




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม 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 

ตามที่ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องทั้งสองฝ่ายได้เจรจาร่วมกันครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ โดยผูแ้ทนเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายสหภาพแรงงานฯ ขอถอนข้อเรียกร้องจ านวน ๔ ข้อ ได้แก่ 

๑. ข้อเรียกร้องที่ ๗ เรื่องการเพิ่มจ านวนกรรมการของสหภาพแรงงานฯ ที่สามารถเบิก
คา่ใช้จ่ายได้ตามระเบียบของบริษัทฯ จาก ๓ คน เป็น ๔ คน 

๒. ข้อเรียกร้องที่ ๑๑  เรื่อง โครงการร่วมใจจากองค์กร (เกษียณอายุก่อนครบก าหนด) 
๓. ข้อเรียกร้องที่  ๑๓  เรื่อง การพิจารณาจ่ายบ าเหน็จพิเศษให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน 

ในรูปของคณะกรรมการอื่น 
๔. ข้อเรียกร้องที่ ๑๖  เรื่อง การปรับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษ 
และคงเหลือข้อเรียกร้องที่ยังด าเนินการเจรจาไม่แล้วเสร็จจ านวน ๑ ข้อ คือ ข้อเรียกร้องที่ ๑๔ 

เรื่อง การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง ผู้แทนเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานฯ  
ขอกลับไปปรึกษากับกรรมการท่านอื่นก่อน   หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้อง 
ฝ่ายบริษัทฯ ทราบ  รายละเอียดของความคืบหน้านี้ได้รายงานต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (๑๙๙) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว นั้น 

 
 

 ๒/ในการนี้... 
 
 
 
 



-๒- 
 
ในการนี้ ความคืบหน้าของการด าเนินการยังอยู่ในขั้นตอนผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายสหภาพ

แรงงานฯ ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ  เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะแจ้งให้ผู้แทนเจรจา 
ข้อเรียกร้องฝ่ายบริษัทฯ ทราบและก าหนดการเจรจาครั้งที่ ๑๐ ต่อไป  ทั้งนี้ ได้ประมาณการว่า การนัดเจรจา
ครั้งที่ ๑๐ จะมีขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

    
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

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

เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ (๑๘๘)  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์”  
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ 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  โดยคณะท างานฯ ได้ประชุมร่วมกันในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาทบทวน 
การก าหนดระยะเวลาของการพิจารณาโทษแล้ว และจะเสนอผลการพิจารณาของคณะท างานฯ ต่อ ผวท. 
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อไป 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

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

กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(๑๙๖) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพ
แรงงานฯ ขอให้เป็นตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ   (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. อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลบทวิเคราะห์เพื่อจะเสนอสายบังคับบัญชา  ก่อนจะเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป  
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
วาระที่ ๔.๒.๑   เรื่อง การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่ 
 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

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

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

ต่อมาพนักงานเข้าใหม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และร้องขอให้สหภาพแรงงานฯ  
พิจารณาหารอืกับบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวใหก้ับสมาชิกตามสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานฯ บังคับใช้อยู่ 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ทกบ. อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ ก่อนจะน าเสนอสายบังคับบัญชา
พิจารณา และรายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
       
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง   กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓        เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
                               นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
วาระที่ ๔.๓.๑   เรื่อง  การขอให้พิจารณาทบทวนประกาศบรษิัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙   

   ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การขอให้พิจารณาทบทวนประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
ที่ สรร.ว.ท. ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเงินเพิ่มค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศในอัตรา 
ร้อยละ ๕๐ ของเงินเพิ่มค่าใบอนุญาตฯ ที่พนักงานได้รับในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
และยกเลิกประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๗๗/๒๕๕๗ และใช้ประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙ แทน นัน้   

๑. ประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙  ไม่ได้ก าหนดการจ่ายเงินค่าวิชาชีพฯ 
ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่วิศวกร โดยบริษัทฯ มีค าสั่ งโอนย้าย/ 
เลื่อนต าแหน่งให้พนักงานกลุ่มนี้ไปปฏิบัติงานในส่วนงานสนับสนุนและหน้าที่
อื่น ๆ  

๒. จากข้อ ๑. ท าให้ส่งผลกระทบกับสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เนื่องจาก 
ไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้าง และหากเกิดกรณีที่ถูกตรวจพบจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะไม่มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติใด ๆ รองรับ 
การจา่ยเงนิค่าวิชาชีพฯ ดังกล่าว      

๓. พนักงานมีความกังวลใจที่บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดการจ่ายเงินให้ครอบคลุม
ครบถ้วน  
 

๒/๓. ผลการด าเนินการ… 
 



-๒- 
 

๓. ผลการด าเนินการ 
   ทกบ. อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์  ก่อนจะน าเสนอสายบังคับบัญชา
พิจารณา และรายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง   กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓        เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
                               นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
วาระที่ ๔.๓.๒   เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบพิจารณา 
ใหค้วามเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ ายบริ ษั ทฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... 

๑. คณะรัฐมนตรีมมีตเิมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เห็นชอบ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดวันส าคัญของชาติไทย 
ที่ก าหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญของชาติไทย ดังนี้ 

๑.๑.๑ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

          ๑.๑.๒  เป็นวันชาติ 
          ๑.๑.๓  เป็นวันพ่อแห่งชาติ 
   ๑.๒  เห็นชอบให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันหยุดราชการ   

๒. คณะรัฐมนตรีมมีตเิมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๐  เห็นชอบ ดังนี้ 
   ๒.๑   ก าหนดให้มีวันหยุดราชการประจ าปี  อีก ๒  วัน  ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  
เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และวันที่ 
๑๓ ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

 ๒.๒  ให้ยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ เรื่อง ประกาศก าหนดเวลา
ท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐ ในส่วนที่ก าหนดให้วันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็น
วันหยุดราชการ 

 
๒/๓. บริษัทฯ… 



-๒- 
 

๓. บริษัทฯ ได้น าเสนอวาระเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (๑๙๖) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวันหยุดตามประพณีของบริษัทฯ   
และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมติ ครม. 
ทั้งสองฉบับได้ 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   บริษัทฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ .ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒  ให้มี
ข้อความสอดคล้องกับมติ ครม. ทั้งสองฉบับข้างต้น  โดยจัดท าเป็นร่างข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. … (เอกสารแนบ ๑) และตารางเปรียบเทียบ (เอกสารแนบ ๒) พร้อมทั้งมติ ครม. ทั้งสองฉบับ (เอกสารแนบ ๓) 
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ      
   
๔. มติท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔           เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓        เรื่อง  พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อ    
                                นายจ้างลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ 
วาระที่  ๔.๓.๓  เรื่อง  การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน  
                                  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. …. 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบพิจารณา 
ใหค้วามเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
๒. ความเป็นมา 
 กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอเรื่องเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้กับ
พนักงานชายปีละ ๒,๐๐๐ บาท และพนักงานหญิงปีละ ๒,๓๐๐ บาท ไม่ได้ปรับเพิ่มมาเป็นเวลานานแล้ว อัตราเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภารกิจของพนักงานในปัจจุบัน จึงได้น าเข้าหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๙๔) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
 บริษัทฯ  ได้สอบถามหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้างเคียงเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการศึกษาและได้
พิจารณาปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงานตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ ๓๙.๗๐ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบันและสอดคล้องกับอัตราการใหค้วามช่วยเหลือของรัฐวิสาหกิจอื่น  ๆ ดังนี ้
 “ พนักงานชาย ๒,๐๐๐ บาทต่อปี เป็น ๒,๘๐๐ บาทต่อปี 
    พนักงานหญิง ๒,๓๐๐ บาทต่อปี เป็น ๓,๒๐๐ บาทต่อปี 

ยกเว้นพนักงานระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้น ไป จะไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ”  
 พร้อมได้จัดท าร่างระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน (ฉบับที่   ๒) พ.ศ. ….       
(เอกสารแนบ ๑) และตารางเปรียบเทียบร่างระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน (เอกสารแนบ ๒) 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๒/ในการนี้ ... 



 
-๒- 

 
ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอร่างระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ. ….  ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
 
๔. มติท่ีประชุม 



บริษัท วิทยุการบินแห0งประเทศไทย จํากัด 
 

 
ที่ ปก            /2560                                                                   ............. 2560 
 

ประกาศ 
เรื่อง ระเบียบว0าด>วยเงินช0วยเหลือค0าเครื่องแบบพนักงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ..........  

 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่........  เมื่อวันที่ ...... มีมติ

อนุมัติการแก$ไขเพ่ิมเติมระเบียบว)าด$วยเงินช)วยเหลือค)าเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. 2547  
เพ่ือให$สอดคล$องกับสภาวการณ2ป3จจุบันโดยให$ใช$ระเบียบว)าด$วยเงินช)วยเหลือค)าเครื่องแบบ
พนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ......... รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

                                                                 (นางสาริณี อังศุสิงห2) 
                                                                กรรมการผู$อํานวยการใหญ) 
 
 
 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สําเนาเรียน ผวท. รวท. นวร.  ผผร. 
  ผู$อํานวยการใหญ)   นวญ.   ผผญ. 
  ผู$อํานวยการฝ?าย/สํานักงาน    นวฝ.    ผผฝ. 
  ผู$อํานวยการกอง/ศูนย2/สนบัสนนุศูนย2 ผู$ช)วยผู$อํานวยการสํานักงาน  นวผ.  ผผผ. 
  สรร.ว.ท. สหกรณ2ฯ 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 



-ร#าง- 
บริษัท วิทยุการบินแห#งประเทศไทย จํากัด 

ระเบียบว#าด<วยเงินช#วยเหลือค#าเครื่องแบบพนักงาน  
(ฉบับท่ี  2)  
พ.ศ. …… 

--------------------- 
 

  โดยที่เปBนการสมควรให$มีการแก$ไขเพ่ิมเติมระเบียบว)าด$วยเงินช)วยเหลือ      
ค)าเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. 2547 เพ่ือให$สอดคล$องกับสภาวการณ2ป3จจุบัน คณะกรรมการ
บริษัท วิทยุการบินแห)งประเทศไทย จํากัด ในการประชุมครั้งที่......../.......(........)  เมื่อวันที่ 
..................................... จึงกําหนดระเบียบไว$ ดังต)อไปน้ี 
  ข$อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว)า “ระเบียบว)าด$วยเงินช)วยเหลือค)าเครื่องแบบพนักงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ………….” 
  ข$อ 2 ระเบียบน้ีให$ใช$บังคับตั้งแต)วันถัดจากวันประกาศเปBนต$นไป 
  ข$อ 3 ให$ยกเลิกความในข$อ 5 แห)งระเบียบว)าด$วยเงินช)วยเหลือค)าเครื่องแบบ
พนักงาน พ.ศ. 2547 และให$ใช$ความต)อไปน้ีแทน 
   “ข$อ 5 บริษัทกําหนดเงินช)วยเหลือค)าเครือ่งแบบพนกังาน  ดังน้ี 
    5.1 พนักงานชายมีสิทธิได$รับเงินช)วยเหลือค)าเครื่องแบบ    
ไม)เกินคนละ 2,800 บาท/ปK  
    5.2 พนักงานหญิงมีสิทธิได$รับเงินช)วยเหลือค)าเครื่องแบบ     
ไม)เกินคนละ 3,200 บาท/ปK 
   ยกเว$นพนักงานระดับผู$อํานวยการกองหรือเทียบเท)าข้ึนไป จะไม)มีสิทธิ
ได$รับเงินช)วยเหลือค)าเครื่องแบบ” 
  ประกาศ ณ  วันที่ .........................พ.ศ.................... 
 
 

 (………..…….………………..) 
    ประธานกรรมการ 

 
 



ตารางเปรียบเทียบร+างระเบียบว+าด/วยเงินช+วยเหลือค+าเครื่องแบบพนักงาน  
 

ระเบียบท่ีใช/อยู+ (พ.ศ. 2547) ระเบียบท่ีนําเสนอปรับปรุง เหตุผลประกอบ 
ข#อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว0า “ระเบียบว0าด#วยเงิน
ช0วยเหลือค0าเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. 2547” 
ข#อ 2 ระเบียบน้ีให#ใช#บังคับตั้งแต0วันที่ 1 ตุลาคม 
2547 เป,นต#นไป 
ข#อ 3 ความในข#อ 5 ของระเบียบว0าด#วยเ งิน
ช0วยเหลือค0าเคร่ืองแบบพนักงาน พ.ศ. 2547    
มีดังน้ี 
   “ข#อ 5 บริษัทกําหนดเงินช0วยเหลือค0าเครื่องแบบ
พนักงาน  ดังน้ี 
         5.1 พนักงานชายมีสิทธิได#รับเงินช0วยเหลือ
ค0าเครื่องแบบไม0เกินคนละ 2,000 บาทต0อป5 
         5.2  พนักงานหญิงมีสิทธิได#รับเงินช0วยเหลือ
ค0าเครื่องแบบไม0เกินคนละ 2,300บาทต0อป5 
         ยกเว#นตําแหน0งผู#อํานวยการกอง/ศูนย:หรือ
เทียบเท0าข้ึนไป จะไม0มีสิทธิได#รับเงินช0วยเหลือ    
ค0าเครื่องแบบ” 

ข#อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว0า “ระเบียบว0าด#วยเงิน
ช0วยเหลือค0าเคร่ืองแบบพนักงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
………….” 
ข#อ 2 ระเบียบน้ีให#ใช#บังคับตั้งแต0วันถัดจากวัน
ประกาศเป,นต#นไป 
ข#อ 3 ให#แก#ไขเพ่ิมเติมระเบียบว0าด#วยเงินช0วยเหลือ
ค0าเคร่ืองแบบพนักงาน พ.ศ. 2547 โดยยกเลิก
ความในข#อ 5 และให#ใช#ความต0อไปน้ีแทน 
       “ข# อ  5 บ ริ ษัท กํ าหนดเ งินช0 วย เห ลือค0 า
เครื่องแบบพนักงาน  ดังน้ี 
         5.1 พนักงานชายมีสิทธิได#รับเงินช0วยเหลือ
ค0าเครื่องแบบไม0เกินคนละ 2,800 บาทต0อป5 
         5.2  พนักงานหญิงมีสิทธิได#รับเงินช0วยเหลือ
ค0าเครื่องแบบไม0เกินคนละ 3,200 บาทต0อป5 
         ยกเว#นพนักงานระดับผู#อํานวยการกองหรือ
เทียบเท0าข้ึนไป จะไม0มีสิทธิได#รับเงินช0วยเหลือ    
ค0าเครื่องแบบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เนื่องจากบริษัทฯ ไม0มีการปรับเงินช0วยเหลือ    
ค0าเครื่องแบบมาเป,นเวลา 13 ป5แล#ว บริษัทฯ    
จึงเห็นควรปรับเงินช0วยเหลือค0าเครื่องแบบให#
พนักงานชายและหญิงเพ่ิมตามอัตราเงินเฟGอ    
ที่ สูง ข้ึนร#อยละ 39.70เพ่ือให#สอดคล#องกับ
สภาวะเศรษฐกิจปKจ จุ บันและสอดคล#องกับ   
อัตราการให#ความช0วยเหลือของรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 
(ตามตารางแนบท#าย) 

 

เอกสารแนบ 2 



ตารางแสดงรายละเอียดการจ0ายเงินช0วยเหลือค0าเครื่องแต0งกาย 
 

หน#วยงานรัฐวิสาหกิจ ค#าเครื่องแบบ ค#าชุดปฏิบัติงาน/อ่ืน ๆ 
1. การประปานครหลวง (กปน.) ไม0 มีการจ0ายเ งินช0วยเหลือและไม0 มี    

การจัดหาให# 
บริษัทฯ จัดหาให# 2 ชุดต0อป* 

2. บริษัท การบินไทย จํากัด ไม0มีเครื่องแบบของบริษัทฯ  บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร ช0 ว ย เ ห ลื อ ค0 า
เ ค รื่ อ ง แ บ บ สํ า ห รั บ พ นั ก ง า น
Operation ในรูปแบบคูปอง จํานวน 
3 ชุดต0อป* 

3. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไม0มีเครื่องแบบของบริษัทฯ  จัดหาผ#าให#คนละ 10 หลา พร#อม
เ งิน  2 ,400บาทต0 อป*  สํ าหรั บ 
Operation 

4. การทางพิเศษแห0งประเทศ
ไทย 

บริษัทฯ จัดหาให# 2 ชุดต0อป* (เฉพาะชุดปฏิบัติการ) 
สําหรับ Admin บริษัทฯ ไม0มีการจ0ายเงินช0วยเหลือและไม0มีการจัดหาให# 

5.การรถไฟขนส0งมวลชนแห0ง
ประเทศไทย 

ไม0มีการจ0ายเงินช0วยเหลือและไม0มีการ
จัดหาให# 

ได#เฉพาะหน0วยรักษาความปลอดภัย
และกู#ภัย บริษัทฯ จัดหาให# 3 ชุดต0อ
ป* 

6. ธนาคารออมสิน มีการจ0ายเงินช0วยเหลือคนละ 3,000 
บาทต0อป*  ( สําหรับชุดเครื่องแบบวัน
จันทรI)  
ปรับล0าสุดเมื่อป* พ.ศ. 2552 

บริษัทฯ จัดให# 1 ตัว  
(ตามโอกาส) 

7. ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

จัดหาให#คนละ 1 ชุดต0อครั้ง  
(เมื่อมีการเปลียนแปลงชุดเครื่องแบบได#
ปรับล0าสุดเม่ือป* พ.ศ. 2556) ต#นทุนค0า
ชุดพนักงานชายชุดละ 2,640 บาทและ
ชุดพนักงานหญิงชุดละ 2,690 บาท 

- 

8. บริษทั ท0าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 

บริษัทฯ จัดหาให# 2 ชุดต0อป* (รวมทั้งเครือ่งแบบและชุดปฏิบติังาน/อ่ืน ๆ) 
(มีการว0าจ#างทําสัญญาทุกป* ในป* 2560 ต#นทุนค0าเครื่องแบบชุดละ 1,250 
บาท x 2 ชุด = 2,500 บาทต0อป*) 

 
จากข#อมูลตามตารางข#างต#น พบว0า  
1. ธนาคารออมสิน มีการจัดหาชุดเครื่องแบบพนักงานในรูปแบบตัวเงิน และมีการปรับ

ระเบียบครั้งล0าสุดเมื่อป* พ.ศ. 2552 
2. ธนาคารกรุงไทย และ บริษัท ท0าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีการจัดหาชุด

เครื่องแบบเปUนชุดให#กับพนักงานในทุกป* 
           



 
 

 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 

วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
วาระที่ ๔.๔.๑  เรื่อง   การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒. เรื่อง “การเจริญเติบโตและการเพิ่ม

ต าแหน่งงานของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” 
 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒. เรื่อง  
“การเจริญเติบโตและการเพิ่มต าแหน่งงานของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” (อ้างถึง 
หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   และที่ผ่านมา
เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างกลุ่มงานวิศวกรรมภูมิภาคเมื่อเทียบกับกลุ่มงานวิศวกรรมส่วนกลาง และ 
กลุ่มงานควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการเหมือนกัน  สหภาพแรงงานฯ ขอเสนอให้บริษัทฯ 
พิจารณาใน ๓ ประเด็นดังนี ้

๑) การเจริญเติบโตในสายงานวิศวกรรมและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค 
๒) การเพิ่มอัตราก าลังผู้จัดการงานวิศวกรรมหรือเทียบเท่าในทุกสายงาน

วิศวกรรมภูมภิาค และงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค 
๓) การเพิ่มอัตราก าลังวิศวกรหมุนเวียนหอบังคับการบินลูกข่าย 

 
๒/๓. ผลการด าเนินการ… 

 
 



 
 

-๒- 
 

๓. ผลการด าเนินการ 
   ทกบ. อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ ก่อนจะน าเสนอสายบังคับบัญชา
พิจารณา และรายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔          เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕       เรื่อง  ปรกึษาหารอืเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
วาระที่ ๔.๕.๑    เรื่อง  การพิจารณาร่างประกาศการก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิขอรับเงิน 

 ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัว 
 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอประธานกรรมการจัดการสวัสดิการพิจารณา 
ลงนามในประกาศต่อไป 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายบริษัทฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐(๒๐๐) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศการก าหนดระยะเวลา 
ในการใช้สิทธิขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัว 

ด้วยปัจจุบันมีพนักงานส่วนหนึ่งไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองและ
ครอบครัวได้ เนื่องจากยื่นใช้สิทธิเกินระยะที่ก าหนด ๖ เดือน ซึ่งขัดต่อประกาศสวัสดิการ บริษัท วทิยุการบิน   
แห่งประเทศไทย จ ากัด ที่ ๐๐๑/๒๕๓๙  ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙ ที่มีการก าหนดระยะเวลาในการใช้
สิทธิขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัว  โดยพนักงานจะต้องน าใบเสร็จรับเงิน 
หรอืใบแจ้งหนี้(กรณีวางบัตร)ของโรงพยาบาลที่พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาน ามาเบิก
ภายใน ๖ เดือน 

ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (๗๔๕) เมื่อวันที่ ๒๑  มิถุนายน 
๒๕๖๐ และ ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐ (๗๔๖) เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีข้อพิจารณาขยายก าหนด
ระยะเวลาในการใช้สิทธิขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัว เพื่อให้การจัดการ
สวัสดิการสามารถอ านวยประโยชน์ต่อพนักงานได้อย่างเต็มที่ โดยจากเดิมพนักงานจะต้องท าใบเบิกพร้อม
แนบใบเสร็จรับเงิน หรอืใบแจ้งหนี้ (กรณีวางบัตร) ของโรงพยาบาลที่พนักงาน หรอืบุคคลในครอบครัวเข้ารับ
การรักษาพยาบาล น ามาเบิกภายใน ๖ เดือน ขยายเป็น น ามาเบิกภายใน ๑ ปี นับจากวันที ่เข ้ารับ  
การรักษาพยาบาล ซึ่งการด าเนินการปรับขยายดังกล่าวนีเ้ทียบเคียงให้สอดคล้องกับหน่วยราชการ อันเป็น
การยังประโยชน์แก่พนักงานยิ่งกว่า ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกระบวนการปฏิบัติงาน และเป็นอ านาจ
ด าเนนิการของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ 

๒/๓. ผลการด าเนินการ... 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   บริษัท ฯ ขอน าเสนอร่างประกาศการก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ ขอรับ เงิน 
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีประเด็นส าคัญน าเสนอ ดังนี้ 

๑. การยกเลิกประกาศสวัสดิการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  
ที่ ๐๐๑/๒๕๓๙  ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙ 
    ๒. ให้มีการขยายก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานและบุคคลในครอบครัว เพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถอ านวยประโยชน์ต่อพนักงานได้อย่าง
เต็มที่ โดยจากเดิมพนักงานจะต้องท าใบเบิกพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้(กรณีวางบัตร)ของ
โรงพยาบาลที่พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษา น ามาเบิกภายใน ๖ เดือน ขยายเป็น น ามา
เบิกภายใน ๑ ปี  
    
๔. มติท่ีประชุม 
 

 







การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) 
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


