




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    เรื่อง   การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพของวิศวกร 
      (ประเด็นสภาพการจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานฯ) 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ  
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าวิชาชีพ 
ของวิศวกร (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  
พิจารณาหารือกับบริษัทฯ ขอใช้สภาพการจ้างแบบเดียวกันให้กับสมาชิกตามสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานฯ 
บังคับใช้อยู่ 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ตามที่บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือสอบถามไปยังส านักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในประเด็นที่สหภาพแรงงานฯ ร้องขอ ซึ่งต่อมากรมสวัสดิการฯ 
ขอข้อมูลเพิ่มเติมและบริษัทฯ รวบรวมเอกสารและจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรมสวัสดิการฯ อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการและจะตอบหนังสอือย่างเป็นทางการใหบ้ริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
     
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๒    เรื่อง   การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่  

(ประเด็นระยะเวลาการพัฒนาวิศวกร) 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายบริษัทฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิ จการสัมพั นธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙)  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพ
วิศวกรใหม่ (ประเด็นระยะเวลาการพัฒนาวิศวกร) ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบการเสนอปรับหลักสูตรและ
ระยะเวลาการพัฒนา “วิศวกรใหม่” จากระยะเวลา ๓ ปี มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ในทุกสาขา
อาชีพวิศวกรตามหลักสูตรการพัฒนาวิศวการในแต่ละด้าน แต่ด้วยมีประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน จึงมอบหมายให้ตั้งคณะท างานศึกษาแนวทางการบริหารผลกระทบกรณี
ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริษัทฯ และผู้แทนฝ่ายสหภาพ
แรงงานฯ  

 
๓. ผลการด าเนินการ 
    ตามที่คณะท างานศึกษาแนวทางการบริหารผลกระทบกรณีทบทวนหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนกรอบเวลาและการด าเนินงานเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแนวทางและการวิเคราะห์ผลกระทบในแต่ละ
กลุ่มเมื่อได้ขอ้สรุปแล้วจึงเสนอสายงานก่อนเสนอ TM เพื่อพิจารณาต่อไป 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

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

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ (๒๐๕)  วันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง การพิจารณาทบทวนแนวปฏิบ ัติการอบรม 
ในวันหยุด (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๘๖/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)  

สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ได้สอบถามสหภาพแรงงานฯ เรื่องบริษัทฯ ให้พนักงาน 
เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันหยุดประจ ากะ หรือวันหยุดประจ าสัปดาห์ พนักงานขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็น
ตัวแทนหารือกับบริษัทฯ เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติและให้ความเป็นธรรมกับพนักงาน   เนื่องจาก 
มีรายชื่อเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในวันหยุดและผู้บังคับบัญชา  
บางท่านแจง้ว่า ในการมาฝกึอบรมในวันหยุดนั้น บริษัทฯ ก าหนดว่าไม่สามารถเบิกค่าท างานในวันหยุดได้   
แต่ก็มีพนักงานบางส่วนงานของบริษัทฯ ที่เข้าอบรมหลักสูตรเดียวกันและตรงกับวันหยุดสามารถเบิก 
ค่าท างานในวันหยุดได้      ดังนั้นจึงขอให้สหภาพแรงงานฯ  สอบถามข้อเท็จจริง และให้บริษัทฯ ก าหนด
แนวปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมและใชเ้ป็นแนวปฏิบัติตอ่ไป 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
    จากการพิจารณาของสายงานมีประเด็นที่ต้องปรับแก้ไขร่างแนวปฏิบัติฯ ให้ครอบคลุม 
ทุกประเด็น พร้อมทั้งได้หารือผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้ว  และได้นัดประชุมอีกครั้ง 
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณารายละเอียดที่ได้ปรับแก้ไขร่างแนวปฏิบัติฯ  ซึ่งมีความเห็น 
ให้ปรับแก้ไขอีกเล็กน้อย โดย บค.ทบ. จะจัดส่งฉบับที่ปรับแก้ครั้งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอ
สายบังคับบัญชาพิจารณาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จากนั้นจะหารอืสหภาพแรงงานฯ และ นต.บท. ก่อนเสนอ
บริษัทฯ และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม  



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๔   เรื่อง   การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอตัราการเบกิจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 
        หรอืคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารงานพัสดุ 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ  
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙)  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑    เรื่อง การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา 
การเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารงานพัสดุ 
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. ๐๗๑ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  

 ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษามีผลก าหนดใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติและ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ นี้  แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของบริษัทฯ 
ส่งผลใหส้มาชิกที่ได้รับมอบหมายในภารกิจจัดซือ้จัดจา้ง มีความกังวลใจในการปฏิบัติงาน 

สหภาพแรงงานฯ พิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
จึงขอเสนอให้บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุในการใช้ถือปฏิบัติต่อไป    โดยมีประเด็น 
ขอเสนอใหบ้ริษัทฯ พิจารณาดังนี้ 

๑. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๒. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ 

 
 

๒/๓. ผลการด าเนินการ… 
 
 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   บริษัทฯ โดย กพ.บท. น าเสนอบทวิเคราะห์ต่อสายบังคับบัญชา และสายบังคับบัญชา
มีข้อพิจารณาเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการตามข้อพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
เสนอบริษัทฯ ได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
     
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ          
วาระที่ ๔.๓.๑  เรื่อง   การพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.... 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
และคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
๒. ความเป็นมา   

กรรมการฝ่ายบริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑(๒๑๑) 
วันที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื ่อพิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ....  
ประเด็น ข้อ ๑๒ โทษทางวินัย  

ตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) 
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติความเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ เรื่อง โทษผิดวินัย 
ข้อ ๑๒.๒ โดยแก้ไขดังนี้ 

“ข้อ ๑๒.๒.๒ “ภาคทัณฑ์”  เป็น  “ภาคทัณฑ์มีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี  นับแต่วันที่ 
พนักงานกระท าความผิดส าหรับกรณีผู้ที่เคยได้รับการลงโทษ “ภาคทัณฑ์”    ให้ถือว่าได้รับโทษ 
ภาคทัณฑ์ ๓ ปี นับแต่วันที่พนักงานกระท าความผดิ ตามข้อบังคับฯ นีด้้วย” 

โดยคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ (๔๔)  
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  ได้พิจารณาวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ... แล้ว  มีความเห็นให้บริษัทฯ น าข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ ไปหารือกับสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ในประเด็นเรื่องการก าหนดเวลาในการภาคทัณฑ ์  
โดยพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้มีอ านาจลงโทษสามารถใช้ดุลยพินิจได้ตามความร้ายแรงของการกระท า
ส าหรับการลงโทษผิดวินัย “ภาคทัณฑ์”  ว่า สมควรถูกควบคุมความประพฤตินานเท่าใด เพื่อเกิด
ความเป็นธรรมและถือเป็นคุณแก่พนักงานและน ามาทบทวนในการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับ
พนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ..... ต่อไป ควรก าหนดขอ้บังคับฯ ดังนี้ 

 “๑๒.๒.๒ “ภาคทัณฑ์” มีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้มี 
อ านาจสั่งลงโทษ” 

  ๒/๓. ผลการด าเนินการ... 
 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
  บริษัทฯ จัดท าร่างข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.... (รายละเอียดตามสิ่ง
ที่สง่มาด้วย ๑) และตารางแสดงเหตุผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 

จึงขอเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 

 



ร่าง 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. .... 
........................................... 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้
ระดับโทษผดิวินัย มีระดับโทษที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับพนักงานที่ถูกด าเนินการทางวินัย 
คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ในการประชุมครั้งที่....................เมื่อ
วันที่............................. จงึก าหนดข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ......” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้หใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒.๒ ของขอ้บังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. 2555 
และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

ข้อ ๑๒.๒ โทษผดิวินัย พนักงานผูป้ระพฤติผดิวินัยมีโทษ ดังต่อไปนี้ 
        12.2.1 ต าหนโิทษเป็นหนังสือ  

12.2.2 “ภาคทัณฑ์” มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่พนักงานได้กระท าความผดิ โดยใหเ้ป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจลงโทษ 
     12.2.3 งดบ าเหน็จประจ าปี 1 รอบ 

       12.2.4 งดบ าเหน็จประจ าปี 2 รอบ 
                 12.2.5 ให้ออก 
        12.2.6 ปลดออก 
  ประกาศ ณ วันที่........................ 
 
 
 
 

        
 
หมายเหต ุ ส าหรับกรณีผูท้ี่เคยได้รับการลงโทษ “ภาคทัณฑ์” ก่อนข้อบังคับฯ นีป้ระกาศใช้บังคับ
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ให้พ้นโทษผดิวินัย “ภาคทัณฑ์” ตามข้อบังคับฯ นี้ดว้ย 
 

พลอากาศเอก  
 

(ศวิเกียรติ์ ชเยมะ) 
ประธานกรรมการบริษัทฯ 



ร่าง 
บรษิัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 
ที่ ปก          /๒๕๖1                                                                ................. ๒๕๖1 
 

ประกาศ 
เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕  
เพื่อปรับปรุงระดับโทษผดิวินัย คณะกรรมการบริษัทวิทยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด ในการ
ประชุมครั้งที.่........................................เมื่อวันที่..............................................จงึมีมติเห็นชอบให้
ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่๕) พ.ศ.... แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อถือปฏิบัติตอ่ไป 
  ทั้งนี ้ใหม้ีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
                                                                              (นางอรอุไร โกเมน) 
                                                                       รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
                                                                   รักษาการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 
 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส าเนาเรียน ผวท. รวท.  นวร.  ผผร. 
  ผูอ้ านวยการใหญ่  นวญ. ผผญ. 
  ผูอ้ านวยการฝ่าย/ส านักงาน นวฝ. ผผผ. 
  ผูอ้ านวยการกอง/ศูนย์/สนับสนุนศูนย์ ผู้ช่วยผูอ้ านวยการส านักงาน นวผ. ผผผ. 
  สรร.ว.ท.  สหกรณ์ฯ 
 



 
ตารางแสดงเหตุผลการแก้ไขข้อบังคับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒.๒  

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
12.2.1 ต ำหนโิทษเป็นหนังสือ 12.2.1 ต ำหนโิทษเป็นหนังสือ ๑. คงตามข้อบังคับเดิมฯ 

๒. บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้มีระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่ พ นั ก งานกระท าความผิด  เช่น เดี ยวกั บ
“ตักเตือนเป็นหนังสือ” ตามข้อบังคับ ๑๑.๒.๑ (๖) 
กรณีที่พนักงานกระท าความผิดซ้ าเดิมในเวลาที่
ก าหนดพนักงานก็จะถูกพิจารณาใหไ้ด้รับโทษหนักขึ้น 

๑๒.๒.๒ ภาคทัณฑ์ ๑๒.๒.๒ “ภำคทัณฑ์” มีก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่ ๑ ปี
ขึน้ไปแตไ่ม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่พนักงำนได้กระท ำ
ควำมผิด โดยให้เป็นดุลยพินจิของผูม้ีอ ำนำจลงโทษ 
 
 

๑. เนื ่องจากในป ี พ .ศ . ๒๕๒๘ บริษ ัทฯ เคย
ลงโทษพนักงานที ่กระท าความผิดฐาน เมาสุรา
ขณ ะปฏิบั ติ หน้ าที่  โดยภ าคท ัณ ฑ ์ม ีก าห น ด
ระยะเวลา ๓ ปี ประกอบกับประเพณีปฏิบัติของ
บริษัทฯ ที่ผ่านมาจะใช้วิธีการเทียบโทษผู้ที่กระท า
ความผิดในลักษณะเดียวกันจากที่เคยลงโทษไว้เดิม 
และต่อมาได้ออกเป็นประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๓๖/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวปฏิบัติ ว่าด้วย
ขั้นตอนด าเนนิการทางวินัยในเรื่องการสบืสวน   

๒/การสอบสวน... 



-๒- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  การสอบสวน การพิจารณาลงโทษและการอุทธรณ์ 

ระบุในข้อ ๔.๒ ว่า “ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เปรียบเทียบกรณีความผิดของพนักงานผู้นัน้กับโทษ
ที่เคยลงไว้ในความผดิท านองเดียวกัน....” 
๒. เพื่อใหข้้อบังคับฯ มีความชัดเจนส าหรับผูท้ี่ได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัย  เนื่องจากปัญหาของ 
ระดับโทษ “ภาคทัณฑ์” มีผลบันทึกไว้ตลอดอายุ
งานที่เหลือของพนักงานแต่โทษที่มีระดับสูงกว่า      
คือ “งดบ าเหน็จ ๑ รอบ” เมื่อถูกลงโทษแล้วจะ
สิน้สุดในรอบการประเมินนั้น  
๓. เนื่องจากโทษผิดวินัยโดย “ต าหนิโทษเป็นหนังสือ” 
บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้มีระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
พนักงานกระท าความผิด กรณีที่พนักงานกระท าความผิด
ซ้ าเดิมในเวลาที่ก าหนดพนักงานก็จะถูกพิจารณาให้ได้รับ
โทษหนักขึน้ ซึ่ง “ต าหนโิทษเป็นหนังสือ” ถือปฏิบัติ 

๓/เชน่เดียวกัน... 



-๓- 
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 

  เช่นเดียวกันกับ “ภาคทัณฑ์” คือ กรณีที่พนักงานกระท า
ความผิดซ้ าเดิมภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็จะได้รับโทษ
หนักขึ้น  ดังนั้นการก าหนดระยะเวลา “ภาคทัณฑ์”  จึง   
ท าใหร้ะดับโทษทางวินัยมีล าดับที่ชัดเจนขึน้ 
๓. เป็นอ านาจของรัฐวิสาหกิจที่จะตกลงก าหนด 
โทษทางวินัยให้สอดคล้องกับการตกลงสภาพการจ้าง 
เนื่องจากไม่มีกฎหมายห้ามไว้ 
๔. จากฐานข้อมูลพนักงานที่ถูกลงโทษ “ภาคทัณฑ์” 
ไม่มีข้อมูลว่าพนักงานดังกล่าวมีการกระท าผิดซ้ าเดิมอีก 
ดังนั้นการก าหนดระยะเวลาโดย “ภาคทัณฑ์มี 
ก าหนดระยะเวลา ๓ ปี” จึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม  
ที่พนักงานจะกลับตัวกลับใจและปรับพฤติกรรม
ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ ในกระบวนการยุติธรรมใน
ชั้นศาลได้ก าหนดไว้ใช้พิจารณาตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๕๖ เพื่อให้ผู้ต้องค าพิพากษา  
มีโอกาสกลับตัวเชน่เดียวกัน ความว่า 

๔/“มาตรา ๕๖... 



-๔- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  “มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระท าผิดซึ่งมีโทษจ าคุก และ

ในคดีน้ันศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินสองปี ถ้าไม่
ปรากฏว่า   ผู้ น้ันได้รับโทษจ าคุกมาก่อนหรือ
ปรากฏว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุ โทษ เมื่ อศาลได้ค านึงถึง อายุ 
ประวัติความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา
อบรมสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัยอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมของผู้น้ันหรือสภาพความผิด หรือ
เหตุอื่นอันควรปราณีแล้ว เห็นว่าเป็นการสมควร      
ผู้ น้ันมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษไว้ หรือ
ก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป 

 
 

๕/เพื่อให้... 



-๕- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  เพื่อให้โอกาสผู้น้ันกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาล

จะได้ก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาล
พิพากษา โดยจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติของผู้น้ันหรอืไม่ก็ได้..” 
  ทั้งน้ี จากเหตุผลข้างต้น ทกบ. มีข้อพิจารณา
การก าหนดโทษทางวินัยโดย “ภาคทัณฑ์มีก าหนด
ระยะเวลา ๓ ปี” ดังน้ี 
ข้อดี 
๑. ถือว่าเป็นคุณแก่พนักงานเพื่อไม่ให้บันทึกประวัติ    
การถูกลงโทษไว้ในแฟ้มประวัติ ซึ่งแม้ในทางปฏิบัติ 
จะไม่มีผลต่อการเลื่อนต าแหน่งหรือบ าเหน็จรางวัล
ในอนาคต แต่เมื่อข้อมูลประวัติพนักงานต้องถูก
เผยแพร่สู่ภายนอกก็จะไม่เป็นผลดีกับพนักงาน เช่น 
การส่งประวัติพนักงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการใด ๆ ภายนอก เป็นต้น 

๖/๒. การ... 



-๖- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  ๒. การก าหนดระยะเวลา “ภาคทัณฑ์” ” มีก าหนด

ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปแตไ่ม่เกิน ๓ ปี นับแต่
วันที่พนักงานได้กระท าความผดิ โดยผูม้ีอ านาจลงโทษ
สามารถใช้ดุลยพินิจได้ตามความร้ายแรงของการกระท า
ส าหรับการลงโทษผดิวินัย “ภาคทัณฑ์” ว่าสมควร
ถูกควบคุมความประพฤตินานเท่าใด เพื่อเกิดความ
เป็นธรรมและถือเป็นคุณแก่พนักงาน 
๓. มีความชัดเจนและความเป็นธรรมต่อการพิจารณา 
ความผิดทางวินัยกรณีที่พนักงานท าผดิซ้ าในเวลาที่
ก าหนดไว้อีก 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗/๔. การ... 



-๗- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  ๔. การก าหนดระยะเวลา “ภาคทัณฑ์” ในข้อบังคับ

เกี่ยวกับพนักงานฯ  สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงความ
แตกต่างของโทษทางวินัยระหว่าง “ต าหนิโทษเป็นหนังสือ” 
กับ “ภาคทัณฑ์” เนื่องจากโทษทางวินัยระดับ 
“ภาคทัณฑ์” เป็นโทษที่ทางราชการก าหนดในระดับแรก 
ซึ่งมวีัตถุประสงค์เดียวกันคือ  การตักเตือนเป็น
หนังสือ เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการคาดโทษไม่ให้
กระท าผิดในฐานเดียวกันซ้ าอีก 

 
 
 
 
 
 
 

๘/หมายเหตุ... 



-๘- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
 หมำยเหตุ ส ำหรับกรณีผู้ที่เคยได้รับกำรลงโทษ 

“ภำคทัณฑ์” ก่อนข้อบังคับฯ นีป้ระกำศใช้บังคับ
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ให้พ้นโทษผดิวินัย “ภำคทัณฑ์” 
ตำมข้อบังคับฯ นีด้้วย 
 

๑. กฎหมายอาญาจะย้อนหลังให้ผลร้ายมิได้ ที่ว่า
กฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นผลร้ายมิได้นั้น  มีความหมาย
ครอบคลุมใน ๒ กรณี ดังตอ่ไปนี้ 
      (๑) กฎหมายอาญาจะย้อนหลังเพื่อลงโทษมิได้ 
กล่าวคือในเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผดิไว้
ในขณะกระท า จึงใช้บังคับกฎหมายที่บัญญัติใน
ภายหลังย้อนหลังกลับไปให้ถือว่าการกระท านั้น
เป็นความผิด และลงโทษบุคคลผู้กระท านั้นมิได้ 
       (๒) กฎหมายอาญาจะย้อนหลังเพื่อเพิ่มโทษ 
หรือเพิ่มอายุความมิได้  กล่าวคือในขณะกระท ามี
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ 
ต่อมามีกฎหมายใหม่บัญญัติเพิ่มโทษการกระท า
ดังกล่าวนั้นให้หนักขึ้น หรือเพิ่มอายุความแห่งโทษ
หรอือายุความแหง่การฟอ้งรอ้งผู้กระท าผดินั้นให้ 

 
๙/ยาวยิ่งขึ้น... 



-๙- 
 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  ยาวยิ่งขึ้น จะน ากฎหมายใหม่ดังกล่าวมาใช้บังคับ

แก่ผู้กระท ามิได้ ในกรณีเช่นนี้จะต้องน ากฎหมายที่
มีอยู่เดิมใช้บังคับแก่ผู้กระท าผดิ 
๒. ระเบียบ/ข้อบังคับ ของบริษัทฯ ไม่ได้มีสถานะ
เช่นเดียวกับกฎหมายอาญา แต่เป็นกฎ/ระเบียบที่
นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกัน 
๓. ปัจจุบันมีผู้ซึ่ งมีสถานะเป็นพนักงานซึ่ งถูก
ลงโทษผดิวินัย “ภาคทัณฑ์” จ านวน ๑๒ ราย 

12.2.3 งดบ ำเหน็จประจ ำปี 1 รอบ 12.2.3 งดบ ำเหน็จประจ ำปี 1 รอบ ๑. คงตามข้อบังคับเดิมฯ 
๒. ลงโทษแล้วจบสิ้นในวันที่ถูกลงโทษไม่มีผล
ต่อเนื่อง 

12.2.4 งดบ ำเหน็จประจ ำปี 2 รอบ 12.2.4 งดบ ำเหน็จประจ ำปี 2 รอบ ๑. คงตามข้อบังคับเดิมฯ 
๒. ลงโทษแล้วจบสิ้นในวันที่ถูกลงโทษไม่มีผล
ต่อเนื่อง 

 
๑๐/12.2.5 ใหอ้อก... 



-๑๐- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
12.2.5 ให้ออก 12.2.5 ให้ออก ๑. คงตามข้อบังคบัเดิมฯ 

๒. ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑.๒.๒ การให้ออก พนักงาน
ผู้ใดกระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 
๑๑.๒.๑ แต่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ บริษัทอาจ
ลงโทษให้ออก โดยจะหมดสิทธิได้รับเงนิสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบของกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ และให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ อันพึงมีตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท แต่บริษัทจะไม่พิจารณารับเข้า
ท างานอีก 

12.2.6 ปลดออก 12.2.6 ปลดออก ๑. คงตามข้อบังคับเดิมฯ 
๒. บริษัทฯ จะปลดพนักงานออกตามเหตุของ
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑.๒.๑ โดยพนักงานผู้ใดถูกปลด
ออกด้วยเหตุข้างต้นนี้ จะหมดสิทธิต่าง ๆ อันพึงมี
ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และบริษัทจะไม่
พิจารณารับเข้าท างานอีก 

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



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
วาระที่ ๔.๔.๑   เรื่อง   การร้องทุกข์ เรื่อง การพิจารณาบ าเหน็จ  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อพิจารณาเรื่อง การร้องทุกข์ของสมาชิก 
สหภาพแรงงานฯ เรื่อง การพิจารณาบ าเหน็จ (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
    บค.ทบ. ด าเนินการตามกระบวนการที่ได้รับอนุมัติจาก ผวท.  พร้อมแจง้ให้สหภาพแรงงานฯ 
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว  โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนผู้เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์
เพื่อน าเสนอบริษัทฯ  ซึ่งมีระยะเวลาการด าเนินการในขั้นตอนนี้จ านวน ๑๐ วันท างาน หากได้รับ 
ความเหน็ชอบจงึแจง้ผลการพิจารณาให้พนักงานรับทราบต่อไป 
         
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
วาระที่ ๔.๔.๒   เรื่อง   การร้องทุกข์ขอใหบ้รษิัทฯ พิจารณาจัดสรรสถานรับเลี้ยงเด็ก 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อพิจารณาการร้องทุกข์ขอให้บริษัทฯ พิจารณา
จัดสรรสถานรับเลี้ยงเด็ก  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
ที่ สรร.ว.ท. ๐๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
 ในปัจจุบันสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กวิทยุการบินฯ ยังเปิดให้บริการตามปกติ และยังไม่มี
ก าหนดให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยจะเปิดให้บริการเฉพาะบุตรพนักงานเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกันของผู้ได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลง  ฝทบ. และ ผบก.ทบ. ได้นัดหารือผู้ได้รับ
ผลกระทบในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อรับทราบและท าความเข้าใจนโยบายและการด าเนินการของ
สถานรับเลีย้งและพัฒนาเด็กวิทยุการบินฯ  
         
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 
 



 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) 

วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


