




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    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 
ค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่ในอนาคตประชุมร่วมกันและมีข้อสรุปแนวทางและการวิเคราะห์ผลกระทบในแต่ละ
กลุ่มแล้ว ขณะนี้ได้จัดท าข้อสรุปแนวทางและบทวิเคราะห์ของการบริหารผลกระทบฯ เสนอสายงาน
พิจารณา  เมื่อได้รับความเห็นชอบจะน าเสนอ TM พิจารณาต่อไป 
       
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๒   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 มีหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่าย 
ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณา  เมื่อได้รับผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางแล้วจะ
รายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
    
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๓    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 
   บริษัทฯ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องทุกข์  ประกอบด้วยผู้แทน
ฝ่ายบริษัทฯ และฝ่ายสหภาพแรงงานฯ  ขณะนี้อยู่ระหว่างสหภาพแรงงานฯ พิจารณาตัวบุคคลเป็น
กรรมการฯ เมื่อรับทราบรายชื่อจากสหภาพแรงงานฯ แล้ว บค.ทบ. จะเสนอบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ต่อไป 
    
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระที่ ๓.๔    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 
   ทบ. ได้หารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสหภาพแรงงานฯ  สรุปได้ว่า ตามแนวปฏิบัติ 
การรักษาความปลอดภั ยด้ านกายภาพ ลู กจ้ างซึ่ งมี บั ตรอนุญาตฯ หมายเลข ๔  ไม่ สามารถจอดรถ  
ณ ลานจอดรถอาคารงามดูพลีได้  ซึ่งในทางปฏิบัติลูกจ้างได้จอดรถบริเวณที่จอดรถด้านข้างของสโมสร 
วิทยุการบินฯ      
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ2ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระท่ี ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 

วาระท่ี ๓.๕    เรื่อง  การพิจารณาทบทวนการจ+ายค+าใบอนุญาตของผู1ปฏิบัติงานด1านปฏิบัติการ 
       จราจรทางอากาศในภาพรวม 

 
๑. วัตถุประสงค2ในการนําเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 
๒. ความเป7นมา 
 กรรมการฝ1ายบริษัทฯ รายงานความคืบหน<าต>อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ$ในการประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพ่ือทราบเรื่อง การพิจารณาทบทวนการจ>าย 
ค>าใบอนุญาตของผู<ปฏิบัติงานด<านปฏิบัติการจราจรทางอากาศในภาพรวม   
 
๓. ผลการดําเนินการ 
 บริษัทฯ จัดทําผลการศึกษาเรื่อง Facility Pay Level  เรียบร<อยแล<ว  ขณะน้ี ทกบ. ได<นําผล
การศึกษาดังกล>าวมาประกอบการพิจารณาการจ>ายค>าใบอนุญาตฯ    ทั้งน้ี จะรายงานความคืบหน<าต>อ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ$เปLนระยะโดยเบ้ืองต<นจะรายงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพ่ือทราบต>อไป   
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์           
                              ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ          
วาระที่ ๔.๓.๑  เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบ

สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับอัตราการช่วยเหลือกรณีประสบ           
สาธารณภัยเฉพาะวงเงินการช่วยเหลือจากเดิมให้ความช่วยเหลือตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง     
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์
พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะมีขัน้ตอนน าเสนอคณะกรรมการตา่ง ๆ ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการบริหาร 
  ๒. คณะกรรมการบริษัทฯ  
  โดยไม่ต้องน าเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ เนื่องจากการน าเสนอ
ดังกล่าวเป็นการปรับเฉพาะวงเงินการช่วยเหลือ ไม่มกีารปรับหรอืแก้ไขสาระส าคัญอื่น ๆ ในระเบียบฯ  
 

๒. ความเป็นมา   
กรรมการฝ่ายบริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑(๒๑๓) 

ว ัน ที ่ ๒ ๕  ก ัน ย ายน  ๒ ๕ ๖๑  เพื ่อ พ ิจ า รณ าการขอปรับอัตราการช่วยเหลือกรณี ประสบ 
สาธารณภัยเฉพาะวงเงนิการช่วยเหลือจากเดิมใหค้วามช่วยเหลือตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  และปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณี
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  (อ้างถึงหนังสือกองสวัสดิการ 
ที่ สก.ทบ ๔๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) 
  สืบเนื่องจากตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย  
พ.ศ. ๒๕๓๐บริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่ เสียหายจริงแต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นแต่ละคราว และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๓๐๖ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามที่คณะกรรมการจัดการสวัสดิการน าเสนอ โดยบริษัทฯ จะจา่ยเงนิช่วยเหลือเท่าที่เสียหายจริง 

๒/แต.่.. 
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แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะหพ์นักงานกรณีประสบสาธารณภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนสาระส าคัญต่าง ๆ ตามล าดับ  โดยไม่มีการปรับเพิ่มจ านวนเงิน 
ในการให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด รวมระยะเวลาตั้งแต่ปรับจ านวนเงินเป็น  ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๒๔ ปี    

 
๓. ผลการด าเนินการ 
  เนื่องจากสภาพแวดล้อมตลอดจนค่าครองชีพปรับเปลี่ยนไป  คณะกรรมการจัดการ
สวัสดิการ จึงมีมติให้สืบค้นข้อมูลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นที่จัดให้มีการช่วยเหลือกรณีบ้าน
พนักงานประสบสาธารณภัย และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบสาธารณภัย        
ปี ๒๕๕๔ (น้ าท่วมใหญ่) และการประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๙ (อัคคีภัย) เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบในการปรับปรุงอัตราการช่วยเหลือ รวมถึงการน าจ านวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่    
ปี ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท เป็นฐานการคิดค านวณกับอัตราเงิน เฟ้อตั้งแต่            
ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๖๑ ตามดัชนีของธนาคารแหง่ประเทศไทย สรุปจ านวนเงนิปรับตามอัตราเงินเฟ้อเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๖๒๒.๑๖ บาท โดยเสนอเป็นจ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท และเพื่อให้อัตรา      
การช่วยเหลือกรณี ประสบสาธารณภัยมีความเหมาะสมเพียงพอหากเกิด เหตุ ในอนาคต                    
จงึมขี้อคิดเห็นร่วมกันโดยใช้อัตราวงเงินที่ปรับเพิ่มข้างตน้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับเผื่ออัตรา  

เงินเฟ้ออีก ๕ ปี ล่วงหน้า เพื่อให้วงเงินช่วยเหลือครอบคลุมในอนาคต โดยประมาณการจาก
สมมติฐานอัตราเงินเฟ้อตามส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ในการจัดท างบประมาณปี ๒๕๖๒ = ร้อยละ ๒.๕ สามารถสรุปจ านวนอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มอีก ๕ ปี 
จากปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ จากฐานวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๑๓,๑๔๐.๘๒ บาท สรุปขอเสนอ  
ปรับเป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินกองทุนสวัสดิการ โดยคาดการณ์  
ใน ๑๐ ปีข้างหน้า กองทุนสวัสดิการยังคงมีสภาพคล่องทางการเงิน  มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย             
ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๗๐ เงินกองทุนสวัสดิการสะสมจะเพิ่มเป็น 
๔๘๘.๒๓๔ ลา้นบาท ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ประมาณการเงินกองทุนเท่ากับ ๓๔๔.๖๖๕ ล้านบาท 
  พร้อมนี้ ได้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบ   
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ การสงเคราะห์พนักงานและเงื่อนไขการขอรับการสงเคราะห ์    
ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ส าหรับระเบียบข้ออื่น ๆ พิจารณาว่าระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณี
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการปรับปรุงระเบียบล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้สถานการณ์
น้ าท่วมใหญ่ ปี ๒๕๕๔ เป็นหลักในการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ ทุกหัวข้อ ระเบียบฯ จึงยังคง         
มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน จึงเสนอปรับเฉพาะวงเงินการช่วยเหลือจากเดิมให้ความช่วยเหลือ
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจรงิ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐  บาท เป็นไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท ตามข้อมูลข้างต้น 
โดยไม่ปรับปรุงขอ้อื่น ๆ  

๒/รายละเอียด ... 
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาการปรับอัตราการช่วยเหลือ        
กรณีประสบสาธารณภัย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) 

คณะกรรมการจัดการสวัสดิการในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๒๕๖๑ (๗๕๘) เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการปรับวงเงินการช่วยเหลือการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย 
และปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๖ 
และ ข้อ ๗ ซึ่งปรับปรุงข้อความเฉพาะวงเงินการช่วยเหลือจากเดิมให้ความช่วยเหลือตามความเสียหาย 
ที่เกิดขึน้จริงไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  ดังกล่าวแล้ว  
  ในการนี้ บริษัท ขอน าเสนอประเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. การปรับอัตราการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัยจากเดิมใหค้วามช่วยเหลือ
ตามความเสียหายที่เกิดขึน้จรงิ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย   
พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)  และตารางแสดง
เหตุผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)    
  จึงเสนอเพื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว                        
จะน าเสนอคณะกรรมการตา่ง ๆ ดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการบริหาร      เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ๒. คณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
  โดยไม่ต้องน าเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ เนื่องจากได้หารือกับ นต.บท. 
แล้ว และมีข้อพิจารณาว่า การน าเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นการปรับเฉพาะวงเงินการช่วยเหลือไม่มี
การปรับหรอืแก้ไขสาระส าคัญอื่น ๆ ในระเบียบฯ 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 

 
 

 



สิ่งที่สง่มาด้วย ๑ 
 

เอกสารรายละเอียดประกอบการพจิารณา 
การปรับอัตราการช่วยเหลือกรณปีระสบสาธารณภัย 

 
  ตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๓๐
บริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น      
แต่ละคราว และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๓๐๖ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗      
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามที่คณะกรรมการจัดการสวัสดิการน าเสนอ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่
เสียหายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละคราว เนื่องจาก การสงเคราะห์
พนักงานกรณีประสบสาธารณภัยตามระเบียบ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ประกาศใช้มานานถึง ๖ ปีแล้ว     
สภาพสังคมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก  ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนเป็นเหตุ
ให้จ านวนเงินสงเคราะห์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงจ านวนเงิน
สงเคราะห์ฯ ใหม่  โดยพิจารณาความจ าเป็นในเบื้องต้นที่ต้องใช้จ่ายเงินจาก ๑. ค่าเสื้อผ้าและ      
เครื่องนอน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท ๒. ค่าเครื่องครัว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๓. ค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีพประจ าวัน (ประมาณครอบครัวหนึ่งมี ๔ คน) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมและภาวะเศรษฐกิจ ตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบ            
สาธารณภัย (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะหพ์นักงานกรณี
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนสาระส าคัญต่าง ๆ ตามล าดับ โดยไม่มี
การปรับเพิ่มจ านวนเงินในการให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด รวมระยะเวลาตั้งแต่ปรับจ านวนเงินเป็น  
๕๐,๐๐๐ บาท ตัง้แต่ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๒๔ ปี    
  ต่อมาจากการประชุมคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (๗๔๓)     
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ สก.ทบ. สืบค้นข้อมูลของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอื่นที่จัดให้มีการช่วยเหลือกรณีบ้านพนักงานประสบสาธารณภัย  เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบในการปรับปรุงอัตราการช่วยเหลือ เนื่องจากสภาพแวดล้อมตลอดจนค่าครองชีพ
ปรับเปลี่ยนไป รวมถึง ผญท. ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การพิจารณาควรดูจากเหตุผลที่มาประกอบ 
ตัวเลข ๕๐,๐๐๐  บาท มาจากฐานในการคิดค านวณจากอะไรบ้างและที่ใด  ทั้งนี้ ควรพิจารณา     
จากอัตราค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามปี (เงินเฟ้อ ค่าครองชีพ) มาคิดค านวณ น่าจะเป็นตัวเลขที่น าเสนอ    
ในการปรับทบทวน อีกทั้ง ในการประชุมคณะกรรมการจัดการสวัสดิการครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (๗๕๓)              
เ มื่ อ วั นที่  ๒๑  กุ มภาพั นธ์   ๒๕๖๑ ที่ ป ระ ชุมมอบหมาย ให้สื บค้ นข้ อมู ลการ ช่วย เหลือ                                                
กรณีบ้านประสบสาธารณภัยของหน่วยงานที่มีส านักงานอยู่ในภูมิภาค เชน่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

๒/การ... 
 



- ๒ - 
 
การประปาส่วนภูมิภาค และสอบถามข้อมูลวงเงินการช่วยเหลือจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของ ปตท. 
ก าหนดใช้ตั้งแต่เมื่อไร เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบสภาวการณ์ที่จะน ามาอ้างอิง และจากการประชุม
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการครั้ งที่  ๕/๒๕๖๑ (๗๕๖) วันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑                       
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้มีแนวทางการทบทวนขยายผลอัตราการปรับวงเงินช่วยเหลือกรณี     
ประสบสาธารณภัยจากวงเงนิเดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบไว้ โดยให้พิจารณา          
ถึงปัจจุบันแนวโน้มด้านอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ๕ ปี เป็นการเพิ่มเติมโดยการใช้วงเงินข้างต้น          
เป็นฐาน x เงินเฟ้อ ๕ ปี ล่วงหน้า (ใช้เงินเฟ้อปีปัจจุบันเป็นฐาน) เพื่อจะได้วงเงินช่วยเหลือ                  
ที่ครอบคลุมในอนาคตและมอบหมายให้ สก.ทบ. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียด
ตามที่อ้างถึง ๑ – ๑๐  นั้น 
  ในการนี้ สก.ทบ. จึงขอน าเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ข้อมูลเปรียบเทยีบ รัฐวิสาหกิจ/ส่วนราชการ/ภาคเอกชน 
  สก.ทบ. ได้สืบค้นข้อมูลการช่วยเหลือเรื่องสาธารณภัยจากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จ านวน ๑๑ หน่วยงาน โดยเพิ่มเติมหน่วยงานที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค
วงเงินการช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงาน และให้ความช่วยเหลือในวงเงินดังกล่าวก าหนดใช้มาตั้งแต่
เมื่อไร สามารถสรุปการช่วยเหลือของแตล่ะหน่วยงานได้ ดังนี้   
 
ล าดับ หน่วยงาน หลักเกณฑ์/เงื่อนไข จ านวนเงนิ 
๑. บมจ.ปตท. - ประเมิน/ถ่ายรูป 

- ต้องมีช่ือในทะเบียนบ้าน   
   (เจ้าบ้านเท่านั้น) 
- มีหนังสอืรับรองจากเขต 
- กรณีอัคคีภัย ตอ้งมีใบแจ้งความ 

- ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- ถ้าเป็นพ่อแม่ ตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่ งของ
ราคาประเมินความเสียหาย  
แตไ่ม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 

๒. บมจ.การบินไทย - ประเมิน/ถ่ายรูป 
- ตอ้งมีช่ือในทะเบียนบ้าน   

- ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน  
๔๐,๐๐๐ บาท 
(สามารถกู้เงินส่วนที่เหลือได้
แตไ่ม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ 

  ๓/ล าดับ... 
 
 



- ๓ - 
 
ล าดับ หน่วยงาน หลักเกณฑ์/เงื่อนไข จ านวนเงนิ 

๓. บมจ. ท่าอากาศยาน - วิศวกรไปประเมิน/ถ่ายรูป 
- ต้องมีช่ือในทะเบียนบ้าน   

- ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน  
๕๐,๐๐๐ บาท 
(สามารถกู้เงินส่วนที่เหลือได้
ไม่เกิน ๑๐ เท่าของเงินเดือน
แตไ่ม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ 

๔. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต - ประเมิน/ถ่ายรูป/ทะเบียนบ้าน 
- ของหนังสือรับรองจากเขตนั้น ๆ 

- เจ้าของบ้าน ตามที่จ่ายจริง
แตไ่ม่เกิน ๒๐,๐๐๐  บาท 
- ผู้อาศัย ตามที่จ่ายจริงแต่
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  บาท 
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 

๕. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค - ตามระเบียบการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิาค 
- ผู้ บั งคับบัญชา ช้ันต้นบันทึก
รับรองว่าเป็นความจริง 

- อัคคีภัย : เจ้าของบ้าน จ่าย
ตามความเสียหายจริงแต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐  บาท 
              : ผู้ เ ช่า จ่ายตาม
ความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
- ภัยธรรมชาติ : เจ้าของบ้าน
จ่ายตามความเสียหายจริงแต่
ไม่เกิน ๑๙,๐๐๐  บาท 
              : ผู้ เ ช่า จ่ายตาม
ความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 
๑๗,๐๐๐ บาท 
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ 

 
 

๔/ล าดับ... 
 
 
 
 



- ๔ - 
 
ล าดับ หน่วยงาน หลักเกณฑ์/เงื่อนไข จ านวนเงนิ 
๖. การประปาสว่นภูมิภาค - ตามระเบียบการประปาส่วน

ภูมภิาค 
- ถ่ายรูป/ทะเบียบบ้าน 
- การประเมินความเสียหายจาก
พนักงานและหั วหน้ างาน เซ็ น
รับรอง 

- กรอกแบบฟอร์มส ารวจ     
ปีละครั้ง จา่ย ๒,๐๐๐  บาท 
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ 

๗. องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย 

ไม่มรีะเบียบ - ให้ความช่วยเหลือแล้วแต่
ก ร ณี  จ า ก ง บ ป ร ะ ม าณ
กองทุน/จากสหภาพ ไม่เกิน 
๕,๐๐๐  บาท  
- ให้เป็นเงินยืม 

๘. กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง    
ใ ช้ หลั ก เ กณฑ์ก าร ใ ช้ จ่ าย เ งิ น        
ทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ    
สาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ถ้าประกาศเป็นพื้นที่ฉุกเฉิน) หรือ
ตามมติ ครม. ขอหนังสือรับรอง
จากส าพนักงานเขตนั้น ๆ หรือ
พืน้ที่นั้น ๆ   

- เสียหายทั้งหลัง ตามที่จ่าย
จรงิแต่ไม่เกิน  ๓๓,๐๐๐ บาท 
- เสียหายบางส่วน ตามที่
จา่ยจริงแต่ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐ 
บาท 
 

๙. ส านักงานปลัด
กรุงเทพมหานคร (กทม.)  
- สนง. เขต 
- อปท. (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
- อบต. องค์การบริหาร
ส่วนต าบล) 
- หมูบ่้าน (ผูใ้หญ่บ้าน/
ก านัน) 

ส านักเขตออกหนังสือรับรองการ
ประสบสาธารณภัย 
- ไม่มกีารประเมนิ/ไม่ตอ้งถ่ายรูป 
(ประกาศเป็นพื้นที่ฉุกเฉิน)  หรือ
ตามมต ิครม. 

- เสียหายทั้งหลัง ตามที่จ่าย
จรงิแต่ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
- ซ่อมแซมบางสว่น ตามที่
จา่ยจริงแต่ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
 

 
๕/ล าดับ... 

 



- ๕ - 
 

ล าดับ หน่วยงาน หลักเกณฑ์/เงื่อนไข จ านวนเงนิ 
๑๐. หนว่ยงานราชการ 

- กรมที่ดนิ 
- โรงเรียน 

หลักเกณฑ์และระเบียบของส านัก
นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- ยื่นเรื่อง/ไม่ต้องประเมิน/ไม่ต้อง
ถ่ายรูป   

- ตามที่จา่ยจรงิแตไ่ม่เกิน  
๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๑. บมจ. เอกชน และโรงแรม
ช้ันน า 

ใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์ตาม
บริษัทฯ นั้น   
- มีการประเมิน 

- ตามที่จา่ยจรงิแตไ่ม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

  จากรายละเอียดดังกล่าวข้างตน้พบว่าวงเงนิที่หน่วยงานใหค้วามช่วยเหลือ เริ่มปรับใช้
ตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗  โดย ปตท. ให้ความช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔  ในขณะที่บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือตามที่เสียหายจริงไม่เกิน ๕๐,๐๐๐  บาท       
รวมระยะเวลาตั้งแต่ปรับจ านวนเงินเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๒๕ ปี 
และมีตัวเลขค่าใช้จ่ายของทั้ง ๑๑ หนว่ยงาน คือ  

ค่าใช้จ่าย 
ที่ให้ความช่วยเหลือ 

หน่วยงาน 
ที่ให้ความช่วยเหลือ 

ตามที่จา่ยจริงแตไ่ม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท บมจ. ปตท.  
บมจ. เอกชน และโรงแรมช้ันน า 

ตามที่จา่ยจริงแตไ่ม่เกิน   ๕๐,๐๐๐ บาท บมจ. ท่าอากาศยาน 
ตามที่จา่ยจริงแตไ่ม่เกิน   ๔๐,๐๐๐ บาท บมจ.การบินไทย 
ตามที่จา่ยจริงแตไ่ม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (เจ้าบ้าน) 
ตามที่จา่ยจริงแตไ่ม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (ผูอ้าศัย) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าฝา่ยผลิต 

จา่ยแล้วแตก่รณี ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท องค์การโทรศัพท์แหง่ประเทศไทย 
จา่ยปีละครั้ง ๒,๐๐๐  บาท การประปาสว่นภูมภิาค 
ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท (เสียหาย
ทั้งหลัง) 
ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (เสียหาย
บางสว่น) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

๖/ค่าใช้จ่าย… 

 



- ๖ – 

ค่าใช้จ่าย 
ที่ให้ความช่วยเหลือ 

หน่วยงาน 
ที่ให้ความช่วยเหลือ 

ตามที่จา่ยจริงแตไ่ม่เกิน   ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนราชการ 
ส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)  
- สนง. เขต 
- อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
- อบต. องค์การบริหารส่วนต าบล) 
- หมูบ่้าน (ผูใ้หญ่บ้าน/ก านัน) 
- กรมที่ดนิ 
- โรงเรียน 

  โดยจากตารางข้างต้นพบว่ามีหน่วยงานที่ ให้ความช่วยเหลือมากกว่าบริษัทฯ              
๒ หน่วยงาน คือ บมจ.ปตท. และภาคเอกชน ให้ความช่วยเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่ให้ 
ความช่วยเหลือเท่ากับบริษัทฯ ๕๐,๐๐๐ บาท คือ บมจ. ท่าอากาศยาน ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ให้ 
ความช่วยเหลือต่ ากว่าบริษัทฯ  
  ๒. ข้อพิจารณาด้านข้อมูลตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาในการปรับปรุงอัตรา              
การช่วยเหลือฯ  
  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการณ์จริงของจ านวนเงินในการขอรับความช่วยเหลือของ
พนักงานและการใหค้วามช่วยเหลือพนักงานจากบริษัทฯ สก.ทบ. ได้สรุปข้อมูลการขอความช่วยเหลือ
และการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้าน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๔               
(น้ าท่วมใหญ่) และการประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๙ (อัคคีภัย) ดังนี้ 
  ตารางการขอและการให้ความช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๔           
(น้ าทว่มใหญ่) 

รายการ จ านวน 
(ราย) 

จ านวนเงนิ 
พนักงานขอรับความ

ช่วยเหลือ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
บริษัทฯ ให้การ

ช่วยเหลือ 
(บาท) 

ค่าเฉลี่ย/คน 
(บาท) 

พนักงานขอรับ
ความช่วยเหลือ 

๕๑๙ ราย ๔๖,๗๒๖,๗๒๐ บาท  ๙๐,๐๓๒ บาท 

บริษัทฯ ให้การ
ช่วยเหลือ 

๕๑๙ ราย  ๒๕,๖๑๑,๕๓๕ บาท  ๔๙,๓๔๗ บาท 

 
๗/จากข้อ... 



- ๗ – 
 

  จากข้อมูลตามตารางการขอความช่วยเหลือและการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้าน 
และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๔ (น้ าท่วมใหญ่) พบว่าพนักงานขอรับความ
ช่วยเหลือเฉลี่ย ๙๐,๐๓๒ บาท/คน ขณะที่บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือได้เฉลี่ยเพียง ๔๙,๓๔๗ บาท/คน 
เท่านั้น  
  โดยในจ านวน ๕๑๙ ราย ที่ ได้รับความช่วยเหลือ มีจ านวนพนักงานที่ขอรับ 
ความช่วยเหลือเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และบริษัทฯ ให้การช่วยเหลือได้เพียง ๕๐,๐๐๐  บาท จ านวน          
๔๒๖ ราย ส่วนอีก ๙๓ ราย พนักงานขอรับความช่วยเหลือไม่เกิน ๕๐,๐๐๐  บาท และบริษัทฯ  
ให้การช่วยเหลือตามที่เสียหายจรงิ ตามตาราง ดังนี้ 
 
จ านวน (ราย) รายการ พนักงานขอรับความช่วยเหลือ บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือ (ราย) 

๕๑๙ พนักงานขอรับความช่วยเหลอืเกิน ๕๐,๐๐๐  
บาท 

๔๒๖ (ช่วยเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท) 

๕๑๙ พนักงานขอรับความช่วย เหลือ ไม่ เกิ น 
๕๐,๐๐๐  บาท 

๙๓ (ช่วยเหลือตามจรงิ) 

 
  ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นตัวเลขความเสียหายสูงสุดของพนักงาน การช่วยเหลือของบริษัทฯ 
และส่วนต่างที่บริษัทฯ ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ซึ่งหมายถึงภาระที่พนักงานจะต้องรับผิดชอบเอง     
สก.ทบ. ขอยกตัวอย่างจากพนักงานที่ได้รับความเสียหายสูงสุดจ านวน ๓ ราย คือ 
 
  ตารางความเสียหายสูงสุด 

พนักงาน/สถานท่ี พนักงาน 
ประเมินความ

เสียหาย 

บริษัทฯ  
ให้ความช่วยเหลือ 
(เท่าที่เสียหายจริง 

แตไ่ม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) 

ส่วนต่าง 
ที่บริษัทฯ ไม่สามารถ

ช่วยเหลือได้ 

พนักงาน/ปทุมธานี ๖๕๒,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐  บาท ๖๐๒,๐๐๐  บาท 
พนักงาน/หลักสี่ ๕๐๑,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐  บาท ๔๕๑,๐๐๐  บาท 

พนักงาน/ดอนเมือง ๔๔๑,๖๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐  บาท ๓๙๑,๖๐๐  บาท 
 
   

๘/ตาราง... 
 
 



- ๘ – 
 
    ตารางความเสียหายต่ าสุด 
พนักงาน/สถานท่ี พนักงาน 

ประเมินความ
เสียหาย 

บริษัทฯ  
ให้ความช่วยเหลือ 
(เท่าที่เสียหายจริง 

แตไ่ม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) 

หมายเหตุ 

พนักงาน/สายไหม ๑,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์
ล้างท าความสะอาด รายละ 
๓,๐๐๐  บาท จากรายการ 
ที่พนักงานประเมิน 

พนักงาน/หลักสี่ ๓,๕๐๐ บาท ๖,๕๐๐ บาท 
พนักงาน/บางแค ๕,๐๐๐  บาท ๘,๐๐๐ บาท 

  ตารางการขอและการให้ความช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๙           
(อัคคีภัย) 

รายการ จ านวน 
(ราย) 

จ านวนเงนิ 
พนักงานขอรับ
ความช่วยเหลือ 

(บาท) 

การประเมินความ
เสียหายจาก

คณะอนุกรรมการฯ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
บริษัทฯ ให้

การช่วยเหลือ 
(บาท) 

พนักงานขอรับ
ความช่วยเหลือ 

๑ ราย ๙๕,๐๐๐ บาท   

บริษัทฯ ให้การ
ช่วยเหลือ 

๑ ราย  คณะอนุกรรมการฯ 
ตรวจสอบแล้วพบว่า
เสียหายจรงิเกือบ 

ร้อยละ ๑๐๐ และประเมิน
ความเสียหายประมาณ  

๘๕,๐๐๐ บาท 

๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

 
๙/จาก... 
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  จากข้อมูลตามตารางการขอความช่วยเหลือและการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้าน 
และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๙ (อัคคีภัย) พบว่าพนักงานขอรับความช่วยเหลือ 
๙๕,๐๐๐ บาท โดยคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าเสียหายจริงเกือบร้อยละ ๑๐๐           
และประเมินความเสียหายประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท บริษัทฯ สามารถให้การช่วยเหลือได้เพียง 
๕๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น ซึ่งพนักงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างประมาณ ๔๕,๐๐๐  บาท 
  ๓. ข้อเสนอในการปรับปรุงอัตราการช่วยเหลือฯ  
  จากข้อมูลที่น าเสนอตามข้างต้นกรณีประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๔ (น้ าท่วมใหญ่) 
พบว่าพนักงานขอรับความช่วยเหลือสูงสุดถึง ๖๕๒,๐๐๐ บาท ขณะที่บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือ 
๕๐,๐๐๐  บาท พนักงานจึงต้องรับภาระเองถึง ๖๐๒,๐๐๐  บาท และเฉลี่ยพนักงานขอรับ 
ความช่วยเหลือ ๙๐,๐๓๒ บาท/คน ขณะที่บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือได้เฉลี่ยเพียง ๔๙,๓๔๗ บาท/คน 
เท่านั้น โดยข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกรณีประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๙ (อัคคีภัย) ซึ่งพบว่า
พนักงานขอรับความช่วยเหลือ ๙๕,๐๐๐ บาท โดยคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเสียหายจริง
เกือบร้อยละ ๑๐๐ และประเมินความเสียหายประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท บริษัทฯ สามารถให้ 
การช่วยเหลือได้เพียง ๕๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ส่วนใหญ่เมื่อ        
เกิดเหตุจะมีความเสียหายสูงหรือเสียหายเกือบร้อยละ ๑๐๐  เพื่อให้การช่วยเหลือมีความ
เหมาะสมเพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และบริษัทฯ สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย      
ที่สูงขึ้นในปัจจุบันได้บางส่วนหากพนักงานประสบสาธารณภัย สก.ทบ. ขอน าเสนอปรับปรุง
อัตราการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย จากเดิม ให้การสงเคราะห์ตามความเสียหาย      
ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละครั้ง ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ให้การสงเคราะห์ตามความเสียหาย                          
ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละครั้ง ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่พนักงานขอรับ 
ความช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๔ (น้ าท่วมใหญ่) จ านวน ๙๐,๐๓๒ บาท/คน และ 
การขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัยปี ๒๕๕๙ (อัคคีภัย) จ านวน ๙๕,๐๐๐ บาท  
  ๔. การพิจารณาตามอัตราเงนิเฟ้อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๖๑ 
  จากรายละเอียดการน าเสนอข้างต้น  ตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงาน
กรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน 
๔,๐๐๐ บาท ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละคราว เป็น บริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่เสียหาย
จรงิแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละคราว ตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์
พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นการปรับปรุงจ านวนเงินช่วยเหลือ
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ เป็นระยะเวลา ๒๔ ปี ถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๑ ที่ไม่มีการปรับปรุงเงินช่วยเหลือ สก.ทบ. 
จึงได้พิจารณาปรับเงินช่วยเหลือสาธารณภัย  โดยใช้จ านวนเงินที่ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่                
ปี ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท  เป็นฐานการคิดค านวณกับอัตราเงินเฟ้อแต่ละปีตัง้แต่ 

๑๐/ปี ๒๕๓๗... 
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ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๖๑ ตามดัชนีของธนาคารแหง่ประเทศไทย สรุปจ านวนเงนิปรับตามอัตราเงนิเฟ้อเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๖๒๒.๑๖ บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ซึ่งตัวเลขที่ได้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอข้างต้น คือ ให้การสงเคราะห์ตามความเสียหาย                     
ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละครั้ง ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท และเพื่อให้อัตราการช่วยเหลือกรณีประสบ         
สาธารณภัยที่ก าหนดมีความเหมาะสมเพียงพอหากเกิดเหตุในอนาคต คณะกรรมการจัดการ
สวัสดิการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๗๕๖) วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงมีข้อคิดเห็นร่วมกัน        
โดยให้ใช้อัตราวงเงินที่ปรับเพิ่มข้างต้น จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับเผื่ออัตราเงินเฟ้ออีก ๕ ปี 
ล่วงหน้า เพื่อให้วงเงนิช่วยเหลือครอบคลุมในอนาคต สก.ทบ. จงึได้ประมาณการจากสมมติฐานอัตรา
เงินเฟ้อตามส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการ         
จัดท างบประมาณปี ๒๕๖๒ = ร้อยละ ๒.๕ สามารถสรุปจ านวนอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มอีก ๕ ปี          
จากปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ จากฐานวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท เป็น ๑๑๓,๑๔๐.๘๒ บาท โดยขอเสนอ   
ปรับเป็น ๑๒๐,๐๐๐  บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ปี พ.ศ. อัตราเงนิเฟ้อ 
(ร้อยละ) 

ฐานวงเงนิ  
(๑๐๐,๐๐๐  บาท) 

จ านวนเงนิ 
ปรับเผื่อตามอัตรา 
เงนิเฟ้ออีก ๕ ปี  
จากปี ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๑ ๑.๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ 
๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ 
๒๕๖๖ 

๒.๕ 
๒.๕ 
๒.๕ 
๒.๕ 
๒.๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๒,๕๔๐.๐๐ 
๑๐๕,๐๖๒.๕๐ 
๑๐๗,๖๘๙.๐๖ 
๑๑๐,๓๘๑.๒๙ 
๑๑๓,๑๔๐.๘๒ 

จ านวนทีข่อเสนอปรับอัตราการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
   
 
 
 

๑๑/๕. การ... 
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  ๕. การวเิคราะห์ผลกระทบทางด้านการเงิน 
  วิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินของกองทุนสวัสดิการ ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐ 
ปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือพนักงานประสบสาธารณภัย  ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายคนละ ๑๒๐,๐๐๐  
บาท และประมาณการช่วยเหลือพนักงานจ านวน ๓๐ คน สมมติฐานจากจ านวนพนักงาน                  
ที่เกิดอุทกภัยที่อ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติปกติซึ่งมีจ านวนพนักงานขอความช่วยเหลือสูงสุด        
มิได้เป็นเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวิเคราะห์ภาพรวมการปรับเพิ่มสวัสดิการ     
ได้แก่ ค่าแพทย์ผ่าตัด เงินสงเคราะห์บุตร ตรวจสุขภาพพนักงาน  ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ         
ทางการเงินกองทุนสวัสดิการ โดยคาดการณ์ใน ๑๐ ปีข้างหน้า กองทุนสวัสดิการยังคงมีสภาพคล่อง
ทางการเงิน  มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๗๐ 
เงินกองทุนสวัสดิการสะสมจะเพิ่มเป็น ๔๘๘.๒๓๔ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ประมาณการ  
เงินกองทุนเท่ากับ ๓๔๔.๖๖๕ ล้านบาท ตามสิ่งที่สง่มาด้วย ๒ 
  ทั้งนี ้การพิจารณาน าเสนอดังกล่าวข้างต้นเป็นการน าเสนอในหลักการ  หากเห็นชอบ
การปรับปรุงอัตราการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัยตามที่เสนอ สก.ทบ. จะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒     
การสงเคราะหพ์นักงานและเงื่อนไขการขอรับการสงเคราะห ์ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ดังนี้ 
  ข้อ ๖ บริษัทจะให้การสงเคราะหพ์นักงานที่ประสบสาธารณภัยในกรณีบ้าน และ/หรือ 
ทรัพย์สินของพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส ได้รับความเสียหาย โดยใหก้ารสงเคราะหต์ามความเสียหาย
ที่เกิดขึน้จรงิในแตล่ะครัง้ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (แก้ไขเป็นไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท) 
  ข้อ ๗ เงื่อนไขการขอรับการสงเคราะห ์ 
       ข้อ ๗.๔ กรณีพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส ประสบสาธารณภัยในคราวเดียว  
พร้อมกันหลายหลัง ตามข้อ ๖.๑ และ/หรือ ข้อ ๖.๒ และ/หรือ ข้อ ๖.๓ ให้ได้รับการสงเคราะห์      
ตามสิทธิทุกกรณีแต่เมื่อรวมการสงเคราะห์ทุกกรณีดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(แก้ไขเป็นไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท) 
       ข้อ ๗.๕ กรณีสามีและภรรยาต่างเป็นพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์      
อันเกิดแก่บ้านและ/หรือ ทรัพย์สินที่ทั้งสองคนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดียวกัน ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่นขอรับสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ เว้นแต่ทั้งสองคนจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลังกัน 
ให้สามีและภรรยาต่างได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิของแต่ละคน คนละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
(แก้ไขเป็นไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท) 
 

 
๑๒/ส าหรับ... 
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  ส าหรับระเบียบข้ออื่น ๆ สก.ทบ. พิจารณาว่า ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงาน
กรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการปรับปรุงระเบียบล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗                 
โดยใช้สถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ เป็นหลักในการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ ทุกหัวข้อ   
เพื่อให้ระเบียบสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบ
สิทธิ์การสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ชัดเจน                   
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ระเบียบฯ จึงยังคงมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน           
จึงเสนอปรับเฉพาะวงเงินการช่วยเหลือจากเดิมให้ความช่วยเหลือตามที่เสียหายจริง ไม่เกิน     
๕๐,๐๐๐  บาท เป็นไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท ตามข้อมูลข้างตน้ โดยไม่ปรับปรุงขอ้อื่น ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สง่มาด้วย ๒ 
 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณปีระสบสาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ............ 
---------------------- 

 

 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗ (๕๖๗) เมื่อวันที่                
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์พนักงานกรณี   
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจน
เพื่อให้กระบวนการตรวจสิทธิ์การสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย  เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วชัดเจน  และมีประสทิธิภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  บริษัทจงึก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้ 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย      
พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับนับแตว่ันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐  รวมทั้งบรรดาระเบียบ  หรอืค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ หรอืซึ่งขัดหรอืแย้ง
กับระเบียบนี ้ ให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ 
 “บริษัท” หมายความว่า บริษัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด 
 “คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ” หมายความว่า  คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ           
ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงานซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาการสงเคราะห์พนักงนกรณี
ประสบสาธารณภัย 
 “สาธารณภัย” หมายความว่า  
 (๑) ภัยหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ได้แก่ อัคคีภัย วาต
ภัย   อุทกภัย  ธรณีพิบัติ  
 (๒) ภัยอันเกิดจากความไม่สงบภายใน  ได้แก่ ภัยอันเกิดจากการก่อจลาจล  การปฏิวัติ
รัฐประหาร  ภัยก่อการร้าย 
 “วันที่ประสบสาธารณภัย” หมายความว่า วันที่หน่วยงานราชการได้มีการประกาศ หรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่เริ่มต้นการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่นั้น ๆ และให้หมายความรวมถึงการ
แจ้งเป็นหนังสือ หรือผลการสืบสวน  หรือผลการพิสูจน์หลักฐานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง                             
ซึ่งมีขอ้ความระบุถึงสาเหตุ วัน เวลา สถานที่ ของการเกิดเหตุการณน์ั้น ๆ ด้วย 
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 “พนักงาน” หมายความว่า  พนักงาน บริษัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด 
 “คู่สมรส” หมายความว่า ภรรยา หรอื สามี โดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน 
 “บ้าน” หมายความว่า โรงเรือน หรอื สิ่งปลูกสร้างส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจ า และรวมถึง
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่มคีวามจ าเป็นในการอยู่อาศัยประจ านั้นดว้ย 
 ที่อยู่อาศัยประจ า” หมายความว่า บ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยประจ าทุกวันโดยปกติ  ซึ่งไม่ได้
หมายถึงการกลับไปพักอาศัยอยู่เป็นการช่ัวคราว 
 “ทรัพย์สิน” หมายความว่า สิ่งของอันเป็นวัตถุปัจจัยจ าเป็นในการด ารงชีพของสามัญชน
โดยทั่วไป  ได้แก่ เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่มและของใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้ไม่รวมถึงพืชพันธุ์ต่าง ๆ 
ยานพาหนะ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยกเว้น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจ าเป็นให้เบิกได้                                       
ตามมตคิณะกรรมการจัดการสวัสดิการ 
 “การสงเคราะห์” หมายความว่า เงินช่วยเหลือที่บริษัทจ่ายให้แก่พนักงานเพื่อบรรเทาความ
เสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่บ้าน และ/หรือ ทรัพย์สินของพนักงาน และ/หรือ คู่สมรสที่ประสบสาธารณภัย  
โดยที่พนักงาน  และ/หรอื คู่สมรส  ไม่มเีจตนา หรอืจงใจที่จะกระท าให้เกิดสาธารณภัยนัน้ 

หมวดที่ ๑ 
คณะอนุกรรมการ 

 ข้อ ๕. คณะอนุกรรมการ 
  ๕.๑ ให้มีคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เรียกว่า 
“ คณ ะอนุ ก ร ร ม ก า รพิ จ า รณ าก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์ พ นั ก ง า น ก รณี ป ร ะ ส บส า ธ า รณภั ย ”                                     
โดยคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแตง่ตัง้ 
  ๕.๒ คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ ตรวจสอบประเมินความเสียหายของบ้าน และ/หรือ ทรัพย์สิน             
ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน 
   ๕.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานการขอรับเงิน
ช่วยเหลือให้ตรงตามหลักเกณฑข์องระเบียบ 
   ๕.๒.๓ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดการสวัสดิการเพื่อพิจารณา
อนุมัตเิงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานผู้ยื่นค ารอ้ง  
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หมวดที่ ๒ 
การสงเคราะห์พนักงาน และเงื่อนไขการขอรับการสงเคราะห์ 

 ข้อ ๖.๑ บริษัทจะให้การสงเคราะห์พนักงานที่ประสบสาธารณภัยในกรณีบ้าน และ/หรือ 
ทรัพย์สินของพนักงาน และ/หรือ  คู่ สมรส ได้ รับความเสียหาย โดยให้การสงเคราะห์                           
ตามความเสียหายที่เกิดขึน้จรงิในแตล่ะครัง้ ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้ 
  ๖.๑ กรณีบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยประจ าหลังที่ประสบสาธารณภัย ต้องมีชื่อพนักงาน 
และ/หรือ คู่สมรสปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยประจ านั้น ก่อนวันที่ประสบสาธารณภัย
บริษัทจะให้การสงเคราะห ์ดังนี้ 
   ๖.๑.๑ กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ให้การสงเคราะห์ทั้งในส่วนของบ้านและ
ทรัพย์สิน  
   ๖.๑.๒ กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ให้การสงเคราะหเ์ฉพาะในส่วนของ  
ทรัพย์สิน  
  ๖.๒ กรณีบ้านเช่า ต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจ า และมีชื่อพนักงานเป็นผู้เช่าบ้านใน
สัญญาเชา่ก่อนวันที่ประสบสาธารณภัย ให้การสงเคราะหเ์ฉพาะในส่วนของทรัพย์สิน 
  ๖.๓ กรณีที่พักอาศัยที่บริษัทเป็นผู้จัดหา ให้การสงเคราะหเ์ฉพาะในส่วนของทรัพย์สิน  
 ข้อ ๗. เงื่อนไขการขอรับการสงเคราะห์ 
  ๗.๑ กรณีที่พนักงาน  และ/หรือ คู่สมรส เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังที่ประสบ      
สาธารณภัย แต่ยังไม่ได้โอนย้ายชื่อตนเองเข้าทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว  ตามข้อ ๖.๑ ให้แสดง
หลักฐาน    ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามข้อ ๑๐.๒ (๗) เพื่อขอรับสิทธิการสงเคราะห์ภายหลังได้ แต่
ทั้งนี้ระยะเวลาในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีกรรมสิทธิ์จนถึงวันที่ประสบสาธารณ
ภัย จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
  ๗.๒ กรณีที่ได้รับค าสั่งโอนย้ายไปปฏิบัติงานประจ า ให้พนักงานมีสิทธิเลือกที่จะ
ขอรับการสงเคราะห์ในความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ บ้าน และ/หรือ ทรัพย์สิน ที่ประสบสาธารณภัย 
ตามความประสงค์ที่ตนมสีิทธิในข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๒ หรอื ข้อ ๖.๓ ข้อใดข้อหนึ่ง   
 

 
 
 

                                                           
๑ ข้อ ๖. แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ........... 
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  ๗.๓ กรณีความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ บ้าน และ/หรือ ทรัพย์สิน ที่พนักงานได้รับ      
การสงเคราะห์  ตามข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๒ ข้อ ๖.๓ ดังกล่าว  หากมีสาเหตุเกิดจากอุทกภัย มากกว่า ๑ 
ครั้ง ในรอบปีปฏิทินเดียวกัน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การสงเคราะหแ์ก่พนักงานเฉพาะ     
บ้านหลังเดิมเท่านั้น ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ้านหลังเดิม  ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการจัดการสวัสดิการในการพิจารณาให้การสงเคราะห์ 
  ๗.๔ ๒ กรณีพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส  ประสบสาธารณภัยในคราวเดียว  พรอ้มกัน 
หลายหลัง  ตามข้อ ๖.๑  และ/หรือ  ขอ้ ๖.๒  และ/หรือ ๖.๓ ให้ได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิทุกกรณี
แตเ่มื่อรวมการสงเคราะหท์ุกกรณีดังกล่าวแล้ว  ตอ้งไม่เกินครั้งละ ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
  ๗.๕ ๓ กรณีสามีและภรรยาต่างเป็นพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์อันเกิดแก่
บ้าน และ/หรือ ทรัพย์สินที่ทั้งสองคนมีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้านหลังเดียวกัน  ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผูย้ื่น
ขอรับสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ เว้นแต่ทั้งสองคนจะมีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้านคนละหลังกัน ให้สามี
และภรรยาตา่งได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิของแตล่ะคน คนละไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ ๘. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ หากพนักงาน และ/หรือ คู่สมรสตกอยู่ในฐานะเป็น    
ผูม้ีสว่นที่จะต้องร่วมรับผดิในสาธารณภัยที่เกิดขึน้นั้นด้วย  บริษัทจะชะลอการพิจารณาการสงเคราะห์
ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  ยกเว้นมีหลักฐานที่แสดงว่า พนักงาน และ/หรือ คู่สมรส  ไม่มีเจตนา   
หรอืจงใจที่จะกระท าให้เกิดสาธารณภัยนั้น 
 ข้อ ๙. ในกรณีพนักงานที่ประสบสาธารณภัย ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นหรือ     
จากผู้รับประกันภัยแล้ว ไม่ตัดสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะหต์ามระเบียบนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒ ข้อ ๗.๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ........... 
๓ ข้อ ๗.๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ........... 
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หมวดที่ ๓ 
วิธีการขอรับการสงเคราะห์ 

 ข้อ ๑๐. วิธีการขอรับการสงเคราะห์ 
  ๑๐.๑  พนักงานผู้ประสบสาธารณภัยต้องยื่นค าร้องตามแบบฟอร์ม “ใบขอรับ         
การสงเคราะห์” พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๐.๒ ต่อกองสวัสดิการภายในสามสิบวัน      
นับแต่วันที่ประสบสาธารณภัย  เพื่อรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในเบื้องต้นก่อน
น าส่งคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป 
  ในกรณีที่ ไม่สามารถยื่นค าร้องฯ ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคแรกได้                  
ให้พนักงานช้ีแจงเหตุผลพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้วย 
  ๑๐.๒ ให้พนักงานผู้ยื่นค าร้องขอรับการสงเคราะห์  แสดงรายละเอียดพร้อม      
หลักฐาน  ดังนี้  
   (๑) ส าเนาทะเบียบบ้านหลังที่ประสบสาธารณภัย พร้อมแผนที่ประกอบ        
ซึ่งมีชื่อพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส อยู่ในทะเบียบบ้านหลังดังกล่าว ก่อนวันที่ประสบสาธารณภัย   
(กรณีใช้สทิธิตามข้อ ๖.๑.๑  หรอื ข้อ ๖.๑.๒)   
   (๒) ส าเนาสัญญาเช่าบ้านหลังที่ประสบสาธารณภัย  ซึ่งมีชื่อพนักงานเป็น       
ผูเ้ชา่บ้านในสัญญาเช่า (กรณีใช้สทิธิตามข้อ ๖.๒)  
   (๓) ส าเนาค าสั่งบริษัทให้โอนย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานประจ า (กรณีใช้สิทธิ
ตามข้อ ๗.๒) 
   (๔) ภาพถ่ายบ้าน และ/หรือ ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
(ถ้ามี) 
   (๕) สภาพความเสียหาย รายการทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย 
ตามที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 
   (๖) ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีพนักงานขอรับการสงเคราะห์ในส่วนของ         
คู่สมรส) 
   (๗) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า  บ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน และ/หรือ   
คู่สมรส เชน่  ส าเนาสัญญาซือ้ขาย ส าเนาสัญญากู้เงินและส าเนาสัญญาจ านอง เป็นต้น (กรณีใช้สิทธิ
ตามข้อ ๖.๑.๑ หรอื ข้อ ๗.๑) 
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   (๘) หนังสือประทับตรารับรองการประสบสาธารณภัย จากนายอ าเภอ หรือ 
ผู้อ านวยการเขต หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หากไม่มีตราประทับ
จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรองด้วย  หรือเอกสารหลักฐานที่หน่วยราชการได้มีการ
ประกาศ   หรอืแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่เริ่มตน้ของการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่นัน้ ๆ 
   (๙) ในกรณีประสบอัคคีภัย ต้องมีบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ หรือ      
ผลการสืบสวน หรือผลการพิสูจน์หลักฐานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อความระบุถึง
สาเหตุวัน เวลา สถานที่ของการเกิดอัคคีภัย  เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดว้ย 
 ข้อ ๑๑. กรณีที่พนักงานมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้มีสิทธิขอรับ          
การสงเคราะห์ได้ตามระเบียบ  ให้พนักงานยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปยังกองสวัสดิการภายใน     
สามสิบวัน นับจากวันที่พนักงานได้รับแจ้งผลการพิจารณาในครั้งแรก  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการพิจารณา 
 

หมวดที่ ๔ 
บทลงโทษ 

 ข้อ ๑๒. พนักงานผู้ใดใช้สิทธิ หรือ พยายามใช้สิทธิ  โดยมิชอบในการขอรับการสงเคราะห์   
ตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดการสวัสดิการรายงานน าเสนอบริษัท เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย  
และพนักงานต้องส่งเงินคืนให้กับบริษัท ภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ
ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๓. ให้คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ  มีอ านาจในการก าหนดวิธีปฏิบัติปลีกย่อยได้
เท่าที่จ าเป็น  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ และในกรณีมีปัญหาในการ
ปฏิบัติ       ให้คณะกรรมการจัดการสวัสดิการเป็นผูว้ินจิฉัยชีข้าด 

  

     ประกาศ ณ วันที่.........................................พ.ศ. ............. 

 

 

             (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
                    ประธานกรรมการ 
                 บริษัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด 
 



- ร่าง - 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณปีระสบสาธารณภัย 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ............ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบ           
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัยมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ในการ
ประชุมครั้งที่ ...../.........(..........) เมื่อวันที่ ............................. จงึก าหนดระเบียบไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...........” 
 ข้อ ๒. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับนับแตว่ันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบ          
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน 
  ข้อ ๖. บริษัทจะให้การสงเคราะห์พนักงานที่ประสบสาธารณภัยในกรณีบ้าน และ/
หรือ ทรัพย์สินของพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส ได้รับความเสียหาย โดยให้การสงเคราะห์                          
ตามความเสียหายที่เกิดขึน้จรงิในแตล่ะครัง้ ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ ๔. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๔ แห่งระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบ            
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน 
  ข้อ ๗.๔ กรณีพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส ประสบสาธารณภัยในคราวเดียว พร้อมกัน 
หลายหลัง ตามข้อ ๖.๑  และ/หรือ  ข้อ ๖.๒  และ/หรือ ๖.๓ ให้ได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิทุกกรณี
แตเ่มื่อรวมการสงเคราะหท์ุกกรณีดังกล่าวแล้ว ต้องไม่เกินครัง้ละ ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ ๕. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบ            
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน 
  ๗.๕  กรณีสามีและภรรยาต่างเป็นพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์อันเกิดแก่
บ้าน และ/หรือ ทรัพย์สินที่ทั้งสองคนมีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้านหลังเดียวกัน ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ขอรับสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ เว้นแต่ทั้งสองคนจะมีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้านคนละหลังกัน ให้สามี
และภรรยาตา่งได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิของแตล่ะคน คนละไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
     ประกาศ ณ วันที่.........................................พ.ศ. ............. 

              
                  (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
                        ประธานกรรมการ 
                 บริษัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด 



สิ่งที่สง่มาด้วย ๓ 
 

ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ข้อ ระเบียบปัจจุบนั เสนอขอปรบัใหม ่ หมายเหต ุ
ข้อ ๑. ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์

พนักงานกรณปีระสบสาธาณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗” 
คงเดิม  

ข้อ ๒. ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็น   
ตน้ไป 

คงเดิม  

ข้อ ๓. ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบวา่ด้วย การสงเคราะห์พนักงานกรณี
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมท้ังบรรดาระเบียบ หรอื  
ค าสั่งอื่นใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยง้กับระเบียบนี้ ให้ใชร้ะเบียบนี้แทน 

คงเดิม  

ข้อ ๔. ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ 
“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
“คณะกรรมการจั ดการสวั สดิ การ ” หมายความว่ า              
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการตามระเบียบว่าด้วย
สวัสดกิารพนักงานซึ่งใชบั้งคับอยู่ในปัจจุบัน  
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการ
พจิารณาการสงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย 
“สาธารณภัย” หมายความว่า  
   (๑) ภัยหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นซึ่งยังผลให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพยส์ิน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัต ิ
   (๒) ภัยอันเกิดจากความไม่สงบภายใน ได้แก่ ภัยอันเกิด
จากการก่อจลาจล การปฏวิัต ิรัฐประหาร ภัยก่อการร้าย 

คงเดิม  



- ๒ - 
 

ข้อ ระเบียบปัจจุบนั เสนอขอปรบัใหม ่ หมายเหต ุ
 “วันท่ีประสบสาธารณภัย” หมายความว่า วันท่ีหน่วยงาน

ราชการได้มีการประกาศ หรือ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
วัน ท่ี เ ร่ิมต้นการเกิดสาธารณภัยในพื้น ท่ีนั้นๆ และให้
หมายความรวมถึงการแจ้งเป็นหนังสือ หรือผลการสืบสวน 
หรือผลการพิสูจน์หลักฐานของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีข้อความระบุถึงสาเหตุ วัน เวลา สถานท่ี ของการเกิด
เหตุการณ์น้ัน ๆ ด้วย 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 
“คู่สมรส” หมายความว่า ภรรยา หรือ สามี โดยชอบด้วย
กฎหมายของพนักงาน 
“บ้าน” หมายความว่า โรงเรือน หรือ สิ่งปลูกสร้างส าหรับใช้
เป็นท่ีอยู่อาศัยประจ า และรวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ท่ีมี
ความจ าเป็นในการอยู่อาศัยประจ านั้นด้วย 
“ท่ีอยู่อาศัยประจ า” หมายความว่า บ้านอันเป็นท่ีอยู่อาศัย
ประจ าทุกวันโดยปกติ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการกลับไปพักอาศัย
อยู่เป็นคร้ังคราว 
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า สิ่งของอันเป็นวัตถุปัจจัยจ าเป็น 
ในการด ารงชีพของสามัญชนโดยท่ัวไป ได้แก่ เคร่ืองนอน 
เคร่ืองนุ่งห่มและของใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้ไม่รวมถึงพืชพันธ์ุ 
ต่าง ๆ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยกเว้น อุปกรณ์
เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ท่ี มี ค ว ามจ า เ ป็ น  ใ ห้ เ บิ ก ไ ด้ ต ามมติ
คณะกรรมการจัดการสวัสดกิาร 

คงเดิม  



 - ๓ - 
 

ข้อ ระเบียบปัจจุบนั เสนอขอปรบัใหม ่ หมายเหต ุ
 “การสงเคราะห์” หมายความว่า เงินช่วยเหลือท่ีบริษัทจ่าย

ให้แก่พนักงานเพื่อบรรเทาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่บ้าน 
และ/หรือ ทรัพย์สินของพนักงาน และ/หรือ คู่สมรสท่ีประสบ
สาธารณภัย โดยท่ีพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส ไม่มีเจตนา 
หรือจงใจที่จะกระท าให้เกิดสาธารณภัยน้ัน 

คงเดิม  

ข้อ ๕. ข้อ ๕. คณะอนุกรรมการ 
     ๕.๑ ให้มีคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่น้อย
กว่าสามคน เรียกว่า “คณะอนุกรรมการพิจารณาการ
สงเคราะห์พนักงานกรณีประสบสาธารณภัย”                 โดย
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและ
แตง่ตัง้ 
     ๕.๒ คณะอนุกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
        ๕.๒.๑ ตรวจสอบประเมินความเสียหายของบ้าน และ/
หรือ ทรัพย์สินท่ีประสบสาธารณภัยตามท่ีได้รับแจ้งจาก
พนักงาน 
        ๕.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสาร
หลักฐานการขอรับเงินช่วยเหลือให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบ 
        ๕.๒.๓ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดการ
สวัสดิการเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงาน    
ผู้ย่ืนค ารอ้ง 

คงเดิม  
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ข้อ ระเบียบปัจจุบนั เสนอขอปรบัใหม ่ หมายเหต ุ
ข้อ ๖. ข้อ ๖ .  บริษัทจะให้การสงเคราะห์พนักงานท่ีประสบ          

สาธารณภัยในกรณีบ้านและ /หรือทรัพย์สินของพนักงาน  
และ/หรือ คู่สมรส  ได้รับความเสียหาย โดยให้การสงเคราะห์
ตามความเสียหายท่ี เกิดขึ้นจ ริงในแต่ละค ร้ัง  ไม่ เกิน   
๕๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ กรณีบ้านหรือท่ีอยู่อาศัยประจ าหลังท่ีประสบ     
สาธารณภัย ต้องมีชื่อพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส ปรากฏ   
อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ ท่ีอยู่อาศัยประจ านั้น ก่อนวันท่ี
ประสบสาธารณภัย บริษัทจะให้การสงเคราะห์ ดังนี้ 
               ๖ .๑ .๑ กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  ให้การ
สงเคราะห์ท้ังในสว่นของบ้านและทรัพย์สนิ    
               ๖ .๑ .๒ กรณี ท่ี ไม่ ได้ เ ป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ           
ให้การสงเคราะห์เฉพาะในสว่นของทรัพย์สนิ 
      ๖.๒ กรณีบ้านเช่า ต้องเป็นท่ีอยู่อาศัยประจ า และมีชื่อ
พนักงานเป็นผู้ เช่าบ้านในสัญญาเช่าก่อนวันท่ีประสบ          
สาธารณภัย  ให้การสงเคราะห์เฉพาะในสว่นของทรัพย์สนิ 
       ๖ .๓ กรณี ท่ีพักอาศัยท่ีบริษัทเป็นผู้จัดหา ให้การ
สงเคราะห์เฉพาะในสว่นของทรัพย์สนิ  

ข้อ ๖ .  บริษัทจะให้การสงเคราะห์พนักงานท่ีประสบ              
สาธารณภัยในกรณีบ้านและ/หรือทรัพย์สินของพนักงาน  
และ/หรือคู่สมรส ได้รับความเสียหาย โดยให้การสงเคราะห์
ตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละคร้ัง ไม่ เกิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
      ๖.๑ กรณีบ้านหรือท่ีอยู่อาศัยประจ าหลังท่ีประสบ            
สาธารณภัย ต้องมีชื่อพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส ปรากฏ        
อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ ท่ีอยู่อาศัยประจ านั้น ก่อนวันท่ี
ประสบสาธารณภัย บริษัทจะให้การสงเคราะห์ ดังนี้ 
               ๖.๑.๑ กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  ให้การ
สงเคราะห์ท้ังในสว่นของบ้านและทรัพย์สนิ    
               ๖ .๑ .๒ กรณีท่ีไม่ได้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ              
ให้การสงเคราะห์เฉพาะในสว่นของทรัพย์สนิ 
      ๖.๒ กรณบ้ีานเชา่ ตอ้งเป็นท่ีอยูอ่าศัยประจ า และมีช่ือ
พนักงานเป็นผู้ เช่าบ้านในสัญญาเช่าก่อนวันท่ีประสบ               
สาธารณภัย  ให้การสงเคราะห์เฉพาะในสว่นของทรัพย์สนิ 
       ๖.๓ กรณีท่ีพักอาศัยท่ีบริษัทเป็นผู้จัดหา ให้การ
สงเคราะห์เฉพาะในสว่นของทรัพย์สนิ 

ปรับเฉพาะในส่วนของวงเงินการช่วยเหลือ จาก 
๕๐,๐๐๐  บาท เป็นไมเ่กิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท  ท้ังน้ี
เพื่อให้การช่วยเหลือมีความเหมาะสมเพียงพอต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



- ๕ – 
ข้อ ระเบียบปัจจุบนั เสนอขอปรบัใหม ่ หมายเหต ุ

ข้อ ๗. ข้อ ๗. เงื่อนไขการขอรับการสงเคราะห์  
       ๗.๑ กรณีท่ีพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิบ้านหลังท่ีประสบสาธารณภัย แต่ยังไม่ได้โอนย้าย
ชื่อตนเองเข้าทะเบียนบ้านหลังดังกลา่ว ตามขอ้ ๖.๑ ให้แสดง    
หลักฐานผู้ เ ป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ตามข้อ ๑๐.๒ (๗)         
เพื่อขอรับสิทธิการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือภายหลังได้ แต่
ท้ังนี้ระยะเวลาในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ นับตั้งแต่วันท่ี         
เร่ิมมีกรรมสิทธ์ิจนถึงวันท่ีประสบสาธารณภัย จะต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสบิวัน        
       ๗.๒ กรณีท่ีได้รับค าสั่งโอนย้ายไปปฏิบัติงานประจ า      
ให้พนักงานมีสิทธิเลือกท่ีจะขอรับการสงเคราะห์ในความ      
เสียหาย อันเกิดขึ้นแก่ บ้าน และ/หรือ ทรัพย์สิน ท่ีประสบ    
สาธารณภัย ตามความประสงค์ท่ีตนมีสิทธิ ในข้อ ๖.๑        
ข้อ ๖.๒ หรือ ข้อ ๖.๓ ข้อใดข้อหนึ่ง 
       ๗.๓ กรณีความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ บ้าน และ/หรือ 
ทรัพย์สิน ท่ีพนักงานได้รับการสงเคราะห์ ตามข้อ ๖.๑ ข้อ 
๖.๒ หรือ ข้อ ๖.๓ ดังกล่าว หากมีสาเหตุเกิดจากอุทกภัย
มากกว่า ๑ คร้ัง ในรอบปีปฏิทินเดียวกัน บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ
ในการพิจารณาให้การสงเคราะห์แก่พนักงานเฉพาะ         
บ้านหลังเดิมเท่านั้น  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นอันควรท่ีจะต้อง
เปลี่ ยนแปลง ท่ีอยู่ บ้ า นหลั ง เดิ ม  ให้ เ ป็นอ านาจของ
คณะกรรมการจัดการสวัสดิการในการพิจารณาให้การ
สงเคราะห ์        

คงเดิม  
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ข้อ ระเบียบปัจจุบนั เสนอขอปรบัใหม ่ หมายเหต ุ
       ๗ .๔ กรณีพนั กง าน  และ /ห รือ  คู่ สมรส  ประสบ               

สาธารณภัยในคราวเดียวพร้อมกันหลายหลัง ตามข้อ ๖.๑ 
และ/หรือ ข้อ ๖.๒ และ/หรือ ข้อ ๖.๓ ให้ได้รับการสงเคราะห์
ตามสิทธิทุกกรณี แต่เมื่อรวมการสงเคราะห์ทุกกรณีดังกล่าว
แลว้ ต้องไมเ่กิน ครัง้ละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
      ๗.๕ กรณีสามีและภรรยาต่างเป็นพนักงานผู้มีสิทธิได้รับ
การสงเคราะห์อันเกิดแก่บ้าน และ/หรือ ทรัพย์สนิท่ีท้ังสองคน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดียวกัน ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง      
เป็นผู้ยื่นขอรับสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว ท้ังนี้เว้นแต่ท้ังสองคน   
จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลังกัน  ให้สามีและภรรยา
ต่างได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิของแต่ละคนคนละไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐  บาท   

      ๗ .๔ กรณีพนั กง าน  และ /ห รือ  คู่ สมรส  ประสบ               
สาธารณภัยในคราวเดียวพร้อมกันหลายหลัง ตามข้อ ๖.๑ 
และ/หรือ ข้อ ๖.๒ และ/หรือ ข้อ ๖.๓ ให้ได้รับการสงเคราะห์
ตามสิทธิทุกกรณี แต่เมื่อรวมการสงเคราะห์ทุกกรณีดังกล่าว
แลว้ ตอ้งไม่เกิน ครัง้ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
      ๗.๕ กรณีสามีและภรรยาต่างเป็นพนักงานผู้มีสิทธิได้รับ
การสงเคราะห์อันเกิดแก่บ้าน และ/หรือ ทรัพย์สนิท่ีท้ังสองคน         
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดียวกัน ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง                   
เป็นผู้ยื่นขอรับสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้เว้นแต่ท้ังสองคน       
จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลังกัน  ให้สามีและภรรยา     
ต่างได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิของแต่ละคนคนละไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐  บาท   

ปรับเฉพาะในส่วนของวงเงินการช่วยเหลือ       
จาก ๕๐,๐๐๐  บาท เป็นไมเ่กิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท    
ท้ังนี้ เพื่ อให้การช่วยเหลือมีความเหมาะสม
เพียงพอต่อความเสียหายท่ี เกิดขึ้นจ ริงและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 

ข้อ ๘. ข้อ ๘. ภายใต้บังคับ ข้อ ๖. และ ข้อ ๗. หากพนักงาน และ/
หรือ คู่สมรสตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนท่ีจะต้องร่วมรับผิด 
ในสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นนั้นด้วย บริษัทจะชะลอการพิจารณา
การสงเคราะห์ไว้ก่อนจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด ยกเวน้มหีลักฐานท่ี
แสดงว่า พนักงาน และ/หรือ คู่สมรส ไม่มีเจตนา หรือ จงใจที่
จะกระท าให้เกิดสาธารณภัยน้ัน 

คงเดิม  

 
 
 
 
 



- ๗ - 
 

ข้อ ระเบียบปัจจุบนั เสนอขอปรบัใหม ่ หมายเหต ุ
ข้อ ๙. ข้อ ๙. ในกรณีพนักงานท่ีประสบสาธารณภัย  ได้รับความ     

ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้รับประกันภัยแล้ว         
ไมต่ัดสทิธิท่ีจะได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ 

คงเดิม  

ข้อ ๑๐. ข้อ ๑๐. วธีิการขอรับการสงเคราะห์  
    ๑๐ .๑ พนักงานผู้ประสบสาธารณภัยต้องยื่นค าร้อง      
ตามแบบฟอร์ม “ใบขอรับการสงเคราะห์” พร้อมท้ังแนบ
เอกสารหลักฐาน ตามข้อ ๑๐.๒ ต่อกองสวัสดิการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประสบสาธารณภัย  เพื่อรวบรวมและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในเบื้องต้นก่อนน าส่ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาตอ่ไป   
     ในกรณีท่ีไม่สามารถยื่นค ารอ้งฯ ภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคแรกได้ ให้พนักงานชี้แจงเหตุผลพร้อมหลักฐาน     
(ถ้ามี) ประกอบการพจิารณาของคณะอนุกรรมการดว้ย  
    ๑๐.๒ ให้พนักงานผู้ยื่นค ารอ้งขอรับการสงเคราะห์  แสดง
รายละเอยีดพร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
       (๑) ส าเนาทะเบียนบ้านหลังท่ีประสบสาธารณภัย 
พร้อมแผนท่ีประกอบ ซึ่งมีช่ือพนักงาน และ/หรือ คู่สมรส อยู่
ในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว ก่อนวันท่ีประสบสาธารณภัย 
(กรณใีชส้ิทธิตาม  ข้อ ๖.๑.๑ หรือ ข้อ ๖.๑.๒) 
  

คงเดิม  

 
 
 



- ๘ - 
 

ข้อ ระเบียบปัจจุบนั เสนอขอปรบัใหม ่ หมายเหต ุ
    (๒) ส าเนาสัญญาเช่าบ้านหลังท่ีประสบสาธารณภัย ซึ่งมีช่ือ

พนักงานเป็นผู้เช่าบ้านในสัญญาเช่า (กรณีใช้สิทธิตามข้อ 
๖.๒) 
   (๓) ส าเนาค าสั่งบริษัทให้โอนย้ายพนักงานไปปฏิบัติงาน
ประจ า (กรณใีชส้ิทธิตามข้อ ๗.๒) 
  (๔) ภาพถ่ายบ้าน และ/หรือ ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย (ถ้าม)ี  
  (๕) สภาพความเสียหาย รายการทรัพย์สินและมูลค่า
ทรัพย์สนิท่ีเสียหายตามท่ีเกิดขึ้นจรงิ (ถ้าม)ี 
  (๖ ) ส า เนาทะเ บียนสมรส (กรณีพนักงานขอรับการ
สงเคราะห์ในสว่นของคู่สมรส) 
  (๗) เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงว่า บ้านเป็นกรรมสิทธ์ิของ
พนักงาน และ/หรือ คู่สมรส เช่น ส าเนาสัญญาซือ้ขาย  ส าเนา
สัญญากู้เงินและส าเนาสัญญาจ านอง  เป็นต้น (กรณีใช้สิทธิ
ตามขอ้ ๖.๑.๑ หรือ  ข้อ (๗.๑) 
   (๘) หนังสือประทับตรารับรองการประสบสาธารณภัย  
จากนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขต หรือนายกเทศมนตรี 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หากไม่มีตราประทับ
จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ รับรองด้วย หรือ
เอกสารหลักฐานท่ีหน่วยราชการได้มีการประกาศ หรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันท่ีเร่ิมต้นของการเกิดสาธารณภัย      
ในพืน้ท่ีน้ัน ๆ 

คงเดิม  



- ๙ - 
 

ข้อ ระเบียบปัจจุบนั เสนอขอปรบัใหม ่ หมายเหต ุ
     (๙) ในกรณีประสบอัคคีภัย ต้องมีบันทึกประจ าวันจาก

สถานีต ารวจ หรือผลการสืบสวน หรือผลการพิสูจน์หลักฐาน
ของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อความระบุถึงสาเหตุ 
วัน  เวลา สถาน ท่ีของการเกิดอัคคีภัย  เ ป็นหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาเพ่ิมเตมิดว้ย       

คงเดิม  

ข้อ ๑๑. ข้อ ๑๑. กรณีท่ีพนักงานมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเพื่อแสดงให้
เห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือได้ตาม
ระเบียบ ให้พนักงานยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปยังกอง
สวัสดิการ ภายในสามสิบวัน นับจากวันท่ีพนักงานได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาจากบริษัทในคร้ังแรก เพื่อตรวจสอบและ
น าเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการสวัสดกิารพจิารณา 

คงเดิม  

ข้อ ๑๒. ข้อ ๑๒. พนักงานผู้ใดใช้สิทธิ หรือ พยายามใช้สิทธิโดยมิชอบ
ในการขอรับการสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
จัดการสวัสดกิารรายงานน าเสนอบริษัทเพื่อพิจารณาโทษทาง
วนิัย และพนักงานตอ้งส่งเงินคืนให้กับบริษัท ภายในระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการจัดการสวัสดกิารก าหนด 

คงเดิม  

ข้อ ๑๓. ข้อ ๑๓. ให้คณะกรรมการจัดการสวัสดิการ  มีอ านาจในการ
ก าหนดวิธีปฏิบัติปลีกย่อยได้เท่าท่ีจ าเป็น แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้  และในกรณีมีปัญหา  
ในการปฏิบัติให้คณะกรรมการจัดการสวัสดิการเป็นผู้วินจิฉัย
ชี้ขาด 

คงเดิม  

 



 
 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๒๑๓) 
วันท่ี ๒๕ กันยายน 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- 
 
 
 
 
 
 
 
  


