การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๑ เรือ่ ง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพวิศวกรใหม่
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายบริ ษั ท ฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จ การสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพ
วิศวกรใหม่ ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบการเสนอปรับหลักสูตรและระยะเวลาการพัฒนา “วิศวกรใหม่” จาก
ระยะเวลา ๓ ปี มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ในทุกสาขาอาชีพวิศวกรตามหลักสูตรการพัฒนาวิศวกร
ในแต่ละด้าน
๓. ผลการดาเนินการ
บริษัทฯ น าเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบพิจารณาในการประชุมวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๒ เรือ่ ง การพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นาเสนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๒๐๙) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
(อ้างถึง หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ การบินแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๗๑ /๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษามีผลกาหนดใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติและ
ด าเนิ นการตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ แต่ บริ ษั ทฯ ยั งไม่ ได้ ก าหนดหลั กเกณฑ์ และอั ตราการเบิ กจ่ าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของบริษัทฯ
ส่งผลให้สมาชิกที่ได้รับมอบหมายในภารกิจจัดซือ้ จัดจ้าง มีความกังวลใจในการปฏิบัติงาน
สหภาพแรงงานฯ พิ จ ารณาว่ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว
จึงขอเสนอให้บริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับ ผิด ชอบการจัด ซื้อจั ด จ้างและการบริหารงานพัสดุในการใช้ถือปฏิบัติต่อไป โดยมีป ระเด็น
ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาดังนี้
๑. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๒. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ

๒/๓. ผลการดาเนินการ…

-๒๓. ผลการดาเนินการ
บริ ษั ท ฯ พิ จารณาหลั กเกณฑ์ การเบิ กจ่ ายค่ าตอบแทนบุ คคลหรื อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทาประกาศให้ทราบ
ทั่วกันเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๓ เรือ่ ง การร้องทุกข์ เรื่อง การพิจารณาบาเหน็จ
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอวาระต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้ งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) วั นที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่ อพิ จารณาเรื่ อง การร้ องทุ ก ข์ ของสมาชิ ก
สหภาพแรงงานฯ เรื่อง การพิ จารณาบ าเหน็ จ (อ้ างถึ ง หนั งสื อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จวิทยุ การบิ น
แห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๐๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๓. ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องทุกข์จัดทาผลการตรวจสอบข้อร้องทุกข์นาเสนอบริษัทฯ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๔ เรือ่ ง การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าใบอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ
จราจรทางอากาศในภาพรวม
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายบริ ษั ทฯ รายงานความคื บหน้ าต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (๒๑๑) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่ อทราบเรื่อง การพิ จารณาทบทวนการจ่ าย
ค่ าใบอนุ ญ าตของผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ านปฏิ บั ติ การจราจรทางอากาศในภาพรวม เนื่ องจากสมาชิ กสหภาพ
แรงงานฯ ที่ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการสังกัดศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคเสนอให้บริษัทฯ ทบทวนการจ่าย
ค่าใบอนุญาตฯ
๓. ผลการดาเนินการ
รวท.ป (นายทินกรฯ) และคณะศึกษาได้จัดทาผลการศึกษาเรื่อง Facility Pay Level เรียบร้อย
แล้ว คณะศึกษานาเสนอผลการศึกษาต่อบริษัทฯ โดยนาเสนอ TM ในการประชุมวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๕ เรือ่ ง การขอให้บริษัทฯ กาหนดเวลาพักของพนักงานที่ปฏิบัติงานเข้ากะ สังกัด ศห.บจ.
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอเป็ นวาระเร่ งด่ วนต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (๒๑๔) วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอให้บริษัทฯ กาหนดเวลาพักของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานเข้ากะ สังกัด ศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ศห.บจ.) ให้ชัดเจน
โดยพิจารณาก าหนดลักษณะการทางานให้เหมือนกั บเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเทียบเคียงกั บ
ATFM สากลทั่วโลก คือ ปฏิบัติงาน ๘ ชั่วโมง พัก ๔ ชั่วโมง และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด (อ้างถึง
หนั งสื อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุ การบิ นแห่งประเทศไทยที่ สรร.ว.ท. ๑๕๕/๒๕๖๑ ลงวัน ที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๑)
๓. ผลการดาเนินการ
ผญจ. มอบหมาย ฝบจ. และ ผศห.บจ. สื่อสารและทาความเข้าใจกับพนักงานถึงแนวทาง
การกาหนดเวลาพัก และผญจ. ได้เชิญ รวท.ป ฝทบ. เจ้าหน้าที่ บค.ทบ. และพนักงานผู้ร้องทุกข์ ประชุม
หารือและทาความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อหาข้อสรุปการกาหนดเวลาพัก
ก่อนจะเสนอสายงานพิจารณาต่อไป
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนติดตามงาน
วาระที่ ๓.๖ เรื่อง การขอให้บริษัทฯ แก้ไขปัญหารถยนต์ของพนักงานถูกครูดขีด
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อทราบ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอเป็ นวาระเร่ งด่ วนต่ อคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (๒๑๕) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การขอให้บริษัทฯ แก้ไขปัญหา
รถยนต์ ข องพนั ก งานถู ก ครู ด ขี ด ด้ วยเห็ นว่ า เป็ นเรื่ องที่ อาจมี ผลต่ อภาพลั ก ษณ์ องค์ ก รและเป็ นเรื่ อง
ความเดือดร้อนของพนักงาน (อ้างถึง หนั งสื อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จวิทยุ การบินแห่ งประเทศไทย
ที่ สรร.ว.ท. ๑๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)
สืบเนื่องจากพนักงานได้จอดรถยนต์ค้างคืนไว้ที่จอดรถด้านหลังอาคารแรกและถูกครูดขีด
รถยนต์ พนักงานจึงจัดทาหนังสือถึง รปภ. ขอดูกล้องวงจรปิด และแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานี
ตารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆให้ ดาเนินคดีกั บคนร้ายซึ่งยั งไม่ปรากฏว่า เป็ นผู้ใดที่ ท าลายทรัพย์สินโดยใช้
ของมีคมครูดขีดรถยนต์ดังกล่าวได้รับความเสียหาย ต่อมารองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตารวจนครบาล
ทุ่งมหาเมฆมีหนังสือมายังบริษัทฯ ขอตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด เพื่อจะนาภาพไปประกอบการสืบสวน
หาตั ว คนร้ ายผู้ ก ระท าผิ ด ต่ อ ไป ในส่ ว นของพนั ก งานได้ ติ ด ตามเรื่ อ งไปยั ง สน. เพื่ อ จะน าเอกสารไป
ประกอบการ claim ประกันรถยนต์ จึงได้ทราบว่า มีปัญหาด้านเอกสารที่ขอมายังบริษัทฯ ทาให้ไม่สามารถ
จัดการเรื่องค้างอยู่ได้ สหภาพแรงงานฯ ขอให้บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขปัญหา ซึ่งประธานฯ มอบหมายให้
เลขานุการฯ ประสาน ฝศป. เร่งดาเนินการ และรายงานโดยด่วน
๓. ผลการดาเนินการ
บริษัทฯ ได้นาส่งแผ่นสาเนาภาพกล้องวงจรปิดให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาล
ทุ่งมหาเมฆเรียบร้อยแล้ว
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๔.๑ เรือ่ ง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๒

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ

-ไม่มีประเด็นนำเสนอ -

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๓

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางานอันจะเป็นประโยชน์
ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ
วาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาปรับอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าวิสัญญีแพทย์
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายบริษัทฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วั นที่ ๒๕ ธั นวาคม ๒๕๖๑ เพื่ อพิ จารณาการปรั บ อั ต ราค่ า แพทย์ ผ่ า ตั ด และค่ า วิ สั ญ ญี แ พทย์
ตามที่บริษัทฯ ใช้อัตราค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าวิสัญ ญี แพทย์ มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ เป็น
ระยะเวลาประมาณ ๓๒ ปีแล้ว ปัจจุบันเนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชนเรียกเก็บ
ค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าวิสัญญีแพทย์สูงมากขึ้นทุกโรค คณะกรรมการจัดการสวัสดิการจึงเห็นสมควร
ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า แพทย์ ผ่ า ตั ด และค่ า วิ สั ญ ญี แ พทย์ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อจากั ดในเรื่องอานาจการอนุมัติ จึงสามารถปรับปรุง
ค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าวิสัญ ญีแพทย์ได้เฉพาะการปรับตามรายการที่มีอยู่เท่านั้น สก.ทบ. ได้สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดของสถานพยาบาลต่าง ๆ พบว่า มีข้อมูลอ้างอิงถึงคู่มือ
ค่าธรรมเนียมแพทย์ของแพทยสภา
ดั ง นั้ น ในการจั ด ท ารายละเอี ย ดการปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า แพทย์ ผ่ า ตั ด จึ งน าคู่ มื อ
ค่าธรรมเนียมแพทย์ของแพทยสภามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับอัตราค่าแพทย์ผ่าตัด เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการเก็ บสถิติจากค่าใช้จ่ายจริงซึ่งสอดคล้องในการปรับทบทวน
ตามสภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ยนแปลง โดยสถิติ ดังกล่าวเป็นการส ารวจอั ตราค่ าบริการทางการแพทย์
ในสาขาต่าง ๆ ทั้งหมดของ ๑๓ ราชวิทยาลัยแพทย์ เมื่อสารวจได้ทั้งหมดจึงกาหนดเป็น ๒ ราคาในแต่ละ
หั ตถการ ได้ แก่ ราคาเฉลี่ ย (Mean) และราคาเปอร์เซ็ นต์ ไทล์ ๙๐ ซึ่ งแพทยสภาได้ ป ระกาศใช้คู ่ม ือ
ค่าธรรมเนีย มแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
๒/ค่าธรรมเนียม...

-๒ค่ า ธรรมเนี ย มแพทย์ ในสถานพยาบาลและก าหนดการปรั บ ปรุ ง ทุ ก ๒ ปี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ จากการติดตามสอบถามไปยัง
แพทยสภาทราบว่า ปัจจุบันยังคงใช้คู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเล่มล่าสุดของแพทยสภา
ที่ได้มกี ารจัดทาและยังใช้สาหรับการอ้างอิงในปัจจุบัน
๓. ผลการดาเนินการ
๓.๑ การปรับค่าแพทย์ผ่าตัด
สก.ทบ. ได้ น าข้ อ มู ล ค่ า แพทย์ ผ่ า ตั ด ที่ ส ถานพยาบาลเรี ย กเก็ บ จริ ง จากการเบิ ก
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นฐานข้อมูลในการแสดงเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลความแตกต่างของชุดข้อมูลจาก
กรณีการปรับการเบิกจ่ายตามอัตราที่บริษัทฯ กาหนดและความแตกต่างของค่าใช้จ่ายจริงจากสถิติ
การเบิกค่าแพทย์ผ่าตัดในปี ๒๕๕๙ มีจานวน ๔๘๙ ครั้ง รวมเป็นเงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ ทั้งสิ้น
๗,๙๓๙,๑๗๖ บาท จากนั้นจึงนามาหาค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่าง อัตราการเบิกจ่ายตามระเบี ยบฯ
บริษัทฯ กับ ราคาเฉลี่ย (Mean) และราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ ซึ่งเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ไทล์สูงสุดที่มีระบุ
อยู่ ใ นคู่ มื อ ค่ า ธรรมเนี ย มแพทย์ ฯ โดยการใช้ อั ต ราราคาเฉลี่ ย (Mean) หรื อ เปอร์ เซ็ น ต์ ไ ทล์ ๙๐
สามารถที่จะครอบคลุมถึงอัตราค่าแพทย์ที่อยู่ในเกณฑ์สูงของสถานพยาบาลชั้นนาโดยส่วนใหญ่ ได้
โดยประการใดนั้น สก.ทบ. จึงได้กาหนดแนวทางเพื่อแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยมีสมมติฐานเชิงตัวเลข
จากสถิติที่มอี ยู่จริง ดังนี้
(๑) การปรับค่าแพทย์ผ่าตัดอ้างอิงตามราคาเฉลี่ย (Mean)
เมื่ อ น ามาจั ด ท าข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บการเบิ ก ตามอั ต ราที่ บ ริษั ท ฯ ก าหนดใน
ปัจจุบั นเปรีย บเทีย บการเบิก ตามอัตราคู่ มือค่ าธรรมเนีย มแพทย์ของแพทยสภาโดยใช้ ราคาเฉลี่ ย
(Mean) จะมีคา่ ใช้จ่าย ดังนี้
ค่าใช้จ่ายจริง การเบิกจ่ายตาม ราคาเฉลี่ย (Mean)
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราบริษัทฯ ของแพทยสภา (บาท) ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ ที่เบิกได้เทียบกับ
(บาท)
(บาท)
อัตราบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายจริง
๗,๙๓๙,๑๗๖ ๗๙๑,๘๔๗
๓,๑๗๒,๒๑๓
๓๐๐.๖๐
๓๙.๙๖
การใช้ราคาเฉลี่ย (Mean) มากาหนดอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดพบว่าจากสมมติฐาน
จานวนโรคที่พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจริง ๖๘ โรค (๔๘๙ ครั้ง) มีโรคที่สามารถเบิกได้น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ มีจานวน ๒๘ โรค คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๘ เบิกได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ – ๑๐๐ มี
จานวน ๔๐ โรค คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒
๓/(๒) การปรับ...

-๓–
(๒) การปรับค่าแพทย์ผ่าตัดอ้างอิงตามราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐
เมื่อนามาจัดทาข้อมูลเปรียบเทียบการเบิกตามอัตราที่บริษัทฯ กาหนดกับอัตรา
ตามคู่มอื ค่าธรรมเนียมแพทย์ของแพทยสภาโดยใช้ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ จะมีคา่ ใช้จ่าย ดังนี้
ค่าใช้จ่ายจริง
การเบิกจ่าย ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐
ร้อยละ
ร้อยละ
(บาท)
ตามอัตราบริษัทฯ ของแพทยสภา (บาท) ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ ที่เบิกได้เทียบกับ
อัตราบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท)
๗,๙๓๙,๑๗๖ ๗๙๑,๘๔๗
๔,๓๙๐,๐๕๒
๔๕๔.๔๐
๕๕.๒๙
การใช้ ร าคาเปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ ทล์ ๙๐ มาก าหนดอั ต ราค่ า แพทย์ ผ่ า ตั ด พบว่ า
จากสมมติฐ านจานวนโรคที่พ นั ก งานเข้ารับ การรัก ษาพยาบาลจริง ๖๘ โรค (๔๘๙ ครั้ง) มี โรคที่
สามารถเบิกได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีจานวน ๑๒ โรค คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ เบิกได้มากกว่าร้อยละ
๕๐ – ๑๐๐ มีจานวน ๕๖ โรค คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕
จากผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ า งต้ น นี้ ทบ. โดย สก.ทบ. ได้ มี ก ารน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการจัด การสวัส ดิ ก าร และบริษั ท ฯ มาโดยล าดับ จนกระทั่งมี ก ารพิ จารณากลั่ นกรอง
ทบทวนเพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า แพทย์ ผ่ า ตั ด มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพปั จ จุ บั น และเป็ น
การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต พนั ก งานอย่ า งแท้ จ ริ ง คณะกรรมการจั ด การสวั ส ดิ ก ารจึ ง ได้ มี ม ติ
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๗๕๙) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้มีก ารขยายผลการเสนอ
ขอปรับค่าแพทย์ผา่ ตัดตามอัตราเงินเฟ้อโดยมีราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ เป็นฐานในการปรับ เนื่องจาก
คู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของแพทยสภา เป็นสถิติข้อมูลค่าแพทย์ผ่าตัดตั้งแต่ปี ๒๕๔๙
ซึ่งเป็นเวลา ๑๒ ปีมาแล้ว ดังนั้น เพื่ อ ให้ ก ารปรับ อัต ราค่าแพทย์ผ่าตั ด มีความเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จในปั จจุ บั น มากที่ สุ ด คณะกรรมการจั ด การสวัส ดิ ก ารจึ งมี
ความเห็ น ว่า ควรจะจั ด ท าข้อ มู ล โดยใช้ราคาเปอร์เซ็น ต์ ไทล์ ๙๐ เป็ น ฐาน x อั ต ราเงิน เฟ้ อ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑ เมื่อแพทยสภากาหนดอัต ราค่าธรรมเนีย มแพทย์ใหม่ ให้บ ริษั ทฯ
ปรับอัตราตามแพทยสภา หรือหากแพทยสภา ไม่กาหนดอัตราใหม่ ให้บริษัทฯ ทบทวนอัตรา
ค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าวิสัญญีแพทย์ใหม่ทุก ๕ ปี
ดังนั้น สก.ทบ. จึงได้มีการดาเนินการเสนอปรับปรุงอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดตาม
อัตราเงินเฟ้อ (ประมาณร้อยละ ๓๗) โดยใช้ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ เป็นฐาน (อัตราเงินเฟ้อ
อ้ างอิ งข้อ มู ล จากธนาคารแห่ งประเทศไทย) เพื่ อ ประกอบเป็ น ข้ อ มู ล เปรีย บเที ย บในการน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
๔/ค่าใช้จ่าย...

-๔ค่าใช้จ่ายจริง การเบิกจ่ายตาม ปรับตามอัตราเงินเฟ้อโดย
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราบริษัทฯ มีราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ ที่เบิกได้เทียบกับ
(บาท)
(บาท)
อัตราบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายจริง
เป็นฐาน
๗,๙๓๙,๑๗๖ ๗๙๑,๘๔๗
๖,๐๑๔,๓๗๑
๗๕๙.๕๔
๗๕.๗๖
การใช้ ราคาเปอร์เซ็ น ต์ไทล์ ๙๐ เป็ นฐาน x อัต ราเงิน เฟ้ อ (ประมาณร้อยละ ๓๗)
มากาหนดอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดพบว่า จากสมมติฐานจานวนโรคที่พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจริง
๖๘ โรค (๔๘๙ ครั้ง) มีโรคที่สามารถเบิกได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีจานวน ๕ โรค คิดเป็นร้อยละ ๗
เบิกได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ – ๑๐๐ มีจานวน ๖๓ โรค คิดเป็นร้อยละ ๙๓
(๓) การเปรียบเทียบการปรับ ค่าแพทย์ผ่าตัด ระหว่างอัตราที่บ ริษัท ฯ กาหนด กั บ
ราคาเฉลี่ย (Mean) ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ และปรับตามอัตราเงินเฟ้อโดยใช้ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐
เป็นฐาน มีคา่ ใช้จ่ายดังนี้
ค่าใช้จ่ายจริง การเบิกจ่าย ราคาเฉลี่ย ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ ปรับตามอัตราเงิน
(บาท)
ตาม
(Mean) ของ
ของแพทยสภา (บาท)
เฟ้อ
อัตราบริษัทฯ แพทยสภา
ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
โดยใช้ราคา
เปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐
ของแพทยสภา
(บาท)
๗,๙๓๙,๑๗๖ ๗๙๑,๘๔๗ ๓,๑๗๒,๒๑๓
๔,๓๙๐,๐๕๒
๖,๐๑๔,๓๗๑
(๔) ค่าแพทย์ผ่าตัดเปรียบเทียบกับราคาค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลเรียกเก็บจริง
อนึ่ ง เมื่ อ ตรวจสอบ รายละเอี ย ด เกี่ ย วกั บ ราคาค่ า แพ ท ย์ ผ่ า ตั ด ของ
สถานพยาบาลในโรคเดียวกันกลับพบว่า มีอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดที่แตกต่างกัน เช่น การผ่าตัดสมอง
ซึ่งมีการเบิก ๓ ครั้ง มีค่าแพทย์ผ่าตัดตั้งแต่ ๒๗,๐๐๐ บาท ๔๐,๓๐๐ บาท และ ๒๓๗,๖๐๐ บาท
หรื อ การผ่ า ตั ด ต้ อ กระจก (๔๘ ครั้ ง ) มี ค่ าแพทย์ ผ่ า ตั ด ตั้ ง แต่ ๓,๐๐๐ บาท ถึ ง ๒๕,๐๐๐ บาท
ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความยากง่ายด้านหัตถการ พยาธิสภาพของผู้ป่วย ความมีชื่อเสียง
และคุ ณ สมบั ติ ของความเป็ น แพทย์ เฉพาะทาง เป็ น สถานพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน ขนาดของ
สถานพยาบาลเอกชน ซึ่งการเก็บสถิติเฉพาะค่าแพทย์ผ่าตัดที่พนักงานนามาเบิกแล้วมาหาค่าเฉลี่ยนั้น
บางโรคไม่ มีก ารเบิ ก บางโรคอาจมีก ารเบิก เพี ย ง ๑ ครั้ง ซึ่งมีผลท าให้ข้อมู ล ขาดความเพี ย งพอ
ในด้านความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และครบถ้วน ดังนั้น จึงไม่สามารถนาข้อมูลอัตราราคาค่าแพทย์ผ่าตัด
๕/ของ...

-๕ของสถานพยาบาลที่เรียกเก็บจริง นามาใช้ประกอบการพิจารณาในการกาหนดเป็นตัวเลขที่จะอ้างอิง
เป็นอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดของแต่ละโรคได้
๓.๒ การปรับค่าวิสัญญีแพทย์
เนื่องจากคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ได้กาหนดอัตราค่าวิสัญญีแพทย์
เป็น ราคาเฉลี่ย (Mean) และราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ เช่นเดียวกับค่าแพทย์ผ่าตัด สก.ทบ. จึงนาสถิติ
การเบิก ค่าวิสัญ ญี แพทย์ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๑๕๙ ครั้ง
และ ๒๐๐ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๓,๖๖๑ บาท และ ๑,๖๗๓,๓๘๘ บาท โดยนามาหาค่าเฉลี่ยได้
ค่าเฉลี่ย ๖,๒๐๐ บาท และ ๘,๔๐๐ บาท ตามลาดับ คณะกรรมการจัดการสวั สดิการพิจารณาแล้ว
พบว่า จากสถิติข้อมูลค่าวิสัญญีแพทย์ในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๙ มีการปรับเพิ่มเฉลี่ยประมาณปีละ
๑,๐๐๐ บาท จึงปรับเพิ่มจาก ๘,๔๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๙ เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ปรับ เพิ่มจากอัตราการเบิกในปัจจุบัน ๑,๕๐๐ บาท
เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๖๖.๖๗ ซึ่งจะทาให้พนักงานเบิกได้เต็ม จานวนมี ๑๕๑ ครั้ง
จาก ๒๐๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๐ มีคา่ ใช้จ่าย ดังนี้
ค่าใช้จา่ ยจริง (บาท)

๑,๖๗๓,๓๘๘

อัตราบริษัทฯ (บาท)

๒๐๗,๑๓๐

ปรับเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท
(บาท)

๑,๐๐๒,๙๑๕

เพิ่มขึ้นร้อยละ

๓๘๔.๒๐

๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าวิสัญญีแพทย์
ค่าใช้จ่ายการปรับอัตราค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์ เมื่อนามาเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าใช้จ่ายจริงที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ กับ อัตราที่บริษัทฯ กาหนด ราคาเฉลี่ย (Mean) ราคา
เปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ และปรับตามอัตราเงินเฟ้อ มีคา่ ใช้จ่าย ดังนี้
ค่าใช้จ่ายจริง การเบิกจ่าย
ราคาเฉลี่ย ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ
ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑ โดย
(บาท)
ตาม
(Mean)
ของ
อัตราบริษัทฯ ของแพทยสภา แพทยสภา (บาท) ใช้ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐
(บาท)
ของแพทยสภา (บาท)
(บาท)
๙,๖๑๒,๕๖๔ ๙๙๘,๙๗๗ ๔,๑๗๕,๑๒๘
๕,๓๙๒,๙๖๗
๗,๐๑๗,๒๘๖
๖/(๑) การปรับ...

-๖(๑) การปรับอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดตามราคาเฉลี่ย (Mean) ของแพทยสภา และปรับ
ค่าวิสัญญีแพทย์ ๑๐,๐๐๐ บาท พนักงานสามารถเบิกเพิ่มขึ้นจากอัตราที่บริษัทฯ กาหนดในปัจจุบัน
๓,๑๗๖,๑๕๐ บาท เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ ๓๑๗.๙๔ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่สถานพยาบาล
เรียกเก็บคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๓
(๒) การปรับอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดตามราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ ของแพทยสภา และ
ปรั บ ค่ าวิ สั ญ ญี แ พทย์ ๑๐,๐๐๐ บาท พนั ก งานสามารถเบิ ก เพิ่ ม ขึ้ น จากอั ต ราที่ บ ริ ษั ท ฯ ก าหนด
ในปั จ จุ บั น ๔,๓๙๓,๙๘๙ บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ร้ อ ยละ ๔๓๙.๘๕ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อั ต รา
ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๐
(๓) การปรับค่าแพทย์ผ่าตัดปรับตามเงินเฟ้อ โดยใช้ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ เป็นฐาน
และค่ า วิ สั ญ ญี แ พทย์ ๑๐,๐๐๐ บาท พนั ก งานสามารถเบิ ก เพิ่ ม ขึ้ น จากอั ต ราที่ บ ริษั ท ฯ ก าหนด
ในปั จ จุ บั น ๖,๐๑๘,๓๐๙ บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ร้ อ ยละ ๖๐๒.๔๕ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อั ต รา
ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บคิดเป็นร้อยละ ๗๓
๓.๔ วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการเงิน
สก.ทบ. ได้จัดทาผลกระทบทางด้านการเงิน ในกรณีการปรับค่าแพทย์ผ่าตัดปรับตามอัตรา
เงินเฟ้อโดยใช้ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ เป็นฐาน ให้มีความครอบคลุมถึงอัตราเงินเฟ้อ ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ –
๒๕๖๑ และการปรับค่าวิสัญญีแพทย์ จาก ๑,๕๐๐ บาท เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท (ซึ่งเป็นการปรับวงเงิน
สูงสุด) มาจัดทา Cash Flow ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐ เป็นการแสดงข้อมูล Cash Flow เฉพาะการปรับ
ค่าแพทย์ผ่าตัด อ้างอิงการปรับ ตามอั ตราเงินเฟ้ อ เพี ย งรายการเดี ย ว เพราะสามารถสะท้ อนได้ ว่า
หากปรับค่าแพทย์ตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งมีอัตราสูงกว่าแล้วไม่มีผลกระทบทางด้านการเงิน การปรับ
ตามอัตราอื่นที่ต่ากว่าย่อมไม่มผี ลกระทบเช่นกัน
กรณีการปรับค่าแพทย์ผ่าตัด ที่ใช้สิทธิการเบิกตามค่าใช้จ่ายจริง ในประเภทรายการ
ผ่าตัดนั้น ๆ ในวงเงินที่ไม่เกินจากอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดของแพทยสภาทั้งในส่วนอัตราค่าแพทย์ผ่าตัด
อ้างอิงตามราคาเฉลี่ย (Mean) ตามราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ และตามอัตราเงินเฟ้อ ดังนี้
(๑) การปรับค่าแพทย์ผ่าตัดอ้างอิงตามราคาเฉลี่ย (Mean)
สาหรับการศึกษาผลกระทบทางด้านการเงินในการปรับค่าแพทย์ผ่าตัด อ้างอิง
ตามราคาเฉลี่ย (Mean) ของคู่มือแพทยสภา และค่าวิสัญญีแพทย์จาก ๑,๕๐๐ บาท เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท
จะท าให้ บ ริษั ท ฯ มี ค่ าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔,๑๗๕,๑๒๘ บาท เพิ่ ม ขึ้น จากเดิม ๓,๑๗๖,๑๕๐ บาท
ซึ่งในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐ ไม่มีผลกระทบทางด้านการเงินต่อกองทุนสวัสดิการ โดยในปีงบประมาณ
๒๕๗๐ มีประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมประมาณ ๑๘๙.๓๕๓ ล้านบาท
๗/(๒) การปรับ...

-๗–
(๒) การปรับค่าแพทย์ผ่าตัดอ้างอิงตามราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐
สาหรับการศึกษาผลกระทบทางด้านการเงินในการปรับค่าแพทย์ผ่าตัด อ้างอิง
ตามราคาเปอร์เซ็ นต์ ไทล์ ๙๐ ของคู่ มือ แพทยสภา และค่ าวิสั ญ ญี แพทย์ จาก ๑,๕๐๐ บาท เป็ น
๑๐,๐๐๐ บาท จะท าให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมทั้ ง สิ้ น ๕,๓๙๒,๙๖๗ บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม
๔,๓๙๓,๙๘๙ บาท ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านการเงินต่อกองทุ นสวัส ดิก าร โดยในปี งบประมาณ
๒๕๗๐ มีประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมประมาณ ๑๗๒.๕๕๗ ล้านบาท
(๓) การปรับค่ าแพทย์ผ่าตัดปรับตามอัตราเงินเฟ้อ โดยใช้ราคาเปอร์เซ็ นต์ ไทล์ ๙๐
เป็นฐาน
สาหรับการศึกษาผลกระทบทางด้านการเงินในการปรับค่าแพทย์ผ่าตัดปรับตาม
เงินเฟ้ อตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑ โดยมี ราคาเปอร์เซ็นต์ ไทล์ ๙๐ เป็ นฐาน และปรับค่ าวิสั ญญี แพทย์
จาก ๑,๕๐๐ บาท เป็ น ๑๐,๐๐๐ บาท จะท าให้ บริษั ทฯ มี ค่ าใช้จ่ ายรวมทั้ งสิ้ น ๗,๐๑๗,๒๘๖ บาท
เพิ่ มขึ้นจากเดิ ม ๖,๐๑๘,๓๐๙ บาท ซึ่ งไม่มี ผลกระทบทางด้ านการเงิน ต่อ กองทุ น สวัส ดิก าร โดย
ในปีงบประมาณ ๒๕๗๐ มีประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมประมาณ ๑๕๐.๖๕๖ ล้านบาท
ทั้งนี้ ได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ ๒ และ ๓ ไว้ดังนี้
ราคาเฉลี่ย (Mean) ของ
ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ ของ
ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ
แพทยสภา (บาท)
แพทยสภา (บาท)
ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑
(ค่าใช้จ่ายจริงในประเภทรายการ) (ค่าใช้จ่ายจริงในประเภทรายการ) ใช้ฐานเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐
(บาท)
๔,๑๗๕,๑๒๘
๕,๓๙๒,๙๖๗
๗,๐๑๗,๒๘๖
สรุปงบประมาณสถานภาพการเงินกองทุนสวัสดิการ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐
ปรับเพิ่มค่าแพทย์ผ่าตัดตามเงินเฟ้อ /ทัศนศึกษา/สงเคราะห์บุตร/ตรวจสุขภาพ/สาธารณภัย
รายการ
สารองค่าใช้จา่ ย

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๐.๕๐๐

๓.๘๘๔

๑๔.๗๔๘

๑๕.๘๔๘ ๑๗.๑๒๕

รายได้สูง (-ต่า) กว่าค่าใช้จา่ ย

๓๙.๙๐๖

๗.๑๐๗

๐.๘๒๐

๑๙.๗๐๗ ๒๑.๗๓๘

รายได้สูง (-ต่า) กว่าค่าใช้จา่ ย สะสม

๓๙.๙๐๖ ๔๗.๐๑๓

๔๗.๘๓๓

๖๗.๕๔ ๘๙.๒๗๘

เงินสะสมกองทุนสวัสดิการ

๓๔๔.๖๖๕ ๓๕๑.๗๗๒ ๓๕๒.๕๙๒ ๓๗๒.๒๙๙ ๓๙๔.๐๓๗

เงินสดคงเหลือ

๓๒๑.๘๖๒ ๓๒๘.๙๖๙ ๓๒๙.๗๘๙ ๓๔๙.๔๙๖ ๓๗๑.๒๓๔
๘/รายการ...

-๘–
รายการ

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

สารองค่าใช้จา่ ย

๑๘.๖๓๓ ๒๐.๓๑๕ ๒๒.๑๗๑ ๒๔.๒๘๘

รายได้สูง (-ต่า) กว่าค่าใช้จา่ ย

๒๐.๘๘๓ ๑๙.๒๓๑ ๑๓.๔๔๕

๗.๘๑๙

๒๕๗๐

๒๕.๑๖๑
๐.๐๐๐

รายได้สูง (-ต่า) กว่าค่าใช้จา่ ย สะสม

๑๑๐.๑๖๑ ๑๒๙.๓๙๒ ๑๔๒.๘๓๗ ๑๕๐.๖๕๖ ๑๕๐.๖๕๖

เงินสะสมกองทุนสวัสดิการ

๔๒๓.๘๖๘ ๔๓๔.๑๕๑ ๔๔๗.๕๙๖ ๔๕๕.๔๑๕ ๔๕๕.๔๑๕

เงินสดคงเหลือ

๓๙๒.๑๑๗ ๔๑๑.๓๔๘ ๔๒๔.๗๙๓ ๔๓๒.๖๑๒ ๔๓๒.๖๑๒

๓.๕ เปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจชั้นนา
สก.ทบ. ได้สอบถามข้อมูลการเบิกค่าแพทย์ผ่าตัดจากรัฐวิสาหกิจชั้นนา ๕ แห่ง ดังนี้
การเบิกค่ารักษาพยาบาล (เกี่ยวกับค่าแพทย์ผา่ ตัด) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงาน
รายละเอียด
บริษัท ทีโอที จากัด พนักงานที่เข้างานไม่เกิน พ.ศ. ๒๕๕๓
(มหาชน)
ก าหนดให้ เบิ ก ค่ า ผ่ า ตั ด (ได้ แ ก่ ค่ า ห้ อ งผ่ า ตั ด ค่ า ยาชา/ยาระงั บ ความรู้ สึ ก
อุปกรณ์การผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัด/ค่าแพทย์ดมยา รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการผ่าตัด
อื่ น ๆ) ในอั ตราตั้ งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท และ ๕๐,๐๐๐ บาท (กาหนดตามโรคที่เจ็บป่วยต่อครั้ง)
พนักงานที่เข้างานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ เ บิ ก ได้ ต ามที่ ป ระกาศคณะกรรมการแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ (พนักงาน คู่สมรสและบุตร)
- เข้ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก
หรือ ผู้ป่วยใน ให้เบิกได้เต็มจานวน ยกเว้น ค่าอุป กรณ์ ในการบ าบัด รักษาโรค
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และค่าห้องและค่าอาหาร เบิก ได้ไม่เกินวันละ
๖๐๐ บาท เข้ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน
ค่าอุปกรณ์ในการบาบัด รั ก ษาโรคตามที่ก ระทรวงการคลังกาหนด ค่าห้องและ
ค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ ๖๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ได้รับ
ครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๙/หน่วยงาน...

-๙–
หน่วยงาน
ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

รายละเอียด

ไม่กาหนดอัตราค่าแพทย์ผ่าตัด
ส าหรั บ สถานพยาบาลเอกชนก าหนดให้ เบิ ก เฉพาะผู้ ป่ ว ยใน ส่ ว นครอบครั ว
(คู่สมรสและบุตร) เบิกได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น โดยให้เบิก
ได้ครึ่งหนึ่งของที่จา่ ยจริง
บริษัท
ไม่กาหนดอัตราค่าแพทย์ผ่าตัด
ท่าอากาศยาน
พนักงานเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเบิกได้ ๑,๒๐๐ บาท/ครั้ง ผู้ป่วยในเบิก
ไทย จากัด
ได้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง ภายใน ๑ ปี เบิกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมกันได้
(มหาชน)
ไม่ เกิ น ๓๐ ครั้ ง ครอบครั ว เบิ กผู้ ป่ วยในได้ ครึ่ งหนึ่ งของที่ จ่ ายจริ งไม่ เกิ น
๖,๐๐๐ บาท/ครั้ง
การรถไฟฟ้าขนส่ง ไม่กาหนดอัตราค่าแพทย์ผ่าตัด
กาหนดให้เบิกค่ารักษาพยาบาลสาหรับพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส บุตร โดย
มวลชนแห่ง
ประเทศไทย
สถานพยาบาลเอกชนให้เบิกได้เฉพาะผูป้ ่วยในเท่านั้น ดังนี้
พนักงาน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง
บุคคลในครอบครัว เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง
บริษัท ปตท. จากัด พนักงานเก่า เบิกจาก ปตท.ฯ (ไม่กาหนดอัตราค่าแพทย์ผ่าตัด)
(มหาชน)
พนักงานเบิกค่าห้องค่าอาหารได้ ๓,๐๐๐ บาท/วัน ค่าอุปกรณ์ บาบัดรักษาโรค
เบิ ก ได้ ต ามที่ ก ระทรวงการค ลั ง ก าหนด ค่ า รั ก ษาพยาบาลอื่ น เบิ ก ได้ เ ต็ ม
ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน บุคคลในครอบครัวทุกคนรวมกันสามารถเบิก
สถานพยาบาลเอกชนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้ไม่เกินปีละ ๗๐,๐๐๐ บาท/
ครอบครัว
พนักงานใหม่ (หลังปี ๒๕๔๔) เบิกจากบริษัทประกัน
พนักงานเบิกผูป้ ่วยนอกได้ ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี ครอบครัวเบิกได้ ๒๔,๐๐๐ บาท/ปี/คน
พนักงานเบิกผู้ป่วยในได้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/๙๐วัน/โรค/ปี ครอบครัวเบิกได้ร้อยละ ๘๐
ของ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/๙๐ วัน/โรค/ปี
เนื่องจากข้อมูล การเบิก ค่าแพทย์ผ่าตัด จากรัฐ วิส าหกิจต่าง ๆ (ไม่ได้เปิด เผยเป็ น
ข้อมูลเชิงลึกที่ลงรายละเอียดในประเภทรายการแพทย์ผ่าตัดในแต่ละโรค) พบว่า แต่ละรัฐวิสาหกิจมี
ลักษณะการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน และพบว่า ไม่มีรัฐวิสาหกิจใดที่กาหนดอัตราการเบิก
ค่าแพทย์ผ่าตัดในลักษณะเดียวกับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
๑๐/- หน่วยงาน...

-๑๐–
- หน่ว ยงานที ่ก าหนดวงเงิน การเบิก ค่า ผ่า ตัด (รวมรายการผ่า ตัด ทุก ประเภท
รวมถึงค่าแพทย์ผ่าตัดด้วย) ได้แก่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
- หน่วยงานที่กาหนดการเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นวงเงินต่อปี ได้แก่ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัทท่าอากาศยานไทย จากั ด
(มหาชน)
- หน่วยงานที่กาหนดให้เบิกสถานพยาบาลเอกชนเฉพาะกรณีคนไข้ใน โดยกาหนดให้
เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
๓.๖ วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านกฎหมาย
นอกจากนี้ สก.ทบ. ได้ มี ก ารวิเคราะห์ ถึ งผลกระทบทางด้ านกฎหมายไว้ด้ ว ยแล้ ว
ตามหนังสือตอบข้อหารือจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามหนังสือ ที่ รง ๐๕๙/๐๐๐๔๙๐
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ตอบข้อหารือในเรื่องการเบิกเงินสงเคราะห์บุตร ซึ่งมีข้อชี้แจงสาคัญ
จากหนังสือข้างต้นสามารถนามาพิจารณาประกอบการปรับอัตราค่ าแพทย์ผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์
ดังนี้
“มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๔๖ เห็ น ชอบให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถ
ดาเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินในเรื่องการกาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือ
สวัสดิการต่าง ๆ เองได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐ วิสาหกิจแล้ว ซึ่งการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุตรหรือเงินที่มีลักษณะอย่างเดียวกันนี้เป็นสวัสดิการตามกฎหมายอย่างหนึ่ง จึงให้บริษัทฯ
สามารถปรับปรุงได้เฉพาะอัตราการจ่ายเท่านั้น ส่วนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินดังกล่าวยังคง
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด”
๓.๗ ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (๗๕๙) เมื่อวันที่
๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๑ จึ งเห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งค่ า แพทย์ ผ่ า ตั ด โดยใช้ อั ต ราเงิน เฟ้ อ (โดยใช้ ร าคา
เปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ ตามคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของแพทยสภาเป็นฐาน x อัตราเงิน
เฟ้อ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑ (ประมาณร้อยละ ๓๗)) และปรับอัตราค่าวิสัญญีแพทย์จาก ๑,๕๐๐
บาท เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เมื่อแพทยสภากาหนดอัตราค่าแพทย์ผา่ ตัดใหม่ ให้บริษัทฯ ปรับอัตรา
ตามแพทยสภา หรือหากแพทยสภาไม่กาหนดอัตราใหม่ให้บริษัทฯ ทบทวนอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดและ
ค่าวิสัญ ญี แพทย์ใหม่ทุก ๕ ปี เพื่อเป็นการปรับเพิ่มอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าวิสัญ ญีแพทย์ให้มี
ความสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานด้านการดูแล
รักษาพยาบาลให้พนักงานมีสมรรถภาพ ความพร้อมทางร่างกายและขวัญ กาลังใจที่ดี ในอันที่จะ
ท างานให้ กั บ บริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น การเสริม สร้ างความรั ก ความผู กพั น ของ
พนักงานที่มีตอ่ บริษัทฯ
๑๑/๓.๘ ข้อสรุป...

-๑๑–
๓.๘ ข้อสรุปหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการ
จากการศึ กษาการปรั บ อั ตราค่ าแพทย์ ผ่ าตั ดทั้ งตามอั ตราราคาเฉลี่ ย (Mean) ราคา
เปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ ตามคู่มือค่าธรรมเนีย มแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของแพทยสภา และปรับ ตามอัตรา
เงินเฟ้อโดยใช้ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ เป็นฐาน x อัตราเงินเฟ้อตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑ พบว่า
ทั้ ง ๓ อั ต ราไม่ มี ผ ลกระทบทางด้ านการเงิน ต่ อ กองทุ น สวัส ดิ ก าร ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากอั ต ราตามคู่ มื อ
ค่าธรรมเนียมแพทย์ฯ กาหนดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี คณะกรรมการ
จัดการสวัสดิการจึงขอเสนอให้ปรับปรุงอัตรา ค่าแพทย์ผ่าตัดโดยใช้ราคาเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๙๐ x อัตราเงินเฟ้อ
(ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑) ใช้แทนอัตราค่าแพทย์ผ่าตัดเดิมที่บริษัทฯ ใช้อ้างอิง คือ รายการภาคผนวก ข.
(อัตราค่าวิสัญญีแพทย์และค่าแพทย์ผา่ ตัด) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน (อัตราค่าแพทย์ผ่าตัดและ
วิธีก ารทางศัล ยกรรมฯ) ซึ่ง อัต ราที่เ สนอปรับ ปรุง ดัง กล่า วนี้ เป็นการอ้างอิงที่สอดรับเป็นไปได้
มากที่สุดกับสถานการณ์ท างเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการดารงชีพสูงขึ้น โดยได้แสดงตาราง
เปรียบเทียบอัตราการปรับค่าแพทย์ผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์ ระหว่างอัตราปัจจุบันและอัตราปรับปรุง ทั้งนี้
สก.ทบ. ได้จัดทาอัตราค่าวิสัญญีแพทย์และค่าแพทย์ผา่ ตัด ฉบับใหม่ โดยนารายการค่าแพทย์ผ่าตัดของ
บริษัทฯ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมารวมกั น และจัดเรียงชื่อโรคตามหมวดหมู่เช่นเดียวกับคู่มือ
ค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของแพทยสภา ซึ่งได้จัดทาอัตราเปรียบเทียบตามอัตราปัจจุบันและ
อัตราที่ปรับปรุง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รวมทั้งจัดท าอัตราเปรียบเทียบอัตราปัจจุบัน ราคาเฉลี่ ย ราคา
เปอร์เซ็นต์ไทล์ และอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงร้อยละที่เพิ่มขึ้นในแต่ละโรค โดยขอนาเสนอการปรับอัตรา
ดังต่อไปนี้
๓.๘.๑ ปรั บ อั ต ราค่ า แพทย์ ผ่ า ตั ด โดยใช้ ร าคาเปอร์ เซ็ น ต์ ไ ทล์ ๙๐ ตามคู่ มื อ
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของแพทยสภาเป็นฐาน x อัตราเงินเฟ้ อตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑
(ประมาณร้อยละ ๓๗)
๓.๘.๒ ปรับอัตราค่าวิสัญญีแพทย์ จาก ๑,๕๐๐ บาท เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ เมื่อแพทยสภากาหนดอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ใหม่ ให้บริษัท ฯ ปรับ
อัตราตามแพทยสภา หรือหากแพทยสภาไม่กาหนดอัตราใหม่ ให้บริษัทฯ ทบทวนอัตราค่าแพทย์ผ่าตัด
และค่าวิสญ
ั ญีแพทย์ใหม่ทุก ๕ ปี
๓.๘.๓ ร่างอัตราค่าวิสัญญีแพทย์และค่าแพทย์ผา่ ตัดที่เสนอปรับปรุง (สิ่งที่สง่ มาด้วย ๒)
๔. มติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๔

เรื่อง กิจการสัมพันธ์
เรื่อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔
เรื่อง กิจการสัมพันธ์
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ปรึกษาหารือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
วาระที่ ๔.๕.๑ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและการจัดหา
ชุดทางานเฉพาะกิจ
๑. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอกรรมการผู้อานวยการใหญ่พิจารณา
ลงนามในประกาศ
๒. ความเป็นมา
กรรมการฝ่ายบริษัทฯ นาเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๑ เพื่ อพิ จ ารณาร่ างข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การแต่ ง กายและการจั ด หา
ชุดทางานเฉพาะกิจ พ.ศ. ... เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบชุดทางานเฉพาะกิจให้เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ จึงต้องปรับปรุงข้อความในข้อกาหนดฯ ให้สอดคล้องกัน
๓. ผลการดาเนินการ
บริษัทฯ จั ดทาร่างประกาศ เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแต่ง กายและการจั ด หา
ชุดทางานเฉพาะกิจ พ.ศ. … (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และตารางเปรียบเทียบข้อกาหนดฯ ฉบับปัจจุบันและ
ฉบับที่เสนอขอปรับปรุง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
๔. มติที่ประชุม

ร่ าง

สิ่งที่สง่ มาด้วย ๑
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ที่ ปก

/๒๕๖๑

................. ๒๕๖๑

ประกาศ
เรื่อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและการจัดหาชุดทางานเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๘ ของระเบี ย บว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบพนั ก งาน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและการจั ดหาชุดทางานเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ข้อกาหนดนีแ้ ทน
ข้อ ๒. บริษัทฯ จะจัดชุดทางานเฉพาะกิจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานลักษณะซ่อมบารุง
และเป็นงานที่มีความเปรอะเปื้อน ได้แก่
๒.๑ กลุ่มงานวิศ วกรรม - สายงานวิศ วกรรม วิศ วกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า
วิศวกรรมหอบังคับการบิน ช่างหอบังคับการบิน ช่างปรับมาตรฐานเครื่องมือวัด
๒.๒ กลุ่มช่างเทคนิคและบริการทั่วไป - สายงานช่างเทคนิค (ยกเว้นเจ้าหน้าที่
เขียนแบบ), สายงานช่างโยธา
ข้อ ๓. เสือ้ กางเกง
๓.๑ เสื้อทางานเฉพาะกิจ มี ๒ ประเภท คือ สีฟ้าสาหรับงานเปรอะเปื้อนน้อย
และสีกรมท่าสาหรับงานเปรอะเปื้อนมาก
เสื้อ - เสื้อปกเชิ้ต แขนสั้น สาบผ่าหน้า มีซิปติด จากอกจนถึงชายเสื้อ
ด้านล่าง และติดกระดุมซ่อนในสาบ ๑ เม็ด ที่ชายเสื้อด้านหน้า อกเสื้อมีกระเป๋า ข้างละ ๑ กระเป๋า
มีฝากระเป๋าและช่องเสียบปากกา บนฝากระเป๋าด้านซ้ายเหนือกระเป๋าปัก AEROTHAI และธงชาติ และ
ติดแถบสะท้อนแสง เหนือฝากระเป๋าทั้ง ๒ ข้าง มีกระเป๋าล้วงข้าง เจาะเฉียง เอวจั๊ม ด้านข้างมีสายรัด
ติดกระดุมข้างละ ๒ เม็ด แขนด้านซ้ายมีช่องใส่ปากกา ด้านหลังติดแถบสะท้อนแสงที่ไหล่
๓.๒ เสือ้ กาวน์ สีขาว
เป็นเสือ้ คลุมใช้สาหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องวัด เพื่อป้องกัน
ฝุ่นและไฟฟ้าสถิต ให้มีรูปแบบตามมาตรฐานสากล
๓.๓ กางเกง - สีกรมท่ารูปแบบกางเกงขายาวทรงสุภาพ
๒/๓.๔ รองเท้า...

ร่ าง

-๒๓.๔ รองเท้า ถุงเท้า
ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นทาด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดาหรือสีเข้มสุภาพ
ถุงเท้าสีดาหรือสีเข้มสุภาพ
๓.๕ รองเท้านิรภัย ๑ คู่
๓.๖ หมวกนิรภัย ๑ ใบ
ข้อ ๔. บริษัทฯ จะจัดหาชุดทางานเฉพาะกิจให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติ ครั้งละ ๒ ชุด
ทุก ๒ ปี
ข้อ ๕. ให้ผู้ปฏิบัติง านที่ไ ด้รับชุดทางานตามข้อกาหนดฉบับนี้ ใช้ใ นขณะปฏิบัติงาน
เท่านั้น ห้ามนาไปหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้
ข้อ ๖. ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่

( ........................... )
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

สิ่งที่สง่ มาด้วย ๒
ตารางเปรียบเทียบข้อกาหนดของบริษัทฯ ทีใ่ ช้อยู่และข้อกาหนดที่เสนอปรับปรุง
ข้อกาหนดที่ใช้อยู่
ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและ
การจั ด หาชุด ทางานเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๓๖ และ
ให้ใช้ข้อกาหนดนีแ้ ทน
ข้ อ ๒. บริ ษั ท ฯ จะจั ด ชุ ด ท างานเฉพาะกิ จ ให้ แ ก่
พนักงานที่ปฏิบัติงานลักษณะซ่อมบารุงและเป็นงาน
ที่มีความเปรอะเปื้อน ได้แก่ กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ กลุ่ ม งานวิ ศ วกรรม - สายงานวิ ศ วกรรม
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ช่ า งไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมหอบั ง คั บ
การบิ น ช่ า งหอบั ง คั บการบิน ช่ า งปรั บ มาตรฐาน
เครื่องมือวัด
๒.๒ กลุ่มช่างเทคนิคและบริการทั่วไป - สายงาน
ช่างเทคนิค (ยกเว้นเจ้าหน้าที่เขียนแบบ) สายงานช่าง
โยธา

ข้อกาหนดที่เสนอปรับปรุง
ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและ
การจั ด หาชุด ทางานเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ให้ใช้ข้อกาหนดนีแ้ ทน
ข้ อ ๒. บริ ษั ท ฯ จะจั ด ชุ ด ท างานเฉพาะกิ จ ให้ แ ก่
พนักงานที่ปฏิบัติงานลักษณะซ่อมบารุงและเป็นงาน
ที่มีความเปรอะเปื้อน ได้แก่
๒.๑ กลุ่ ม งานวิ ศ วกรรม - สายงานวิ ศ วกรรม
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ช่ า งไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมหอบั ง คั บ
การบิ น ช่ า งหอบั ง คั บ การบิ น ช่ า งปรั บ มาตรฐาน
เครื่องมือวัด
๒.๒ กลุ่มช่างเทคนิคและบริการทั่วไป - สายงาน
ช่างเทคนิค (ยกเว้น เจ้าหน้าที่เขียนแบบ) สายงาน
ช่างโยธา

เหตุผลประกอบ
ยกเลิกข้อกาหนดทีใ่ ช้ในปัจจุบัน

ตัดข้อความเพื่อให้มีความกระชับ
หมายเหตุ
เนื่องจากบริษัทฯ ปรับปรุงโครงสร้างตาแหน่ง
ตามประกาศที่ ปก ๔๔/๒๕๕๘ โดยกาหนดให้
มี บ ทเฉพาะกาล ส าหรั บ บุ ค ลากรที่ ด ารง
ตาแหน่งในบทเฉพาะกาลจนกว่าบุคลากรกลุ่ม
ดัง กล่าวจะได้รับการเลื่อนตาแหน่ง/โอนย้าย/
เปลี่ยนตาแหน่ง..ดังนี.้ .
๒) กลุ่มงานวิศวกรรม สาหรับกลุ่มช่างเทคนิค
ในตาแน่ง ดังนี้
- หัวหน้างานโยธา
- ช่างระบบหอบังคับการบินอาวุโส
- นายช่างระบบไฟฟ้า
- นายช่างโยธา
๒/ข้อ ๓. เสือ้ ...

-๒ข้อกาหนดที่ใช้อยู่
ข้อ ๓. เสือ้ กางเกง
๓.๑ เสือ้ สีฟ้า หรือ น้าเงิน
เป็น เสื้อปกเชิ้ต แขนสั้น ด้านหน้ามีเส้น คัต ข้า งละ
๑ เส้น มีกระเป๋า ๔ กระเป๋า มีฝากระเป๋า กระเป๋า
บนด้านซ้ายมีช่องสาหรับใส่บัตรประจาตัวพนักงาน
ตัวกระเป๋าจะมีคัตตามตัวเสื้อ สาปซ้อน ด้านหลังมี
เส้นคัตข้างละ ๒ เส้น มีสายเข็มขัดเย็บติดอยู่ขนาด
¾ นิ้ ว สามารถปรั บ สายเข้ า ออกได้ (ส าหรั บ ผู้ ที่
ปฏิบัติงานในบริเวณสนามบิน หลังเวลา ๑๘.๐๐ น.
เพื่อความปลอดภั ยในขณะปฏิบั ติง าน ให้ติด แถบ
สะท้อนแสงที่ฝากระเป๋าเสื้อด้านบนทั้ง ๒ ข้าง และ
ที่สาปเสือ้ ด้านหลัง)

ข้อกาหนดที่เสนอปรับปรุง
ข้อ ๓. เสือ้ กางเกง
๓.๑ เสื้อทางานเฉพาะกิจ มี ๒ ประเภท คือ สีฟ้า
ส าหรั บ งานเปรอะเปื้ อ นน้ อ ย และสี ก รมท่ า
สาหรับงานเปรอะเปื้อนมาก
เสื้อปกเชิ้ตแขนสั้น สาบผ่าหน้า มีซิปติดจากอก
จนถึง ชายเสื้อด้า นล่า ง และติด กระดุม ซ่อนใน
สาบ๑ เม็ดที่ชายเสื้อด้านหน้า อกเสื้อมีกระเป๋า
ข้ า งละ๑ กระเป๋ า มี ฝ ากระเป๋ า และช่ อ งเสียบ
ปากกา บนฝากระเป๋าด้านซ้ายเหนือกระเป๋าปัก
AEROTHAI และธงชาติ และติดแถบสะท้อนแสง
เหนื อ ฝากระเป๋า ทั้ ง ๒ ข้ า ง มี ก ระเป๋า ล้ว งข้า ง
เจาะเฉียง เอวจั๊ม ด้า นข้า งมีสายรัดติดกระดุม
ข้ า งละ ๒ เม็ ด แขนด้ า นซ้ า ยมี ช่ อ งใส่ ป ากกา
ด้านหลังติดแถบสะท้อนแสงที่ไหล่

เหตุผลประกอบ
ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับความเห็นชอบ
รูปแบบชุดทางานเฉพาะกิจ

๓/๓.๒ เสือ้ กาวน์...

-๓ข้อกาหนดที่ใช้อยู่
ข้อกาหนดที่เสนอปรับปรุง
๓.๒ เสือ้ กาวน์ สีขาว
คงเดิม
เป็ น เสื้ อ คลุ ม ใช้ ส าหรับ ห้อ งปฏิ บัติ ก ารสอบเทียบ
อุปกรณ์เครื่องวัด เพื่อป้องกันฝุ่นและไฟฟ้าสถิต ให้
มีรูปแบบตามมาตรฐานสากล
๓.๓ กางเกง - เป็น กางเกงมีจีบข้างละ ๒ จีบ มี ๓.๓ กางเกง - สีกรมท่า รูปแบบกางเกงขายาว
กระเป๋าเฉียงด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง ด้านหลังมีกระเป๋า ทรงสุภาพ
เจาะ ๒ กระเป๋า ที่เอวมีหูสาหรับสอดเข็มขัด ๖ หู
๓.๔ รองเท้า ถุงเท้า
คงเดิม
ให้ใ ช้ร องเท้าหุ้มส้นทาด้วยหนังหรือวัต ถุเทียมหนัง
สีดาหรือสีเข้มสุภาพถุงเท้าสีดาหรือสีเข้มสุภาพ
๓.๕ รองเท้านิรภัย ๑ คู่
คงเดิม
๓.๖ หมวกนิรภัย ๑ ใบ
คงเดิม
ข้อ ๔. บริษัทฯ จะจั ด หาชุดทางานเฉพาะกิจให้กับ
คงเดิม
พนักงานที่มีคุณสมบัติ ครั้งละ ๒ ชุด ทุก ๒ ปี
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ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับความเห็นชอบ
รูปแบบชุดทางานเฉพาะกิจ

๔/ข้อ ๕. ให้...

-๔ข้อกาหนดที่ใช้อยู่
ข้ อ ๕. ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ ชุ ด ท างานตาม
ข้อกาหนดฉบับนี้ ใช้ในขณะปฏิบัติงานเท่านั้น ห้าม
นาไปหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้
ข้อ ๖. ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง ดูแล พนักงานให้
ปฏิบัติตามข้อกาหนดโดยเคร่งครัด

ข้อกาหนดที่เสนอปรับปรุง
คงเดิม

คงเดิม
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การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (๒๑๖)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
-ไม่มีประเด็นนำเสนอ-

