซ้อนกญน หรือเกิน
จำานวนท่ีมนญมงภายในรถบริการ

ขอ้ ๗. ในการใช้รถรญบ-ส่ง พนญกงาน แลีะล้ีกจ้าง  
๗.๑ ใหผู้้้ใชบ้ริการขึน้รถตามีสถานะการปฏบิญตงิาน(พนญกงาน
ในเวลีาปกติ/พนญกงานเขา้กะ)คัรบกอ่น  หากมีท่่ีมนญมงว่างจงึให้
สถานะอืมนขึน้ได ้     หากจำานวนท่ีมนญมงเต็มีใหพ้ิจารณาใช้เส้น
ทีางใกล้ีเคั่ยง   ทีญง้น่ ้เพืมอคัวามีปลีอดภญยห้ามีมีิให้ผู้้ใชบ้ริการ
นญมงเกนิจำานวนท่ีมนญมงภายในรถ
     ๗.๒   กรณ่พนญกงานเปล่ีมยนสถานะการปฏิบญติงานแลีะ  
จำาเปนนตอ้งใชร้ถสายเดมิี  เพราะไมีม่ี่รถในสถานะปฏฏบิญตงิาน
วิมงผู่าน  ใหพ้นญกงานสามีารถเบิกคัา่ใชจ้า่ยกรณ่รถไมีม่ีารญบได ้ 

- ตญดคัำาว่า “บริการ” ออก   เพืมอให้สอดคัล้ีองกญบนิยามี “รถ” ในข้อ ๔ หน้า ๑
- ปรญบเปล่ีมยนการใช้รถตามีสถานะการปฏิบญติงาน เนืมองจาก มี่พนญกงานท่ีมรถในสถานะ   
ไมี่ผู่านท่ีมพญกอาศญย ทีำาให้ต้องขึน้รถสถานะอืมนๆ   แลีะส่งผูลีให้ไมี่สามีารถเบิกคั่าแท็ีกซ่ม
กรณ่รถไมี่มีารญบ ดญงนญ้น จึงได้พิจารณาเพิมมีเติมีข้อ ๗.๒ เพืมอลีดข้อจำากญดลีงแลีะให้
พนญกงานสามีารถใช้รถรญบ-ส่งไดส้ะดวกขึ้นแลีะสามีารถเบิกคั่าใช้จ่ายไดก้รณ่รถไมี่มีารญบ   

หน้า ๕
- ไมี่มี่ - “ข้อ ๑๐. กรณ่เกิดการจราจรติดขญดเนืมองจากอุบญติเหตุหรือ

เหตุภายนอกอืมนใดท่ีมมีิได้เกิดจากการกระทีำาผิูดสญญญาของ
ผู้้รญบจ้าง  ซึมงส่งผูลีให้รถรญบ-ส่งพนญกงานไมี่สามีารถรญบ-ส่ง
พนญกงานได้ทีญนตามีเวลีา     แลีะพนญกงานประสงคั์ใช้รถ
บริการสาธิารณะเพืมอเดนิทีางไปปฏบิญตงิานใหท้ีญนกำาหนดเวลีา
ท่ีมได้รญบมีอบหมีาย   กรณ่น่้การเบิกคั่าเดินทีางให้อย่้ใน
ดลุียพนิจิของผู้้บญงคัญบบญญชาตน้สญงกญด”   

- เพืมอให้เกิดคัวามีชญดเจนในการเบิกคั่าใช้จ่าย  เนืมองจาก  เหตุดญงกล่ีาวเปนนเหตุสุดวิสญยไมี่
สามีารถเบิกคั่าใช้จ่ายจ้างผู้้รญบจ้างได ้แลีะการเข้ามีาปฏิบญตงิานตามีเวลีาของพนญกงานนญ้น
เปนนสิมงสำาคัญญ ดญงนญ้น จึงพิจารณาเห็นว่าพนญกงานคัวรเบิกคั่าใช้จ่ายได้จากต้นสญงกญดโดยอย่้
ในดุลียพินิจของผู้้บญงคัญบบญญชา



- ๕ -

ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ หมายเหตุ
หนา้ ๕-๖      หมวด  ๓    การขอใช้รถเพ่ือใช้ในภารกิจบริษัท (ส่วนกลาง)
- เดิมีเนื้อหาในประกาศฉบญบท่ีม ปก.๒๐๔/๒๕๕๓ ระบุให้จองรถ
ผู่านแบบฟอร์มี แลีะ/หรือ แจ้งจองผู่านโทีรศญพท์ี

- เปล่ีมยนแปลีงเปนนการขอใช้รถเปนนการขอใช้รถผู่าน ระบบ Online
“ระบบจองรถบริษญทีฯ”  

- เนืมองจาก งานยานพาหนะไดเ้ปิดใช้ระบบจองรถบริษญทีฯ แลีะ
เพืมอให้การใช้รถแลีะการเบิกคั่าใช้จ่ายสอดคัล้ีองกญบการ
เปล่ีมยนแปลีงวิธ่ิการขอใช้รถ ในข้อ ๑๑

๑๐.๓  การขอใช้รถต้้ปรญบอากาศรญบ-ส่ง พนญกงาน เพืมอปฏิบญติงาน
ในพื้นท่ีมเขตการบิน โดยมี่แนวทีางปฏิบญติ  ดญงน่้
     ๑๐.๓.๑ ขอบเขตภารกิจ   เปนนการขอใช้รถเพืมอไปดำาเนิน
ภารกิจของบริษญที เฉพาะใช้งานในพื้นท่ีมเขตการบินเท่ีานญ้น   เว้น
แตม่ี่เหตุจำาเปนน แลีะ/หรือ ฉกุเฉิน  อญนอาจจะเกิดคัวามีเส่ยหาย 
หรือได้รญบผูลีกระทีบจากการให้บริการคัวบคัุมีจราจรทีางอากาศ  
กรณ่น่้ให้อย่้ในดุลียพินิจของ ผูบก.ทีบ.  หรือผู้้ท่ีมไดร้ญบมีอบหมีาย
ในการนำารถออกนอกพื้นท่ีม

๑๒.๒  การขอใช้รถใช้งานในพื้นท่ีมเขตการบิน เพืมอปฏิบญติงานในพื้นท่ีมเขต
การบิน โดยมี่แนวทีางปฏิบญติ  ดญงน่้
     ๑๒.๒.๑ ขอบเขตภารกิจ   เปนนการขอใช้รถเพืมอไปดำาเนินภารกิจของ
บริษญที เฉพาะใช้งานในพื้นท่ีมเขตการบินเท่ีานญ้น   เว้นแต่มี่เหตุจำาเปนน
แลีะ/หรือ ฉุกเฉิน  อญนอาจจะเกิดคัวามีเส่ยหาย หรือได้รญบผูลีกระทีบจาก
การให้บริการคัวบคัุมีจราจรทีางอากาศ  กรณ่น่้ให้อย่้ในดุลียพินิจของ
ผู้อำานวยการฝ่าายบริหารศููนยคควบคุมจราจรทางอากาศูเขตสนามบิน
กรุงเทพ  (  ฝ่ศูก  .  )     หรือ ผูบก.ทีบ.  หรือผู้้ท่ีมไดร้ญบมีอบหมีายในการนำารถออก
นอกพื้นท่ีม

- เพ่ิมเติมดลุยพินิจของ ฝ่ศูก  .    ปัจจุบญนในทีางปฏิบญติ บก.ทีบ. 
ได้รญบการประสานขอให้ ฝศก. สญมงการได้   เนืมองจาก รถใช้งาน
ในพื้นท่ีมเขตสนามีบินประจำาท่ีม สภ. แลีะ ดมี.      เปนนรถเพืมอใช้
ในการสนญบสนุนการปฏิบญตงิานด้านคัวบคัุมีจราจรทีางอากาศ   
เพืมอให้การตญดสินใจในกรณ่เกิดคัวามีจำาเปนน แลีะ/หรือ กรณ่
ฉุกเฉินเปนนไปอย่างฉญบพลีญนทีญนต่อเหตกุารณ์    จึงได้ปรญบแนว
ปฏิบญติให้สอดคัล้ีองกญบการปฏิบญติงานจริงในขณะน่้



- ๖ -

ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ หมายเหตุ
หนา้ ๗      หมวด  ๔    การขอใช้รถยนตคส่วนตัวเพ่ือไปปฏิบตัิภารกจิของบริษัท
ขอ้ ๑๒.๒  การใช้รถยนต์ส่วนตญวเพืมอใช้ปฏิบญตภิารกิจของบริษญที   
ใช้หลีญกเกณฑ์ดญงต่อไปน่้
    ๑๒.๒.๑ กรณ่ท่ีมพนญกงานไดข้อใช้รถของบริษญที แลีะไดร้ญบอนุมีญติ
แล้ีว แต่ผู้้คัวบคัุมีรถไมี่สามีารถจญดให้ได้ตามีท่ีมตอ้งการ ให้ผู้้คัวบคัุมี
รถบญนทึีกคัวามีเห็นไว้ในแบบฟอร์มีการขอใช้รถ แลีะหากมี่คัวามี
จำาเปนนแลีะเร่งด่วนไมี่สามีารถเปล่ีมยนแปลีงเวลีาหรือรอได้     ให้
พนญกงานผู้้ขอใช้รถแจ้งผู้้บญงคัญบบญญชาต้นสญงกญดเพืมอใช้รถยนต์ส่วน
ตญวของตนแทีนได้ โดยรถยนต์ท่ีมนำาไปใช้ปฏิบญตภิารกิจของบริษญที 
จะต้องมี่ประกญนภญยรถยนต์ประเภที ๑ เท่ีานญ้น
   ๑๒.๒.๒  ผู้้ท่ีมขอใช้รถยนต์ส่วนตญว   แลีะไดร้ญบอนุมีญติจากผู้้บญงคัญบ
บญญชาต้นสญงกญดแล้ีวเท่ีานญ้น     จึงจะขอเบิกคั่าใช้จ่ายตามีประกาศ
เรืมอง  การใช้รถรญบจ้างสาธิารณะแลีะรถยนต์ส่วนตญวในภารกิจของ
บริษญทีท่ีมประกาศใช้อย่้ในปัจจุบญน      
   ๑๒.๒.๓ การใช้รถยนต์ส่วนตญวของพนญกงาน ให้แนบแบบฟอร์มี
การขอใช้รถท่ีมผู่านการอนุมีญติจากผู้้มี่อำานาจประกอบการเบิกจ่าย
ดว้ย   

 ขอ้ ๑๓.  การใช้รถยนต์ส่วนตญวเพืมอใช้ปฏิบญตภิารกิจของบริษญทีใช้หลีญก-
เกณฑ์ดญงต่อไปน่้
      

เ  ดมิี    ประกาศท่ีม ปก ๒๐๔/๒๕๕๓ เรืมอง แนวปฏิบญติว่าด้วยการ
ใช้รถบริษญที พ.ศ.๒๕๕๓(ส่วนกลีาง) แลีะ ประกาศท่ีม 
ปก.๘๒/๒๕๕๒ เรืมอง การใช้รถรญบจ้างสาธิารณะแลีะรถยนต์
ส่วนตญวในภารกิจของบริษญทีฯ เปนนการกำาหนดตามีภารกิจของ 
บก.ทีบ. กล่ีาวคัือ ใช้สำาหรญบคัวบคัุมีการใช้รถส่วนกลีางเท่ีานญ้น
แลีะมีไิด้มี่การกำาหนดเรืมองการใช้รถยนต์ส่วนตญวเปนนไว้ใน
ระเบ่ยบการเดินทีางไปปฏิบญตงิาน 
ดญงนญ้น  เพืมอให้เกิดคัวามีชญดเจนในการเบิกจ่าย บริษญทีฯ จึง
มีอบหมีายให้ บก.ทีบ. ปรญบปรุงแนวปฏิบญติฯ เพืมอใช้ร่วมีกญน
ทีญ้งบริษญทีฯ   
     โดยข้อมี้ลีการปรญบปรุงได้รวบรวมีระเบ่ยบภายใน           
ท่ีมเก่มยวข้องทีญ้งหมีด   รวมีทีญ้งศึกษาระเบ่ยบจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมมี่ระเบ่ยบการเบิกคั่าใช้จ่ายใกล้ีเคั่ยงกญบบริษญทีฯ 
แลีะนำาข้อมี้ลีมีาดำาเนินการปรญบแนวปฏิบญติฯ  ในฉบญบเด่ยวกญน



- ๗ -
  

ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ หมายเหตุ
หนา้ ๗      หมวด  ๔    การขอใช้รถยนตคส่วนตัวเพ่ือไปปฏิบตัิภารกจิของบริษัท     (ต่อ)

๑๓.๑  การใช้รถยนต์ส่วนตญวไปปฏิบญติภารกิจของบริษญที ต้องได้รญบอนุมีญติ
เปนนลีายลีญกษณ์อญกษรจากผู้้บญงคัญบบญญชาต้นสญงกญดจึงจะมี่สิทีธิิเบิกคั่าใช้จ่าย
ในการเดินทีางได้  ทีญ้งน่้ ให้พิจารณาอนุมีญติการใช้รถยนต์ส่วนตญวตามี
คัำาร้องขอของพนญกงานโดยพิจารณาจากคัวามีจำาเปนน    เหมีาะสมี
ปลีอดภญย แลีะประหยญด  รวมีทีญ้งบริษญทีจะไมี่รญบผิูดชอบคัวามีเส่ยหายใด ๆ
ท่ีมเกิดขึ้นกญบรถยนต์แลีะทีรญพย์สินอืมน ๆ ของพนญกงาน จากการใช้รถยนต์
ส่วนตญวของพนญกงานในภารกิจของบริษญที      

     ขอ้ ๑๓.๑ 
- นำาข้อคัวามีจากประกาศเดมิีข้อ ๑๒.๒.๑-๑๒.๒.๓ มีา 
Update แลีะเรืมองประกญนภญยประเภที ๑ จากขอ้ ๑๒.๒.๑ 
นำาไปใส่ไว้ในนิยามี “รถยนต์ส่วนตญว” (ขอ้ ๔)
- ไดเ้พิมมีเติมีขอ้คัวามีตามีข้อคัดิเห็นของสหภาพ ในข้อ ๑๓.๑ 
“...คัำาร้องขอของพนญกงานโดยพิจารณาจาก...”  

๑๓.๒  ให้ บก.ทีบ. ประกาศอญตราการชดใช้คั่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วน
ตญวในภารกิจบริษญทีให้เหมีาะสมีกญบสภาวการณ์ปัจจุบญน    ทีญ้งน่้ การเบิกคั่า
ใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วนตญวต้องไมี่เกินคั่าบญตรโดยสารเคัรืมองบินในอญตรา
ท่ีม บก.ทีบ. ประกาศไว้ในแต่ลีะเส้นทีาง   

     ข้อ ๑๓.๒  จากเดิมีท่ีมมี่ประกาศเรืมองแนวปฏิบญตแิลีะการ
ชดเชยอย่้ต่างฉบญบกญน   สหภาพแลีะ ฝทีบ. พิจารณาร่วมีกญน
เห็นว่า อญตราการชดใช้คัา่ใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วนตญวใน
บริษญที จะขึ้นอย่้กญบราคัาน้ำามีญนเปนนหลีญก บก.ทีบ. พิจารณา
เห็นว่าราคัาน้ำามีญนมี่การเปล่ีมยนแปลีงตลีอด แลีะมี่ส้ตรการ
คัำานวณท่ีมเปนนมีาตรฐาน(เอกสารแนบ ๑)  จึงคัวรมี่การติดตามี 
Update แลีะประกาศใช้ขอ้มี้ลีท่ีมเปนนปัจจุบญนอย่างต่อเนืมอง 
บก.ทีบ. จึงเสนอพิจารณาจญดทีำาประกาศแจ้งเว่ยนเช่นเด่ยวกญบ
การประกาศอญตราคั่าบญตรโดยสารเคัรืมองบินท่ีม บก.ทีบ. ดำาเนิน
การในปัจจุบญน



- ๘ - 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ หมายเหตุ
หนา้ ๗      หมวด  ๔    การขอใช้รถยนตคส่วนตัวเพ่ือไปปฏิบตัิภารกจิของบริษัท     (ต่อ)

๑๓.๓  การใช้รถยนต์ส่วนตญวปฏิบญติภารกิจของบริษญทีฯ  กรณ่เส้น
ทีางนญ้นไมี่มี่เท่ีมยวบิน ให้เปร่ยบเท่ียบคั่าใช้จ่ายตามีประกาศอญตรา
การชดใช้        คั่าใช้จ่ายในการเดินทีางด้วยรถยนต์ส่วนตญวกญบ
คั่าใช้จ่ายในการเดินทีางด้วยอญตราคั่าเช่ารถต้้ของบริษญทีตามี
สภาวการณ์ปัจจุบญน  แลีะเบิกคั่าใช้จ่ายในอญตราท่ีม ไมี่เกิ  น  คั่าใช้จ่าย  
ในการใช้รถต้้       ทีญ้งน่้ รวมีถึงการเดินทีางเปนนหมี้่คัณะจะต้อง
พิจารณาโดยเปร่ยบเท่ียบคั่าใช้จ่ายตามีประกาศอญตราการชดใช้
คั่าใช้จ่ายในการเดินทีางด้วยรถยนต์ส่วนตญว     ตามีจำานวน
พนญกงานท่ีมร่วมีเดินทีางทุีกคันกญบคั่าใช้จ่ายในการเดินทีางด้วย
อญตราคั่าเช่ารถต้้ของบริษญทีตามีสภาวการณ์ปัจจุบญน  แลีะเบิกคั่า
ใช้จ่ายในอญตราท่ีมไมี่เกินคั่าใช้จ่ายในการใช้รถต้้

     ขอ้ ๑๓.๓ ได้เพิมมีเติมีข้อคัดิเห็นจาก งน.งบ.        ในการเปร่ยบเท่ียบคั่าใช้จ่าย
กรณ่เส้นทีางนญ้น ๆ ไมี่มี่เท่ีมยวบินเพืมอให้เหมีาะสมีแลีะประหยญด   รวมีทีญ้งเพิมมีเติมี
ขอ้คัวามี “ไมี่เกินคั่าใช้จ่ายในการใช้รถต้้”  ตามีข้อคัิดเห็นของสหภาพฯ 

๑๓.๔  ให้คัำานวณระยะทีางเพืมอเบิกคั่าใช้จ่ายตามีเส้นทีางของ
กรมีทีางหลีวงในระยะทีางสญ้นแลีะตรงซึมงสามีารถเดินทีางได้โดย
สะดวกแลีะปลีอดภญย   พนญกงานสามีารถตรวจสอบข้อมี้ลีท่ีมเปนน
ปัจจุบญนเพืมอประกอบการคัำานวณ  ได้จากเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทีศภ้มีิศาสตร์ ของกรมีทีางหลีวง  (ท่ีมอ ย่้ เ ว็บไซต์
http://gisweb.doh.go.th/doh/download/)

     ขอ้ ๑๓.๔ เดิมีพนญกงานคัำานวณระยะทีางโดยอ้างอิงจากบญญชแ่นบท้ีายประกาศ
ท่ีม ปก ๑๓๗/๒๕๕๐(ฉบญบ ๙) วญนท่ีม ๕ เมีษายน ๒๕๕๐ แตเ่นืมองจาก บคั.ทีบ. ทีำาการ
ยกเลิีกประกาศฉบญบดญงกล่ีาว แลีะประกาศใชฉ้บญบท่ีม ปก ๒๗๒/๒๕๕๓ วญนท่ีม ๖ 
ตลุีาคัมี ๒๕๕๓ แทีน   ซึมงเปนนฉบญบท่ีมไมี่มี่บญญช่ระยะทีางแนบท้ีาย   ตส. จึงไดเ้สนอ  
ขอ้คัิดเห็นว่า  บก.ทีบ. จะต้องปรญบปรุงแนวปฏิบญตฯิ  จงึขอให้เพิมมีการคัำานวณระยะ
ทีางเพืมอเบิกคั่าใช้จ่ายไว้ด้วย   ดญงนญ้น บก.ทีบ. จึงไดด้ำาเนินการหาข้อมี้ลีการคัำานวณ
ระยะทีางขอหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทีรวงมีหาดไทีย กระทีรวงการคัลีญง 
กระทีรวงคัมีนาคัมี การประปาภ้มีิภาคั  ซึมงแตล่ีะหน่วยงานในหลีญกการคัำานวณ
เหมีือนกญนโดยใช้หลีญกการเด่ยวกญบกระทีรวงการคัลีญง กล่ีาวคัือ ใช้เส้นทีางของกรมี
ทีางหลีวง แลีะปัจจุบญนกรมีทีางหลีวงได้จญดทีำาเว็ปไซตเ์พืมอคัำานวณระยะทีางชืมอระบบ
สารสนเทีศภ้มีิศาสตร์  บก.ทีบ. จึงไดร้ะบุท่ีมอย่้เว็ปไซต์ดญงกล่ีาวให้พนญกงานไดใ้ช้
คัำานวณระยะทีาง  ซึมงเปนนระยะทีางท่ีมมี่การ Update สมีมำาเสมีอ

http://gisweb.doh.go.th/doh/download/


- ๙ -

ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ หมายเหตุ
หนา้ ๗      หมวด  ๔    การขอใช้รถยนตคส่วนตวัเพ่ือไปปฏิบัติภารกจิของบริษัท     (ต่อ)

 ๑๓.๕  เอกสารเพืมอใช้เปนนหลีญกฐานประกอบการเบิกคั่าใช้จ่าย
         ๑) หนญงสืออนุมีญติจากผู้้บญงคัญบบญญชา ท่ีมระบุรายลีะเอ่ยดตามี

 ขอ้ ๑๓.๑-๑๓.๔
         ๒) สำาเนาเอกสารแสดงการประกญนภญยรถยนต์ ประเภที ๑

     ๑๓.๕ ได้เพิมมีเติมีชืมอเอกสารท่ีมพนญกงานต้องแนบเบิกคั่าใช้จ่าย
เพืมอคัวามีชญดเจนในการตรวจสอบเพืมอเบิกจ่ายของ งน.งบ.

หน้า ๗-๙     หมวด ๕ การขอใช้รถบริษัทเพ่ือให้บริการพนักงาน  นอกเหนือจากภารกิจของบริษัท
- ไมี่มี่ -

ข้อ ๑๕. การขอรถเย่มยมีไข ้   ขอบเขตการขอใช้รถคัือ  ส่วนกลีาง
กำาหนดให้ สก.ทีบ. เปนนผู้้ขอใช้รถ      ในส่วนภ้มีิภาคั  เจ้าหน้า  ท่ีมศ้นย์  
คัวบคัุมีการบิน  ส่วนภ้มีิภาคัท่ีม  ได้รญบ  มีอบหมีาย    เปนนผู้้ขอใช้รถเท่ีานญ้น  

ข้อ ๑๖. การขอใช้รถเพืมอเข้าร่วมีการแข่งขญนก่ฬา        ขอบเขตการ
ขอใช้รถ    คัือ กำาหนดให้พนญกงาน(ตญวแทีนชมีรมีก่ฬาฯ)      ท่ีมจะเข้า
ร่วมีการแข่งขญนก่ฬาสามีารถขอใช้รถไดต้ามีหนญงสือขออนุมีญตเิขา้ร่วมี
การแข่งขญน

ข้อ ๑๗. การขอใช้รถเพืมอกิจกรรมี CSR  กอง/ศ้นย์/สำานญกงาน  ตอ้ง
ระบุการขอใช้รถบริษญทีในหนญงสือขออนุมีญตกิารทีำากิจกรรมี CSR ดว้ย 
เพืมอใช้เปนนเลีขท่ีมหนญงสืออ้างอิงในการขอใช้รถบริษญทีผู่านระบบจองรถ
บริษญที

- ระบุรายลีะเอ่ยดข้อ ๑๕-๑๗ เพิมมีเพืมอให้เกิดคัวามีชญดเจนในการขอ
ใช้รถทีญ้งในส่วนตา่ง ๆ ดญงน่้
ข้อ ๑๕ การเย่มยมีไข้พนญกงานซึมงมี่ สก.ทีบ. เปนนผู้้รญบผิูดชอบใน
การนำากระเช้าเย่มยมีไข้พนญกงานเปนนผู้้ขอใช้รถ รวมีทีญ้งระบุการขอใช้
ของ ศน้ย์เพิมมีเติมีตามีข้อคัิดเห็นของ ฝบภ ๑.

ข้อ ๑๖ เพิมมีเติมีการขอใช้รถของชมีรมีก่ฬาเพืมอให้เกิดคัวามีคัล่ีองตญว
ในการขอใช้ของแตล่ีะชมีรมีท่ีมจะเข้าร่วมีการแข่งขญน

ข้อ ๑๗ ปัจจุบญนมี่การจญดกิจกรรมี CSR ของหน่วยงานตา่ง ๆ  อย่าง
สมีมำาเสมีอ  จึงได้กำาหนดวิธ่ิปฏิบญติในการขอใช้รถเพืมอให้แตล่ีะหน่วย
งานขอใชไ้ด้อย่างสะดวกแลีะคัล่ีองตญวขึ้น



- ๑๐ -

ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ หมายเหตุ
หน้า 
ขอ้ ๑๙. การขอใช้รถบริษญทีในภารกิจอืมนใดนอกเหนือ
จากแนวปฏิบญติน่้ ให้พนญกงานผู้้ขอใช้ทีำาหนญงสือเพืมอแจ้ง
คัวามีประสงคั์ พร้อมีเหตุผูลีในการขอใช้ถึง ผู้้อำานวย
การกองบริการพนญกงาน ผู่าน ผู้้บญงคัญบบญญชาต้นสญงกญด  
ทีญ้งน่้ การพิจารณาอนุมีญติ ให้อย่้ในดุลียพินิจของ
กรรมีการผู้้อำานวยการใหญ่

ข้อ ๑๙. การขอใช้รถบริษญทีในกิจการอืมนใดนอกเหนือจาก
แนวปฏิบญติน่้ ให้พนญกงานผู้้ขอใช้ทีำาหนญงสือเพืมอแจ้งคัวามี
ประสงคั์พร้อมีเหตุผูลีการขอใช้ถึง ผูบก.ทีบ. ผู่าน ผู้้บญงคัญบ
บญญชาต้นสญงกญด   ทีญ้ งน่้  การพิจารณาอนุมีญติ ให้อ ย่้ ใน
ดุลียพินิจของ  “ผู้้อำานวยการฝ่ายทีรญพยากรบุคัคัลี  แลีะ  
คัุณภาพช่วิต  (ฝทีบ.)”

- ท่ีมผู่านมีามี่กรณ่ท่ีมต้องนำาเสนอ ผูวที. เพืมอขออนุมีญติการใช้รถในกิจกรรมี CSR ของกอง/
ศ้นย์   ซึมงเปนนกรณ่ท่ีมนอกเหนือจากแนวปฏิบญติฯ     โดย ผูวที. สญมงการ “พิจารณาเรืมอง
แนวปฏิบญตกิารใช้รถให้สอดคัล้ีองกญบสภาวการณ์ ว่าคัวรให้อย่างไร ขอบเขตอย่างไร แลีะ
ให้อย่้ในอำานาจระดญบใด”
(อ้างถึงหนญงสือท่ีม วส.บว ๑๐๙๐/๒๕๕๗ ลีงวญนท่ีม ๓๑/๗/๕๗ ตามีเอกสารแนบ ๒)   จึง
เสนอปรญบจากเดิมีเปนนดุลียพินิจของกรรมีการผู้้อำานวยการใหญ่ เปนน ฝทีบ. เนืมองจาก 
เปนนผู้้กำากญบดแ้ลี บก.ทีบ. แลีะรญบนโยบายจากบริษญทีฯ ส่้หน่วยปฏิบญติ

- ไมม่ี - หมวด  ๗   เบด็เตล็ด
ขอ้ ๒๒.  การปรญบใชแ้นวปฏบิญตนิ่้
            ๒๒.๑ ใหใ้ชแ้นวปฏบิญตนิ่ใ้นหมีวด ๑ , ๒ , ๓ แลีะ ๖  
ไดโ้ดยอนโุลีมีในส่วนภม้ีภิาคั
          ๒๒.๒  กรณ่มี่ข้อขญดข้องหรือปัญหาเก่มยวกญบการ
ปฏิบญติตามีแนวปฏิบญติน่้ ให้ ผูบก.ทีบ. นำาเสนอข้อขญดข้อง
หรือปัญหาดญงกล่ีาวตอ่ ฝทีบ. เพืมอพิจารณาวินิจฉญยช่้ขาด

๒๒.๓  การใดท่ีมมีไิดก้ำาหนดไว้หรือไมีอ่าจปฏบิญตไิด้
ตามีแนวปฏบิญตนิ่ใ้ห ้ผูบก.ทีบ. นำาเสนอ ฝทีบ. แลีะ               
ผู้้อำานวยการใหญ ่(ทีรญพยากรบุคัคัลี) (ผูญที.)  เพืมอพจิารณาเปนน
กรณ่ ๆ ไป  แลีะใหถ้อืปฏบิญตติามีท่ีม ผูญที. กำาหนด

- จากการประชุมร่วมกับ บภ ๑. และ บภ ๒. เห็นชอบร่วมกันว่า     รายละเอียดการ 
ใช้งานของแต่ละศููนยคแตกต่างจากส่วนกลางและแตกต่างกันไปในการใช้งานแตล่ะ
ศููนยค  ซึง่ที่ประชุมสรุปว่าทีผ่่านมาการดำาเนนิงานของศููนยคภูมิภาคสามารถบริหาร
จัดการ  และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  สำาหรับศููนยคภูมภิาค 
จึงเสนอให้พิจารณานำาแนวปฏิบัตหิมวดนีมมาปรับใช้ตามความเหมาะสมโดยอนุโลม  
โดยแต่ละศููนยคจะพิจารณานำามาปรับใช้ตามความเหมาะสมแต่ละพืมนที่เพ่ือให้เกดิ
ประสทิธิผลดียิง่ขึมนต่อไป
- พิจารณาเพิมมีเติมีหมีวด ๗ เพืมอให้ศ้นย์ฯ  สามีารถปรญบไชแ้นวปฏิบญติได้อย่างเหมีาะสมี
กญบร้ปแบบการใช้งานตามีสญญญาจ้างรถของแตล่ีะศ้นย์  ประกอบกญบอาจมี่   รายลีะเอ่ยด
ตา่ง ๆ ท่ีมต้อง Update ให้เหมีาะสมีจะสามีารถดำาเนินการไดโ้ดยคัล่ีองตญวเกิดประสิทีธิิผูลี
ตอ่บริษญทีฯ แลีะพนญกงาน  จึงมี่ข้อคัวามีระบุไว้ใน ๒๒.๒ , ๒๒.๓
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