[ หนาจอหลัก ] [ระเบียบหมวด 2: บุคคล]

รหัส รค - 204
ระเบียบบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
วาดวย การไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
พ.ศ. 2551

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพการณปจจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในขอ 27 ของขอบังคับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอความทั่วไป
1.1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) วาดวย การไปศึกษา ฝกอบรม และ
ดูงาน พ.ศ. 2551”
1.2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2551 เปนตนไป
1.3 บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่ขดั หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
1.4 คําจํากัดความ
1.4.1 “ผูไปศึกษา” หมายความวา พนักงานที่ขอไปศึกษาโดยทุนทุกประเภท หรือบุคคลภายนอก
ที่ไปศึกษาโดยทุนของบริษทั
1.4.2 “ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา
และหมายความรวมถึง การรับคําแนะนํากอนเขารับการศึกษาที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
1.4.3 “ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดว ย
การเรียน การวิจัย การอบรมสัมมนา หรือการประชุมเชิงวิชาการ โดยไมไดรับปริญญา
1.4.4 “ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู หรือประสบการณ ดวยการสังเกตการณ

-21.4.5 “ทุน” หมายความวา เงินคาใชจายทีร่ ับไประหวางการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศตามเงื่อนไขการรับทุน รวมถึงการใชเวลาปฏิบัติงานและคาใชจา ยอื่น ๆ
ที่บริษัทจายไประหวางศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
1.4.6 “สละสิทธิการรับทุน” หมายความวา การแสดงเจตนาไมไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
ทั้งกรณีที่ยังมิไดทําสัญญา หรือไดมีการทําสัญญาแลว แตยังมิไดมีการเบิกจายคาใชจาย
1.4.7 “ยกเลิกการรับทุน” หมายความวา การแสดงเจตนาไมไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
โดยไดมกี ารเบิกจายคาใชจา ยไปแลว
หมวด 2
ประเภททุน
2.1 ประเภททุน
2.1.1 ทุนการศึกษา
2.1.1.1 ทุนที่บริษัทเปนผูใหตามประกาศใหทุนการศึกษาของบริษัท
2.1.1.2 ทุนที่บริษัทเปนผูใหนอกเหนือจากขอ 2.1.1.1 โดยตองเปนสาขาที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของบริษัท ตามที่บริษัทกําหนด
2.1.1.3 ทุนที่หนวยงานหรือบุคคลจากตางประเทศหรือในประเทศมอบใหบริษัท เพื่อสง
พนักงานไปศึกษา โดยบริษทั ใหความเห็นชอบในทุนนัน้ ทั้งนี้ ไมวา ทุนนั้นจะจายผานมายังบริษทั หรือ
จายใหผูรับโดยตรง หรือจายโดยวิธีการอืน่ ใด
2.1.1.4 ทุนสวนตัว หรือทุนนอกเหนือจากขอ 2.1.1.3 โดยบริษัทใหความเห็นชอบใหใช
เวลาปฏิบัติงานไปศึกษา
2.1.2 ทุนฝกอบรม หรือดูงาน
2.1.2.1 ทุนที่บริษัทเปนผูใหเพื่อไปฝกอบรม หรือดูงาน
2.1.2.2 ทุนที่หนวยงานหรือบุคคลจากตางประเทศหรือในประเทศมอบใหบริษัท เพื่อสง
พนักงานไป ฝกอบรม หรือดูงาน โดยบริษัทใหความเห็นชอบในทุนนั้น ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะจายผาน
มายังบริษัทจายให หรือจายใหผูรับทุนโดยตรง หรือจายโดยวิธีการอืน่ ใด
2.1.2.3 ทุนสวนตัว

-32.2 การใหทุนการศึกษาแกบุคคลภายนอก
ใหพจิ ารณาถึงความจําเปนและความตองการของบริษัท
ในอันที่จะกอใหเกิดผลประโยชนและประสิทธิภาพของการดําเนินงานเปนสําคัญ โดยใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
2.3 ผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน โดยทุนทุกประเภท ยกเวนทุนสวนตัวที่ไมไดรบั เงินเดือน และ
กรณีที่เปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทกําหนดไมใหไดรับเงินเดือน ใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนในอัตรา
ที่ครองอยูกอนไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตลอดระยะเวลาการไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
หมวด 3
คุณสมบัตผิ ูทจี่ ะไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
3.1 คุณสมบัติของผูที่จะไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตองมีคุณสมบัติดังนี้
3.1.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1.1 เปนผูมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
โดยผานการตรวจรับรองจากแพทยที่บริษัท
กําหนด
3.1.1.2 เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกสอบสวนขอเท็จจริง สอบสวนทางวินัย สอบสวน
ความรับผิดทางแพง ถูกพักงาน หรือไมอยูใ นระหวางถูกสอบสวนในชัน้ สอบสวนของเจาพนักงานตํารวจ
หรือไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญาในฐานะจําเลยหรือผูถูกกลาวหาในชั้นศาล
3.1.1.3 ไมเปนผูที่เคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน โดยทุนทุกประเภท
แตไมสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
3.1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
3.1.2.1 ประเภททุนตามขอ 2.1.1.1 ขอ 2.1.1.2 ขอ 2.1.2.1 และขอ 2.1.2.3 ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
3.1.2.2 ประเภททุนตามขอ 2.1.1.3 และขอ 2.1.2.2 ใหเปนไปตามที่แหลงทุนหรือผูให
ทุนกําหนด และตามหลักเกณฑของบริษทั
3.1.2.3 ประเภททุนตามขอ 2.1.1.4 ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูสมัครขอรับทุนตาม
ประกาศทุนการศึกษาประจําปที่ประกาศใชปสุดทาย
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การดําเนินการกอน หรือระหวางไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
4.1 ประเภททุนตามขอ 2.1.2.1 หากไปฝกอบรมหรือดูงานภายในประเทศเกินกวา 180 วัน หรือ
ตางประเทศเกินกวา 60 วัน หรือประเภททุนตามขอ 2.1.2.2 หรือขอ 2.1.2.3 หรือการไปศึกษาใหจัดทํา
สัญญาพรอมจัดหาหลักประกันใหเรียบรอยกอนไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน โดยหลักประกันอาจเปน
หลักทรัพยหรือบุคคลตามที่บริษัทเห็นสมควร
4.2 กรณีที่มิไดทําสัญญาและจัดหาหลักประกันใหเสร็จสิ้นกอนไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ใหถือวา
ผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน แสดงเจตนาสละสิทธิการไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานนั้น
4.3 ผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน จะเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษา สาขาวิชา ขยายระยะเวลาให
แตกตางจากทีไ่ ดรับอนุมัติไวแลวไมได เวนแตจะไดรบั ความเห็นชอบจากบริษัท
4.4 ผูไดรับอนุมัตทิ ุนการศึกษาประเภทไมใชเวลาปฏิบัติงานไปศึกษา
ปฏิบัติงานไปศึกษาไมได

จะเปลีย่ นแปลงเปนใชเวลา

4.5 บริษัทสงวนสิทธิการใหผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ยุตกิ ารศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
กอนกําหนดระยะเวลาที่ไดรบั อนุมัติได หากผูรับทุนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของบริษัท หรือบริษัท
พิจารณาแลวเห็นวาผูรับทุนมีแนวโนมวาจะสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน เกินกวากําหนดเวลา
ของหลักสูตร หรือมีแนวโนมวาจะไมสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน โดยจะถือวาเปนกรณีผูรับทุน
ไมสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือดูงาน ผูร ับทุนตองชดใชทุนตามระเบียบนี้ตามแตกรณี
4.6 ผูไปศึกษาโดยใชเวลาปฏิบัตงิ านเกินกวา 6 เดือน กรณีสถานศึกษาอยูในนครหลวง ใหผูไปศึกษา
ยายมาสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล
กรณีผไู ปศึกษาสังกัดสวนงานในภูมิภาคและสถานศึกษาอยูใ น
ภูมิภาค ใหคงสังกัดเดิม
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การรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน และรายงานตัวเขาปฏิบัตงิ านของผูไปศึกษา
5.1 การรายงานผลการศึกษาและรายงานตัวเขาปฏิบัติงานของผูไปศึกษา
5.1.1 ผูไปศึกษาโดยทุนทุกประเภท ตองรายงานผลการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหบริษัท
ทราบ ภายใน 10 วันนับตั้งแตวันที่สถาบันการศึกษาแจงใหทราบ หากไมรายงานผลตามที่กําหนด บริษัท
จะระงับการจายเงินเดือนในระหวางทีไ่ มรายงานผลการศึกษา
5.1.2 ผูไปศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาใหออก หรือยุติการศึกษา กอนสิ้นสุด
สัญญา ใหรายงานสําเร็จการศึกษา หรือรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ภายใน 10 วันนับตั้งแตวันที่
สถาบันการศึกษาแจงใหทราบ หากไมรายงานตัวตามที่กําหนด บริษัทจะระงับการจายเงินเดือนใน
ระหวาง ไมรายงานตัว
5.2 ผูไปศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษา
บริษัทจะพิจารณาสวนงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒใิ หเขาปฏิบัติงาน
โดยจะตองปฏิบัติงาน ณ สวนงานที่บริษทั กําหนดเปนระยะเวลา 1 ป จึงจะสามารถยายไปปฏิบัติงาน
สวนงานอื่นได
5.3 การรายงานผลการฝกอบรม หรือดูงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด หรือตามที่
แหลงทุนหรือผูใหทุนกําหนด
หมวด 6
คาใชจาย
6.1 คาใชจายในการเดินทางไปศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
6.1.1 ทุนที่บริษัทเปนผูให เบิกคาใชจายไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศทุนการศึกษา
6.1.2 ทุนตามขอ 2.1.1.3 หากผูใหทุนจายคาใชจายในการเดินทางใหต่ํากวาอัตราที่บริษัทกําหนด
จะเบิกสมทบจากบริษัทเพิ่มเติมอีกไมได
6.1.3 ทุนตามขอ 2.1.1.4 จะเบิกคาใชจายใด ๆ จากบริษัทไมได

-66.2 คาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรม หรือดูงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา และมีผลทําให
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งบังคับกับผูศึกษาทุกคน โดยทุนบริษัทเปนผูให ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังนี้
6.2.1 บริษัทจะเบิกจายใหตามที่สถาบันเรียกเก็บ
6.2.2 กรณีที่สถาบันเรียกเก็บโดยรวมไวในคาเลาเรียนแลว จะเบิกเพิ่มเติมอีกไมได
6.3 คาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรม หรือดูงาน โดยทุนทุกประเภท ซึ่งสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อเปน
การสรางเสริมประสบการณใหกับผูศึกษา มิไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษา จะเบิกคาใชจายเพิ่มเติมจาก
บริษัทอีกไมได
6.4 คาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรม หรือดูงาน นอกเหนือจากขอ 6.2 และขอ 6..3 โดยทุนฝกอบรม
หรือดูงาน ที่บริษัทเปนผูให ใหเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงาน
หมวด 7
การชดใชทุน
7.1 การชดใชทุนการศึกษา
7.1.1 กรณียกเลิกการรับทุน ผูไปศึกษาที่ไดรบั อนุมัติใหไปศึกษาโดยทุนตามขอ 2.1.1.1 และ
ขอ 2.1.1.2 กรณีใด ๆ ก็ตาม จะถูกเพิกถอนสิทธิการขอรับทุน และตองชดใชเงินทุนคืนใหบริษัทเปน
จํานวนเทากับคาใชจายที่บริษัทไดจายไปเพื่อการนี้ ทั้งนี้ ตองเปนการยกเลิกการรับทุนเมื่อผานการเรียน
ไปแลวไมเกิน 1 ภาคการศึกษา การขอยกเลิกการรับทุนในกรณีที่ไดเรียนไปแลวตัง้ แต 2 ภาคการศึกษา
ขึ้นไป ตองชดใชทุนคืนเชนเดียวกับกรณีไมสําเร็จการศึกษา
7.1.2 กรณีสําเร็จการศึกษา ตองชดใชทุนคืนใหบริษัท ดังนี้
7.1.2.1 ทุนตามขอ 2.1.1.1 – ขอ 2.1.1.3 โดยใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท ตองกลับมา
ปฏิบัติงานใหบริษัท เปนระยะเวลา 2 เทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษาทั้งหมด
7.1.2.2 ทุนตามขอ 2.1.1.1 – ขอ 2.1.1.3 โดยไมใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท ตองกลับมา
ปฏิบัติงานใหบริษัท เปนระยะเวลา 1 เทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษาทั้งหมด
7.1.2.3 ทุนตามขอ 2.1.1.4 โดยใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท และรับเงินเดือน ตองกลับมา
ปฏิบัติงานใหบริษัท เปนระยะเวลา 2 เทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษาทั้งหมด

-77.1.2.4 ทุนตามขอ 2.1.1.4 โดยใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท และไมไดรบั เงินเดือน
ตองกลับมาปฏิบัติงานใหบริษัท เปนระยะเวลา 1 เทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษาทั้งหมด
7.1.3 กรณีไมสําเร็จการศึกษาดวยเหตุใดก็ตาม ตองชดใชทุนใหบริษัท ดังนี้
7.1.3.1 ทุนตามขอ 2.1.1.1 – ขอ 2.1.1.3
7.1.3.1.1 กรณีใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท และรับเงินเดือน ตองชดใชเงินทุน
เงินเดือน และโบนัส ในระหวางไปศึกษาและจายคาปรับอีก 2 เทาของเงินทั้งหมดที่ตองชดใชคืน
โดยการกลับเขามาปฏิบัติงานไมถือเปนการชดใชทุน
7.1.3.1.2 กรณีใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท และไมรับเงินเดือน ตองชดใช
เงินทุนที่ไดรับในระหวางการศึกษา และจายคาปรับอีก 2 เทาของเงินทุน และคาปรับของเงินเดือนอีก
2 เทา โดยคํานวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดทายกอนไปศึกษาคูณดวยระยะเวลาจํานวนเดือนที่ไปศึกษา
เศษของเดือนตั้งแต 15 วันขึ้นไป คิดเปน 1 เดือน ไมถึง 15 วัน ไมคิด โดยการกลับเขามาปฏิบัติงาน
ไมถือเปนการชดใชทุน
7.1.3.1.3 กรณีไมใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท ตองชดใชเงินทุน และคาใชจาย
ที่ไดรับในระหวางไปศึกษา และจายคาปรับอีก 1 เทาของเงินทั้งหมดที่ตองชดใชคืน โดยการกลับเขามา
ปฏิบัติงานไมถือเปนการชดใชทุน
7.1.3.2 ทุนสวนตัว หรือทุนภายนอกที่ไมผานความเห็นชอบจากบริษัท โดยใชเวลา
ปฏิบัติงานของบริษัท
7.1.3.2.1 กรณีรับเงินเดือน ตองชดใชเงินเดือน และโบนัสในระหวางไปศึกษา
คืนบริษัท และจายคาปรับอีก 2 เทาของเงินทั้งหมดที่ตอ งชดใชคืน โดยการกลับเขาปฏิบัติงานไมถือเปน
การชดใชทุน
7.1.3.2.2 กรณีไมรับเงินเดือน ตองชดใชคาปรับใหบริษัท 2 เทา โดยคํานวณ
จากอัตราเงินเดือนเดือนสุดทายกอนไปศึกษา คูณดวยระยะเวลาจํานวนเดือนที่ไปศึกษา เศษของเดือน
ตั้งแต 15 วันขึ้นไป คิดเปน 1 เดือน ไมถึง 15 วัน ไมคิด โดยการกลับเขาปฏิบัติงานไมถือเปนการ
ชดใชทุน
7.1.4 กรณีผูไปศึกษาที่ไดรับอนุมตั ิใหไปศึกษาและสําเร็จการศึกษาแลว หากไมสามารถปฏิบัติงาน
ใหบริษัทได ตองชดใชทุนคืนใหบริษัท ดังนี้
7.1.4.1 ทุนตามขอ 2.1.1.1 – ขอ 2.1.1.3 โดยใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท ตองชดใช
เงินทุน เงินเดือน และโบนัสในระหวางไปศึกษาคืนบริษัท ตามที่ไดจายใหทั้งหมดในระหวางการศึกษา
และตองจายคาปรับอีก 2 เทาของเงินทั้งหมดที่ตองชดใชคืน

-87.1.4.2 ทุนตามขอ 2.1.1.1 – ขอ 2.1.1.3 โดยไมใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท ตองชดใช
ทุนคืนตามที่บริษัทไดจายใหทั้งหมดในระหวางการศึกษา และตองจายคาปรับอีก 1 เทาของเงินทั้งหมด
ที่ตองชดใชคนื
7.1.4.3 ทุนตามขอ 2.1.1.4 โดยใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท และรับเงินเดือน ตองชดใช
เงินเดือนและโบนัสในระหวางไปศึกษา และตองชดใชคา ปรับอีก 2 เทาของเงินทั้งหมดที่ตองชดใชคืน
7.1.4.4 ทุนตามขอ 2.1.1.4 โดยใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท และไมไดรับเงินเดือน
ตองชดใชคาปรับใหบริษัท 2 เทาของอัตราเงินเดือนทีค่ รองอยูกอนไปศึกษา คูณดวยจํานวนเดือนที่ไป
ศึกษา เศษของเดือนตั้งแต 15 วันขึ้นไปคิดเปน 1 เดือน ไมถึง 15 วัน ไมคิด
7.1.5 กรณีผูที่ไดรับทุนเปนบุคคลภายนอก ตองชดใชทุนคืนตามที่กําหนดไวในสัญญา
7.1.6 ผูไปศึกษาโดยทุนทุกประเภท และสําเร็จการศึกษา กรณีไดเขาปฏิบัติงานใหบริษัทแลว
แตไมครบตามที่กําหนดในขอ 7.1.2 ตองชดใชเงินใหบริษัทตามสัดสวนของระยะเวลาที่ยังไมครบกําหนด
7.2 การชดใชทุนฝกอบรม หรือดูงาน
7.2.1 พนักงานทีไ่ ดรับทุนฝกอบรม หรือดูงาน โดยทุนทุกประเภท และใชเวลาปฏิบัติงานของ
บริษัท ตองกลับมาปฏิบัติงานใหบริษัท เปนระยะเวลา 2 เทาของระยะเวลาที่ไปฝกอบรม หรือดูงาน
7.2.2 พนักงานทีไ่ ดรับทุนฝกอบรม หรือดูงาน โดยทุนทุกประเภท และไมใชเวลาปฏิบัติงาน
ของบริษัท ตองกลับมาปฏิบัติงานใหบริษัท เปนระยะเวลา 1 เทาของระยะเวลาทีไ่ ปฝกอบรม หรือดูงาน
7.2.3 พนักงานทีไ่ ดรับอนุมัติใหไปฝกอบรม หรือดูงาน และสําเร็จการฝกอบรม หรือดูงาน
หากไมสามารถปฏิบัติงานใหบริษัทได ตองชดใชเงินใหบริษัท ดังนี้
7.2.3.1 พนักงานทีไ่ ปฝกอบรม หรือดูงานโดยทุนทุกประเภท โดยใชเวลาปฏิบัติงาน
ของบริษัท ตองชดใชเงินทุน เงินเดือน และโบนัสในระหวางไปฝกอบรมหรือดูงาน และตองจายคาปรับ
อีก 2 เทาของเงินทั้งหมดทีต่ องชดใชคืน
7.2.3.2 พนักงานทีไ่ ปฝกอบรม หรือดูงาน โดยทุนทุกประเภท โดยไมใชเวลาปฏิบัติงาน
ของบริษัท ตองชดใชเงินทุนคืนตามที่บริษัทไดจายใหทั้งหมดในระหวางไปฝกอบรม หรือดูงาน และตอง
จายคาปรับอีก 1 เทาของเงินที่ตองชดใชคนื
7.2.3.3 กรณีไดเขาปฏิบัติงานใหบริษัทแลวแตไมครบตามที่กําหนด ตองชดใชเงินให
บริษัทตามสัดสวนของระยะเวลาที่ยังไมครบกําหนด
7.2.4 พนักงานทีไ่ ดรับอนุมัติใหไปฝกอบรม หรือดูงาน หากไมสําเร็จการฝกอบรม หรือดูงาน
ตองชดใชเงินคืนบริษัท ดังนี้

-97.2.4.1 ทุนทุกประเภท โดยใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท ตองชดใชเงินทุน เงินเดือน
และโบนัสในระหวางไปฝกอบรม หรือดูงานคืนบริษัท
7.2.4.2 ทุนทุกประเภท โดยไมใชเวลาปฏิบัติงานของบริษัท ตองชดใชเงินทุนคืนตามที่
บริษัทไดจายใหทั้งหมดในระหวางการฝกอบรม หรือดูงาน
7.3 ผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ไมตองรับผิดชดใชใหแกบริษัท ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
7.3.1 ตาย
7.3.2 เจ็บปวยจนไมสามารถไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานได โดยแพทยของบริษัท
พิจารณาและรับรองเปนลายลักษณอักษร
7.3.3 บริษัทมีคําสั่งใหไมตองชดใช
7.3.4 ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
7.4 การชดใชทุนทุกประเภท และคาปรับ ที่กําหนดไวใหชดใชเปนเงิน จะเปลี่ยนแปลงการชดใชเปน
อยางอื่นไมได
7.5 การสละสิทธิการรับทุนทุกประเภท จะถือวาไมมีขอผูกพันใด ๆ กับบริษัท
หมวด 8
การขออนุมัตศิ ึกษาตออีกคุณวุฒิ
8.1 ผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาโท เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว และ
กลับมาปฏิบัติงานใหบริษัท ตองไมนอยกวา 2 ปนบั ตั้งแตวนั ที่เขาปฏิบัติงานหรือวันรายงานตัว และ
สําเร็จการศึกษา จึงจะสามารถขออนุมัติไปศึกษาในระดับปริญญาที่สูงกวาตออีกได เวนแตไดรับการ
อนุมัติใหศกึ ษาตอเนื่อง โดยยังมิไดกลับมาปฏิบัติงาน
8.2 กรณีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาหนึ่ง และ
สําเร็จการศึกษาแลว หากจะขออนุมัตศิ ึกษาในระดับปริญญาเทาเดิมหรือต่ํากวา อีกสาขาหนึ่ง ตอง
กลับมาปฏิบัติงานใหบริษัทไมนอยกวา 5 ปนับตั้งแตวันทีเ่ ขาปฏิบัติงานหรือรายงานตัว และสําเร็จ
การศึกษา จึงจะขออนุมัตไิ ปศึกษาตออีกได

- 10 หมวด 9
การเปลี่ยนคุณวุฒิ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ และปรับเงินเดือน
9.1 บริษัทจะดําเนินการเปลี่ยนคุณวุฒิ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ และปรับเงินเดือน ใหกับพนักงาน
ทุนการศึกษาทุกประเภท ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเปนกรณี ๆ ทั้งนี้ การลาไปศึกษาโดยทุนสวนตัวที่ใช
ระยะเวลานอยกวา 1 ป ซึ่งจะไมไดรับสิทธิใด ๆ ในการเปลี่ยนคุณวุฒิ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ
9.2 การนับระยะเวลาของการไดรับการเปลี่ยนคุณวุฒิ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ และปรับเงินเดือน
จะเริ่มนับวันทีม่ ีผลตั้งแตวันที่รายงานสําเร็จการศึกษาตอผูบังคับบัญชาชั้นตนระดับสวนขึ้นไป และได
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานกับบริษัทแลว
หมวด 10
การดําเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระเบียบกําหนด
การดําเนินการใด ๆ นอกเหนือจากที่ระเบียบนี้กําหนด ใหเปนไปตามประกาศ และ
เงื่อนไขการใหทุนการศึกษาประจําป และการลาศึกษาของฝายบริหารทรัพยากรบุคคลเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
1. ผูที่รับทุนการศึกษา และอยูใ นระหวางกําลังศึกษา ซึ่งทําสัญญากอนระเบียบนี้มีผลใช
บังคับ ใหคงผูกพันอยูต ามสัญญา และถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ดว ย
2. หลักเกณฑตามหมวด 9 การเปลี่ยนคุณวุฒิ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ และปรับ
เงินเดือน ใหมีผลบังคับใชสําหรับผูที่ไดรับอนุมัติทุนการศึกษา / ลาศึกษา เริ่มตั้งแตวนั ที่ประกาศใช
ระเบียบนีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2551
(ลงชื่อ) กิตติพงศ เตมียะประดิษฐ
(นายกิตติพงศ เตมียะประดิษฐ)
รองกรรมการผูจัดการใหญ
รักษาการแทนกรรมการผูจัดการใหญ
หมายเหตุ ระเบียบนี้ใชแทนระเบียบ ทศท. วาดวย การไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2543 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม (รค – 112)

