การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๑ เรือ่ ง การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพของวิศวกร
(ประเด็นสภาพการจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานฯ)
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) วั นที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เรื่ อง การพิ จารณาทบทวนหลั กเกณฑ์ การจ่ ายเงิ นค่ าวิ ชาชี พ
ของวิศวกร (อ้างถึง หนั งสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๐๙/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ตามที่ บริ ษั ท ฯ พิ จารณาปรับ หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ ายเงิน เพิ่ ม ค่ าวิ ชาชี พ ด้ านเทคนิ ค โดยเสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (๑๔๓) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๕.๒
เป็ น การปรั บ เงื่ อ นไขที่ มี ผ ลต่ อ การได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ค่ าวิ ช าชี พ ด้ า นเทคนิ ค จากเดิ ม ที่ ไม่ ก าหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานเปลี่ยนเป็นปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับบริษัทฯ มาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี ผ่านการประเมินทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งกั บพนักงานที่ เข้าใหม่หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สหภาพแรงงานฯ ให้ บันทึ ก
ในรายงานการประชุมฯ ไว้ว่า สหภาพแรงงานฯ ไม่มีความเห็นว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ และถือว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฝ่ายเดียว
ต่อมาพนักงานเข้าใหม่ได้ สมัครเป็นสมาชิก สหภาพแรงงานฯ และร้องขอให้ สหภาพแรงงานฯ
พิจารณาหารือกับบริษัทฯ ขอใช้สภาพการจ้างแบบเดียวกันให้กับสมาชิกตามสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานฯ
บังคับใช้อยู่
๓. ผลการดาเนินการ
ตามที่บ ริษัท ฯ ได้ จัดท าหนังสือ สอบถามไปยังสานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิ จ
สัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในประเด็นที่สหภาพแรงงานฯ ร้องขอ ซึ่งต่อมากรมสวัสดิการฯ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม และบริษัทฯ รวบรวมเอกสารและจัดส่งให้ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรมสวัสดิการฯ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการและจะตอบหนังสืออย่างเป็นทางการให้บริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๒ เรือ่ ง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่
(ประเด็นระยะเวลาการพัฒนาวิศวกร)
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายบริ ษั ท ฯ น าเสนอวาระต่ อ คณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพ
วิศวกรใหม่ (ประเด็นระยะเวลาการพั ฒนาวิศวกร) ซึ่งที่ป ระชุม ฯ เห็นชอบการเสนอปรับ หลัก สูตรและ
ระยะเวลาการพัฒนา “วิศวกรใหม่” จากระยะเวลา ๓ ปี มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ในทุกสาขา
อาชีพ วิศวกรตามหลักสู ตรการพัฒ นาวิศวการในแต่ละด้าน แต่ด้วยมีประเด็นเกี่ยวกับ ความเสี่ย งของ
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน จึงมอบหมายให้ตั้งคณะทางานศึกษาแนวทางการบริหารผลกระทบกรณี
ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริษัทฯ และผู้แทนฝ่ายสหภาพ
แรงงานฯ
๓. ผลการดาเนินการ
ตามที่คณะทางานศึกษาแนวทางการบริหารผลกระทบกรณีทบทวนหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดแผนกรอบเวลาและการดาเนินงานเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแนวทางและการวิเคราะห์ผลกระทบในแต่ละ
กลุ่มเมื่อได้ขอ้ สรุปแล้วจึงเสนอสายงานก่อนเสนอ TM เพื่อพิจารณาต่อไป
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๓ เรือ่ ง การพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการอบรมในวันหยุด
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕) วั นที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่ อง การพิจ ารณาทบทวนแนวปฏิบ ัต ิก ารอบรม
ในวันหยุด (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๘๖/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)
สมาชิ ก สหภาพแรงงานฯ ได้ ส อบถามสหภาพแรงงานฯ เรื่ อ งบริ ษั ท ฯ ให้ พ นั ก งาน
เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันหยุดประจากะ หรือวันหยุดประจาสัปดาห์ พนักงานขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็น
ตั ว แทนหารื อ กั บ บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ แ ละให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บ พนั ก งาน เนื่ อ งจาก
มีรายชื่อเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในวันหยุดและผู้บังคับบัญชา
บางท่านแจ้งว่า ในการมาฝึกอบรมในวันหยุดนั้น บริษัทฯ กาหนดว่าไม่สามารถเบิกค่าทางานในวันหยุดได้
แต่ก็มีพ นักงานบางส่วนงานของบริษัทฯ ที่เข้าอบรมหลักสูตรเดียวกันและตรงกับวั นหยุดสามารถเบิก
ค่าทางานในวันหยุดได้ ดังนั้นจึงขอให้สหภาพแรงงานฯ สอบถามข้อเท็จจริง และให้บริษัทฯ กาหนด
แนวปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมและใช้เป็นแนวปฏิบัติตอ่ ไป
๓. ผลการดาเนินการ
จากการพิ จารณาของสายงานมีประเด็ นที่ ต้ องปรับแก้ ไขร่างแนวปฏิ บั ติ ฯ ให้ ครอบคลุ ม
ทุ กประเด็ น พร้อมทั้ งได้ หารือผู้ เกี่ ยวข้องเมื่ อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้ ว และได้ นั ดประชุ มอี กครั้ ง
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่ อพิจารณารายละเอียดที่ได้ ปรับแก้ไขร่างแนวปฏิบัติฯ ซึ่งมีความเห็น
ให้ปรับแก้ไขอีกเล็กน้อย โดย บค.ทบ. จะจัดส่งฉบับที่ปรับแก้ครั้งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอ
สายบังคับบัญชาพิจารณาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จากนั้นจะหารือสหภาพแรงงานฯ และ นต.บท. ก่อนเสนอ
บริษัทฯ และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๔ เรื่อง การพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ การบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๗๑ /๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษามีผลกาหนดใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติและ
ด าเนิ นการตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ แต่ บริ ษั ทฯ ยั งไม่ ได้ ก าหนดหลั กเกณฑ์ และอั ตราการเบิ กจ่ าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของบริษัทฯ
ส่งผลให้สมาชิกที่ได้รับมอบหมายในภารกิจจัดซือ้ จัดจ้าง มีความกังวลใจในการปฏิบัติงาน
สหภาพแรงงานฯ พิ จ ารณาว่ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว
จึงขอเสนอให้บริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับ ผิด ชอบการจัด ซื้อจั ด จ้างและการบริหารงานพัสดุในการใช้ถือปฏิบัติต่อไป โดยมีป ระเด็น
ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาดังนี้
๑. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๒. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ

๒/๓. ผลการดาเนินการ…

-๒๓. ผลการดาเนินการ
บริษัทฯ โดย กพ.บท. นาเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และสายบังคับบัญชา
มีข้อพิจารณาเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการตามข้อพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการ
เสนอบริษัทฯ ได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๔.๑ เรือ่ ง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๒

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ

-ไม่มปี ระเด็นนำเสนอ -

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๓

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางานอันจะเป็นประโยชน์
ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ
วาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ....
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายบริษัทฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑(๒๑๑)
วั น ที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื ่ อ พิ จ ารณาร่ า งข้อบังคับ เกี่ย วกั บ พนัก งาน (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ....
ประเด็ น ข้ อ ๑๒ โทษทางวิ นั ย
ตามที่ ค ณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑)
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติความเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ เรื่อง โทษผิดวินัย
ข้อ ๑๒.๒ โดยแก้ไขดังนี้
“ข้อ ๑๒.๒.๒ “ภาคทัณฑ์” เป็น “ภาคทัณฑ์มีกาหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่
พนักงานกระทาความผิดสาหรับกรณีผู้ที่เคยได้รับการลงโทษ “ภาคทัณฑ์” ให้ถือว่าได้รับโทษ
ภาคทัณฑ์ ๓ ปี นับแต่วันที่พนักงานกระทาความผิด ตามข้อบังคับฯ นีด้ ้วย”
โดยคณะกรรมการกฎหมายและระเบี ย บในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๐ (๔๔)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ... แล้ ว มี ค วามเห็ น ให้ บ ริษั ท ฯ น าข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ฯ ไปหารือ กั บ สหภาพแรงงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย ในประเด็ น เรื่ อ งการก าหนดเวลาในการภาคทั ณ ฑ์
โดยพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้มีอานาจลงโทษสามารถใช้ดุลยพินิจได้ตามความร้ายแรงของการกระท า
สาหรับการลงโทษผิด วินัย “ภาคทัณฑ์ ” ว่า สมควรถูกควบคุมความประพฤตินานเท่าใด เพื่อเกิด
ความเป็นธรรมและถือเป็นคุณแก่พนักงานและนามาทบทวนในการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับ
พนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ..... ต่อไป ควรกาหนดข้อบังคับฯ ดังนี้
“๑๒.๒.๒ “ภาคทัณฑ์ ” มีระยะเวลาไม่เ กิน ๓ ปี โดยให้เ ป็นดุลยพินิจของผู้ มี
อานาจสั่ ง ลงโทษ”
๒/๓. ผลการดาเนินการ...

-๒๓. ผลการดาเนินการ
บริษัทฯ จัดทาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.... (รายละเอียดตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้วย ๑) และตารางแสดงเหตุผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
จึงขอเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิ จารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
๔. มติที่ประชุม

ร่าง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ....
...........................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้
ระดับโทษผิดวินัย มีระดับโทษที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับพนักงานที่ถูกดาเนินการทางวินัย
คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ในการประชุมครั้งที่....................เมื่อ
วันที่............................. จึงกาหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ......”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒.๒ ของข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. 2555
และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ ๑๒.๒ โทษผิดวินัย พนักงานผูป้ ระพฤติผดิ วินัยมีโทษ ดังต่อไปนี้
12.2.1 ตาหนิโทษเป็นหนังสือ
12.2.2 “ภาคทัณฑ์” มีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีข้ึนไป
แต่ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่พนักงานได้กระทาความผิด โดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้มีอานาจลงโทษ
12.2.3 งดบาเหน็จประจาปี 1 รอบ
12.2.4 งดบาเหน็จประจาปี 2 รอบ
12.2.5 ให้ออก
12.2.6 ปลดออก
ประกาศ ณ วันที่........................
พลอากาศเอก
(ศิวเกียรติ์ ชเยมะ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ สาหรับกรณีผทู้ ี่เคยได้รับการลงโทษ “ภาคทัณฑ์” ก่อนข้อบังคับฯ นีป้ ระกาศใช้บังคับ
ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ให้พ้นโทษผิดวินัย “ภาคทัณฑ์” ตามข้อบังคับฯ นี้ดว้ ย

ร่าง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ที่ ปก

/๒๕๖1

................. ๒๕๖1

ประกาศ
เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อปรับปรุงระดับโทษผิดวินัย คณะกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ในการ
ประชุมครั้งที.่ ........................................เมื่อวันที่..............................................จึงมีมติเห็นชอบให้
กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่๕) พ.ศ.... แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อถือปฏิบัติตอ่ ไป
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นางอรอุไร โกเมน)
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
รักษาการ กรรมการผู้อานวยการใหญ่

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สาเนาเรียน ผวท. รวท. นวร. ผผร.
ผูอ้ านวยการใหญ่ นวญ. ผผญ.
ผูอ้ านวยการฝ่าย/สานักงาน นวฝ. ผผผ.
ผูอ้ านวยการกอง/ศูนย์/สนับสนุนศูนย์ ผู้ช่วยผูอ้ านวยการสานักงาน นวผ. ผผผ.
สรร.ว.ท. สหกรณ์ฯ

ตารางแสดงเหตุผลการแก้ไขข้อบังคับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒.๒
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
เหตุผล
12.2.1 ตำหนิโทษเป็นหนังสือ
12.2.1 ตำหนิโทษเป็นหนังสือ
๑. คงตามข้อบังคับเดิมฯ
๒. บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้มีระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่
วั น ที่ พ นั ก งานกระท าความผิ ด เช่ น เดี ยวกั บ
“ตักเตือนเป็นหนังสือ” ตามข้อบังคับ ๑๑.๒.๑ (๖)
กรณี ที่ พ นั ก งานกระท าความผิ ด ซ้ าเดิ ม ในเวลาที่
กาหนดพนักงานก็จะถูกพิจารณาให้ได้รับโทษหนักขึ้น
๑๒.๒.๒ ภาคทัณฑ์
๑๒.๒.๒ “ภำคทัณฑ์” มีกำหนดระยะเวลำตั้งแต่ ๑ ปี ๑. เนื ่อ งจากในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ บริษ ัท ฯ เคย
ขึน้ ไปแต่ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่พนักงำนได้กระทำ ลงโทษพนัก งานที ่ก ระท าความผิด ฐานเมาสุ ร า
ควำมผิด โดยให้เป็นดุลยพินจิ ของผูม้ ีอำนำจลงโทษ ขณ ะป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดย ภ า ค ท ัณ ฑ ์ม ีก า ห น ด
ระยะเวลา ๓ ปี ประกอบกับ ประเพณีป ฏิบัติของ
บริษัทฯ ที่ผ่านมาจะใช้วิธีการเที ยบโทษผู้ที่กระท า
ความผิดในลักษณะเดียวกันจากที่เคยลงโทษไว้เดิม
และต่อมาได้ออกเป็นประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๓๖/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวปฏิบัติ ว่าด้วย
ขั้นตอนดาเนินการทางวินัยในเรื่องการสืบสวน
๒/การสอบสวน...

-๒ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
การสอบสวน การพิจารณาลงโทษและการอุทธรณ์
ระบุในข้อ ๔.๒ ว่า “ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เปรียบเทียบกรณีความผิดของพนักงานผู้นนั้ กับโทษ
ที่เคยลงไว้ในความผิดทานองเดียวกัน....”
๒. เพื่อให้ข้อบังคับฯ มีความชัดเจนสาหรับผูท้ ี่ได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัย เนื่องจากปัญหาของ
ระดั บ โทษ “ภาคทั ณ ฑ์ ” มี ผลบั นทึ ก ไว้ต ลอดอายุ
งานที่ เหลื อ ของพนั ก งานแต่ โทษที่ มี ร ะดั บ สู ง กว่ า
คื อ “งดบ าเหน็ จ ๑ รอบ” เมื่ อ ถู ก ลงโทษแล้ ว จะ
สิน้ สุดในรอบการประเมินนั้น
๓. เนื่ องจากโทษผิ ดวินั ยโดย “ต าหนิ โทษเป็ นหนั งสื อ”
บริ ษั ทฯ ถื อปฏิ บั ติ ให้ มี ระยะเวลา ๑ ปี นั บตั้ งแต่ วั นที่
พนักงานกระทาความผิด กรณีที่พนักงานกระทาความผิด
ซ้าเดิมในเวลาที่กาหนดพนักงานก็จะถูกพิจารณาให้ได้รับ
โทษหนักขึน้ ซึ่ง “ตาหนิโทษเป็นหนังสือ” ถือปฏิบัติ
๓/เช่นเดียวกัน...

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

-๓ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
เช่นเดียวกันกับ “ภาคทัณฑ์” คือ กรณีที่พนักงานกระทา
ความผิดซ้าเดิมภายในระยะเวลาที่กาหนดก็จะได้รับโทษ
หนั กขึ้ น ดั งนั้ นการก าหนดระยะเวลา “ภาคทั ณฑ์ ” จึ ง
ทาให้ระดับโทษทางวินัยมีลาดับที่ชัดเจนขึน้
๓. เป็นอานาจของรัฐ วิสาหกิจที่ จะตกลงกาหนด
โทษทางวินัยให้สอดคล้องกับการตกลงสภาพการจ้าง
เนื่องจากไม่มีกฎหมายห้ามไว้
๔. จากฐานข้อมูลพนักงานที่ถูกลงโทษ “ภาคทัณฑ์”
ไม่มีข้อมูลว่าพนักงานดังกล่าวมีการกระทาผิดซ้าเดิมอีก
ดั ง นั้ น การกาหนดระยะเวลาโดย “ภาคทั ณ ฑ์ มี
กาหนดระยะเวลา ๓ ปี” จึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
ที่พ นัก งานจะกลับ ตัวกลับ ใจและปรับ พฤติก รรม
ได้ใ นระยะยาว ทั้ง นี้ ในกระบวนการยุติธ รรมใน
ชั้ น ศาลได้ ก าหนดไว้ ใ ช้ พิ จ ารณาตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๕๖ เพื่อให้ผู้ต้องคาพิพากษา
มีโอกาสกลับตัวเช่นเดียวกัน ความว่า
๔/“มาตรา ๕๖...

-๔ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
“มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระทาผิดซึ่งมีโทษจาคุก และ
ในคดีนั้นศาลจะลงโทษจาคุกไม่เกินสองปี ถ้าไม่
ปรากฏว่ า ผู้ นั้ น ได้ รั บ โทษจ าคุ ก มาก่ อ นหรื อ
ปรากฏว่าได้รับ โทษจ าคุ กมาก่ อ น แต่เป็ นโทษ
ส าหรับ ความผิดที่ได้ กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิ ด ลหุ โ ทษ เมื่ อ ศาลได้ ค านึ ง ถึ ง อายุ
ประวั ติ ค วามประพฤติ สติ ปั ญ ญา การศึ ก ษา
อบรมสุ ข ภาพ ภาวะแห่ ง จิ ต นิ สั ย อาชี พ และ
สิ่งแวดล้ อ มของผู้นั้ นหรือ สภาพความผิด หรือ
เหตุอื่นอันควรปราณีแล้ว เห็นว่าเป็นการสมควร
ผู้ นั้ น มี ค วามผิ ด แต่ รอการก าหนดโทษไว้ หรื อ
กาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป

๕/เพื่อให้...

-๕ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาล
จะได้กาหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาล
พิ พากษา โดยจะก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ คุ ม ความ
ประพฤติของผู้นั้นหรือไม่ก็ได้..”
ทั้งนี้ จากเหตุผลข้างต้น ทกบ. มีข้อพิจารณา
การกาหนดโทษทางวินัยโดย “ภาคทัณฑ์มีกาหนด
ระยะเวลา ๓ ปี” ดังนี้
ข้อดี
๑. ถือว่าเป็นคุณแก่พนักงานเพื่อไม่ให้บันทึกประวัติ
การถู กลงโทษไว้ในแฟ้ มประวัติ ซึ่งแม้ในทางปฏิบั ติ
จะไม่มีผลต่อการเลื่อนตาแหน่งหรือบาเหน็จรางวัล
ในอนาคต แต่ เมื่ อ ข้ อ มู ล ประวั ติ พ นั ก งานต้ อ งถู ก
เผยแพร่สู่ภายนอกก็จะไม่เป็นผลดีกับพนักงาน เช่น
การส่ งประวัติพนั กงานเพื่ อเข้ารับการคั ดเลื อกเป็ น
คณะกรรมการใด ๆ ภายนอก เป็นต้น
๖/๒. การ...

-๖ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
๒. การกาหนดระยะเวลา “ภาคทัณฑ์” ” มีกาหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่
วันที่พนักงานได้กระทาความผิด โดยผูม้ ีอานาจลงโทษ
สามารถใช้ดุลยพินิจได้ตามความร้ายแรงของการกระทา
สาหรับการลงโทษผิดวินัย “ภาคทัณฑ์” ว่าสมควร
ถูกควบคุมความประพฤตินานเท่าใด เพื่อเกิดความ
เป็นธรรมและถือเป็นคุณแก่พนักงาน
๓. มีความชัดเจนและความเป็นธรรมต่อการพิจารณา
ความผิดทางวินัยกรณีที่พนักงานทาผิดซ้าในเวลาที่
กาหนดไว้อีก

๗/๔. การ...

-๗ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
๔. การกาหนดระยะเวลา “ภาคทัณฑ์” ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับพนักงานฯ สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงความ
แตกต่างของโทษทางวินัยระหว่าง “ตาหนิโทษเป็นหนังสือ”
กับ “ภาคทัณฑ์” เนื่องจากโทษทางวินัยระดับ
“ภาคทัณฑ์” เป็นโทษที่ทางราชการกาหนดในระดับแรก
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ
การตักเตือนเป็น
หนังสือ เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการคาดโทษไม่ให้
กระทาผิดในฐานเดียวกันซ้าอีก

๘/หมายเหตุ...

-๘ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
เหตุผล
หมำยเหตุ
สำหรับกรณีผู้ที่เคยได้รับกำรลงโทษ ๑. กฎหมายอาญาจะย้อนหลังให้ผลร้ายมิได้ ที่ว่า
“ภำคทัณฑ์” ก่อนข้อบังคับฯ นีป้ ระกำศใช้บังคับ กฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นผลร้ายมิได้นั้น มีความหมาย
ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ให้พ้นโทษผิดวินัย “ภำคทัณฑ์” ครอบคลุมใน ๒ กรณี ดังต่อไปนี้
ตำมข้อบังคับฯ นีด้ ้วย
(๑) กฎหมายอาญาจะย้อนหลังเพื่อลงโทษมิได้
กล่าวคือในเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้
ในขณะกระท า จึ งใช้ บั งคั บ กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ใ น
ภายหลั งย้อ นหลั งกลั บ ไปให้ ถื อ ว่า การกระท านั้ น
เป็นความผิด และลงโทษบุคคลผู้กระทานั้นมิได้
(๒) กฎหมายอาญาจะย้อนหลังเพื่อเพิ่มโทษ
หรือเพิ่มอายุความมิได้ กล่าวคือในขณะกระทามี
กฎหมายบั ญ ญั ติเป็ นความผิดและก าหนดโทษไว้
ต่อมามีก ฎหมายใหม่บั ญ ญั ติ เพิ่ มโทษการกระท า
ดังกล่าวนั้นให้หนักขึ้น หรือเพิ่มอายุความแห่งโทษ
หรืออายุความแห่งการฟ้องร้องผู้กระทาผิดนั้นให้
๙/ยาวยิ่งขึ้น...

-๙ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

12.2.3 งดบำเหน็จประจำปี 1 รอบ

12.2.3 งดบำเหน็จประจำปี 1 รอบ

12.2.4 งดบำเหน็จประจำปี 2 รอบ

12.2.4 งดบำเหน็จประจำปี 2 รอบ

เหตุผล
ยาวยิ่งขึ้น จะนากฎหมายใหม่ดังกล่าวมาใช้บังคับ
แก่ผู้กระทามิได้ ในกรณีเช่นนี้จะต้องนากฎหมายที่
มีอยู่เดิมใช้บังคับแก่ผู้กระทาผิด
๒. ระเบีย บ/ข้อ บังคั บ ของบริษัท ฯ ไม่ ได้ มีสถานะ
เช่นเดียวกับ กฎหมายอาญา แต่เป็นกฎ/ระเบียบที่
นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกัน
๓. ปั จ จุ บั น มี ผู้ ซึ่ ง มี ส ถานะเป็ น พนั ก งานซึ่ ง ถู ก
ลงโทษผิดวินัย “ภาคทัณฑ์” จานวน ๑๒ ราย
๑. คงตามข้อบังคับเดิมฯ
๒. ลงโทษแล้ ว จบสิ้ น ในวั น ที่ ถู ก ลงโทษไม่ มี ผ ล
ต่อเนื่อง
๑. คงตามข้อบังคับเดิมฯ
๒. ลงโทษแล้ ว จบสิ้ น ในวั น ที่ ถู ก ลงโทษไม่ มี ผ ล
ต่อเนื่อง
๑๐/12.2.5 ให้ออก...

-๑๐ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
12.2.5 ให้ออก

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
12.2.5 ให้ออก

12.2.6 ปลดออก

12.2.6 ปลดออก

*****************************

เหตุผล
๑. คงตามข้อบังคับเดิมฯ
๒. ข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๑.๒.๒ การให้ออก พนัก งาน
ผู้ใดกระทาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ
๑๑.๒.๑ แต่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ บริษัทอาจ
ลงโทษให้ออก โดยจะหมดสิทธิได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบของกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และให้ ได้ รับ สิ ท ธิต่ าง ๆ อั นพึ งมี ต ามระเบีย บ
ข้อบังคับของบริษัท แต่บริษัทจะไม่พิจารณารับเข้า
ทางานอีก
๑. คงตามข้อบังคับเดิมฯ
๒. บริ ษั ท ฯ จะปลดพนั ก งานออกตามเหตุ ข อง
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑.๒.๑ โดยพนัก งานผู้ใดถู กปลด
ออกด้วยเหตุข้างต้นนี้ จะหมดสิทธิต่าง ๆ อันพึงมี
ตามระเบีย บข้อ บังคับ ของบริษัท และบริษัท จะไม่
พิจารณารับเข้าทางานอีก

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๔

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ท่เี กี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
วาระที่ ๔.๔.๑ เรื่อง การร้องทุกข์ เรื่อง การพิจารณาบาเหน็จ
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้ งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) วั นที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่ อพิ จารณาเรื่ อง การร้ องทุ ก ข์ ของสมาชิ ก
สหภาพแรงงานฯ เรื่อง การพิจารณาบาเหน็จ (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๓. ผลการดาเนินการ
บค.ทบ. ดาเนินการตามกระบวนการที่ได้รับอนุมัติจาก ผวท. พร้อมแจ้งให้สหภาพแรงงานฯ
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดาเนินการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์
เพื่ อ น าเสนอบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการด าเนิ น การในขั้ น ตอนนี้ จ านวน ๑๐ วั น ท างาน หากได้ รั บ
ความเห็นชอบจึงแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานรับทราบต่อไป
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๔

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ท่เี กี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
วาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง การร้องทุกข์ขอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรสถานรับเลี้ยงเด็ก
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาการร้องทุกข์ขอให้บริษัทฯ พิจารณา
จั ด สรรสถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก (อ้ างถึ ง หนั งสื อสหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จวิ ท ยุ ก ารบิ นแห่ งประเทศไทย
ที่ สรร.ว.ท. ๐๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๓. ผลการดาเนินการ
ในปัจจุบันสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กวิทยุการบินฯ ยังเปิดให้บริการตามปกติ และยังไม่มี
ก าหนดให้ปิ ดสถานรับเลี้ยงเด็ ก โดยจะเปิ ดให้ บริการเฉพาะบุตรพนักงานเท่ านั้น เพื่ อให้ เกิดความเข้าใจ
ถู กต้ องตรงกั นของผู้ได้ รับผลกระทบหากมี การเปลี่ ยนแปลง ฝทบ. และ ผบก.ทบ. ได้ นัดหารือผู้ ได้ รับ
ผลกระทบในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อรับทราบและทาความเข้าใจนโยบายและการดาเนินการของ
สถานรับเลีย้ งและพัฒนาเด็กวิทยุการบินฯ
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๕

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง ปรึกษาหารือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

-ไม่มปี ระเด็นนำเสนอ -

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

