
การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๑     เร่ือง  ประธานฯ แจ้งเพ่ือทราบ
             



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๒    เร่ือง  กรรมการฯ แจ้งเพ่ือทราบ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๓     เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม

๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

(๑๗๕) 

๒. ความเป็นมา
จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘ (๑๗๕) เมื่อวันที่  ๒๙

กรกฎาคม ๒๕๕๘    

๓. ผลการดำาเนินการ
เลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว มีจำานวนทั้งส้ิน ๑๐ หน้า โดยมี

รายละเอียดตามแนบ   จงึขอเสนอที่ประชมุเพื่อโปรดพจิารณา  หากเห็นชอบโปรดรับรองรายงานการประชุมฯ

๔. มตท่ีิประชุม



 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คร้ังท่ี 8/2558 (175) 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารอ านวยการ 

 

กรรมการที่เข้าประชุมมีดังน้ี 

1. นางสาริณ ี แสงประสิทธิ ์ ประธานกรรมการ 

2. นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท์      กรรมการ 

3. นายฑีฆายุ มุรธา          ,, 

4. นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์          ,, 

5. นางสาวทิพาภรณ ์ นิปกากร          ,, 

6. นายทินกร ชูวงศ ์          ,, 

7. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจรญิ          ,, 

8. นายมาโนช สวัสด ี          ,, 

9. นายปริญญา เทียนทอง          ,, 

10. นายสุกิจ กลิ่นหอม          ,, 

11. พันจ่าอากาศเอก ธนู รัตนสุภาพันธุ์          ,, 

12. นายเมธี ค าแหง          ,, 

13. นายสังข์สิทธิ ์ ประสมทอง          ,, 

14. พันจ่าอากาศเอก ไชยันต์ ช้างแรงการ          ,, 

15 นางกษมพร สวัสดิชัย          ,, 

16. นายวีรยุทธ วีรการณ ์          ,, 

17. นายสพล สิงหด์ารา          ,, 

18. นางเกลียวทอง ลาภธนานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

    

 

 

             2/ผู้เข้า... 
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ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังน้ี   

1. นางพิริยา สงา่แสง ผูช่้วยเลขานุการ 

2. นายสุดเขตร์ เวียงสี          ,, 

3. พันจ่าเอก อัชฌา เหลืองอาทิจ  ผูส้ังเกตการณ์ 

4. นายกิตเิดช ปิ่นมณี          ,, 

5. นายชวลิต  รัตนเพ็ชร          ,, 

6. นายศรัณย์ เชื้อรอต          ,, 

7. นางสาวโอริสา เชี่ยวเกษม          ,, 

8. นายอ านวย สุขสวัสดิ ์          ,, 

9. นายปิต ิ อุ่นทรัพย์          ,, 

10. นางภคมน จริภัทรดิลก          ,, 

11. นายเรอืงรัตน์ แสงทอง          ,, 

12. นายวิเชียร ทวีคุณ          ,, 

13. นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง          ,, 

14. นายชูพงษ์ การฟุ้ง          ,, 

15. นายปฏิภัทร  บุญมาก          ,, 

    

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมมีดังน้ี    

1. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ   กรรมการ ลาประชุม 

2. นางศุทธินี บุญบงการ ผูส้ังเกตการณ์ ติดภารกิจ 

3. นางสาวอนัญญา อร่ามศร ี         ” ลาประชุม 

4. นายคุณากร เทียนทอง         ”                    ” 

5. นางกชพรรณ อิ่มแสง         ”      ” 

 

 

 

3/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

          

วาระที ่1 ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ ไม่มเีรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ที่ประชุม         รับทราบ  

 

วาระที ่2 กรรมการแจ้งเพื่อทราบ  

เลขานุการฯ   - กรรมการฝ่ายบริษัทฯ ไม่เข้าประชุมเนื่องจากลางานจ านวน 1 คน คือ  

   นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ 

  - ผูส้ังเกตการณ์ฝ่ายบริษัทฯ ไม่เข้าประชุมจ านวน 4 คน ดังนี้ 

   1. นางศุทธินี บุญบงการ ติดภารกิจ 

   2. นางสาวอนัญญา อร่ามศร ี ลาประชุม 

   3. นายคุณากร เทียนทอง      ” 

   4. นางกชพรรณ อิ่มแสง      ”  

สหภาพฯ - เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายดังนี้ 

   พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ              

  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และ

  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว ก าหนด

  ดังนี้ 

                 “มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน 

  ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ .ศ . 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ .ร.บ .              

  คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และ

  ให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน  

                  (5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับ  

  ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ หรอืพ้นโทษแล้วเกินหา้ปี” 

ประธานฯ    บริษัทฯ รับทราบแล้วและอยู่ในระหว่างกระบวนการปรับปรุงขอ้บังคับเกี่ยวกับพนักงานเพื่อให้

  สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวข้างตน้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

4/วาระที ่3... 
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วาระที ่3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์   

เลขานุการฯ ขอเสนอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2558 (174) เพื่อที่ประชุมพิจารณารับรอง 

ที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558  

  (174) ตามเสนอ 

 

วาระที ่4 เรื่อง ทบทวนติดตามงาน   

 

  4.1 เรื่อง ทบทวนวงเงนิจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่                                                

1/2558 (168) เมื่อวันที่  27 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุ              

ตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ สืบเนื่องจากวิธีการจัดหาพัสดุที่สามารถปฏิบัติ                 

ได้ไม่ยุ่งยากและคณะกรรมการจัดหาพัสดุมักนิยมใช้ปัจจุบัน คือ วิธีก าหนดวงเงินการจัดหา

พัสดุโดยเฉพาะแบบตกลงราคา แต่วิธีนี้ตามระเบียบจ ากัดวงเงินไว้เพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เท่านั้น ซึ่งการก าหนดวงเงินนั้นได้ก าหนดไว้มานานแล้วจึงไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

และมูลค่าวัสดุที่ปรับตัวขึ้นมาตลอด ดังนั้น เพื่อลดข้อจ ากัดของการจัดหาพัสดุแบบนี้                  

จงึขอเสนอใหม้ีการทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ  

 การด าเนินการ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 

2558 มีมติปรับแก้รูปแบบการน าเสนอ โดยให้อ้างอิงที่มาของ

ประกาศฉบับเดิม กฎหมาย และอ านาจอนุมัติที่ เกี่ยวข้องในการ

พิจารณาออกประกาศฉบับใหม่ เพื่อให้ทราบความเป็นมาและขั้นตอน

ของการด าเนินการอนุมัติ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีประเด็นแก้ ไข

รายละเอียดของเนื้อหาแต่อย่างใด ดังนั้น กพ.บท. จึงได้ปรับแก้รูปแบบ

ดังกล่าวและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา                

ให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ              

ในการประชุมเดือนสิงหาคม 2558 

ที่ประชุม รับทราบ 
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  4.2 เรื่อง การดูแลส านักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหง่ประเทศไทย 

เลขานุการฯ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่   6/2558 (173)  เมื่อวันที่  26 

พฤษภาคม 2558  มีความเห็นในเรื่องการดูแลส านักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ     

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ว่า บริษัทฯ จะดูแลส านักงานสหภาพแรงงานฯ ให้อยู่ใน

มาตรฐานเดียวกันกับส านักงานของบริษัทฯ  โดยขอให้ประธานฯ และเลขานุการของ     

สหภาพฯ พิจารณาการจัดระบบการดูแลส านักงานของสหภาพฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

โดยอันดับแรกที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้คือ เรื่องห้องน้ า ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณามอบหมาย

ผูดู้แลและเกณฑม์าตรฐานในการดูแลส านักงานของสหภาพฯ  

 การด าเนินการ ภภศ. ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ า และจัดหาเครื่องปรับอากาศเครื่อง

ใหม่และโต๊ะประชุม จากนั้นจึงจะปรับปรุงภายในส านักงาน เช่น ทาสี  

โดยบางขั้นตอนสามารถด าเนินการได้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2558 

และบางขั้นตอนสามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2559 

สหภาพฯ ขอทราบก าหนดการแล้วเสร็จของหอ้งน้ า  

นายฑฆีายุฯ ตามกรอบเวลามีก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

  4.3 เรื่อง การร้องทุกข์ของพนักงาน ศญ.บภ 1.  

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ  น าเสนอวาระการร้องทุกข์ของพนักงาน (นายวิเชียรฯ)                

ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่  7/2558 (174) เมื่อวันที่  30 

มิถุนายน 2558   เพื่อพิจารณา โดยมีประเด็นดังนี ้

 การด าเนินการ บค .ทบ . ได้ รวบรวมตรวจสอบข้อมูลและน าเสนอรายละเอียด                    

ต่อสายบังคับบัญชา โดยเรื่องผลกระทบกับเงินเดือนนั้นคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีมติให้คงอัตราเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงไว้ตามโครงสร้าง     

เงินเดือนก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ทั้งนี้ ได้แจ้งผลให้พนักงาน

ทราบแล้ว ส่วนเรื่องการเลื่อนต าแหน่งจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์

ของการเลื่อนต าแหน่ง 
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  4.4 เรื่อง ข้อเท็จจริงการไม่ถอืปฏิบัติตามมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินของ งน.งบ. 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  

ครั้งที่  7/2558 (174) เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 เพื่ อให้บริษัทฯ พิจารณา        

ข้อเท็จจริงการไม่ถอืปฏิบัติตามมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินของ งน.งบ.  

(อ้างถึงหนังสือสหภาพฯ ที ่สรร.ว.ท 118/2558  ลงวันที ่17 มิถุนายน 2558) 

 การด าเนินการ งน.งบ . พิจารณาและจัดท าข้อมูลน าเสนอสายบังคับบัญชาเพื่อ

พิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบจะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

  4.5 เรื่อง การบริหารงานด้านโครงสร้างการท างานและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

พนักงานที่ปฏิบัติงานบริหารห้วงอากาศ (ศห.บจ.) 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  

ครั้งที่ 7/2558 (174) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่อง     

ดังกล่าว สืบเนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแบ่งงานของการควบคุมจราจรทางอากาศ      

โดยตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ศห.บจ.)  และมีพนักงาน

ควบคุมจราจรทางอากาศจ านวนหนึ่งย้ายมาสังกัด ศห.บจ.  แต่พนักงานที่โอนย้าย         

มีความรู้สึกว่า ผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญกับหน่วยงานนี้ท าให้ปัจจุบันยังไม่มีเส้นทาง   

สายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน จงึมีประเด็นหารอืดังนี้ 

- ขอใหบ้ริษัทฯ ชีแ้จงข้อสงสัยของการบริหารงานในส่วนงาน ศห.บจ. 

(อ้างถึงหนังสือสหภาพฯ ที ่สรร.ว.ท 116/2558  ลงวันที ่10 มิถุนายน 2558) 

 การด าเนินการ ทกบ. ได้ประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางสายอาชีพแก่พนักงาน อีกทั้ง   

ผู้บังคับบัญชาของสายงานได้ให้ความชัดเจนแก่พนักงานถึงหลักเกณฑ์

การเลื่อนต าแหน่งแล้ว นอกจากนี้ บบจ. และ ทกบ. ได้ประชุมหารือ  

ร่วมกัน โดยได้มีการพิจารณาถึงการก าหนดคุณสมบัติความชัดเจน    

ในหลักเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง  การจัดอบรมพัฒนาให้กับพนักงาน  

พร้อมทั้งการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการในเรื่องนีด้้วย 

ประธานฯ การสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญควรมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและเข้าใจ ซึ่งอยู่ใน  

ความรับผดิชอบของฝ่ายจัดการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ที่ประชุม รับทราบ 
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  4.6 เรื่อง การจัดสถานที่ห้องละหมาด (Prayer Room) ใหก้ับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม   

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  

ครั้ งที่  7/2558 (174) เมื่ อวันที่  30 มิถุนายน 2558 เพื่ อให้บริษัทฯ พิ จารณา         

การจัดสถานที่ห้องละหมาด (Prayer Room) ใหก้ับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม 

(อ้างถึงหนังสือสหภาพฯ ที ่สรร.ว.ท 116/2558  ลงวันที ่10 มิถุนายน 2558) 

 การด าเนินการ ภภศ. จัดห้องละหมาดให้กับพนักงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งส่วนกลางและ   

ส่วนภูมภิาคดังนี ้

1. ส านักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 

 - ที่จัดไว้เดิมคือ ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการ  

 - จัดเพิ่มใหอ้ีก 1 แหง่ คือ ช้ัน 1 อาคาร 60 ปี ตรงข้ามตู ้ATM  

2. ดอนเมอืง - ณ หอบังคับการบินดอนเมอืง (เดิม) 

3. สุวรรณภูม ิ - ณ อาคารใหม ่

4. ศูนย์ควบคุมการบินภูมภิาค 

      - ศภ.บภ 1. มี 2 แห่ง  ได้แก่ ช้ัน 4 บนหอบังคับการบินภูเก็ต 

และหอ้งใกล้กับทางขึ้นบันไดช้ัน 2 อาคารส านักงาน 

      - ศญ.บภ 1. บริเวณห้องสมุดโดยจัดแบ่งพื้นที่ให้  ขณะนี้อยู่ใน    

ขั้นตอนการปรับปรุงพื้นที่ 

    - ศร.บภ 1.  ช้ัน 4 บนหอบังคับการบินสุราษฎร์ธานี  

ที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที ่5 เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 

  ๕ .๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน                     

ของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 

   5.1.1 เรื่อง การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 

ประธานฯ เพื่อให้การแรงงานสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ และการดูแลพนักงานเป็นไปได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น 

จึงพิจารณาให้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการรับข้อเสนอแนะ โดยมอบหมาย ผญว. 

พิจารณาจัด MAILBOX แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  1. ความเป็นอยู่  อาคารและสถานที่          

2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ พร้อมนี้มอบหมายให้  สอ.สส. เป็นผู้รับผิดชอบการพิจารณา

กลั่นกรอง MAIL ที่พนักงานส่งมาและสื่อสารไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นนั้น ๆ 

และสื่อสารความคืบหน้าหรือการด าเนินการให้พนักงานรับทราบ  หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ความเป็นอยู่ อาคารและสถานที ่มอบหมาย ผญศ. เป็นผูร้ับผดิชอบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
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  5.2 เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 

   -ไม่มี- 

 

  5.3 เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง 

ลูกจา้งและรัฐวิสาหกิจ 

   5.3.1 เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงนิทดแทน 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 

(175) วันที่ 29 กรกฎาคม 2558  เพื่อพิจารณาการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่าย    

เงินทดแทน พ.ศ. 2539 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  จากนั้นจะน าเสนอคณะกรรมการ

กฎหมายและระเบียบในเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอ     

คณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารที่น าเสนอคณะกรรมการฯ) 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 

  5.๔ เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ  สหภาพฯ รวมถึง                

การรอ้งทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

   5.4.1 เรื่อง พนักงานปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ สังกัด ศูนย์ควบคุม-

การบินสุราษฎรธ์านี (ศร.บภ 1.) ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งต าแหน่งงาน  

สหภาพฯ จากการที่สหภาพแรงงานฯ จัดอบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์และพบปะสมาชิก ศร.บภ 1. 

ได้รับเรื่องร้องทุกข์และขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนหารือกับบริษัทฯ ให้กับสมาชิก

นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ศร.บภ 1. จ านวน 9 คน ที่ได้รับผลกระทบในเรื่อง

ปรับอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนต าแหน่ง จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนและต าแหน่งงาน

ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา เนื่องจากสมาชิกกลุ่มนี้ได้รับการอบรมเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูล                 

การบินและการฝึกอบรมได้เสร็จสิ้น โดยถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน                      

ซึ่งเมื่อได้รับการเสนอชื่อฯ จะได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน 

โดยจะได้รับการพิจารณาบ าเหน็จในรูปแบบการเลื่อนต าแหน่ง ปรับเพิ่มประมาณร้อยละ 8 

แต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างต าแหน่งของบริษัทฯ                 

ปรับไม่มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน โดยปรับเป็นนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจร                  

ทางอากาศทุกคน จึงท าให้สมาชิกกลุ่มนี้ถูกรอนสิทธิในด้านการเจริญเติบโตในสายงาน               

ตามโครงสร้างเดิมไป จงึขอหารอืกับบริษัทฯ 

ประธานฯ บริษัทฯ รับทราบปัญหาและอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา 

ที่ประชุม รับทราบ 
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   5.4.2 เรื่อง  อัตราก าลังของวิศวกรภูมิภาค 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาเรื่อง

อัตราก าลังของวิศวกรภูมิภาคใหเ้ป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  

ประธานฯ ขอให้สหภาพฯ จัดท าเป็นวาระอย่างเป็นทางการพร้อมชี้ประเด็นของปัญหาและข้อที่จะ

หารอืและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  

   5.4.3 เรื่อง การเชา่บ้านพักให้พนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหนิ (ศน.บภ 1.) 

สหภาพฯ สหภาพแรงงานฯ ขอน าเสนอเรื่องเป็นกรณีส าคัญเร่งด่วนต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

เพื่อพิจารณาเรื่อง การเช่าบ้านพักใหก้ับพนักงาน ศน.บภ 1. โดยมีประเด็นดังนี ้

         ตามที่สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ประจ า ศน.บภ 1. แจ้งว่า ในการต่อสัญญาบ้าน

เช่าที่บริษัทฯ จัดหาให้ ซึ่งเป็นการเช่าต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และครบก าหนดสัญญาเมื่อ  

ต้นปีที่ผา่นมา คณะกรรมการบ้านพักของ ศน.บภ 1. ได้แจง้ว่า การท าสัญญาเช่าบ้านพัก

มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เนื่องจากตรวจพบว่า บ้านพักที่บริษัทฯ               

เช่าให้พนักงานนั้น เป็นบ้านเช่าของครอบครัวพนักงาน จึงจัดท าหนังสือสอบถามบริษัทฯ 

ว่าเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่  และจะด าเนินการท าสัญญาเช่าต่อไป             

ได้หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องจัดหาบ้านพักใหม่ค่าเช่าจะสูงกว่าปัจจุบัน 

จึงไม่ได้ตกลงต่อสัญญาเช่าใหม่ ปัจจุบันเวลาล่วงเลยมา 6 เดือนแล้วยังไม่ไดัรับค าตอบ   

ที่ชัดเจน  จึงขอให้สหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนร้องทุกข์ต่อบริษัทฯ เพื่อหาทางช่วยเหลือ 

เช่น ค่าเช่าบ้านที่ค่างจ่ายในระหว่างที่ด าเนินการต่อสัญญาประมาณ 6 เดือน บริษัทฯ    

จะด าเนนิการอย่างไร 

ประธานฯ ขอให้สหภาพฯ จัดท าเป็นวาระอย่างเป็นทางการพร้อมชี้ประเด็นของปัญหาและ                          

ข้อที่จะหารอืและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

  5.5 เรื่อง ปรึกษาหารอืเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจา้ง 

 

    -ไม่มี- 
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วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

  6.1 เรื่อง การเยี่ยมชมระบบ TMCS 

ประธานฯ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2558 ให้จัดรายการ      

การเยี่ยมชมระบบใหม่ขององค์กร คือ TMCS ก่อนที่จะเริ่มประชุมฯ และขอเชิญสหภาพฯ 

เยี่ยมชมระบบดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการติดตั้งระบบและการจัดอบรมความรู้

หลักสูตร TMCS HMIให้กับพนักงานด้านปฏิบัติการ  โดยการจัดให้มีการเยี่ยมชมระบบ   

ดังกล่าวนั้นเพื่อให้สหภาพฯ มีข้อมูลเชิงลึกมากเพียงพอในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกัน  และหากสหภาพฯ ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินใดขอให้แจ้งบริษัทฯ เพื่อ

จะได้ใหศู้นย์ฯ นั้น จัดพาเยี่ยมชมระบบที่ศูนย์ฯ นั้น ๆ ด้วย 

  

  ไม่มเีรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

         (นางเกลียวทอง ลาภธนานนท์) 

             กรรมการและเลขานุการ 

         คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๔       เร่ือง ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี  ๔.๑   เร่ือง ทบทวนวงเงนิจัดหาพัสดุตามระเบยีบสำานักนายกฯ วาาดววยการพัสดุ

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

                          
๒. ความเปน็มา

กรรมการฝา่ยสหภาพแรงงานฯ    นำาเสนอต่ออคณะกรรมการกจิการสัมพนัธใ์นการประชมุครัง้ที่
๑/๒๕๕๘ (๑๖๘) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘   เพื่อพิจารณาทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุต่ามระเบียบ
สำานกันายกฯ วอาดววยการพสัดุ   สืบเนือ่งจากวธิกีารจดัหาพสัดุทีส่ามารถปฏบิตั่ไิดวไมอยุองยากและคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุมักนยิมใชวปัจจุบัน คอื วธิกีำาหนดวงเงนิการจัดหาพัสดุโดยเฉพาะแบบต่กลงราคา  แต่อวิธนีี้ต่าม
ระเบยีบจำากัดวงเงนิไววเพยีง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เทอานัน้ ซึง่การกำาหนดวงเงนินัน้ไดวกำาหนดไววมานานแลววจงึไมอ
สอดคลวองกับสภาวะเศรษฐกจิและมลลคอาวสัดุทีป่รบัต่วัขึึ้นมาต่ลอด  ดังนัน้ เพือ่ลดขึวอจำากัดขึองการจดัหาพสัดุ
แบบนี้   จึงขึอเสนอใหวมีการทบทวนวงเงินจัดหาพัสดุต่ามระเบียบสำานักนายกฯ  วอาดววยการพัสดุ โดยมี
รายละเอียดต่ามหนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท  ๐๐๒/๒๕๕๘  ลงวนัที ่๖ มกราคม ๒๕๕๘

๓. ผลการดำาเนินการ
กพ.บท. ไดวนำาเสนอการพจิารณาทบทวนวงเงนิจัดหาพัสดุต่ามระเบยีบสำานักนายกรัฐมนต่รี

วอาดววยการพสัดุ  นำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารในการประชมุวนัที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ทีป่ระชมุมี
มต่เิห็นชอบ  ทบทวนวงเงนิจดัหาพสัดุต่ามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนต่ร ี วอาดววยการพสัดุ  โดยเพิม่วงเงนิวธิกีาร
จดัหา  ไดวแกอ   วธิตี่กลงราคา  วธิพีเิศษ   การแลกเปล่ียนโดยวธิตี่กลงราคา     การจวางทีป่รกึษาโดยวธิตี่กลง  
รวมถงึ  การทำาขึวอต่กลงเปนนหนงัสือไววต่ออกันโดยไมอต่วองทำาเปนนสัญญาจากครัง้หนึง่ไมอเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เปนน
ครัง้หนึง่ไมอเกนิ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท          และ  กพ.บท.  จะเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุตั่ิ
ในการประชมุวนัที ่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔. มติท่ีประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี 4       เร่ือง ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี 4.2   เร่ือง การดูแลสำานกกงานสหภาพแรงงานรกฐวิสาหกิจวิทยุกการบนิแหงงประเทศไทยุ

1. วกตถกประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

                          
2. ความเปน็มา

คณะกรรมการกจิการสัมพนัธใ์นการประชมุครัง้ที ่ 6/2558 (173)    เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม
 2558  มคีวามเห็นในเรือ่งการดูแลสำานักงานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุุการบนิแหงงประเทศไทยุวงา
บรษิทัฯ จะดูแลสำานักงานสหภาพแรงงานฯ ใหออยูใ่นมาตรฐานเดียวกันกับสำานักงานของบรษษััทฯ  โดยขอให้
ประธานฯ และเลขานกุารของสหภาพฯ พษจารณาการจดัระบบการดูแลสำานกังานของสหภาพฯ ใหเ้ปนนระเบยีบ
เรยีบรอ้ย โดยอันดับแรกทีต่อ้งเรง่แกไ้ขปญัหาใหค้อื เรือ่งหอ้งน้ำา  ซึ่งง่บรษษัทัฯ จะพษจารณามอบหมายผูดู้แลและ
เกณฑ์มมาตรฐานในการดูแลสำานกังานของสหภาพฯ 

3. ผลการดำาเนินการ
การปรบัปรงุหอองทำางานสหภาพฯ  มรีายุละเอียุดดังตงอไปนี้ 
งานทีด่ำาเนนิการแลอวเสรจ็  มดัีงตงอไปนี้
1.  งานปรบัปรงุหอองทำางานสหภาพฯ
     1.1  งานเปล่ียุนฝา้เพดานภายุในหอองทำางาน  
     1.2  งานทาสีภายุในหอองทำางาน  
     1.3  งานตดิตัง้ธรณกัีนน้ำาบรเิวณประตทูางเข้อาดอานหลัง  
2.  งานปรบัปรงุหอองน้ำาชายุหญิิง
      2.1  งานรื้อถอนฝา้เพดานและผนงัปกูระเบื้อง  
      2.2  งานปกูระเบื้องพื้นและผนงั
      2.3  งานตดิตัง้ฝา้เพดาน
      2.4  งานตดิตัง้ประตหูอองน้ำาชายุและหญิิง

                                                                                               2/3.  งานปรบัปรงุ …



-2-

3.  งานปรบัปรงุบรเิวณทางเดินดอานข้อางและดอานหลัง
      3.1  งานรื้อถอนพื้นบล็อกตวัหนอน
      3.2  งานเทพื้นคอนกรตีบรเิวณทางเดินดอานข้อางและดอานหลังอาคาร
      3.3  งานทาสีผนงัภายุนอกรอบอาคาร
งานทีอ่ยุูงระหวงางดำาเนนิการ  มดัีงตงอไปนี้
1.  งานตดิตัง้สุข้ภัณฑ ์ หอองน้ำาชายุหญิิง  ดอานหลังอาคารโทรคม
      คาดวงาจะแลอวเสรจ็ภายุในวนัที ่24 สิงหาคม 2558
2.  งานตดิตัง้ผนงักัน้หอองน้ำาสำาเรจ็รปู  หอองน้ำาชายุหญิิง
      คาดวงาจะแลอวเสรจ็ภายุในวนัที ่ 24 สิงหาคม 2558  เนือ่งจากอยุูงในขั้น้ตอนผลิตข้อง
      ผูอรบัจอาง
3.  งานเครือ่งเสียุงและงานเฟอรน์เิจอร์
      ไดอจดัสรรงบประมาณแลอวเสรจ็  อยุูงระหวงางขั้น้ตอนดำาเนนิการจดัซืื้อ
4.  งานตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
      อยุูงระหวงางดำาเนนิการจดัซืื้อจดัจอาง
ตามรายุงานดังกลงาว  คณะกรรมการตรวจการจอางและผูอควบคมุงาน  ไดอประเมนิความคบืหนอา

ข้องงานปรบัปรงุอยุูงทีร่ออยุละ  90  ข้องปรมิาณงานทัง้หมด  โดยุคาดวงา งานปรบัปรงุทัง้หมดจะแลอวเสรจ็ภายุใน
วนัที ่24 สิงหาคม 2558   

4. มติท่ีประชกม



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๔       เร่ือง  ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี  ๔.๓    เร่ือง  ขอทราบขอ้เท็จจริงกรณีไมถ่อืปฏบิตัติามมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
                       
๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ 

               เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝา่ยสหภาพแรงงานฯ  นำาเสนอวาระขอทราบขอ้เทจ็จรงิกรณหีนว่ยงาน  งน.งบ.   ไมถ่อื

ปฏบิตัติามมาตรการรองรบัสถานการณฉุ์กเฉนิ ตอ่คณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์ในการประชมุครัง้ที ่๗/๒๕๕๘
(๑๗๔) เมือ่วนัที ่๓๐ มถุินายน ๒๕๕๘  เพือ่พจิารณา โดยมปีระเด็นดังนี้

ทีม่า 
สืบเนื่องจากการสอบสวนทางวินัยกรณีนายอภิชิต ทองคำา สังกัด กองการเงิน (งน.งบ.)

(ปัจจุบันพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน)  โอนเงินค่าใช้จ่ายพนักงานล่าชา้เนื่องจากนำาเงิน   ไปใช้ส่วนตัวก่อน
ต่อมาได้ยอมรับสารภาพเป็นหนังสือว่าได้นำาเงินไปใช้ส่วนตัวจริงและลาออกจากการเป็นพนักงานแล้ว   ซึ่่ง
สหภาพแรงงานฯ ได้ตัง้ขอ้สังเกตวา่ แมก้ารกระทำาของนายอภชิติฯ อาจจะเขา้ขา่ยกระทำาความผิดดิอาญาฐานใด
ฐานหน่่ง แตเ่มื่อพเิคราะหแ์ล้วเห็นว่า เกิดจากความหละหลวมของเจ้าหนา้ที่ งน.งบ. ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัตติาม
มาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำาที่ฝ่าฝนนระเบียบข้อบังคับส่งผิดลให้เกิด
ความเสียหายต่อองค์กรตามข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ๑๑.๒.๑ เรื่อง การปลดออก 
ที่กำาหนดวา่ “(๗) ละทิ้งหนา้ที่หรอืประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตใุหบ้รษิัทได้รบัความเสียหายอยา่งรา้ยแรง”

ในการดังกล่าว ทีป่ระชมุของสหภาพแรงงานฯ จง่มมีตใิหน้ำาเรือ่งนี้เสนอเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์เพือ่ให้บริษัทฯ ได้สืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการทำางานของ งน .งบ. ว่า ชอบด้วย
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืไม ่ พรอ้มตัง้ขอ้สังเกตในประเด็นปญัหา ๕ ประเด็น ดังนี้

ขอ้หารอื 
๑. การกระทำาของนายอภชิติฯ ได้กระทำาความผิดดิโดยการฝา่ฝนนระเบยีบฯ แนวปฏบิตัฯิ ประกาศฯ

หรอืมาตรการฯ ในขอ้ใดของกอง งน.งบ. และของบรษิทัฯ อยา่งไร

๒/๒. การกระทำา...



-๒-

๒. การกระทำาของเจา้หนา้ที ่งน.งบ. ในกรณรีะบบโอนเงนิอิเล็กทรอนกิส์ขัดขอ้ง และแกไ้ขโดย
จา่ยเชค็ใหกั้บนายอภชิติฯ และใหน้ายอภชิติฯ ถอนเงนิและเขา้บญัชพีนกังานนัน้ มคีวามผิดดิตามขอ้บงัคบัเกีย่วกับ
พนกังาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ้ ๑๑.๒.๑ หรอืไม ่อยา่งไร  มกีำาหนดในแนวปฏบิตัฯิ หรอืระเบยีบฯ หรอืไม ่ ทำาไม
ไมจ่า่ยเชค็ใหกั้บพนกังานโดยตรง  และใหน้ายอภชิติฯ นำาไปเขา้บญัชผีิดรร้บัเงนิ ซึ่ง่เป็นแนวที ่งน.งบ. ปฏิบัตอิยร ่ 
และสหภาพแรงงานฯ เห็นวา่ เปน็แนวปฏบิตัฯิ ทีดี่มคีวามรดักุม  สามารถปอ้งกันการทจุรติได้

๓. การทีบ่รษิทัฯ กล่าวหาวา่ นายอภชิติฯ โอนเงนิล่าชา้และสรา้งความเสียหายใหแ้กพ่นกังานและ
ต่อบริษัทฯ แปลได้ว่า ผิดร้ถรกกล่าวหามิได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ
สหภาพแรงงานฯ ขอทราบวา่ ระเบยีบฯ แนวปฏบิตัฯิ ประกาศฯ หรอืมาตรการฯ ได้กำาหนดใหม้รีะยะเวลาภายใน
กีว่นั หรอืไมอ่ยา่งไร

๔. ระเบยีบฯ แนวปฏบิตัฯิ ประกาศฯ หรอืมาตรการฯ ในการปฏบิตังิานของหนว่ยงาน งน.งบ. ตอ้ง
สอดคล้องกับระเบยีบฯ  แนวปฏบิตัฯิ ประกาศฯ หรอืมาตรการฯ ทีก่ำาหนดโดยกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลัง
หรือไม่ และมีฉบับใดให้เจ้าหน้าทีก่ารเงินภายในหน่วยงานเดียวกันส่ังจ่ายเช็ค ซึ่ง่เป็นของพนักงานเข้าบัญชี
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิอีกคนหน่ง่ (นายอภชิติฯ) ได้    การกระทำาเช่นนี้เปน็การกระทำาทีช่อบด้วยหลักการเงนิและ
การบญัชหีรอืไม ่ สมควรทีจ่ะมกีารทบทวนแนวปฏบิตัดัิงกล่าว เพือ่ปอ้งกันไมใ่หพ้นกังานนำาเงนิไปพกัไวใ้นบญัชี
ตนเอง

๕. หากขอ้เท็จจรงิฟงัได้วา่ หนว่ยงาน งน.งบ. หรอืเจา้หนา้ทีผ่ิดรเ้กีย่วขอ้งไมไ่ด้ปฏบิตัติามระเบยีบฯ
แนวปฏบิตัฯิ ประกาศฯ หรอืมาตรการฯ อยา่งเครง่ครดั  หรอืกระทำาโดยหละหลวมประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรง
และเปดิโอกาสใหพ้นกังานแสวงหาประโยชนโ์ดยไมช่อบ  เจา้หนา้ที ่งน .งบ. ตลอดจนผิดรบ้งัคบับญัชาสมควรถรกลงโทษ
ทางวนิยัตามขอ้บงัคบัฯ หรอืไม ่เพือ่ปอ้งกันไมใ่หเ้กดิเหตกุารณเ์ชน่นี้อีก

(อ้างถง่ หนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๑๑๘/๒๕๕๘  ลงวนัที ่๑๗ มถุินายน ๒๕๕๘)

๓. ผลการดำาเนินการ
                งน.งบ. ได้ทำาหนงัสือชี้แจงประเด็นของกรรมการฝา่ยสหภาพแรงงานฯ ทัง้ ๕ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นท่ี   ๑   การกระทำาของนายอภิิชิตฯ ได้กระทำาความผิดโดยการฝ่าฝาฝ่ารนระเบียบฯ แนวปฏิบัติฯ
ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ในขอ้ใดของกอง งน.งบ. และของบริษัทฯ อยา่งไร

ตามข้อเท็จจริงที่กล่าวมา ในวันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องทางระบบสารสนเทศ (IT)
งน.งบ. ได้ดำาเนนิงานตามแนวปฏบิัติการดำาเนนิงานกรณเีกิดเหตุขัดข้องทางระบบสารสนเทศ (IT) ตามขั้นตอน
ดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องยกเลิกรายการโอนเงินที่รอการอนุมัติในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทุกรายการ

๓/๒. เจา้หนา้ที่...
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๒. เจ้าหน้าที่การเงินจะทำาการจ่ายเงินทุกกรณีโดยวิธีการออกเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เทา่นัน้ และจา่ยเช็คที ่งน.งบ. หรอืไปโอนเงนิใหแ้กค่รค่า้/พนักงาน

ดังนั้น ในกรณีที่เกิดข่้น งน.งบ จ่งได้ออกเช็ค ส่ังจ่ายชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน คือนายอภิชิตฯ
โดยเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงไทย เลขที่  ๐๑๗๕๔๒๐ ลงวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ จำานวนเงิน
๓๖๐,๕๕๖.๐๔ บาท เพื่อให้นายอภิชิตฯ ทำาใบรับฝากเงิน (Deposit Slip) เพื่อโอนจ่าย  Staff Expense Claim
เข้าบัญชีของพนักงานทั้ง ๘ คน แต่ปรากฏว่า นายอภิชิตฯ ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีตนเอง และไม่ได้ทำา
ใบรับฝากเงนิ (Deposit Slip) โอนเงนิใหพ้นักงานทัง้ ๘ คนแตอ่ยา่งใด

การกระทำาของนายอภชิติฯ ที่ได้นำาเชค็ของบรษิทัฯ ไปโอนเงนิเข้าบัญชขีองตนเอง โดยไมไ่ด้ทำา
ใบโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานผิดร้รับเงิน นั้น เป็นการกระทำาที่ไม่ได้ทำาตามแนวปฏิบบัตติบการดำเาเนบนงานกรณีเกเกบดำ
เหตุิขตดำข้องทางระบับัสารสนเทศ   (  IT)   ข้อ   ๒  ” ดังกล่าวข้างต้น และไม่ได้ดำาเนินการตามคู่มมืออปฏิบบัตติบ
งานการเงบนและติรวจจมายของบัรบษตทฯ ข้อ ๒.๓ ขั้นตอนการจ่ายเช็ค เกี่ยวกับการจัดเก็บเช็คและติดตาม
ผิดรม้ารบัเช็ค กำาหนดไวว้า่“การนำาส่งง เช็คค กรณีไไม่งม่ารบบเช็คค ด้วว ยตนเอง หาก เป็นนการเรงงด้งว น เจ้วาหนวาทีไกการเงนนจ้ะ
โ อ นเ งนน ใ หว ผูวรบบ    (  โ ด้ย กร อก ใ บรบบ ฝาก เ งนน พรวอ ม่เ ช็คค ส่งง ใ หว ธ นา ค าร  )  ”   รวมทั้งไม่ได้ทำาหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่การเงิน
ตามที่ได้รับมอบหมายใน Job Assignment ที่มอบหมายงานให้ คือ “ขว อ  ๑.๒ ค ว บ ค ุ ม่ ก า ร เ บน ก จ้ง า ย  / โ อ น เ งน น
Staff Expen s e Claim” ใหถ้รกตอ้ง

นอกจากนี้ การกระทำาของนายอภิชิตฯ ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และประกาศของบริษัทฯ
ดังนี้ 

๑. นโยบายการกำากับและดแแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ
บัญชีงบประมาณและการเงิน (ข้อ ๑๐ (๒)) “…พ นบ ก ง าน ทีไก รบบ ผน ด้ ช็ อ บ ใ น ง า น ก า ร เ งน น  ง บป็ ร ะ ม่ า ณี แ ล ะ บบ ญ ช็ไ
ตว อ ง ป็ ฏน บบ ตนต า ม่ ห ลบ ก เ ก ณี ฑ์  แ น ว ป็ ฏน บบ ตน  ป็ ร ะ ก า ศ  ร ะ เ บไ ย บ ตง า ง ๆ  ข อ ง บ รน ษบ ที ฯ  โ ด้ ย ยึ ด้ ห ลบ ก ค ว า ม่ ซืก อ ส่บ ต ย์  ค ว า ม่
ซืกอตรง ” 

๒. นโยบายการกำากับและดแแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ข้อ ๓) “...ฝา่ยจ้บด้การแ ละพนบกงาน พงึหลไ กเ ลไกยง แ ละไม่งกระทีำาการใ ด้ๆ อบน
เป็นนการแ ส่ว งหาผลป็ระโยช็นโ์ ด้ยม่นช็อบจ้ากบรนษบทีฯ  เพืกอตนเอง  หรอืผูวอืกน ไม่งว งาทีางตรงหรอืทีางอวอม่ ..” 

๓. ประกาศบริษัทฯ เร่ือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ “พ นบก ง า น ทีุ กค น  ค ว ร ห ลไ ก เ ลไก ย ง
ส่ ถ า น ก า ร ณี์ แ ล ะ ก า ร กร ะ ทีำ า ใ ด้ ๆ  ทีไก กง อ ใ หว เ กน ด้ ค ว า ม่ ขบ ด้ แ ยว ง ที า ง ผ ล ป็ ร ะ โ ย ช็ น์  ...ร ว ม่ ถึ ง  ก าร ก ร ะ ทีำ า ด้บ ง ตง อ ไ ป็ นไ  ...
ขว อ  ๓ การ กร ะทีำา ใ ด้ๆ  อบ น เ ป็น น ก า รแ ส่ ว ง ห า ป็ ระ โ ย ช็ น์ โ ด้ ย ม่น ช็ อ บ จ้ า ก บ รนษบ ที ฯ เ พืกอ ต น เ อ ง  ห รื อ ผูว อืก น  ไ ม่ง ว ง า ที า งต ร ง
หรอืทีางอวอม่ ” 

๔/ ในการนี้...
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ในการนี้ งบ. ได้พิจารณาในเบื้องต้นเห็นว่า การกระทำาของนายอภิชิตฯ มีความผิดิดทางวินัย
ตามข้อ ๔ และ ๕ ของแนวปฏิบัติว่าด้วยขั้นตอนดำาเนินการทางวินัยในเรื่องการสืบสวน การสอบสวน
การพิจารณาลงโทษ และการอุทธรณ์ตามประกาศ ที่ ปก ๑๓๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย
นายอภิชิตฯ ได้มีหนังสือยอมรับผิดิดต่อการกระทำาของตนเอง  งบ. จ่งได้ทำาหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ
ตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัตอ่ไป 

ประเด็นท่ี   ๒     การกระทำาของเจ้าหน้าท่ี งน.งบ. ในกรณีระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์
ขัดข้องและแก้ไขโดยจ่ายเช็คให้กับนายอภิชิติฯ และให้นายอภิชิติฯ ถอนเงนิและเขา้บัญชพีนักงาน น้ัน
มีความผิดตามข้อบังคับพนักงานข้อ ๑๑.๒.๑ หรือไม่ อย่างไร มีกำาหนดในแนวปฏิบัติ หรือระเบียบ
หรือไม่ ทำาไมไม่จ่ายเช็คให้กับพนักงานโดยตรง และให้นายอภิิชิตฯ นำาไปเข้าบัญชีผแ้รับเงิน ซึ่ง่งเป็น
แนวท่ี งน.งบ. ปฏิบัติอยแ่ และสหภิาพแรงงานฯ เห็นว่าเป็นแนวปฏิบัติฯ ท่ีดี มีความรัดกุม สามารถ
ป้องกันทุจริตได้

การกระทำาของเจา้หนา้ที่ งน.งบ. ในกรณรีะบบโอนเงนิอิเล็กทรอนกิส์ขัดขอ้งและแกไ้ขโดยจา่ย
เช็คให้กับนายอภิชิตฯ และให้นายอภิชิตฯ โอนเงินเข้าบัญชีพนักงาน นั้น ไม่มีความผิดิดตามข้อบังคับพนักงาน
ข้อ ๑๑.๒.๑ และเจ้าหน้าที่การเงินของ งน.งบ. มิได้ปฏิบัติงานโดยหละหลวมแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการ
ปฏิบัติงาน  ติามืแนวปฏิบบัตติบการดำเาเนบนงานกรณีเกเกบดำเหตุิขตดำข้องทางระบับัสารสนเทศ   (  IT)   ข้อ ๒. 
“เ จ้วา ห นวาทีไกก าร เงน นจ้ะ ทีำาก าร จ้งาย เงน นทีุ ก ก ร ณีไ โ ด้ ย ว น ธไ ก า ร อ อ ก เ ช็คค  บ ม่ จ้ .ธนาค ารก รุง ไที ย เทีง า นบ น  แ ล ะ จ้ง า ย เ ช็คค ทีไก
งน .งบ . หรอืไป็ โอนเงนนใ หวแ กงค ูงค วา /พนบกงาน ”

ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผิด่านมา การจ่ายเช็คชื่อเจ้าหน้าที่การเงินที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
Cashier ของบริษัทฯ และเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเงินสดย่อย (Petty Cash) ควบคุมการเบิกจ่าย/โอนเงิน Staff
Expense Claim จะจ่ายเมื่อพนักงานมีความประสงค์จะรับเงินสด หรือกรณีพนักงานต้องการให้โอนเงินเข้า
บัญชีของพนักงานให้ ซึ่่งกรณีนี้ เหตุการณ์ที่เกิดข่้น พนักงานต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีให้ ซึ่่ง งน .งบ.
ได้บันท่กรายการโอนเงนิใหพ้นักงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และอยรร่ะหว่างรอการอนุมัติจากผิดร้มีอำานาจ
แต่เนื่องจากระบบสารสนเทศขัดข้อง จ่งต้องดำาเนินการยกเลิกการดำาเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ออกเช็คเจ้าหน้าที่ Cashier คือ นายอภิชิตฯ ที่ต้องนำาเช็คพร้อมเขียนใบรับฝากเงิน (Deposit Slip) ในคราว
เดียวกัน เพื่อโอนเงินให้แก่พนักงาน ซึ่่งถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติติดต่อกันด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่่งเป็นการ
อำานวยความสะดวกใหแ้กห่นว่ยงาน และพนกังานไมต่อ้งเดินทางไปธนาคารด้วยตนเอง

ในการปฏบิัติงานที่ผิดา่นมา ไม่เคยเกิดปัญหาที่เจา้หนา้ที่การเงินที่รับผิดิดชอบในงานเดียวกันกับ
นายอภิชติฯ จะนำาเช็คที่ออกโดยวิธีการดังกล่าวไปโอนเงินเข้าบัญชตีนเองแต่อย่างใด และในการดำาเนินการที่
ผิดา่นมา บรษิทัฯได้ใชร้ะบบอิเล็กทรอนกิส์ในการโอนเงนิ   ตามใบยมืเงนิทดรอง Staff Expense Claim เขา้บัญชี

๕/พนกังาน...



-๕-

พนักงานโดยตรง ซึ่่งกรณอีอกเช็คดังกล่าวจะเป็นกรณเีกดิเหตุขัดข้องทาง IT ของบรษิัทฯ หรอืกรณทีี่พนักงาน
มคีวามประสงค์ขอรับเป็นเงินสด ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้มีการทำาประกันภัยความซึื่อสัตย์ของลรกจ้าง สำาหรับผิดร้รับผิดิด
ชอบด้านการเงิน ณ ที่ทำาการสำานักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภรมิ ) ทุนประกันภัย
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ประเด็นท่ี   ๓   การท่ีบริษัทฯ กลา่วหาว่านายอภิชิติฯ โอนเงนิลา่ชา้และสร้างความเสยีหายให้แก่พนักงาน
และต่อบริษัทฯ แปลได้ว่า ผแถ้แกกลา่วหามไิด้ปฏบิตัติามระเบยีบฯ แนวปฏบิตัฯิ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ สหภิาพแรงงานฯ
ขอทราบระเบยีบฯ แนวปฏบิตัฯิ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ภิายในระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ก่ีวัน มกีารกำาหนดหรือไมอ่ยา่งไร

ตามแนวปฏิบัติด้านการจ่ายเงินให้ ครค่้า/หน่วยงาน/พนักงาน โดยทั่วไป งน.งบ. จะดำาเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และโอนเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือดำาเนินการจ่ายเช็ค 
(แล้วแต่กรณี) กรณทีำาเช็ค เมื่อเช็คแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่การเงินจะประสานแจ้งครค่้า/หนว่ยงาน/พนักงาน ให้มา
รับเช็ค หรือหากประสงค์จะให้โอนเช็คให้ เจ้าหน้าที่การเงินจะดำาเนินการนำาเช็คไปโอนเข้าบัญชีให้ผิดร้รับเงิน
กรณีเหตุการณ์ที่เกิดข่้น เมื่อ งน.งบ ออกเช็ค ลงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘ แล้ว เจ้าหน้าที่การเงินที่ปฏิบัติหน้าที่
Cashier ตอ้งดำาเนนิการโอนเงินให้พนักงานทันที หรืออย่างช้าในวันถัดไป (ซึ่่งกรณนีี้ หากระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไมขั่ดขอ้ง พนักงานจะได้รบัเงนิโอนในวนัที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘)

ดังนั้น จากแนวปฏิบัตินี้ นายอภิชิตฯ จะต้องนำาเช็คลงวันที่ส่ังจ่ายวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
พร้อมต้องเขียนใบรับฝากเงิน (Deposit Slip) โอนเงินให้แก่พนักงานในทันที หรืออย่างช้าในวันทำาการถัดไป
ซึ่่งจากข้อเท็จจริง ปรากฏวา่ นายอภิชิตฯนำาเช็ค ลงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๓๖๐,๕๕๖.๐๔ บาท 
ที่ต้องโอนเงิน Staff Expense Claim ให้พนักงานจำานวน ๘ คน ไปโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีตนเอง และได้ไป
โอนเงินให้พนักงานในภายหลัง โดยโอนเงินให้พนักงาน ๗ คน ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงินรวม
๒๘,๖๘๖.๐๐ บาท   และโอนให้พนักงาน๑ คน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๑,๘๗๐.๐๔ บาท
จง่ถอืวา่ นายอภชิติฯ ไมท่ำาตามแนวปฏบิัตด้ิานการจา่ยเงนิของบรษิทัฯ 

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติด้านการจ่ายเงินให้ คร่ค้า/หน่วยงาน/พนักงาน ดังกล่าว สอดคล้องกับคแ่มือ
ปฏิบัตงิานด้านการเงินและตรวจจ่ายของบริษัทฯ ข้อ ๑.๓.๑ เร่ือง การรับเงินรายได้ต่างๆ ของบริษัทฯ
“กำา หน ด้ ใ หวเ จ้วา ห นวาทีไกก าร เงน นจ้ะ ตวอ งนำา เงน นร ายไ ด้ว โ อ นเ ขวา บบญ ช็ไบ รนษบทีฯ  ภาย ใน ว บนเ ด้ไ ยว กบ นกบบ ว บ น ทีไกไ ด้ว รบ บ เ งน น ห รื อ
อยงางช็วาในว บนทีำาการถบด้ ไป็ ” 

ประเด็นท่ี   ๔   ระเบียบฯ แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน งน.งบ. ต้องสอดคล้องกับระเบียบฯ แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ ท่ีกำาหนดโดย
กรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลงั หรือไม่ และมฉีบับใดให้เจ้าหน้าท่ีการเงนิภิายในหน่วยงานเดียวกัน

๖/สัง่จ่าย...
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สั่งจ่ายเช็คซึ่ง่งเป็นของพนักงานเข้าบัญชีเจ้าหน้าท่ีการเงินอีกคนหนง่ง (นายอภิิชิตฯ) ได้ การกระทำา
เช่นน้ีเป็นการกระทำาท่ีชอบด้วยหลักการเงินและการบัญชีแล้วหรือไม่ สมควรท่ีจะมีการทบทวนแนว
ปฏบิัตดัิงกลา่ว เพ่ือป้องกันไมใ่ห้พนักงานนำาเงนิไปพักไว้ในบัญชตีนเอง”

การปฏิบัติงานของ งน.งบ.มีระเบียบฯ คแ่มือ และแนวปฏิบัติฯ ที่มีความสอดคล้อง และ
เป็นไปตามระเบยีบฯ ของกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง โดยระเบยีบที่เกีย่วขอ้งในเรื่องนี้ คอื   ระเบยีบการ  
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำาเงินส่งคลัง พ  .  ศ  .   ๒๕๕๑     ส่วนท่ี   ๓     วิธีปฏิบัติในการ  
จ่ายเงิน ข้อ ๔๘ (๓) “ใ นก รณีไ ส่บกง จ้งา ยเ งนน เ พืกอข อ รบบ เงน น ส่ ด้ ม่ า จ้ง า ย  ใ หว อ อ ก เ ช็คค ส่บก ง จ้ง าย ใ น น า ม่ เ จ้ว า ห นว า ทีไกก า ร เ งน น
ของ ส่งว นราช็การ แ ละขไ ด้ฆ่งาค ำาว งา “หรอืผูวถอื”ออ ก หวาม่ออ กเช็คค ส่บกงจ้งายเงนนส่ด้ ” 

นอกจากนี้ จากการสอบถามแนวปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น การไฟฟ้านครหลวง
มีการส่ังจ่ายเช็คชื่อเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเบิกเงินสดมาจ่ายให้แก่พนักงานอยร่เป็นประจำา
ทุกวนั 

ดังนั้น การปฏิบัติงานด้านการเงินของ งน.งบ. จ่งเป็นไปตามคร่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ซึ่่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง และเป็นไปตามหลักการเงินและบัญชีทั่วไป ที่มีการ Checking and
Balance และทำางานอย่างเป็นระบบขัน้ตอน โดยแยกบุคลากรในการจัดทำา (Maker) ตรวจสอบ (Checker) และ
อนุมัต ิ(Approve ๒ คน) 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อป้องกันมใิห้เกิดการกระทำาในลักษณะที่เจ้าหนา้ที่การเงินนำาเช็คไปเข้าบัญชี
ตนเองอีก งน.งบ. ได้มกีารทบทวนแนวปฏบิัตขิองเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ กรณเีกิดเหตขัุดขอ้งทาง IT โดยได้ทบทวน
คแ่มอืทำางาน และเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบ และการแจ้งการโอนเงนิให้พนักงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่การเงิน จะออกเช็คในชื่อคร่ค้า  /  หน่วยงานย่อย  /  พนักงานที่ยืมเงิน หรือเบิกชดเชย  
เท่านั้น และแจ้งให้พนักงานมารับเช็คที่ งน.งบ. หากจำาเป็นต้องนำาเช็คไปโอนเงินให้คร่ค้า  /  หน่วยงานย่อย  /  
พนักงาน เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องนำาเสนอเช็คพร้อมกับใบนำาฝากเงิน   (  Deposit Slip  )   ให้เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย  
ตรวจสอบกอ่นเสนอใหแ้กผ่ิดรม้อีำานาจอนุมัตใินคราวเดียวกันด้วย

๒. งน.งบ.ได้พัฒนาระบบแจง้การโอนเงินให้พนักงานทราบทาง SMS ผิดา่นโทรศัพท์มือถือของ
พนักงานเพิ่มเตมิจากการแจง้ในระบบบรกิารพนกังาน โดยเริ่มตัง้แตเ่ดือนมถุินายน  ๒๕๕๘ ทีผ่ิดา่นมา

ประเด็นท่ี   ๕     หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หน่วยงาน งน.งบ. หรือเจ้าหน้าท่ีผแ้เก่ียวข้องไม่ได้
ปฏิบัติตามระเบียบฯ แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ หรือมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หรือกระทำาโดย
หละหลวมประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง และเปดิโอกาสให้พนักงานแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ    

๗/เจ้าหน้าท่ี...
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 เจ้าหน้าท่ี งน.งบ. ตลอดจนผแ้บังคับบัญชาสมควรถแกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับฯ หรือไม่
เพ่ือป้องกันไมใ่ห้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีอกี

จากข้อเท็จจริง และการตอบข้อสังเกตของสหภาพแรงงานฯ ทั้ง ๔ ประเด็นข้างต้น งน.งบ.
ขอยืนยันว่าระเบียบ แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ มาตรการฯ ที่บริษัทฯ ย่ดถือปฏิบัติ สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระเบียบที่กรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลังกำาหนด และเจ้าหน้าที่ งน.งบ. ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัตติามระเบียบฯ
แนวปฏิบัติฯ ประกาศฯ มาตรการฯ อย่างมีระบบ ขั้นตอนการทำางานที่ชัดเจน และถือปฏิบัติตามคร่มือการ
ทำางานของบรษิัทฯ อยา่งเครง่ครัด ไม่ได้มีการกระทำาโดยหละหลวม ประมาท เลินเล่ออย่างรา้ยแรง และไม่ได้
เปดิโอกาสใหพ้นกังานแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ 

ทั้งนี้ การกระทำาของนายอภิชิตฯ ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคร่มือการปฏิบัติงานการเงินและตรวจ
จ่าย และปฏิบัติหน้าที่ตาม Job Assignment โดยนำาเช็คซึ่่งต้องโอนเงินให้พนักงานไปโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง
และโอนเงินให้พนักงานในภายหลัง ซึ่่งนายอภิชติฯ ได้ทำาหนังสือยอมรับผิดิดว่านำาเงินดังกล่าวมาใช้ส่วนตัวก่อน
นั้น เป็นเจตนาตั้งใจกระทำาผิดิดเฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว งน .งบ.
ได้มีการปรับปรุงคร่มือการทำางานโดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบ และการจ่ายเช็ค/โอนเงิน ให้การจ่ายเงินมี
ความรัดกุมมากยิ่งข่้น 

นอกจากนี้  งน.งบ. ได้พิจารณาปรับทบทวนธรรมเนียมปฏิบัติของการออกเช็คส่ังจ่ายชื่อ
เจา้หนา้ที่การเงนิ พรอ้มทบทวนครม่อืทำางาน และพฒันาระบบแจง้การโอนเงนิใหพ้นักงาน ดังนี้

๑. ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ งน.งบ. ได้ยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติในการออกเช็คส่ังจ่ายชื่อ
เจา้หนา้ที่การเงนิ งน.งบ. ในกรณทีี่พนกังานยมืเงนิ หรอืเบกิชดเชย   โดยเจ้าหน้าท่ีการเงนิจะต้องออกเช็คสั่ง  
จ่ายในชื่อพนักงานท่ียมืเงนิ หรือเบกิชดเชย เท่าน้ัน และแจง้ใหพ้นกังาน มารบัเชค็ที่ งน.งบ.

อยา่งไรก็ตาม ในการส่ังจา่ยเช็คชือ่เจา้หนา้ที่การเงนิ งน .งบ. ปจัจุบัน ได้ดำาเนนิการเฉพาะการ
เบิกเงินสดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถออกเช็ค หรือโอนเงินได้ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ของคณะ
กรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบรษิัทฯ แตง่ตั้ง และคณะกรรมการอื่นที่มีการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุม ซึ่่งจำาเป็นต้องส่ังจ่ายเช็คในชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน งน.งบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ Cashier เพื่อเบิกเป็น
เงนิสดใหแ้กค่ณะกรรมการฯ ในวนัประชุม รวมถง่ เงนิรางวัลจากการประกวดนวตักรรมประจำาปสสำาหรบัหนว่ย
งาน และเงนิสมนาคณุตำารวจ เป็นตน้

ทัง้นี้ งน.งบ. ได้กำาชบัเจา้หนา้ที่การเงนิ งน.งบ. ใหถ้อืปฏบิัตอิยา่งเครง่ครัด 

๒. จากเหตุการณ์ที่เกิดข่้น งน.งบ. ได้มีการทบทวน และปรับปรุง คร่มือการทำางาน เรื่อง การ
รับและจา่ยเงนิกรณเีกดิเหตุขัดข้องทาง IT สำาหรบักองการเงนิ และสำาหรบัหนว่ยงาน ณ ดอนเมือง สุวรรณภรมิ

๘/และศรนยค์วบคุมการบนิ ...
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และศรนย์ควบคุมการบินภรมิภาค ให้กรณีที่พนักงานยืมเงิน หรือเบิกชดเชย ต้องออกเช็คส่ังจ่ายพนักงานที่ยืม
เงิน หรอืเบิกชดเชยเท่านั้น ทั้งนี้ งน.งบ. ได้ทำาหนังสือที่ งน.งบ. ๖๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(อ้างถ่ง ๒) พร้อมส่งคร่มือการทำางานดังกล่าว ให้หน่วยงาน ณ ดอนเมือง สุวรรณภรมิ และศรนย์ควบคุมการบิน
ภรมภิาค และลงใน Website ของบรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๓. พัฒนาระบบแจ้งการโอนเงินให้พนักงานทราบทาง SMS ผิด่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมจาก
การแจง้ในระบบบรกิารพนักงาน โดยเริ่มดำาเนนิการตัง้แตเ่ดือนมถุินายน ๒๕๕๘ 

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘(๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๔       เร่ือง  ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๔.๔    เร่ือง การเชา่บา้นพักให้กับพนักงานศนูยค์วบคมุการบนิหัวหิน (ศน.บภ ๑.)
                       
๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ 

               เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝา่ยสหภาพแรงงานฯ  นำาเสนอเร่อองการเชา่บา้นพกัใหกั้บพนกังานศนูยค์วบคมุการบนิ-

หัวหิน (ศน.บภ ๑.) ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครัง้ทีอ 8/2558 (175) เม่ออวันทีอ 29
กรกฎาคม 2558  เพ่ออพจิารณา โดยมปีระเด็นดังนี้

ทีอมา 
สมาชกิสหภาพแรงงานฯ ประจำา ศน.บภ 1. แจ้งวา่ ในการตอ่สัญญาบา้นเช่าทีอบรษิัทฯ จัดหาให้

ซึ่องเปนนการเช่าต่อเน่อองมาหลายปีแล้ว และครบกำาหนดสัญญาเม่ออต้นปีทีอผ่่านมา คณะกรรมการบ้านพักของ
ศน.บภ 1. ได้แจ้งว่า การทำาสัญญาเช่าบ้านพักมีปัญหาเร่อองความขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ทับซึ้อน เน่อองจาก
ตรวจพบว่า บ้านพักทีอบริษัทฯ เช่าให้พนักงานนั้น เปนนบ้านเช่าของครอบครัวพนักงาน จ่งจัดทำาหนังส่อ
สอบถามบริษัทฯ ว่า เข้าข่ายความขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ทับซึ้อนหร่อไม่ และจะดำาเนินการทำาสัญญาเช่า
ต่อไปได้หร่อไม่ หากไม่สามารถดำาเนินการได้ ต้องจัดหาบ้านพักใหม่ค่าเช่าจะสงงกว่าปัจจุบัน จ่งไม่ได้ตกลง
ตอ่สัญญาเชา่ใหม ่ปัจจุบนัเวลาล่วงเลยมา 6 เด่อนแล้ว ยงัไม่ไดัรับคำาตอบทีอชดัเจน  จง่ขอใหส้หภาพแรงงานฯ
เปนนตวัแทนรอ้งทุกขต์อ่บรษิัทฯ เพ่ออหาทางชว่ยเหล่อ ดังนัน้ สหภาพแรงงานฯ จง่ขอหารอ่ดังนี้

ขอ้หารอ่ 
1. ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาตอ่สัญญาบา้นพกัเดิม
2. หากตอ่สัญญาไมไ่ด้เน่อองจากขัดแยง้ทางผ่ลประโยชน ์ก็ขอใหบ้รษิทัฯ จดัหาทีอพกัใหใ้หม่
3. คา่เชา่บา้นทีอคา้งจา่ยในระหวา่งทีอดำาเนนิการตอ่สัญญาประมาณ 6 เด่อน บรษิทั จะดำาเนนิการ
    อยา่งไร
4. ขอใหบ้รษิทัฯ กำาหนดหลักเกณฑ์แ์ละแนวปฏิบิตัใินการจดัหาบา้นพกัและประกาศใหพ้นกังาน
    ทราบ เพ่ออปอ้งกันปญัหาในการจดัหาบา้นพกั
5. ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาบา้นพกัแบบเหมาจา่ย
อน่อง บา้นพกัทีอจดัใหป้จัจบุนัเดินทางไมส่ะดวก ขอเสนอใหม้กีารพจิารณาทบทวน

(อ้างถง่ หนงัส่อสหภาพแรงงานฯ ทีอ สรร.ว.ท. 143/2558  ลงวนัทีอ 3 สิงหาคม 2558)

๒/๓. ผลการดำาเนินการ...



-๒-

๓. ผลการดำาเนินการ
ประเด็นทีส่หภาพแรงงานฯ ขอหารอื   ผญศ. ได้มอบหมายให ้ ผศน.บภ ๑. ดำาเนนิการนำาเสนอ

รายงานตอ่ ผญศ. แล้ว  โดย ผญศ. พจิารณาตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เตมิ เพือ่นำาเสนอหนงัสือตอบขอ้หารอืตอ่
ผวท. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ   กอ่นนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุตอ่ไป

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี 4       เร่ือง  ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๔.๕    เร่ือง การพิจารณาเพ่ิมชอ่งทางการสือ่สาร Mailbox
                       
๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ 

               เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
คณะกรรมการกจิการสัมพันธ์ในการประชุมครัง้ที ่8/2558 (175) เมือ่วันที ่29 กรกฎาคม

2558  มอบหมายใหก้รรมการฝา่ยบรษิทัฯ พจิารณาดำาเนนิการเพิม่ชอองทางการส่ือสารโดยใหจ้ดัทำา Mailbox
เพือ่รบัขอ้เสนอแนะตอาง ๆ จากพนกังาน โดยมอบหมาย สอ.สส. เปน็ศนูยก์ลางในการรบัเรือ่งตอาง ๆ ทีส่องมายงั
ชอองทางนี้

๓. ผลการดำาเนินการ
สอ.สส. พจิารณานำาเสนอสายบงงคังบบงญชาเพือ่ขอคัวามเห็นนชอบแนวทางการบริห็ารจงดการ

ชอ่งทางการส่ือสาร  เมือ่ได้รงบคัวามเห็นนชอบแล้วจะเสนอขอ้สรปปไปยงง พท.สท. เพือ่จงดทำา Box ของเรือ่งดงงกล่าว 

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕       เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๑    เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสทิธภิาพในการดำาเนินงานของ     
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนสง่เสริมและพัฒนาการแรงงานสมัพันธ์



การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕      เร่ือง กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๕.๒  เร่ือง หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขดัแยง้ในรัฐวิสาหกิจ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕ เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๓ เร่ือง พิจารณาปรับปรุงระเบยีบข้อบังคับในการทำางานอันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
                                ลกูจ้างและรัฐวิสาหกิจ
        



การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕      เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๔  เร่ือง  ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์์ข์องลูกกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    

  รวมถงึการร้องทุกข์์ท่ีเก่ียวกับการลูงโทษทางวินัย



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖) 

วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

วาระที่ ๕ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 

วาระที ่๕.๔ เรื่อง ปรึกษาหารอืเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรอืสหภาพแรงงานฯ  

รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

             ๕.๔.๑ เรื่องสอบถามความคืบหน้าเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนและการพิจารณา

โครงสร้างต าแหน่งของนักเรยีนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

 เพื่อโปรดทราบ 

๒. ความเป็นมา 

 กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการ

ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖) เพื่อพิจารณาเรื่องนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ศร.บภ ๑. 

รุ่น FAST TRACK ๒๕ และ FAST TRACK ๒๖/๑ จ านวน ๙ คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่

ข้อมูลการบินแล้ว แต่เนื่องจากได้มีการปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่ง กลุ่มงาน เส้นทางอาชีพ และโครงสร้าง

เงนิเดือน เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘      อยู่ในช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวกับการด าเนินการพิจารณาแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ข้อมูลการบินของพนักงานฯ ศร.บภ ๑. ซึ่ง พนักงาน FAST TRACK ๒๕ และ FAST TRACK 

๒๖/๑ ของ พิษณุโลก อุบลราชธานี และหาดใหญ่ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข้อมูลการ

บินในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม ประมาณ ๘ เปอร์เซ็นต์และปรับต าแหน่ง

เป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลการบินแล้ว ในส่วนของ ศร.บภ ๑. จ านวน ๙ คน ยังไม่ได้รับการพิจารณาปรับ

เลื่อนต าแหน่ง    

 ข้อหารือ พนักงาน ศร.บภ ๑. จ านวน ๙ คน       สอบถามความคืบหนา้เรื่องการปรับ 

เลื่อนต าแหนง่และอัตราเงินเดือนจะได้รับการพิจารณาเมื่อใด 

๓. ผลการด าเนินการ 

 ผวท.   พิจารณาอนุมัตกิารปรับเงนิเดือนใหก้ับพนักงานรุน่ที่สองในต าแหน่ง “นักเรียน

ฝกึหัดควบคุมจราจรทางอากาศ”   ในอัตราร้อยละ ๘      ของเงนิเดือนก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

เช่นเดียวกับพนักงานรุ่นแรก โดยมีค่าใช้จ่ายที่ชดเชยใหพ้นักงานซึ่งค านวณถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

๒/ซึ่ง บค.ทบ. ... 

 



-๒- 

 

ซึ่ง บค.ทบ. ได้จัดท าเอกสาร Payroll Change  และจัดส่งใหพ้นักงานทราบเมื่อวันที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

แล้ว 

  

๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖) 

วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

วาระที่ ๕ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 

วาระที่ ๕.๔ เรื่อง ปรึกษาหารอืเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรอืสหภาพแรงงานฯ  

รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

             ๕.๔.๒ เรื่องการบริหารและจัดโครงสร้างอัตราก าลังของฝ่ายวิศวกรรมจราจรทาง

อากาศ (ภูมิภาค) 

๑. วัตถุประสงสค์ในการน าเสนอ 

  เพื่อโปรดทราบ 

๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการ 

ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖) เพื่อพิจารณาการบริหารและจัดโครงสร้างอัตราก าลังของฝ่าย

วิศวกรรมจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค) เนื่องจากมีความแตกต่างในจ านวนของต าแหน่งของผู้จัดการ

งานวิศวกร และต าแหน่งอื่นๆ ของศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ทั้งที่ในแต่ละศูนย์มี

หน้าที่ความรับผิดชอบในอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องวิทยุรับส่ง ที่

มีปริมาณใกล้เคียงกัน ท าให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทฯ      สรร.ว.ท. พิจารณาแล้วมีมติ

น าเข้าหารอืในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์   เพื่อหาความชัดเจนและชีแ้จงให้สมาชิกทราบ 

ข้อหารือ  ขอให้บริษัทฯ พิจารณา 

         ๑. จ านวนต าแหน่งวิศวกรบริหารระบบฯ ของศูนย์ภูมิภาค แต่ละศูนย์ฯ ไม่เท่าเทียมกัน

ในอัตราที่มีอยู่อย่างจ ากัด จากตารางยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ 

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก มีต าแหน่งวิศวกรบริหารระบบฯ ๓ อัตรา แต่

ศูนย์อื่นๆ ที่เหลือมีต าแหน่งวิศวกรบริหารระบบฯ ๒ อัตรา ทั้งๆ ที่ปริมาณงาน จ านวนหอลูกข่าย และ

งานที่รับผิดชอบอื่นๆ คล้ายคลึงกัน และใกล้เคียงกัน  จากการหาข้อมูล งานวิศวกรรมบางกลุ่มงาน 

ศูนย์ควบคุมภูมิภาคขนาดเล็กบางศูนย์ มีปริมาณงานที่มากกว่าศูนย์ภูมิภาคขนาดใหญ่ เช่น จ านวน หอ

ลูกข่าย (จากตารางสรุปข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค)  

๒/๒.  จ านวนต าแหน่ง ... 

 

 



-๒- 

 

      ๒. จ านวนต าแหน่งผูจ้ัดการงานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค) ของงานศูนย์ประกอบการ ของ

ศูนย์ภูมิภาค แต่ละศูนย์ฯ ไม่เท่ากัน จากตารางยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่  ศูนย์

ควบคุมการบินหาดใหญ่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก มีต าแหน่งผู้จัดการ

งานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค) ของงานศูนย์ประกอบการ ๑ อัตรา แต่ศูนย์อื่นๆ ที่เหลือไม่มีต าแหน่ง

ดังกล่าวเลย 

๓. โอกาสและการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน   สืบเนื่องจากค าสั่งที่ ปก ๒๔๓/๒๕๕๖  

ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องปรับต าแหน่งงาน ATC ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค เป็น    ผู้จัดการ

งานควบคุมจราจรทางอากาศ ของศูนย์ภูมิภาคจ านวน ๖๓ คน และค าสั่งที่ ปก ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เรื่องการเลื่อนต าแหน่ง ATC ของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค เป็นเจ้าหน้าที่

บริหารงานควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส จ านวน ๗๓ คน 

 ขอยกตัวอย่างให้เห็นพอสังเขป (กรณี ศอ.บภ ๒.) โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่

การงาน ที่สมาชิกเคยปฎิบัติงานร่วมกันมา ๑๖ ปี ในช่วงแรกในสายปฏิบัติการมีการปรับระดับ ๑๐ ที่

เป็นผู้จัดการงาน ๑ ต าแหน่ง และงานวิศวกรรมก็มี ระดับ ๑๐ ผู้จัดการงาน ๑ ต าแหน่ง เช่นกัน แต่

ภายหลังมีการปรับโครงสร้าง ในสายปฏิบัติการมีการปรับระดับ ๑๐ ผู้จัดการงาน ๗ ต าแหน่ง แต่งาน

ด้านวิศวกรรม ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ เลย  ส่งผลถึงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานกลุ่ม

งานวิศวกรรมภูมิภาค ในขณะที่ปริมาณงานของสายปฏิบัติการและสายงานด้านวิศวกรรม รวมถึง

รูปแบบการท างาน ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากระบบเดิม 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

  บค.ทบ. ก าลังศึกษาข้อมูลและจะน าเสนอสายงานก่อนเสนอต่อที่ประชุมต่อไป 

 

๔. มติท่ีประชุม 



การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕        เร่ือง กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๕.๕     เร่ือง  ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง



การประชมุคณะกรรมการกิจการสมัพันธค์ร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ (๑๗๖)
วันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๘

วาระท่ี ๖     เร่ือง อื่น ๆ


	00015474
	00015475
	00015476
	00015483
	00015477
	00015478
	00015479
	00015480
	00015481
	00015482
	00015484
	00015485
	00015486
	00015487
	00015488
	00015489
	00015490

