




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม 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 
   บริษัทฯ โดย ทบ. และสหภาพแรงงานฯ ได้หารือร่วมกันและมีข้อสรุปในการด าเนินการแล้ว 
จึงให้บริษัทฯ แจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ทราบต่อไป 
     
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม 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 
    คณะท างานศึกษาแนวทางการบริหารผลกระทบกรณีทบทวนหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนกรอบเวลาและการด าเนินงาน และพิจารณาแนวทาง
และการวิเคราะหผ์ลกระทบในแต่ละกลุ่ม  ขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอนจัดท าข้อสรุปแนวทางและบทวิเคราะห์ของ
การบริหารผลกระทบฯ เพื่อเสนอสายงานพิจารณาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ก่อนเสนอ TM เพื่อพิจารณา
ต่อไป 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 
 
 
 











การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม 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 าเนินการตามข้อพิจารณาเพื่อเสนอบริษัทฯ พิจารณา
ต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๕    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 
และผูเ้กี่ยวข้องรับทราบแล้ว   
   ในการนี้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์เพื่อน าเสนอบริษัทฯ  ซึ่งอยู่
ระหว่างการจัดท าเอกสารข้อสรุปน าส่ง บค.ทบ. เพื่อ บค.ทบ. รวบรวมน าเสนอบริษัทฯ พิจารณา  
หากได้รับความเห็นชอบจงึแจง้ผลการพิจารณาให้พนักงานรับทราบต่อไป    
    
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๖    เรื่อง   การจัดท าบัตรอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้า-ออกพื้นที่บริษัทฯ ส าหรับพนักงาน 
ที่จะเกษียณอายุ 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
 กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ สอบถามคณะกรรมการกิจการสัมพั นธ์ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การจัดท าบัตรอนุญาตยานพาหนะผา่นเข้า-ออก
พื้นที่บริษัทฯ ส าหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุว่า หากพนักงานประสงค์จะท าบัตรฯ   รปศปปศ ึ่่งรับผิดชอบ 
การรักษาความปลอดภัยและเป็นผู้จัดท าบัตรฯ  มีข้อมูลปัจจุบันของการเป็นพนักงานอยู่แล้ว  สามารถท าการ
เปลี่ยนบัตรฯ ใหใ้หม่เป็นบัตรฯ ส าหรับผูเ้กษียณอายุได้เลย โดยไม่ต้องใหพ้นักงานกรอกข้อมูลใหม่ได้หรอืไม ่

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   บริษัทฯ โดย รปศปปศ ชีแ้จงดังนี ้

 ความจ าเป็นที่ต้องให้ผู้แจ้งความประสงค์ขอมีบัตรอนุญาตยานพาหนะผ่าน 
เข้า-ออก พื้นที่บริษัทฯ ด าเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอมีบัตรอนุญาตยานพาหนะเข้า-ออก พื้นที่
บริษัทฯ (ส าหรับบุคคลภายนอก/ผู้เกษียณอายุ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนได้แก่ 
ส าเนาทะเบียนรถยนต์ หรอืจักรยานยนต์  และส าเนาบัตรพนักงาน  เนื่องจากมีเหตุผลดังนี ้

¾ รปศปปศ จะต้องรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานส าหรับผู้เกษียณอายุใหม่หรือ
บุคคลภายนอกเพือ่รอรับการตรวจจาก กพทศ   

¾ เพื่อเป็นการยืนยัน/ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลรถยนต์คันที่จะใช้งาน
ภายในพื้นที่ของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และจัดท าบัตรอนุญาตฯ ได้
ถูกต้องและรวดเร็ว    

๒/๔. มตศิศศ 
 
 



 
 

 
-๒- 

    
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๗    เรื่อง   การขออนุญาตให้ลูกจ้างจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถอาคารงามดูพลี  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
  กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ สอบถามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที่ 
๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุญาตให้ลูกจ้างจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถ
อาคารงามดูพลี  สืบเนื่องจากลูกจ้างที่ปฏิบัติงานสโมสรวิทยุการบินฯ ท างานแบบกะ เลิกงาน ๒๒.๐๐ น. 
ปัจจุบันจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถของกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  ซึ่งให้จอดรถได้
ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.  ลูกจ้างจึงต้องย้ายที่จอดรถในเวลากลางคืน จงึขอความอนุเคราะห์จากบริษัทฯ อนุญาต
ใหลู้กจา้งจอดรถ ณ ลานจอดรถอาคารงามดูพลี 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ปัจจุบันพื้นที่จอดรถภายในบริษัทฯ รองรับการจอดรถได้จ านวนจ ากัด เมื่อเทียบกับปริมาณ
รถยนต์จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  บริษัทฯ จงึมีระบบการบริหารจัดการดังนี้  

๑. ตามประกาศบริษั ทฯ ที่  ปก ๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง  
แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ ข้อ ๓.๔.๒ ก าหนดว่า “ยานพาหนะ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้ามาพื้นที่ของบริษัทฯ จะต้องแสดงบัตรอนุญาตผ่านเข้าพื้นที่
บริษัทฯ ในบริเวณที่ก าหนดหรือพื้นที่ควบคุมที่อนุญาตให้เข้าหรือจอดได้เท่านั้น”  
ส าหรับผู้บริหารและพนักงานที่มีบัตรอนุญาตฯ หมายเลข ๒-๓ สามารถจอดรถยนต์ 
ได้ที่อาคารงามดูพลีหรือลานจอดรอบ ๆ บริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และในส่วนของผู้ที่มี 
บัตรอนุญาตฯ หมายเลข ๔ สามารถจอดได้ที่ลานจอดกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ กองพลที่ ๑ 
รักษาพระองค์ หรอืลานจอดผู้มาติดต่อเท่านั้น 

๒/๒. รป.ศป. ได้... 
 
 



 
 

 
 

-๒- 
 

๒. รป.ศป. ได้ประสานกับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ อนุญาตให้
น ารถยนต์มาจอดได้ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. เท่านั้น  ซึ่ง รป.ศป. ขอแนะน าว่า ลูกจ้างสโมสรฯ 
สามารถน ารถยนต์มาจอดในพื้นที่บริษัทฯ บริเวณลานจอดผู้มาติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 
๑๕.๓๐ น.  ทั้งนี้ ในช่วงเวลาพักลูกจ้างสโมสรฯ สามารถย้ายรถยนต์มาจอดได้ตามเวลา
และสถานที่ดังกล่าว 
       

๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๘    เรื่อง   การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตของนักบินทดสอบ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
 กรรมการฝ่ายบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อทราบเรื่อง การพิจารณาทบทวนการจ่าย 
ค่าใบอนุญาตของนักบินทดสอบ 
 
๓. ผลการด าเนินการ 
   บค.ทบ. จัดท าบทวิเคราะห์และน าเสนอสายงานเพื่ อพิจารณาแล้ว  หากได้รับ 
ความเห็นชอบจะเสนอ TM พิจารณาต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๙    เรื่อง  การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ 
       จราจรทางอากาศในภาพรวม 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 
 กรรมการฝ่ายบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อทราบเรื่อง การพิจารณาทบทวนการจ่าย 
ค่าใบอนุญาตของผูป้ฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจราจรทางอากาศในภาพรวม   
 
๓. ผลการด าเนินการ 
 ทกบ. ได้รับผลการศึกษาเรื่อง Facility Pay Level จาก รวท. (นายทินกร ชูวงศ์) แล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการน าผลการศึกษาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าใบอนุญาตฯ    ทั้งนี้ จะรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ทุก ๓ เดือน    
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ          
วาระที่ ๔.๓.๑  เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบบรษิัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  

ว่าด้วยการจ่ายเงนิทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
และคณะกรรมการบริษัทฯ    

 
๒. ความเป็นมา   

กรรมการฝ่ายบริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑(๒๑๒) 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาการพิจารณาปรับปรุงระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วยการจา่ยเงนิทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  
ว่าด้วยการจา่ยเงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น 

เนื่องจากปัจจุบันค่าเฉลี่ยค่าครองชีพด้านเงินเฟ้อสูงขึ้นและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้ปรับ
การจา่ยเงินค่าท าศพสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  
ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๕ โดยปรับเพดานการจายเงินค่าท าศพกรณีพนักงาน
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายให้สูงขึ้นจาก 
“จ านวน  ๓ เท่าของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้ายที่พนักงานหรือลูกจา้งได้รับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท” เป็น “จ านวน ๓ เท่าของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้ายที่พนักงานหรือลูกจ้างได้รับ  
แตท่ั้งนีต้้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท”  และแก้ไขหลักเกณฑข์องผูม้ีสิทธิได้รับเงนิค่าท าศพเพื่อให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น มีข้อความอยู่ในร่างระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย 
การจา่ยเงนิทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  

 
  ๒/๓. ผลการด าเนินการ... 

 
 
 
 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

 บริษัทฯ จัดท าร่างระเบียบบริษัท วิทยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และตารางแสดงเหตุผล (รายละเอียด
ตามสิ่งที่สง่มาด้วย ๒) 

จึงขอเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 

 













 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ปรึกษาหารอืพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 
 



 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๒๑๒) 

วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


