




การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที ่๑     เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๑    เรื่อง   การด าเนินการเรื่อง ข้อเรยีกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ   
สภาพการจ้างต่อบริษัทฯ จ านวนทั้งสิน้ ๑๗ ข้อ   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบิน       
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
 
๓. ผลการด าเนินการ 

จากการเจรจาครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้แทนเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานฯ  
และฝ่ายบริษัทฯ ได้เจรจาข้อเรียกร้องที่ยังตกลงกันไม่ได้จ านวน ๑ ข้อ คือ ข้อเรียกร้องที่ ๑๔ เรื่อง การจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพในส่วนของนายจ้าง ประเด็นจ านวนปีของการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง   ซึ่งผู้แทนเจรจาฝ่ายบริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์ทาง
การเงนิในประเด็นดังกล่าวแล้ว   

ในการนี้ผู้แทนเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานฯ  รับทราบผลการวิเคราะห์ของบริษัทฯ และขอเวลา
ปรึกษาหารอืกับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ เมื่อมีขอ้สรุปแล้วจะแจง้ผู้แทนเจรจาฝา่ยบริษัทฯ ต่อไป 
  
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๒    เรื่อง   การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดทราบ 
 
๒. ความเป็นมา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (๒๐๐)  วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าวิชาชีพ 
ของวิศวกรที่ปฏิบัติงานใหม่   (อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่  
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 
   สายบังคับบัญชาพิจารณาข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่ ทกบ. น าเสนอแล้ว  ซึ่งมีข้อพิจารณา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอหารือกับ นต.บท. หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะ
น ามารายงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
 
๔. มติท่ีประชุม 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๓    เรื่อง   การขอให้พิจารณาทบทวนประกาศบรษิัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙   

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพือ่โปรดทราบ 
 
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   
 เนื่องจากประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๔๕/๒๕๕๙   มีข้อความไม่ชัดเจนที่ระบุเรื่องการจ่ายเงิน 
ค่าวิชาชีพฯ ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่วิศวกร    โดยบริษัทฯ มีค าสั่งโอนย้าย/เลื่อนต าแหน่งให้พนักงานกลุ่มนี้
ไปปฏิบัติงานในส่วนงานสนับสนุนและหน้าที่อื่น ๆ  พนักงานและสหภาพแรงงานฯ จึงมีความกังวลใจว่า อาจจะ
ได้รับผลกระทบหากเกิดกรณีที่ถูกตรวจพบจากส านักงานตรวจเงินแผน่ดินว่า ได้รับเงนิไม่ถูกต้อง 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
   ประกาศดังกล่าวมีความครอบคลุมเรื่องการจ่ายเงินค่าวิชาชีพของวิศวกรแล้ว แต่เพื่อให้
พนักงานคลายความกังวลใจบริษัทฯ จะพิจารณาปรับข้อความให้ชัดเจนขึ้นแต่ด้วยตามประกาศนี้จะมีส่วนของ
พนักงานสายปฏิบัติการที่ต้องปรับด้วย จึงเห็นควรที่จะปรับในคราวเดียวกัน   โดยคาดว่าจะเสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ ได้ในการประชุมเดือนมกราคม ๒๕๖๑   
   
๔. มติท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๓       เรื่อง   ทบทวนติดตามงาน 
วาระที่ ๓.๔    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. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาก่อนน าเสนอ
ที่ประชุม People & Change  ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะน ามารายงาน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป 
          
๔. มติท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔       เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๑    เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ      
                            รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
  
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๒   เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 
 
 

-ไม่มปีระเด็นน ำเสนอ - 































การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔      เรื่อง   กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓        เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
                               นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
วาระที่ ๔.๓.๑     เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ...  
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะมีขัน้ตอนน าเสนอคณะกรรมการตา่ง ๆ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ  
๒. คณะกรรมการบริหาร 
๓. คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
๒. ความเป็นมา 

คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาทบทวนระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓  ประกอบกับบริษัทฯ ได้จัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด  อีกทั้งสหภาพแรงงานฯ  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด ตกลงทบทวนระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน ประกอบกับสหภาพแรงงานฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 
เพื่อก าหนดสภาพการจ้าง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ในการขอปรับอัตราเงินช่วยเหลือบุตรและคณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการปรับ อัตราฯ แล้ว จึงได้ทบทวนและได้จัดท าร่างระเบียบว่าด้วย
สวัสดิการพนักงาน  พ.ศ. … 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการจัดการสวัสดิการในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๙ (๗๓๙) เมื่อวันที่  ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ.... การปรับอัตราเงินสงเคราะห์บุตร  
จาก ๑๕๐ บาท เป็น ๕๐๐ บาท/บุตรหนึ่งคน/เดือน ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ (๗๔๗) เมื่อวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างระเบียบฯ อีกครั้ง และในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
(๗๔๘) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พิจารณาปรับวงเงนิช่วยเหลอืขั้นต่ าจาก ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น
ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการปรับดังกล่าวไม่มีผลกระทบทางดา้นกฎหมายและด้านการเงิน   

๒/ในการนี้ … 



-๒- 
    

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอร่างการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ...  
พร้อมเสนอตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งมีประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณาจ านวน 
๖ ประเด็น ดังนี้ 
         ๑.  ยกเลิกนิยาม พนักงานทดลองงาน 
        ๒.  การปรับปรุงค านิยาม พนักงาน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และเงินเดอืน 
       ๓.  เพิ่มนิยาม คณะกรรมการ กรรมการ ค่าจา้ง และค่าท าศพ 
        ๔.  การปรับอัตราเงินสงเคราะห์บุตร (เงินช่วยเหลือบุตร) จาก ๑๕๐ บาท เป็น 
๕๐๐ บาท/บุตรหนึ่งคน/เดือน เป็นไปตามข้อเรยีกร้องของสหภาพแรงงานฯ 
     ๕.  ยกเลิกความในข้อ ๘ การฌาปนกิจ โดยก าหนดเป็น เงินค่าท าศพ แทน ทั้งนี้ได้
ปรับวงเงนิช่วยเหลือค่าท าศพขั้นต่ า จากไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท  พร้อม
ทั้งการระบุรายละเอียดของผู้มีสิทธิรับเงินค่าท าศพ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ค่าท าศพกรณีตาย
อันมิใช่เนื่องจากการท างาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พร้อมทั้งระบุเพิ่มในส่วนที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินค่าท าศพ โดยก าหนดหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ เพื่อให้
เกิดความชัดเจน รัดกุม ป้องกันการโต้แย้งสิทธิ และป้องกันความผดิพลาดในการเบิกจ่ายเงนิ 

 ๖.  ปรับความท้ายวรรคแรกของข้อ ๑๑.๕ จาก “ตามที่มีอยู่ในระเบียบนี้” เป็น “ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย”    เพื่อให้ครอบคุลมต่อการจัดสวัสดิการที่ชัดเจน  เป็นปัจจุบันตามขอบเขตที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตไิว้  

จงึเสนอเพื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณา  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะน าเสนอ
คณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- คณะกรรมการบริหาร     เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- คณะกรรมการบริษัทฯ    เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

    
๔. มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔ เรื่อง   กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อ    
  นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 
วาระที่ ๔.๓.๒ เรื่อง   การพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณ ี

ทุพพลภาพอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน 
 
๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 
  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 
๒. ความเป็นมา 

๑. บริษัทฯ ได้น าเสนอร่างระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วยการจ่าย 
ค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างาน พ.ศ. ... (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ต่อคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (๑๙๖) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบ
ดังกล่าว  

๒. บริษัทฯ ได้น าเสนอร่างระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (๔๒) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และที่ประชุมมีความเห็นว่า “ระเบียบฯ ดังกล่าวมี
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง บริษัทฯ จึงไม่จ าเป็นต้องออกระเบียบ
ภายในมารองรับ แต่หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกระเบียบเพื่อใช้บังคับภายในก็สามารถกระท าได้ โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนฯ ให้ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าตามที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ประกาศก าหนดแต่ในกรณีที่มีการออกระเบียบเพื่อใช้บังคับภายใน  บริษัทฯ จะต้องด าเนินการแก้ไขระเบียบฯ  
หากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าในการจ่าย
ค่าทดแทนฯ ในอนาคต ดังนัน้ จงึขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับการด าเนนิการของ
บริษัทฯ ต่อไป  และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยไม่ต้องน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบอีก” 

 
๒/๓. บค.ทบ. … 

 



-๒- 
 

๓. บค.ทบ. ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการกฎหมายและ
ระเบียบข้างต้น และเสนอ นต.บท. พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และเสนอ ผวท.  
เพื่อพิจารณา ซึ่ง ผวท. เห็นชอบร่างระเบียบฯ แล้ว 
 
๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทฯ ขอเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่
เนื่องจากการท างาน และตารางเปรียบเทียบ ซึ่งได้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)  น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณา  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว 
จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
    
๔. มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 





































 
 

 
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 

วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๔ เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๔      เรื่อง   ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ    
        รวมถงึการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

 
-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 

 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๔        เรื่อง  กิจการสัมพันธ์ 
วาระที่ ๔.๕     เรื่อง  ปรกึษาหารอืเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 



การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (๒๐๓) 
วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 
 
 

-ไม่มีประเด็นน ำเสนอ- 
 
 
 
 
 
 
 
  


