การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๒ เรือ่ ง การขอให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ
นายช่างภาคพื้นดิน และช่างประจาอากาศยาน
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการสหภาพแรงงานฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(๑๙๖) เมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่ องจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีหนังสือร้องทุ กข์มายั งสหภาพแรงงานฯ ขอให้ เป็ น
ตัวแทนหารือการร้องทุกข์ของพนักงานกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ
นายช่างภาคพืน้ ดิน และช่างประจาอากาศยาน (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๔๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)
สืบเนือ่ งจากสหภาพแรงงานฯ มีความเห็นดังนี้
๑. บริษัทฯ มีเครื่องบินสาหรับใช้ในการบินทดสอบ ซึ่งเป็นภารกิจทางด้านปฏิบัติการ
ที่ส าคั ญ แต่ปัจจุบั นบุ คลากรด้านนี้มีอัตราการลาออกไปท างานที่ภาคเอกชนสูง
เนื่ องจากภาคเอกชนให้ ค่ าตอบแทนที่ สู งกว่ ามาก ส่ งผลกระทบกั บ ภารกิ จของ
หน่วยงานนี้
๒. บริษั ท ฯ ทบทวนการจ่ ายค่ าใบอนุ ญ าตและเงินเพิ่ มต่ าง ๆ ตามประกาศบริษั ท ฯ
ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กั นยายน ๒๕๕๙ โดยมี การปรับค่าใบอนุญ าต
เพิ่มขึน้ ร้อยละ ๕๐ แต่ไม่ได้ปรับให้กับผูป้ ฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มควบคุมอากาศยาน
ดังนั้น สหภาพแรงงานฯ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาดาเนินการดังนี้
๑. ขอให้บริษัทฯ ปรับค่าตอบแทนให้กับนักบินที่ทาการบินให้กับบริษัทฯ
๒. ขอให้ บ ริ ษั ท ฯ ปรั บ ค่ าใบอนุ ญ าตนั ก บิ น พาณิ ชย์ ต รี หรื อสู งกว่ า และนายช่ าง
ภาคพืน้ ดิน และช่างประจาอากาศยาน
(รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง)
๒/๓. ผลการดาเนินการ...

-๒๓. ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบในการประชุมวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีความเห็นว่า
เนื่องจากในขณะนีย้ ังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกาหนดขอบเขตสภาพ
การจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน สาหรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึงควรหารื อ เป็นหนังสือไปยังกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เพื่อขอความเห็นในกรณีที่บริษัทฯ จะปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน เรื่องการ
ปรับค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติหน้าที่นักบิน ว่าสามารถกระทาได้เองหรือไม่ อย่างไร พร้อมกันนี้ให้บริษัทฯ หาข้อมูล
จากบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
สาหรับการปรับค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน และค่าใบอนุญาตช่างประจาอากาศยาน
นั้น บริษัท ฯ มีแผนจะด าเนินการพิจารณาทบทวนเรื่องนี้ ภายในปี ๒๕๖๑ พร้อมกั บ การพิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทน Phase 3 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๓ เรือ่ ง การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) วั นที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เรื่ อง การพิ จารณาทบทวนหลั กเกณฑ์ การจ่ ายเงิ นค่ าวิ ชาชี พ
ของวิ ศวกรที่ ปฏิ บั ติ งานใหม่ (อ้ างถึ ง หนั งสื อ สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ งประเทศไทยที่
สรร.ว.ท. ๑๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ตามที่ บริ ษั ท ฯ พิ จารณาปรับ หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ ายเงิน เพิ่ ม ค่ าวิ ชาชี พ ด้ านเทคนิ ค โดยเสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (๑๔๓) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๕.๒
เป็ น การปรั บ เงื่ อ นไขที่ มี ผ ลต่ อ การได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ค่ าวิ ช าชี พ ด้ า นเทคนิ ค จากเดิ ม ที่ ไม่ ก าหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานเปลี่ยนเป็นปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับบริษัทฯ มาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี ผ่านการประเมินทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งกั บพนักงานที่ เข้าใหม่หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สหภาพแรงงานฯ ให้ บันทึ ก
ในรายงานการประชุมฯ ไว้ว่า สหภาพแรงงานฯ ไม่มีความเห็นว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ และถือว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฝ่ายเดียว
ต่อมาพนักงานเข้าใหม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สหภาพแรงงานฯ และร้องขอให้ สหภาพแรงงานฯ
พิจารณาหารือกับบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวให้กับสมาชิกตามสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานฯ บังคับใช้อยู่
๓. ผลการดาเนินการ
ทกบ. จั ด ท าข้ อ มู ล และบทวิเคราะห์ เพิ่ ม เติ ม ตามข้ อ พิ จ ารณาของสายบั งคั บ บั ญ ชา และ
นาเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสายบังคับบัญชาพิจารณา ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า
เพิ่มเติมจะนามารายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๔ เรือ่ ง การขอให้พิจารณาทบทวนประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การขอให้พิจารณาทบทวนประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙
ลงวั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๕๙ (อ้ างถึ ง หนั งสื อสหภาพแรงงานรั ฐ วิ สาหกิ จวิ ท ยุ การบิ นแห่ งประเทศไทย
ที่ สรร.ว.ท. ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ตามที่ บริษั ทฯ ได้ ปรับปรุงเงินเพิ่ มค่ าใบอนุ ญ าตพนั กงานควบคุ มจราจรทางอากาศในอัตรา
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 ไม่ได้กาหนดการจ่ายเงินค่าวิชาชีพฯ
ให้ กั บ พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ วิ ศ วกร โดยบริ ษั ท ฯ มี ค าสั่ ง โอนย้ า ย/
เลื่อนตาแหน่งให้พนักงานกลุ่มนี้ไปปฏิบัติงานในส่วนงานสนับสนุนและหน้าที่
อื่น ๆ
๒. จากข้ อ ๑. ท าให้ ส่ งผลกระทบกั บ สมาชิ ก สหภาพแรงงานฯ เนื่ อ งจาก
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการจ้ าง และหากเกิ ด กรณี ที่ ถู ก ตรวจพบจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่ นดิ น จะไม่ มีระเบี ยบหรือแนวปฏิ บั ติใด ๆ รองรับ
การจ่ายเงินค่าวิชาชีพฯ ดังกล่าว
๓. พนักงานมีความกังวลใจที่บริษัทฯ ไม่ได้กาหนดการจ่ายเงินให้ครอบคลุม
ครบถ้วน

๒/๓. ผลการดาเนินการ…

-๒๓. ผลการดาเนินการ
ทกบ. จั ด ท าข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ น าเสนอที่ ป ระชุ ม TM หากเห็ น ชอบจะน าเสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไป
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๕ เรือ่ ง การร้องทุกข์ของสมาชิก ศอ.บภ ๒. เรือ่ ง “การเจริญเติบโตและการเพิ่มตาแหน่งงาน
ของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค”
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้ งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐) วั นที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เรื่ อง การร้ อ งทุ ก ข์ ข องสมาชิ ก ศอ.บภ ๒. เรื่ อ ง
“การเจริญ เติบโตและการเพิ่ มตาแหน่งงานของวิศวกรภูมิภาคและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค” (อ้างถึง
หนั งสื อสหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จวิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐)
สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เมื่อเดือนกุ มภาพันธ์ ๒๕๕๘ และที่ผ่านมาเกิด
ความไม่ เป็ น ธรรมระหว่ า งกลุ่ ม งานวิ ศ วกรรมภู มิ ภ าคเมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม งานวิ ศ วกรรมส่ ว นกลาง และ
กลุ่ มงานควบคุ มจราจรทางอากาศ ซึ่ งเป็ นฝ่ ายปฏิ บั ติ การเหมื อนกั น สหภาพแรงงานฯ ขอเสนอให้ บริษั ท ฯ
พิจารณาใน ๓ ประเด็นดังนี้
๑) การเจริญเติบโตในสายงานวิศวกรรมและงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค
๒) การเพิ่มอัตรากาลังผู้จัดการงานวิศวกรรมหรือเทียบเท่าในทุกสายงานวิศวกรรม
ภูมภิ าค และงานศูนย์ประกอบการภูมิภาค
๓) การเพิ่มอัตรากาลังวิศวกรหมุนเวียนหอบังคับการบินลูกข่าย
๓. ผลการดาเนินการ
ทกบ. จั ด ท าข้ อ มู ล และบทวิเคราะห์ เพิ่ ม เติ ม ตามข้ อ พิ จ ารณาของสายบั งคั บ บั ญ ชา และ
นาเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสายบังคับบัญชาพิจารณา ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า
เพิ่มเติมจะนามารายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๔
เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๔.๑ เรือ่ ง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๒

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ

-ไม่มปี ระเด็นนำเสนอ -

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๓
วาระที่ ๔.๓.๑

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางานอันเป็นประโยชน์ต่อ
นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน กรณี “ภาคทัณฑ์”

๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ า ยสหภาพแรงงานฯ น าเสนอ คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ใ นการประชุ ม
ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๙ (๑๘๘) วั น ที่ ๓๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ พนั ก งาน
กรณี “ภาคทัณ ฑ์” สืบ เนื่อ งจากบริษ ัท ฯ ได้กาหนดข้อบังคับ เกี่ย วกับ พนัก งาน กรณี “ภาคทัณ ฑ์” และ
ใช้ลงโทษพนักงานที่ทาผิดวินัย ซึ่งมีสมาชิกฯ ที่ได้รับการลงโทษกรณีนี้ได้รับผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจ
และคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอให้ สรร.ว.ท. เป็นตัวแทนนาเสนอขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุง
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานกรณีดังกล่าว ให้มีการกาหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ์สูงสุด ๕ ปี หรือตามความเหมาะสม
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
คณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (๒๐๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กั นยายน
๒๕๖๐ มีมติให้ความเห็นชอบการพิจารณาทบทวนและเรียงลาดับโทษทางวินัย กรณี “ภาคทัณฑ์” ให้มีกาหนด
ระยะเวลา ๓ ปี พร้อมให้ปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน ข้อ ๑๒.๒ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันนั้น
๓. ผลการดาเนินการ
ทกบ. ด าเนิ น การจั ด ท าร่า งการปรั บ ปรุ งข้ อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ พนั ก งาน (ฉบั บ ที่ ...) พ.ศ. ...
ซึ่งผ่านการตรวจร่างฯ จาก นต.บท. และผ่านความเห็นชอบจากบริษัทฯ แล้ว จึงขอนาเสนอคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะนาเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ และ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ
๔. มติที่ประชุม

ร่าง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ....
...........................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้
ระดับโทษผิดวินัย มีระดับโทษที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับพนักงานที่ถูกดาเนินการทางวินัย
คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ในการประชุมครั้งที่....................เมื่อ
วันที่............................. จึงกาหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่......) พ.ศ......”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒.๒ ของข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๒.๒ โทษผิดวินัย พนักงานผูป้ ระพฤติผดิ วินัยมีโทษ ดังต่อไปนี้
๑๒.๒.๑ ตาหนิโทษเป็นหนังสือ
๑๒.๒.๒ “ภาคทัณฑ์” มีกาหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่
พนักงานได้กระทาความผิด
๑๒.๒.๓ งดบาเหน็จประจาปี ๑ รอบ
๑๒.๒.๔ งดบาเหน็จประจาปี ๒ รอบ
๑๒.๒.๕ ให้ออก
๑๒.๒.๖ ปลดออก
ประกาศ ณ วันที่........................
พลเอก
(คณิต สาพิทักษ์)
ประธานกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ สาหรั บ กรณี ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ การลงโทษ “ภาคทัณฑ์” ให้ถือว่าได้รับโทษภาคทัณฑ์
๓ ปี นับแต่วันที่พนักงานได้กระทาความผิด ตามข้อบังคับฯ นีด้ ้วย

ร่าง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ที่ ปก

/๒๕๖๐

................. ๒๕๖๐

ประกาศ
เรือ่ ง ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อปรับปรุงระดับโทษผิดวินัย คณะกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ในการ
ประชุมครั้งที.่ ........................................เมื่อวันที่..............................................จึงมีมติเห็นชอบให้
กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่๕) พ.ศ.... แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อถือปฏิบัติตอ่ ไป
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นางสาริณี อังศุสิงห์)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สาเนาเรียน ผวท. รวท. นวร. ผผร.
ผูอ้ านวยการใหญ่ นวญ. ผผญ.
ผูอ้ านวยการฝ่าย/สานักงาน นวฝ. ผผผ.
ผูอ้ านวยการกอง/ศูนย์/สนับสนุนศูนย์ ผู้ช่วยผูอ้ านวยการสานักงาน นวผ. ผผผ.
สรร.ว.ท. สหกรณ์

ตารางแสดงเหตุผลการแก้ไขข้อบังคับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒.๒
ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒.๒.๑ ตำหนิโทษเป็นหนังสือ

๑๒.๒.๒ ภำคทัณฑ์

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
๑๒.๒.๑ ตำหนิโทษเป็นหนังสือ

เหตุผล
๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ
๒. บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้มีระยะเวลำ ๑ ปี นับตั้งแต่
วั น ที่ พ นั ก งำนกระท ำควำมผิ ด เช่ น เดี ยวกั บ
“ตักเตือนเป็นหนังสือ” ตำมข้อบังคับ ๑๑.๒.๑ (๖)
กรณี ที่ พ นั ก งำนกระท ำควำมผิ ด ซ้ ำเดิ ม ในเวลำที่
กำหนดพนักงำนก็จะถูกพิจำรณำให้ได้รับโทษหนักขึ้น
๑๒.๒.๒ ภำคทัณฑ์มีกำหนดระยะเวลำ ๓ ปี นับแต่ ๑. เนื ่อ งจำกในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ บริษ ัท ฯ เคย
วันที่พนักงำนกระทำควำมผิด
ลงโทษพนัก งำนที ่ก ระท ำควำมผิด ฐำนเมำสุ ร ำ
ขณ ะป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โดย ภ ำ ค ท ัณ ฑ ์ม ีก ำ ห น ด
ระยะเวลำ ๓ ปี ประกอบกับ ประเพณีป ฏิบัติของ
บริษัทฯ ที่ผ่ำนมำจะใช้วิธีกำรเทียบโทษผู้ที่กระท ำ
ควำมผิดในลักษณะเดียวกันจำกที่เคยลงโทษไว้เดิม
และต่อมำได้ออกเป็นประกำศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๓๖/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวปฏิบัติ ว่ำด้วย
ขั้นตอนดำเนินกำรทำงวินัยในเรื่องกำรสืบสวน
๒/กำรสอบสวน...

-๒ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
กำรสอบสวน กำรพิจำรณำลงโทษและกำรอุทธรณ์
ระบุในข้อ ๔.๒ ว่ำ “ให้กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เปรียบเทียบกรณีควำมผิดของพนักงำนผู้นนั้ กับโทษ
ที่เคยลงไว้ในควำมผิดทำนองเดียวกัน....”
๒. เพื่อให้ข้อบังคับฯ มีควำมชัดเจนสำหรับผูท้ ี่ได้รับ
กำรพิจำรณำโทษทำงวินัย เนื่องจำกปัญหำของ
ระดั บ โทษ “ภำคทั ณ ฑ์ ” มี ผลบั นทึ ก ไว้ต ลอดอำยุ
งำนที่ เหลื อ ของพนั ก งำนแต่ โทษที่ มี ร ะดั บ สู ง กว่ ำ
คื อ “งดบ ำเหน็ จ ๑ รอบ” เมื่ อ ถู ก ลงโทษแล้ ว จะ
สิน้ สุดในรอบกำรประเมินนั้น
๓. เนื่ องจำกโทษผิ ดวินั ยโดย “ต ำหนิ โทษเป็ นหนั งสื อ”
บริ ษั ทฯ ถื อปฏิ บั ติ ให้ มี ระยะเวลำ ๑ ปี นั บตั้ งแต่ วั นที่
พนักงำนกระทำควำมผิด กรณีที่พนักงำนกระทำควำมผิด
ซ้ำเดิมในเวลำที่กำหนดพนักงำนก็จะถูกพิจำรณำให้ได้รับ
โทษหนักขึน้ ซึ่ง “ตำหนิโทษเป็นหนังสือ” ถือปฏิบัติ
๓/๓. เช่นเดียว...

ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

-๓ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
เช่นเดียวกันกับ “ภำคทัณฑ์” คือ กรณีที่พนักงำนกระทำ
ควำมผิดซ้ำเดิมภำยในระยะเวลำที่กำหนดก็จะได้รับโทษ
หนั กขึ้ น ดั งนั้ นกำรก ำหนดระยะเวลำ “ภำคทั ณฑ์ ” จึ ง
ทำให้ระดับโทษทำงวินัยมีลำดับที่ชัดเจนขึน้
๓. เป็นอำนำจของรัฐ วิสำหกิจที่ จะตกลงกำหนด
โทษทำงวินัยให้สอดคล้องกับกำรตกลงสภำพกำรจ้ำง
เนื่องจำกไม่มีกฎหมำยห้ำมไว้
๔. จำกฐำนข้อมูลพนักงำนที่ถูกลงโทษ “ภำคทัณฑ์”
ไม่มีข้อมูลว่ำพนักงำนดังกล่ำวมีกำรกระทำผิดซ้ำเดิมอีก
ดั ง นั้ น กำรกำหนดระยะเวลำโดย “ภำคทั ณ ฑ์ มี
กำหนดระยะเวลำ ๓ ปี” จึงเป็นระยะเวลำที่เหมำะสม
ที่พ นัก งำนจะกลับ ตัวกลับ ใจและปรับ พฤติก รรม
ได้ใ นระยะยำว ทั้ง นี้ ในกระบวนกำรยุติธ รรมใน
ชั้ น ศำลได้ กำหนดไว้ ใ นใช้ พิ จ ำรณำตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ ๕๖ เพื่อให้ผู้ต้องคำพิพำกษำ
มีโอกำสกลับตัวเช่นเดียวกัน ควำมว่ำ
๔/“มาตรา ๕๖...

-๔ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
“มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระทาผิดซึ่งมีโทษจาคุ ก และ
ในคดีนั้นศาลจะลงโทษจาคุกไม่เกินสองปี ถ้าไม่
ปรากฏว่ า ผู้ นั้ น ได้ รั บ โทษจ าคุ ก มาก่ อ นหรื อ
ปรากฏว่าได้รับ โทษจ าคุ กมาก่ อ น แต่เป็ นโทษ
ส าหรับ ความผิดที่ได้ กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิ ด ลหุ โ ทษ เมื่ อ ศาลได้ ค านึ ง ถึ ง อายุ
ประวั ติ ค วามประพฤติ สติ ปั ญ ญา การศึ ก ษา
อบรมสุ ข ภาพ ภาวะแห่ ง จิ ต นิ สั ย อาชี พ และ
สิ่งแวดล้ อ มของผู้นั้ นหรือ สภาพความผิด หรือ
เหตุอื่นอันควรปราณีแล้ว เห็นว่าเป็นการสมควร
ผู้ นั้ น มี ค วามผิ ด แต่ รอการก าหนดโทษไว้ หรื อ
กาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป

๕/เพื่อให้...

-๕ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาล
จะได้กาหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาล
พิ พากษา โดยจะก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ คุ ม ความ
ประพฤติของผู้นั้นหรือไม่ก็ได้..”
ทั้งนี้ จากเหตุผลข้างต้น ทกบ. มีข้อพิจารณา
การกาหนดโทษทางวินัยโดย “ภาคทัณฑ์มีกาหนด
ระยะเวลา ๓ ปี” ดังนี้
ข้อดี
๑. ถือว่ำเป็นคุณแก่พนักงำนเพื่อไม่ให้บันทึกประวัติ
กำรถู กลงโทษไว้ในแฟ้ มประวัติ ซึ่งแม้ในทำงปฏิบั ติ
จะไม่มีผลต่อกำรเลื่อนตำแหน่งหรือบำเหน็จรำงวัล
ในอนำคต แต่ เมื่ อ ข้ อ มู ล ประวั ติ พ นั ก งำนต้ อ งถู ก
เผยแพร่สู่ภำยนอกก็จะไม่เป็นผลดีกับพนักงำน เช่น
กำรส่ งประวัติพนั กงำนเพื่ อเข้ำรับกำรคั ดเลื อกเป็ น
คณะกรรมกำรใด ๆ ภำยนอก เป็นต้น
๖/๒. กำร...

-๖ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผล
๒. กำรก ำหนดระยะเวลำ “ภำคทัณ ฑ์ ” เป็น เวลำ
๓ ปีนับแต่วันที่ผู้มอี ำนำจลงนำมในหนังสือลงโทษ
พนั กงำน อำจเป็ น เวลำที่ เพี ย งพอให้ พ นั ก งำนได้
ตระหนักและรักษำไว้ซึ่งวินัยพนักงำน
๓. มี ค วำมชั ด เจนและควำมเป็ น ธรรมต่ อ กำร
พิจำรณำควำมผิดทำงวินัยกรณีที่พนักงำนทำผิดซ้ำ
ในเวลำที่กำหนดไว้อีก
๔. กำรก ำหนดระเวลำ “ภำคทั ณ ฑ์ ” ในข้อบั งคั บ
เกี่ยวกับพนักงำนฯ สำมำรถเห็นได้ชัดเจนถึงควำม
แตกต่ำงของโทษทำงวินัยระหว่ำง “ตำหนิโทษเป็นหนังสือ”
กั บ “ภำคทั ณ ฑ์ ” เนื่ อ งจำกโทษทำงวิ นั ย ระดั บ
“ภำคทัณฑ์” เป็นโทษที่ทำงรำชกำรกำหนดในระดับ
แรก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือกำรตักเตือนเป็น
หนั งสื อ เพื่ อ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ในกำรคำดโทษไม่ ใ ห้
กระทำผิดในฐำนเดียวกันซ้ำอีก
๗/หมำยเหตุ...

-๗ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
เหตุผล
หมำยเหตุ
สำหรั บ กรณี ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ กำร ๑. กฎหมำยอำญำจะย้อนหลังให้ผลร้ำยมิได้ ที่ว่ำ
ลงโทษ “ภำคทัณฑ์” ให้ถือว่ำได้รับโทษภำคทัณฑ์ กฎหมำยอำญำย้อนหลังเป็นผลร้ำยมิได้นั้น มีควำมหมำย
๓ ปี นับแต่วันที่พนักงำนกระทำควำมผิด ตำม ครอบคลุมใน ๒ กรณี ดังต่อไปนี้
ข้อบังคับฯ นีด้ ้วย
(๑) กฎหมำยอำญำจะย้อนหลังเพื่อลงโทษมิได้
กล่ำวคือในเมื่อไม่มีกฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิดไว้
ในขณะกระท ำ จึ งใช้ บั งคั บ กฎหมำยที่ บั ญ ญั ติ ใ น
ภำยหลั งย้อ นหลั งกลั บ ไปให้ ถื อ ว่ำ กำรกระท ำนั้ น
เป็นควำมผิด และลงโทษบุคคลผู้กระทำนั้นมิได้
(๒) กฎหมำยอำญำจะย้อนหลังเพื่อเพิ่มโทษ
หรือเพิ่มอำยุควำมมิได้ กล่ำวคือในขณะกระทำมี
กฎหมำยบั ญ ญั ติเป็ นควำมผิดและก ำหนดโทษไว้
ต่อมำมีก ฎหมำยใหม่บั ญ ญั ติ เพิ่ มโทษกำรกระท ำ
ดังกล่ำวนั้นให้หนักขึ้น หรือเพิ่มอำยุควำมแห่งโทษ
หรืออำยุควำมแห่งกำรฟ้องร้องผู้กระทำผิดนั้นให้
๘/ยำว...

-๘ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

๑๒.๒.๓ งดบำเหน็จประจำปี ๑ รอบ

๑๒.๒.๓ งดบำเหน็จประจำปี ๑ รอบ

๑๒.๒.๔ งดบำเหน็จประจำปี ๒ รอบ

๑๒.๒.๔ งดบำเหน็จประจำปี ๒ รอบ

เหตุผล
ยำวยิ่งขึ้น จะนำกฎหมำยใหม่ดังกล่ำวมำใช้บังคับ
แก่ผู้กระทำมิได้ ในกรณีเช่นนี้จะต้องนำกฎหมำยที่
มีอยู่เดิมใช้บังคับแก่ผู้กระทำผิด
๒. ระเบีย บ/ข้อ บังคั บ ของบริษัท ฯ ไม่ ได้ มีสถำนะ
เช่นเดี ย วกั บ กฎหมำยอำญำ แต่ เป็ นกฎ/ระบี ย บที่
นำยจ้ำงและลูกจ้ำงจะตกลงกัน
๓. ปั จ จุ บั น มี ผู้ ซึ่ ง มี ส ถำนะเป็ น พนั ก งำนซึ่ ง ถู ก
ลงโทษผิดวินัย “ภำคทัณฑ์” จำนวน ๑๑ รำย
๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ
๒. ลงโทษแล้ ว จบสิ้ น ในวั น ที่ ถู ก ลงโทษไม่ มี ผ ล
ต่อเนื่อง
๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ
๒. ลงโทษแล้ ว จบสิ้ น ในวั น ที่ ถู ก ลงโทษไม่ มี ผ ล
ต่อเนื่อง
๙/๑๒.๒.๕ ให้ออก...

-๙ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒.๒.๕ ให้ออก

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
๑๒.๒.๕ ให้ออก

๑๒.๒.๖ ปลดออก

๑๒.๒.๖ ปลดออก

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

เหตุผล
๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ
๒. ข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๑.๒.๒ กำรให้ออก พนัก งำน
ผู้ใดกระทำควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมข้อ
๑๑.๒.๑ แต่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ บริษัทอำจ
ลงโทษให้ออก โดยจะหมดสิทธิได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ และให้ ได้ รับ สิ ท ธิต่ ำง ๆ อั นพึ งมี ตำมระเบีย บ
ข้อบังคับของบริษัท แต่บริษัทจะไม่พิจำรณำรับเข้ำ
ทำงำนอีก
๑. คงตำมข้อบังคับเดิมฯ
๒. บริ ษั ท ฯ จะปลดพนั ก งำนออกตำมเหตุ ข อง
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑.๒.๑ โดยพนัก งำนผู้ใดถู กปลด
ออกด้วยเหตุข้ำงต้นนี้ จะหมดสิทธิต่ำง ๆ อันพึงมี
ตำมระเบีย บข้อบังคับ ของบริษัท และบริษัท จะไม่
พิจำรณำรับเข้ำทำงำนอีก

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๔

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ท่เี กี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๕

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๒๐๒)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

