




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๒    เรื่อง   การขอให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ  
      นายช่างภาคพื้นดิน และช่างประจ าอากาศยาน 
 
๑. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 

 
๒. ความเป็นมา   

กรรมการสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(๑๙๖) เมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุกข์มายังสหภาพแรงงานฯ ขอให้เป็น
ตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ 
นายช่างภาคพืน้ดิน และช่างประจ าอากาศยาน (อ้างถึง  หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหง่ประเทศ
ไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๔๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)  
    สืบเนือ่งจากสหภาพแรงงานฯ มคีวามเห็นดังนี้ 

๑. บริษัทฯ มีเครื่องบินส าหรับใช้ในการบินทดสอบ ซึ่งเป็นภารกิจทางด้านปฏิบัติการ 
ที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันบุคลากรด้านนี้มีอัตราการลาออกไปท างานที่ภาคเอกชนสูง 
เนื่องจากภาคเอกชนให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาก ส่งผลกระทบกับภารกิจของ
หน่วยงานนี ้

๒. บริษัทฯ ทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตและเงินเพิ่มต่าง ๆ ตามประกาศบริษัทฯ  
ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีการปรับค่าใบอนุญาต
เพิ่มขึน้ร้อยละ ๕๐ แต่ไม่ได้ปรับใหก้ับผูป้ฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มควบคุมอากาศยาน 

ดังนั้น สหภาพแรงงานฯ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาด าเนินการดังนี้  
๑. ขอใหบ้ริษัทฯ ปรับค่าตอบแทนใหก้ับนักบินที่ท าการบินใหก้ับบริษัทฯ  
๒. ขอให้บริษัทฯ ปรับค่าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี หรือสูงกว่า และนายช่าง

ภาคพืน้ดิน และช่างประจ าอากาศยาน 
(รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง) 

๒/๓. ผลการด าเนินการ... 
 



-๒- 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบในการประชุมวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีความเห็นว่า
เนื่องจากในขณะนีย้ังมคีวามไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ีเรื่องการก าหนดขอบเขตสภาพ
การจ้างที่เกี่ยวกับการเงินส าหรับรัฐวิสาหกิจ  ดังนั้นบริษัทฯ  จึงควรหารือเป็นหนังสือไปยังกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เพื่อขอความเห็นในกรณีที่บริษัทฯ จะปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน เรื่องการ
ปรับค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติหน้าที่นักบิน ว่าสามารถกระท าได้เองหรือไม่ อย่างไร พร้อมกันนี้ให้บริษัทฯ หาข้อมูล
จากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ส าหรับการปรับค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน และค่าใบอนุญาตช่างประจ าอากาศยาน
นั้น บริษัทฯ มีแผนจะด าเนินการพิจารณาทบทวนเรื่องนี้ภายในปี ๒๕๖๑ พร้อมกับการพิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทน Phase 3  ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี(ครม.) ก่อน  
 
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๓    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. จัดท าข้อมูลและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมตามข้อพิจารณาของสายบังคับบัญชา  และ
น าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสายบังคับบัญชาพิจารณา  ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า
เพิ่มเติมจะน ามารายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
       
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๔    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. จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ เพื่อน าเสนอที่ประชุม  TM  หากเห็นชอบจะน าเสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไป 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๕    เรื่อง   การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒. เรือ่ง “การเจรญิเติบโตและการเพิ่มต าแหน่งงาน

ของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม  
ครั้ งที่  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   และที่ผ่านมาเกิด
ความไม่ เป็นธรรมระหว่างกลุ่มงานวิศวกรรมภูมิภาคเมื่อเทียบกับกลุ่มงานวิศวกรรมส่วนกลาง และ 
กลุ่มงานควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการเหมือนกัน   สหภาพแรงงานฯ ขอเสนอให้บริษัทฯ 
พิจารณาใน ๓ ประเด็นดังนี ้

๑) การเจริญเติบโตในสายงานวิศวกรรมและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค 
๒) การเพิ่มอัตราก าลังผู้จัดการงานวิศวกรรมหรือเทียบเท่าในทุกสายงานวิศวกรรม

ภูมภิาค และงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค 
๓) การเพิ่มอัตราก าลังวิศวกรหมุนเวียนหอบังคับการบินลูกข่าย 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ทกบ. จัดท าข้อมูลและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมตามข้อพิจารณาของสายบังคับบัญชา  และ
น าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสายบังคับบัญชาพิจารณา   ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า
เพิ่มเติมจะน ามารายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
       
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง   กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓        เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
                               นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
วาระที่ ๔.๓.๑     เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน  กรณ ี“ภาคทัณฑ”์  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 
ครั้งที่  ๘ /๒๕๕๙  (๑๘๘ ) วันที่  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๙  เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ ยวกับพนักงาน  
กรณี “ภาคทัณฑ์”  สืบเนื ่องจากบริษัทฯ ได้ก าหนดข้อบังคับเกี ่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์” และ 
ใช้ลงโทษพนักงานที่ท าผิดวินัย  ซึ่งมีสมาชิกฯ ที่ได้รับการลงโทษกรณีนี้ได้รับผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจ 
และคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  จึงขอให้ สรร.ว.ท. เป็นตัวแทนน าเสนอขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุง
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานกรณีดังกล่าว ใหม้ีการก าหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ์สูงสุด ๕ ปี หรอืตามความเหมาะสม  
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร .ว.ท. ๑๐๕/๒๕๕๙  ลงวันที่ 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
   คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๐  มีมติใหค้วามเห็นชอบการพิจารณาทบทวนและเรียงล าดับโทษทางวินัย กรณี “ภาคทัณฑ์” ให้มีก าหนด
ระยะเวลา ๓ ปี  พร้อมใหป้รับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน ข้อ ๑๒.๒  เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องกันนั้น 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ทกบ. ด าเนินการจัดท าร่างการปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  
ซึ่งผ่านการตรวจร่างฯ จาก นต.บท. และผ่านความเห็นชอบจากบริษัทฯ แล้ว  จึงขอน าเสนอคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะน าเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ  และ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 
      
๔. มติท่ีประชุม 



ร่าง 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) 

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

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้
ระดับโทษผดิวินัย มีระดับโทษที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับพนักงานที่ถูกด าเนินการทางวินัย 
คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ในการประชุมครั้งที่....................เมื่อ
วันที่............................. จงึก าหนดข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่......) พ.ศ......” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้หใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒.๒ ของขอ้บังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๑๒.๒ โทษผดิวินัย พนักงานผูป้ระพฤติผดิวินัยมีโทษ ดังต่อไปนี้ 
        ๑๒.๒.๑ ต าหนโิทษเป็นหนังสือ  

๑๒.๒.๒ “ภาคทัณฑ์” มีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที ่
พนักงานได้กระท าความผิด  
     ๑๒.๒.๓ งดบ าเหน็จประจ าปี ๑ รอบ 

       ๑๒.๒.๔ งดบ าเหน็จประจ าปี ๒ รอบ 
                 ๑๒.๒.๕ ให้ออก 
        ๑๒.๒.๖ ปลดออก 
  ประกาศ ณ วันที่........................ 

                 พลเอก  
 

                 (คณิต สาพิทักษ์) 
                                                                         ประธานกรรมการบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ ส าหรับกรณีผู้ที่ เคยได้รับการลงโทษ “ภาคทัณฑ์” ใหถ้ือว่าได้รับโทษภาคทัณฑ์ 
๓ ปี นับแต่วันที่พนักงานได้กระท าความผิด ตามข้อบังคับฯ นีด้้วย 
 
 



ร่าง 
บรษิัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 
ที่ ปก          /๒๕๖๐                                                                ................. ๒๕๖๐ 
 

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

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



ตารางแสดงเหตุผลการแก้ไขข้อบังคับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒.๒  
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
๑๒.๒.๑ ต ำหนโิทษเป็นหนังสือ ๑๒.๒.๑ ต ำหนโิทษเป็นหนังสือ ๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ 

๒. บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้มีระยะเวลำ ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่ พ นั ก งำนกระท ำควำมผิด  เช่น เดี ยวกั บ
“ตักเตือนเป็นหนังสือ” ตำมข้อบังคับ ๑๑.๒.๑ (๖) 
กรณีที่พนักงำนกระท ำควำมผิดซ้ ำเดิมในเวลำที่
ก ำหนดพนักงำนก็จะถูกพิจำรณำใหไ้ด้รับโทษหนักขึ้น 

๑๒.๒.๒ ภำคทัณฑ์ ๑๒.๒.๒ ภำคทัณฑ์มีก ำหนดระยะเวลำ ๓ ปี นับแต่
วันที่พนักงำนกระท ำควำมผิด 

๑. เนื ่องจำกในป ี พ .ศ . ๒๕๒๘ บริษ ัทฯ เคย
ลงโทษพนักงำนที ่กระท ำควำมผิดฐำน เมำสุรำ
ขณ ะปฏิบั ติ หน้ ำที่  โดยภ ำคท ัณ ฑ ์ม ีก ำห น ด
ระยะเวลำ ๓ ปี ประกอบกับประเพณีปฏิบัติของ
บริษัทฯ ที่ผ่ำนมำจะใช้วิธีกำรเทียบโทษผู้ที่กระท ำ
ควำมผิดในลักษณะเดียวกันจำกที่เคยลงโทษไว้เดิม 
และต่อมำได้ออกเป็นประกำศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๓๖/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวปฏิบัติ ว่ำด้วย
ขั้นตอนด ำเนนิกำรทำงวินัยในเรื่องกำรสบืสวน   

๒/กำรสอบสวน... 



-๒- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  กำรสอบสวน กำรพิจำรณำลงโทษและกำรอุทธรณ์ 

ระบุในข้อ ๔.๒ ว่ำ “ให้กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เปรียบเทียบกรณีควำมผิดของพนักงำนผู้นัน้กับโทษ
ที่เคยลงไว้ในควำมผดิท ำนองเดียวกัน....” 
๒. เพื่อใหข้้อบังคับฯ มีควำมชัดเจนส ำหรับผูท้ี่ได้รับ
กำรพิจำรณำโทษทำงวินัย  เนื่องจำกปัญหำของ 
ระดับโทษ “ภำคทัณฑ์” มีผลบันทึกไว้ตลอดอำยุ
งำนที่เหลือของพนักงำนแต่โทษที่มีระดับสูงกว่ำ      
คือ “งดบ ำเหน็จ ๑ รอบ” เมื่อถูกลงโทษแล้วจะ
สิน้สุดในรอบกำรประเมินนั้น  
๓. เนื่องจำกโทษผิดวินัยโดย “ต ำหนิโทษเป็นหนังสือ” 
บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้มีระยะเวลำ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
พนักงำนกระท ำควำมผิด กรณีที่พนักงำนกระท ำควำมผิด
ซ้ ำเดิมในเวลำที่ก ำหนดพนักงำนก็จะถูกพิจำรณำให้ได้รับ
โทษหนักขึน้ ซึ่ง “ต ำหนโิทษเป็นหนังสือ” ถือปฏิบัติ 

๓/๓. เชน่เดียว... 



-๓- 
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 

  เช่นเดียวกันกับ “ภำคทัณฑ์” คือ กรณีที่พนักงำนกระท ำ
ควำมผิดซ้ ำเดิมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดก็จะได้รับโทษ
หนักขึ้น  ดังนั้นกำรก ำหนดระยะเวลำ “ภำคทัณฑ์”  จึง   
ท ำใหร้ะดับโทษทำงวินัยมีล ำดับที่ชัดเจนขึน้ 
๓. เป็นอ ำนำจของรัฐวิสำหกิจที่จะตกลงก ำหนด 
โทษทำงวินัยให้สอดคล้องกับกำรตกลงสภำพกำรจ้ำง 
เนื่องจำกไม่มีกฎหมำยห้ำมไว้ 
๔. จำกฐำนข้อมูลพนักงำนที่ถูกลงโทษ “ภำคทัณฑ์” 
ไม่มีข้อมูลว่ำพนักงำนดังกล่ำวมีกำรกระท ำผิดซ้ ำเดิมอีก 
ดังนั้นกำรก ำหนดระยะเวลำโดย “ภำคทัณฑ์มี 
ก ำหนดระยะเวลำ ๓ ปี” จึงเป็นระยะเวลำที่เหมำะสม  
ที่พนักงำนจะกลับตัวกลับใจและปรับพฤติกรรม
ได้ในระยะยำว ทั้งนี้ ในกระบวนกำรยุติธรรมใน
ช้ันศำลได้ก ำหนดไว้ในใช้พิจำรณำตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ ๕๖ เพื่อให้ผู้ต้องค ำพิพำกษำ  
มีโอกำสกลับตัวเชน่เดียวกัน ควำมว่ำ 

๔/“มาตรา ๕๖... 



-๔- 
 

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

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

 
 

๕/เพื่อให้... 



-๕- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  เพื่อให้โอกาสผู้น้ันกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาล

จะได้ก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาล
พิพากษา โดยจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติของผู้น้ันหรอืไม่ก็ได้..” 
  ทั้งน้ี จากเหตุผลข้างต้น ทกบ. มีข้อพิจารณา
การก าหนดโทษทางวินัยโดย “ภาคทัณฑ์มีก าหนด
ระยะเวลา ๓ ปี” ดังน้ี 
ข้อดี 
๑. ถือว่ำเป็นคุณแก่พนักงำนเพื่อไม่ให้บันทึกประวัติ    
กำรถูกลงโทษไว้ในแฟ้มประวัติ ซึ่งแม้ในทำงปฏิบัติ 
จะไม่มีผลต่อกำรเลื่อนต ำแหน่งหรือบ ำเหน็จรำงวัล
ในอนำคต แต่เมื่อข้อมูลประวัติพนักงำนต้องถูก
เผยแพร่สู่ภำยนอกก็จะไม่เป็นผลดีกับพนักงำน เช่น 
กำรส่งประวัติพนักงำนเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็น
คณะกรรมกำรใด ๆ ภำยนอก เป็นต้น 

๖/๒. กำร... 



-๖- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  ๒. กำรก ำหนดระยะเวลำ “ภำคทัณฑ์” เป็นเวลำ  

๓ ปีนับแต่วันที่ผู้มอี ำนำจลงนำมในหนังสอืลงโทษ 
พนักงำน อำจเป็นเวลำที่ เพียงพอให้พนักงำนได้
ตระหนักและรักษำไว้ซึ่งวนิัยพนักงำน  
๓. มีควำมชัดเจนและควำมเป็นธรรมต่อกำร  
พิจำรณำควำมผิดทำงวินัยกรณีที่พนักงำนท ำผดิซ้ ำ
ในเวลำที่ก ำหนดไว้อีก 
๔. กำรก ำหนดระเวลำ “ภำคทัณฑ์” ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับพนักงำนฯ  สำมำรถเห็นได้ชัดเจนถึงควำม
แตกต่ำงของโทษทำงวินัยระหว่ำง “ต ำหนิโทษเป็นหนังสือ” 
กับ “ภำคทัณฑ์” เนื่องจำกโทษทำงวินัยระดับ 
“ภำคทัณฑ์” เป็นโทษที่ทำงรำชกำรก ำหนดในระดับ
แรก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือกำรตักเตือนเป็น
หนังสือ เพื่อมีวัตถุประสงค์ในกำรคำดโทษไม่ให้
กระท ำผดิในฐำนเดียวกันซ้ ำอีก  

๗/หมำยเหต.ุ.. 



-๗- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
 หมำยเหตุ ส ำหรับกรณีผู้ที่ เคยได้รับกำร

ลงโทษ “ภำคทัณฑ์” ให้ถือว่ำได้รับโทษภำคทัณฑ์ 
๓ ปี นับแต่วันที่พนักงำนกระท ำควำมผิด ตำม
ข้อบังคับฯ นีด้้วย 

๑. กฎหมำยอำญำจะย้อนหลังให้ผลร้ำยมิได้ ที่ว่ำ
กฎหมำยอำญำย้อนหลังเป็นผลร้ำยมิได้นั้น  มีควำมหมำย
ครอบคลุมใน ๒ กรณี ดังตอ่ไปนี้ 
      (๑) กฎหมำยอำญำจะย้อนหลังเพื่อลงโทษมิได้ 
กล่ำวคือในเมื่อไม่มีกฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผดิไว้
ในขณะกระท ำ จึงใช้บังคับกฎหมำยที่บัญญัติใน
ภำยหลังย้อนหลังกลับไปให้ถือว่ำกำรกระท ำนั้น
เป็นควำมผิด และลงโทษบุคคลผู้กระท ำนั้นมิได้ 
       (๒) กฎหมำยอำญำจะย้อนหลังเพื่อเพิ่มโทษ 
หรือเพิ่มอำยุควำมมิได้  กล่ำวคือในขณะกระท ำมี
กฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิดและก ำหนดโทษไว้ 
ต่อมำมีกฎหมำยใหม่บัญญัติเพิ่มโทษกำรกระท ำ
ดังกล่ำวนั้นให้หนักขึ้น หรือเพิ่มอำยุควำมแห่งโทษ
หรอือำยุควำมแหง่กำรฟอ้งรอ้งผู้กระท ำผดินั้นให้ 

 
๘/ยำว... 



-๘- 
 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
  ยำวยิ่งขึ้น จะน ำกฎหมำยใหม่ดังกล่ำวมำใช้บังคับ

แก่ผู้กระท ำมิได้ ในกรณีเช่นนี้จะต้องน ำกฎหมำยที่
มีอยู่เดิมใช้บังคับแก่ผู้กระท ำผดิ 
๒. ระเบียบ/ข้อบังคับ ของบริษัทฯ ไม่ได้มีสถำนะ
เช่นเดียวกับกฎหมำยอำญำ แต่เป็นกฎ/ระบียบที่
นำยจ้ำงและลูกจ้ำงจะตกลงกัน 
๓. ปัจจุบันมีผู้ซึ่ งมีสถำนะเป็นพนักงำนซึ่ งถูก
ลงโทษผดิวินัย “ภำคทัณฑ”์ จ ำนวน ๑๑ รำย 

๑๒.๒.๓ งดบ ำเหน็จประจ ำปี ๑ รอบ ๑๒.๒.๓ งดบ ำเหน็จประจ ำปี ๑ รอบ ๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ 
๒. ลงโทษแล้วจบสิ้นในวันที่ถูกลงโทษไม่มีผล
ต่อเนื่อง 

๑๒.๒.๔ งดบ ำเหน็จประจ ำปี ๒ รอบ ๑๒.๒.๔ งดบ ำเหน็จประจ ำปี ๒ รอบ ๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ 
๒. ลงโทษแล้วจบสิ้นในวันที่ถูกลงโทษไม่มีผล
ต่อเนื่อง 

๙/๑๒.๒.๕ ให้ออก... 



-๙- 
 

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
๑๒.๒.๕ ให้ออก ๑๒.๒.๕ ให้ออก ๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ 

๒. ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑.๒.๒ กำรให้ออก พนักงำน
ผู้ใดกระท ำควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมข้อ 
๑๑.๒.๑ แต่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ บริษัทอำจ
ลงโทษให้ออก โดยจะหมดสิทธิได้รับเงนิสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบของกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชีพ และให้ได้รับสิทธิต่ำง ๆ อันพึงมีตำมระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท แต่บริษัทจะไม่พิจำรณำรับเข้ำ
ท ำงำนอีก 

๑๒.๒.๖ ปลดออก ๑๒.๒.๖ ปลดออก ๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ 
๒. บริษัทฯ จะปลดพนักงำนออกตำมเหตุของ
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑.๒.๑ โดยพนักงำนผู้ใดถูกปลด
ออกด้วยเหตุข้ำงต้นนี้ จะหมดสิทธิต่ำง ๆ อันพึงมี
ตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท และบริษัทจะไม่
พิจำรณำรับเข้ำท ำงำนอีก 

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



 
 

 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 

วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

 
-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔          เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕       เรื่อง  ปรกึษาหารอืเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒) 
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


