




การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๑     เร่ือง  ประธานฯ แจ้งเพ่ือทราบ
             



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๒     เร่ือง  กรรมการฯ แจ้งเพ่ือทราบ





















การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๔       เร่ือง  ทบทวนตดิตามงาน
วาระท่ี ๔.๑    เร่ือง การเชา่บา้นพักให้กับพนักงานศนูยค์วบคมุการบนิหัวหิน (ศน.บภ ๑.)
                       
๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ 

               เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา
กรรมการฝา่ยสหภาพแรงงานฯ   นำาเสนอเรือ่งการเชา่บา้นพกัใหกั้บพนกังานศนูยค์วบคมุการบนิ-

หัวหิน (ศน.บภ ๑.) ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครัง้ที่ ๘/๒๕๕๘ (๑๗๕) เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๘  เพือ่พจิารณา โดยมปีระเด็นดังนี้

ทีม่า 
สมาชกิสหภาพแรงงานฯ ประจำา ศน.บภ ๑. แจ้งวา่ ในการตอ่สัญญาบา้นเช่าที่บรษิัทฯ จัดหาให้

ซึ่่งเปนนการเช่าต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และครบกำาหนดสัญญาเมื่อต้นปีที่ผ่่านมา คณะกรรมการบ้านพักของ
ศน.บภ ๑. ได้แจ้งว่า การทำาสัญญาเช่าบ้านพักมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ทับซึ้อน เนื่องจาก
ตรวจพบว่า บ้านพักที่บริษัทฯ เช่าให้พนักงานนั้น เปนนบ้านเช่าของครอบครัวพนักงาน จ่งจัดทำาหนังสือ
สอบถามบริษัทฯ ว่า เข้าข่ายความขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ทับซึ้อนหรือไม่ และจะดำาเนินการทำาสัญญาเช่า
ต่อไปได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำาเนินการได้ ต้องจัดหาบ้านพักใหม่ค่าเช่าจะสูงกว่าปัจจุบัน จ่งไม่ได้ตกลง
ต่อสัญญาเช่าใหม่  จ่งขอให้สหภาพแรงงานฯ เปนนตัวแทนร้องทุกข์ต่อบริษัทฯ เพื่อหาทางช่วยเหลือ ดังนั้น
สหภาพแรงงานฯ จง่ขอหารอืดังนี้

ขอ้หารอื 
๑. ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาตอ่สัญญาบา้นพกัเดิม
๒. หากตอ่สัญญาไมไ่ด้เนือ่งจากขัดแยง้ทางผ่ลประโยชน ์ก็ขอใหบ้รษิทัฯ จดัหาทีพ่กัใหใ้หม่
๓. คา่เชา่บา้นทีค่า้งจา่ยในระหวา่งทีด่ำาเนนิการตอ่สัญญาประมาณ ๖ เดือน บรษิทัฯ จะดำาเนนิการ
    อยา่งไร
๔. ขอใหบ้รษิทัฯ กำาหนดหลักเกณฑ์แ์ละแนวปฏิบิตัใินการจดัหาบา้นพกัและประกาศใหพ้นกังาน
    ทราบ เพือ่ปอ้งกันปญัหาในการจดัหาบา้นพกั
๕. ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาบา้นพกัแบบเหมาจา่ย
อน่ง่ บา้นพกัทีจ่ดัใหป้จัจบุนัเดินทางไมส่ะดวก ขอเสนอใหม้กีารพจิารณาทบทวน

(อ้างถง่ หนงัสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๑๔๓/๒๕๕๘  ลงวนัที ่๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒/๓. ผลการดำาเนินการ...



-๒-

๓. ผลการดำาเนินการ
ฝบภ ๑. ได้สรปุรายงานการเดินทางไป ศน.บภ ๑. เพือ่รวบรวมขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมินำาเสนอบรษิทัฯ

พจิารณาการชำาระเงนิคา้งคา่เชา่บา้น  โดย ผ่ญศ. จะเปนนผู่ร้ายงานรายละเอียดของการพจิารณา

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

   
วาระท่ี ๕       เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๑    เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสทิธภิาพในการดำาเนินงานของ     
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนสง่เสริมและพัฒนาการแรงงานสมัพันธ์



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕      เร่ือง กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๕.๒  เร่ือง หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขดัแยง้ในรัฐวิสาหกิจ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕ เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๓ เร่ือง พิจารณาปรับปรุงระเบยีบข้อบังคับในการทำางานอันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
                                ลกูจ้างและรัฐวิสาหกิจ
วาระท่ี ๕.๓.๑  เร่ือง    การพิจารณาปรับปรุงขอ้บงัคบัเก่ียวกับพนักงาน ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ. …

๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ 
เพือ่โปรดพจิารณา

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝา่ยบรษิทัฯ เสนอตอ่คณะกรรมการกจิการสัมพนัธใ์นการประชมุครัง้ที่ ๑๒/๒๕๕๘

(๑๗๙)  วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘   เพือ่พจิารณาการปรบัปรงุขอ้บงัคบัเกีย่วกับพนกังาน  ฉบบัที ่๓  พ.ศ. …
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสหาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ ได้ปรบัปรงุคณุสมบตัขิองพนกังานรฐัวสิาหกจิเกีย่วกับการได้รบัโทษจหาคกุโดยคหาพพิากษา
ถงึทีสุ่ดใหจ้หาคกุ 

๓. ผลการดำาเนินการ
บรษิทัฯ จงึได้แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัเกีย่วกับพนกังาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ้ ๒.๕ เพือ่ใหม้ขีอ้ความ

สอดคล้องกับพระราชบญัญัตคิณุสมบตัฯิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ โดยมขีอ้ความของขอ้บงัคบัทีแ่กไ้ข
เพิม่เติมอยูใ่นร่างข้อบังคับบริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จหากัด ข้อบังคับเกีย่วกับพนักงาน ฉบับที ่๓
พ.ศ. … โดยมีรายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วย และขอเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณา
หากเห็นชอบบรษิทัฯ จะนหาเสนอขอ้บงัคบัฯ ดังกล่าว ตอ่คณะกรรมการกฎหมายและระเบยีบในการประชมุเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะนหาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชมุเดือนมกราคม ๒๕๕๙

๔. มตท่ีิประชมุ















การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕ เร่ือง กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๕.๓ เร่ือง พิจารณาปรับปรุงระเบยีบข้อบงัคับในการทำางานอันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง
                                ลกูจ้างและรัฐวิสาหกิจ
วาระท่ี ๕.๓.๒ เร่ือง การพิจารณาปรับปรุงระเบยีบบริษัท วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทย จำากัด ว่าด้วย

การจ่ายเงนิทดแทน พ.ศ. …   และระเบยีบบริษัท วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทย
จำากัด ว่าด้วยการจ่ายคา่ทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพและคา่ทำาศพ
กรณีตายอนัมใิชเ่น่ืองจากการทำางาน พ.ศ. ...

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ 
เพือ่โปรดพจิารณา

๒. ความเปน็มา                
คณะกรรมการกจิการสัมพนัธใ์นการประชมุครัง้ที ่๘/๒๕๕๘ (๑๗๕) เมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม

๒๕๕๘ ได้มมีตเิห็นชอบรา่งระเบยีบบรษิทั วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จำากัด วา่ด้วยการจา่ยเงนิทดแทน พ.ศ. …
และร่างระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้
กรณทีพุพลภาพและคา่ทำาศพกรณตีายอันมใิชเ่นือ่งจากการทำางาน พ.ศ. ...

๓. ผลการดำาเนินการ
บริษัทฯ ได้นำาเสนอร่างระเบียบฯ ทั้งสองฉบับต่อคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและในการประชุมครัง้ที่ ๘/๒๕๕๘ (๓๐) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบร่างระเบียบฯ ทัง้สองฉบับดังกล่าวขา้งตน้ และมขี้อพจิารณาให้บริษัทฯ แก้ไขเพิม่เติม
รา่งระเบยีบฯ ทัง้สองฉบบั ดังนี้

๑. ร่างระเบยีบบริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จำากัด ว่าด้วยการจ่ายเงนิทดแทน
พ.ศ. …

๑.๑ ให้บริษัทฯ แก้ไขเพ่ิมเติมร่างระเบยีบฯ ขอ้ ๔ คำานิยาม คคา่จ้าง” และคำานิยาม
คสญูหาย” ดังน้ี

๒/ ๑.๑.๑ คำานยิาม...



-๒-

๑.๑.๑ คำานยิาม คคา่จา้ง” ใหพ้จิารณาเพิม่เตมิในเรือ่งคา่จา้งของลูกจา้ง  
                                         บรษิทัฯ ได้แกไ้ขคำนนิยยนม “คน่จน้ง”  อยูใ่นิรน่งระเบยีบฯ  ขอ้ ๔ ดังนิี้

จากเดิม แก้ไขเป็น
“ค่นจ้ น ง”  หมนยถึ ง  ค่ นจ้ น งตนม
ควนมหมนยที่กำนหนิดอยู่ในิข้อบังคับ
เ กี่ ย ว กั บ พ นิั ก ง น นิ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ
ในิขณะนิัน้ิ

“ค่นจ้นง” หมนยถึง  ค่นจ้นงตนม
ควนมหมนยทีก่ำนหนิดอยูใ่นิขอ้บงัคบั
เก่ียยวกัีบพนัักีงานัและข้อบังคับ
เก่ียยวกัีบกีารทำงางานัของลจกีจ้้าาง
ทีใ่ชบ้งัคบัในิขณะนิัน้ิ

 ๑.๑.๒  คำานยิาม คสูญหาย” ใหแ้กไ้ขขอ้ความบางขอ้ความดังนี้
บรษิทัฯ ได้แกไ้ขคำนนิยยนม คสูญหาย” อยูใ่นิรน่งระเบยีบฯ  ขอ้ ๔ ดังนิี้

จากเดิม แก้ไขเป็น
“สูญหาย” หมายถึง...รวมตลอดถึง
การที่พนักงานหรือลูกจ้างหายไป
ในระหว่างเดินทางโดยพาหนะทางบก
ทางน้ำา หรือทางอากาศ เพื่อไปหรือ
กลับจากการทำางานใหบ้รษิัทฯ

“สูญหาย” หมายถึง...รวมตลอดถึง
การที่พนักงานหรือลูกจ้าง หายไป
ในระหว่างเดินทางโดยพาหนะ  ใด ๆ  
เพื่อไปหรือกลับจากการทำางาน
ใหบ้รษิทัฯ 

๑.๒ ให้บริษัทฯ แก้ไขเพ่ิมเตมิร่างระเบยีบฯ ขอ้ ๑๒ ดังน้ี
       บรษิทัฯ ได้แกไ้ขเพิม่เตมิรา่งระเบยีบฯ ขอ้ ๑๒ ดังนี้

จากเดิม แก้ไขเป็น
คข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ส่งคำ า ร้ อ ง เ รี ย ก เ งิ นทดแทน มา ยั ง
กร รมการผู้อำ า น วยการ ให ญ่หรือ
ผูท้ีก่รรมการผูอ้ำานวยการใหญ่มอบหมาย
ภายใน ๗ วนันบัแตว่นัทีไ่ด้รบัคำารอ้ง และ
ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ห รื อ
คณะกรรมการแพทย์ที่บริษัทฯ แต่งตัง้
ดำาเนนิการโดยเรว็...”

คข้อ  ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาต้น สัง กัด
ส่ ง คำ า ร้ อ ง เ รี ย ก เ งิ น ท ด แ ท น ม า ยั ง
ก ร ร ม ก า ร ผู้ อำ า น ว ย ก า ร ใ ห ญ่ห รื อ
ผูท้ีก่รรมการผูอ้ำานวยการใหญ่มอบหมาย
ภายใน ๗ วนันบัแตว่นัทีไ่ด้รบัคำารอ้ง และ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการ
โดยเรว็...”

   ๓/๑.๓ ให้...



-๓-
    
 ๑.๓ ให้บริษัทฯ กำาหนดเพ่ิมเตมิให้กรรมการผู้อำานวยการใหญเ่ปน็ผู้มอีำานาจวินิจฉััยตย

ตคีวามในกรณีท่ีมปีญัหาการปฏบิตัติามระเบยีบฯ 
 บรษิทัฯ ได้กำาหนดเพิม่เตมิอยูใ่นรา่งระเบยีบฯ ขอ้ ๒๕ ดังนี้

              “ขอ้ ๒๕  ให้กรรมกนรผูอ้ำนนิวยกนรใหญ่่เป็นัผจ้มอ่งานัาจ้าวนนันจ้าฉััยตีค่วามในักีรณ่ีท่ำย
มป่ัญหากีารปฏนบัตีนตีามระเบย่บ”

ท้ัำงน้่ั ร่างระเบ่ยบบรนษัทำ วนทำยุกีารบนนัแห่งประเทำศไทำย จ้างากัีด ว่าด้วยกีารจ่้าาย
เงนนัทำดแทำนั พ.ศ. …   มข่อ้ความใหมป่รากีฏตีามสนยงท่ำยสง่มาด้วย ๑

๒. ร่างระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทน
การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพและคา่ทำาศพกรณีตายอนัมใิชเ่น่ืองจากการทำางาน พ.ศ. …

๒.๑  ให้บรนษัทำฯ แก้ีไขเพนยมเตีนมชืยอร่างระเบย่บฯ
บรยษัทฯ ได้แกไ้ขเพย่มเตยมชื่อรน่งระเบยีบฯ ดังนิี้

จากเดิม แก้ไขเป็น
ร่นงระเบียบบรยษัท วยทยุกนรบยนิแห่ง-
ประเทศไทย ว่นด้วยกนรจ่นยค่นทดแทนิ
กนรขนดรนยได้ กรณีทุพพลภนพอันิมยใช่
เนิื่องจนกกนรทำนงนนิ  พ.ศ. …

ร่นงระเบียบบรยษัท  วยทยุกนรบยนิแห่ง-
ประเทศไทย ว่นด้วยกนรจ่นยค่นทดแทนิ
กนรขนดรนยได้ กรณีทุพพลภนพและ
ค่นทำนศพกรณีตนยอันิมยใช่เนิื่องจนกกนร
ทำนงนนิ พ.ศ. …

      ๒.๒ ให้บริษัทฯ แก้ไขเพ่ิมเติมร่างระเบียบฯ ข้อ ๓ คำานิยาม คค่าจ้าง” โดยให้
พิจารณาเพ่ิมเตมิในเร่ืองคา่จ้างของลกูจ้าง

       บรษิทัฯ ได้แกไ้ขเพิม่เตมิรา่งระเบยีบฯ ขอ้ ๓ ดังนี้
จากเดิม แก้ไขเป็น

“ ค่ น จ้ น ง ”  ห ม น ย ถึ ง  ค่ น จ้ น ง ต น ม
ควนมหมนยที่กำนหนิดอยู่ในิข้อบังคับ
เกี่ยวกับพนิกังนนิที่ใชบ้ังคับในิขณะนิัน้ิ

“ ค่ น จ้ น ง ”  ห ม น ย ถึ ง  ค่ น จ้ น ง ต น ม
ควนมหมนยที่กำนหนิดอยู่ในิข้อบังคับ
เ ก่ีย ย ว กัีบพนัักีงานัแล ะ ข้ อบั งคั บ
เ ก่ีย ย ว กัีบกีารทำง า งานัของลจ กี จ้้า า ง
ทีใ่ชบ้ังคับในิขณะนิัน้ิ

   ๔/ ๒.๓  ให้...
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    ๒.๓  ให้บรนษัทำฯ กีงาหนัดเพนยมเตีนมให้กีรรมกีารผจ้องานัวยกีารใหญ่เป็นัผจ้ม่องานัาจ้า
วนนันจ้าฉััยตีค่วามในักีรณ่ีท่ำยมป่ัญหากีารปฏนบัตีนตีามระเบย่บฯ

            บรยษัทฯ ได้กำนหนิดเพย่มเตยมอยูใ่นิรน่งระเบยีบฯ ขอ้ ๗  ดังนิี้
        “ข้อ ๗  ให้กรรมกนรผู้อำนนิวยกนรใหญ่่เป็นัผจ้ม่องานัาจ้าวนนันจ้าฉััยตี่ความในักีรณ่ีท่ำยม่

ปัญหากีารปฏนบัตีนตีามระเบย่บ”

ท้ัำงน้่ั ร่างระเบ่ยบบรนษัทำ วนทำยุกีารบนนัแห่งประเทำศไทำย ว่าด้วยกีารจ่้าายค่าทำดแทำนั
กีารขาดรายได้ กีรณ่ีทุำพพลภาพและค่าทำงาศพกีรณ่ีตีายอันัมนใช่เนืัยองจ้าากีกีารทำงางานั  พ.ศ. …
มข่อ้ความใหมป่รากีฏตีามสนยงท่ำยสง่มาด้วย ๒

    บรษิทัฯ ขอเสนอตอ่คณะกรรมการกจิการสัมพนัธเ์พือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  จากนัน้
จะนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

๔. มตท่ีิประชมุ



























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕      เร่ือง กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๔  เร่ือง  ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์์ข์องลูกกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    

  รวมถงึการร้องทุกข์์ท่ีเก่ียวกับการลูงโทษทางวินัย



การประชุมคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕        เร่ือง   กิจการสมัพันธ์
วาระท่ี ๕.๕     เร่ือง    ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระท่ี ๕.๕.๑  เร่ือง   การลาพักผ่อนคร่ึงวัน กรณีใช ้  Flextime

๑. วัตถุประสงคใ์นการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอหารือเพื่อหาความชัดเจนในการปฏิบัติและ
จะแจงงใหงสมาชกิทราบ เรื่อง การลาพักผอ่นครึง่วัน กรณใีชง Flextime  ดังตอ่ไปนี้

ทีม่า  
(องางถงึ หนังสือสหภาพแรงงานฯ ที ่สรร.ว.ท. ๑๘๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)
ตามที่บรษิัทฯ ไดงประกาศหลักเกณฑเ์งื่อนไขขงอยกเวงนเกี่ยวกับบนัทกึเวลาตา่ง ๆ ของสมาชกิฯ

เพื่อไม่ใหงเกิดปัญหาในทางปฏบิัตเิมื่อไดงใชงงานระบบ Time Attendance วนัที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และมขีงอสงสัย
กรณพีนักงานมาปฏบิัตงิานและใชง Flextime ดังนี้

ขงอหารอื
๑. การลาครึ่งวัน กรณใีชง Flextime  พนักงานสามารถใชงไดงหรอืไม ่อยา่งไร
๒. การลาป่วยครึ่งวัน กรณีใชง Flextime  พนักงานมีความจำาเปนนตงองไปพบแพทย์ บริษัทฯ 
    นา่จะอนุญาตใหงปฏบิตัไิดง

๓. ผลการดำาเนินการ
บริษัทฯ ไดงกำาหนดเวลา Flextime สำาหรับเริ่มงานระหว่างเวลา ๐๖.๓๐น.-๐๙.๓๐ น. และ

เวลาเลิกงานระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ น.-๑๘.๓๐ น. ซึ่งพนักงานมีอิสระที่จะเริ่มงานและเลิกงาน ณ เวลาใด ๆ
ตามที่บรษิัทฯ เปดิทำาการดังกล่าวนัน้ไดง แตพ่นักงานตงองมีเวลาทำางานใหงครบ ๘ ชั่วโมงต่อวัน และบรษิัทฯ ไดง
ประกาศใชงระบบ Flextime มาใชงกับพนักงาน Day Work ทีป่ฏบิัตงิานในส่วนกลาง (ทุง่มหาเมฆ ดอนเมอืง และ
สุวรรณภูมิ) ตัง้แตว่นัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ เปนนตงนมา  

๒/ ส่วน...



-๒-

ส่วนเรือ่งการลาครึง่วนันัน้ เนือ่งจากไมม่กีารกำาหนดการลาครึง่วนัทกุประเภทในระบบ Flextime
ดังนัน้การลาเตม็วนัหรอืลาครึง่วนัของการลาทุกประเภท  จงึถอืใชงตามแนวปฏบิตัิ “การลาหยดุพกัผอ่น ลากจิ
ลาปว่ย และการปดัเศษชัว่โมงวนัลาพกัผอ่นทีพ่นกังานไดงรบั” ซึง่ประกาศใชงตัง้แตว่นัที ่๓๐ มนีาคม ๒๕๔๑ และเปนนไป
ตามขงอบงัคบัเกีย่วกับพนกังาน พ.ศ. ๒๕๕๕  

 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนทบทวนแนวปฏิบัติการลาประเภทต่าง ๆ  การปฏิบัติงาน
Flextime อีกครัง้ กอ่นจะเปดิระบบ Time Attendance อยา่งเปนนทางการในป ีพ.ศ. ๒๕๖๐

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕        เร่ือง   กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๕     เร่ือง    ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระท่ี ๕.๕.๒  เร่ือง   การใชง้านระบบ Time Attendance

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครั้งที่๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ขอหารือเพื่อขอทราบความชัดเจน เรื่อง การใชงงาน
ระบบ Time Attendance  ดังนี้

ที่มา
ตามที่บริษัทฯ ไดงนำาระบบ Time Attendance มาใชงงาน ปจัจบุนัยังมคีวามไมเ่ขงาใจหลักเกณฑ์

แนวทางการปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ดังนัน้ เพื่อใหงเกิดความชัดเจนจึงขอ ใหง
สหภาพแรงงานฯ เปน็ตวัแทนสอบถาม ดังนี้

ขงอหารอื
๑. ปจัจุบันระบบดังกล่าวเป็นการทดลองใชง/ขอความรว่มมอื หรอืบรษิัทฯ ไดงประกาศบังคบัใชง
๒. หากเป็นการทดลองใชง/ขอความรว่มมอื สมาชกิฯ จะชี้แจงหรอืไมช่ี้แจง ไดงหรอืไม่
๓. หากเป็นการทดลองใชง/ขอความร่วมมือ ปัจจุบันพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำานักงานใหญ่่
    ทุ่งมหาเมฆ คือพนักงานที่เขงาเวรและพนักงานที่ปฏิบัติงาน Day Work ทุกกอง ทุกคน    
    ตงองใชงงานระบบ Time Attendance ใชห่รอืไม่
(องางถงึ หนังสือสหภาพแรงงานฯ ที่ สรร.ว.ท. ๑๘๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตลุาคม ๒๕๕๘)

๓. ผลการดำาเนินการ
๑. บรษิทัฯ มนีโยบายนำาระบบบนัทกึเวลาแบบอิเลกกทรอนกิส์ (Time Attendance) มาใชงในองคก์ร

และเปดิทดลองใชงระบบฯ เปน็ระยะเวลา ๑๘ เดือน ระหวา่งวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
หรอืจนกวา่จะมกีารเปล่ียนแปลง

๒/ ๒. เมือ่ …



-๒-

  ๒.  ในชว่งทดลองใชงระบบนี้ เปน็การขอความรว่มมอืจากพนกังานใหงรว่มกันใชงงานระบบ ดังนัน้
พนกังานจะชี้แจงหรอืไมก่กไดง

- กรณีที่พนักงานไม่ ไดง ใชงระบบ Time Attendance ตามวิธีการทดลองใชงระบบฯ
แต่พนักงานสามารถชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถบันทึกเวลาบนระบบไดง  ดงวยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม
ภายนอก ปฏิบัติงานภายนอก หรือไม่สะดวกที่จะใชงระบบ Time Attendance  ฉะนั้น การเขงาไปชี้แจงเหตุผล
ถอืวา่พนักงานใหงความรว่มมอืกับองคก์ร

-  กรณีพนักงานไม่ไดงใชงระบบ Time Attendance ตามวิธีการทดลองใชงระบบฯ  และ
พนกังานไมช่ี้แจงเหตผุล ถอืวา่พนกังานไมใ่หงความรว่มมอืกับองคก์ร

๓. บรษิทัฯ ไดงขอความรว่มมอืจากพนกังานทกุคนในองคก์รใหงทดลองใชงระบบฯ เปน็ระยะเวลา
๑๘ เดือน ระหวา่งวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดงชะลอการทดลองใชงระบบ
Time Attendance  กับพนักงานปฏบิัตงิานเขงาเวร (Shift Work) ทีสั่งกัด ศจ. และ ศก. ออกไปกอ่นจนกวา่จะมี
การปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน (Work Pattern) รูปแบบใหม่ของพนักงานเขงาเวร และส่ือสารกับพนักงาน
ในการสรงางการยอมรบั/ความเขงาใจเพือ่ประโยชนต์อ่การพฒันาองคก์รทีบ่รษิทัฯ จดัขึ้น

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๕        เร่ือง   กิจการสัมพันธ์
วาระท่ี ๕.๕     เร่ือง    ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระท่ี ๕.๕.๓  เร่ือง   การพิจารณาคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของพนักงานกรณีบรรจุพนักงานใหม่

๑. วัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
เพือ่โปรดทราบ

๒. ความเปน็มา                
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครั้งที่๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙) วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เพื่อขอทราบความชัดเจนเรื่องการพิจารณา
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของพนกังานกรณบีรรจพุนกังานใหม่ โดยมปีระเด็นดังนี้

ที่มา
ตามทีบ่รษิทัฯ รบัสมัครบคุคลทัว่ไปเป็นพนักงานปฏบิัตงิานในตำาแหนง่เจาาหนาาทีค่วบคุมจราจร

ทางอากาศ ต่อมาพนักงานดังกล่าวผ่านการทดลองงานแลาวและไดาสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
โดยขอใหาสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนสอบถาม  กรณีการพิจารณาคา่ตอบแทนใหากับพนักงานที่มีคุณสมบัติ
สงงกวา่มาตรฐานที่กำาหนด เชน่ ประสบการณก์ารทำางาน วฒุิกากิารศา กษา และอื่น ๆ ดังนี้

ขาอหารอื
๑. บรษิัทฯ มหีลักเกณฑห์รอืแนวปฏบิัตอิยา่งไรในการบรรจุพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัตสิงงกว่า
    มาตรฐาน เพื่อเป็นแรงจงงใจของพนักงาน
๒. ในอดีตที่ผา่นมาบรษิัทฯ มหีลักเกณฑพ์จิารณาเรื่องนี้อยา่งไร
๓. ขอใหาบรษิัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเตมิใหากับพนักงานที่มคีุณสมบัติสงงกว่ามาตรฐาน 
    เป็นกรณพีเิศษ ตามที่บรษิัทฯ เคยใชาในอดีต
(อาางถา ง หนังสือสหภาพแรงงานฯ ที่ สรร.ว.ท. ๑๘๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตลุาคม ๒๕๕๘)

๒/ ๓. ผลการ...



-๒-

๓. ผลการดำาเนินการ
บรษิัทฯ มหีลักเกณฑก์ารพจิารณาดังนี้
๑. การพจิารณาคา่ตอบแทนตามวุฒิกากิารศา กษาตามที่บรษิัทฯ ประกาศรบัสมัคร
การพิจารณาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำาแหน่งนักเรียนฝกกหัด-

ควบคุมจราจรทางอากาศเดิมจะพิจารณาตามวุฒิกาิการศา กษาสงงสุดที่บุคคลผงานั้นไดารับ  แตป่ัจจุบัน บริษัทฯ ไดา
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นพนักงานใหม่เพื่อใหาการว่าจาาง
พนักงานใหม่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขาอมงลแลาวพบว่า การปรับ
โครงสราางอัตราเงนิเดือนใหมข่องบรษิทัฯ ทีผ่า่นมาไดามกีารปรบัอัตราขัน้ตานของตำาแหนง่งานเริ่มตานเพิม่ขา้ นจาก
เดิม จา งทำาใหาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุบุคคลเขาาเป็นพนักงานของบริษัทฯ เมื่อเทียบเคียงกับตลาดแรงงานและ
ภาครัฐวิสาหกิจต่างๆ แลาวเป็นอัตราที่อยง่ในระดับสงงสามารถจงงใจและแข่งขันกับหน่วยงานชั้นนำาอื่นๆ ไดา
ดังนั้น บริษัทฯ จา งไดาปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นพนักงานใหม่โดยพิจารณา
จากวุฒิกาิการศา กษาตามที่บริษัทฯ ประกาศรับในแต่ละตำาแหน่ง โดยคุณสมบัติดังกล่าวตานสังกัดจะเป็น
ผงานำาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากบรษิทัฯ

๒.  บรษิัทฯ พจิารณาบวกเพิม่คา่ประสบการณใ์หาเฉพาะพนักงานใหมท่ี่ไดารบัการบรรจุสงงกวา่
ตำาแหนง่ขัน้ตานและมปีระสบการณเ์ฉพาะดาานและตรงกับวชิาชพีในตำาแหนง่ทีบ่รษิทัฯ ตาองการ

กรณีพนักงานที่บรรจุในตำาแหน่ง นักเรียนฝกกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทฯ จะไม่นำา
ประสบการณ์ของบุคคลมาเป็นขาอพิจารณาในการบวกเพิ่มค่าประสบการณ์ใหา เนื่องจากประสบการณ์
ในการทำางานที่ผ่านมาของแต่ละบุคคลไม่สามารถนำามาปรับใชากับงานที่จะมาปฏิบัติไดาและลักษณะงาน
ดาานปฏิบัติการเป็นงานเฉพาะดาานที่ไม่มีในหน่วยงานอื่น พนักงานใหม่จำาเป็นตาองเขาารับการฝกกอบรมความรงา
พื้นฐาน และหลักสงตรดาานการควบคุมจราจรทางอากาศ จากสถาบันการบินพลเรือนเป็นระยะเวลาประมาณ
๑ ปี และจะตาองเริ่มเรียนรงาในการทำางานใหม่ทั้งหมด ซึา ่งในช่วงระยะเวลาในการฝกกอบรมพนักงานยังคงไดารับ
เงินเดือนจากบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังไม่สามารถใชาประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มนี้ไดา
อยา่งเต็มที่

๓. บริษัทฯ จะพิจารณาบวกเพิ่มสำาหรับผงาที่ไดารับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี เพื่อใหาเป็น
แรงจงงใจใหาแก่องค์กร สามารถดา งดงดคนเก่งเขาามาเป็นตานทุนมนุษย์ และเพื่อผลในวันขาางหนาาที่จะพัฒิกานา
องค์กรใหาเป็นองค์กรมืออาชีพ จากคนที่มีพื้นฐานที่ ดีเป็นจำานวนมาก ซึา ่งบริษัทฯ ไดาใชาหลักเกณฑ์นี้
มาโดยตลอด

๓/ ๔. มต.ิ..



-๓-

๔. มตท่ีิประชมุ



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธค์ร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ (๑๗๙)
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วาระท่ี ๖     เร่ือง อื่น ๆ
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