(ฉบับประมวลครั้งที่ 1 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)

คําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ที่ รค. 11/ 2560
เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหนงพนักงาน

เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทในปัจจุบัน และเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 ของคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รบ. 5/2547
เรื่อง การลงนามในคําสั่งและประกาศ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงยกเลิกคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ที่ รค. 1/2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 12/2548 และ
ที่ รค. 1/2557 และกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงาน ดังนี้
1. ในคําสั่งนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ โดยเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี
“กบท.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงาน
2.1 การเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงาน กรณีทั่วไปให้กระทําได้ 1 ครั้ง ในรอบปีการ
พิ จาณา โดยให้ มีผ ลตั้ งแต่ วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป เว้ น แต่ กรณีเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงาน
อันเนื่องมาจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารส่วนงาน ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง
2.2 กรอบอัตรากําลังของการเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงานในแต่ล ะปี ให้ เป็นไป
ตามที่ กบท. กําหนด
2.3 พนักงานที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับตําแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.3.1 มีเงินเดือนไม่ต่ํากว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับตําแหน่งที่จะเลื่อน
2.3.2 มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ ง หรื อ ตามที่
บริษัทกําหนด
2.3.3 ในรอบปีการพิจารณา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่ถูกงดการ
เลื่อนเงินเดือน ยกเว้นกรณีเงินเดือนเต็มอัตราเงินเดือนสูงสุด หรือกรณีลาศึกษาต่อ
2.3.4 ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กําหนด
2.3.5 ในรอบปี การพิจารณา ต้องไม่เป็ นผู้ที่อยู่ระหว่างไปศึกษา โดยใช้ เวลา
ปฏิบัติงาน โดยให้ ชะลอการพิจารณาไว้จนกว่าจะกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว จึ งพิจารณาเลื่อนระดับ
ตําแหน่งพร้อมกับการพิจารณาเลื่อนระดับตําแหน่งประจําปีของพนักงานทั่วไป

-22.4 การนั บ อายุ ก ารดํ า รงตํ า แหน่ ง และอายุ ก ารทํ า งาน ให้ นั บ เวลาเต็ ม ตามปี
การพิจารณา โดยให้นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
สําหรับการนับอายุการทํางานให้นับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ส่วนผู้ที่เข้า
ปฏิบัติงานโดยใช้ประสบการณ์ จากราชการหรือรัฐวิส าหกิจ ให้ นับอายุ งานต่อเนื่องจากหน่วยงาน
ดังกล่าวด้วย
2.5 การดําเนินการเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงาน
2.5.1 ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล นําเสนอแนวทางและกรอบอัตรากําลัง
การเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงานทุกระดับในแต่ละปีต่อ กบท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1
2.5.2 ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลส่งรายชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีอายุการดํารงตําแหน่งหรืออายุการทํางานตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ให้ผู้บริหารส่วนงานระดับ
ส่วนขึ้นไป พิจารณาจัดลําดับผู้สมควรได้รับการเลื่อนระดับตําแหน่งและนําเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่
ระดับฝ่ายขึ้นไป ให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่กํากับดูแลสายงานหรือ
หน่วยธุรกิจ กรณีส่วนงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้นําเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อ
พิจารณาต่อไป
2
2.5.3 ให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่กํากับดูแลสายงานหรือหน่วยธุรกิจหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามแต่ละกรณี พิจารณาเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงาน โดยให้ เลื่อนได้ตาม
จํานวนกรอบอัตราที่ กบท. กําหนด ก่อนส่งให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดําเนินการด้านคําสั่ง
ต่อไป
3
2.5.4 ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการออกคําสั่งเลื่อนระดับตําแหน่ง
พนักงาน โดยนําเสนอรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่กํากับดูแลงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ลงนาม
3. แบบพิมพ์
ให้ใช้แบบพิมพ์การพิจาณาเลื่อนตําแหน่งพนักงานตามที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
กําหนด
4. กรณี มี ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให้ เ ป็ น อํ า นาจเฉพาะของคณะกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
(ลงชื่อ) เชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
(นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ)
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
ทําการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
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แก้ไขโดยคําสั่งบริษัท ทีโอที ที่ รค.5/2562 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
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หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้คําสั่งนี้ เนื่องจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เห็นสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนระดับตําแหน่งพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
โครงสร้างของบริษัทในปัจจุบัน โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํา
ส่วนงานเป็นผู้พิจารณาเลื่อนระดับตําแหน่งให้แก่พนักงาน ซึ่งเดิมกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการพิจารณาระดับตําแหน่งพนักงานของแต่ละสายงาน/สํานักงาน โดยให้ใช้สําหรับ
รอบการพิจารณาปี 2560 เป็นต้นไป

