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นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

เร่ือง การรับ-ให้ของขวญั ของทีร่ะลกึ หรือประโยชน์อ่ืนใด, การเลีย้งรับรอง, การบริจาค,  
การสนับสนุน, และการช่วยเหลือทางการเมือง 

หลกัการ  

ตามท่ีบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหพ้นกังานยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังาน แลว้นั้น เพื่อให้พนกังานมีแนวปฏิบติัเร่ืองการบริจาคเพื่อการกุศล, เงินสนบัสนุน, การรับ-ให้ของขวญั 

การเล้ียง หรือให้ประโยชน์อ่ืนใด และการช่วยเหลือทางการเมือง ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตลอดจน

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั จึงไดจ้ดัท าแนวปฏิบติัฉบบัน้ีข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้

ถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด 

นโยบาย 

พนกังานสามารถให้ของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามประเพณีนิยม หรือตามวาระโอกาสท่ีเหมาะสม 

และควรให้ในรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทั โดยการให้จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และจารีต

ประเพณีทอ้งถ่ิน และตอ้งไม่มีเจตนาเพ่ือเป็นการจูงใจใหผู้รั้บกระท าการอนัเป็นการอ านวยความสะดวกให ้หรือการกระท า

ใหบ้ริษทัไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั หรือกระท าการใหบ้ริษทัท าผิดเป็นถูก ซ่ึงบริษทัถือวา่เป็นการกระท าอนัมิชอบ  

แนวปฏิบติั 

1. การใหข้องขวญั ของท่ีระลึก ควรเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหก้บับริษทั อาทิเช่น 

 1.1 ปฏิทิน ไดอาร่ี ปากกา แกว้น ้ า ดอกไม ้หนงัสือ ภาพเขียน งานศิลปะ ฯลฯ 

 1.2 สินคา้ของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม (Company Product) 

 1.3 สินคา้ท่ีใชเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม (Corporate Logo/Corporate Brand) 

1.4 สินคา้โครงการหลวง โครงการในพระราชด าริ สินคา้ชุมชนในพ้ืนท่ีปฏิบติัการของบริษทั และบริษทัในกลุหรือ

สินคา้เพ่ือการกศุล หรือสาธารณประโยชน์หรือสินคา้ท่ีสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2. การให้ของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด ควรด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือไม่ให้เกิดการเลือก

ปฏิบติั 

3. ไม่ใหข้องขวญั ของท่ีระลึก ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผูเ้ก่ียวขอ้งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ลูกคา้ คู่คา้ 

และบุคคลท่ีติดต่อดว้ย เน่ืองจากโดยพฤติการณ์ถือวา่เป็นการรับแทน 

4. การให้ของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด เน่ืองในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจดัตั้งบริษทั 

และบริษทัในกลุ่ม การลงนามสญัญาทางธุรกิจ การจดังานเล้ียงเน่ืองในวนัเกิด วนัแต่งงาน ฯลฯ สามารถกระท าได ้โดย
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มูลค่าของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด หากมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (ตามประกาศ ของคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เร่ืองหลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐ พ.ศ. 2543) หน่วยงานผูใ้หจ้ะตอ้งจดัท าแบบฟอร์มขออนุมติัการให้ของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด, เงิน

สนบัสนุน, สินคา้ตวัอยา่ง และตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป  

5. หากของขวญั ของท่ีระลึก ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท หน่วยงานผูใ้ห้จะตอ้งจดัท า

แบบฟอร์มขออนุมติัการให้ของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด, เงินสนับสนุน, สินคา้ตวัอยา่ง และบนัทึก

ขอ้ความขออนุมติัอย่างชดัเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา รูปภาพ/รูปถ่ายของขวญั 

เป็นตน้ รวมทั้งเสนอพิจารณาอนุมติัจากผูบ้ริหารในระดบัผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารในระดบัท่ีสูงกวา่

จากท่ีกล่าวขา้งตน้   

การรับของขวญั ของทีร่ะลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด 

นโยบาย 

 พนกังานสามารถรับของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามประเพณีนิยม หรือในวาระโอกาสต่างๆได ้เวน้แต่

การรับของขวญันั้น เป็นไปในรูปแบบเพ่ือการทุจริต ติดสินบน หรือเจตนาอนัมิชอบ ในการรับของขวญั ของท่ีระลึก หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดก็ตาม ขอให้พนักงานน าส่งให้กบัแผนกธุรการ เพื่อท าการบนัทึกเขา้ระบบการรับของขวญั ภายในของ

บริษทั ทั้งน้ี ของขวญัท่ีท าการบนัทึกเขา้ระบบจะถูกน ามาพิจารณาแลว้แต่กรณีไป อาทิเช่น น าของขวญัท่ีไดรั้บเพื่อน าไป

บริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก, น าของขวญัท่ีไดรั้บเพื่อใชป้ระโยชน์ภายในบริษทั หรือ น าของขวญัท่ีไดรั้บเพื่อ

เป็นของขวญัจบัฉลากใหก้บัพนกังานบริษทัในเทศกาลปีใหม่ เป็นตน้ 

แนวปฏิบติั 

1. พนกังานจะตอ้งไม่รับของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือส่ิงของท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย อนัมีเจตนาโดยมิ

ชอบ หรือส่งผลต่อการตดัสินใจในเชิงผลประโยชน์ 

2. การรับของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไดรั้บตอ้งน าส่งให้กบัแผนกธุรการ พร้อมทั้งจดัท า “แบบรายงาน

รับของขวญั-ของก านลั” เพื่อบนัทึกเขา้ระบบการรับของขวญั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

 2.1 กรณีท่ีเป็นปากกา ปฏิทิน ไดอาร่ี ท่ีใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั พนกังานสามารถรับเป็นของขวญัส่วนตวั

ได ้หรือแจกจ่ายใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมิตอ้งจดัท า “แบบรายงานรับของขวญั-ของก านลั” ใหบ้ริษทัทราบ 

 2.2 กรณีเป็นของบริโภคซ่ึงมีวนัหมดอายนุอ้ยกวา่ 1 เดือน ใหเ้ป็นดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาส่วนงานท่ีไดรั้บของขวญั

ในการบริหารจดัการ อาจแจกจ่ายในส่วนงานของตน หรือแบ่งสนัปันส่วนใหห้น่วยงานอ่ืนๆ โดยมิตอ้งจดัท า “แบบ

รายงานรับของขวญั-ของก านลั” ใหบ้ริษทัทราบ 

 2.3 กรณีเป็นการรับของขวญั ของท่ีระลึก ในนามองคก์รต่อองคก์ร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถรับไวไ้ด ้

ทั้งน้ี ของขวญั ของท่ีระลึก ดงักล่าว จะตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั โดยผูรั้บของขวญัจะตอ้งจดัท า “แบบรายงาน
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รับของขวญั-ของก านัล” และน าส่งของขวญัไปท่ีแผนกธุรการเพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายของขวญัไวใ้ชใ้นโอกาส

ต่อไป  

 2.4 กรณีการเบิก-จ่ายของขวญั ของท่ีระลึกจากแผนกธุรการ เพื่อใชใ้นโอกาสอ่ืนๆ ผูข้อเบิกตอ้งจดัท าแบบฟอร์มขอ

อนุมติัการให้ของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด, เงินสนับสนุน, สินคา้ตวัอย่าง ให้กับหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ านาจลงนาม 

 2.5 พนกังานท่ีไปปฏิบติังานในต่างประเทศ และไดรั้บของขวญัจากคู่คา้/ผูข้าย ลูกคา้ หรือผูร่้วมทุนใดๆ หากไม่สามารถ

ปฏิเสธการรับของขวญัจากต่างประเทศได ้ให้รับมา โดยผูรั้บจะตอ้งจดัท า “แบบรายงานรับของขวญั-ของก านลั” 

และส่งมอบแก่แผนกธุรการ เพื่อท าบนัทึกรับเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหถื้อเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัต่อไป 

การเลีย้งรับรอง 

นโยบาย 

 บริษทัตะหนกัถึงความส าคญัของการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ดงันั้น การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียง

รับรองในเชิงธุรกิจ อาทิเช่น การเล้ียงรับรองเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืม การเล้ียงรับรองในรูปแบบการกีฬา กิจกรรมสันทนา

การต่างๆ และการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัทางธุรกิจ หรือ เป็นจารีตทางการคา้ รวมถึงการให้ความรู้

ความเขา้ใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งเป็นการใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจใน

การปฏิบัติงานของผู ้รับการเล้ียง หรือก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท ผู ้รับการเล้ียง หรือ

บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตอ้งเป็นไปตามตารางอ านาจการอนุมติัของบริษทัดว้ย 

แนวปฏิบติั และขั้นตอน 

1. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการเล้ียงรับรองตอ้งไดรั้บการอนุมติัตามตารางอ านาจการอนุมติัของบริษทั โดยการเล้ียงรับรอง

จะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบัของผูถู้กรับการเล้ียง หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ผูข้ออนุมติัตอ้งแสดงหลกัฐานการเล้ียงรับรองต่อเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงินและบญัชี อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน หนงัสือ

ขอบคุณ หรือหลกัฐานประกอบอ่ืนๆ มาแสดงใหผู้บ้งัคบับญัชา และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาและจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน

ในการตรวจสอบต่อไป 

การบริจาค  

นโยบาย 

บริษทัมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ บริจาคแก่องค์กรสาธารณกุศล หรือให้การสนับสนุนแก่องค์กรต่าง ๆ ซ่ึงการ

ด าเนินการจะตอ้งกระท าในนามของบริษทัเท่านั้น และในการบริจาคจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัโดยระดบัผูบ้ริหาร 

เป็นตน้ไป 
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แนวปฏิบติั และขั้นตอน 

1. การบริจาคตอ้งเป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได ้และ/หรือมีการจดัตั้งอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล

ตามประกาศกระทรวงการคลงั วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองคก์รท าประโยชน์เพื่อสังคม ท่ีมีใบรับรองสามารถ

ตรวจสอบได ้เป็นตน้ โดยท่ีไม่หวงัผลประโยชน์ทางการคา้ หรือส่ิงอ่ืนใดเป็นการตอบแทน 

2. การบริจาคจะตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บับุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหน่ึง

โดยเฉพาะ ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

3. การบริจาคไม่ควรเป็นการจ่ายเงินตรงไปท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล หรือให้กบับุคคลใดๆ เวน้แต่มีรายละเอียดระบุในหนงัสือ

ขอรับการสนบัสนุนชดัเจน และมีหลกัฐานการรับการสนบัสนุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

4. การบริจาค จะตอ้งมีใบอนุโมทนาบตัร ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบ

ของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบริจาคไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชนั 

การให้เงินสนับสนุน และการสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

นโยบาย 

การใหเ้งินสนบัสนุน และการสนบัสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สามารถด าเนินการได ้และตอ้งเป็น

การกระท าในนามของบริษทั ซ่ึงตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และตอ้งพิสูจน์ไดว้า่การสนบัสนุนดงักล่าวไดด้ าเนินการจริง 

โดยจะตอ้งค านึงถึงภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทัเป็นส าคญั 

แนวปฏิบติั และขั้นตอน 

1. การให้เงินสนับสนุน เพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางธุรกิจและการขาย มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ธุรกิจ เผยแพร่ตราสินคา้ ส่งเสริมการขาย ช่ือเสียงของบริษทั โดยไม่หวงัผลประโยชน์หรือมีวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืนท่ี

เป็นการทุจริต หรือประพฤติโดยมิชอบ และผูด้  าเนินการขอเงินสนบัสนุนจะตอ้งจดัท าเอกสารเพื่อขออนุมติัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจอนุมติัตามตารางอ านาจอนุมติั 

2. การจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) สามารถด าเนินการไดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยตอ้งค านึงถึง

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตั้งแต่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง รัฐบาล ชุมชน สังคม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม และการ

จดักิจกรรมดงักล่าวจะตอ้งมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน และจดัท าเอกสารเพื่อขออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู ้บริหาร 

หรือผูมี้อ านาจอนุมติัตามตารางอ านาจอนุมติั  

3. การสนบัสนุนโดยเงิน หรือการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่าง

ตอบแทนใหก้บับุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ  

4. การสนบัสนุนโดยเงิน หรือการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) จะตอ้งตรวจสอบได ้มีใบเสร็จรับเงิน หรือ

เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การสนบัสนุนดงักล่าวไม่ไดใ้ชเ้ป็น

ขอ้อา้งส าหรับการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชนั 
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การให้ และรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา เย่ียมชมกิจการ และงานเลีย้งสังสรรค์ต่างๆ โดยใช้งบประมาณของบริษัท 

หรือคู่ค้า  

นโยบาย 

การให ้และรับขอ้เสนอการประชุม อบรม สัมมนา เยี่ยมชมกิจการ และงานเล้ียงสังสรรคต์่างๆ โดยใชง้บประมาณของ

บริษทั หรือคู่คา้ สามารถกระท าได ้หากเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุในสญัญา แต่ตอ้งไม่มีลกัษณะแฝงการท่องเท่ียว ในกรณี

ท่ีไม่ไดร้ะบุในขอ้ตกลงตามสญัญา สามารถกระท าได ้หากพิจารณาแลว้วา่การให ้และรับขอ้เสนอ ดงักล่าวมีความเหมาะสม

และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาและเป็นไปตามระเบียบของ

บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

แนวปฏิบติั และขั้นตอน 

1. ผูใ้ห้ และรับขอ้เสนอการประชุม อบรม สัมมนา เยี่ยมชมกิจการ และงานเล้ียงสังสรรค์ต่างๆ โดยใชง้บประมาณของ

บริษทั หรือคู่คา้ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา โดยจะตอ้งระบุรายละเอียด วตัถุประสงค ์สถานท่ี หน่วยงานท่ี

เรียนเชิญ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น จดหมายเชิญประชุม การ์ดเชิญ ใบโฆษณาอบรม/สัมมนา เป็น

ตน้ น าเสนอ แจง้ใหห้วัหนา้หน่วยงานรับทราบ 

2.  การรับประโยชน์จากการจบัฉลากของรางวลั ในกรณีท่ีไปร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เยี่ยมชมกิจการ และงานเล้ียง

สงัสรรคต์่างๆ มีการเล่นเกมส์แจกของรางวลั หรือจบัฉลากของรางวลั ผูเ้ขา้รับขอ้เสนอการประชุม อบรม สัมมนา เยี่ยม

ชมกิจการ และงานเล้ียงสงัสรรคต์่างๆ สามารถรับของรางวลันั้นไวไ้ด ้เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นการให้เฉพาะเจาะจง ถือเป็น

การใหใ้นลกัษณะใหแ้ก่บุคคนทัว่ไป 

3. ไม่ให ้และรับขอ้เสนอเก่ียวกบัการอบรม สมัมนา ท่ีมีลกัษณะแฝงท่องเท่ียว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้

อยา่งแทจ้ริง 

การช่วยเหลือทางการเมือง 

นโยบาย 

 บริษทัมีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ บริษทัเป็น

องค์กรท่ียึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย บริษทัไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงิน ส่ิงของ และกิจกรรมใดๆของพรรคการเมืองหรือ

นกัการเมืองใด เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อนัมิชอบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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แนวปฏิบติั และข้ันตอน 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองสามารถเขา้ร่วมไดต้ามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ไม่มีสิทธ์ิในการแอบอา้งความเป็น

พนกังานบริษทั หรือน าทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

1.  ไม่ควรแสดงออกดว้ยวธีิใดๆ ท่ีท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่บริษทั มีความเก่ียวขอ้ง ฝักใฝ่ หรือใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินการ

ทางการเมือง 

2.  ไม่แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบพนกังานหรือใชส้ญัลกัษณ์ใดท่ีท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดว้า่เป็นพนกังานของบริษทั ในการเขา้ร่วม

กิจกรรมทางการเมือง 

3.  ไม่แอบอา้งต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน การเป็นพนกังานของบริษทั เพ่ือความน่าเช่ือถือในการหาแนวร่วมในการแสดงออก

ทางการเมือง 

4.  หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือ แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางานอนัอาจท าให้เกิดความ

ขดัแยง้ในการท างาน 

 


