




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    เรื่อง   การด าเนินการเรื่อง ข้อเรยีกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ   
สภาพการจ้างต่อบริษัทฯ จ านวนทั้งสิน้ ๑๗ ข้อ   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน       
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
 
๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ น าเสนอร่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่คณะเจรจาข้อเรียกร้องร่วมกันจัดท าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติว่า การน าเสนอข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างในส่วนข้อตกลงตามข้อเรียกร้องใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม 
บริษัทฯ ควรจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดครบถ้วน พร้อมข้อมูลความคิดเห็น
ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ  ทั้งนี้ คณะเจรจา 
ข้อเรียกร้องได้นัดเจรจาร่วมกันครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาข้อสรุปของข้อเรียกร้องใหม่
แต่ละเรื่องที่จะต้องน าเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนจากผู้มีอ านาจอนุมัตขิองแต่ละเรื่องต่อไป  
    
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๒   เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน  กรณ ี“ภาคทัณฑ”์  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
(๑๘๘)  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์”  (อ้างถึง หนังสือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๐๕/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๗ 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 ๕ ปี หรือ
ตามความเหมาะสม 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   คณะท างานพิจารณาทบทวนและเรียงล าดับโทษทางวินัยตามที่ก าหนดอยู่ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒.๒ รายละเอียดตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐  และจัดให้มีการประชุมคณะท างานฯ ดังกล่าวในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานฯ และจะเสนอผลการพิจารณาของคณะท างานต่อ ผวท. ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๓   เรื่อง   การขอหารือการร้องทุกข์ 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 ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่ ๑ ผู้ร้องทุกข์จ านวน ๓ คน  และกรณีที่ ๒  
ผูร้้องทุกข์จ านวน ๑ 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 ๒/๒๕๖๐(๑๙๔) เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สหภาพแรงงานฯ เห็นชอบในการรายงานผลการด าเนินการข้อร้องทุกข์กรณีที่ ๒ ผู้ร้องทุกข์ 
จ านวน ๑ คน แล้ว   แต่ข้อร้องทุกข์กรณีที่ ๑ ผู้ร้องทุกข์จ านวน ๓ คน  กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ มีความคิดเห็น
ต่างจากบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมโดยประธานฯ มอบหมายให้ ทกบ. และสหภาพแรงงานฯ หารือร่วมกันในรายละเอียด
และแนวทางการแก้ไขข้อร้องทุกข์ดว้ย 

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  โดยใช้การนับช่ัวโมงการท างาน ๕,๐๐๐ ช่ัวโมง  
ซึ่งครบในเดือนตุลาคม 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 าเนินการเรื่องดังกล่าวและ ทกบ. ได้จัดท าหนังสือความคิดเห็นของสหภาพแรงงานฯ 
และบทวิเคราะห์ของ ทกบ.  น าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาก่อนจะรายงานผลการพิจารณา 
ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอนสายบังคับบัญชาพิจารณาหนังสือดังกล่าว 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๔    เรื่อง   การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
(๑๙๔)  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจา้งที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหง่ประเทศไทย ดังนี้ 

๑. ขอให้ปรับอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ในอัตราร้อยละ ๔ เท่ากัน
ทั้งหมดทุกคน 

๒. ขอใหป้รับย้อนหลังตามมติ ครม. ที่ก าหนดว่า ไม่ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๓. การน าผลการปฏิบัติงานของลูกจา้งในระยะเวลา ๑ ปี มาใช้ประกอบการต่อสัญญาจา้งในแต่ละปี 

  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๙๙/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)  
 
๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอบทวิเคราะห์การพิจารณาปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับลูกจ้างของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง และการปรับอัตราเงินเดือนของ
พนักงานและลูกจา้ง  และได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีมติให้จัดท าข้อมูลเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างสายงานพิจารณาข้อมูลที่จัดท าเพิ่มเติม
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
๔. มติท่ีประชุม 
    

 
   
 

 
   



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๕   เรื่อง   การด าเนินการชุดเสื้อกันหนาว 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๙๔)  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน  
(ค่าเครื่องแบบ  ค่าชุดท างานเฉพาะกิจ  ชุดเสื้อกันหนาว)  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๐๔ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐) โดยเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเพิ่ม
เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งกายพนักงานดังกล่าวเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท/ปี โดยให้พนักงานเป็นผู้ด าเนินการจัดหาเอง
ตามรูปแบบที่บริษัทฯ ก าหนด 

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (๑๙๖) เมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาประเด็นเครื่องแบบ และชุดท างานเฉพาะกิจเรียบร้อยแล้ว  ยังมีประเด็น  
คงค้าง ๑ ประเด็น คือ เรื่องการจัดหาเสื้อกันหนาว 

    
๓. ผลการด าเนินการ 

บค.ทบ. ได้น าเสนอบทวิเคราะห์แนวทางแก้ไขพร้อมเสนอแผนด าเนินการต่อบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ มีข้อพิจารณาให้ทบทวนและจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่าง บค.ทบ. 
ด าเนนิการ และจะเสนอบริษัทฯ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  
 
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๖    เรื่อง   การขอให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ  
      และนายช่างภาคพื้นดิน 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา   

กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(๑๙๖) เมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ ขอให้เป็น
ตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ 
(อ้างถึง  หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๔๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๖๐)  
    สืบเนือ่งจากสหภาพแรงงานฯ มีความเห็นดังนี้ 

๑. บริษัทฯ มีเครื่องบินส าหรับใช้ในการบินทดสอบ ซึ่งเป็นภารกิจทางด้านปฏิบัติการ 
ที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันบุคลากรด้านนี้มีอัตราการลาออกไปท างานที่ภาคเอกชนสูง 
เนื่องจากภาคเอกชนให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาก ส่งผลกระทบกับภารกิจของ
หน่วยงานนี ้

๒. บริษัทฯ ทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตและเงินเพิ่มต่าง ๆ ตามประกาศบริษัทฯ  
ที่ ๑๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีการปรับค่าใบอนุญาตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ แต่ไม่ได้ปรับใหก้ับผูป้ฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มควบคุมอากาศยาน 

ดังนั้น สหภาพแรงงานฯ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาด าเนินการดังนี้  
๑. ขอใหบ้ริษัทฯ ปรับค่าตอบแทนใหก้ับนักบินที่ท าการบินใหก้ับบริษัทฯ  
๒. ขอให้บริษัทฯ ปรับค่าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี หรือสูงกว่า และนายช่าง

ภาคพืน้ดิน  
(รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง) 

๒/๓. ผลการด าเนินการ... 
 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

ทกบ. น าเสนอบทวิเคราะหต์่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่มเติมข้อมูล  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการจัดท าข้อมูลและจะน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณา
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ก่อนจะรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๗     เรื่อง    การร้องทุกข์ของสมาชิก ศร.บภ ๑.  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
  กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(๑๙๖) 
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ ขอให้เป็น
ตัวแทนหารอืการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติประจ าต าแหน่งในกลุ่มปฏิบัติการ  
(อ้างถึง  หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๔๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๖๐)  

สืบเนื่องจากตามประกาศของบริษัทฯ ดังนี ้ 
๑. ปก ๑๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย

ค่าวิชาชีพ ค่าใบอนุญาต และเงนิเพิ่มต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. ปก ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง 

ในกลุ่มปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การจ่ายค่าใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ ควบคุมจราจรทางอากาศ ๑ (เขตสนามบินภูมิภาค)  

ตามประกาศข้อ ๑. ข้างต้น ข้อ ๒.๕.๒ ก าหนดว่า ผู้ที่มี ATC License (Aerodrome Control Rating) ของสนามบิน
แม่ขา่ยและหอบังคับการบินลูกข่ายครบตามที่ก าหนด ได้รับเงนิค่าใบอนุญาตฯ ๖,๐๐๐ บาท 

 คุณสมบัติประจ าต าแหน่งในกลุ่มควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค  
(ศูนย์ฯ ภูมิภาค) ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (เขตสนามบินภูมิภาค) ตามประกาศข้อที่ ๒ 
ข้างต้น ต้องมี ATC License (Aerodrome Control Rating) ของสนามบินแม่ข่ายและลูกข่ายครบถ้วนตามที่ก าหนด 
พร้อมทั้งต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๑ (เขตสนามบินภูมิภาค) ไม่น้อยกว่า 
๓ ปี หรอื มช่ัีวโมงการท างานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ช่ัวโมง แล้วแต่ระยะเวลาใดที่มากกว่าใหใ้ช้อันนั้น 

๒/ในการนี้... 
 
 
 



-๒- 
 

ในการนี้ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า เนื่องจากศูนย์ฯ ภูมิภาคมีจ านวนหอลูกข่ายไม่เท่ากัน ท าให้ระยะเวลา
การพัฒนาพนักงานเพื่อให้ ได้รับใบอนุญาตหอลูกข่ายแต่ละศูนย์ฯ ภูมิภาคไม่ เท่ากัน และคุณสมบัติ 
การได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งในเรื่องของจ านวนหอลูกข่ายไม่เท่ากันอีกด้วย จึงเห็นควรเสนอให้บริษัทฯ 
พิจารณาทบทวนคุณสมบัติฯ 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ได้มีแผนด าเนินการในการทบทวนโครงสร้างต าแหน่งและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศในภาพรวม ดังนี้ 

(๑) จัดตั้งคณะท างานเพื่อร่วมกันหารือ วิเคราะห์ และแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้าง
ต าแหน่งงาน เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) และค่าตอบแทนของพนักงานด้านควบคุมจราจร
ทางอากาศ โดยรอผลการศึกษา Facility Pay level ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการเสนอผลการทบทวนเรื่องดังกล่าว
ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐        

(๒) ด าเนินการทบทวนการประเมินค่างานและผลตอบแทนในต าแหน่งงาน โดยจะท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การเปรียบเทียบค่าตอบแทนในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลที่จ าเป็นอื่น ๆ  
ในการทบทวนค่างานของทุกต าแหน่งในบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถว่าจ้างที่ปรึกษามาด าเนินการทบทวน 
การประเมินค่างานและผลตอบแทนในต าแหน่งงานได้ภายในปี ๒๕๖๒ (ทบทวนทุก ๕ ปี) 
 
๔. มติท่ีประชุม 
  



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน  
วาระที่ ๓.๘   เรื่อง   การขอสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
    ที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ 
 
 
๑. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา  
  กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(๑๙๖) 
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  ขอสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุ
มาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ (อ้างถึง  หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๔๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)  
 สืบเนื่องจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศและใกล้จะครบเกษียณอายุขอให ้
สรร.วท. สอบถามบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ  เนื่องจากจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านนี้ไม่เพียงพอ จึงมีปัญหา
การตรากตร าและเหนื่อยล้าจากการท างาน สรร.ว.ท. พิจารณาแล้วมีความเห็นน าเสนอบริษัทฯ ดังนี้  
   ๑.  ขอสอบถามความคืบหน้าการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรับพนักงาน 

ควบคุมจราจรทางอากาศที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศของ
บริษัทฯ 

๒. กรณีมีแผนงานในการรับบุคลากรกลุ่มนี้ ขอสอบถามแนวทางการบริหารจัดการ 
เช่น การสรรหาบุคลากร รูปแบบการจา้งงาน ค่าตอบแทน หรอืสวัสดิการ เป็นต้น 

 
 
 
 

๒/๓. ผลการด าเนินการ… 
 

 
 
 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

ทกบ. น าเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และได้มีข้อพิจารณาให้กลับมาทบทวนและ
เพิ่มเติมข้อมูล  และจะน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อนจะรายงาน 
ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
  
๔. มติท่ีประชุม 
  
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒  เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔          เรื่อง   กจิการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓       เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
                              นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
วาระที่ ๔.๓.๑    เรื่อง    การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. … 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการกฎหมาย และระเบียบ  
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ร่ างระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
พนักงาน พ.ศ. ... โดยล าดับต่อไป 

 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายบริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙)  
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ... 

สก.ทบ. ได้ศกึษาทบทวนระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากค านิยาม 
เงินเดือน ค่าจ้าง รวมถึง พนักงานทดรองงาน ตามข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ .ศ. ๒๕๕๕ และข้อบังคับ 
เกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม และค่าการฌาปนกิจ ซึ่งก าหนด 
การจ่ายเงินช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่พนักงานผู้นั้นระบุชื่อไว้ การก าหนดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประกาศ 
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑก์ารจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย 
หรือเจ็บป่วย ค่าท าศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการท างาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ประกอบกับบริษัทฯ ได้จัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ 
ข้อย่อย ๑๑.๕ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ตกลงทบทวนระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประกาศที่ ๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) รวมถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้อง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ตามหนังสือที่ สรร.ว.ท. ๐๗๗/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  “ข้อ ๑๓ ให ้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ปรับเพิ่มเงิน
ช่วยเหลือบุตร (สงเคราะห์บุตร) จากเดิม ๑๕๐ บาท เป็นเดือนละ ๕๐๐ บาท /บุตรหนึ่งคน /เดือน”  
(ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗.๑)    

 
๒/๑. คณะกรรมการ... 



-๒- 
 

๑. คณะกรรมการจัดการสวัสดิการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ (๗๓๙) เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินสงเคราะห์บุตร (เงินช่วยเหลือบุตร) จาก ๑๕๐ บาท เป็น 
๕๐๐ บาท/บุตรหนึ่งคน/เดือน โดยการปรับอัตราดังกล่าวไม่มีผลกระทบทางด้านกฎหมาย เนื่องจากมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างที่
เกี่ยวกับการเงินเองได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแล้ว และไม่มีผลกระทบทางด้าน
การเงินกองทุนสวัสดิการแต่อย่างใด โดยมีประมาณการรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 
และมีเงินกองทุนสวัสดิการสะสมในปี ๒๕๖๕ ประมาณ ๓๐๖.๑๕๒ ล้านบาท มีเงินสดคงเหลือประมาณ 
๒๗๙.๐๔๑ ล้านบาท           
  ๒. คณะกรรมการจัดการสวัสดิการในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๗๔๖) เมื่อวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และมีมติเห็นชอบให้น าเสนอการปรับร่าง
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ... เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ขอเสนอร่างระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ... (เอกสารแนบ ๑) พร้อมตาราง
เปรียบเทียบการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนัก งาน พ.ศ. ๒๕๕๓ (เอกสารแนบ ๒) เสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ในการประชุมเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยล าดับต่อไป 
    
๔. มติท่ีประชุม 

 



เอกสารแนบ ๑

-   ร่าง     -  
บริษัท      วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย      จำากัด  

ระเบยีบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน     พ  .  ศ  . ….......  

โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้

สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณ3์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย หรือเจบบปววย ค่าทศาศพ

กรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทศางาน ค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศษกษาของบุตร รวมถษง

ปรับข้อความให้เหมาะสม และมีความเป็นปัจจุบัน  คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จศากัด

ในการประชมุครัง้ที่ …/......(....) เมื่อวนัที ่…... เดือน …............. พ.ศ. …....... จษงกศาหนดระเบยีบไว้ ดังตอ่ไปนี้

ขอ้ ๑. ระเบยีบนี้เรยีกวา่  “ระเบยีบวา่ด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ….....”

ขอ้ ๒. ระเบยีบนี้ให้ใชบ้งัคับต้ังแต่วันถัดจากวนัประกาศเป็นตน้ไป

ขอ้ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และบรรดาคศาส่ังหรือ

ระเบยีบอื่นใดในส่วนที่กศาหนดไวแ้ล้วในระเบยีบนี้หรอืที่ขัดแยง้กับระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน

ขอ้ ๔. ในระเบยีบนี้ 

“บรษิทั” หมายความวา่ บรษิทั วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จศากัด

“พนกังาน” หมายความวา่ พนักงานบรษิทั วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จศากัด

“กรรมการผู้อศานวยการใหD่”  หมายความว่า  กรรมการผู้อศานวยการใหD่  บริษัท

วทิยุการบนิแหง่ประเทศไทย  จศากัด

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ บริษัท
วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จำากัด

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการจัดการสวัสดิการ บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จำากัด

“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนตามความหมายในข้อบังคับเกียยวกับ
พนักงานทียบริษัทกำาหนด            

“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างตามความหมายในข้อบังคับเกียยวกับพนักงาน
ทียบริษัทกำาหนด 

“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของ

สวัสดิการ                             
“ค่าทำาศพ”  หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกียยวกับการจัดการศพของพนักงานตาม

ประเพณีทางศาสนาของพนักงาน หรือตามประเพณีแห่งท้องถิยน ในกรณีทียพนักงานถงงแก่ความตาย
เนืยองจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย 

                                                                                                                       ๒/ขอ้ ๕...



 

เอกสารแนบทา้ยประกาศที่ ปก …........ /๒๕๖๐  ลงวันที่ …..........................

- ๒ -

 ขอ้ ๕. คา่รกัษาพยาบาล

        พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลสศาหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัวได้ตาม

ระเบยีบทีบ่รษิทักศาหนด

ขอ้ ๖.  เงนิชว่ยเหลือการศษกษาของบตุร

พนกังานขอรับเงนิชว่ยเหลือการศษกษาของบุตร ได้ตามระเบยีบที่บรษิัทกศาหนด          

ขอ้ ๗. การสงเคราะหบ์ุตร ใหจ้า่ยเงนิสงเคราะหบ์ตุรตามเกณ3 ์ตอ่ไปนี้

๗.๑ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน แต่ไม่รวมถษงบุตรบุDธรรม อายุไม่เกิน

๑๘ ปีบริบูรณ์  ไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ให้พนักงานผู้นั้นได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือน

เดือนละ ๕๐๐ บาท ตอ่บุตรหนษ่งคน

๗.๒ ในกรณีที่คู่สมรสต่างเป็นพนักงานของบริษัท ให้คู่สมรสฝวายใดฝวายหนษ่ ง

เลือกใชสิ้ทธขิอรบัการสงเคราะหบ์ตุรจากสวัสดิการของบรษิทัเพยีงฝวายเดียว

๗.๓ ในกรณีที่คู่สมรสตามข้อ ๗.๒ ได้หย่าขาดจากกัน หรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้

หย่าขาดตามกฎหมายให้ฝวายผู้ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรตามจศานวนบุตรที่อยู่ในอศานาจ

ปกครองของตน

๗.๔ ในกรณทีี่คูส่มรสของพนักงานได้รับเงนิสงเคราะห์บุตรลักษณะนี้จากหน่วยงานอื่น

แล้วในจศานวนที่เท่ากัน หรือมากกว่าที่ได้รับตามข้อ ๗.๑ พนักงานผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

ตามระเบยีบนี้  แตถ่า้ได้รับนอ้ยกวา่บรษิัทจะจา่ยเพิ่มใหค้รบตามระเบยีบนี้

                   ข้อ ๘. ในกรณีพนักงานเสียชีวิตอันมิใช่เนืยองจากการทำางาน  ให้บริษัทจ่ายค่าทำาศพ
สามเท่าของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้ายให้แก่:ู้มีสิท;ิตามข้อ ๘.๑ ถงง ๘.๓ ตามลำาดับ โดยนำา
หลักฐานในข้อ ๘.๔ มาแสดงประกอบ ดังน้ี

๘.๑ บุคคลซงยงพนักงาน:ู้เสียชีวิตทำาหนังสือระบุให้เปนน:ู้จัดการศพ และได้เปนน
:ู้จัดการศพ
        ๘.๒ คู่สมรส  บุตร บิดา มารดา ของพนักงาน:ู้เสียชีวิตทียมีหลักฐานแสดงว่าเปนน
:ู้จัดการศพ

๘.๓ บุคคลอืยนทียมหีลักฐานแสดงว่าเปนน:ู้จัดการศพ

     ๓/๘.๔ …
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๘.๔ หลักฐานทียแสดงว่าเปนน:ู้จัดการศพ ได้แก่
(๑) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของ:ู้จัดการศพ
(๒) สำาเนาทะเบยีนบ้านของ:ู้จัดการศพ                                        
(๓) สำาเนาใบมรณบัตร  หรือหลักฐานทียแสดงว่าพนักงานเสยีชวิีต
(๔) หลักฐานทียแสดงว่าเปนน:ู้จัดการศพ เช่น หลักฐานจากฌาปนสถาน 

หรือมัสยดิ หรือ อืยน ๆ 
ท้ังน้ี หากพนักงาน:ู้ใดเสียชีวิตในระหว่างขาดหรือหนีการทำางาน ห้ามมิให้จ่าย

คา่ทำาศพ
ขอ้ ๙. เงนิสงเคราะหพ์นกังานกรณปีระสบสาธารณภัย

พนักงานขอรับเงินชว่ยเหลือ ในกรณีที่บา้น และ/หรอื ทรัพยสิ์นของพนักงาน และ/หรอื

คูส่มรส ประสบสาธารณภัยได้ตามระเบยีบที่บรษิัทกศาหนด 

ขอ้ ๑๐. คา่ทศาขวัD

 ในกรณีที่พนักงานประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามคศาส่ัง

ของบรษิัท  ใหบ้รษิัทจา่ยคา่ทศาขวัDแกพ่นกังานที่เขา้พักรักษาตวัในโรงพยาบาลและมใีบรับรองแพทย ์ดังนี้

- รกัษาตวัเกนิ ๕ วนั  ถษง ๒๐ วัน  ใหจ้า่ย ๑,๐๐๐ บาท

- รกัษาตวัเกนิ ๒๐ วัน ถษง ๔๕ วัน ใหจ้า่ย ๒,๐๐๐ บาท

- รกัษาตวัเกนิ ๔๕ วนั ถษง ๖๐ วนั ใหจ้า่ย ๔,๐๐๐ บาท

- รกัษาตวัเกนิ ๖๐ วนัขษ้นไป         ใหจ้า่ย ๕,๐๐๐ บาท

ขอ้ ๑๑. คณะกรรมการจัดการสวัสดิการและการดศาเนนิงาน

           ๑๑.๑ ให้มีคณะกรรมการขษ้นคณะหนษ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ”

ประกอบด้วย ประธานและกรรมการรวม ๑๓ คน โดยมีกรรมการฝวายพนักงานจศานวน ๓ คน  ซษ่งมาจาก

การเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงจากพนักงานทั้งหมด  และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอเข้ามาจากกรรมการของสหภาพฯ จศานวน ๓ คน ส่วนกรรมการที่เหลือจศานวน

๖ คน รวมทั้งประธานกรรมการอีก ๑ คน กรรมการผู้อศานวยการใหD่เป็นผู้คัดเลือกและนศารายชื่อ

คณะกรรมการทัง้ชดุเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารเพือ่แตง่ตัง้

๑๑.๒ กรรมการ ๓ คน ซษ่ งพนักงานบริษัทคัด เ ลือกโดยวิธีลงคะแนนเลือก

ตามขอ้ ๑๑.๑ ตอ้งไม่เปน็กรรมการของสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุการบนิแหง่ประเทศไทย

๔/ขอ้ ๑๑.๓.…
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          ๑๑.๓ ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งดศารงตศาแหน่งคราวละ ๒ ปี ในกรณี

ที่มีกรรมการคนหนษ่งคนใดพ้นตศาแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งซ่อม    กรรมการที่เข้ามาใหม่จะอยู่ใน

ตศาแหนง่เพยีงเทา่กศาหนดเวลาของคณะกรรมการชุดนัน้

        (๑) เมื่อครบกศาหนดวาระในการดศารงตศาแหน่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ ง

กรรมการขษ้นใหม่ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตศาแหน่งตามวาระนั้น  รักษาการในตศาแหน่งต่อไป  จนกว่า

กรรมการที่ได้แตง่ตัง้ขษ้นใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ที่

(๒) กรรมการที่พน้จากตศาแหนง่ตามวาระอาจได้รบัแตง่ตัง้อีกกบได้

         ๑๑.๔ กรรมการยอ่มพน้จากตศาแหนง่กอ่นถษงวาระตามความในขอ้ ๑๑.๓ เมื่อ

(๑) พน้สภาพการเปน็พนักงาน

  (๒) ลาออก

   (๓) คณะกรรมการบรหิาร ใหอ้อก

         ๑๑.๕ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการมีอศานาจหน้าที่บริหารเงินกองทุนสวัสดิการ

และจัดการในด้านสวัสดิการให้แกพ่นักงานในบรษิัท  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในส่วนซษ่งเกี่ยวกับสวัสดิการหรือบริหารจัดการในด้านสวัสดิการที่จะมีการแก้ไข

เพิ่มเติม โดยเสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการบริหารของบรษิัท เพื่อพิจารณานศาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

และออกระเบยีบยอ่ยตลอดจนควบคุมดูแลทรัพยสิ์นของสวัสดิการ

 ขอ้ ๑๒. กองทุนสวัสดิการ

๑๒.๑ เงนิได้ของกองทุนสวัสดิการ ประกอบด้วยเงนิรายได้ ดังตอ่ไปนี้

(๑) เงินรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการจากบริษัท ในอัตราร้อยละ

ของเงนิเดือนพนักงาน  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิัท กศาหนด

(๒) เงนิรายได้จากดอกเบี้ยรับของเงนิกองทุนสวัสดิการ

  (๓) เงินรายได้จากการให้บริการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสวัสดิการ

ทัง้นี้ในการกศาหนดที่มาของเงนิรายได้ใหอ้ยูใ่นอศานาจของกรรมการผูอ้ศานวยการใหD่

(๔) เงินรายได้บรษิัท รา้นคา้ หรอื บุคคลภายนอก  ที่มาดศาเนินกิจการในบริษัท

เพื่อใหค้วามสะดวกด้านสวัสดิการแกพ่นักงาน  

(๕) เงนิรายได้จากเงนิบรจิาค

(๖) เงินรายได้อื่น ๆ ตามที่กรรมการผู้อศานวยการใหD่ให้ความเหบนชอบนศาเข้า

กองทุนสวัสดิการ

๕/๑๒.๒...
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                      ๑๒.๒ การจา่ยเงนิตามระเบยีบนี้ ใหจ้า่ยจากบัDชเีงนิสวัสดิการ

  ๑๒.๓ เมื่อพนักงานมีหนี้สินกับทางบริษัท หรือสวัสดิการแล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่

การเงนิมีอศานาจหักหนี้สินจากเงนิเดือนหรอืเงนิอื่นใดที่พนักงานพษงจะได้รับตามสิทธิ

                            ๑๒.๔ ภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันส้ินปีบัDชี ให้คณะกรรมการจัดการสวัสดิการเสนอ

บัDชีรายรับ W รายจ่าย และงบดุลของเงินสวัสดิการ ซษ่งผู้สอบบัDชีของบริษัท ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

เสนอตอ่  คณะกรรมการบรหิาร

ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน                  พ.ศ.  

   (…............................)

                      ประธานกรรมการ



           เอกสารแนบ ๒   
                                       ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงระเบยีบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน      พ  .  ศ  . ๒๕๕๓                                

ขอ้ ระเบยีบปัจจุบนั ระเบยีบใหม่ เหตผุล

๑. ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ

พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน

พ.ศ. …..”

กำาหนด.่ออระเบยีบ

๒. ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใ.้ตั้งแต่วันทีอ ๓๑  พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๓   เป็นตน้ไป

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใ.้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นตน้ไป

วนักำาหนดใ.ร้ะเบยีบ

๓. ข้อ ๓. ให้ยกเลิก ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ.

๒๕๕๐ และบรรดาคำาสัองหร่อระเบียบอ่อนใดในส่วนทีอ

กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หร่อทีอ ขัดหร่อแย้งกับ

ระเบยีบนี้ให้ใ.ร้ะเบยีบนี้แทน

ข้อ ๓. ให้ยกเลิก ระเบียบวา่ด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๓   และ

บรรดาคำาสัองหร่อระเบียบอ่อนใด  ในส่วนทีอกำาหนดไว้แล้วใน

ระเบยีบนี้หรอ่ทีอขัดหรอ่แยง้กับระเบยีบนี้ ใหใ้.ร้ะเบยีบนี้แทน

ยกร่างฉบับใหม่  จงงยกเลิกระเบียบทีอใ.้ใน

ปจัจุบัน  

๔. ขอ้ ๔ ในระเบยีบนี้

       ๔.๑  บริษัท  หมายความว่า  บริษัท วิทยุ

การบนิแหง่ประเทศไทย  จำากัด

       ๔.๒  พนักงาน  หมายความว่า  พนักงานของ

บรษิัททีอได้รับการบรรจุเปน็พนักงานถาวร

      ๔.๓  พนักงานทดลองงาน  หมายความว่า

พนักงานของบริษัททีอยังไม่ ไ ด้รับการบรรจุ เป็น

พนักงานถาวร

ขอ้ ๔. ในระเบยีบนี้

        “บริษัท” หมายความว่า บริษัท วิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จำากัด    

          “พนักงาน” หมายความวา่ พนักงานบรษิัท วทิยุการบิน

แหง่ประเทศไทย จำากัด

คงเดิม

ปรับเพ่ออให้สอดคล้องกับข้อบังคับเกีอยวกับ

พนกังาน พ.ศ. ๒๕๕๕

“พนักงานทดลองงาน” เพ่ออให้สอดคล้องกับ

ขอ้บังคบัเกีอยวกับพนกังาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ขอ้ ระเบยีบปจัจุบัน ระเบยีบใหม่ เหตผุล

  ๔.๔  กรรมการผู้อำานวยการให@่  หมายความว่า

กรรมการผูอ้ำานวยการให@่  ของ บรษิทั  วทิยกุารบนิแหง่

ประเทศไทย  จำากัด

  ๔.๕  เงินเด่อน  หมายความวา่  เงนิค่าจา้งทุกประเภททีอ

บริษัทจ่ายให้พนักงานเป็นรายเด่อนตามอัตราเงินเด่อน

ประจำาตำาแหน่งทีอกำาหนดไว้ในข้อบังคับเกีอยวกับเงินเด่อน

ตำาแหนง่  บำาเหนAจประจำาปB และเงนิ.ดเ.ยเวลา

เดิมไมก่ำาหนด

        “กรรมการผู้อำานวยการให@่”  หมายความว่า

กรรมการ  ผู้ อำ านวยการ ให@่  บริษัท  วิทยุ การบิน

แหง่ประเทศไทย  จำากัด        

         “เงินเดือน”  หมายความว่า เงินค่าตอบแทน
การทำางานทีบบริ(ัท)่ายให้พนักงานเปนนรายเดือนตาม
อัตราเงินเดือนประ)ำาตำาแหน่งของพนักงาน และ ให้
หมายความรวมถึงเงินทีบ)่ายให้พนักงานในวันหยุด
และวันลาด้วย  
          “ค่า)้าง”  หมายความว่า  เงินเดือน  เงินเพิบม
ประ)ำาตำาแหน่ง  เงนิเพิบมค่าวิชาชีพ  เงินค่าใบอนุญาต
พนักงานควบคุม)รา)รทางอากาศ  เงินค่าใบอนุญาต
นักบิน  เงินเพิบมพิเศ(สำาหรับพนักงานทีบมีอัตราเงิน
เดือนสงงสุดของตำาแหน่ง  ค่าเสีบยงอันตรายในทีบสงง
และเงินเพิบมค่าศักยภาพวิศวกร   เงินเพิบมสำาหรับ
ตำาแหน่ง5ง้ ป6ิบัติการบินทดสอบ และเงิน เ พิบ ม
ค่าใบอนุญาตสำาหรับช่างอากาศยาน (หรือช่าง
ภาคพ้ืน)

คงเดิม

ปรับนิยาม “เงินเด่อน” ตามข้อบังคับเกีอยว

กับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

เพิอมนิยาม “ค่าจ้าง” เพ่ออให้สอดคล้องตาม

ข้อบังคับเกีอยวกับพนักงาน (ฉบับทีอ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๗
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   ๔.๖  เจา้หนา้ทีอการเงิน  หมายความวา่  ผูป้ฏิบัตหิน้าทีอ

รับผดิ.อบเกีอยวกับการเงนิของสวัสดิการ

เดิมไมก่ำาหนด

          “เจ้าหน้าทีอการเงิน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าทีอ

รบัผดิ.อบเกีอยวกับการเงนิของสวัสดิการ            
         “ค่าทำาศพ”  หมายความว่า ค่าใช้)่ายเกีบยวกับ
การ)ัดการศพของพนักงานตามประเพณีทางศาสนาของ
พนักงาน หรือตามประเพณีแห่งท้องถิบน ในกรณีทีบ
พนักงานถึงแก่ความตาย เนืบอง)ากประสบอันตรายหรือ
เ)็บป่วยหรือสงญหาย

 คงเดิม

เพิอมนิยาม “ค่าทำาศพ” ตามประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์  เร่อ อง  มาตรฐาน ขั้นตอำ าของ

สภาพการจ้าง โดยปรับคำาว่า “ลูกจ้าง”

เป็น “พนักงาน” เพ่ออให้สอดคล้องกับ

ขอ้บังคับเกีอยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

๕. ขอ้ ๕. คา่รักษาพยาบาล

       พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลสำาหรับ

ตนเอง และบุคคลในครอบครัวได้ตามระเบียบทีอบริษัท

กำาหนด

ขอ้ ๕. คา่รกัษาพยาบาล

        พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลสำาหรับตนเอง

และบคุคลในครอบครวัได้ตามระเบยีบทีอบรษิัทกำาหนด

คงเดิม

๖. ขอ้ ๖. เงนิ.ว่ยเหล่อการศงกษาบุตร

        พนักงานขอรับเงิน.ว่ยเหล่อการศงกษาของบุตร ได้

ตามระเบยีบทีอบรษิัทกำาหนด

ขอ้ ๖. เงนิ.ว่ยเหล่อการศงกษาบตุร

        พนักงานขอรับเงิน.ว่ยเหล่อการศงกษาของบุตร ได้ตาม

ระเบยีบทีอบรษิทักำาหนด

คงเดิม
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๗. ข้อ ๗. การสงเคราะห์บุตร  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรตาม

เกณMต์อ่ไปนี้

         ๗.๑ บุตรโดย.อบด้วยกฎหมายของพนักงาน แต่

ไม่รวมถงงบุตรบุ@ธรรม อายุไม่เกิน ๑๘ ปBบริบูรณ์ ไม่เป็น

ผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ให้พนักงานผู้นันได้รับเงิน

สงเคราะห์บุตรเป็นรายเด่อนเด่อนละ ๑๕๐ บาทต่อบุตร

หนงองคน

         ๗.๒ ในกรณีทีอคู่สมรสต่างเป็นพนักงานของบริษัท

ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนงองเล่อกใ.้สิทธิขอรับการสงเคราะห์

บุตรจากสวัสดิการของบรัษทัเพยีงฝา่ยเดียว

        ๗.๓ ในกรณีทีอคู่สมรสตามข้อ ๗.๒ ได้หย่าขาดจาก

กัน หรอ่แยกกันอยูโ่ดยยังมไิด้ หยา่ขาดตามกฎหมายใหฝ้า่ย

ผู้ปกครอบบุตรมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรตามจำานวน

บุตรทีออยูใ่นอำานาจปกครองของตน

     ๗.๔ ในกรณทีีอคูส่มรสของพนักงานได้รับเงินสงเคราะห์

บุตรลักษณะนี้จากหนว่ยงานอ่อนแล้วในจำานวนทีอเทา่กัน หรอ่

มากกว่าทีอได้รับตามข้อ ๗.๑ พนักงานผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ

เงินสงเคราะห์บุตรตามระเบียบนี้  แต่ถ้าได้รับน้อยกว่า

บรษิัทจะจา่ยเพิอมใหค้รบตามระเบยีบนี้

ข้อ ๗. การสงเคราะห์บุตร  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรตาม

เกณMต์อ่ไปนี้

          ๗.๑ บุตรโดย.อบด้วยกฎหมายของพนักงาน แต่

ไม่รวมถงงบุตรบุ@ธรรม อายุไม่เกิน ๑๘ ปBบริบูรณ์  ไม่เป็น

ผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ให้พนักงานผู้นันได้รับเงิน

สงเคราะห์บุตรเป็นรายเด่อนเดือนละ ๕๐๐ บาทต่อบุตร

หนงองคน

        ๗.๒ ในกรณีทีอคู่สมรสต่างเป็นพนักงานของบริษัท

ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนงองเล่อกใ.้สิทธิขอรับการสงเคราะห์

บุตรจากสวัสดิการของบรัษทัเพยีงฝา่ยเดียว

        ๗.๓ ในกรณทีีอคู่สมรสตามข้อ ๗.๒ ได้หย่าขาดจากกัน

หร่อแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่าขาดตามกฎหมายให้ฝ่าย

ผูป้กครอบบุตรมสิีทธไิด้รับเงนิสงเคราะหบ์ตุรตามจำานวนบตุร

ทีออยูใ่นอำานาจปกครองของตน

        ๗.๔ ในกรณทีีอคูส่มรสของพนักงานได้รับเงินสงเคราะห์

บุตรลักษณะนี้จากหน่วยงานอ่อนแล้วในจำานวนทีอเท่ากัน หร่อ

มากกว่าทีอได้รับตามข้อ ๗.๑ พนักงานผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์บุตรตามระเบียบนี้  แต่ถ้าได้รับน้อยกว่า บรษิัทจะ

จา่ยเพิอมใหค้รบตามระเบยีบนี้

เพ่ออให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทีอมี

การปรับค่ าครอง.ีพ สูงขง้นและ เป็น

การสรา้งขวั@และกำาลังใจให้แก่พนักงาน

โดยรวมอีกทางหนงองด้วย 

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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๘.  ขอ้ ๘.  การฌาปนกจิ

    พนักงานผู้ใดถงงแก่กรรม ให้จ่ายเงิน.่วยเหล่อ

การฌาปนกจิเป็นจำานวน ๓ เทา่ของเงนิเด่อนเด่อน

สุดท้าย แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

ให้แก่บุคคลทีอพนักงานผู้นั้นระบุ.่ออไว้ หากบุคคลทีอ

พนักงานระบุ.่ออเสีย.ีวิต และพนักงานไม่ได้แจ้ง

การเปลีอยนแปลง  เม่ออพนักงานเสีย.ีวิต บริษัทจะ

จ่ายเงินดังกล่าวให้กับทายาทตามกฎหมายของ

พนักงาน

ข้อ ๘. ในกรณีพนักงานเสยีชวิีตอันมใิช่เนืบอง)ากการทำางาน
ให้บริ(ัท)่ายค่าทำาศพสามเท่าของค่า)้างรายเดือนเดือน
สุดท้ายให้แก่5ง้มีสิท?ิตามลำาดับข้อ  ๘.๑ ถึง ๘.๓  โดย
นำาหลักฐานตาม ข้อ ๘.๔ มาแสดงประกอบ ดังน้ี
          ๘.๑ บุคคลซึบงพนักงาน5ง้เสียชีวิตทำาหนังสือระบุให้
เปนน5ง้)ัดการศพ และได้เปนน5ง้)ัดการศพ
           ๘.๒ คงส่มรส  บุตร บดิา มารดา ของพนักงาน
5ง้เสยีชวิีต  ทีบมหีลักฐานแสดงว่าเปนน5ง้)ัดการศพ
           ๘.๓ บุคคลอืบนทีบมหีลักฐานแสดงว่าเปนน5ง้)ัดการศพ
           ๘.๔ หลักฐานทีบแสดงว่าเปนน5ง้)ัดการศพ
                  (๑) สำาเนาบัตรประ)ำาตัวประชาชนของ
5ง้)ัดการศพ
                  (๒) สำาเนาทะเบยีนบ้านของ5ง้)ัดการศพ
                 (๓) หลักฐานทีบแสดงว่าเปนน5ง้)ัดการศพ เช่น
หลักฐาน)ากฌาปนสถาน หรือมสัยดิ หรือ อืบน ๆ 
                  (๔)  สำาเนาใบมรณบัตรหรือหลักฐานทีบ
แสดงว่าพนักงานเสยีชวิีต           

๑. ให้ยกเ ลิก  “ เงินการฌาปนกิจ”  และ

กำาหนดเป็น “เงนิคา่ทำาศพ” แทน

๒. กำาหนด “ให้บริษัทจ่ายค่าทำาศพสามเท่า

ของคา่จา้งรายเด่อน” และ กำาหนดหลักเกณM์

ก า ร จ่ า ย เ งิ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

เร่ออง หลักเกณM์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล

กรณีประสบอันตราย หร่อเจAบป่วย ค่าทำาศพ

กรณีตาย อันมิ ใ .่ เ น่อ อ ง จากการทำ า ง าน

ค่ า .่ ว ย เ ห ล่ อ บุ ต ร  แ ล ะ ค่ า .่ ว ย เ ห ล่ อ

การศงกษาบตุร

๓. ตัด “ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท” ออก

เน่อองจากจำานวนเงินสามเท่าของเงินเด่อน

ขัน้ตอำาของพนักงานสูงกวา่

๔. กำาหนดการใ.ห้ลักฐานประกอบเพ่ออให้เกิด

ความ.ดัเจน
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          ท้ังน้ี หากพนักงาน5ง้ใดเสียชีวิตในระหว่างขาดหรือ
หนีการทำางานห้ามมใิห้)่ายค่าทำาศพ

๙. ขอ้ ๙. เงนิสงเคราะหพ์นกังานกรณปีระสบสาธารณภัย

        พนักงานขอรับเงิน.่วยเหล่อ ในกรณีทีอบ้านและ/หร่อ

ทรัพย์สินของพนักงาน และ/หร่อ คู่สมรส        ประสบ

สาธารณภัยได้ตามระเบยีบทีอบรษิทั กำาหนด

ขอ้ ๙.  เงนิสงเคราะหพ์นักงานกรณปีระสบสาธารณภัย

         พนักงานขอรับเงิน.่วยเหล่อ ในกรณีทีอบ้านและ/หร่อ

ทรัพย์สินของพนักงาน และ/หร่อ คู่สมรส ประสบสาธารณภัย

ได้ตามระเบยีบทีอบรษิัท กำาหนด

คงเดิม

๑๐. ขอ้ ๑๐. คา่ทำาขว@ั

          ในกรณีทีอพนักงานประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกสถานทีอตามคำาสัองของบริษัท  ให้บริษัทจ่ายค่า

ทำาขวั@แก่พนักงานทีอเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและมี

ใบรับรองแพทย ์ดังนี้

        - รกัษาตวัเกนิ ๕ วนั  ถงง ๒๐ วัน  ใหจ้า่ย ๑,๐๐๐ บาท

        - รกัษาตวัเกนิ ๒๐ วัน ถงง ๔๕ วัน ใหจ้า่ย ๒,๐๐๐ บาท

        - รกัษาตวัเกนิ ๔๕ วนั ถงง ๖๐ วนั ใหจ้า่ย ๔,๐๐๐ บาท

        - รกัษาตวัเกนิ ๖๐ วนัขง้นไปใหจ้า่ย ๕,๐๐๐ บาท

ขอ้ ๑๐. คา่ทำาขว@ั

         ในกรณีทีอพนักงานประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกสถานทีอตามคำาสัองของบริษัท  ให้บริษัทจ่าย

ค่าทำาขวั@แก่พนักงานทีอเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและ

มใีบรับรองแพทย ์ดังนี้

        - รกัษาตวัเกนิ ๕ วนั  ถงง ๒๐ วัน  ใหจ้า่ย ๑,๐๐๐ บาท

        - รกัษาตวัเกนิ ๒๐ วัน ถงง ๔๕ วัน ใหจ้า่ย ๒,๐๐๐ บาท

        - รกัษาตวัเกนิ ๔๕ วนั ถงง ๖๐ วนั ใหจ้า่ย ๔,๐๐๐ บาท

        - รกัษาตวัเกนิ ๖๐ วนัขง้นไป ใหจ้า่ย ๕,๐๐๐ บาท

คงเดิม
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๑๑. ขอ้ ๑๑. คณะกรรมการจัดการสวัสดิการและการดำาเนนิงาน

         ๑๑.๑  ให้มีคณะกรรมการขง้นคณะหนงอง เรียกว่า

“คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ” ประกอบด้วย ประธาน

และกรรมการ รวม ๑๓ คน โดยมีกรรมการฝ่ายพนักงาน

จำานวน ๓ คน ซงองมาจาก การเล่อกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนน

เสียงจากพนักงานทั้งหมด  และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย  เป็นผู้เสนอเข้ามาจากรรมการ

ของสหภาพฯ จำานวน ๓ คน ส่วนกรรมการทีอเหล่อจำานวน

๖ คน  รวมทั้งประธานกรรมการอีก ๑ คน  กรรมการ

ผู้อำานวยการให@่เป็นผูค้ัดเล่อกและนำาราย.่ออคณะกรรมการ

ทัง้.ุดเสนอคณะกรรมการบรหิารเพ่ออแตง่ตัง้

           ๑๑.๒  กรรมการ ๓ คน ซงองพนักงานบริษัทคัดเล่อก

โดยวิธีลงคะแนนเล่อกตามข้อ ๑๑.๑ ต้องไม่เป็นกรรมการ

ของสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุการบนิแหง่ประเทศไทย

         ๑๑.๓  ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งดำารง

ตำาแหน่งคราวละ ๒ ปB  ในกรณีทีอมีกรรมการคนหนงองคนใดพ้น

ตำาแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งซ่อม กรรมการทีอเข้า

มาใหม่จะอยู่ ใน  ตำ าแหน่ ง เพียง เท่ ากำ าหนดเวลาของ

คณะกรรมการ.ดุนัน้

ขอ้ ๑๑. คณะกรรมการจัดการสวัสดิการและการดำาเนนิงาน

          ๑๑.๑  ให้มีคณะกรรมการขง้นคณะหนงอง เรียกว่า

“คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ” ประกอบด้วย ประธาน

และกรรมการ รวม ๑๓ คน โดยมีกรรมการฝ่ายพนักงาน

จำานวน ๓ คน ซงองมาจาก การเล่อกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนน

เสียงจากพนักงานทั้งหมด  และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

วทิยุการบนิ แห่งประเทศไทย  เป็นผู้เสนอเข้ามาจากรรมการ

ของสหภาพฯ จำานวน ๓ คน ส่วนกรรมการทีอเหล่อจำานวน

๖ คน  รวมทั้งประธานกรรมการอีก ๑ คน  กรรมการ

ผู้ อำ า น ว ย ก า ร ใ ห @่ เ ป็ น  ผู้ คั ด เ ล่ อ ก แ ล ะ นำ า ร า ย .่อ อ

คณะกรรมการทัง้.ดุเสนอคณะกรรมการบรหิารเพ่ออแตง่ตัง้

        ๑๑.๒ กรรมการ ๓ คน ซงองพนักงานบรษิทัคัดเล่อกโดย

วิธีลงคะแนนเล่อกตามข้อ ๑๑.๑ ต้องไม่เป็นกรรมการของ

สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุการบนิแหง่ประเทศไทย

        ๑๑.๓ ใหค้ณะกรรมการได้รบัการแตง่ตัง้ดำารงตำาแหนง่

คราวละ ๒ ปB  ในกรณทีีอมีกรรมการคนหนงองคนใดพน้ตำาแหน่ง

ก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งซ่อม กรรมการทีอเข้ามาใหม่

จะอยู่ใน ตำาแหน่งเพียงเท่ากำาหนดเวลาของคณะกรรมการ

.ดุนัน้

คงเดิม
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- ๘ -

ขอ้ ระเบยีบปัจจุบนั ระเบยีบใหม่ เหตผุล

             (๑) เม่ออครบกำาหนดวาระในการดำารงตำาแหน่ง

หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขง้นใหม่ ให้คณะกรรมการทีอ

พ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในตำาแหน่งต่อไป

จนกวา่กรรมการทีอได้แตง่ตัง้ขง้นใหมจ่ะเข้ารบัหนา้ทีอ

                (๒) กรรมการทีอพน้จากตำาแหน่งตามวาระอาจได้

รับแตง่ตัง้อีกกAได้

        ๑๑.๔ กรรมการย่อมพน้จากตำาแหน่งก่อนถงงวาระตาม

ความในขอ้ ๑๑.๓ เม่ออ

                (๑) พน้สภาพการเปน็พนักงาน

                (๒) ลาออก

                (๓) คณะกรรมการบรหิาร ใหอ้อก

               (๑) เม่ออครบกำาหนดวาระในการดำารงตำาแหน่ง

หากยังมิได้มีการแตง่ตัง้กรรมการขง้นใหม่ ให้คณะกรรมการทีอ

พ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในตำาแหน่งต่อไป

จนกวา่กรรมการทีอได้แตง่ตัง้ขง้นใหมจ่ะเขา้รับหนา้ทีอ

                (๒) กรรมการทีอพน้จากตำาแหนง่ตามวาระอาจได้

รบัแตง่ตัง้อีกกAได้

        ๑๑.๔ กรรมการยอ่มพน้จากตำาแหนง่กอ่นถงงวาระตาม

ความในขอ้ ๑๑.๓ เม่ออ

                (๑) พน้สภาพการเป็นพนกังาน

                (๒) ลาออก

                (๓) คณะกรรมการบรหิาร ใหอ้อก

คงเดิม
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 ๑๑.๕ คณะกรรมการจัดการสวัสดิการมีอำานาจหน้าทีอ

บริหารเงินกองทุนสวัสดิการและจัดการในด้านสวัสดิการให้

แกพ่นักงานในบรษิทั  ตามทีอมอียูใ่นระเบยีบนี้

          ในส่วนซงองเกีอยวกับสวัสดิการหรอ่บรหิารจัดการในด้าน

สวัสดิการทีอจะมีการแก้ไขเพิอมเติม โดยเสนอเร่อองราวต่อ

คณะกรรมการบริหารของบริษัท    เพ่ออพิจารณานำาเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และออกระเบียบย่อยตลอดจนควบคุม

ดูแลทรัยพสิ์นของสวัสดิการ

๑๑.๕ คณะกรรมการ)ัดการสวัสดิการมีอำานา)หน้าทีบ
ดังต่อไปน้ี
        (๑) มีอำานา)หน้าทีบดำาเนินการบริหารเงินกองทุน
สวัสดิการและบริหาร)ัดการสวัสดิการด้านพ้ืนฐานทีบต้อง
)ัดให้เปนนไปตามกฎหมาย รวมถึงการ)ัดสวัสดิการอืบน ๆ
เพืบอเปนนการยกระดับคุณภาพชีวิตทีบ )ัดให้มีขึ้นก่อน
ระเบียบฉบับน้ีให้แก่พนักงานในบริ(ัท โดยนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารของบริ(ัท เพืบอพิ)ารณาให้ความ
เห็นชอบ
           ท้ั ง น้ี ใ น ส่ ว น ข อ ง อำ า น า ) ห น้ า ทีบ ข อ ง
คณะกรรมการ)ัดการสวัสดิการทีบดำาเนินการตามอำานา)
หน้าทีบข้างต้น หากมีการแก้ไขเพิบมเติมให้นำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารของบริ(ัท พิ)ารณาให้ความเห็น
ชอบก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริ(ัท เพืบอพิ)ารณา
อนุมตัิโดยลำาดับ

กำาหนดอำานาจหน้าทีอคณะกรรมการฯ

เพ่ออใหเ้กิดความ.ัดเจนยิองขง้น
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        (๒) มอีำานา)หน้าทีบนำาเสนอแก้ไข ปรับปรุง เพิบมเตมิ
ระเบียบ   แนวป6ิบัติและหลักเกณJททีบเกีบยวกับด้าน
สวัสดิการ
        (๓) มีอำานา)หน้าทีบกำากับ ควบคุม ดงแลทรัพยทสิน
ของสวัสดิการ

ขอ้ ๑๒. กองทุนสวัสดิการ

          ๑๒.๑ เงนิได้ของกองทุนสวัสดิการ ประกอบด้วยเงิน

รายได้  ดังตอ่ไปนี้

                 (๑) เงนิรายได้สมทบเขา้กองทุนสวัสดิการ

จากบริษัท  ในอัตราร้อยละของเงินเด่อนพนักงาน  ตามทีอ

คณะกรรมการบรษิทั กำาหนด

               (๒) เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับของเงินกองทุน

สวัสดิการ

              (๓) เงินรายได้จากการให้บริการ และการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของสวัสดิการ  ทั้งนี้ในการกำาหนดทีอมาของ

เงนิรายได้ใหอ้ยูใ่นอำานาจของกรรมการผูอ้ำานวยการให@่

              

ขอ้ ๑๒. กองทุนสวัสดิการ

           ๑๒.๑ เงินได้ของกองทุนสวัสดิการ ประกอบด้วยเงิน

รายได้  ดังตอ่ไปนี้

                (๑) เงินรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการจาก

บริษัท  ในอัตราร้อยละของเงินเด่อนพนักงาน  ตามทีอ

คณะกรรมการบรษิัท กำาหนด

               (๒) เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับของเงินกองทุน

สวัสดิการ

              (๓) เงินรายได้จากการให้บริการ และการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของสวัสดิการ  ทั้งนี้ในการกำาหนดทีอมาของ

เงนิรายได้ใหอ้ยูใ่นอำานาจของกรรมการผูอ้ำานวยการให@่

              

              

คงเดิม
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              (๔) เงนิรายได้บรษิทั รา้นคา้ หรอ่ บุคคลภายนอก

ทีอมาดำา เนินกิจการในบริษัทเพ่อ อ ให้ความสะดวกด้าน

สวัสดิการแกพ่นกังาน

              (๕) เงนิรายได้จากเงนิบรจิาค

              (๖) เงนิรายได้อ่อน ๆ ตามทีอกรรมการ

ผูอ้ำานวยการให@่ใหค้วามเหAน.อบนำาเขา้กองทุนสวัสดิการ

        ๑๒.๒ การจา่ยเงนิตามระเบยีบนี้  ใหจ้า่ยจากบั@.ี

เงนิสวัสดิการ

      ๑๒.๓ เม่อ อพนักงานมีหนี้ สิน กับทางบริษัท  หร่อ

สวัสดิการแล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าทีอการเงินมีอำานาจหักหนี้

สินจากเงนิเด่อนหรอ่เงนิอ่อนใดทีอพนักงานพงงจะได้รับตามสิทธิ

         ๑๒.๔ ภายใน ๑๒๐ วันนบัจากวนัส้ินปBบั@.ี

ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร เ ส น อ บั @ .ี

รายรับ –   รายจ่าย และงบดุลของเงินสวัสดิการ  ซงองผู้สอบ

บั@.ีของบริษัท ได้ตรวจสอบรับรองแล้วเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิาร

              (๔) เงนิรายได้บรษิทั รา้นคา้ หรอ่ บุคคลภายนอก

ทีอมาดำาเนินกิจการในบริษัทเพ่ออใหค้วามสะดวกด้านสวัสดิการ

แกพ่นักงาน

               (๕) เงนิรายได้จากเงนิบรจิาค

               (๖) เงนิรายได้อ่อน ๆ ตามทีอกรรมการ

ผูอ้ำานวยการให@่ใหค้วามเหAน.อบนำาเข้ากองทุนสวัสดิการ

          ๑๒.๒ การจ่ายเงินตามระเบียบนี้  ให้จ่ายจากบั@.ี

เงนิสวัสดิการ

        ๑๒.๓ เม่ออพนักงานมีหนี้ สินกับทางบริษัท หร่อ

สวัสดิการแล้วแต่กรณี ให้เจ้าหนา้ทีอการเงินมีอำานาจหักหนี้สิน

จากเงนิเด่อนหรอ่เงนิอ่อนใดทีอพนกังานพงงจะได้รับตามสิทธิ

        ๑๒.๔  ภาย ใน  ๑๒๐  วั นนั บจากวั น ส้ิ น ปB บั@.ี

ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร เ ส น อ บั @ .ี

รายรับ –   รายจ่าย และงบดุลของเงินสวัสดิการ  ซงองผู้สอบ

บั@.ีของบริษัท ได้ตรวจสอบรับรองแล้วเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิาร

คงเดิม
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การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
วาระที่ ๔.๔.๑  เรื่อง    การร้องทุกข์ของสมาชิกสายงานปฏิบัติการขอให้พจิารณาทบทวนโครงสร้าง 

ต าแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบิน 
ภูมิภาค และเขตสนามบินภูมิภาค 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙)  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนโครงสร้างต าแหน่งงาน
ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินภูมิภาค และเขตสนามบินภูมิภาค (อ้างถึง 
หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๗๘/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐) ดังนี ้
 สมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินภูมิภาค และเขต
สนามบินภูมิภาคร้องทุกข์มายัง สรร.ว.ท. ว่า การเติบโตในสายงานของตนไม่มีความเป็นธรรมเมื่อเทียบเคียงกับ
กลุ่มปฏิบัติการอื่น จึงขอให ้สรร.ว.ท. เสนอเรื่องต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนโครงสร้างต าแหน่งงานของ
เจา้หน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินภูมิภาค และเขตสนามบินภูมิภาค   
 ในการนี้  สรร.ว.ท. ได้ประสานมายังบริษัทฯ เพื่อให้ ชี้แจงหลักการ ความเป็นมา และ
รายละเอียดโครงสร้างต าแหน่งงานดังกล่าว และท าความเข้าใจกับสมาชิกฯ  ซึ่ง บค.ทบ. ด าเนินการแล้ว มี
ผู้เกี่ยวข้องทั้งสามส่วนประกอบด้วย บค.ทบ.  กรรมการ สรร.ว.ท. และผู้แทนสมาชิก สรร.ว.ท. กลุ่มดังกล่าว  
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สมาชิกยังขอยืนยันที่จะน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
      

๒/๓. ผลการด าเนินการ … 
 
 



 
 

-๒- 
 

๓. ผลการด าเนินการ 
   แนวทางการด าเนินการ 

การทบทวนโครงสร้างต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ในเขตประชิด
สนามบินภูมิภาคและเขตสนามบินภูมิภาค ตามข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะต้องมีการทบทวนการประเมินค่างาน
และจัดระดับช้ันของแต่ละต าแหน่งใหม่ตามหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นเส้นทาง
สายอาชีพของกลุ่มงานปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศในภาพรวม 

ซึ่งบริษัทฯ ได้มีแผนด าเนินการในการทบทวนโครงสร้างต าแหน่งและค่าตอบแทนของ
เจ้าหนา้ที่ควบคุมจราจรทางอากาศในภาพรวม ดังนี้ 

(๑) จัดตั้งคณะท างานเพื่อร่วมกันหารือ วิเคราะห์ และแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
โครงสร้างต าแหน่งงาน เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) และค่าตอบแทนของพนักงานด้าน
ควบคุมจราจรทางอากาศ โดยรอผลการศึกษา Facility Pay level ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการเสนอผล 
การทบทวนเรื่องดังกล่าวได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐        

(๒) ด าเนินการทบทวนการประเมินค่างานและผลตอบแทนในต าแหน่งงาน โดยจะท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปรียบเทียบค่าตอบแทนในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูล 
ที่จ าเป็นอื่น ๆ ในการทบทวนค่างานของทุกต าแหน่งในบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถว่าจ้างที่ปรึกษามา
ด าเนินการทบทวนการประเมินค่างานและผลตอบแทนในต าแหน่งงานได้ภายในปี ๒๕๖๒ (ทบทวนทุก ๕ ปี) 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  โครงสร้างต าแหนง่งานของเจ้าหนา้ที่ควบคุมจราจรทางอากาศในปัจจุบัน  เป็นผลมาจาก
โครงการประเมินค่างานเมื่อปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ โดย บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาฯ เข้ามาด าเนินการ 
ใน ๓ เรื่อง คือ  
   ๑. การวิเคราะหง์านและการประเมนิค่างาน 

๒. การจัดท าโครงสร้างระดับช้ันงานและทางเดินสายอาชีพ 
  ๓. การจัดท าโครงสร้างเงนิเดือนและคา่ตอบแทนอื่น ๆ 
   
 

๓/โดย... 



 
 

-๓- 
 

โดยการประเมินค่างานในโครงการนี้ ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงจากเทคนิคการประเมินค่างาน
ของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งในภาคราชการพลเรือน 
รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ซึ่งวิธีการประเมินค่างานเริ่มจากการตรวจสอบและวัดค่างานโดยใช้ Guide 
Chart ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการประเมินค่างานที่จะท าให้การประเมินค่างานเป็นไปอย่างมีระบบ
และเป็นแบบแผน โดยการประเมินค่างาน จะประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญขั้นพื้นฐานอยู่ ๓ ส่วน ดังนี ้

๑) องค์ประกอบที่ ๑ ความรู้ความสามารถ (Know-How)   คือ ผลรวมของ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทุกอย่างที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานในระดับที่เป็นที่
ยอมรับตามมาตรฐานขององค์กร (Know-How) ประกอบด้วยความรู้ความช านาญต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของการท างานให้ส าเร็จ แบ่งได้เป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
     - ความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติขององค์กร ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ
ความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพตา่ง ๆ (Technical Know-How) 

- ความรู้ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในเรื่อง
วัตถุประสงค์ของงานเข้าไว้ด้วยกัน ความรู้ในด้านนี้ สามารถน ามาใช้ตั้งแต่การให้ค าแนะน า ปรึกษา จนกระทั่ง
น ามาใช้ในการสั่ งการ ความรู้นี้ครอบคลุมการวางแผน การจัดการ การสั่ งการ การควบคุม และ 
การปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์ที่อาจจะไม่เคยมีการท ามาก่อน และน าเอาปัจจัยในเรื่องขนาด ความหลากหลาย
ของงานภายในองค์กร รวมถึงปัจจัยทางด้านระยะเวลา มาพิจารณาประกอบ (Management Breadth)  

- ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่นหรือทักษะในการโน้มน้าวให้ผูอ้ื่นท างาน
ให้ตนทั้งภายในหรอืภายนอกองค์กร (Human Relations Skill) 

 
๒) องค์ประกอบที่ ๒ การแก้ไขปัญหาในการท างาน (Problem Solving) 

คือ กระบวนการทางความคิด ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ การประเมิน การสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ  
การให้เหตุผล และการหาข้อสรุป อย่างไรก็ตาม กรอบความคิดจะถูกจ ากัดด้วยข้อก าหนดและมาตรฐาน
ขององค์กร สิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาก่อน หรือข้ออ้างอิงอื่น ๆ ถ้าข้อจ ากัดเหล่านี้มีมากขึ้น อิสระและขอบเขต
การใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาก็จะน้อยลง การแก้ไขปัญหาประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ด้าน 
ดังนี้ 

- สภาพแวดล้อมในการคิดแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ (Thinking Environment)  
- ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหาน้ัน ๆ (Thinking Challenge)  

 
๔/๓) องค์ประกอบ... 

 



 
 

-๔- 
 

๓) องค์ประกอบที่ ๓ ความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความรับผดิชอบ 
ประจ าต าแหน่งต่อการกระท า และผลลัพธ์ที่ตามมาของการกระท านั้น ๆ อันได้แก่ บทบาทของต าแหน่งต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ความรับผดิชอบมี ๓ ด้าน ดังนี้ 

-  อิสระในการปฏิบัติงาน (Freedom to Act)  ก าหนดโดยพิจารณาจาก
งานที่ถูกประเมินนั้นว่า มีการควบคุมบังคับบัญชาหรือชี้น า โดยใช้
ขั้นตอนต่าง ๆ หรือไม่ 

-  บทบาทของต าแหน่งงานต่อผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน (Job Impact on 
End Result) ก าหนดโดยพิจารณาจากบทบาท ความมากหรือน้อยของ
ชิ้นงานที่ ส่ งผล หรือท าให้ เกิดผลงานในขั้นสุดท้ายตามที่ ได้รับ 
การคาดหวังจากหน่วยงาน หรอืสายงานที่ถูกพิจารณา 

-  ขอบเขตของบทบาทที่ต าแหน่งงานนั้นส่งผลถึง (Magnitude/Area of 
Impact) ก าหนดโดยพิจารณาจาก ขนาดโดยทั่วไปของขอบเขต
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนมาจากต าแหน่งงานที่พิจารณา
อยู่ 

โดยที่ปรึกษาฯ ได้จัดท าสรุปผลการประเมินค่างาน จากการน าผลคะแนนรวมของ 
ค่าคะแนน ๔ ส่วนมารวมกัน คือ ค่าคะแนน Know-How ค่าคะแนน Problem-Solving   ค่าคะแนน 
Accountability และค่าคะแนนเพิ่มจากแบบสอบถามที่คณะที่ปรึกษาด าเนินการประเมินค่างานเปรียบเทียบ
กับค่าคะแนนประเมินค่างานที่พนักงานแต่ละต าแหน่งได้กรอกแบบสอบถามแล้วมีความคงเส้นคงวากัน  
และได้น าผลคะแนนประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่งไปเทียบกับช่วงคะแนนมาตรฐานสากล โดยช่วง
คะแนนดังกล่าวตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานของทฤษฎี Just Noticeable Difference (JND) ที่ก าหนดให้แต่ละช่วง
คะแนนมีคะแนนห่างกันเป็นช่วงที่ไม่เท่ากัน (ประมาณ 12-15%) เพื่อน ามาก าหนด Level หรอืระดับช้ันงาน
ในโครงสร้างต าแหนง่งานของบริษัทฯ    ซึ่ง บริษัทฯ ได้น าผลการศกึษาดังกล่าวมาจัดท าเส้นทางสายอาชีพ
ของแต่ละต าแหน่งงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
วาระที่ ๔          เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕       เรื่อง  ปรกึษาหารอืเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
วาระที่ ๔.๕.๑     เรื่อง  การพิจารณาโครงการร่วมใจจาก   
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติโดยล าดับต่อไป 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายบริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙)  
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง การพิจารณาโครงการร่วมใจจาก   

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างต่อบริษัทฯ (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่  
สรร.ว.ท. ๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙) “ข้อ ๑๑ ให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด จัดโครงการรว่มใจจากองค์กร (เกษียณอายุก่อนก าหนด) ...”  

บริษัทฯ ได้มีแนวคิดในการด าเนินโครงการร่วมใจจาก ซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานขึ้น คณะท างานฯ ได้ท าการศึกษาและ
รายงานผลการศึกษาต่อบริษัทฯ ซึ่งผลการศึกษาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ หลักการเหตุผลความจ าเป็น 
หลักเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์  
 
๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ขอเสนอร่างโครงการร่วมใจจากเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัตใินการประชุมเดือนกันยายน ๒๕๖๐  
    
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


