




การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๑     เร่ือง  แจ้งเพ่ือทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๑    เรื่อง  การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ 
       จราจรทางอากาศในภาพรวม 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
 กรรมการฝ่ายบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การพิจารณาทบทวนการจา่ยค่าใบอนุญาต
ของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจราจรทางอากาศในภาพรวม  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ  
ที่ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการสังกัดศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคเสนอใหบ้ริษัทฯ ทบทวนการจา่ยค่าใบอนุญาตฯ  
 
๓. ผลการด าเนินการ 

๑. รวท.ป และคณะศึกษาอยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อพิจารณาของ TM ที่ให้ทบทวน 
การก าหนดค่า FPL ให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานของบริษัทฯ และเสนอบริษ ัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสื ่อสาร
ผู้เกี ่ยวข้องและพนักงานในสายปฏิบัติการให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติได้จริง   ซึ่งได้ประชุมหารือ
ร่วมกับสหภาพแรงงานฯ มาด้วยแล้ว เมื ่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒   และประชุมหารือร่วมกันของ 
คณะศึกษาเพื่อจัดท าข้อสรุปการทบทวนการก าหนดค่า FPL   

ทั ้งนี ้ คณะศึกษามีก าหนดจะประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารในสังกัดปฏิบัติการ  
ที่เกี่ยวข้องในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาก่อนน าเสนอที่ประชุม TM 
พิจารณาต่อไป  

 
 

๒/๒. ในส่วน... 
 
 



 
 

-๒- 
 
๒.  ในส่วนของ ทกบ. รวบรวมข้อมูลจ านวนเที่ยวบินระหว่างมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ซึ่งได้รับข้อมูลจาก นบ. และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ขณะนี้ ทกบ. ได้ประสานการนัดหารือร่วมกับ
ผูเ้กี่ยวข้องด้านการนับจ านวนเที่ยวบินเพื่อประกอบการวิเคราะห์น าเสนอสายงานต่อไป 

 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๓       เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.๒    เร่ือง   การพิจารณาอัตราจ ากัดของวิศวกรศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒๑๘)  เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เพื่อพิจารณาเรื่อง การพจิารณาอัตราจ ากัดของ
วศิวกรศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค     (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวทิยุการบินแห่งประเทศไทย
ที่ สรร.ว.ท. ๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ผญศ. พิจารณารายละเอียดของงานทั้งหมดประกอบการพิจารณาทบทวนโครงสร้างของ 
ส่วนภูมิภาค โดยพจิารณาภาพรวมร่วมกับ ทกบ.  จากการประชุมหารือร่วมกันในวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  
มีประเด็นพิจารณา ๒ ส่วน ได้แก่ โครงสร้างของส่วนภูมิภาคและอัตราจ ากัดของวิศวกรภูมิภาค ซ่ึงมี
รายละเอียดที่ต้องหารือเพิ่มเติมในส่วนของงานด้านเทคนิคเพื่อประกอบการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ
อัตราก าลัง อัตราจ ากัด และ Job Description  จากนั้นจะน าหารือในที่ประชุมการทบทวนโครงสร้างของ 
ส่วนภูมิภาคในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๓       เร่ือง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระท่ี ๓.๓    เร่ือง   การพิจารณาทบทวนระบบการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (๒๑๙)  เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  ขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนระบบการพิจารณา
บ าเหน็จประจ าปี  

 
๓. ผลการด าเนินการ 

สหภาพแรงงานฯ แจ้งรายช่ือผู้แทนฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เพื่อร่วมเป็นคณะท างานพิจารณา
ทบทวนระบบการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีมายัง บค.ทบ. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง บค.ทบ. ด าเนินการ 
ตามกระบวนการน าเสนอแต่งตั้งคณะท างานพจิารณาทบทวนระบบการพจิารณาบ าเหน็จประจ าปี  เม่ือได้รับ
อนุมัติแล้วคณะท างานฯ จะประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกันต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔       เร่ือง  กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี ๔.๑    เร่ือง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกจิตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเดน็น ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔      เร่ือง กจิการสัมพันธ์ 
วาระท่ี ๔.๒   เร่ือง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกจิ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ - 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔ เร่ือง กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี ๔.๓ เร่ือง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกจิ         
วาระท่ี ๔.๓.๑   เร่ือง   การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
   เพื่อพิจารณาการทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม  ร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ... จากข้อพิจารณากลั่นกรองจากประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพจิารณาอนุมัติ ต่อไป 
 
๒. ความเป็นมา 
  ตามที่คณะกรรมการจัดการสวัสดิการเห็นสมควรให้มีการแก้ไขระเบียบวา่ด้วยสวัสดิการ
พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓   และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓)  
เม่ือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบวา่ด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
ซ่ึงมีผลเช่ือมโยงกับระเบียบวา่ด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินคา่ท าศพ  โดย 
บค.ทบ. ได้จัดท าข้อมูลเสนอบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๖๑ (๒๑๘) เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  และเสนอคณะกรรมการกฎหมายและ
ระเบียบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๕๔) เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ซ่ึงคณะกรรมการกฎหมายฯ 
ได้มีขอ้พจิารณากลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบร่างระเบียบฯ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป  

 
 
 
 

๒/๓. ผลการด าเนินการ... 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
        บค.ทบ. จึงได้ทบทวนและจัดท าร่างระเบียบวา่ด้วยการจ่ายเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)  พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ที่ ผ่านการพิจารณา 
โดยคณะกรรมการกฎหมายฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)  ซ่ึงมีสาระส าคัญที่ปรับแก้ดังนี ้  
   ๑. ตัดข้อความในวรรคสองออก “เม่ือบริษัทได้จ่ายค่าท าศพให้ผู้มีสิทธิครบถ้วน 
ตามความในวรรคหนึ่งแล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าท าศพตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงานที่ใช้บังคับ 
ในขณะนั้น” 
   ๒.  แก้ไขข้อความในวรรคทา้ยจาก “ฌาปนสถานหรือมัสยิดหรืออื่น ๆ” เป็น “สถานที่
ปลงศพ”  
   ๓.  ตัดขอ้ความวรรคทา้ยข้อ ๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ 
  ๔.  แก้ไขขอ้ความในวรรคทา้ย ข้อ (๓) จาก “เสียชีวิต” เป็น “ตาย” 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



สิง่ที่ส่งมาด้วย ๑ 

-ร่าง- 
ระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ... 
........................................................................ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  
ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ในการประชุมครั้งที่ ......../.......(........)   
เมื่อวันที.่...................... จึงได้ก าหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  
ว่าด้วยการจา่ยเงนิทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.…….” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ว่าด้วยการจา่ยเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน 
  “ข้อ ๑๕ กรณีพนักงานหรือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือ
สูญหาย บริษัทจะจ่ายเงินค่าท าศพเป็นจ านวน ๓ เท่าของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้ายที่พนักงานหรือ
ลูกจ้างได้รับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินค่าท าศพให้แก่ผู้มีสิทธิ
ตามล าดับ คือ  
  (๑) บุคคลซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างผู้ตายท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและ 
ได้เป็นผู้จัดการศพ 
  (๒) คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของพนักงานหรือลูกจ้างผู้ตาย ที่มีหลักฐาน 
แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ 
  (๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ 
  หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ เช่น หลักฐานจากสถานที่ปลงศพพร้อมทั้ง
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ดังน้ี 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการศพ 
  (๒) ส าเนาใบมรณบัตรหรอืหลักฐานที่แสดงว่าพนักงานหรอืลูกจ้างตาย” 
  
    ประกาศ ณ  วันที่ .........................พ.ศ.................... 
 
       (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
             ประธานกรรมการ 
        บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 



 
ระเบียบบรษิัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

..................................................... 
 
  โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพ 
การจ้างในรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๕๘๔) เมื่อวันที่  
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  จงึก าหนดระเบียบไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
  ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย
การจา่ยเงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ข้อ ๒. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับนับแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ ๔. ในระเบียบนี ้
  “บริษัท” หมายถึง บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “พนักงาน” หมายถึง พนักงานบริษัท วิทยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด 
  “ลูกจา้ง” หมายถึง ลูกจา้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “กรรมการผู้อ านวยการใหญ่” หมายถึง กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบิน
แหง่ประเทศไทย จ ากัด 
  “คณะกรรมการแพทย์” หมายถึง คณะกรรมการที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการตาม
ระเบียบนี ้
  “ค่าจ้าง” หมายถึง ค่าจ้างตามความหมายที่ก าหนดอยู่ในข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน 
และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของลูกจ้างที่ใช้บังคับในขณะนั้น 
  “ค่าจ้างรายเดือน” หมายถึง ค่าจ้างรายเดือนในเดือนที่พนักงานหรือลูกจ้างประสบ 
อันตราย หรอืเจ็บป่วย หรอืเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรอืสูญหาย 
  แต่ถ้าหากพนักงานหรือลูกจ้างรายใดได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ ตามข้อบังคับ  
เกี่ยวกับเงินเดือน ต าแหน่ง บ าเหน็จประจ าปีและเงินชดเชยเวลาที่ใช้บังคับในขณะนั้น เงิน เดือน ค่าจ้าง
รายเดือน ใหห้มายความถึง เงินเดอืนภายหลังจากที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษแล้ว 
  “ประสบอันตราย” หมายถึง การที่พนักงานหรือลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือ
ผลกระทบทางจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการท างานหรือเนื่องจากการป้องกันรักษา
ผลประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทหรอืการปฏิบัติตามค าสั่งของบริษัท 
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  “เจ็บป่วย” หมายถึง การที่พนักงานหรือลูกจ้างมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางร่างกาย
หรอืจิตใจ หรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 
  “สูญหาย” หมายถึง การที่พนักงานหรือลูกจ้างหายไปในระหว่างท างานหรอืปฏิบัติตาม
ค าสั่งของบริษัท ซึ่งเหตุอันควรเชื่อว่าพนักงานหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย เพราะประสบเหตุอันตรายที่
เกิดขึ้นในระหว่างท างานหรือปฏิบัติตามค าสั่งของบริษัทนั้นรวมตลอดถึงการที่พนักงานหรือลูกจ้าง
หายไปในระหว่างเดินทางโดยพาหนะใด ๆ เพื่อไปหรือกลับจากการท างานให้บริษัท ซึ่งมีเหตุอันควร 
เชื่อว่าพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและพนักงานหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันนับแตว่ันที่เกิดเหตุนั้น 
  “สูญเสียสมรรถภาพ” หมายถึง การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการ
ท างานของรา่งกายหรอืจติใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์สิ้นสุดแลว้ 
  “เงินทดแทน” หมายถึง เงินที่จ่ายให้ เป็ นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้ น
สมรรถภาพในการท างานและค่าท าศพ 
  “ค่าทดแทน” หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบนี ้
ส าหรับการประสบอันตรายหรอืการเจ็บป่วยหรอืสูญหายของพนักงานหรอืลูกจ้างตามระเบียบนี้ 
  “ค่ารักษาพยาบาล” หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล  
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เพื่อให้ผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วย 
บรรเทาลงหรือหมดสิน้ไป และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ หรอืวัตถุที่ใช้แทน
หรอืท าหนา้ที่แทน หรอืช่วยอวัยวะที่ประสบอันตราย 
  “ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพในการท างาน 
  “การฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน” หมายถึง การจัดให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่ง
ประสบอันตรายหรือป่วยหรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย 
หรอืจติใจ หรอืการฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของร่างกาย 
  “ค่าท าศพ” หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของพนักงานหรือลูกจ้าง 
ตามประเพณีทางศาสนาของพนักงานหรือลูกจา้ง หรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่นในกรณีที่พนักงานหรือ
ลูกจา้งถึงแก่ความตายเนื่องจากประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยหรอืสูญหาย 
  “ทุพพลภาพ” หมายถึง การสูญเสียอวัยวะ หรอืสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรอืของ
ร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท างานได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณ์ที่คณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศก าหนด 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ  ๕. เพื่ อประโยชน์ ในการพิจารณาวินิจฉัย เงินทดแทน บริษัทอาจแต่งตั้ ง

คณะกรรมการแพทย์ขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน ๓ คน 
เพื่อร่วมพจิารณาวินจิฉัยเงินทดแทนกับบริษัท 

ข้อ ๖. เมื่อบริษัทพิจารณาวินิจฉัยว่า เป็นกรณีประสบอันตายหรือเจ็บป่วยหรอืเจ็บป่วย
จนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่บริษัทหรือการป้องกันรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่บริษัทหรือการปฏิบัติตามค าสั่งของบริษัทแล้ว พนักงานหรือลูกจ้างผู้นั้นจะได้รับ  
สิทธิประโยชนต์ามรายการดังตอ่ไปนีสุ้ดแต่กรณี 

(๑) สิทธิในเงินทดแทนตามที่ระเบียบนีก้ าหนด 
(๒) สิทธิในการหยุดพักรักษาตัวตลอดระยะเวลาที่เจ็บป่วย โดยไม่ถือเป็นวันลาและให้

ได้รับค่าจา้งเต็มตลอดระยะเวลาที่หยุดพักรักษาตัว แตไ่ม่เกิน ๑ ปี 
ข้อ ๗. กรณีพนักงานหรือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือ

สูญหาย ให้บุคคลต่อไปนีเ้ป็นผู้มสีิทธิได้รับทดแทน 
(๑) บิดามารดา 
(๒) สามีหรอืภรรยา 
(๓) บุตรซึ่งมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี หรือมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี และยังศกึษาอยู่ในระดับที่ไม่สูง

กว่าปริญญาตรี ทั้งนีใ้ห้มสีิทธิได้รับได้ไม่เกินอายุ ๒๕ ปี 
(๔) บุตรซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี แต่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งอยู่ใน

อุปการะของพนักงานหรอืลูกจา้งก่อนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 
ให้บุตรของพนักงานหรอืลูกจ้างซึ่งเกิดภายใน ๓๑๐ วันนับแต่วันที่พนักงานหรือลูกจ้าง

ถึงแก่ความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วันคลอดโดยให้ผู้มีสิทธิ 
ตามวรรคหนึ่งแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทและแนบหลักฐานการเกิดเพื่อพิจารณาจ่ายเงินทดแทนให้แก่
บุตรของพนักงานหรอืลูกจา้ง 

ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้บริษัทจ่ายเงินทดแทนแก่ผู้ซึ่งอยู่ใน
อุปการะของพนักงานหรือลูกจ้างที่ตายหรือสูญหายก่อนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่  
ความตายแต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าว จะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดการอุปการะจากพนักงาน
หรอืลูกจา้งที่ตายหรือสูญหายด้วย 
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ให้ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแต่ละคนได้รับส่วนแบ่งกัน ในกรณีที่สิทธิได้รับ
เงินทดแทนสิ้นสุดลง เพราะผู้มีสิทธิผู้หนึ่งผู้ใดตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหม่หรือมิได้สมรสแต่มี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่กินฉันสามีหรือภรรยากับชายหรือหญิงอื่น หรือบุตรไม่มีลักษณะตาม 
(๓) หรอื (๔) อีกต่อไป ใหน้ าส่วนแบ่งของผูห้มดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวไปเฉลี่ยให้แก่ผูม้ีสิทธิ
อื่นต่อไป 

 การได้รับส่วนแบ่งในข้อนี้ ถ้าไม่ได้รับส่วนแบ่งในคราวเดียวกันทั้งหมด ให้รับส่วนแบ่ง
อยู่ได้ไม่เกิน ๘ ปีนับแต่วันที่พนักงานหรอืลูกจา้งถึงแก่ความตายหรือวันที่สูญหาย 

 ข้อ ๘. บริษัทไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ร่างกายและสมรรถภาพในการท างานให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างในการประสบอันตราย หรือการ
เจ็บป่วยของพนักงานหรอืลูกจา้งเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

 (๑) เสพของมนึเมาหรอืสิ่งเสพติดอื่นจนไม่สามารถครองสตไิด้ 
 (๒) จงใจใหต้นเองประสบอันตราย หรอืยอมใหผู้อ้ื่นท าให้ตนประสบอันตราย 
 (๓) การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นมิใช่โรคที่เกิดจากการท างานตามที่กฎหมายว่าด้วยเงิน

ทดแทนก าหนด 
 ข้อ ๙. การจา่ยเงนิทดแทนตามระเบียบนี ้ให้จา่ยจากงบด าเนินการของบริษัท 
 ข้อ ๑๐. หา้มไม่ให้บริษัทหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ 

   
หมวด ๒ 

การด าเนินการพิจารณาวินิจฉัย 
เกี่ยวกับการจ่ายเงนิทดแทน 

 
 ข้อ ๑๑. เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้พนักงาน

หรือลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นค าร้องเรียกเงินทดแทนต่อบริษัท โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดภายใน 
๑๘๐ วันนับแตว่ันประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
  ในกรณีที่การเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  
ให้พนักงานหรือลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นค าร้องเรียกเงินทดแทนต่อบริษัทภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ทราบ 
การเจ็บป่วย 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

 ข้อ ๑๒. ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดส่งค าร้องเรียกเงินทดแทนมายังกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่หรือผู้ที่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่มอบหมายภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการโดยเร็ว และบริษัทจะมีหนังสือแจง้ผลการพิจารณาใหพ้นักงาน
หรือลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิทราบโดยไม่ชักช้าว่ามีสิทธิได้รับทดแทนหรือไม่ จ านวนเท่าใด และเป็น
ระยะเวลาเท่าใด ในกรณีที่มีสิทธิได้รับเงนิทดแทน บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานหรอืลูกจ้างหรือ
ผูม้ีสทิธิตั้งแตว่ันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วยหรอืสูญหาย 

 ในกรณีที่ปรากฏต่อบริษัทภายหลังว่าผลการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยของ
พนักงานหรือลูกจ้างเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นเหตุให้สิทธิการได้รับเงินทดแทนเปลี่ยนแปลง บริษัทจะมี
หนังสือแจ้งให้พนักงานหรอืลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิทราบ และจ่ายเงินทดแทนตามสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น 
โดยใหม้ีผลในการจ่ายเงนิทดแทนคราวตอ่ไป 

 ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิไม่พอใจผลการพิจารตามหนังสือแจ้ง 
ของบริษัทให้พนักงานหรือลูกจ้างหรอืผู้มีสิทธิน าคดีไปฟ้องศาลแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจง้ 

 
หมวด ๓ 

การจ่ายเงนิทดแทน 
 
 ข้อ ๑๓. กรณีพนักงานหรือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมีสาเหตุ 

เนื่องมาจากการท างานหรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทหรือการปฏิบัติตามค าสั่งของบริษัท
และจ าต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน 
บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและคา่รักษาพยาบาลแรกเข้าตามความเป็นจรงิ 

 ส าหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง บริษัทจะจัดให้เข้ารับการรักษาตามความเหมาะสม
ในความดูแลของบริษัท และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามความจ าเป็นอีกทั้งหากมีความจ าเป็น 
อื่นใดที่จะท าให้สภาพแห่งอันตราย หรืออาการเจ็บป่วยทุเลากลับคืนสู่ปกติได้โดยเร็วตามค าแนะน า  
ของแพทย์ บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสว่นนั้นดว้ย 

 กรณีบริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานหรือลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือ 
เจ็บป่วยแล้ว พนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวไม่มีสิทธิน ามาเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบว่าด้วย
สวัสดิการพนักงานที่ใชบ้ังคับในขณะนั้นได้อกี 

 
 
 
 
 



๑. แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบบรษิทั วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

———————————————— 

-๖- 
 

 ข้อ ๑๔. กรณีพนักงานหรือลูกจ้างมีความจ าเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย 
และจติใจ และหรอืสมรรถภาพในการท างาน บริษัทจะจา่ยค่าฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวเท่าที่จ่ายจริง 

 ข้อ๑ ๑๕. กรณีพนักงานหรือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ 
ความตายหรือสูญหาย บริษัทจะจ่ายเงินค่าท าศพเป็นจ านวน ๓ เท่าของค่าจ้างรายเดือนเดือน
สุดท้ายที่พนักงานหรือลูกจ้างได้รับอยู่ แต่ทั้งน้ีต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัท 
จะจ่ายเงนิค่าท าศพให้แก่ผู้มีสิทธิตามล าดับ คอื 

 (๑) บุคคลซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างผู้ตายท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและ 
ได้เป็นผู้จัดการศพ 

 (๒) คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของพนักงานหรือลูกจ้างผู้ตาย ที่มีหลักฐาน 
แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ 

 (๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ 
 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ เช่น หลักฐานจากสถานที่ปลงศพพร้อมทั้ง

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงนิ ดังน้ี 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการศพ 
 (๒) ส าเนาใบมรณบัตรหรือหลักฐานที่แสดงว่าพนักงานหรอืลูกจ้างตาย” 
 ข้อ ๑๖. บริษัทจะจา่ยค่าทดแทนเป็นรายเดือนดังต่อไปนี้ 
 (๑) ร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างไม่สามารถ

ท างานติดต่อกันได้เกิน ๓ วัน ไม่ว่าพนักงานหรือลูกจ้างจะสูญเสียอวัยวะตาม (๒) ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
โดยจ่ายนับแต่วันแรกที่พนักงานหรือลูกจ้างไม่สามารถท างานได้ไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ท างานได้ แตต่้องไม่เกิน ๑ ปี 

 (๒) ร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างต้องสูญเสีย
อวัยวะบางส่วนหรือหลายส่วนของร่างกาย โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายระเบียบนี ้แตร่วมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๐ ปี 

 (๓) ร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีพนักงานหรือลูกจ้างทุพพลภาพ 
โดยจ่ายตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ ๒ ท้ายระเบียบนี ้แตร่วมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ ปี 

 
 
 
 

 
 
 



-๗- 
 

 (๔) ร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือนส าหรับกรณีที่พนักงานหรอืลูกจ้างถึงแก่ความตาย
หรอืสูญหายมกี าหนด ๘ ปี 

 ในกรณีที่บริษัทจ่ายค่าทดแทนตาม (๒) หรือ (๓) และต่อมาพนักงานหรือลูกจ้างได้ 
ถึงแก่ความตายในขณะที่รับค่าทดแทนยังไม่ครบระยะเวลาตามสิทธิดังกล่าว บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ผู้มีสิทธิตามข้อ ๗ จนครบก าหนดระยะเวลาตามสิทธิ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
รวมกันต้องไม่เกิน ๘ ปี 

 ในกรณีพนักงานหรือลูกจ้างสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย หรือสูญ เสีย
สมรรถภาพของอวัยวะไปเพียงบางส่วนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามตารางที่ ๑ ท้ายระเบียบนี ้ 
ให้ถือว่าเป็นกรณีสูญเสียอวัยวะตาม (๒) และให้มีระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามผลการประเมินการ
สูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะเป็นร้อยละของสมรรถภาพทั้งร่างกายในอัตราความสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ ๑ ต่อระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน ๒ เดือน แตต่้องไม่เกิน ๑๐ ปี 

 ข้อ ๑๗. ค่าทดแทนตามข้อ ๑๖ จ่ายไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
รายวันสูงสุดตามกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองแรงงานคูณด้วย ๒๖ และไม่เกินเดอืนละ ๑๒,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๑๘. กรณีพนักงานหรือลูกจ้างต้องทุพพลภาพตามข้อ ๑๖ (๓) ให้มีระยะเวลาการ
จา่ยค่าทดแทนมีก าหนด ๑๕ ปี ตามประเภทของการทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดอยู่ในตาราง
ที่ ๒ ท้ายระเบียบนี ้

 ข้อ ๑๙. ในกรณีพนักงานหรือลูกจ้างสูญ เสียอวัยวะของร่างกายหรือสูญ เสีย
สมรรถภาพอวัยวะเกินกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ถือว่าเป็นกรณีทุพพลภาพตามข้อ ๑๖ (๓) และใหม้ีระยะเวลา
การจา่ยค่าทดแทน ๑๕ ปี 
  ข้อ ๒๐. ให้พนักงานหรือลูกจ้างได้รับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
ภายหลังจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 
  (๑) เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างได้รับการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางการแพทย์อย่าง
เต็มที่แล้ว หรือสิ้นสุดการรักษาซึ่งไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้และพยาธิสภาพของอวัยวะนั้นคงที่  
ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอกี 
   (๒) เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่พนักงานหรือลูกจ้างประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย 
  ข้อ ๒๑. ให้แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผูป้ระเมินการสูญเสียอวัยวะ หรือการ
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ โดยให้น าวิธีการประเมินและอัตราสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจติใจ
ที่ก าหนดขึน้ส าหรับการจา่ยเงนิทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 



-๘- 
 

  ในกรณีที่ไม่มีการก าหนดวิธีการประเมินและอัตราการสูญเสียสมรรถภาพส าหรับ
อวัยวะใดให้คณะกรรมการแพทย์ที่บริษัทแต่งตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า  
๓ คน เป็นผู้ประเมินและก าหนดอัตราการสูญสมรรถภาพของอวัยวะนั้น 
  ข้อ ๒๒. ในกรณีที่บริษัทได้ท าสัญญาประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในการประสบ
อันตรายหรอืเจ็บป่วยแก่พนักงานหรือลูกจ้าง หากสิทธิตามสัญญาประกันภัยที่จะได้รับต่ ากว่าสิทธิที่จะ
ได้รับเงินทดแทนจากบริษัทแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้กับผูม้ีสิทธิตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๑๖ 
  ข้อ ๒๓. ในกรณีพนักงานหรือลูกจ้างหยุดงาน ๓ วันท างานติดต่อกันเนื่องจากประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย บริษัทอาจขอความเห็นจากแพทย์ผู้ท าการรักษาหรือแพทย์ประจ าสถาน  
ประกอบกิจการ หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานหรือลูกจ้างก่อนให้พนักงานหรือลูกจ้าง 
กลับเข้าท างานอีกก็ได้ 

 ข้อ ๒๔. ถ้าพนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดมีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาล 
ของราชการหรือที่ราชการยอมรับแสดงว่าไม่อาจท างานในหน้าที่เดิมได้ บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนงาน
ให้พนักงานหรือลูกจา้งผู้นั้นตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานหรือ
ลูกจา้ง 

 ข้อ ๒๕. ให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยตีความในกรณีที่มีปัญหา
การปฏิบัติตามระเบียบ 

 
 ประกาศ ณ วันที่ .........................................พ.ศ. ............. 
 
 
 

(พิมพ์ช่ือเต็ม) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตารางที่ ๑ 
ประเภทของการสูญเสียอวัยวะและระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน 

 
 
 

ประเภทของการสูญเสียอวัยวะ 

 
 

ค าจ ากัดความ 

ระยะเวลา 
การจ่าย 
ค่าทดแทน 

(เดือน) 
๑. แขนขาดระดับข้อศอก แขนขาดระดับข้อศอกขึ้นไป ๑๒๐ 
๒. แขนขาดระดับต่ ากว่าข้อศอก แขนขาดระดับต่ ากว่าศอก และ/หรือข้อมือ 

และยังงอขอ้ศอกได้ 
๑๑๔ 

๓. มอืขาด นิ้วมือทั้งห้าขาดตั้งแต่ระดับข้อโคนนิ้วของ
ทุกนิ้วขึ้นไปถึงขอ้มอื 

๑๐๘ 

๔. นิว้หัวแมม่อืขาด นิ้วหัวแม่มือขาดตั้งแต่ระดับข้อโคนนิ้วขึ้น
ไปถึงขอ้มอื 

๔๔ 

๕. นิว้หัวแมข่าดระดับข้อปลายนิว้ นิว้หัวแมม่อืขาดระดับข้อปลายนิว้ ๒๒ 

๖. นิว้ชี้หรอืนิว้กลางขาด นิว้ชี้หรอืนิว้กลางขาดระดับข้อโคนนิว้ ๒๒ 

๗. นิว้ชี้หรอืนิว้กลางขาดระดับข้อนิ้วกลาง นิว้ชี้หรอืนิว้กลางขาดระดับข้อกลางนิว้ ๑๖ 

๘. นิว้ชี้หรอืนิว้กลางขาดระดับข้อปลายนิว้ นิว้ชี้หรอืนิว้กลางขาดระดับข้อปลายนิว้ ๑๐ 

๙. นิว้นางหรอืนิว้ก้อยขาด นิว้นางหรอืนิว้ก้อยขาดระดับข้อโคนนิว้ ๑๐ 

๑๐. นิว้นางหรอืนิว้ก้อยขาดระดับข้อกลางนิว้ นิว้นางหรอืนิว้ก้อยขาดระดับข้อกลางนิว้ ๘ 

๑๑. นิว้นางหรอืนิว้ก้อยขาดระดับข้อปลายนิ้ว นิว้นางหรอืนิว้ก้อยขาดระดับข้อปลายนิว้ ๖ 

๑๒. ขาขาดข้อสะโพก ขาขาดผา่นข้อสะโพก ๘๐ 

๑๓. ขาขาดระดับข้อเข่า ขาขาดผา่นข้อเข่า ๖๔ 

๑๔. เท้าขาด เท้าขาดผา่นข้อเท้า ๕๐ 

๑๕. เท้าขาดระดับกลางเท้า เท้าขาดระดับกลางเท้า ๓๖ 

๑๖. นิว้หัวแมเ่ท้าขาดที่ระดับข้อโคนนิว้ นิว้หัวแมเ่ท้าขาดที่ระดับข้อโคนนิว้ ๑๐ 

๑๗. นิว้หัวแมเ่ท้าขาดที่ระดับข้อปลายนิว้ นิว้หัวแมเ่ท้าขาดที่ระดับข้อปลายนิว้ ๔ 

๑๘. นิว้เท้าอื่นหนึ่งนิ้วขาดที่ระดับข้อโคนนิว้ นิว้เท้าอื่นหนึ่งนิ้วขาดที่ระดับข้อโคนนิว้ ๒ 

๑๙. นิว้เท้าอื่นทั้งสี่นิ้วขาดที่ระดับข้อโคนนิ้ว นิว้เท้าขาดทุกนิ้วที่ระดับข้อโคนนิว้ ๑๘ 



ตารางที่ ๒ 
ประเภทของการทุพพลภาพและระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน 

 
ประเภทของการทุพพลภาพ ระยะเวลาการจ่าย 

ค่าทดแทน (ปี) 
๑. ขาทั้งสองขา้งขาด ๑๕ 

๒. มอืหนึ่งขา้งกับเท้าหนึ่งขา้งขาด ๑๕ 

๓. มอืทั้งสองขา้งขาด ๑๕ 

๔. สูญ เสียลูกตาทั้ งสองข้างหรือสูญ เสียลูกตาข้างหนึ่ งกับสูญ เสีย
สมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไปหรือเสียความสามารถ 
ในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่าของตาอีกข้างหนึ่งหรือสูญเสีย 
สมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึน้ไปหรอืเสียความสามารถในการ
มองเห็นต้ังแต ่๓/๖๐ หรอืมากกว่าของตาทั้งสองขา้ง 

๑๕ 

๕. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ศีรษะ และ/หรือกระดูกสันหลังเป็นเหตุให้
สูญเสียสมรรถภาพในการท างานโดยสิน้เชงิของ 
     ๕.๑ ขาทั้งสองขา้ง หรอื 
     ๕.๒ มอืหนึ่งขา้งกับเท้าหนึ่งขา้ง หรอื 
     ๕.๓ มอืทั้งสองขา้ง 

๑๕ 
 

๖. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ศีรษะ อันเป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติของ
ความรู้สึกตัว และ/หรือจิตฟั่นเฟือนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และ
ไม่สามารถรักษาให้หายได้หรือวกิลจรติ 

๑๕ 

 
 



สิ่งที่สง่มาด้วย ๒ 
 

ตารางเปรียบเทยีบระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ กับระเบียบท่ีน าเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
 

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงนิ
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงนิ
ทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

แก้ไขตามข้อคดิเห็นของ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 

ค าอธิบาย 

 
 
 
 
 
“ข้อ ๑๕ กรณีพนักงานหรือลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึง
แก่ความตายหรือสูญหาย บริษัท 
จะจ่ายเงินค่าท าศพเป็นจ านวน  
๓ เท่าของค่าจ้างรายเดือนเดือน
สุดท้ายที่พนักงานหรือลูกจ้างได้รับ
อ ยู่  แ ต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๕๐ ,๐๐๐ บาท  ใ ห้ แก่ บุ คคลที่
พนักงานหรือลูกจ้างผู้นั้นระบุชื่อไว้ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่ง
ระเบียบบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
“ข้อ ๑๕ กรณีพนักงานหรือลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึง 
แก่ความตายหรือสูญหาย บริษัท 
จะจ่ายเงินค่าท าศพเป็นจ านวน ๓ เท่า
ของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้ายที่
พนักงานหรือลูกจ้างได้รับ แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดย
บริษัทจะจ่ายเงินค่าท าศพให้แก่ผู้มีสิทธิ
ตามล าดับ คือ  

 
 
 
 
 
“ข้อ ๑๕ กรณีพนักงานหรือลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึง 
แก่ความตายหรือสูญหาย บริษัท 
จะจ่ายเงินค่าท าศพเป็นจ านวน ๓ เท่า
ของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้ายที่
พนักงานหรือลูกจ้างได้รับ แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดย
บริษัทจะจ่ายเงินค่าท าศพให้แก่ผู้มีสิทธิ
ตามล าดับ คือ  

 
 
 
 
 
๑. ขอเสนอปรับเพิ่มเงินค่าท าศพจาก 
“ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท” เป็น  
“ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท” เพื่อ
ช่วยเหลือการจัดการศพพนักงานหรือ
ลูกจ้างให้ ได้ รับมากขึ้น  เนื่ องจาก
ปัจจุบันค่าเฉลี่ยค่าครองชีพด้านเงินเฟ้อ
สู ง ขึ้ น  พ ร้ อ ม ทั้ ง ข อ เ ส น อ แ ก้ ไ ข
หลั ก เกณฑ์ ของผู้ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ เ งิ น 
ค่าท าศพเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น 



ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงนิ
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงนิ
ทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

แก้ไขตามข้อคดิเห็นของ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 

ค าอธิบาย 

หากบุคคลที่พนักงานหรือลูกจ้าง
ระบุชื่อเสียชีวิตและพนักงานหรือ
ลูกจ้างไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างตาย บริษัท
จะจ่ายเงินค่าท าศพให้แก่ผู้มีสิทธิ
ตามล าดับ คือ  
(๑) คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของ
พนักงานหรอืลูกจ้างผู้ตาย ที่มี
หลักฐานแสดงว่าเป็นผูจ้ัดการศพ 
(๒) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่า
เป็นผู้จัดการศพ 
เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าท าศพใหแ้ก่ผู้มี
สิทธิครบถ้วนตามความในวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้จ่ายค่า
ช่วยเหลือการฌาปนกิจตามระเบียบ
ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานที่ใช้บังคับ
ในขณะนัน้แล้ว” 

     (๑) บุคคลซึ่งพนักงานหรือลูกจ้าง
ผู้ตายท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ
และได้เป็นผู้จัดการศพ 
     (๒) คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของ
พนักงานหรือลูกจ้างผู้ตาย ที่มหีลักฐาน
แสดงวา่เป็นผู้จัดการศพ 
     (๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่า
เป็นผู้จัดการศพ 
     เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าท าศพให้แก่ผู้มี
สิทธิครบถ้วนตามความในวรรคหนึ่ง
แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าท าศพตาม
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงานที่ใช้
บังคับในขณะนั้น 
     หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ 
เช่น หลักฐานจากฌาปนสถานหรือ
มัสยิดหรืออื่น ๆ พร้อมทั้งหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงนิ ดังนี้ 

     (๑) บุคคลซึ่งพนักงานหรอืลูกจา้ง
ผูต้ายท าหนังสือระบุให้เป็นผูจ้ัดการศพ
และได้เป็นผู้จัดการศพ 
     (๒) คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของ
พนักงานหรอืลูกจ้างผู้ตาย ที่มหีลักฐาน
แสดงวา่เป็นผูจ้ัดการศพ 
     (๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่า
เป็นผู้จัดการศพ 
     เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าท าศพให้แก่ผู้มี
สิทธิครบถ้วนตามความในวรรคหนึ่ง
แล้ว จะไม่มสีิทธิได้รับค่าท าศพตาม
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงานที่ใช้
บังคับในขณะนั้น 
     หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ 
เช่น หลักฐานจากฌาปนสถานหรือ
มัสยิดหรืออื่น ๆ เปลี่ยนเป็น “สถานที่
ป ล ง ศ พ ”  พ ร้ อ ม ทั้ ง ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการเบิกจ่ายเงนิ ดังนี้ 

ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ข้อ ๘ ด้วย 
๒. ตัดข้อความในวรรคสองออกตาม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกฎหมาย
และระ เบียบ ในการประ ชุมครั้ งที่   
๑/๒๕๖๒ (๕๔) ในวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๒  
๓. แก้ ไขข้อความในวรรคท้ายจาก 
“ฌาปนสถานหรอืมัสยิดหรืออื่นๆ” เป็น 
“สถานที่ปลงศพ” ตามข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบใน
การประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๖๒ (๕๔)  
ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒  
๔. ตัดข้อความวรรคท้าย ข้อ (๒) ตาม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกฎหมาย
และระ เบียบในการประ ชุมครั้ งที่   



ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงนิ
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงนิ
ทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

แก้ไขตามข้อคดิเห็นของ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 

ค าอธิบาย 

     (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้จัดการศพ 
     ( ๒ )  ส า เ น าท ะ เ บี ย นบ้ า น ขอ ง
ผูจ้ัดการศพ 
     ( ๓ )  ส า เ น า ใ บ ม รณบั ต ร ห รื อ
หลักฐานที่แสดงว่าพนักงานหรอืลูกจ้าง
เสียชีวติ” 

     (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้จัดการศพ 
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของ
ผูจ้ัดการศพ 
     ( ๓ )  ส า เ น า ใ บ ม รณบั ต ร ห รื อ
หลักฐานที่แสดงว่าพนักงานหรือลูกจ้าง
เสียชีวติ” เปลี่ยนเป็น “ตาย” 

๑/๒๕๖๒ (๕๔) ในวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๒ 
๕. แก้ไขข้อความในวรรคท้าย ข้อ (๓) 
จาก “เสีย ชีวิต” เป็น “ตาย” ตาม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกฎหมาย
และระ เบียบในการประ ชุมครั้ งที่   
๑/๒๕๖๒ (๕๔) ในวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ         
วาระที่ ๔.๓.๒   เรื่อง   การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
   เพื่อพิจารณาการทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม  ร่างระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ... จากข้อพิจารณากลั่นกรองจากประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ก่อนน าเสนอ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิโดยล าดับต่อไป 
 
๒. ความเป็นมา 
  สก.ทบ. น าเสนอ ร่างระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ... ต่อ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๕๔) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
ซึ่งคณะกรรมการกฎหมายฯ ได้มีข้อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบร่างระเบียบฯ เพื่อให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
        สก.ทบ. จึงได้ทบทวนและจัดท าร่างระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ที่ผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการกฎหมายฯ (สิ่งที่สง่มาด้วย ๒)  ซึ่งมีสาระส าคัญในปรับแก้ดังนี ้  
   ๑.  ข้อ ๔ เพิ่มข้อความ “และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” ในนิยาม “เงินเดือน” และ “ค่าจ้าง” 
เพื่อใหค้รอบคลุมการปรับแก้ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานที่จะมีในอนาคต 
   ๒.  ข้อ ๗.๑ เพิ่มค าว่า “หรือ” ก่อนค าว่า ไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  เป็น
การก าหนดสิทธิของบุตรที่จะได้รับการสงเคราะห์ใหชั้ดเจน 

๒/๓. ข้อ ๘.๔ ... 
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    ๓.  ข้อ ๘.๔ ปรับความดังนี้ 
      ๑) ให้ก าหนดข้อความใหม่ แทน  “เช่นหลักฐานจากฌาปนสถาน หรือ
มัสย ิด หรือ อื ่น ๆ” จึงก าหนดเป็น “สถานที ่ปลงศพ” ซึ ่งตามพจนานุกรมฉบับบ ัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลว่า “จัดการเผาหรือฝังศพให้เสร็จสิ้น” เพื่อให้สั้น กระชับ และครอบคลุม 
     ๒) ให้ต ัดหลักฐานประกอบการเบิก (๒) ส าเนาทะเบ ียบบ้านของ
ผู้จัดการศพ เนื่องจากควรใช้หลักฐานเท่าที่จ าเป็น  ประกอบกับในปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลสามารถใช้
จากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
     ๓) ปรับความในวรรคท้าย จาก “ทั ้งนี ้ หากพนักงานเสียชีวิต” เป็น 
“ทั้งนี้ หากพนักงานตาย” เพื่อให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 
  ๔.  ข้อ ๑๑.๑ ให้ตัดข้อความ “ตามรูปแบบที่บริษัทฯ ก าหนด” ออก เนื่องจาก
พิจารณาว่า ความในข้อ ๑๑.๑ ม ีความครบถ้วนชัดเจน ซึ ่งบริษ ัทฯ สามารถก าหนดรูปแบบ  
การเลือกตั้งได้ทั ้งแบบลงคะแนนโดยใช้กระดาษ หรือแบบ Online ในระบบ Intranet  จึงไม่จ าเป็น 
ต้องเพิ่มข้อความดังกล่าว  
   ๕.  ข้อ ๑๑.๒ ให้ตัดข้อความ “และหากมีคนหน่ึงคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งที่อยู่ล าดับถัดไปของการเลือกตั้งแทน  โดยให้น าไปก าหนดไว้ใน
ข้อ ๑๑.๓ (๓) และให้ตัดข้อความ “ทั้งนี้  ให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เป็น ผู้พิจารณารูปแบบ
และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
รวมถึงกรณกีารเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการเลือกตั้ง” ออกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑๑.๑ 
  ๖. น าความจากข้อ ๑๑.๒ มาเพิ่มในข้อ ๑๑.๓ (๓) โดยเพิ่มความ “กรรมการที่มาจาก
การเลือกตั้ง” เป็น “กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งหากมีคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งที่อยู่ล าดับถัดไปของการเลือกตั้งแทน” เพื่อเป็นการก าหนดวิธีด าเนินการ 
ในกรณีกรรมการฝา่ยพนักงานพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
  ๗. ปรับความท้ายวรรคแรกของข้อ ๑๑.๕ จาก “ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มี 
ความเห็นชอบให้ด าเนินการ” เป็น “ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย” 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



สิ่งที่สง่มาด้วย ๑ 
 

- ร่าง– 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ............. 

----------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย หรือ
เจ็บป่วย ค่าท าศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษา
ของบุตร และมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบิน          
แห่งประเทศไทย จ ากัด ในการประชุมครั้งที่ …/......(....) เมื่อวันที่ …...….............….......    จึงก าหนด
ระเบียบไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ ๑. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ….....” 
 ข้อ ๒. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. ใหย้กเลิกบทนิยามในข้อ ๔ แหง่ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใ้ช้
ความตอ่ไปนีแ้ทน 
 “ข้อ ๔. ในระเบียบนี ้ 
 “บริษัท” หมายความว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
“กรรมการผู้อ านวยการใหญ่”  หมายความว่า กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

บริษัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด 
   “เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนตามความหมายในข้อบังคับเกี่ยวกับ
พนักงานและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทก าหนด  
   “ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างตามความหมายในข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทก าหนด  
 “เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน
ของสวัสดิการ  
 “ค่าท าศพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของพนักงานตาม
ประเพณีทางศาสนาของพนักงาน หรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีที่พนักงานถึงแก่ความตาย   
อันมใิช่เนื่องจากการท างาน”  

๒/ข้อ ๔... 
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 ข้อ ๔. ใหย้กเลิกความในข้อ ๗.๑ ของข้อ ๗ แห่งระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และ ให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 “๗.๑  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์       
หรือไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส และไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ให้พนักงานผู้นั้นได้รับเงิน
สงเคราะหบ์ุตรเป็นรายเดือน เดือนละ ๕๐๐ บาท ต่อบุตรหนึ่งคน” 
 ข้อ ๕. ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แหง่ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้
ความตอ่ไปนีแ้ทน 
 “ข้อ ๘.  ในกรณีพนักงานตาย อันมิใช่เนื่องจากการท างาน ให้บริษัทจ่ายค่าท าศพ       
สามเท่าของเงินเดือนค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้าย แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่       
ผูม้ีสทิธิตาม ข้อ ๘.๑ ถึง ๘.๓ ตามล าดับ โดยน าหลักฐานตาม ข้อ ๘.๔ มาแสดงประกอบ ดังนี้ 
  ๘.๑  บุคคลซึ่งพนักงานผู้เสียชีวิตท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ และได้
เป็นผู้จัดการศพ 
         ๘.๒  คู่สมรส  บุตร บิดา มารดา ของพนักงานผู้เสียชีวิต  ที่มีหลักฐานแสดง
ว่าเป็นผู้จัดการศพ  
 ๘.๓  บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงวา่เป็นผูจ้ัดการศพ 
 ๘.๔  หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพจากสถานที่ปลงศพ  พร้อมทั้ง
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงนิ ดังนี้ 
                        (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการศพ 
                        (๒) ส าเนาใบมรณบัตร หรอืหลักฐานที่แสดงว่าพนักงานตาย                        
         ทั้งนี ้หากพนักงานผูใ้ดตายในระหว่างขาดหรอืหนกีารท างาน ห้ามมใิห้
จา่ยค่าท าศพ” 
 ข้อ ๖. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑  แห่งระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
ให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน 
  “ข้อ ๑๑ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการและด าเนนิงาน 
   ๑๑.๑ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดการ
สวัสดิการ” ประกอบด้วยประธานและกรรมการ รวม ๑๓ คน โดยมีกรรมการฝ่ายพนักงานจ านวน  
๓ คน   ซึ่งมาจากการเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงจากพนักงานทั้งหมด   และสหภาพแรงงาน 

๓/รัฐ... 
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รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เป็น ผู้เสนอเข้ามาจากกรรมการของสหภาพฯ จ านวน ๓ คน 
ส่วนกรรมการที่เหลือ จ านวน ๖ คน รวมทั้งประธานกรรมการอีก ๑ คน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
เป็นผู้คัดเลือกและน ารายชื่อคณะกรรมการทั้งชุดเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อแตง่ตัง้ 
   ๑๑.๒ กรรมการฝ่ายพนักงาน ๓ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งด้วยวิธี  
ลงคะแนนเสียงจากพนักงาน ตามข้อ ๑๑.๑ ต้องไม่เป็นกรรมการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ     
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
   ๑๑.๓ ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี         
ในกรณีที่มีกรรมการคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและมีการแต่งตั้งซ่อมกรรมการที่     
เข้ามาใหม่จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าก าหนดเวลาของคณะกรรมการชุดนั้น 
     (๑) เมื่อครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง หากยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในต าแหน่งต่อไป 
จนกว่ากรรมการที่ได้แต่งตั้งขึน้ใหม่จะเข้ารับหน้าที่  
     (๒) กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอกีก็ได ้
     (๓) กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง  หากมีคนหน่ึงคนใดพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งที่อยู่ล าดับถัดไปของการเลือกตั้งแทน  
   ๑๑.๔  กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระตามความในข้อ ๑๑.๓ เมื่อ 
  (๑) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการบริหาร ให้ออก 
  ๑๑.๕ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการมีอ านาจหน้าที่บริหารเงินกองทุน
สวัสดิการ และจัดการในด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานในบริษัท ตามที่มีอยู่ในระเบียบนี้ และตามที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย  

 
 
 

 
 

๔/ในส่วน... 
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   ในส่วนซึ่งเกี่ยวกับสวัสดิการหรอืบริหารจัดการในด้านสวัสดิการที่จะ
มีการแก้ไข เพิ่มเติม โดยเสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และออกระเบียบย่อยตลอดจนควบคุมดูแลทรัพย์สินของสวัสดิการ” 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ...........................................พ.ศ. ......... 
 
 
                          (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
              ประธานกรรมการ 
            บริษัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด 
        
 
    
  
 
 



สิ่งที่สง่มาด้วย ๒ 

ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ระเบียบปัจจุบัน ระเบียบใหม่ทบทวน เหตุผล 
๔. 
 

ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ 
        ๔.๑ บริษัท หมายความว่า บริษัท วิทยุการบิน
แหง่ประเทศไทย จ ากัด 
       ๔.๒ พนักงาน หมายความว่า พนักงานของ
บริษัทที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานถาวร 
       ๔ .๓  พนักงานทดลองงาน หมายความว่า 
พนักงานของบริษัทที่ยั ง ไม่ ได้รับการบรรจุ เป็น
พนักงานถาวร          
       ๔.๔ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ หมายความว่า 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ของ บริษัท  วิทยุการบิน
แหง่ประเทศไทย จ ากัด 
     ๔ .๕  เ ง ิน เดือน หมายความว่า  เ ง ินค่าจ้าง    
ทุกประเภทที่บริษัทจ่ายให้พนักงานเป็นรายเดือนตาม
อัตราเงินเดือนประจ าต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับเงินเดือน ต าแหน่ง บ าเหน็จประจ าปี และเงิน
ชดเชยเวลา 

ข้อ ๔. ในระเบียบนี ้
         “บริษัท” หมายความว่า บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด  
         “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานบริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ตัดออก 
 
 
        “กรรมการผู้อ านวยการใหญ่” หมายความว่า 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด  
        “เ งิน เดือน” หมายความว่ า  เ งิ น เดื อนตาม 
ความหมายในข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานและฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ที่บริษัทก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ความตามตัวอักษรทึบและที่ขีดเส้นใต้ ทบทวนปรับ
ตามข้อพจิารณาของคณะกรรมการกฎหมายฯ  
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ข้อ ระเบียบปัจจุบัน ระเบียบใหม่ทบทวน เหตุผล 
 เดิมไม่ก าหนด 

 
 
      ๔.๖ เจ้าหน้าที่การเงิน หมายความว่า ผู้ปฏิบัติ
หนา้ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงนิของสวัสดิการ 

เดิมไม่ก าหนด 

        “ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างตาม ความหมายใน
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
ที่บริษัทก าหนด 
        “เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงนิของสวัสดิการ 
      “ค่าท าศพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดการศพของพนักงานตามประเพณีทางศาสนาของ
พนักงาน หรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีที่พนักงาน
ถึงแก่ความตาย อันมใิช่เนื่องจากการท างาน 

ความตามตัวอักษรทึบและที่ขีดเส้นใต้ ทบทวนปรับ
ตามข้อพจิารณาของคณะกรรมการกฎหมายฯ 
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ข้อ ระเบียบปัจจุบัน ระเบียบใหม่ทบทวน เหตุผล 
๗. ข้อ ๗. การสงเคราะหบ์ุตร ให้จา่ยเงนิสงเคราะหบ์ุตร

ตามเกณฑต์่อไปนี้ 
         ๗.๑ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน 
แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม อายุ ไม่ เกิน ๑๘  ปี
บริบูรณ์ ไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ให้
พนักงาน     ผู้นั้น ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นราย
เดือน เดือนละ ๑๕๐ บาท ตอ่บุตรหนึ่งคน 

ข้อ ๗. การสงเคราะห์บุตร ให้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ตาม
เกณฑต์่อไปนี ้
         ๗ .๑  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน 
อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ หรือไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดย
การสมรส แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ให้พนักงานผู้นั้น
ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือน เดือนละ ๕๐๐ บาท ต่อ
บุตรหนึ่งคน     

 
 
ความตามตัวอักษรทึบและที่ขีดเส้นใต้ ทบทวนปรับ
ตามข้อพจิารณาของคณะกรรมการกฎหมายฯ เพื่อ
ชี้ ชัดถึ งขอบเขตสถานะของตัวบุคคล ในการ
พิจารณาก าหนดสิทธิของบุตรที่จะได้รับการ
สงเคราะหใ์ห้มคีวามชัดเจน  
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ข้อ ระเบียบปัจจุบัน ระเบียบใหม่ทบทวน เหตุผล 
๘ ข้อ ๘. การฌาปนกิจ 

         พนักงานผู้ ใ ดถึ งแก่กรรม ให้จ่ าย เ งิ น
ช่วยเหลือการฌาปนกิจเป็นจ านวน ๓ เท่าของ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่บุคคลที่พนักงานผู้นั้นระบุชื่อ
ไว้ หากบุคคลที่พนักงานระบุ ชื่อเสียชีวิต และ
พนักงานไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง เมื่อพนักงาน
เสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้กับทายาท
ตามกฎหมายของพนักงาน 

ข้อ ๘. ในกรณีพนักงานตาย อันมิใช่เนื่องจากการท างาน 
ให้บริษัทจ่ายค่าท าศพสามเท่าของเงินเดือนค่าจ้างราย
เดือนเดือนสุดท้าย  แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิตาม ข้อ ๘.๑ ถึง ๘.๓ ตามล าดับ โดย
น าหลักฐานตาม ข้อ ๘.๔ มาแสดงประกอบ ดังนี้ 
         ๘.๑ บุคคลซึ่งพนักงานผู้ตาย ท าหนังสือระบุให้
เป็นผู้จัดการศพ และได้เป็นผู้จัดการศพ 
        ๘.๒ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของพนักงานผู้ตาย 
ที่มหีลักฐานแสดงวา่เป็นผู้จัดการศพ  
        ๘.๓ บุคคลอื่นที่มหีลักฐานแสดงว่าเป็นผูจ้ัดการศพ 
        ๘ .๔ หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพจาก
สถานที่ปลงศพ  พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการเบิก
จา่ยเงนิ ดังนี้ 
 

ความตามตัวอักษรทึบและที่ขีดเส้นใต้ ทบทวนปรับ
ตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการกฎหมายฯ  
ดังนี้ 
๑. ในข้อ ๘.๔ คณะกรรมการกฎหมายเห็นสมควร
ก าหนดให้ใช้ถ้อยค าใหม่ให้สั้น กระชับ โดยมีนัยที่
ครอบคลุมในรูปแบบวิธีการจัดการศพที่มีอยู่
โดยทั่วไปแทนในส่วนความ “หลักฐานที่แสดงว่า
เป็นผู้จัดการศพ เช่น หลักฐานจากฌาปนสถาน 
หรือมัสยิด หรือ อื่น ๆ”  จึงก าหนดเป็น “หลักฐาน
ที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพจากสถานที่ปลงศพ” ซึ่ง
ค าว่า “สถานที่ปลงศพ” ตามพจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลว่า “จัดการเผา
หรอืฝังศพให้เสร็จสิน้”  
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ข้อ ระเบียบปัจจุบัน ระเบียบใหม่ทบทวน เหตุผล 
                 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 

ผูจ้ัดการศพ 
               (๒) ส าเนาใบมรณบัตร หรอืหลักฐานที่แสดงว่า
พนักงานตาย 
              ทั้งนี้ หากพนักงานผู้ใดตายในระหว่างขาดหรือ
หนกีารท างานหา้มมใิห้จา่ยค่าท าศพ 

๒. ให้ตัดหลักฐานประกอบการเบิก (๒) ส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ  เนื่องจากเห็นว่า     
ควรใช้หลักฐานเท่าที่มีความจ าเป็นเท่านั้น และใน
ปัจจุบั นการสืบค้นข้อมูลสามารถใ ช้จาก เลข
ประจ าตัวประชาชน 
๓. ปรับวรรคท้าย จาก “ทั้งนี ้หากพนักงานเสียชีวิต” 
เป็น “ทั้งนี้ หากพนักงานตาย” ให้สอดคล้องกันทั้ง
ฉบับ 
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ข้อ ระเบียบปัจจุบัน ระเบียบใหม่ทบทวน เหตุผล 
๑๑. ข้อ ๑๑. คณะกรรมการจัดการสวัสดิการและการ

ด าเนนิงาน 
           ๑๑ .๑  ให้ มี คณะกรรมการขึ้ นคณะหนึ่ ง 
เ รี ย ก ว่ า  “คณะกรรมก าร จั ด ก า ร สวั ส ดิ ก า ร ” 
ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ รวม ๑๓ คน โดย
มีกรรมการฝ่ายพนักงานจ านวน  ๓  คน  ซึ่งมาจาก 
การเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงจากพนักงาน
ทั้งหมด และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอเข้ามาจากกรรมการของ
สหภาพฯ จ านวน ๓ คน ส่วนกรรมการที่เหลือจ านวน 
๖ คน รวมทั้งประธานกรรมการอีก ๑ คน กรรมการ 
ผู้ อ านวยการใหญ่ เป็นผู้คั ด เลือกและน าราย ชื่ อ
คณะกรรมการทั้งชุดเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อ
แตง่ตัง้ 

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการจัดการสวัสดิการและการด าเนินงาน 
 
           ๑๑.๑ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ” ประกอบด้วยประธานและ
กรรมการ รวม ๑๓ คน โดยมีกรรมการฝ่ายพนักงานจ านวน     
๓ คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงจาก
พนักงานทั้งหมดตามรูปแบบที่บริษัทฯ ก าหนด และสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เป็น ผู้เสนอ
เข้ามาจากกรรมการของสหภาพฯ จ านวน ๓ คน ส่วน
กรรมการที่เหลือ จ านวน ๖ คน รวมทั้งประธานกรรมการอีก 
๑ คน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เป็นผู้คัด เลือกและ
น ารายชื่อคณะกรรมการทั้งชุดเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อแตง่ตัง้ 

 
 

คณะกรรมการกฎหมายฯ  เห็นสมควรใหต้ัด 
ความ “ตามรูปแบบที่บริษัทฯ ก าหนด” 
เนื่องจากพิจารณาว่า ความในข้อ ๑๑.๑ 
ครอบคลุมวิธีการเลือกตั้งทุกรูปแบบแล้ว 
บริษัทฯ สามารถก าหนดวิธีการเลอืกตั้งได้ 

 

 
 



- ๗ – 
 

ข้อ ระเบียบปัจจุบัน ระเบียบใหม่ทบทวน เหตุผล 

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

         ๑๑.๒  กรรมการฝ่ายพนักงาน ๓ คน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งด้วยวิธีลงคะแนนเสียงจากพนักงาน ตามข้อ ๑๑.๑ 
ต้องไม่เป็นกรรมการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน   
แห่งประเทศไทย และหากมีคนหน่ึงคนใดพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนครบวาระให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งที่อยู่ล าดับถัดไป
ของการเลือกตั้งแทน ทั้งน้ีให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
เป็นผู้พิจารณารูปแบบและวิธีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ในกรณีมีปัญหา
หรือข้อร้อ ง เ รียน   รวมถึงกรณี   การเปลี่ยนแปลง      
ผู้ได้รับการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการกฎหมายฯ เห็นควรให้          
น าความ “หากมีคนหนึ่ งคนใดพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับ
เลือกตั้งที่อยู่ล าดับถัดไปของการเลือกตั้ง
แทน” ไปก าหนดในข้อ ๑๑.๓ (๓) และ       
ตัดความ “ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่เป็น ผู้พิจารณารูปแบบและวิธีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และเป็นผู้วินิจฉัย    
ชี้ขาดในกรณีมีปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการ
เลือกตั้ง” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 
๑๑.๑ 

 

 

 

 

 

 



- ๘ – 

ข้อ ระเบียบปัจจุบัน ระเบียบใหม่ทบทวน เหตุผล 

        ๑๑.๓ ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ในกรณีที่มีกรรมการคนหนึ่ง     
คนใด พ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งซ่อม 
กรรมการที่ เข้ามาใหม่จะอยู่ ใน ต าแหน่งเพียงเท่า
ก าหนดเวลาของ คณะกรรมการชุดนั้น 
                (๑ ) เมื่อครบก าหนดวาระในการด ารง
ต าแหน่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่     
ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น
รักษาการในต าแหน่งต่อไป จนกว่ากรรมการที่ได้แต่งตัง้
ขึน้ใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
                 (๒) กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ 

เดิมไม่ก าหนด 

        ๑๑.๓  ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง
คราวละ ๒ ปี ในกรณีที่มีกรรมการคนหนึ่งคนใดพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งซ่อมกรรมการ
ที ่เข้ามาใหม่จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าก าหนดเวลาของ 
คณะกรรมการชุดนั้น 
                  (๑) เมื่อครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง 
หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้คณะกรรมการ
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในต าแหน่งต่อไป 
จนกว่ากรรมการที่ได้แต่งตั้งขึน้ใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
                    (๒) กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับแตง่ตัง้อกีก็ได้ 
                    (๓) กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง หากมี
คนหน่ึงคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งผู้ที่
ได้รับเลือกตั้งท่ีอยู่ล าดับถัดไปของการเลือกตั้งแทน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการกฎหมายฯ ให้น าความในข้อ 
๑๑.๒ จากร่างการน าเสนอมาเพิ่มเป็นข้อ 
๑๑.๓ (๓) เป็นการก าหนดวิธีด าเนินการ   
ในกรณีกรรมการฝ่ายพนักงานพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ  

 
 



- ๙ – 
 

ข้อ ระเบียบปัจจุบัน ระเบียบใหม่ เหตุผล 

        ๑๑.๔ กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนถึง
วาระตามความในข้อ ๑๑.๓ เมื่อ 
                (๑) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 
                (๒) ลาออก 
                (๓) คณะกรรมการบริหาร ให้ออก 
      ๑๑.๕ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการมอี านาจ 
หน้าที่บริหารเงินกองทุนสวัสดิการและจัดการในด้าน
สวัสดิการใหแ้ก่พนักงานในบริษัท ตามที่มอียู่ในระเบียบนี้ 
 
                   ในส่วนซึ่งเกี่ยวกับสวัสดิการหรอืบริหาร
จัดการในด้านสวัสดิการที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดย
เสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อ
พิจารณาน าเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และออก
ระเบียบย่อยตลอดจนควบคุมดูแลทรัพย์สินของ
สวัสดิการ 

         ๑๑.๔ กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระตาม
ความในข้อ ๑๑.๓ เมื่อ 
                  (๑) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 
                  (๒) ลาออก 
                  (๓) คณะกรรมการบริหาร ให้ออก 
         ๑๑.๕ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการมีอ านาจหน้าที่
บริหารเงินกองทุนสวัสดิการและจัดการในด้านสวัสดิการให้แก่
พนักงานในบริษัท ตามที่ มีอยู่ ในระเบียบนี้  และ ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

      ในส่วนซึ่งเกี่ยวกับสวัสดิการหรือบริหารจัดการ 
ในด้านสวัสดิการที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเสนอเรื่องราว
ต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และออกระเบียบย่อยตลอดจน
ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสวัสดิการ 

 
 
 
                                                              
 
ความตามตัวอักษรทึบและที่ ขีด เส้นใต้  
ท บ ท ว น ป รั บ ต า ม ข้ อ พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมการกฎหมายฯ  

 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔ เร่ือง กจิการสัมพันธ์ 
วาระท่ี ๔.๔      เร่ือง   ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถึงการร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มีประเดน็น ำเสนอ- 
 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๔ เร่ือง กจิการสัมพันธ ์
วาระท่ี ๔.๕ เร่ือง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 
 

- ไม่มีประเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพันธค์รั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ (๒๒๐) 
วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
วาระท่ี ๕ เร่ือง อ่ืน ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


