




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2560 (196) 
วันท่ี  25 เมษายน 2560 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560 (195) 
วันท่ี  30 มีนาคม 2560 

 
วาระที่ 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ 3.1    เรื่อง   การด าเนินการเรื่อง ข้อเรยีกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
 
1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
2. ความเป็นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ   
สภาพการจ้างต่อบริษัทฯ จ านวนทั้งสิน้ 17 ข้อ   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน       
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 077/๒๕๕๙ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
 
3. ผลการด าเนินการ 

คณะเจรจาข้อเรียกร้องได้เจรจาข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นแล้ว รวมจ านวนการเจรจาทั้งหมด 6 ครั้ง 
โดยเจรจาครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ขอถอน 
ข้อเรียกร้องข้อที่  12 (ขอให้บริษัทฯ พิจารณาการใช้เวลาในการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flex Time)  
กับสมาชิกฯ ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ภูมิภาค)  

ส าหรับข้อเรียกร้องอีก 16 ข้อ ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องทั้งสองฝ่ายมีแนวทางจะเห็นชอบ
ร่วมกันได้  โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการหารอืเพื่อสรุปผลการเจรจาและด าเนินการตามกระบวนการต่อไป 
    
4. มติท่ีประชุม 
 
  



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2560 (196) 
วันท่ี  25 เมษายน 2560 

 
วาระที่ 3          เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ 3.2       เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน  กรณ ี“ภาคทัณฑ”์  
 
1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดทราบ 
 
2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 
(188)  วันที่ 30 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์”  (อ้างถึง หนังสือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 105/๒๕๕๙  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
๒๕๕๙)  

ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์” และใช้ลงโทษพนักงาน
ที่ท าผิดวินัย  ซึ่งมีสมาชิกฯ ที่ได้รับการลงโทษกรณีนี้ได้รับผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจ และคิดว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม   

จึงขอให้ สรร.ว.ท. เป็นตัวแทนน าเสนอขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับ
พนักงานเรื่อง การลงโทษทางวินัยกรณี “ภาคทัณฑ์” ให้มีการก าหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ์สูงสุด 5 ปี หรือ
ตามความเหมาะสม 

 
3. ผลการด าเนินการ 
   บค.ทบ. อยู่ระหว่างการจัดท าร่างการปรับข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ... เพื่อน าเสนอ
สายบังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  คณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    
4. มติท่ีประชุม 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2560 (196) 
วันท่ี  25 เมษายน 2560 

 
วาระที่ 3        เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.3 เรื่อง การขอหารอืการร้องทุกข์ เรื่อง การปรับเลื่อนต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ 
            ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (เขตสนามบินภูมิภาค)  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
  กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(๑๙๓) 
เมื่อวันที่ 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  
ผูร้้องทุกข์จ 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) เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สหภาพแรงงานฯ เห็นชอบในการรายงานผลการด าเนินการข้อร้องทุกข์กรณีที่ 2 ผู้ร้องทุกข์จ านวน 
1 คน แล้ว   แต่ข้อร้องทุกข์กรณีที่ 1 ผู้ร้องทุกข์จ านวน 3 คน  กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ยังไม่เข้าใจในการชี้แจง
และมีความคิดเห็นต่างจากบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมโดยประธานฯ มอบหมายให้ ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ หารือ
ร่วมกันในรายละเอียดและแนวทางการแก้ไขข้อร้องทุกข์ดว้ย 

ข้อร้องทุกข์กรณทีี่ ๑ 
สมาชิกสหภาพฯ จ านวน ๓ คน ได้รับต าแหน่ง  “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส 

(ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี)” ตั้งแต่วันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
ตามโครงสร้างต าแหน่งใหม่เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็น “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒  
(เขตสนามบินภูมิภาค )”   และตามประกาศบริษัทฯ  ที่  ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงานกลุ่มปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ฉบับเดิม) ก าหนดคุณสมบัติของ
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ดังนี้  
 

๒/กลุ่ม... 



-๒- 
 

กลุ่มปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 
กลุ่มที่ ๔ ศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค 

(ศูนย์ฯ ที่ให้บริการ Aerodrome Control Service) 
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ปก ๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗- 

 
ต าแหน่ง คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ  
(ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี     
สุราษฎรธ์านี) 

๑. เป็นพนักงานที่มี Aerodrome Control Ratingสนามบิน
แมข่่ายและสนามบินลูกข่ายครบตามที่ก าหนด 

๒. มีประสบการณ์ในต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศอาวุโส” ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมีช่ัวโมง
ท างานไม่นอ้ยกว่า ๕,๐๐๐ ช่ัวโมง 

 
ซึ่งหากเป็นไปตามคุณสมบัติเดิมที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒. พนักงานทั้ง ๓ คนจะมีประสบการณ์งานในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโสโดยมีช่ัวโมงท างานครบ ๕,๐๐๐ ช่ัวโมงในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
หรือมีจ านวนปีครบ ๓ ปี ในวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  แต่เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่ง 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีการควบรวมต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย์
ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี) (Grade 8) และต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุม
จราจรทางอากาศอาวุโส (ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี อุบลราชธานี  สุราษฎร์ธานี)  (Grade 9) เป็นต าแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ ค วบคุ ม จราจรท างอากาศ  ๓  (เขตสนามบิ นภู มิ ภ าค ) (Grade 9) และต่ อมาบ ริษั ท ฯ  
มีประกาศที่ ปก ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คุณสมบัติประจ าต าแหน่งในกลุ่มงาน
ปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อทบทวนคุณสมบัติประจ าต าแหน่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างต าแหน่ง 
ที่ปรับปรุงใหม ่ดังนั้น พนักงานจงึมขี้อร้องทุกข์ 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 
ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ ร่วมกันทบทวนรายละเอียดข้อร้องทุกข์เพื่อพิจารณาแนวทาง

ความเป็นไปได้ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ทกบ. จัดท าหนังสือ 
ความคิดเห็นของสหภาพแรงงานฯ และบทวิเคราะห์ของ ทกบ. เพื่อจะเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณา ก่อนจะ
รายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2560 (196) 
วันท่ี  25 เมษายน 2560 

 
วาระที่ 3          เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ 3.4        เรื่อง   การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง 
 
1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
2. ความเป็นมา 

กรรมการฝา่ยสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 
(194)  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหง่ประเทศไทย ดังนี้ 

1. ขอให้ปรับอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ในอัตราร้อยละ 4 เท่ากัน
ทั้งหมดทุกคน 

2. ขอใหป้รับย้อนหลังตามมติ ครม. ที่ก าหนดว่า ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557  
3. การน าผลการปฏิบัติงานของลูกจา้งในระยะเวลา 1 ปี มาใช้ประกอบการต่อสัญญาจา้งในแต่ละปี 

  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. 199/
๒๕๕๙  ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๙)  
 
3. ผลการด าเนินการ 

ทบ. ได้ทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมและวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้เสนอบริษัทฯ 
พิจารณา ซึ่งมีข้อพิจารณาให้ปรับเพิ่มข้อมูลการวิเคราะห์  ขณะนี้ ทบ. อยู่ระหว่างปรับเพิ่มข้อมูลและจะเสนอ
บริษัทฯ พิจารณาก่อนรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

 
4. มติท่ีประชุม 
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วาระที่ 3       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ 3.5   เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน (ค่าเครื่องแบบ  ค่าชุดท างาน                   
                              เฉพาะกิจ  ชุดเสื้อกันหนาว) 
 
1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 
2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่  2/2560 (194)  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน  
(ค่าเครื่องแบบ  ค่าชุดท างานเฉพาะกิจ  ชุดเสื้อกันหนาว)  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. 004 /2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560)  
 ข้อพิจารณาของ สรร.ว.ท.    

1. เงนิช่วยเหลือค่าเครื่องแบบของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้กับพนักงานชายปีละ 2,000 บาท 
และพนักงานหญิงปีละ 2,300 บาท โดยมีผลตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2547 สรร.ว.ท. 
พิจารณาว่า เป็นอัตราเงินช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภารกิจของ
พนักงานในปัจจุบัน 

2. จากการที่บริษัทฯ ได้จัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจของวิศวกร จ านวน 2 ชุด ปีเว้นปี และ
จัดเสื้อกันหนาวของพนักงานที่ปฏิบัติงานเข้ากะให้ปีละ 1 ชุด (พนักงานปกติจัดให้ 
1 ชุด/5ปี)  สรร.ว.ท. พิจารณาว่า บริษัทฯ ควรจะสนับสนุนเปลี่ยนเป็นวงเงินแทนให้กับ
พนักงานทุกปี โดยให้พนักงานจัดหาชุดปฏิบัติงานเองท าให้เกิดความสะดวกส าหรับ
พนักงานในการจัดหาชุดคุณภาพเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติงาน และเป็นการลด
ภาระการด าเนินการของบริษัทฯ ในการหาผูร้ับจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ 

 
 
 

2/3. วงเงนิ... 
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3. วงเงินที่ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเพิ่มนั้น สรร.ว.ท. ได้พิจารณาจากเงินช่วยเหลือ 
3 ส่วน ได้แก่ ค่าเสื ้อกันหนาว ค่าชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ และค่าเครื ่องแบบ
พนักงาน โดยปรับเพิ ่มอ ีกประมาณร้อยละ 10  ทั ้งนี ้ จากการตั้งงบประมาณ 
ค่าเสื้อกันหนาว เป็นเงิน 1,000 บาท ค่าชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เป็นเงิน 1,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท เมื่อน ามารวมกับค่าเครื่องแบบชายจ านวนเงิน 2,000 บาท/ปี 
หรือค่าเครื่องแบบหญิงจ านวนเงิน 2,300 บาท/ปี จะเป็นเงิน 4,500 บาท-4,800 บาท 
แต่ สรร.ว.ท. ขอใหเ้ฉลี่ยเท่ากันทั้งพนักงานชายและหญิง ในวงเงนิ 5,000 บาท/ปี  

   สรร.ว.ท. ขอเสนอบรษิัทฯ  ดังนี ้
ขอให้ บริษั ทฯ พิ จารณ าปรั บ เพิ่ ม เงิน ช่ วยเหลื อค่ าเครื่ องแต่ งกายพนั กงาน 

ดังกล่าวเป็นเงนิ 5,000 บาท/ปี โดยใหพ้นักงานเป็นผูด้ าเนินการจัดหาเองตามรูปแบบที่บริษัทฯ ก าหนด 
   
3. ผลการด าเนินการ 

จากการหารือกับผู้แทนสหภาพแรงงานฯ เสนอให้พิจารณาปรับทบทวนการเพิ่มเงินช่วยเหลือ
ค่าเครื่องแบบตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่ง ทกบ. ได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามอัตราเงินเฟ้อและอัตราการให้ความช่วยเหลือ
ของรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ประกอบการน าเสนอบริษัทฯ ซึ่งมีขอ้สรุปดังนี้ 

1. ค่าเครื่องแบบพนักงานชาย ปรับเพิ่มจาก 2,000 บาท/ปี เป็น 2,800 บาท/ปี 
2. ค่าเครื่องแบบพนักงานหญิง ปรับเพิ่มจาก 2,300 บาท/ปี เป็น 3,200 บาท/ปี 

โดยมีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ประมาณ 2.45 ล้านบาท/ปี 
  ในการนี้ จงึขอเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
4. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี 4/2560 (196) 
วันท่ี  25 เมษายน 2560 

 
วาระท่ี 3       เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี 3.6   เร่ือง   ระบบการสบืค้นเอกสาร และระบบการจัดหมวดหมู่เอกสาร 
 
1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิ จการสัมพั นธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ 3/2560 (195)  วันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง ระบบการสืบค้นเอกสาร และระบบการจัดหมวดหมู่เอกสาร  
เนื่องจากมีปัญหาการเข้าใช้งานระบบสืบค้นเอกสาร  รวมถึงระบบการจัดหมวดหมู่เอกสาร เช่น ประกาศต่าง ๆ    
สภาพการจ้าง ขอ้บังคับ ระเบียบ ของบริษัทฯ  เขา้สืบคน้คอ่นขา้งยาก บางครั้งใช้เวลามาก บางครั้งสืบคน้ไม่พบ   

ที่ประชุมมอบหมายให้ ผญว. พิจารณาทบทวนเรื่องระบบสืบค้นเอกสาร และระบบการจัด
หมวดหมู่เอกสารและน าเสนอบริษัทฯ และในฐานะ ผวท. มอบหมาย นายสพล สิงห์ดารา ทบทวนการจัดระบบ
หมวดหมู่เอกสารร่วมกับ ผญว. ทั้งนี ้ขอให้ ผญท. สนับสนุนขอ้มูลเกี่ยวกับสภาพการจ้างด้วย 

   
3. ผลการด าเนินการ 
   สท. อยูร่ะหวา่งด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ โดยจะเปิดให้ทดสอบระบบได้ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2560 
 
4. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2560 (196) 
วันท่ี  25 เมษายน 2560 

 
วาระที่ 4       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ 4.1    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี 4/2560 (196) 
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วาระท่ี 4      เร่ือง กจิการสัมพันธ์ 
วาระท่ี 4.2  เร่ือง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกจิ 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
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วาระท่ี 4          เร่ือง   กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี 4.3       เร่ือง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
                              นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
วาระท่ี 4.3.1    เร่ือง  การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้  

        กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องมาจากการท างาน พ.ศ. ... 
 
1. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดพจิารณาให้ความเห็นชอบ  
 
2. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายบริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 (196)  
วันที่  25 เมษายน  2560  เรื่อง การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้  
กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องมาจากการท างาน พ.ศ. ... 

บริษัทฯ ได้ร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ 
อันมิใช่เนื่องมาจากการท างาน พ.ศ. ... เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องมาจากการท างาน  
 ซ่ึงร่างระเบียบดังกล่าวนี ้ได้ผ่านการตรวจสอบจาก นต.บท. และผ่านความเห็นชอบจากสหภาพแรงงานฯ แล้ว  

 
3. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ขอเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ 
อันมิใช่เนื่องมาจากการท างาน พ.ศ. ...  เสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พจิารณาอนุมัติในการประชุมเดือนมิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามแนบ 
    
4. มติท่ีประชุม 
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วาระท่ี ๔ เร่ือง กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี 4.4      เร่ือง   ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถึงการร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
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วาระท่ี 4          เร่ือง  กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี 4.5       เร่ือง  ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
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วาระท่ี 5 เร่ือง อ่ืน ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 


