




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    เรื่อง   การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ  
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าวิชาชีพ 
ของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่  
สรร.ว.ท. ๑๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

ตามที่บริษัทฯ พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มค่าวิชาชีพด้านเทคนิค โดยเสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (๑๔๓)  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  วาระที่ ๕.๕.๒ 
เป็นการปรับเงื่อนไขที่มีผลต่อการได้รับเงินเพิ่มค่าวิชาชีพด้านเทคนิค จากเดิมที่ ไม่ก าหนดระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานเปลี่ยนเป็นปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับบริษัทฯ มาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี ผ่านการประเมินทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งกับพนักงานที่เข้าใหม่หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕  สหภาพแรงงานฯ ให้บันทึก 
ในรายงานการประชุมฯ ไว้ว่า สหภาพแรงงานฯ ไม่มีความเห็นว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ และถือว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฝ่ายเดียว  

ต่อมาพนักงานเข้าใหม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และร้องขอให้สหภาพแรงงานฯ  
พิจารณาหารอืกับบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวใหก้ับสมาชิกตามสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานฯ บังคับใช้อยู่ 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   กรณีที่สหภาพแรงงานฯ สอบถามนี้ บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือสอบถามไปยังส านักงาน
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมสวัสดิการฯ มีหนังสือ
เชิญบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว    โดยกรมสวัสดิการฯ จะตอบหนังสืออย่างเป็น
ทางการใหบ้ริษัทฯ ต่อไป 
     
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๒    เรื่อง   การพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการอบรมในวันหยุด 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕)  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง การพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการอบรมในวันหยุด 
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๐)  

สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ได้สอบถามสหภาพแรงงานฯ เรื่องบริษัทฯ ให้พนักงาน 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันหยุดประจ ากะ หรือวันหยุดประจ าสัปดาห์ พนักงานขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็น
ตัวแทนหารือกับบริษัทฯ เพื่ อก าหนดแนวปฏิบัติและให้ ความเป็นธรรมกับพนักงาน   เนื่ องจาก 
มีรายชื่อเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในวันหยุดและผู้บังคับบัญชา  
บางท่านแจ้งว่า ในการมาฝึกอบรมในวันหยุดนั้น บริษัทฯ ก าหนดว่าไม่สามารถเบิกค่าท างานในวันหยุดได้   
แตก่็มีพนักงานบางสว่นงานของบริษัทฯ ที่เข้าอบรมหลักสูตรเดียวกันและตรงกับวันหยุดสามารถเบิกค่าท างาน
ในวันหยุดได้  ดังนั้นจึงขอให้สหภาพแรงงานฯ  สอบถามข้อเท็จจริง และให้บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบัติให้
ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมและใชเ้ป็นแนวปฏิบัติตอ่ไป 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
    จากการพิจารณาของสายงานมีประเด็นที่ต้องปรับแก้ไขร่างแนวปฏิบัติฯ ใหค้รอบคลุมทุกประเด็น 
พร้อมทั้งต้องหารือผู้เกี่ยวข้องรวมถึงสหภาพแรงงานฯ อีกครั้งก่อนเสนอบริษัทฯ และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ต่อไป 
         
๔. มติท่ีประชุม 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๓    เรื่อง   การขอให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ  
    
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา   

กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(๑๙๖) 
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ 
ขอให้เป็นตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่
นักบินทดสอบ เนื่องจากสหภาพแรงงานฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีเครื่องบินส าหรับใช้ในการบินทดสอบ  
ซึ่งเป็นภารกิจทางด้านปฏิบัติการที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันบุคลากรด้านนีม้ีอัตราการลาออกไปท างานที่ภาคเอกชน
ค่อนขา้งสูง เนื่องจากภาคเอกชนให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่ามากท าให้ส่งผลกระทบกับภารกิจของหนว่ยงาน 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
  บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือหารือไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบสั่งการให้ด าเนินการ โดยจากการหารือกรมสวัสดิการฯ ประสงค์เอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ตรวจสอบหลักฐานที่มาของการจ่ายค่าตอบแทนนักบิน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในเรื่องดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อทบทวน
โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนของนักบินให้สอดคล้องกับการตลาด โดยจะด าเนินการในโอกาสแรก
ภายในปี ๒๕๖๑ 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ          
วาระที่ ๔.๓.๑  เรื่อง   การพิจารณาร่างระเบียบการจัดหาที่พักให้แก่พนักงานที่ได้รับค าสั่ง 
                              ใหโ้อนย้ายไปปฏิบัติงานประจ าต่างส านักงาน พ.ศ. ... 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
และคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
๒. ความเป็นมา   

กรรมการฝา่ยบริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙)  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบการจัดหาที่พักให้แก่พนักงานที่
ได้รับค าสั่งให้โอนย้ายไปปฏิบัติงานประจ าต่างส านักงาน พ.ศ. ... 

ด้วยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดหาร่างระเบียบการจัดหาที่พักให้แก่ 
พนักงานที่ได้รับค าสั่งให้โอนย้ายไปปฏิบัติงานประจ าต่างส านักงาน พ.ศ. ๒๕๕๔     เพื่อให้เกิด 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน   
   
๓. ผลการด าเนินการ 
  บริษัทฯ จัดท าร่างระเบียบการจัดหาที่พักให้แก่พนักงานที่ได้รับค าสั่งให้โอนย้ายไป
ปฏิบัติงานประจ าต่างส านักงาน พ.ศ. ... (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และตารางเปรียบเทียบ
ร่างระเบียบฯ ฉบับปัจจุบัน และฉบับที่น าเสนอใหม ่(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 

จงึขอเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอ 
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 

 





















 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
วาระที่ ๔.๕.๑  เรื่อง    การพิจารณาร่างข้อก าหนดเกี่ยวกบัการแต่งกายและการจัดหา 
                                   เสือ้กันหนาว พ.ศ. ... 
 
๑. วัตถปุระสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 
๒. ความเป็นมา   

กรรมการฝา่ยบริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙)  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เพื่อพิจารณาร่างข้อก าหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและการจัดหาเสื้อกันหนาว 
พ.ศ. ...  เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบเสื้อกันหนาวให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ จึงต้อง
ปรับปรุงข้อความในข้อก าหนดฯ ใหส้อดคล้องกัน  
 
๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ จัดท าร่างประกาศ เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและการจัดหา 
เสื้อกันหนาว พ.ศ. … (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และตารางเปรียบเทียบข้อก าหนดฯ ฉบับปัจจุบันและฉบับที่
เสนอขอปรับปรุง (สิ่งที่สง่มาด้วย ๒) 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 











การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 
วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
วาระที่ ๔.๕.๒  เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่  

(ประเด็นระยะเวลาการพัฒนาวิศวกรซึ่งจะผูกโยงกับหลักเกณฑ์ 
การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกร) 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่ 
 

๒. ความเป็นมา 
  สืบเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังวิศวกร
ส าหรับการปฏิบัติงานเข้าเวร ซึ่งถึงแม้บริษัทฯ จะเร่งด าเนินการสรรหาวิศวกรใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน
กับบริษัทฯ แต่ก็ยังไม่สามารถให้ปฏิบัติงานเข้าเวรได้จนกว่าจะผ่านกระบวนการพัฒนาวิศวกรใหม่ที่
ต้องใช้ระยะเวลาถึง ๓ ปี จึงจะสามารถปฏิบัติงาน System Watch รวมถึงการท า Preventive 
Maintenance และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า Corrective Maintenance ได้ ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลา  
๓ ปี ดังกล่าว วิศวกรใหม่จึงอยู่ในสถานะของ Trainee ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานเข้าเวรได้   ดังนั้น
บริษัทฯ จึงเห็นควรทบทวนระยะเวลาการพัฒนาวิศวกรซึ่งจะผูกโยงกับหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าวิชาชีพวิศวกรด้วย ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังวิศวกรส าหรับการปฏิบัติงาน
เข้าเวร 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   บริษัทฯ ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเร่งผลิตวิศวกรเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น เพื่อลดปัญหาและความเสี่ยงในการบริหารจัดการอัตราก าลังวิศวกรที่ท างาน
เข้าเวร  โดยได้น าแนวการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมตามมาตรฐาน ICAO หรือ ATSEP มาเป็น
กรอบในการก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการพัฒนาวิศวกรเพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับ
สากล  โดยตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับพัฒนาวิศวกรตาม Performance Objective 
คือสามารถท างาน System Watch ที่ท าการแก้ปัญหาเบื้องต้นและประสานงานได้อย่างถูกต้อง   
ทั้งนี้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาการพัฒนาวิศวกรต้องมีการเรียนการสอนและการประเมิน 

๒/ทั้ง... 
 



-๒- 
 
ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติรวมทั้งมีช่วงระยะเวลาส ารองไว้ส าหรับการประเมินใหม่ในกรณีที่พนักงาน
บางคนไม่ผ่านการประเมินในแต่ละช่วง และช่วงเวลาในการเรียนรู้งานด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานจริง      โดยจากการพิจารณาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการพัฒนาวิศวกร  
ทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุนทุกสายงานแล้วเห็นควรปรับหลักสูตรและระยะเวลา 
การพัฒนา “วิศวกรใหม่” จากระยะเวลา ๓ ปี มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ในทุกสาขาอาชีพ
วิศวกรตามหลักสูตรการพัฒนาวิศวการในแตล่ะด้าน 
  นอกจากนี้เพื่อให้การพัฒนาวิศวกรทุกสายงานและทุกแห่งเป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกันวิศวกรทุกต าแหน่งที่จะรับเข้ามาในทุกสายงานในอนาคตต้องผ่านการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานหลัก / หน่วยงานวิชาการ จนได้รับการประเมินและผ่านแล้วจึงจะโอนย้ายไปประจ า  
ณ ส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องระบุในเบื้องต้นว่า 
มีความประสงคใ์ห้วิศวกรที่รับเข้ามามีวชิาชีพหลักด้านใด 
  ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นควรที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ 
ค่าใบอนุญาต และเงินเพิ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย  โดยในปัจจุบันบริษัทฯ จะจ่ายค่าวิชาชีพให้กับพนักงานตาม “ต าแหน่งงาน” 
โดยในส่วนของกลุ่มงานวิศวกรรมต าแหน่งงานที่จะเริ่มได้รับค่าวิชาชีพจะเป็นต าแหน่งงาน  
“วิศวกรระบบ...”   ซึ่งเป็นต าแหน่งงานที่สูงกว่าต าแหน่งงานขั้นต้น (วิศวกร) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนต าแหน่งของบริษัทฯ พนักงานในต าแหน่ง “วิศวกร” จะต้องมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งอย่างนอ้ย ๓ ปี ก่อนจึงจะสามารถเสนอเลื่อนต าแหน่งได้ 
    ดังนั้นบริษัทฯ จงึเสนอให้ปรับต าแหน่งงานที่จะได้รับค่าวิชาชีพในส่วนของกลุ่มงาน
วิศวกรรม โดยเปลี่ยนจากต าแหน่งงาน “วิศวกรระบบ...” เป็น ต าแหน่งงาน “วิศวกร” เพื่อให้
วิศวกรที่สามารถผ่านการรับรองศักยภาพได้รับค่าวิชาชีพเร็วขึ้นและสามารถปฎิบัติงานเข้าเวรเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังวิศวกรส าหรับปฏิบัติงานเข้าเวรในปัจจุบันได้ โดยมี
รายละเอียดการปรับในแนวปฏิบัติฯ ดังนี ้
 
 
 
 

๓/แนวปฏิบัติ... 
 
 
 



-๓- 
 
แนวปฏิบัติฯ การจ่ายค่าวิชาชีพ (ปัจจุบัน) แนวปฏิบัติการจ่ายค่าวิชาชีพ (ปรับใหม่) 

๑ .๑ .๑  พนั ก งานผู้ ป ฏิบั ติ งาน ในกลุ่ ม งาน
วิ ศ วก รรม  (Engineering) ตั้ งแ ต่ ต า แ ห น่ ง 
วิศวกรระบบจราจรทางอากาศหรอืเทียบเท่า
ขึ้นไป ตามเกณฑ์คุณสมบัติต าแหน่งที่บริษัทฯ 
ก า ห น ด  (ดู ชื่ อ ต า แ ห น่ ง เพิ่ ม เติ ม ต า ม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) ซึ่งส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและผ่านการประเมินทดสอบ
ความรู ้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

๑ .๑ .๑  พนั ก งานผู้ ป ฏิบั ติ งาน ในกลุ่ ม งาน
วิ ศ วก รรม  (Engineering) ตั้ งแ ต่ ต า แ ห น่ ง 
“วิศวกร”หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ดูชื่อต าแหน่ง
เพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ซึ่ ง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและผ่านการ
ประเมินทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 

   
๔. เรื่องที่ต้องด าเนินการต่อ 

๔.๑ น าเสนอ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ เพื่อพิจารณา 
๔.๒ น าเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 
๕. มติท่ีประชุม 



 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) 

วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


