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นโยบายป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมดิในที่ท างาน และการเลือกปฏิบัติ 

หลักการและเหตุผล 

โลตสั ในฐานะองค์กรค้าปลีกชั้นน า ตระหนักและเห็นคณุคา่ของพนักงาน ซ่ึงเปน็พลังท่ีส าคญัใน

การขับเคลื่อนธุรกิจ  บรษิัทฯจึงเคารพสิทธมินุษยชนของพนักงานทุกคน ตามท่ีไดใ้ห้ค ามั่นในนโยบาย

สิทธมินุษยชนของบรษิัท และด าเนินงานอย่างตอ่เนื่องเพื่อสรา้งวัฒนธรรมในการท างานให้มีความ

เคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่รว่มกันบนพื้นฐานของความแตกตา่ง ไม่มีพฤตกิรรมความรุนแรง และ

ไม่เกิดการล่วงละเมิดและการคุกคามในรูปแบบตา่ง ๆ บรษิัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายเรือ่งการป้องกัน

ความรุนแรง การล่วงละเมิดในที่ท างาน และการเลือกปฏิบัติไว้เปน็หลักเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เปน็ไปอย่างราบรืน่ และจะด าเนินการอย่างจรงิจังตามนโยบายดังกล่าว อีกท้ังยังมีการประเมินความ

เสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ โดยบรษิัทฯได้จัดให้มีช่องทางเพื่อรบัฟังข้อรอ้งเรยีนเพื่อติดตามสอดส่อง

พฤตกิรรมไม่พึงประสงค์ ท าการสอบสวนเหตกุารณ์ความรุนแรงและการล่วงละเมิดและคุกคามในที่

ท างาน เพื่อด าเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า และให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ที่ไดร้บัผลกระทบอย่าง

เตม็ที่และตามความเหมาะสม 

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมสถานประกอบการท้ังหมดของโลตัส ได้แก่ รา้นค้า ศูนย์กระจาย

สินค้า และส านักงาน โดยบังคับใช้และใช้คุ้มครองพนักงานของโลตัสท้ังหมด อันได้แก่ พนักงาน 

ลูกจา้งชั่วคราว  ผู้รบัเหมาที่ปฏิบัตงิานในพื้นที่ของโลตสั 

แนวปฏิบัต ิ 

โลตสัมีความมุ่งมั่นส่งเสรมิสภาพแวดล้อมการท างานที่มีความปลอดภัย และเคารพซึ่งกันและ

กัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานไดป้ฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีปราศจากความรุนแรง หรอืพฤตกิรรมการ

ข่มขู่คุกคามในที่ท างาน ไม่ว่าจากพนักงานด้วยกัน หรอืบุคคลภายนอกที่กระท าต่อพนักงาน จงึก าหนด

แนวนโยบาย ดงันี้ 

• ขจัดและป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิด/การคุกคาม ในทุกประเภท รวมถึงการใช้ความ

รุนแรงทางเพศ  

• ขจัดและป้องกันการเลือกปฏิบัตเินื่องจากลักษณะของบุคคลหรอืกลุ่มคน บนพื้นฐานแห่งเชื้อ

ชาต ิเพศ ศาสนา อายุ รากเหง้าทางสังคม ความพิการทุกประเภท หรอืสถานะอืน่ใด 

• เมื่อไดร้บัข้อรอ้งเรยีน หรอืเมื่อไดท้ราบเหตกุารณ์ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะท าการสืบสวนและ

สอบสวนทันที ควบคูไ่ปกับการคุ้มครองผู้รอ้งเรยีน หรอืผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากพฤตกิรรมนั้น 

โดยยึดถือความปลอดภัย และสิทธสิ่วนบุคคลของบุคคลนั้นเปน็สิ่งส าคญัสูงสุด 

• จัดตั้งกระบวนการสืบสวนท่ีโปรง่ใส มีขั้นตอนชัดเจน และติดตามได ้โดยให้ความส าคญัสูงสุด
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กับการคุม้ครองสิทธสิ่วนบุคคลของผู้เปิดโปง และผู้ได้รบัผลกระทบทุกคน  

• พนักงานที่ไดร้บัผลกระทบจากความรุนแรง และการข่มขู่คุกคามในที่ท างาน หรอืพนักงาน 

หรอืบุคคลอืน่ที่พบเห็นการกระท าดังกล่าวตอ้งสามารถเข้าถึงช่องทางการรอ้งเรยีนเพื่อ

น าไปสู่การให้ความช่วยเหลือได ้โดยยึดถือสิทธคิวามเปน็ส่วนตวั และการรกัษาความลับของผู้

รอ้งเรยีนเปน็หลักการสูงสุด 

• มีกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ความคุ้มครอง และเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบอย่างเปน็ระบบ

และเปน็ธรรม และด าเนินงานตามกฎหมายให้ผู้เสียหายไดร้บัการชดเชยอย่างเหมาะสม โดย

ค านึงถึงสิทธขิองผู้ไดร้บัผลกระทบและผู้ถูกกระท าเปน็ส าคัญ 

• เมื่อสืบสวนแล้วว่าเกิดเหตุจรงิ โลตสัจะด าเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้ก่อเหตทัุนทีโดยไม่

ประนีประนอม รวมถึงด าเนินทุกกระบวนการตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครดั 

• สรา้งวัฒนธรรมที่ตอ่ตา้นการใช้ความรุนแรงทุกประเภท และพฤตกิรรมการเลือกปฏิบัต ิ โดย

ด าเนินการสรา้งความตระหนักรูอ้ย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการใช้ความ

รุนแรงเพื่อให้พนักงานมีความตระหนัก และเข้าใจว่าการกระท าที่มีลักษณะรุนแรง หรอืข่มขู่

คุกคามในท่ีท างาน เปน็สิ่งท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงน าไปสู่การสอบสวนและลงโทษทางวินัยได้ 

• สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัตท่ีิเกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารเกี่ยวกับช่องทางการรอ้งเรยีน และ

นโยบายการคุ้มครองผู้รอ้งเรยีนและผู้ได้รบัผลกระทบ เพื่อสรา้งความมั่นใจให้กับผู้รอ้งเรยีน

ในการแจ้งเหต ุ โดยมีกระบวนการคุ้มครองที่เหมาะสม และปราศจากการใช้อ านาจโดย

ผู้บังคบับัญชา  

การก ากับดูแล  

คณะกรรมการก ากับกิจการ ความเสี่ยง และความยั่งยืน เปน็องค์กรก ากับดูแลระดบัสูง มีอ านาจ

ทบทวน แก้ไข หรอืยกเลิกนโยบายป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิดในที่ท างาน และการเลือกปฏิบัต ิ 

โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพและเง่ือนไขการด าเนินธุรกิจ และความจ าเปน็เรง่ดว่นในการ

ตอบสนองต่อปญัหาที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างทันเวลา 

นโยบายป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิดในที่ท างาน และการเลือกปฏิบัต ิประกาศ และมีผลบังคับ

ใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

สมพงษ์ รุง่นิรตัศิัย 

ประธานคณะผู้บรหิาร ธุรกิจโลตสั ประเทศไทย 
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เอกสารแนบทา้ย 

แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันความรุนแรง การลว่งละเมิดในที่ท างาน และการเลอืกปฏิบัติ 

หลักการและเหตผุล 

ตามที่ โลตสั ได้ก าหนดนโยบายเรือ่งการป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิดในที่ท างาน และ

การเลือกปฏิบัตไิว้เปน็หลักเกณฑ์ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัตขิึ้น เพื่อให้เกิดการด าเนินการตามนโยบาย

ดังกล่าวอย่างเครง่ครดั 

โดยหลักการของแนวปฏิบัตเิพื่อป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิดในที่ท างาน และการเลือก

ปฏิบัตนิี้ ระบุแนวทางปฏิบัติงาน มาตรการท้ังในดา้นการป้องกัน และการด าเนินกระบวนการเมื่อเกิด

เหต ุ ซึ่งครอบคลุมไปถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือและคุม้ครองผู้ที่ได้รบัผลกระทบอย่างเตม็ที่

และตามความเหมาะสม 

ค าจ ากัดความ  

การล่วงละเมิด/การคุกคามในที่ท างาน หมายถึง  

การแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมและไม่เปน็ที่พอใจ ในการล่วงละเมิด / การคุกคาม กีด

กัน ข่มขู่ ไม่เปน็มิตร ที่ก่อให้เกิดการขัดขวางการท างาน หรอืก่อให้เกิดความผิดหรอืความอบัอายแก่

ผู้อืน่โดยค าพูด หรอืการกระท าท่ีมีแนวโน้มว่าจะข่มขู่ ดูถูก ท าให้ผู้ถูกกระท ารูส้ึกอับอายหรอืล าบากใจ 

หรอืท าให้เกิดบรรยากาศการท างานที่มีลักษณะข่มขู่หรอืไม่เปน็มิตร โดยแม้ไม่มีความตั้งใจ แตม่ีผล

ตอ่ผู้ถูกกระท าทางด้านรา่งกายและจิตใจ และให้รวมถึงการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศดว้ย  

รูปแบบพฤตกิรรมที่เปน็การล่วงละเมิด/การคุกคาม ประกอบดว้ย 

■ ดว้ยวาจา เช่น พูดถากถาง พูดข่มขู่ พูดส่อเสียด พูดเปน็เรือ่งตลกขบขันท่ีไม่สมควร พูด

ล้อเลียน พูดยั่วยวน พูดยุยง พูดกล่าวหาท่ีไม่จรงิ พูดลวนลาม 

■ ดว้ยท่าทาง เช่น จอ้งมอง ชายตามอง ท าสัญญาณมือท่ีไม่สุภาพ ผิวปาก 

■ ดว้ยการกระท า เช่น ท ารา้ยรา่งกาย เข้าใกล้ชิดหรอืสัมผัสเนื้อตวัโดยไม่จ าเปน็ แสดงภาพ

ท่ีไม่เหมาะสม อนาจาร ส่งข้อความคุกคาม ข่มขู่ กระท าการใด ๆ ท่ีผู้เสียหายรูส้ึกอับอาย 

เสียหน้า ถูกกีดกัน 

การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง  

พฤตกิรรมท่ีละเมิดสิทธขิองผู้อื่นในเรือ่งเพศ ไม่ว่าจะเปน็ค าพูด สายตา และการใช้ท่าที รวมไป

จนถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ ์ โดยที่ผู้ถูกกระท าไม่ไดม้ีความเตม็ใจเกี่ยวกับพฤตกิรรมนั้น ๆ  การ

กระท าใด ๆ ก็ตามท่ีให้ผู้ถูกกระท ารูส้ึกอับอาย เปน็การล่วงเกินความเปน็ส่วนตวั และไม่ยินยอมพรอ้ม

ใจให้ท า ถือเปน็การล่วงละเมิดทางเพศท้ังสิ้น 
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การใช้อ านาจโดยไม่ชอบธรรม หมายถึง  

การใช้ต าแหน่งหน้าที่ อ านาจ ไปในทางข่มขู่ คุกคาม บีบบังคบั ที่ท าให้เกิดผลกระทบตอ่อาชีพ

การงาน หรอืการจ้างงาน ของผู้ถูกกระท า 

ความรุนแรงในที่ท างาน หมายถึง  

การที่บุคคลใช้ก าลังทางกายท ารา้ยรา่งกายพนักงานในสถานที่ท างานของบรษิัทซึ่งเปน็สาเหตุ

หรอือาจเปน็สาเหตใุห้พนักงานได้รบับาดเจบ็ทางรา่งกาย 

รูปแบบความรุนแรงในที่ท างาน ประกอบดว้ย 

■ การกระท าโดยบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ความรุนแรงที่เกิดจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องใด ๆ กับบรษิัท เช่น การโจรกรรม การจบัตวัประกัน / การลักพาตวั การท ารา้ย

รา่งกาย  

■ การกระท าโดยลูกค้า ไดแ้ก่ ความรุนแรงที่เกิดจากลูกค้าที่มีเจตนาจงใจก่อให้เกิด

อนัตรายต่อพนักงาน 

■ การกระท าโดยพนักงาน ไดแ้ก่ ความรุนแรงที่เกิดจากพนักงานทุกประเภทตอ่พนักงาน

หนึ่งคนขึ้นไป โดยส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่พึงประสงค์หรอืไม่ดตีอ่

สุขภาพ 

■ ความรุนแรงจากความสัมพันธส์ว่นตวั  ไดแ้ก่ ความรุนแรงจากความสัมพันธส์่วนตวั ท่ี

เกิดเหตกุารณ์ในที่ท างานโดยบุคคลที่กระท าไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับบรษิัท (เช่นสมาชิกใน

ครอบครวักระท าความรุนแรงต่อพนักงานในที่ท างาน)  

สถานที่ท างาน หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงาน อาทิ  

■ ส านักงาน รา้นคา้ ศูนย์กระจายสินค้าของบรษัิท ฯลฯ  

■ สถานที่จดังานของบรษัิท  

■ สถานที่ที่ไดร้บัมอบหมายให้ไปท างาน  

■ สถานที่ประชุมและฝึกอบรม 

ท้ังน้ีให้รวมถึงระหว่างการปฏิบัติงาน อาทิ  

■ ระหว่างการเดนิทางทางธุรกิจ 

■ ระหว่างการใช้โทรศพัท์เจรจาธุรกิจ 

■ ระหว่างการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสารธุรกิจ 

แนวทางการปฏิบัติ 

ความรบัผิดชอบ 

โลตสัยึดถือหลักการไม่ประนีประนอมและไม่นิ่งเฉยตอ่การกระท าท่ีผิดกฎหมาย พนักงานโลตสั

ทุกคนจึงมีความรบัผิดชอบตอ้งหลีกเลี่ยงและงดเว้นการกระท าที่ผิดกฎหมายและระเบียบของ

ประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง  
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การป้องกันความรุนแรงในที่ท างานถือเปน็ความรบัผิดชอบรว่มกันของพนักงานทุกคน  ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บรษิัทอาจมีหน้าที่ตอ้งรายงานเหตกุารณ์ต่อหน่วยงานภายนอก นโยบายของ

บรษิัทคือ การด าเนินงานสอบสวนเบื้องตน้ และการปฏิบัตติามภาระหน้าที่ในการรายงานตอ่

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานคุ้มครองผู้ได้รบัผลกระทบ อย่างเตม็ที่ในทุกกรณี 

พนักงาน: 

■ ไม่กระท าการใด ๆ ที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดหรอืคุกคามผู้อื่น หรอืรบกวนการปฏิบัตงิาน

ของพนักงานอื่นอนัก่อให้เกิดความเดอืดรอ้นร าคาญ ทั้งในทางกาย วาจา จติใจ และ

ลายลักษณ์อักษร 

■ ไม่กระท าการใด ๆ ที่ผิดศีลธรรมหรอืเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศตอ่พนักงานอืน่ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร หรอืการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าดว้ยวาจาหรอืการ

กระท า ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเดอืดรอ้น ร าคาญ อับอาย เสียหน้า หรอืบั่นทอนก าลังใจ 

■ รายงานเหตกุารณ์รุนแรงหรอืการล่วงละเมิด/คกุคามในการท างานตามช่องทางที่

ก าหนดให้ โดยมีสิทธใินการเข้าถึงการรอ้งเรยีนที่โปรง่ใส และกระบวนการพิจารณาที่

เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

■ รายงานสัญญาณเตอืนของพฤตกิรรมรุนแรงโดยเรว็ที่สุดตอ่ผู้จดัการหรอืหัวหน้างาน

ตามสายงาน และสายตรงโปรง่ใส  

■ สอดส่อง และสังเกตพฤตกิรรมหรอืทัศนคตทิี่อาจเป็นตวับ่งชี้พฤตกิรรมรุนแรง หรอื

คุกคาม เช่น บุคคลที่มีพฤตกิรรมเปลี่ยนไป ความขัดแย้งในที่ท างาน การถอนตวัจาก

กิจกรรมหรอืการตดิตอ่ตามปกต ิการใช้สารเสพตดิ การคุกคามหรอืการอ้างอิงถึงความ

รุนแรงหรอืการท ารา้ยตวัเอง ครอบครองหรอืหลงใหลในอาวุธ และกรณีที่บุคคลนั้นถูก

ท าให้อับอายหรอืเสื่อมเสีย 

ผู้จัดการและหัวหน้างาน: 

■ ไม่ท าพฤติกรรมทุกประเภทที่เข้าข่ายการใช้อ านาจโดยไม่ชอบธรรม และการเลือก

ปฏิบัต ิ

■ สื่อสารให้พนักงานทราบและตระหนักถึงสาระส าคัญของนโยบาย ฯ และแนวปฏิบัติ

เพื่อเพื่อป้องกันความรุนแรง และการล่วงละเมิด/คุกคามในที่ท างาน และด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด/

คกุคามในที่ท างาน 

■ ติดต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคลตามสายงานหากมีข้อกังวล หรอืกรณีเกี่ยวกับความรุนแรง

และการล่วงละเมิด/คุกคามในที่ท างาน 

■ ด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้ที่รายงานพฤตกิรรมคกุคามและ

ผู้ถูกกระท า จากการตอบโตท้ี่ไม่พึงประสงค์  

■ มีส่วนรว่มในการวางแผนและด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของความรุนแรงในสถานที่

ท างาน  
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ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

■ สรา้งความตระหนักให้แก่พนักงานและหัวหน้างาน เรือ่งการปฏิบัติที่ดตีอ่เพื่อน

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง การไม่ละเมิด/ คกุคาม ไม่ใช้อ านาจโดยไม่ชอบธรรม หรอื

เลือกปฏิบัต ิ

■ ด าเนินการสอบสวนเบื้องตน้เมื่อไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนที่เข้าข่ายการละเมิด/คกุคาม 

รวมถึงกรณีการใช้อ านาจโดยไม่ชอบธรรม การกลั่นแกล้ง หรอืการเลือกปฏิบัต ิ

■ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสังเกต และข้อรอ้งเรยีน เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและลด

ความเสี่ยง 

■ ตดิตามพฤตกิรรม และลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่ละเมิดนโยบาย 

■ ด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้รอ้งเรยีนและผู้เสียหาย จากพฤตกิรรม

ตอบโต ้โดยด าเนินงานโดยเคารพสิทธสิ่วนบุคคลของผู้รอ้งเรยีนและผู้ถูกกระท า 

ฝ่ายบรหิารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัย 

■ ตอบสนองตอ่รายงานความรุนแรงในสถานที่ท างานและสถานการณ์ฉุกเฉินและ

ประสานงานกับหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมายอืน่ ๆ และหน่วยงานที่ให้ความคุม้ครอง

ผู้เสียหายตามความเหมาะสม 

■ ให้ค าแนะน าและประสานงานกับฝ่ายทรพัยากรบุคคล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไดร้บั

ผลกระทบในการตอบสนองตอ่ความรุนแรงในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม 

■ ประสานงานกับฝ่ายทรพัยากรบุคคลในการดแูลและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความ

รุนแรงและการล่วงละเมิดในที่ท างาน โดยการสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัต ิ ตลอดจน

การสรา้งความตระหนักรูอ้ย่างตอ่เนื่องเพื่อสรา้งวัฒนธรรมในองคก์ร 

■ ด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้ที่รายงานพฤตกิรรมคกุคามจากการ

ตอบโตท้ี่ไม่พึงประสงค์ และประสานมาตรการป้องกันเพื่อส่งเสรมิสถานที่ท างานที่

ปลอดภัย 

■ ทบทวนนโยบายนี้เปน็ประจ าทุกปีและแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

ฝ่าย Ethical Compliance 

■ จดัให้มีช่องทางการรอ้งเรยีนที่โปรง่ใส และมีแนวปฏิบัตใิห้ผู้รอ้งเรยีนทุกคนสามารถ

เข้าถึงช่องทางการรอ้งเรยีนดงักล่าวไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีกลไกในการ

รายงานผลและความคืบหน้ารายกรณีให้กับผู้ถูกกระท า รวมถึงผู้รอ้งเรยีนและ

ผู้บังคบับัญชาตามความเหมาะสม  
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มาตรการป้องกันและลดความเสีย่ง 

เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัตแิละไม่เกิดการล่วงละเมิดและการคุกคามในองค์กร บรษิัทจะท าการ

ประเมินความเสี่ยงในสถานท่ีท างานอย่างสม ่าเสมอ และก าหนด แนวปฏิบัตอิืน่ ๆ ไว้ดังนี้ 

1. การป้องกันเหตุส าหรบักลุ่มบุคลากรท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง 

■ ด าเนินมาตรการป้องกันเปน็พิเศษส าหรบัพนักงานกลุ่มเสี่ยง ไดแ้ก่ พนักงานที่ท างาน

คนเดยีว พนักงานที่ท างานในพื้นที่สาธารณะ พนักงานที่ท างานกับผู้มีความเสี่ยง 

พนักงานที่ท างานเก่ียวข้องกับการดแูลทรพัย์สินหรอืเงินสด พนักงานพิการทุกประเภท

หรอืมีความบกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย และพนักงานที่ท างานในพื้นที่ห่างไกล หรอื

ท างานในช่วงเย็นและช่วงค า่ โดยตระหนักถึงความเสี่ยงเฉพาะของพนักงานเพศหญิง  

2. การพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

■ การจัดการพัฒนาจะต้องท าให้ทั่วถึง เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยจะต้องค านึงถึง

ความจ าเป็นที่จะ ต้องพัฒนา (Training Needs) ของแต่ละคนในการด ารงต าแหน่ง

นั้น ๆ และเพื่อความก้าวหน้า ในสายอาชีพ  

■ การอนุมัตกิารฝึกอบรมจะตอ้งไม่อยู่บนพื้นฐานการเลือกปฏิบัต ิ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

■ การประเมินผลการปฏิบัตงิานจะตอ้งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปรง่ใส และประเมินจาก

ผลการปฏิบัต ิงานที่ท าไดจ้รงิ รวมถึงพฤตกิรรมที่ตอ้งสอดคล้องกับคา่นิยมองค์กร โดย

ควรมีการพูดคยุกันระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใตบ้ังคบับัญชาเพื่อท าความเข้าใจผล

การประเมิน  

4. การโอนย้าย / การออกจากงาน  

■ กระบวนการโอนย้ายตอ้งอยู่ภายใตค้วามเสมอภาคในโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและไม่

เลือกปฏิบัต ิ 

■ การให้ออกจากงานนั้นตอ้งเป็นเหตจุากผลการปฏิบัตงิานไม่ไดใ้นระดบัที่พอใจหรอืมี

การกระท าผิดทางวินัยในการท างานแล้วตอ้งให้ออกจากงาน หรอืดว้ยสาเหตจุาก

สุขภาพที่ไดว้ินิจฉัยโดยแพทย์ หรอืดว้ยสาเหตอุื่นที่ไม่ใช่เปน็การเลือกปฏิบัต ิ 

5. ความปลอดภัยในการท างาน 

■ บรษัิทจดัให้มีการตรวจความปลอดภัยเป็นประจ าเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัย 

การรกัษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ และจดัให้มีการปรบัปรุงแก้ไขจดุเสี่ยง

ตามความเหมาะสมหากพบปัญหาความไม่ปลอดภัย 
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6. การสังเกตและรายงานพฤติกรรมเตือน 

■ แม้ว่าบรษัิทจะไม่ไดค้าดหวังให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการระบุบุคคลที่อาจเปน็

อนัตราย แตพ่นักงานตอ้งใช้วิจารณญาณท่ีดใีนการสังเกตพฤตกิรรมเตอืน และแจ้งให้

หัวหน้างานและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบหากพบพฤตกิรรมตอ้งสงสัย หรอืสัญญาณเตอืนที่

จะเกิดสถานการณ์ซึ่งอาจเปน็อนัตราย  

พฤตกิรรมดังกล่าวรวมถึง: 

■ พูดคยุเกี่ยวกับอาวุธหรอืน าไปที่ท างาน 

■ แสดงอาการเครยีดมาก ความไม่พอใจ ความเกลียดชัง หรอืความโกรธ 

■ พูดหรอืแสดงอาการข่มขู่ หรอืคุกคาม 

■ ประสิทธภิาพในการท างานลดลงอย่างกะทันหันหรอือย่างมีนัยส าคัญ 

■ แสดงพฤตกิรรมที่ไรเ้หตผุลหรอืไม่เหมาะสม 

ขั้นตอนการปฏิบัตเิมื่อประสบเรือ่งความรุนแรง และการล่วงละเมิด / การ

คกุคามในที่ท างาน 

1. ผู้ถูกกระท าแจ้งกับผู้กระท าให้หยุดการกระท านั้น ๆ ทันทีในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้น  

2. หากผู้กระท าไม่สนใจและยังด าเนินการตอ่ ให้ผู้ถูกกระท ารายงานเหตกุารณ์นั้นทันที 

2.1 พนักงานผู้ประสบเหตหุรอืผู้อยู่ในเหตกุารณ์หรอืผู้ได้รบับาดเจบ็จากการกระท ารุนแรง

ดว้ยการมีหรอืไม่มีอาวุธปืนหรอือาวุธรา้ยแรงอื่น ๆ ให้รายงานทันทีตอ่หัวหน้างาน หรอื 

ฝ่ายบรหิารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัย ประจ าสาขา หรอืต ารวจท้องที่สาย

ดว่น 191 หรอืโทรสายดว่นฝ่ายบรหิารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัย ส านักงาน

ใหญ่ เบอรต์อ่ 1476  

2.2 การกระท ารุนแรงที่ไม่มีอาวุธเกี่ยวข้อง หรอืไม่มีการบาดเจบ็ และการล่วงละเมิด / การ

คุกคาม ให้พนักงานหรอืผู้เห็นเหตกุารณ์รายงานทันทีตอ่หัวหน้างานตามสายการบังคับ

บัญชา หรอืแจ้งทางสายตรงโปรง่ใส (โทร: 1800-019-099) 

3. กระบวนการสอบสวน  สายงานทรพัยากรบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ตามแตก่รณี แตไ่ม่น้อยกว่า 3 คน ที่ประกอบดว้ย 

การเลือกปฏิบัติ/การล่วงละเมิด/การคุกคาม/การใช้

อ านาจโดยไม่ชอบ 

การล่วงละเมิด 

• ผู้บรหิารของสายงานของผู้ถูกกล่าวหาระดับรอง

กรรมการผู้จัดการขึ้นไป 

• ผู้บรหิารสายงานที่ไม่เกี่ยวข้อง (คนกลาง) ระดับ

รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 

• สายงานทรพัยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องและสานงาน

ดแูลตรวจสอบการปฏิบัตติามข้อก าหนด 

• ฝ่ายบรหิารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัย 

• ฝ่ายกฎหมาย (ในกรณีเปน็คดีอาญา) 

• ผู้บรหิารของสายงานของผู้ถูก

กล่าวหาระดับรองกรรมการผู้จัดการ

ขึ้นไป 

• สายงานทรพัยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

• ฝ่ายบรหิารจัดการความมั่นคงและ

ความปลอดภัย  

• ฝ่ายกฎหมาย (ในกรณีเปน็คดีอาญา) 
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มาตรการคุม้ครองผู้ถูกกระท า ผู้รอ้งเรยีน และผู้รายงานเหตกุารณ์ 

เพื่อการคุ้มครองและเคารพสิทธขิองผู้ถูกกระท า ผู้รอ้งเรยีน และผู้รายงานเหตกุารณ์ ตาม

นโยบายสายตรงโปรง่ใส  จึงก าหนดให้มีมาตรการดังนี้  

■ ผู้ถูกกระท า ผู้รอ้งเรยีน หรอืผู้รายงานเหตกุารณ์ล่วงละเมิด/การคุกคาม และการถูก

เลือกปฏิบัต ิจะไดร้บัความคุม้ครองปกป้อง ไม่ให้ถูกข่มขู่คุกคาม 

■ จะไม่มีการเปดิเผยรายชื่อผู้ถูกกระท า ผู้รอ้งเรยีน หรอืผู้รายงานข้อมูล และรายละเอยีด

ของการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน หรอืข้อเท็จจรงิที่เก่ียวข้องให้บุคคลอืน่ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง

ทราบ เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น 

■ ผู้ถูกกระท า ผู้รอ้งเรยีน หรอืผู้รายงานข้อมูลที่มิไดม้ีเจตนาให้ข้อมูลอนัเป็นเท็จ จะไม่ถูก

เลิกจา้ง พักงาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรอืลงโทษทางวินัย 

 


