นโยบายเกีย, วกับเครื, องดื,มทีม, แี อลกอฮอล์และยาเสพติด
บริ ษทั มีหน้าที*ที*จะต้องจัดสถานที*ทาํ งานของพนักงานเป็ นสถานที*ที*ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั
ตระหนักดีวา่ การที*พนักงานเสพเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรื อสารเสพติดอื*น ๆ จะมีผลบัน* ทอนสมรรถภาพในการทํางานของพนักงาน
และจะส่ งผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อความปลอดภัย ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและผลงานของพนักงานคนอื*น ๆ และบริ ษทั โดยส่ วนรวมด้วย การ
ใช้ยาที*ถูก กฎหมายแต่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรื อการใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรื อขายยาที*ผิดกฏหมายหรื อยาควบคุม ที*ไม่ได้ รับคําสัง* จาก
แพทย์ในกิจการหรื อสถานที*ของบริ ษทั เป็ นเรื* องที*ตอ้ งห้ามอย่างเด็ดขาด และจะเป็ นเหตุในการเลิกจ้างได้ การครอบครอง ใช้ แจกจ่าย หรื อขาย
เครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์ในสถานที*ของบริ ษทั เป็ นเรื* องที*กระทําไม่ได้ถา้ หากไม่ได้รับ อนุญาตจากเจ้าหน้าที*บริ หารชัEนสู งของบริ ษทั ก่อน การที*
พนักงานมีสุขภาพไม่เหมาะสมในการทํางาน เนื* องจากการใช้ ยาเสพติดหรื อดื*มเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์นE นั เป็ นเรื* องที*หา้ มกระทําอย่างเด็ดขาดและ
จะเป็ นเหตุให้เลิกจ้างได้เช่นกัน แม้วา่ นโยบายนีE จะระบุถึงเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดก็ตามแต่กใ็ ห้ใช้ครอบคลุมกับสารอื*น ๆ ที*ใช้ผิด
วัตถุประสงค์แต่เพื*อการเสพติดด้วย
บริ ษทั เห็นว่าการติดเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์ หรื อยาเสพติด เป็ นสิ* งที*รักษาให้หายได้ พนักงานที*สงสัยว่าตนเอง ติดเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์
หรื อยาเสพติด จะได้รับการสนับสนุนจากบริ ษทั ให้ปรึ กษาแพทย์ และรับการรักษาตามความ เหมาะสมทันทีก่อนที*จะมีปัญหาต่อการทํางานของ
พนักงาน พนักงานที*มีหน้าที*ให้คาํ ปรึ กษาเกี*ยวกับสุ ขภาพในการทํางาน หรื อแพทย์หรื อพยาบาลของบริ ษทั จะให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือเพื*อการ
รักษาพยาบาล พนักงานผูท้ ี*ปฏิบตั ิตามวิธีการ รักษาที*บริ ษทั เห็นชอบด้วยแล้วนัEน จะได้รับความคุม้ ครองจากการประกันเจ็บป่ วยทํางานไม่ได้ตามแผน
สวัสดิการ ว่าด้วยการเจ็บป่ วยและรักษาพยาบาลที*บริ ษทั ได้เอาประกันภัยไว้ในขณะนัEน
พนักงานที*ติดเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์ หรื อยาเสพติดที*ขอความช่วยเหลือจากบริ ษทั เพื*อให้พน้ จากการติด สิ* งเสพติดดังกล่าว หรื อเข้าร่ วม
ในโครงการฟืE นฟูสมรรถภาพ จะไม่ถูกปลดออกจากงานเนื*องจากการขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พนักงานที*ติดเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์หรื อยาเสพติด
หรื อถูกพบว่ามีการใช้สารเสพติดหรื อผิดวัตถุประสงค์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทาํ งานในตําแหน่งที*เจ้าหน้าที*ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั กําหนด ซึ* งถือว่ามี
ความสําคัญต่อความ ปลอดภัยและความอยูด่ ีมีสุขของพนักงานคนอื*น ๆ หรื อของประชาชนทัว* ไป หรื อของบริ ษทั พนักงานผูท้ ี*หลังจาก รับการฟืE นฟู
สมรรถภาพ จะต้องเข้าร่ วมในแผนการดูแลหลังการรักษาที*บริ ษทั อนุมตั ิ ถ้าพนักงานฝ่ าฝื นนโยบาย เกี*ยวกับเครื* องดื* มที*มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดนีE
พนักงานผูน้ E นั จะถูกดําเนิ นการตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ตามความเหมาะสม คําร้องขอรับการรักษาพยาบาล หรื อเข้าโครงการฟืE นฟู
สมรรถภาพจะไม่ทาํ ให้พน้ จากการถูก ดําเนิ นการตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ถ้าพนักงานผูท้ ี*ติดเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์หรื อยาเสพติดปฏิเสธไม่
เข้ารับ การฟืE นฟูสมรรถภาพ หรื อไม่เข้ารับการรักษา หรื อเมื*อเข้ารับการรักษาแล้วแต่ไม่ได้ผลเป็ นที*พอใจในมาตรฐานการทํางาน ที*มีประสิ ทธิ ภาพ
พนักงานผูน้ E นั จะถูกดําเนิ นการตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ตามที*เหมาะสม ซึ* งอาจจะถึงขัEนถูกปลด ออกจากงานได้ นโยบายนีE ไม่ถือว่าเป็ น
ระเบียบข้อบังคับพิเศษ สิ ทธิ พิเศษ หรื อข้อยกเว้นจากระเบียบข้อบังคับในการ ทํางานตามปกติ
บริ ษทั อาจทําการตรวจค้นยาเสพติดหรื อเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์ในสถานที*ที*บริ ษทั เป็ นเจ้าของหรื อครอบครองโดย
ไม่แจ้งให้ทราบก่อนก็ได้ บริ ษทั อาจส่ งพนักงานไปหาแพทย์เพื*อทําการตรวจเกี*ยวกับเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์ หรื อยา เสพติดในร่ างกายของพนักงาน
เมื*อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าพนักงานนัEนติดเครื* องดื*มที*มีแอลกอฮอล์หรื อใช้ยาเสพติด บริ ษทั อาจจัดให้ตรวจร่ างกายเป็ นระยะ ๆ หรื อตรวจแบบสุ่ ม
ตัวอย่างก็ได้เมื*อพนักงานนัEนเข้าข่ายดังต่อไปนีE คือ มีปัญหา เกี*ยวกับการใช้สารเสพติดหรื อทํางานในตําแหน่งหน้าที*ที*ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั พิจารณา
กําหนดให้มีการตรวจสอบร่ างกาย
เพื*อหาสารดังกล่าว หรื อเมื*อมีกฎหมายบังคับให้ตอ้ งทําการตรวจ หรื อทํางานในตําแหน่งหน้าที*บริ หารของบริ ษทั ถ้าผลการ ตรวจปรากฏว่ามีสารตาม
ปริ มาณที*กาํ หนด หรื อการไม่ยอมส่งมอบผลการตรวจให้บริ ษทั พิจารณา พนักงานผูน้ E นั จะถูก ดําเนิ นการตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั รวมทัEงการ
ปลดออกจากงานด้วย

พนักงานของผูร้ ับเหมา ผูข้ นส่ ง และผูข้ ายสิ นค้าหรื อจัดบริ การให้แก่ บริ ษทั ก็เข้าข่ายต้องปฏิบตั ิตามวรรคแรก และวรรคที*สี* เกี*ยวกับการ
ตรวจค้นที* กล่าวไว้ในนโยบายนีE ผูท้ ี*ฝ่าฝื นนโยบายนีE จะถูกจัดการให้ออกจากสถานที*ของบริ ษทั และอาจถูกสัง* ไม่ให้เข้าไปในสถานที*นE นั ของบริ ษทั อีก
นอกจากนีE บริ ษทั ต้องการให้ผทู ้ ี*จะเข้าทํางานเป็ นพนักงานของบริ ษทั ผ่านการตรวจสารเสพติดในร่ างกายก่อนด้วย

