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ກ ຸ່ມບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ 

ຈາລິຍະທໍາໃນການດໍາເນີນທ ລະກິດແລະຫລັກປະຕິບັດດ້ານແຮງງານ 

ໃນການເຮັດວຽກຮຸ່ວມກັບຄູຸ່ຄ້າຂ້ອງເຮົາ 

 

ບົດນໍາ 

ດ້ວຍຄວຳມເຄົຳລົບຕ່ໍສິດທິມະນ ດສະຍະຊົນສຳກົນຂອງບ ກຄົນທ ກຄົນ ບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽມ ກ ຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)ແລະບໍລິສັດໃນເຄືອ ຊື່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະເອີ້ນວ່ຳ “ກ ່ມບໍລິສັດ 

ໄທຍູນ້ຽນ”ມ ້ງຫມ້ັນທ່ີຈະເບ່ິງແຍງສະຫວັດດີກຳນແລະກຳນຈ້ຳງວຽກທ່ີເປັນທໍຳໃຫ້ກັບພະນັກງຳນທ ກຄົນ 

 

ເພື່ອສະຫວັດດີພຳບແລະເສລີພຳບຂອງຜູ້ປະຕິບັດວຽກ ຄູ່ຄ້ຳຂອງເຮົຳມີບົດບຳດທີ່ສໍຳຄັນໃນກຳນຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ ເຮັດກຳນຈັດຊື້ຈັດຈ້ຳງໄດ້ຢ່ຳງມີຄວຳມຮັບຜິດຊອບ

ໂດຍຢືດຫລັັກປະຕິບັດແລະເປັນມຳດຕະຖຳນເຊັ່ນດຽວກັນກັບກ ່ມບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ໂດຍຫລັກກຳນປະຕິບັດນີ້ເປັນຂໍ້ກໍຳຫນົດພື້ນຖຳນສໍຳຫລັບທ ກຄູ່ຄ້ຳ ເພື່ອໃຊ້ເປັນ

ຫລັກຢືດປະຕິບັດໃນກຳນເຮັດທ ລະກິດຮ່ວມກັນທັງໃນປັດຈ ບັນແລະອຳນຳຄົດ 

 

ຫລັກປະຕິບັດຂອງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນນີ້ໄດ້ຮັບຄວຳມມ ້ງຫມັ້ນໃນກຳນດໍຳເນີນທ ລະກິດໂດຍຢືດຖືຫລັກຄ ນນະທໍຳ  ຄວຳມຊື່ສັດສ ດຈະຫລິດ ຄວຳມໂປ່ງໃສ ເຄົຳລົບຕໍ່

ສິດທິມະນ ດສະຍະຊົນສຳກົນແລະຫລັກກຳນດ້ຳນແຮງງຳນຕະຫລອດກຳນດໍຳເນີນວຽກຂອງເຮົຳ ຫລັກປະຕິບັດນີ້ໃຫ້ແນວທຳງທີ່ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຈະໃຊ້ໃນກຳນຈັດຊື້

ຈັດຈ້ຳງໂດຍທຳງເຮົຳຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຄ້ຳທ່ີມີຄ່ຳນິຍົມຄືກັນໃນກຳນທີ່ຈະປະຕິບັດຕຳມມຫລັກຂອງເຮົຳເທົ່ຳນັ້ນ ຊື່ງຄູ່ຄ້ຳຕົກລົງທີ່ຈະດໍຳເນີນກຳນຢ່ຳງໂປ່ງໃສລວມ

ຖືງກຳນແກ້ໄຂຂ້ໍບົກພ່ອງຕ່ຳງໆ ຕະຫລອດຈົນຜັກດັນໃຫ້ເກີດກຳນປັບປ ງຢ່ຳງຕ່ໍເນ່ືອງພຳຍໃຕ້ຫລັກກຳນນ້ີ 

 

ຫລັກປະຕິບັດຂອງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນໄດ້ວຳງຂ້ໍກໍຳຫນົດແລະໃຫ້ເກນໃນກຳນອ້ຳງອິງໃນແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງຫລັກກຳນພ້ືນຖຳນໂດຍມີລຳຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ 

 

ຫລັກການພ ້ນຖານ 

ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ເປັນຜູ້ກໍຳຫນົດເກນທີ່ໃຊ້ນໍຳໃນອ ດສຳຫະກໍຳສໍຳຫລັບກຳນຈັດຊື້ຈັດຈ້ຳງທີ່ຕະຫນັກເຖີງຄວຳມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມແລະມີຄວຳມມ ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະເຕີບ

ໃຫຍ່ຢ່ຳງຢ້ັງຢືນ ເຮົຳຈື່ງໄດ້ນໍຳຫລັກກຳນເຫລ່ົຳນ້ີມຳເປັນສ່ວນຫນ່ືງຂອງທ ລະກິດແລະຂ້ໍເຊີນຊວນຄູ່ຄ້ຳຂອງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຮ່ວມເປັນພັນທະມິດໃນກຳນດໍຳເນີນກຳນ

ເພື່ອບັນລ ຕຳມຫລັກກຳນພັດທະນຳຢ່ຳງຢັ້ງຢືນທີ່ມີປະສິດທິພຳບ ເຮົຳໄດ້ເປັນສະມຳຊິກ “United Nations Global Compact”ແລະມີຄວຳມມ ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະນໍຳມຳ

ປະຕິບັດ ເປີດເຜີຍແລະສ່ົງເສີມຫລັກກຳນສຳກົນທ່ົວໄປ 10 ປະກຳນດ່ັງກ່ຳວ ຫລັກກຳນພ້ືນຖຳນທ່ີເປັນທ່ີມຳຂອງຫລັກປະຕິບັດຂອງເຮົຳເປັນມຳດຕະຖຳນທີ່ຍອມຮັບໂດຍ

ສຳກົນແລະໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນສ່ວນຫນ່ືງຂອງກຳນດໍຳເນີນກຳນຂອງເຮົຳ 

 

1. ກຳນດໍຳເນີນທ ລະກິດຕ້ອງຢືດຫລັກຄ ນນະທໍຳຖືກຕ້ອງຕຳມກົດຫມຳຍແລະຄວຳມຊື່ສັດສ ດຈະຫລິດ 

2. ກຳນຈ້ຳງວຽກຢູ່ບົນພ້ືນຖຳນກຳນຕົກລົງກັນຢ່ຳງອິສະຫລະແລະມີເອກະສຳນກຳນຈ້ຳງວຽກທ່ີປະຕິບັດຕຳມກົດຫມຳຍ 

3. ພະນັກງຳນທ ກຄົນໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບັດຢ່ຳງເທ່ົຳທຽມກັນດ້ວຍຄວຳມເຄົຳລົບແລະໃຫ້ກຽດ 

4. ກຳນເຮັດວຽກຢູ່ບົນພ້ືນຖຳນຄວຳມສະຫມັກໃຈແລະບ່ໍບັງຄັບໃຊ້ແຮງງຳນ 

5. ອຳຍ ຂອງພະນັກງຳນຕ້ອງສອດຄ່ອງຕຳມທ່ີກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດ 

6. ພະນັກງຳນທ ກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່ຳຕອບແທນທ່ີເປັນທໍຳ 

7. ຊົ່ວໂມງກຳນເຮັດວຽກສໍຳຫລັບພະນັກງຳນມີຄວຳມເຫມຳະສົມ 

8. ພະນັກງຳນມີອິສະຫລະພຳບໃນກຳນໃຊ້ສິດ ເພື່ອກຳນຈັດຕັ້ງແລະ /ຫລືເຂົ້ຳຮ່ວມກັບສະຫະພຳບແຮງງຳນແລະເສລີພຳບໃນກຳນເຈລະຈຳຕໍ່ລອງຕຳມທີ່

ກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດ 

9. ພະນັກງຳນໄດ້ຮັບກຳນເບ່ິງແຍງສ ຂະພຳບແລະຄວຳມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ 

http://www.thaiuniongroup.com/
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10. ພະນັກງຳນໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບັດທ່ີເປັນທໍຳ 

11. ກຳນດໍຳເນີນທ ລະກິດຈະຕ້ອງເປັນໄປຢ່ຳງຢ້ັງຢືນແລະລົດຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 

12. ຄວຳມຄືບຫນ້ຳແລະກຳນປະຕິບັດມີກຳນກວດສອບ 

 

ແນວທາງປະຕິບັດ 

ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ມ ້ງຫມ້ັນທ່ີຈະດໍຳເນີນທ ລະກິດດ້ວຍຄວຳມຊື່ສັດແລະເຄົຳລົບຜູ້ອື່ນ ຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່ຳສ ດທຽບເທົ່ຳບ ກຄະລຳກອນແລະຊື່ທຳງກຳນຄ້ຳ

ຂອງເຮົຳ ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຄຳດຫວັງທ່ີຈະເຫັນພຶດຕິກໍຳກຳນປະຕິບັດຂອງພະນັກງຳນແລະຄູ່ຄ້ຳທ່ີເຮົຳເຮັດທ ລະກິດດ້ວຍມີມຳດຕະຖຳນສູງ ກຳນເຂົ້ຳມຳເປັນຄູ່ຄ້ຳຂອງ

ເຮົຳ ທ່ຳນຢືນຢັນທ່ີຈະຢືດຖືຫລັກກຳນພ້ືນຖຳນດຽວກັນກັບເຮົຳ 

 

ກ.ຂ້ໍກໍຳຫນົດທ່ີຈໍຳເປັນສໍຳຫລັບກຳນເຮັດທ ລະກິດກັບ ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ 

ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຂໍອະທິບຳຍຂໍ້ກໍຳຫນົດທີ່ຈໍຳເປັນສໍຳຫລັບຄູ່ຄ້ຳທີ່ຈະມຳເຮັດທ ລະກິດແລະຮັກສຳຄວຳມສໍຳພັນທຳງທ ລະກິດກັບກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຄູ່ຄ້ຳທ ກລຳຍທີ່

ເຮັດທ ລະກິດກັບກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຕ້ອງຢືດຖືແລະຢືນຢັນວ່ຳທ ລະກໍຳທັງຫມົດເປັນໄປຕຳມຂ້ໍກໍຳຫນົດດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ 

 

1.ການດໍາເນີນທ ລະກິດຕ້ອງຢ ດຫລັກຄ ນນະທໍາຖ ກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍແລະຄວາມຊ ຸ່ສັດສ ດຈະຫລິດ 

ການຕິດສິນບົນ 

ຫ້ຳມມີກຳນທ ດຈະຫລິດ ຕິດສິນບົນທ ກຮູບແບບ ກັນໂຊກ ສໍ້ໂກງແລະຕ້ອງມີມຳດຕະກຳນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດກຳນຕິດສິນບົນໃນທ ກທ ລະກໍຳທຳງກຳນຄ້ຳດ້ວຍຂໍ້ຂັ ດແຍ່ງ

ທຳງຜົນປະໂຫຍດ 

ກຳນຂັດແຍ່ງທຳງຜົນປະໂຫຍດໃນກຳນເຮັດທ ລະກິດກັບກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນທ່ີຄູ່ຄ້ຳຮູ້ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນໄດ້ຮັບຮູ້ເພື່ອດໍຳເນີນກຳນຢ່ຳງເຫມຳະສົມ ທັງ

ນ້ີຫຳກເຈົ້ຳຂອງຫ ືຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທຳງທ ລະກິດຂອງຄູ່ຄ້ຳ ເປັນເຈົ້ຳຫນ້ຳທີ່ຂອງລັດ ຕົວແທນພັກກຳນເມືອງຫລືພະນັກງຳນຂອງກກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຈະຕ້ອງແຈ້ງເຖີງ

ຄວຳມກ່ຽວເນ່ືອງຄວຳມສໍຳພັນຊື່ງອຳດຈະຂັດແຍ່ງທຳງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຮັບຮູ້ ຂໍ້ກໍຳຫນົດນ້ີເປັນຂ້ໍກໍຳຫນົດທ່ີໃຊ້ຕະຫລອດໄປຂະນະທີ່ເຮັດທ ລະກິດ

ຮ່ວມກັນ ໂດຍກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງຖືງຄວຳມສໍຳພັນທ່ີກ່ຽວເນ່ືອງດ່ັງກ່ຳວທັງກ່ອນແລະຂະນະທ່ີເປັນຄູ່ຄ້ຳກັບກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ 

 

ຂອງຂວັນ ກຳນຕ້ອນຮັບແລະກຳນຈັດລ້ຽງ 

ກຳນຕ້ອນຮັບແລະກຳນຈັດລ້ຽງສໍຳຫລັບກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຈະຕ້ອງດໍຳເນີນກຳນຕຳມຄວຳມເຫມຳະສົມເພື່ອວັດຖ ປະສົງໃນກຳນຮັກສຳຄວຳມສໍຳພັນທຳງທ ລະກິດທີ່ ດີ

ແລະບ່ໍໄດ້ມີເຈດຕະນຳທ່ີຈະໃຫ້ມີອິດທິພົນຕ່ໍກຳນຕັດສິນໃຈໃນເຊີງທ ລະກິດ ກຳນໃຫ້ຂອງຂວັນລະຫວ່ຳງພະນັກງຳນຂອງຄູ່ຄ້ຳແລະພະນັກງຳນຂອງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ

ຄວນຈະຕ້ອງຫລີກລ້ຽງ ກຳນໃຫ້ຂອງຂວັນຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນລະຫວ່ຳງບໍລິສັດຄູ່ຄ້ຳແລະກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນສຳມຳດດໍຳເນີນກຳນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີຄວຳມໂປ່ງໃສແລະມີກຳນ

ບັນທືກຢ່ຳງຖືກຕ້ອງ 

 

ກຳນແຂ່ງຂັນແລະຂ້ໍມູນຄູ່ແຂ່ງ 

ຂ້ໍມູນທັງຫມົດທ່ີກ່ຽວກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນໄດ້ມຳໂດຍຊອບດ້ວຍກົດຫມຳຍແລະຈະຖືກນໍຳໄປໃຊ້ເພື່ອວັດຖ ປະສົງຕຳມກົດຫມຳຍປ້ອງກັນກຳນຜູກຂຳດກຳນ

ຄ້ຳແລະກົດຫມຳຍຫລືລະບຽບອື່ນໃດ ຈະບໍ່ມີກຳນພະຍຳຍຳມເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄູ່ແຂ່ງທຳງກຳນຄ້ຳບໍ່ວ່ຳໃນເວລຳໃດໆຫຳກຂໍ້ມູນນັ້ນເປັັນຂໍ້ມູນລັບແລະບໍ່ໄດ້ ເປັນຂໍ້ມູນ

ສຳທຳລະນະ 

 

ປະຫວັດທາງການເງີນ ການຟອກເງີນແລະການໃຊ້ຂ້ໍມູນພາຍໃນບໍລິສັດ 

ກຳນດໍຳເນີນທ ລະກິດແລະກຳນຕິດຕ່ໍໃນເຊີງກຳນຄ້ຳຈະຕ້ອງໂປ່ງໃສແລະມີກຳນຈັດເຮັດບັນທືກຢ່ຳງຖືກຕ້ອງໄວ້ໃນບັນຊີແລະສຳລະບັນຂອງຄູ່ຄ້ຳ ຕ້ອງບ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມຫລື 

http://www.thaiuniongroup.com/
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ຄວຳມພະຍຳຍຳມໃນກຳນເຮັດທ ລະກິດເພ່ືອກຳນຟອກເງີນ ລວມທັງບ່ໍມີຂ້ໍມູນທ່ີເປັນຄວຳມລັບຢູ່ໃນຄວຳມຄອບຄອງຂອງຄູ່ຄ້ຳ ກ່ຽວກັບກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຖືກນໍຳໄປໃຊ້

ໃນກຳນຢ່ຳງໃດຢ່ຳງຫນ່ືງຫລືມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນສະຫນັບສະຫນ ນກຳນເຮັດທ ລະກໍຳທ່ີໃຊ້ຂ້ໍມູນພຳຍໃນ 

 

ກຳນປົກປ້ອງຂ້ໍມູນແລະຊັບສິນ 

ຂ້ໍມູນທ່ີເປັນຄວຳມລັບ ຄວຳມຮູ້ເຊີງຂ້ັນຕອນແລະຊັບສິດທຳງປັນຍຳຂອງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຄົຳລົບແລະປົກປ້ອງ ຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍກ ່ມບໍລິສັດ

ໄທຍູນ້ຽນຈະຕ້ອງຖືກໃຊ້ເພື່ອວັດຖ ປະສົງຕຳມທີ່ກໍຳຫນົດ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວສະເພຳະຂອງບ ກຄົນເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນພະນັກງຳນຫລືລູກຄ້ຳຈະໄດ້ຮັບກຳນຈັດກຳນແລະປ້ອງກັນຢ່ຳງ

ເຕັມທ່ີຕຳມຫລັກເກນຂອງກົດຫມຳຍຄວຳມເປັນສ່ວນຕົວແລະລະບຽບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ 

 

ຄ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະນະວັດຕະກໍາ 

ສິນຄ້ຳແລະບໍລິກຳນຈະຖືກສ່ົງມອບຕົງຕຳມລັກສະນະທີ່ກໍຳຫນົດໄວ້ ໄດ້ຄ ນນະພຳບແລະປອດໄພຕຳມມຳດຕະຖຳນທີ່ກໍຳຫນົດໄວ້ໃນສັນຍຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະໃຊ້ໄດ້ຢ່ ຳງ

ປອດໄພຕຳມວັດຖ ປະສົງຂອງກຳນໃຊ້ ກຳນວິໄຈແລະພັດທະນຳຈະດໍຳເນີນກຳນດ້ວຍຄວຳມຮັບຜິດຊອບແລະຢູ່ບົນພື້ນຖຳນຂອງກຳນປະຕິບັດທຳງຄີນິກທີ່ດີແລະໄດ້ຮັບ

ກຳນຍອມຮັບໂດຍທ່ົວໄປຕຳມຫລັກກຳນທຳງວິທະຍຳສຳດເທັກໂນໂລຊີແລະຈະລິຍະທໍຳ 

 

ການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ 

ໃຫ້ປະຕິບັດຕຳມກົດຫມຳຍແລະກົດລະບຽບທັງຫມົດໃນປະເທດທີ່ຄູ່ຄ້ຳດໍຳເນີນທ ລະກິດ ລວມທັງກົດເກນແລະກົດຫມຳຍລະຫວ່ຳງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນ ກົດຫມຳຍ

ກ່ຽວກັບກຳນກີດກັນທຳງກຳນຄ້ຳ ກຳນຄວບຄ ມກຳນສ່ົງອອກແລະຫນ້ຳທ່ີໃນກຳນລຳຍງຳນ)ກຳນປົກປ້ອງຂ້ໍມູນ ກຳນປ້ອງກັນກຳນຜູກຂຳດ/ກຳນແຂ່ງຂັນທຳງກຳນຄ້ຳ 

 

ການລາຍງານຂ້ໍສົງໄສແລະການບໍຸ່ຖ ກຕອບໂຕ້ 

ພະນັກງຳນຈະໄດ້ຮັບກຳນເປີດໂອກຳດທ່ີຈະຮ້ອງຮຽນຂ້ໍສົງໄສຫລືປັນຫຳຕ່ຳງໆໂດຍພະນັກງຳນທ່ີຍົກປະເດັນຂ້ືນຈະໄດ້ຮັບກຳນຄ ້ມຄອງຈຳກກຳນຖືກຕອບໂຕ້ 

1.1ມີແນວປະຕິບັດຫລືມີນະໂຍບຳຍທີ່ຊັດເຈນແລະມີປະສິດທິພຳບກ່ຽວກັບກຳນຄວຳມຄຳດຫວັງກຳນດໍຳເນີນທ ລະກິດຢ່ຳງຊື່ສັດ ຕໍ່ຕ້ຳນກຳນໃຫ້ສິນບົນຂອງຂວັນແລະ

ກຳນຕ້ອນຮັບ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕຳມກົດຫມຳຍກຳນແຂ່ງຂັນທຳງກຳນຄ້ຳແລະຄວຳມຂັດແຍ່ງທຳງຜົນປະໂຫຍດ 

1.2ມີກຳນຝືກອົບຮົມແລະກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງກ່ຽວກັບກຳນປະຕິບັດຕຳມຂ້ໍກໍຳຫນົດຕ່ຳງໆ ກໍລະນີພົບຄວຳມບ່ໍສອດຄ່ອງຕ້ອງມີກຳນລົງໂທດແລະກຳນແກ້ໄຂ 

1.3ມີນະໂຍບຳຍທີ່ຊັດເຈນສໍຳຫລັບກຳນເຮັດທ ລະກໍຳທຳງກຳນເງີນລວມເຖີງກຳນຈັດເຮັດບັນທືກທີ່ເຫມຳະສົມເພື່ອປ້ອງກັນກຳນທ ດຈະຫລິດ ຫລືກຳນຟອກເງີນ ບໍ່ມີ

ບັນຫຳທ່ີປົກປິດຫລືບ່ໍໄດ້ລົງບັນທືກຊັບສິນທ່ີບັນທືກໄວ້ນອກລະບົບ 

1.4ມີຂ້ັນຕອນທ່ີເປັນລະບົບເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ຳຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວຳມລັບບໍ່ວ່ຳຈະເປັນທ ລະກິດຫລືຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກເກັບໄວ້ຢ່ຳງປອດໄພແລະມີກຳນເຂົ້ຳຖືງຂໍ້

ມູນຢ່ຳງເປັນລະບົບ 

1.5ມີຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນລະບົບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ຳຄ ນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນຫລືປັນຫຳດ້ຳນຄວຳມປອດໄພທີ່ມຳຈຳກຜູ້ຜະລິດຫລືຫ່ວງໂສ້ອ ປະທຳນຈະຖືກແຈ້ງໂດຍ

ທັນທີມຳຍັງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ 

1.6ຂ້ັນຕອນທ່ີເປັນລະບົບພຽງພໍເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ຳມີກຳນປະຕິບັດວຽກຕຳມກົດລະບຽບແລະກົດຫມຳຍໂດຍຄູ່ຄ້ຳແລະພະນັກງຳນຂອງຄູ່ຄ້ຳ 

1.7ພະນັກງຳນມີຊ່ອງທຳງທ່ີສຳມຳດແຈ້ງປັນຫຳໄດ້ ໂດຍປຳດສະຈຳກຄວຳມກັງວົນ ປຳດສະຈຳກຄວຳມຢ້ຳນກົວທ່ີຈະຖືກຕອບໂຕ້ 

 

2.ການຈ້າງວຽກຢູຸ່ບົນພ ້ນຖານການຕົກລົງກັນຢຸ່າງອິສະຫລະ ແລະມີເອກະສານການຈ້າງວຽກທີຸ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ 

ນະໂຍບຳຍຕ່ຳງໆທີ່ຖືກຕ້ອງນໍຳມຳປະຕິບັດ ຢືດຫລັກເກນທີ່ເຄົຳລົບສິດທິຂອງພະນັກງຳນປະຈໍຳ ພະນັກງຳນຊົ່ວຄຳວ ພະນັກງຳນຈຳກຂ້ຳງນອກ ຕຳມມຳດຕະຖຳນ

ພື້ນຖຳນເບື້ອງຕົ້ນ ກຳນປົກປ້ອງສິດທິຂອງພວກເຂົຳພຳຍໃຕ້ສັນຍຳກຳນຈ້ຳງວຽກ ຊື່ງຂື້ນຢູ່ກັບກົດຫມຳຍທ້ອງຖິ່ນ ແຮງງຳນແຫ່ງຊຳດ ກົດຫມຳຍປະກັນສັງຄົມ ລະບ ຽບ

ແລະຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເຮັດຮ່ວມກັນ 

2.1ອົງປະກອບທ່ີສໍຳຄັນຂອງຄວຳມສໍຳພັນຂອງນຳຍຈ້ຳງ/ພະນັກງຳນ ເຊັ່ນຊົ່ວໂມງກຳນເຮັດວຽກ ກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳ ກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳຈ້ຳງ ຜົນປະໂຫຍດ ກຳນ 

http://www.thaiuniongroup.com/
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ລຳພັກວຽກ ກຳນລົງໂທດທຳງວິໄນແລະກຳນຮ້ອງຮຽນ(i)ມີກຳນຕົກລົງກັນໄດ້ຢ່ຳງອິສະຫລະທັງສອງຝ່ຳຍ(ii)ມີກຳນບັນທືກເປັນລຳຍລັກອັກສອນ(iii)ລົງນຳມໂດຍນຳຍຈ້ຳງ

ແລະພະນັກງຳນ 

2.2ຂ້ໍຕົກລົງແລະເງື່ອນໄຂຕ່ຳງໆລະຫວ່ຳງນຳຍຈ້ຳງແລະພະນັກງຳນຕ້ອງມີຄວຳມເຂ້ົຳໃຈຢ່ຳງຊັດເຈນຕົງກັນ ລວມຖືງເປັນພຳສຳທ່ີເຂ້ົຳໃຈໄດ້ທັງ 2 ຝ່ຳຍ 

2.3ຫຳກມີກຳນປ່ຽນແປງໃນສຳລະທ່ີສໍຳຄັນຕ້ອງຕົກລົງກັນເປັນລຳຍລັກອັກສອນໂດຍນຳຍຈ້ຳງແລະພະນັກງຳນ 

 

3.ພະນັກງານທ ກຄົນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢຸ່າງເທົຸ່າທຽມກັນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບແລະໃຫ້ກຽດ 

ພະນັກງຳນທ ກຄົນໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບັດດ້ວຍຄວຳມເຄົຳລົບແລະໃຫ້ກຽດ ບໍ່ມີກຳນລ່ວງລະເມີນທຳງຮ່ຳງກຳຍ ທຳງເພດ ທຳງຈິດໃຈ ດ້ວຍກຳນລະເມີດທຳງວຳຈຳ ກຳນລ່ວງ

ເກີນຫ ືເຮັດໃຫ້ຂຳຍຫນ້ຳໂດຍວິທີກຳນອ່ືນໆ ບໍ່ມີກຳນເລືອກປະຕິບັດໃນເລ່ືອງກຳນຈ້ຳງວຽກລວມຖືງກຳນຮັບສະຫມັກພະນັກງຳນ ກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳຕອບແທນ ກຳຍຈ່ຳຍຄ່ຳຊົດ

ເຊີຍ ຄວຳມກ້ຳວຫນ້ຳ ກຳນລົງໂທດທຳງວິໄນ ກຳນເລີກຈ້ຳງ ກຳນກະສຽນອຳຍ  ຈະຕ້ອງບໍ່ມີກຳນເລືອກປະຕິບັດໂດຍ ວັນນະ ຊຳດກໍຳເນີດ ເຊື້ອຊຳດ ສຳດສະຫນຳ ອຳຍ  

ເພດ ສະຖຳນະພຳບກຳນແຕ່ງງຳນ ລົດຊະນິຍົມ ກຳນເປັນສະມຳຊິກສະຫະພຳບ ກຳນເປັນສະມຳຊິກທຳງກຳນເມືອງ ສ ກຂະພຳບ ຄວຳມພິກຳນ ແລະກຳນຖືກພຳ ໂດຍຈະ

ໃຫ້ຄວຳມສໍຳຄັນກັບສິດທິຂອງພະນັກງຳນທ່ີມີຄວຳມສ່ຽງສູງໃນກຳນຖືກເລືອກປະຕິບັດ 

3.1ມີນະໂຍບຳຍທີ່ຫ້ຳມກຳນເລືອກປະຕິບັດໃນທ ກຮູບແບບບໍ່ວ່ຳຈະບົນພື້ນຖຳນຂອງວັນນະ ຊຳດກໍຳເນີດ ເຊື້ອຊຳດ ສຳດສະຫນຳ ອຳຍ  ຄວຳມພິກຳນ ເພດ ສະຖຳນະ

ພຳບກຳນແຕ່ງງຳນ ລົດຊະນິຍົມທຳງເພດ ກຳນເປັນສະມຳຊິກສະຫະພຳບ ກຳນເປັນສະມຳຊິກທຳງກຳນເມືອງ ສ ຂະພຳບ ຄວຳມພິກຳນແລະກຳນຖືພຳ ແລະຕ້ອງມີແນວ

ປະຕິບັດທ່ີຈະແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງຳນຮູ້ຖືງສິດທິທ່ີມີ 

3.2ຕ້ອງບ່ໍມີກຳນບັງຄັບໃຫ້ມີກຳນກວດກຳນຖືພຳ ຫລື ຮູບແບບອ່ືນໆ ຂອງກຳນກວດຄັດແຍກສ ຂະພຳບທ່ີອຳດສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດກຳນເລືອກປະຕິບັດ 

3.3ພະນັກງຳນໄດ້ຮັບໂອກຳດທ່ີເທ່ົຳທຽມກັນໃນກຳນພັດທະນຳຄວຳມຮູ້ ທັກສະແລະຄວຳມສຳມຳດທ່່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກທ່ີເຮັດຢ່ຳງເຕັມທ່ີ 

 

4.ການເຮັດວຽກຢູຸ່ບົນພ ້ນຖານຄວາມສະຫມັກໃຈແລະບໍຸ່ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ 

ບ່ໍມີກຳນບັງຄັບໃຊ້ແຮງງຳນບ່ໍວ່ຳຈະເປັນໃນຮູບແບບຂອງກຳນໃຊ້ແຮງງຳນທຳດ ຫລືກຳນຄ້ຳມະນ ດ ຫລືຮູບແບບອ່ືນໆ ລວມຖືງກຳນບັງຄັບທຳງຈິດໃຈແລະຮ່ຳງກຳຍ 

4.1ມີນະໂຍບຳຍກຳນຈ້ຳງວຽກ ຂັ້ນຕອນກຳນປະຕິບັດວຽກທີ່ມີລະບົບ ລວມຖືງກຳນອົບຮົມພະນັກງຳນເພື່ອຫມັ້ນໃຈວ່ຳມີກຳນຈ້ຳງວຽກຢ່ຳງອິສະຫລະເທົ່ຳທຽມ ແລະ

ສຳມຳດລຳອອກໄດ້ຕຳມຄວຳມສະຫມັກໃຈ 

4.2ພະນັກງຳນມີເສລີພຳບໃນກຳນເດິນທຳງ ບ່ໍຖືກກັກຂັງຫນ່ວງຫນ່ຽວໄວ້ໃນສະຖຳນະປະກອບກຳນຂອງຄູ່ຄ້ຳ 

4.3ພະນັກງຳນຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງມອບເອກະສຳນປະຈໍຳຕົວ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວຳມຈໍຳເປັນຕຳມທີ່ກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດໃນກຳນເກັບເອກະສຳນ ຕ້ອງມີກຳນ

ຈັດກຳນໃຫ້ພະນັກງຳນເຂົ້ຳຖືງເອກະສຳນປະຈໍຳຕົວໄດ້ ແລະບໍ່ໃຊ້ເປັນເງື່ອນໄຂໃນກຳນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະນັກງຳນລຳອອກແລະເອກະສຳນປະຈໍຳຕົວຕ້ອງຄືນໃຫ້ກັບ

ພະນັກງຳນທັນທີທ່ີກຳນຈ້ຳງງຳນສ້ິນສ ດລົງ 

4.4ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມ້ັນໃຈວ່ຳສັນຍຳຕ່ຳງໆຕ້ອງເປັນພຳສຳທ່ີພະນັກງຳນເຂ້ົຳໃຈໄດ້ 

4.5ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງຫລີກລ້ຽງຫລືລົດກຳນໃຫ້ເບີກເງີນສົດລ່ວງຫນ້ຳຫລືໃຫ້ເງີນກູ້ຢືມແກ່ພະນັກງຳນຫລືກຳນກະທໍຳອື່ນໆທີ່ອຳດຜູກມັດພະນັກງຳນໄວ້ກັບຄູ່ຄ້ຳຈຳກກຳນເປັນຫນີ້

ສິນ 

 

5.ອາຍ ຂອງພະນັກງານຕ້ອງສອດຄຸ່ອງຕາມທີຸ່ກົດຫມາຍກໍາຫນົດ 

ບ່ໍມີກຳນໃຊ້ແຮງງຳນເດັກນ້ອຍທ່ີມີອຳຍ ຕ່ໍຳກວ່ຳ 15 ປີຫລືມີອຳຍ ຕ່ໍຳກວ່ຳອຳຍ ຊັ້ນຕ່ໍຳສໍຳຫລັບກຳນເຮັດວຽກຕຳມທີ່ລະບ ໄວ້ຕຳມກົດຫມຳຍແຮງງຳນໃນປະເທດນັ້ນໆ ເຮັດ

ວຽກຫລືຖືກຈ້ຳງວຽກໃນທ ລະກິດທ່ີຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນເບ່ິງແຍງຂອງຄູ່ຄ້ຳ ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່ຳພະນັກງຳນທີ່ອຳຍ ຫນ້ອຍກວ່ຳ 18 ປີ ຈະບໍ່ເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ກຳນເຮັດ

ວຽກທ່ີອັນຕະລຳຍແລະເວລຳໃນກຳນເຮັດວຍກຈະຕ້ອງບ່ໍເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍມ້ືແລະຈະບ່ໍເຮັດວຽກໃນກະກຳງຄືນ (22.00-06.00.ນ) 

5.1ນະໂຍບຳຍກຳນຈ້ຳງວຽກລະບ ອຳຍ ຂ້ັນຕ່ໍຳທ່ີຊັດເຈນແລະວິທີກຳນກວດສອບອຳຍ ຂອງພະນັກງຳນ (ເຊັ່ນ:ບັດປະຈໍຳຕົວປະຊຳຊົນຫລື Passport ທ່ີອອກໂດຍ 

 

http://www.thaiuniongroup.com/


 

        ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກ ຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ) 

        (THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED) 

        ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891 

        ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່ 

        72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1  ສໍຳນັກງຳນກ ງເທບ 

        ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ  979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ 

        ສະຫມ ດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ  ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ 

            ພະຍຳໄທ ກ ງເທບ 10400 ປະເທດໄທ 

        ໂທ:66(0)3481 6500   ໂທ:66 (0)2298 0537-41 

        ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499  ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550 

        www.thaiuniongroup.com 

 

 

ລັດຖະບຳນ) 

5.2ໃນທ ກສະຖຳນະກຳນແຮງງຳນ ຜູ້ເຍົຳຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດທັງດ້ຳນສ ຂະພຳບ ແລະຄວຳມປອດໄພ ມີກຳນປ້ອງກັນຈຳກວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລຳຍ ຫລື

ກຳນເຮັດວຽກໃນກະກຳງຄືນ 

 

6.ພະນັກງານທ ກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຸ່າຕອບແທນທີຸ່ເປັນທໍາ 

ພະນັກງຳນທ ກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄ່ຳຕອບແທນຊື່ງລວມຖືງ ຄ່ຳຈ້ຳງ ຄ່ຳລ່ວງເວລຳ ຜົນປະໂຫຍດຕ່ຳງໆ ມື້ລຳພັກຕ່ຳງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່ ຳຈ້ຳງເປັນໄປຕຳມຫລືຫລຳຍກວ່ຳ

ມຳດຕະຖຳນຂ້ັນຕ່ໍຳຕຳມກົດຫມຳຍຂອງປະເທດນ້ັນໆ ກໍຳຫນົດ ຫລືຕຳມຂ້ໍຕົກລົງກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳຕອບແທນທ່ີມີກຳນເຮັດສັນຍຳຮ່ວມກັນ 

6.1ພະນັກງຳນໄດ້ຮັບເອກະສຳນຈ່ຳຍເງີນ (Pay slip)ຕຳມຮອບກຳນຈ່ຳຍເງີນ ທີ່ສະແດງລຳຍລະອຽດຂອງຄ່ຳຕອບແທນທີ່ປະກອບດ້ວຍຄ່ຳຈ້ຳງ ຜົນປະໂຫຍດ ເງີນຈູງ

ໃຈ/ໂບນັດແລະກຳນຫັກເງີນໃດໆ ທັງນ້ີເອກະສຳນກຳນຈ່ຳຍເງີນຈະຕ້ອງເຮັດເປັນພຳສຳທ່ີພະນັກງຳນເຂ້ົຳໃຈ 

6.2ຄ່ຳຈ້ຳງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄົບຖ້ວນແລະຕົງເວລຳ 

6.3ກຳນເຮັດວຽກທັງຫມົດໄດ້ຮັບກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳຕອບແທນຢ່ຳງຫນ້ອຍຕຳມມຳດຕະຖຳນຂ້ັນຕ່ໍຳຕຳມກົດມຫມຳຍຫລືຫລຳຍກວ່ຳມຳດຕະຖຳນອ ດສຳຫະກໍຳ 

6.4ເງື່ອນໄຂຄ່ຳຕອບແທນທ່ີກໍຳຫນົດຂ້ືນໂດຍສັນຍຳທ່ີໄດ້ມີກຳນເຈລະຈຳຕ່ໍລອງກັນແລ້ວນ້ັນ ຕ້ອງຖືກນໍຳມຳຢືດຖືປະຕິບັດ 

6.5ກຳນຫັກເງີນຕຳມທ່ີກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດເຊັ່ນ ພຳສີ ຫລືກຳນປະກັນສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລຳ ຈະຕ້ອງຖືກນໍຳຝຳກເຂົ້ຳບັນຊີທີ່ກໍຳຫນົດ ຫລືນໍຳສົ່ງໄປຍັງຫນ່ ວຍງຳນ

ລຳດຊະກຳນຕຳມທ່ີກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດ 

6.6ກຳນຫັກເງີນນອກເຫນືອຈຳກລຳຍກຳນຫັກເງີນຕຳມກົດຫມຳຍ ຈະສຳມຳດດໍຳເນີນກຳນໄດ້ກ່ໍຕ່ໍເມ່ືອໄດ້ຮັບກຳນຍິນຍອມເປັນຫນັງສືຈຳກພະນັກງຳນກ່ອນ 

 

7.ຊົຸ່ວໂມງການເຮັດວຽກສໍາຫລັບພະນັກງານມີຄວາມເຫມາະສົມ 

ພະນັກງຳນຈະບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກເກີນເວລຳກຳນເຮັດວຽກຕຳມເວລຳປົກກະຕິແລະມີຈໍຳນວນກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳເກີນທີ່ກໍຳຫນົດໂດຍກົດຫມຳຍແຮງງຳນ

ຂອງປະເທດທ່ີພະນັກງຳນເຮັດວຽກຢູ່ ກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳຕ້ອງຢູ່ບົນພ້ືນຖຳນຄວຳມສະຫມັກໃຈ 

7.1ມີນະໂຍບຳຍທ່ີຊັດເຈນກ່ຽວກັບເວລຳເຮັດວຽກແລະກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳ ໂດຍມີຂ້ັນຕອນຊັດເຈນໃນກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳນັ້ນຕ້ອງເປັນໄປຕຳມຄວຳມສະຫມັກ

ໃຈ 

7.2ພະນັກງຳນມີສິດໄດ້ຮັບມ້ືພັກຢ່ຳງຫນ້ອຍ 24 ຊົ່ວໂມງຕິດຕ່ໍກັນໃນທ ກໄລຍະເວລຳກຳນເຮັດວຽກເຈັດມື້ ຫຳກພະນັກງຳນຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໃນມື້ພັກເນື່ອງຈຳກຄວຳມຕໍ່

ເນ່ືອງຂອງກຳນຜະລິດ ພະນັກງຳນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອຳນ ຍຳດໃຫ້ພັກຜ່ອນຫລັກວຽກສໍຳເລັດໂດຍທັນທີ ຕຳມທ່ີກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດໄວ້ 

7.3ຖ້ຳສັນຍຳກຳນຈ້ຳງມີກຳນໃຫ້ເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳຊື່ງພະນັກງຳນຕົກລົງດ້ວຍ ກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳທັງຫມົດນ້ັນຕ້ອງຢູ່ບົນພ້ືນຖຳນຄວຳມສະຫມັກໃຈ 

7.4ກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳທັງຫມົດຈະຕ້ອງຖືກຄໍຳນວນຈ່ຳຍໃຫ້ບ່ໍຫນ້ອຍກວ່ຳອັດຕຳທ່ີກໍຳຫນົດໄວ້ຕຳມກົດຫມຳຍແຮງງຳນ 

 

8.ພະນັກງານມີອິສະຫລະພາບໃນການໃຊ້ສິດ ເພ ຸ່ອການຈັດຕັ້ງ ແລະ/ຫລ ເຂົ້າຮຸ່ວມກັບສະຫະພາບແຮງງານແລະເສລີພາບໃນການເຈລະຈາຕໍຸ່ລອງຕາມທີຸ່ກົດຫມາຍ

ກໍາຫນົດ 

ພະນັກງຳນມີສິດແລະມີເສລີພຳບໃນກຳນສະມຳຄົມແລະກຳນເຈລະຈຳຕ່ໍລອງໂດຍຈະບ່ໍຖືກຂ່ົມຂູ່ຫລືຄ ກຄ ມໃນກຳນໃຊ້ສິດຂອງພວກເຂົຳທ່ີຈະເຂ້ົຳຮ່ວມກັບອົງກອນໃດໆ 

8.1ຜູ້ບໍລິຫຳນ ຫົວຫນ້ຳງຳນ ແລະພະນັກງຳນຮັກສຳຄວຳມປອດໄພຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນອົບຮົມໃຫ້ເຄົຳລົບສິດຂອງພະນັກງຳນໃນກຳນເຂ້ົຳຮ່ວມສະມຳຄົມຢ່ຳງອິສະຫລະ 

8.2ພະນັກງຳນຮັບຮູ້ແລະເຂ້ົຳໃຈສິດຂອງຕົນແລະຮູ້ສືກຫມ້ັນໃຈໃນກຳນກະທໍຳຕ່ຳງໆ ຕຳມສິດຂອງຕົນທີ່ມີ ພະນັກງຳນຄົນອື່ນ ຫລືຜູ້ບໍລິຫຳນຈະບໍ່ມຳຂັດຂວຳງເສລີພຳບ

ໃນກຳນໃຊ້ສິດດ່ັງກ່ຳວຂອງພະນັກງຳນ 

8.3ສິດທິໃນກຳນນັດພັກວຽກໄດ້ຮັບກຳນຍອມຮັບວ່ຳເປັນສິດທິຂອງພະນັກງຳນແລະເປັນສິດທີ່ພືງມີໃນກຳນຈັດຕັ້ງໂດຍພະນັກງຳນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບກຳນຕອບໂຕ້ໃນກຳນໃຊ້

ສິດນ້ີ 

 

http://www.thaiuniongroup.com/


 

        ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກ ຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ) 

        (THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED) 

        ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891 

        ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່ 

        72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1  ສໍຳນັກງຳນກ ງເທບ 

        ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ  979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ 

        ສະຫມ ດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ  ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ 

            ພະຍຳໄທ ກ ງເທບ 10400 ປະເທດໄທ 

        ໂທ:66(0)3481 6500   ໂທ:66 (0)2298 0537-41 

        ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499  ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550 

        www.thaiuniongroup.com 

 

9.ພະນັກງານໄດ້ຮັບການເບິຸ່ງແຍງສ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີຸ່ເຮັດວຽກ 

ຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ສະຖຳນທ່ີເຮັດວຽກຖືກສ ກລັກສະນະແລະມີຄວຳມປອດໄພເພ່ືອປ້ອງກັນກຳນເກີດອ ບັດຕິເຫດແລະກຳນບຳດເຈັບທີ່ເກີດຂື້ນຈຳກກຳນເຮັດວຽກໄດ້ ຫລືເກີດ

ຂ້ືນລະຫວ່ຳງກຳນເຮັດວຽກຫລືເປັນຜົນມຳຈຳກກຳນປະຕິບັດວຽກຂອງນຳຍຈ້ຳງ 

ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມ້ັນໃຈວ່ຳພະນັກງຳນຍິງຖືພຳທ່ີໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທຳງບໍລິສັດຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກຳນຖືກພຳ ຈະຕ້ອງບ່ໍເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ອັນຕະລຳຍ ພະນັກງຳນຍິງຖືພຳຈະຕ້ອງບໍ່

ເຮັດວຽກເກີນ 8ຊົ່ວໂມງ/ມ້ື ບໍເ່ຮັດວຽກໃນກະກຳງຄືນ(ຊ່ວງລະຫວ່ຳງເວລຳ 22:00-06:00)ລວມຖືງຈະບ່ໍເລີກຈ້ຳງລົດລະດັບຫລືລົດຜົນປະໂຫຍດຈຳກເຫດກຳນຖືພຳ 

9.1ຄູ່ຄ້ຳຈະຕ້ອງເຮັດກຳນກໍຳຫນົດແລະທໍຳລຳຍ ຫລືຄວບຄ ມອັນຕະລຳຍທີ່ອຳດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວຳມສ່ຽງກັບພະນັກງຳນ ຫລືບ ກຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃນສະຖຳນທີ່ເຮັດວຽກ ຫລືສ່ຽງຕໍ່

ສ່ິງແວດລ້ອມ 

9.2ມີນະໂຍບຳຍແລະກຳນປະຕິບັດທ່ີຊັດເຈນແລະມີປະສິດທິພຳບສໍຳຫລັບອຳຊີວະອຳນຳໄມແລະຄວຳມປອດໄພແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນປັບປ ງເປັນໄລຍະໆ 

9.3ນະໂຍບຳຍແລະກຳນປະຕິບັດດ້ຳນອຳຊີວະອຳນຳໄມແລະຄວຳມປອດໄພມີກຳນສ່ືສຳນຢ່ຳງແພ່ຫລຳຍ 

9.4ພະນັກງຳນແລະບ ກຄົນພຳຍນອກທ່ີເຂ້ົຳມຳໃນສະຖຳນປະກອບກຳນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງຖືງອັນຕະລຳຍທ່ີອຳດເກີດຂື້ນຂອງສະຖຳນທີ່ເຮັດວຽກແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວຳມ

ຮູ້ທ່ີພຽງພໍ ລວມຖືງອ ປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບ ກຄົນເພ່ືອຫລີກລ້ຽງອັນຕະລຳຍດ່ັງກ່ຳວ 

9.5ພະນັກງຳນທ ກຄົນທ່ີເຂ້ົຳມຳໃນສະຖຳນທ່ີຫລືມີຫນ້ຳທ່ີກ່ຽວກັບສິນຄ້ຳ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີກຳນດໍຳເນີນກຳນທີ່ເຫມຳະສົມເພື່ອສ ຂະພຳບແລະຄວຳມປອດ

ໄພທ່ີອຳດເກີດຂ້ືນໄດ້ 

9.6ອ ປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບ ກຄົນຈະຖືກຈັດໃຫ້ກັບພະນັກງຳນທ ກຄົນໂດຍນຳຍຈ້ຳງເປັນຜູ້ອອກຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍ ພະນັກງຳນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນອົບຮົມຕຳມທີ່ຈໍຳເປັນເພື່ອໃຫ້

ສຳມຳດປະຕິບັດຫນ້ຳທ່ີໄດ້ຢ່ຳງປອດໄພ 

9.7ສະພຳບກຳນເຮັດວຽກແລະສະຖຳນທີ່ເຮັດວຽກຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພຳບທີ່ປອດໄພແລະມີອຳຊີວະອຳນຳໄມທີ່ດີ ໂດຍມີສະຫວັດດີກຳນພື້ນຖຳນດັ່ງນີ້ ນໍ້ຳດື່ມທີ່

ສະອຳດຖືກສ ກອຳນຳໄມ ຫ້ອງສ ຂຳທີ່ສະອຳດແລະພຽງພໍ ມີກຳນລະບຳຍອຳກຳດທີ ່ດີ ມີທຳງຫນີໄຟແລະອ ປະກອນຄວຳມປອດໄພເທົ່ຳທີ ່ຈໍຳເປັນ ອ ປະກອນ

ປະຖົມພະຍຳບຳນ ພື້ນທ່ີຮັບປະທຳນອຳຫຳນທ່ີຖືກສ ກລັກສະນະແລະກຳນເຂ້ົຳຖືງກຳນຮັກສຳພະຍຳບຳນສ ກເສີນແລະອ່ືນໆ ເພ່ີມເຕີມຕຳມທ່ີກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດ 

 

10.ພະນັກງານໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີຸ່ເປັນທໍາ 

ພະນັກງຳນຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບັດທ່ີໂປ່ງໃສເປັນທໍຳແລະມີຂ້ັນຕອນທ່ີເປັນຄວຳມລັບທີ່ສຳມຳດແກ້ປັນຫຳຢ່ຳງວ່ອງໄວແລະເປັນທໍຳ ໃນກຳນແກ້ໄຂປັນຫຳ ຊື່ງ ເກີດຈຳກ

ຄວຳມສໍຳພັນລະຫວ່ຳງກຳນເຮັດວຽກ 

10.1ວິທີກຳນ (I)ໃຫ້ມີຊ່ອງທຳງທ່ີມີປະສິດທິພຳບສໍຳຫລັບພະນັກງຳນທ່ີຕ້ອງກຳນສະເຫນີແນະຫລືຢ່ືນຮ້ອງທ ກ(ii)ຈັດໃຫ້ມີກຳນສອບສວນຢ່ຳງເຕັມຮູບແບບເພື່ອໃຫ້ມີກຳນ

ປະຕິບັດແກ້ໄຂຢ່ຳງວ່ອງໄວໂດຍມີຄວຳມເປັນກຳງແລະເປັນທໍຳ 

10.2ມີຊ່ອງທຳງກຳນສ່ືສຳນໄປຍັງຜູ້ຮ້ອງຮຽນ ໂດຍຕ້ອງມີກຳນຮັກສຳຄວຳມລັບຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນແລະບ່ໍໃຫ້ຖືກຕອບໂຕ້ 

 

11.ການດໍາເນີນທ ລະກິດຈະຕ້ອງເປັນໄປຢຸ່າງຢ້ັງຢ ນແລະລົດຜົນກະທົບຕໍຸ່ສິຸ່ງແວດລ້ອມ 

ກຳນດໍຳເນີນວຽກ ກຳນຈັດຊື້ຈັດຈ້ຳງ ກຳນຜະລິດ ກຳນກະຈຳຍສິນຄ້ຳແລະກຳນໃຫ້ບໍລິກຳນ ມີກຳນດໍຳເນີນກຳນໂດຍມີວັດຖ ປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນແລະຮັກສຳສະພຳບແວດ

ລ້ອມລວມຖືງກຳນປະຕິບັດຕຳມກົດຫມຳຍແລະກົດລະບຽບດ້ຳນສ່ິງແວດລ້ອມ 

11.1ກຳນດໍຳເນີນທ ລະກິດຕ້ອງມີໃບອຳນ ຍຳດທຳງກົດຫມຳຍທ່ີຈໍຳເປັນທັງຫມົດ 

11.2ກຳນຝືກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງຳນທ ກຄົນເພ່ືອໃຫ້ຄວຳມຮູ້ແລະກຳນປະຕິບັດຕຳມໃບອຳນ ຍຳດຕຳມກົດຫມຳຍ 
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        ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກ ຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ) 

        (THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED) 

        ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891 

        ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່ 

        72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1  ສໍຳນັກງຳນກ ງເທບ 

        ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ  979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ 

        ສະຫມ ດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ  ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ 

            ພະຍຳໄທ ກ ງເທບ 10400 ປະເທດໄທ 

        ໂທ:66(0)3481 6500   ໂທ:66 (0)2298 0537-41 

        ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499  ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550 

        www.thaiuniongroup.com 

 

 

 

11.3ມີກຳນວຳງແຜນກຳນຈັດກຳນດ້ຳນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີປະສິດທິພຳບແລະເປັນໄປຕຳມທີ່ກົດຫຳຍກໍຳຫນົດ ລວມຖືງແຕ່ລະຈໍຳກັດພຽງ ກຳນໃຊ້ສຳນເຄມີທີ່ເປັນ

ອັນຕະລຳຍ ກຳນກໍຳຈັດຂອງເສຍ ນໍ້ຳເສຍແລະກຳນສ້ຳງມົນລະພິດທຳງອຳກຳດ ນໍ້ຳແລະກຳນໃຊ້ພະລັງງຳນ 

 

12.ຄວາມຄ ບຫນ້າແລະການປະຕິບັດຕາມມີການກວດສອບ 

ຄູ່ຄ້ຳຈະໃຫ້ອໍຳນຳດກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນແລະບໍລິສັດໃນເຄືອແລະຕົວແທນທີ່ກໍຳຫນົດໃນກຳນກວດສອບທ ລະກໍຳຕ່ຳງໆວ່ຳໄດ້ເປັນໄປຕຳມຫລັກປະຕິບັດນີ້ຫລືບໍ່ ລວມຖືງ

ກຳນເຂ້ົຳກວດສອບທ່ີໂຮງງຳນຜະລິດສິນຄ້ຳ ຫລືສະຖຳນທ່ີພັກຂອງພະນັກງຳນທີ່ນຳຍຈ້ຳງຈັດຫຳໂດຍບໍ່ບອກກ່ອນລ່ວງຫນ້ຳ ກຳນກວດສອບບັນຊີແລະບັນທືກທີ່ກ່ ຽວກັບ

ເລ່ືອງກຳນຈ້ຳງວຽກແລະກຳນສໍຳພຳດພະນັກງຳນ ຜູ້ຜະລິດຈະຕ້ອງເຮັດກຳນຈັດເກັບເອກະສຳນຕ່ຳງໆທີ່ຈະໃຊ້ຢືນຢັນກຳນປະຕິບັດຕຳມຫລັກປະຕິບັດນີ້ໄວ້ທີ່ສະຖຳນທີ່

ປະກອບກຳນ 

 

ຂ.ລາຍງານການຝຸ່າຝ ນ 

ຂ້ໍປະຕິບັດທັງຫມົດໃຊ້ບັງຄັບກັບຄູ່ຄ້ຳທ ກລຳຍຂອງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ຄູ່ຄ້ຳຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່ຳຂໍ້ປະຕິບັດທັງຫມົດຈະຖືກໄປໃຊ້ກັບ /ໂດຍຜູ້ຮັບເຫມົຳຊ່ວງຫລື

ບໍລິສັດຜູ້ຮັບຈ້ຳງດ້ວຍ ຖ້ຳກຳນຂຳຍສິນຄ້ຳ/ໃຫ້ບໍລິກຳນກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນນ້ັນຈໍຳເປັນຕ້ອງມີກຳນໃຊ້ບໍລິກຳນ ຫລືເຮັດໂດຍຜູ້ຮັບຈ້ຳງຂອງຄູ່ຄ້ຳ 

1.ກຳນປະຕິບັດໃດທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຫລັກປະຕິບັດນ້ີ(ລວມຖືງກຳນປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງໂດຍພະນັກງຳນກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຫລືບ ກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມຳຍຫນ້ຳທີ່ໃນ

ນຳມຂອງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ)ທ່ີຄູ່ຄ້ຳຮັບຮູ້ມຳຈະຕ້ອງມີກຳນລຳຍງຳນທັນທີໄປຍັງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ 

2.ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຂໍສະຫນັບສະຫນ ນໃຫ້ມີກຳນລຳຍງຳນກຳນລະເມີນຜິດຈັນຍຳບັນ ໂດຍຄູ່ຄ້ຳ ແລະພະນັກງຳນ ຫຳກພົບກຳນລະເມີດ ຫລືຜິດຈັນຍຳບັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງ

ກັງວົນໃຈໃນເລ່ືອງກຳນຖືກຕອບໂຕ້ 

3.ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຈະກວດສອບລຳຍງຳນໃດໆ ທີ່ພົບຄວຳມບໍ່ສອດຄ່ອງໂດຍປຳດສະຈຳກອັກຄະຕິແລະອຳດມີກຳນປືກສຳກັບຄູ່ຄ້ຳ ຄູ່ຄ້ຳຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວຳມ

ຊ່ວຍເຫລືອແລະໃຫ້ເຂ້ົຳຖືງຂ້ໍມູນຕຳມທ່ີຮ້ອງຂໍມຳຢ່ຳງມີເຫດຜົນ ໃນກຳນສອບສວນ ແລະກຳນບ່ໍປະຕິບັດຕຳມກໍຈະຖືວ່ຳເປັນກຳນຝ່ຳຝືນຫລັກປະຕິບັດນ້ີ 

4.ຫຳກຈໍຳເປັນຕ້ອງມີກຳນຟ້ືນຟູ ຫລືກຳນຢຽວຢຳ ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ຮັບຮູ້ແລະດໍຳເນີນກຳນຕຳມແຜນປະຕິບັດຕຳມກຳນແກ້ໄຂຢ່ຳງວ່ອງໄວແລະມີ

ປະສິດທິພຳບ 

5.ຄູ່ຄ້ຳ ພະນັກງຳນ ຫລືຜູ້ຮັບເຫມົຳຂອງຄູ່ຄ້ຳສຳມຳດແຈ້ງກຳນຝ່ຳຝືນຫລືກໍລະນີສົງໄສວ່ຳຈະມີກຳນຝ່ຳຝືນຂ້ໍປະຕິບັດໃຫ້ກັບກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຮູ້ທຳງໂທລະສັບຫລືອອນ

ໄລນ໌ ລຳຍງຳນທ່ີແຈ້ງຈະຈັດເກັບເປັນຄວຳມລັບ ແລະບ່ໍລະບ ຊື່(ເທ່ົຳທ່ີກົດຫມຳຍອຳນ ຍຳດ) 
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        ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກ ຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ) 

        (THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED) 

        ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891 

        ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່ 

        72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1  ສໍຳນັກງຳນກ ງເທບ 

        ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ  979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ 

        ສະຫມ ດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ  ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ 

            ພະຍຳໄທ ກ ງເທບ 10400 ປະເທດໄທ 

        ໂທ:66(0)3481 6500   ໂທ:66 (0)2298 0537-41 

        ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499  ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550 

        www.thaiuniongroup.com 

 

 

 

 

 

ກຳນແຈ້ງເບຳະແສແລະຂ້ໍຮ້ອງຮຽນກຳນຝ່ຳຝືນ ສຳມຳດຢ່ືນເລ່ືອງໄດ້ທ່ີ 

ນຳງສຳວ ທະວີພອນ ຊົມຈັນ 

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດກຳນທ່ົວໄປ ຝ່ຳຍບໍລິຫຳນ ຊັບພະຍຳກອນບ ກຄົນແລະທ ລຳກຳນ 

ອີເມວ:Taweeporn.chomchan@thaiunion.com 

ທ່ີຢູ່: 72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ 1 ຕໍຳບົນທ່ຳຊຳຍ 

ອໍຳເພີເມືອງ ສະຫມ ດສຳຄອນ 74000,ປະເທດໄທ 

ໂທລະສັບ:+66(0)3481-6500 

ໂທລະສຳນ: +66(0)3481-6499 

ມີເມວລັບສະເພຳະ: labor.CoC@thaiunion.com 

 

ມູນລະນິທິສະຖາບັນອິດສະຣາ 

ຂໍ້ມູນສໍຳຫລັບແຮງງຳນຕ່ຳງດຳວ ກ່ຽວກັບສິດທິພຳຍໃຕ້ກົດຫມຳຍແຮງງຳນ ກຳນຈົດທະບຽນກັບຫນ່ວຍງຳນລັດ ຂະບວນກຳນ ຫລືກຳນຮ້ອງຮຽນ ຫລືກຳນຂໍຄວຳມ

ຊ່ວຍເຫລືອຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ສຳຍດ່ວນທ່ົວປະເທດໃນປະເທດໄທ 

ພຳສຳພະມ້ຳ:   +66-80-456-5560 

ພຳສຳລຳວແລະໄທ:   +66-86-967-2891 

ພຳສຳຂະເຫມນ:   +66-86-968-6085 

ເວັບໄຊຕ:໌    www.projectissara.org 

 

 

 

 

 

 

6.ກຳນບ່ໍປະຕິບັດຕຳມຫລັກປະຕິບັດນ້ີ ຫລືບ່ໍສຳມຳດແກ້ໄຂຂ້ໍບົກພ່ອງໄດ້ ຈະມີຜົນໃນກຳນຍົກເລີກສັນຍຳຈັດຊື້ ຈັດຈ້ຳງແລະກຳນດໍຳເນີນຄະດີທຳງກົດຫມຳຍໂດຍປຳດ

ສະຈຳກຊ່ວຍເຫລືອ 

 

ປະກຳດ ວັນທີ 18 ກັນຍຳ 2015 

 

_________________________      _______________________ 

ທ່ຳນ ທີລະພົງ ຈັນສິຣິ        ທ່ຳນ ເຊັງ ນິຣ ດຕິນຳນົນ 

ປະທຳນເຈົ້ຳຫນ້ຳທ່ີບໍລິຫຳນ       ປະທຳນຄະນະກໍຳມະກຳນບໍລິຫຳນ 

ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກ ຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)      ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກ ຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ) 

 
 

ກຳປະທັບບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ກ ຸ໊ບ ຈໍຳກັດ 

(ມະຫຳຊົນ) 

http://www.thaiuniongroup.com/
mailto:labor.CoC@thaiunion.com
http://www.projectissara.org/


 

        ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກ ຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ) 

        (THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED) 

        ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891 

        ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່ 

        72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1  ສໍຳນັກງຳນກ ງເທບ 

        ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ  979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ 

        ສະຫມ ດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ  ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ 

            ພະຍຳໄທ ກ ງເທບ 10400 ປະເທດໄທ 

        ໂທ:66(0)3481 6500   ໂທ:66 (0)2298 0537-41 

        ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499  ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550 

        www.thaiuniongroup.com 

 

 

 

ຮັບຮູ້ແລະຍອມຮັບ 

 

ຂ້ຳພະເຈົ້ຳຂໍຢືນຢັນວ່ຳໄດ້ອ່ຳນແລະເຂ້ົຳໃຈຂໍ້ຄວຳມໃນຈັນຍຳບັນໃນກຳນເຮັດທ ລະກິດແລະຫລັກປະຕິບັດດ້ຳນແຮງງຳນຂອງກ ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ຢ່ຳງຖີ່ຖ້ວນ ຂ້ຳພະເຈົ້ຳ

ໃນຖຳນະທ່ີເປັນຕົວແທນຜູ້ມີອໍຳນຳດຂອງບໍລິສັດ ຂໍໃຫ້ຄໍຳຫມັ້ນໃນນຳມບໍລິສັດ ວ່ຳຈະປະຕິບັດຕຳມກົດແລະຫລັກປະຕິບັດດ້ຳນແຮງງຳນທີ່ກໍຳຫນົດໂດຍກ ່ມບໍລິສັດໄທ

ຍູນ້ຽນ ຕຳມເອກະສຳນນ້ີທ ກປະກຳນ (ທ່ີອຳດຈະມີກຳນປ່ຽນແປງແລະເພ່ີມເຕີມໃນພຳຍຫລັງ) 

 

ຄູ່ຄ້ຳ:____________________________ 

ທ່ີຢູ່:_____________________________ 

ຕົວແທນ:__________________________ 

ລຳຍເຊັນ:__________________________ 

ວັນທີ:____________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.thaiuniongroup.com/

