ระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน
ของ
บริษัท ออตโตมันเอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
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คานา
ในนามของ บริ ษทั ออตโตมันเอ็นเตอร์ ไพรส์ จากดั ขอต้อนรับท่านเข้าร่ วมงานกบั บริ ษทั ฯ ด้วย
ความยินดี อย่างยิ่ง และหวังว่าท่านจะมี ความรักในองค์กรแห่ งนี้ มี ความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนมีความสุ ขก ับการทางาน ได้พบเพื่อ นร่ วมงานที่ดี ช่ วยเหลื อร่ วมมื อกนั สร้างสรรค์ผ ลงาน ให้เ กิด
ประโยชน์เพื่อความเจริ ญก ้าวหน้าแก่ท่านและบริ ษทั ฯต่อไป บริ ษทั ฯมี จุดมุ่งหมายที่จะให้พนักงานได้ทราบ
ถึงระเบียบข้อบังคับเกีย่ วก ับการทางาน รวมถึงสิ ทธิ ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ จัดให้และ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามได้อย่างถู กต้อง จึ งได้ดาเนิ น การจัดทา”คู่มือพนักงาน”ขึ้น
เพื่อให้เป็ นหมวดหมู่และศึกษาทาความเข้าใจได้ง่าย
หากพนักงานมีกรณี ขอ้ สงสัยเกีย่ วก ับระเบียบข้อบังคับเกีย่ วก ับการทางานในหนังสื อคู่มือพนักงาน
นี้ขอให้พนักงานสอบถามผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังก ัดโดยตรงตามลาดับชั้นและหากพนักงานท่านใดยังมี กรณี
ข้อสงสัยให้ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดต้นสังกดั หน่ วยงานสอบถามได้ที่ ฝ่ ายบริ หารทรั พยากรบุคคล ทั้งนี้ ค า
วินิจฉัยสุ ดท้ายของกรรมการผูจ้ ดั การถือเป็ นข้อยุติเพื่อถือไว้เป็ นแนวทางการดาเนินการปฏิบตั ิต่อไป

สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
สิ งหาคม 2561
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สารบัญ
สารบัญ
มุมมองสาหรับผู้บริหารด้านการบริหารจัดการองค์กร
จรรยาบรรณบริษัท จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน
ข้ อแนะนาเมื่อมีปัญหา
บทที่ 1 บททัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ
1.2 พนักงาน
บทที่ 2 ประเภทพนักงาน
2.1 พนักงานทดลองงาน
2.2 พนักงานประจา
2.3 พนักงานที่มีสัญญาจ้างพิเศษ
บทที่ 3 การจ้ างและการบรรจุพนักงาน
3.1 คุณสมบัติของผูท้ ี่จะเป็ นพนักงาน
3.2 การผ่านการทดลองงาน
3.3 การเปลี่ยนแปลง และโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่การงาน
บทที่ 4 วันทางาน เวลาทางานปกติ เวลาพัก วันหยุดงาน และการบันทึกเวลาทางาน
4.1 พนักงานประจาสานักงาน
4.2 วันหยุดตามประเพณี
4.3 วันหยุดพักผ่อนประจาปี
4.4 การบันทึกเวลาทางาน
บทที่ 5 ค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทา งานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
5.1 การจ่ายค่าจ้างและการรับค่าจ้าง
5.2 การกาหนดค่าจ้าง
5.3 การขึ้น อัตราค่าจ้างและการปรับอัตราค่าจ้าง
5.4 การคานวณค่าล่วงเวลา และค่าทางานในวันหยุด
บทที่ 6 วันลา และหลักเกณฑ์ การลาหยุดงาน
6.1 การลากิจ
6.2 การลาป่ วย
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6.3 การลาคลอด
6.4 การลาเพื่อรับราชการทหาร
6.5 การลาเพื่อทาหมัน
6.6 การลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ
บทที่ 7 สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
7.1 ประก ันสังคม
7.2 กองทุนเงินทดแทน
7.3 เครื่ องแบบพนักงาน
7.4 โบนัส
7.5 ประก ันชีวิต ประก ันอุบตั ิเหตุ ประก ันสุ ขภาพ
7.6 การตรวจสุ ขภาพประจาปี
7.7 การฝึ กอบรม
7.8 กีฬา และบันเทิง
7.9 เงินช่วยเหลือกรณี สามี, ภรรยา, บุตร, บิดา, มารดา เสี ยชีวิต
7.10 เงินกู ้ยืม กรณี ซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย, รักษาพยาบาล สามี, ภรรยา, บุตร, บิดา, มารดา
7.11 เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในเรื่ องการเดินทาง
บทที่ 8 วินัย และโทษทางวินัย
8.1 ระเบียบวินยั เกีย่ วก ับการมาทางาน
8.2 ระเบียบวินยั เกีย่ วก ับความประพฤติ
8.3 การลงโทษทางวินยั
บทที่ 9 การร้ องทุกข์ และการเสนอความคิดเห็น
9.1 การร้องทุกข์
9.2 การเสนอความคิดเห็น
บทที่ 10 การพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
10.1 ถึงแก่กรรม
10.2 ลาออก
10.3 เกษียณอายุ
10.4 เลิกจ้าง
บทที่ 11 เงินชดเชยเมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
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มุมมองสาหรับผู้บริหารด้านการบริหารจัดการองค์กร
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จรรยาบรรณบริษัท จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ออตโตมันเอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ัด มีจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่ งพนักงานทุกคนต้องพึง
ประพฤติปฏิบตั ิในฐานะตัวแทนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. การให้ ความเป็ นธรรม และไม่ เลือกปฏิบัติ
บริ ษทั ฯปฏิบตั ิต่อผูเ้ กีย่ วข้องด้วยความเป็ นธรรมไม่ว่าจะเป็ น ผูซ้ ้ื อผูข้ าย คู่แข่ง ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน
ฯลฯโดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด อันเนื่องมาจากความแตกต่างเรื่ องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ
หรื อพื้นฐานการศึกษา
2. การรักษาความสุ จริต
บริ ษทั ฯ ไม่ใช้วิธีการให้เงินหรื อสิ่ งของแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด เพื่อชักนาให้กระทาสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง และไม่
ส่ งเสริ มการกระทาดังกล่าว อีกทั้ง ไม่พึงประสงค์ให้พนักงานรับเงินหรื อสิ่ งของที่มีค่าเกินปกติวิสัยจาก
ผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจก ับบริ ษทั ฯ เช่น ผูข้ ายสิ นค้าหรื อลูกค้า ฯลฯ
3. การวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง
บริ ษทั ฯ วางตัวเป็ นกลาง ไม่กระทาการอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมื องใด ๆ หรื อผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่มี
อานาจทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์พิเศษให้
4. การรักษาสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานดาเนินกิจกรรมบาบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน
บริ ษทั ฯ กาหนดข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิไว้ให้พนักงานนาไปใช้ในการทางาน ดังต่อไปนี้
1. การรักษาทรัพย์ สินของบริษัทฯ
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ หมายถึง สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ท้งั ปวงของบริ ษทั ฯ รวมถึง
เทคโนโลยี ความรู ้ทางวิชาการ ข้อมูล เอกสารสิ ทธิ์ สิ ทธิ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร ตลอดจนสิ่ งประดิษฐ์ และ
ความลับของบริ ษทั ฯ พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้ได้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ และดูแล มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย อีกทั้งไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่นเว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ นอกจากนีหา้ มมิให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และลูกค้าที่ตนได้
ล่วงรู ้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากบริ ษทั ฯ และลูกค้าหรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามกฎหมาย
2. การรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
พนักงานไม่พึงกระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การมีกจิ กรรม
หรื อกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์หรื อได้ประโยชน์นอ้ ยกว่าที่ควร หรื อเป็ นการ
แบ่งผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ ตัวอย่าง เช่น
2.1 การแข่ งขันกับบริษัทฯ
พนักงานไม่พึงประกอบการ ดาเนินการ หรื อลงทุนใด ๆ อันเป็ นการแข่งขัน หรื ออาจเป็ น
การแข่งขันก ับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อดาเนินการลักษณะนายหน้าตัวแทนให้ก ับบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่
พนักงานได้ลงทุนหรื อมีกจิ การที่เป็ นการแข่งขัน หรื ออาจเป็ นการแข่งขันก ับบริ ษทั ฯ หรื อ มีหุน้
ของบริ ษทั คู่แข่งหรื อมีกจิ การในลักษณะนายหน้าตัวแทนให้ก ับบริ ษทั ฯ แต่ได้ลงทุนมี กจิ การหรื อมี
หุน้ นั้นอยูก่ อ่ นที่จะเข้าเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อก่อนที่บริ ษทั ฯจะเข้าไปทาธุรกิจนั้นหรื อได้มา
โดยทางมรดก หรื อจากการให้โดยเสน่หา พนักงานจะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้
ทราบ
2.2 การซื้อหุ้นหรือเป็ นหุ้นส่ วนในกิจการของคู่แข่ง
พนักงานอาจซื้ อหุน้ หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนของบริ ษทั ฯ หรื อธุรกิจที่ดาเนินกิจการแข่งขันก ับ
บริ ษทั ฯ ได้แต่มีขอ้ พึงพิจารณาดังต่อไปนี้ หากพนักงานมีหุน้ ของคู่แข่งขันจนทาให้พนักงานกระทา
การ หรื อละเว้นการกระทาที่ควรทาตามหน้าที่ หรื อจนทาให้กระทบกระเทือนต่องานของพนักงาน
ที่จะปฏิบตั ิให้บริ ษทั ฯ แล้ว การมีหุน้ นั้นก็ถือได้ว่าเป็ นเรื่ องไม่สมควร
2.3 การใช้ ข้อมูลของบริษัทฯ หาประโยชน์
พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริ ษทั ฯ หรื อโดยที่
ผูอ้ ื่นอาจเข้าใจว่าอาศัยข้อมูลของบริ ษทั ฯ แม้ว่าบริ ษทั ฯ อาจไม่เสี ยประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม เช่น การ
ซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในขณะที่จะประกาศผลการดาเนินงาน หรื อจ่ายเงินปันผล หรื อจะมี
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โครงการ หรื อการดาเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง หรื อการกระทาใด ๆ
อันเป็ นไปในทางที่ส่อว่าจะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2.4 การรับประโยชน์ และการเกีย่ วข้ องทางการเงินกับผู้ทาธุรกิจกับบริษัทฯ
พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมจะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า
ผูแ้ ทนจาหน่าย พ่อค้า ผูร้ ับเหมา ผูข้ ายสิ นค้าและบริ การให้บริ ษทั ฯ หรื อจากบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจ
ก ับบริ ษทั ฯนอกจากนี้พนักงานไม่พึงเข้าไปเกีย่ วข้องทางการเงิน เช่น ร่ วมทุน หรื อทาการค้า ให้ยมื
หรื อกู ้ยืมเงินเรี่ ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้ อสิ นค้าเชื่อ ซื้ อขาย เช่นหรื อให้เช่า หรื อก่อ ภาระผูกพันทาง
การเงินใด ๆ ก ับบุคคลเหล่านี้
2.5 การรับของขวัญตามประเพณีนิยม
ในโอกาสตามประเพณี นิยม ซึ่ งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รับของขวัญ
ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผูท้ าธุรกิจก ับบริ ษทั ฯ ให้พนักงานรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น
3. การรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
พนักงานย่อมมีสิทธิเสรี ภาพในการประพฤติปฏิบตั ิในเรื่ องที่เป็ นการส่ วนตัวแต่โดยที่บางเรื่ อ งอาจ
กระทบกระเทือนถึงบริ ษทั ฯได้ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะระดับตาแหน่งหน้าที่ของพนักงานรวมก ับลักษณะของการ
กระทานั้น ๆ ดังนั้น พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
หรื ออาจเป็ นปัญหาแก่บริ ษทั ฯ ตัวอย่าง เช่น
3.1 การใช้ สิทธิทางการเมือง
พนักงานย่อมมีเสรี ภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งหรือ
เป็ นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ถา้ พนักงานไปรับหน้าที่เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อเป็ น
ตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ แล้ว อาจทาให้เกิดความเข้าใจได้ว่าบริ ษทั ฯ มี
ส่ วนเกีย่ วข้องหรื อฝักใฝ่ พรรคการเมืองนั้น ได้ พนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทาดังกล่าว
3.2 การวางตัวในสังคม
พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม ไม่พึงประพฤติตนหรื อกระทา
การใดๆ อันอาจนาความเสื่อมเสี ยมาสู่ บริ ษทั ฯ
4. การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อพนักงานอืน่
4.1 การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา พึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงานและ
พนักงานไม่พึงกระทาการใด ๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชานอกจากนี้พนักงานต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ไม่แจ้งหรื อรายงานเท็จหรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ งเกีย่ วก ับการ
ทางานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
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4.2 ความมีวนิ ัย
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนจานวนมากร่ วมก ันทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ คือความมีวินยั
ได้แก่การประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณี อนั ดีงามอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุ
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่กต็ าม และมีจิตสานึกที่จะประพฤติปฏิบตั ิเช่นนั้น ตลอดไป
4.3 การรักษาความสามัคคี
พนักงานพึงรักษาไว้ซ่ ึ งความสามัคคีในหมู่คณะหรื อบริ ษทั ฯ และช่วยเหลือซึ่ งก ันและก ัน
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
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ข้ อแนะนาเมื่อมีปัญหา
จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ และข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิของพนักงานที่ กาหนดไว้น้ ี
คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกกรณี ที่อาจมี ข้ นึ ดังนั้น เมื่อมีปัญหาในทางปฏิบตั ิดงั กล่ าวเกิด ขึ้น พนักงาน
ควรปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น
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บทที่ 1
บททัว่ ไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนิ น กิจการของบริ ษทั ออตโตมันเอ็นเตอร์ ไพรส์ จากดั เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทากฎระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกบั การ
ทางาน เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ฯ รับทราบ และยึดถือในแนวปฏิบตั ิเดียวก ัน อันจะเป็ นการเสริ มสร้างและ
รักษาไว้ซ่ ึ งความเข้าใจอันดี ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ก ับผูบ้ งั คับบัญชา พนักงาน
ก ับบริ ษทั ฯ และในหมู่พนักงานด้วยก ันเอง ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสงบเรี ยบร้อย และความมี ประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานร่ วมก ันอย่างมีความสุ ข
1.1 ข้อบังคับเกีย่ วก ับการทางานฉบับนี้ใช้บงั คับพนักงานประจาทุกคนของ บริ ษทั ออตโตมันเอ็น
เตอร์ไพรส์ จาก ัด
1.2 บรรดา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรื อแนวปฏิบตั ิใดๆ ที่ขดั หรื อแย้งกบั ข้อบังคับ
การทางานฉบับนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้ขอ้ บังคับเกีย่ วก ับการทางานฉบับนี้แทน
1.3 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิ ก แกไ้ ข เพิ่มเติมข้อความทั้งหมด หรื อบางส่ วนใน
ข้อบังคับเกีย่ วก ับการทางานฉบับนี้ ได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบั สภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจ
สังคม รวมทั้งสอดคล้องก ับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายต่างๆ ที่เ กีย่ วข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
1.4 คานิยาม และความหมายในข้อบังคับเกีย่ วก ับการทางานฉบับนี้
“บริ ษทั ฯ” หมายถึง บริ ษทั ออตโตมันเอ็นเตอร์ไพรส์ จาก ัด
“พนักงาน” หมายถึ ง บุคคลซึ่ งตกลงเป็ นลู กจ้างเพื่อ ทางานให้แก่ บริ ษทั ออตโตมันเอ็น
เตอร์ไพรส์ จาก ัด ตามเงื่อนไขที่กาหนด
“ปี ” หมายถึง ปี ปฏิทิน เว้นแต่ขอ้ ความในข้อนั้น ๆ จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
“ค่าจ้าง” หมายถึง เงินเดือนมู ลฐาน ซึ่ งไม่ รวมเงินอื่ นใดที่บริ ษทั ฯและพนักงานตกลงกนั
จ่ายเป็ นค่าตอบแทนในการทางานตามสัญญาจ้างแรงงาน
1.5 นโยบายการจ้างงานทัว่ ไป
1.5.1 บริ ษทั ฯ มี น โยบายที่จะว่า จ้างพนัก งานตามความเหมาะสมกบั งานที่มีอ ยู่เ ท่านั้น
หน่ วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผูส้ รรหาผูส้ มัค รทั้งภายในและภายนอกที่ มีคุณสมบัติ
รวมทั้งผูท้ ี่มีความสามารถตรงตามตาแหน่งที่ตอ้ งการ เพื่อหาผูท้ ี่เ หมาะสมที่สุดสาหรับตาแหน่ งที่
ต้องการนั้น ๆ โดยไม่คานึงถึงเชื้อ ชาติ ศาสนา สี ผิว เพศ หรื อความเชื่อใด
1.5.2 กรณี ที่บริ ษทั ฯจะว่าจ้างงานพนักงานใหม่ บริ ษทั ฯจะพิจารณาโดยการคัดเลื อกจาก
พนักงานภายในที่มีความสามารถและความเหมาะสมก่อน การพิจารณาจ้างงานจากบุคคลภายนอก
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จะกระทาต่อเมื่อพนักงานภายในที่ มีอยู่ในปั จจุ บนั มี ไม่ เ พียงพอ ไม่ เ หมาะสม หรื อเป็ นตาแหน่ งที่
ต้องการผูท้ ี่มีความชานาญเฉพาะด้าน
1.5.3 เมื่อหน่วยงานใดประสงค์จะจ้างงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของตาแหน่ งงานที่ตอ้ งการจ้าง
งานนั้นจะต้องจัดทาใบขอรับพนักงานตามแบบที่บริ ษทั ฯกาหนด เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
พิจารณาอนุมตั ิตามกระบวนการที่บริ ษทั ฯกาหนด เพื่อที่ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลจะได้สรรหา
คัดเลือกบุคคลที่ตอ้ งการให้ต่อไป
1.6 ผูท้ ี่ได้รับ การคัดเลื อกเป็ นพนักงานจะต้องมอบเอกสารต่อไปนี้ ไว้เ ป็ นหลักฐานแก่
หน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
1.6.1 ใบสมัครงานตามที่บริ ษทั ฯกาหนด
1.6.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.6.4 สาเนาหลัก ฐานการศึ กษาขั้นสู งสุ ด (ตามคุ ณ สมบัติ ที่บ ริ ษ ัทฯต้อ งการ)
รวมทั้งใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
1.6.5 ใบรับรองแพทย์และผลตรวจสุ ขภาพโดยแพทย์แผนปั จจุ บนั ชั้นหนึ่ ง ตาม
รายละเอียดที่ทางบริ ษทั ฯกาหนด
1.6.6 บัตรประก ันสังคม / บัตรรับรองสิ ทธิ (ถ้ามี)
1.6.7 หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี ) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาเอกสารเป็ นรายบุคคลตามความเหมาะสม
1.6.8 หลักฐานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสู ติบตั รของบุตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรื ออื่นๆ ตามที่บริ ษทั ฯ จะกาหนด
1.7 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกีย่ วก ับเอกสารต่างๆ ดังกล่ าวในข้อ 1.6 พนักงานจะต้องแจ้ง
ให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคลทราบ และต้องนาสาเนาเอกสารที่เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ มอบให้แก่ฝ่ายบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลทุกครั้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
1.8 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ ที่จะปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลง หรื อโยกย้ายหน้าที่งาน หรื อความรับผิดชอบ
ของพนักงาน รวมทั้ง การโอนย้ายพนักงานไปปฏิบตั ิงาน ณ สานักงาน หน่ วยงาน หรื อสาขาของบริ ษทั ฯ
ที่ต้งั อยูย่ งั สถานที่ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
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บทที่ 2
ประเภทพนักงาน
2.1 พนักงานทดลองงาน
หมายถึง พนักงานที่บริ ษทั ฯ ตกลงรับเข้าทางานเพื่อทดลองงานก่อนที่จะบรรจุเป็ นพนักงานประจา
โดยมีระยะเวลาการทดลองงานไม่เกิน 119 วัน นับตั้งแต่วนั เริ่ มเข้าทางาน และเมื่อครบกาหนดทดลองงาน
หากผลงานเป็ นที่พอใจ พนักงานผูน้ ้ นั จะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบ แต่หากผลงานไม่เป็ นที่พอใจ ในระยะระหว่างเวลาทดลองงาน บริ ษทั ฯ มีสิทธิที่จะ
เลิกจ้างได้และไม่จ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯ จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดกรณี ที่พนักงานทดลองงานได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจา อายุงานของพนักงานจะเริ่ มนับตั้ง
แต่วนั แรกที่บริ ษทั ฯ รับเข้าเป็ นพนักงานทดลองงาน
2.2 พนักงานประจา
หมายถึง พนักงานที่บริ ษทั ฯ ได้บรรจุเป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั ฯ หลังจากได้ผ่านการทดลอง
งานมาแล้วโดยให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ และให้ได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน โดยรวมค่าจ้างในวันหยุดประจา
สัปดาห์ วันหยุด ประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจาปี และวันหยุด วันลาต่าง ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานหรื อ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ได้รับค่าจ้าง
2.3 พนักงานที่มีสัญญาจ้ างพิเศษ
หมายถึง พนักงานที่บริ ษทั ฯ ตกลงว่าจ้างเป็ นหนังสื อให้ปฏิบตั ิงานอันมีลกั ษณะไม่ใช่งานปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ เป็ นการเฉพาะหรื อเป็ นครั้งคราว งานจร งานตามฤดูกาล หรื องานโครงการซึ่ ง กาหนระยะเวลา
เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดไว้แน่นอน ทั้งนี้พนักงานประเภทนี้จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ กาหนด
แต่จะไม่นอ้ ยกว่าสิ ทธิอนั พึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน
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บทที่ 3
การจ้ างและการบรรจุพนักงาน
3.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็ นพนักงาน
3.1.1 มีคุณสมบัติตรงก ับที่บริ ษทั ฯ ต้องการ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความชานาญ
3.1.2 มีสัญชาติไทยหรื อต่างชาติที่ไม่ขดั กบั กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและคนต่างด้าว
3.1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์สมประกอบ ไม่เป็ นบุคคลที่ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็ นโรคติดต่อ หรื อโรค
ที่สังคมรังเกียจ และเป็ นผูท้ ี่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ผลการเอ็กซเรย์ปอด และการตรวจโรคจะต้องได้รับ
การรับรองจากแพทย์
3.1.4 ประวัติความประพฤติ ต้องไม่เป็ นอันธพาล ไม่เป็ นผูม้ ีหนีสิ้นล้นพ้นตัว และไม่เคยถูกศาล
พิพากษาจาคุก เว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรื อความผิดฐานประมาท โดยบริ ษทั ฯ มีสิทธิจะดาเนินการ
ตรวจสอบประวัติได้
3.1.5 ถ้าเป็ นชาย ต้องผ่านพ้นการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร หรื อได้รับการยกเว้นไม่ ตอ้ งเข้ารับ
ราชการทหารมาแล้ว
3.1.6 ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่เคยถูกไล่ออก หรื อให้ออก โดยมีความผิดในการทางานจากสถานที่น้ ีหรื อ
สถานที่อื่นบุคคลซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้บรรจุเข้าเป็ นพนักงานแล้ว ภายหลังพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนดังกล่าว
ข้างต้นเพราะบุคคลผูน้ ้ นั มิได้แจ้งคุณสมบัติตามความเป็ นจริ ง หรื อแสดงหลักฐานเท็จให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อทา
ให้บริ ษทั ฯ เข้าใจผิดจากข้อเท็จจริ ง บริ ษทั ฯ มีสิทธิจะเลิกจ้างเพราะบุคคลนั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กล่าวอ้าง และตรงก ับความต้องการของบริ ษทั ฯ แต่แรก
3.2 การผ่ านการทดลองงาน
เมื่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นที่พอใจ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาประเมินผลให้ผ่านการทดลอง
งาน ในระยะเวลาติดต่อก ันไม่เกิน 119 วัน นับตั้งแต่วนั เริ่ มทดลองงาน ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
3.3 การเปลีย่ นแปลง และโยกย้ ายตา แหน่ งหน้ าที่การงาน
3.3.1 มีคุณสมบัติตรงก ับที่บริ ษทั ฯ ต้องการ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความชานาญ
3.3.2 บริ ษทั ฯ ขอสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่การงานของพนักงานได้ตลอด
ระยะเวลาของการจ้างงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารและการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3.3.3 เพื่อความเหมาะสม หรื อความต้องการภายในหน่วยงานของบริ ษทั ฯ พนักงานอาจได้รับการ
พิจารณาให้โยกย้ายหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็ นการโยกย้ายในหน่วยงานเดียวก ันหรื อโยกย้ายไปหน่วยงาน
อื่น
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3.3.4 บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาโยกย้ายพนักงานไปยังตาแหน่งที่มีความรับผิดชอบสู งขึ้น และได้รับ
ค่าจ้างเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเลื่อนตาแหน่งไม่จาเป็ นต้องได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น เสมอไป แต่เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีอนาคตในการทางานที่ดีข้ นึ
3.3.5 บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาโยกย้ายสถานที่ทางานของพนักงานจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง
ได้ตามความเหมาะสมในการบริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ในการดาเนินการตั้ง แต่ 3.3.1 – 3.3.5 บริ ษทั ฯ จะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
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บทที่ 4
วันทางาน เวลาทางานปกติ เวลาพัก วันหยุดงาน และการบันทึกเวลาทางาน
4.1 วันเวลาทางานปกติพนักงานประจาโรงงาน ทางานสัปดาห์ ละ 6 วัน
4.1.1 วันทางาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลาทางาน 08.00 – 17.00 น.
เวลาพัก
12.00 – 13.00 น.
4.1.2 วันหยุดประจาสัปดาห์
วันอาทิตย์
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ อาจกาหนดวัน และเวลา
ทางาน ปกติของพนักงานเป็ นอย่างอื่นได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชัว่ โมง โดยบริ ษทั ฯจะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายแรงงาน
4.2 วันหยุดตามประเพณี
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีวนั หยุดตามประเพณี ปี ละไม่ น้อยกว่า 13 วัน รวมวันแรงงานแห่ งชาติ โดย
ได้รับค่าจ้างเท่าก ับวันทางานปกติ ทั้ง นี้ บริ ษทั ฯ จะประกาศให้ทราบล่ วงหน้าเป็ นปี ๆ ไป (ถ้าวันหยุดตาม
ประเพณี ใดตรงก ับวันหยุดประจาสัปดาห์ บริ ษทั ฯ จะหยุดชดเชยให้ในวันทางานถัดไป)
4.3 วันหยุดพักผ่ อนประจาปี
4.3.1 บริ ษทั ฯ กาหนดให้พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ โดยได้รับค่าจ้างตามเกณฑ์ ดังนี้
4.3.1.1 มีอายุงานครบ 1 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปแต่ไม่ เ กิน 3 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ปี ละ 6
วันทางาน
4.3.1.2 มีอายุงานครบ 3 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปแต่ไม่ เ กิน 6 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ปี ละ 7
วันทางาน
4.3.1.3 มีอายุงานครบ 6 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปแต่ไม่ เ กิน 10 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ปี ละ
8 วันทางาน
4.3.1.4 มีอายุงานครบ 10 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปแต่ไม่เกิน 15 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ปี ละ
9 วันทางาน
4.3.1.5 มีอายุงานครบ 15 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ปี ละ 10 วันทางาน
4.3.1.6 สาหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่ ครบ 1 ปี จะได้สิทธิ์ ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ตาม
สัดส่ วนที่บริ ษทั ฯ กาหนด
4.3.2 กรณี พนักงานมีความจาเป็ นที่จะหยุดพักผ่อนประจาปี เป็ นช่ วงๆ ก็สามารถทาได้แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่าคราวละ 1 วันทางาน เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ ผูบ้ งั คับบัญชามีสิทธิที่จะเป็ นผูก้ าหนดให้
พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจาปี ในวันใดก็ได้
4.3.3 สิ ทธิในการลาหยุดพักผ่อนประจาปี ตามข้อ 4.3.1.1 ถึงข้อ 4.3.1.5 พนักงานจะต้องใช้ให้หมด
ภายในปี เดียวก ัน จะนาไปสะสมหรื อสมทบก ับวันหยุดพักผ่อนประจาปี ในปี ถัดไปไม่ได้
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4.4 การบันทึกเวลาทางาน
พนักงานทุกคนจะต้องบันทึกเวลาทางานทุกครั้งที่เ ข้าทางาน เลิ กงาน หรื อลาโดยได้รับอนุ ญาต
ระหว่างทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการมาทางานในวันปกติ หรื อวันหยุดงานตามระเบียบวิธีการที่บริ ษทั ฯ กาหนด
ไว้ เว้นแต่พนักงานที่บริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่บริ ษทั ฯ มอบหมาย พิจารณาอนุ มัติให้ไม่ ตอ้ งบันทึกเวลาทางานหรื อ
ให้บนั ทึกเวลาการทางานเป็ นอย่างอื่น
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บทที่ 5
ค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
5.1 การจ่ ายค่าจ้ างและการรับค่าจ้ าง
บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าจ้าง และกาหนดการรับค่าจ้างให้แก่พนักงาน ดังต่อไปนี้
5.1.1 พนักงานซึ่ งปฏิบตั ิงานตามปกติ ณ สานักงาน จะได้รับเงินเดือนจากบริ ษทั ฯ ณ สานักงานนั้น
ในทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป แต่ถา้ หากวันกาหนดจ่ายตรงกบั วันหยุด บริ ษทั ฯ จะเลื่ อนการจ่ ายเงินมาเป็ น
วันถัดไปของวันทางาน
5.1.2 การรับค่าจ้าง การที่บริ ษทั ฯ ได้โอนเงินเข้าบัญชี เ งินฝากในธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบัน
การเงินอื่นต่าง ๆ ซึ่ งให้ถือเสมือนเป็ นหลักฐานในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงาน โดยได้รับความ
ยินยอมจากพนักงาน และเป็ นเอกสารเกีย่ วก ับการจ่ายเงินดังกล่าว จึงไม่จาเป็ นที่จะให้พนักงานลงลายมื อชื่ อ
รับค่าจ้าง
5.2 การกาหนดค่าจ้ าง
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าจ้างให้เป็ นไปโดยยุติธรรมและเหมาะสมกบั ตาแหน่ งหน้าที่ และการกาหนด
ค่าจ้างนั้น บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาโดยนาปัจจัยต่างๆ มาประกอบ ดังนี้
5.2.1 สภาพทางเศรษฐกิจทัว่ ๆ ไปของประเทศ
5.2.2 สภาพอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานภายในประเทศ
5.2.3 ระดับตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ รวมทั้งสภาพทางานของหน้าที่ต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ฯ
5.2.4 สถานการณ์ และความจาเป็ นของบริ ษทั ฯ
5.2.5 พื้นฐานทางการศึกษา
5.3 การขึน้ อัตราค่าจ้ างและการปรับอัตราค่าจ้ าง
5.3.1 การขึ้นเงินเดือนปกติตามผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ จะพิจารณาขึ้นเงินเดือน เพื่อเป็ นการตอบ
แทนพนักงาน เนื่องจากการปฏิบตั ิงานปี ละ 1 ครั้ง กรณี พนักงานเข้าใหม่ ที่อายุงานยังไม่ ครบ 1 ปี จะได้รับ
การพิจารณาขึ้นค่าจ้างตามความรู ้ความสามารถ และความประพฤติตามสัดส่ วนของอายุงาน (PRO RATE)
ส่ วนพนักงานเข้าใหม่ที่เข้าทางานหลังวันที่ 1 ก ันยายนของปี จะได้รับการปรับค่าจ้างตามสัดส่ วนของอายุ
งาน(PRO RATE) บวกทบกลับเข้าค่าจ้างหรื อเงินเดือน ในรอบปี การปรับเดือนถัดไป
5.3.2 การขึ้นเงินเดือนจากการเลื่อนตาแหน่ง จะพิจารณาจากการเลื่อนไปทางานในตาแหน่งใหม่ ซึ่ ง
ตาแหน่งงานนั้น อยูใ่ นกลุ่มเงินเดือนที่สูงกว่าและ / หรื อ มีความรับผิดชอบงานมากกว่าตาแหน่งงานเดิม
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิจะไม่ ข้ นึ เงินเดือน หากบริ ษทั ฯ ยังไม่มีความพร้อมในปัจจัยประกอบต่างๆ
5.4 การคานวณค่าล่วงเวลา และค่าทางานในวันหยุด
โดยปกติ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานทางานล่วงเวลาหรื อมาทางานในวันหยุดงาน ทั้งนี้
เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนเต็มที่ แต่ในบางคราวที่เป็ นงานฉุกเฉินต้องทางานติดต่อก ันไป และถ้าหยุด
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จะเกิดความเสี ยหาย ผูบ้ งั คับบัญชาจะสั่งให้พนักงานทางานล่วงเวลา หรื อให้มาทางานในวันหยุดงานเท่าที่มี
ความจาเป็ น และในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ให้พนักงานทางานเกินเวลาทางานปกติในวัน ทางาน หรื อ ทางานใน
วันหยุดเกินเวลาทางานของวันทางาน พนักงานจะต้องได้รับค่าล่วงเวลาในอัตราที่กาหนด ดังนี้
5.4.1 ทางานเกินกาหนดเวลาในวันทางานปกติ จะได้รับในอัตราหนึ่ งเท่าครึ่ งของอัตราค่าจ้างราย
เดือนในเวลาทางานปกติ โดยเฉลี่ยเป็ นชัว่ โมง
5.4.2 ทางานในวันหยุดประจาสัปดาห์ กรณี ทางานภายในกาหนดเวลาปกติ จะได้รับเพิ่มอี กหนึ่ งเท่า
ของอัตราค่าจ้างรายเดือนในเวลาทางานปกติ โดยเฉลี่ยเป็ นชัว่ โมง
5.4.3 ทางานในวันหยุดประเพณี ตามประกาศของบริ ษทั ฯ และวันหยุดพักผ่อนประจาปี หากทางาน
ภายในกาหนดเวลาทางานปกติ จะได้รับเพิม่ อีกหนึ่ งเท่าของอัตราค่าจ้างรายเดื อนในเวลาทางานปกติ โดย
เฉลี่ยเป็ นชัว่ โมง
5.4.4 ทางานเกินกาหนดเวลาปกติในวันหยุด ประจาสัปดาห์ วันหยุดประเพณี จะได้รับเพิ่มขึ้น อี ก
สามเท่าของอัตราค่าจ้างรายเดือนในเวลาทางานปกติเฉลี่ยเป็ นชัว่ โมงพนักงานซึ่ งมีอานาจหน้าที่ทาการแทน
นายจ้างสาหรับกรณี การจ้าง การให้บาเหน็จ การลดค่าจ้าง หรื อการเลิ กจ้าง จะไม่ มีสิทธิ ได้รับค่าล่ วงเวลา
และค่าทางานในวันหยุดพนักงานซึ่ งโดยสภาพของงานไม่ อาจกาหนดเวลาทางานได้แน่ นอน ไม่ มีสิทธิ
ได้รับค่าล่วงเวลาพนักงานซึ่ งได้รับเบี้ยเลี้ ยง หรื อค่าตอบแทนอื่ น ๆ จากการปฏิบตั ิงาน ไม่ มีสิทธิ ได้รับค่า
ล่วงเวลาและค่า ทางานในวันหยุดบริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบต่อการทางานล่ วงเวลา การทางานในวันหยุด
หรื อการทางานล่วงเวลาในวันหยุดของพนักงานที่ไม่ได้รับคาสั่งหรื ออนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจลงนาม
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บทที่ 6
วันลา และหลักเกณฑ์ การลาหยุดงาน
การลาหยุดงานไม่ว่ากรณี ใด ๆ พนักงานจะต้องขอใบลาตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด จากฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล แล้วนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังก ัด การลาหยุดงานทุกครั้งจะต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบล่ วงหน้า และได้รับอนุ มัติเ สี ยก่อน เว้นแต่กรณี ป่วยกะทันหัน ซึ่ งในกรณี น้ ี พนักงาน
จะต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่ทาได้ และจะต้องส่ งใบลาป่ วยย้อนหลัง ให้ผูบ้ งั คับบัญชา
พิจารณาทันทีในวันแรกที่กลับเข้ามาทางาน ถ้าส่ งใบลาช้ากว่า 1 วัน นับตั้งแต่วนั แรกที่เ ข้า ทางาน จะถื อว่า
ขาดงานหรื อกรณี ที่หยุดงานไม่ ว่ากรณี ใด ๆ โดยไม่ มีใบลา หรื อหยุดงานไปโดยไม่ ได้ รับอนุ ญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาอย่างถูกต้อง บริ ษทั ฯ จะถือเป็ นการขาดงาน โดยไม่ ได้รับค่าจ้างในวันที่ หยุดงาน และอาจถู ก
ลงโทษทางวินยั ด้วย
6.1 การลากิจ
ในกรณี ที่พนักงานมีความจาเป็ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นภารกิจจาเป็ นที่พนักงานต้องทา
ด้วยตนเอง ก็สามารถลากิจได้ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชาเห็นสมควรโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ ดังนี้
6.1.1 ลากิจทัว่ ไป ปี ละ 6 วันทางานโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ ส่ วนที่เกินกว่า 6 วันจะไม่ได้รับค่าจ้าง
6.1.2 ลากิจพิเศษ
6.1.2.1 ลาเพื่อการสมรส
- พนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั ฯแล้ว มี สิทธิ ลาเพื่อการสมรส
ได้ 5 วันทางานโดยได้รับค่าจ้างตามปกติส่วนที่เกินกว่า 5 วันจะไม่ได้รับค่าจ้าง
- พนัก งานต้อ งแนบหลั ก ฐาน(บัต รเชิ ญ ร่ ว มงานสมรส) พร้ อ มใบลาหยุ ด งานต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
- การลาเพื่อการสมรสให้ลาได้เพียงครั้งเดียว ตลอดระยะเวลาที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
6.1.2.2 ลาจัดการงานศพ
- ในกรณี ที่บิดา, มารดา, สามี , ภรรยาหรื อบุ ตรของพนักงาน (และให้หมายรวมถึ งบิดา
มารดา และบุตรบุญธรรม ที่จดทะเบียนถู กต้องตามกฎหมายด้วย) ถึ งแก่กรรมให้มีสิทธิ ลาเพื่อ
จัดการงานศพได้ 5 วันทางาน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ ส่ วนที่เกินกว่า 5 วัน จะไม่ได้รับค่าจ้าง
- พนักงานต้องแนบหลักฐาน (ใบมรณบัตร) พร้อมใบลาหยุดงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันทีที่
ได้รับใบมรณบัตรจากทางราชการ
6.1.2.3 การลาอุปสมบท หรื อลาประกอบพิธีทางศาสนา
- พนักงานชายที่มีอายุงานไม่ น้อยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ ยังไม่ เ คยอุ ปสมบทมาก่อน มี ความ
ประสงค์จะอุปสมบทเป็ นพระภิกษุในพุทธศาสนา บริ ษทั ฯ อนุ ญาตให้ลาได้ไม่ เ กิน 15 วันทางาน
โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ ส่ วนที่เกินกว่า 15 วันจะไม่ได้รับค่าจ้าง
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- พนักงานที่นบั ถือศาสนาอิสลามมีอายุงานไม่ น้อยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ ยังไม่ เ คยไปประกอบ
พิธีทางศาสนาที่เมกกะ บริ ษทั ฯอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เ มกกะได้ไม่ เ กิน 15 วัน
ทางาน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติส่วนที่เกินกว่า 15 วันจะไม่ได้รับค่าจ้าง
- การลาดังกล่าว บริ ษทั ฯ ให้ลาได้เพียงครั้งเดียวในระหว่างที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯโดย
พนักงานจะต้องแนบหลักฐาน (บัตรเชิ ญร่ วมงานอุ ปสมบท ถ้ามี ) พร้อมแนบใบลาหยุดงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่จะลาอุปสมบทหรื อก่อนวันที่เ ดิ นทาง มิ ฉะนั้น
อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
- พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลา จะต้องกลับมาทางานตามปกติภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั
ลาสิ กขาบท หรื อวันที่เดินทางจากเมกกะมาถึงประเทศไทย มิฉะนั้น จะถือว่าพนักงานผูน้ ้ ัน ลาออก
จากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
- พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลา จะต้องนาหลักฐานการอุปสมบทและการลาสิ กขาบทหรื อ
หนังสื อ เดิ นทางแล้วแต่กรณี มาแสดงต่ อบริ ษทั ฯ ภายใน 7 วัน นับ ตั้งแต่ว ันที่กลับเข้า ทางาน
ตามปกติ มิฉะนั้น จะถือว่าการลาดังกล่าวเป็ นการขาดงาน
6.2 การลาป่ วย
6.2.1 บริ ษทั ฯ อนุญาตให้พนักงานซึ่ งเจ็บป่ วยสามารถลาป่ วยได้เ ท่าที่ป่วยจริ ง โดยได้รับค่าจ้างใน
วันที่ลาไม่เกิน 30 วันทางาน
6.2.2 หากพนักงานเจ็บป่ วยในระหว่างปฏิบตั ิงาน จะต้องรี บรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
ทันที เพื่อส่ งตัวไปรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์
6.2.3 หากพนักงานลาป่ วยเกินกว่าครั้ง ละ 3 วันทางานติดต่อก ันขึ้น ไป จะต้องมี ใบรับรอง
แพทย์แผนปั จจุ บนั ชั้นหนึ่ ง หรื อของสถานพยาบาลของทางราชการมาแสดงเป็ นหลักฐาน ถ้า
พนักงานไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ให้พนักงานชีแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ
6.2.4 หากพนักงานที่เจ็บป่ วยซึ่ งไม่ เ กีย่ วกบั การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และการลาป่ วยนาน
เกินกว่า 3 เดือนโดยมีผลกระทบต่อการทางาน ทาให้งานมีประสิ ทธิภาพน้อยลง บริ ษทั ฯ มีสิทธิที่จะ
พิจารณาเลิกจ้างเนื่องจากป่ วยนาน ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
6.2.5 พนักงานที่เจ็บป่ วย เนื่องจากการทางานให้บริ ษทั ฯ พนักงานสามารถหยุดทางานได้
โดยไม่ถือเป็ นวันลาป่ วยระหว่างหยุดงาน ซึ่ งทางบริ ษทั ฯอนุญาตให้ลาป่ วยได้โดยได้รับค่าจ้างตาม
กาหนดในใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งหรื อของสถานพยาบาลของทางราชการ
6.3 การลาคลอด
พนักงานซึ่ งเป็ นหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลาคลอด ก่อนและหลังคลอด ครรภ์หนึ่ งไม่ เ กิน 90 วัน โดยนับ
รวมวันหยุดที่มีในระหว่างการลาด้วย บริ ษทั ฯจะจ่ายค่าจ้างให้ตามอัตราค่าจ้างในวัน ทางานตลอดระยะเวลา
ที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน (วันลาคลอดบุตร บริ ษทั ฯจะไม่นบั รวมก ับการลาป่ วย) ในกรณี ที่พนักงานซึ่ งเป็ นหญิง
มีครรภ์ มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทางานในหน้าที่เ ดิ มต่อไปได้ ให้พนักงาน
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นั้นมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ เปลี่ ยนงานในหน้าที่เ ดิ มเป็ นการชั่วคราวก่อนหรื อหลังคลอดได้ และให้บริ ษทั ฯ
พิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่พนักงานนั้นตามที่เห็นสมควรในกรณี ที่พนักงานหญิงแท้งบุตร ซึ่ ง มี
ระยะการตั้งครรภ์นอ้ ยกว่า 28 สัปดาห์ ให้ใช้สิทธิการลาป่ วยตามที่กาหนดไว้ในระเบียบบริ ษทั ฯ ว่าด้วยการ
ลาป่ วย
6.4 การลาเพือ่ รับราชการทหาร
บริ ษทั ฯ อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหาร
หรื อเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยพนักงานต้องรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว พร้อมทั้ง แสดงหลักฐาน นับตั้งแต่ได้รับหมายเรี ยกเป็ นต้นไปบริ ษทั ฯ จะจ่ าย
ค่าจ้างเท่าก ับวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างการลา เมื่ อ
กลับจากการไปรับราชการทหาร เนื่องจากถูกเรี ยกระดมพลหรื อรับการฝึ กอบรมเพิ่มเติมต้องนาหลักฐานเพื่อ
มาแสดงต่อผูบ้ งั คับบัญชา และหากไม่มีหลักฐานดังกล่าว บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานผูน้ ้ นั ขาดงาน
6.5 การลาเพือ่ ทา หมัน
ให้พนักงานมีสิทธิลาเพื่อทาหมันได้ และมีสิทธิลาเนื่องจากทาหมัน โดยได้รับค่าจ้างตามระยะเวลา
ที่แพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งกาหนด และออกใบรับรอง หากไม่มีหลักฐานดังกล่ าว บริ ษทั ฯ ถื อว่าพนักงาน
ผูน้ ้ นั ขาดงาน
6.6 การลาเพือ่ ฝึ กอบรมหรือพัฒนาความรู้ ความสามารถ
พนักงานมีสิทธิลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถได้ โดยได้รับค่าจ้างเฉพาะความรู ้ที่
สอดคล้อ งกบั งานประจาที่รับ ผิดชอบหรื อตามสภาพการจ้างทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ อนุ ญาตให้
พนักงานลาในกรณี ที่เคยได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถมาแล้วในปี
นั้น 30 วัน หรื อ 3 ครั้ง หรื อ การลานั้นอาจเกิดความเสี ยหายหรื อกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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บทที่ 7
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์สาหรับพนักงาน ดังนี้
7.1 ประกันสังคม
บริ ษทั ฯ ดาเนิ น การให้พนักงานทุกคนเป็ นผูป้ ระกนั ตน ตามพระราชบัญญัติประกนั สังคม พ.ศ.
2533 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงานต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกนั สังคมทุกเดื อนในอัตราที่ กาหนดตาม
ประกาศของสานักงานประกนั สังคมในแต่ละปี โดยพนักงานมี สิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประก ันสังคม ดังนี้
ก. ประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจากการทางาน
ข. ประโยชน์ทดแทนในกรณี คลอดบุตร
ค. ประโยชน์ทดแทนในกรณี ทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องมาจากการทางาน
ง. ประโยชน์ทดแทนในกรณี เสี ยชีวิต อันมิใช่เนื่องมาจากการทางาน
จ. ประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร
ฉ. ประโยชน์ทดแทนในกรณี ชราภาพ
ช. ประโยชน์ทดแทนในกรณี ว่างงาน
7.2 กองทุนเงินทดแทน
บริ ษทั ฯ ดาเนินการให้พนักงานทุกคนได้รับการคุม้ ครองแรงงานจากกองทุนเงินทดแทน โดยบริ ษทั
ฯ เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายสมทบตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน และพนักงานจะมี สิทธิ
ได้รับประโยชน์เงินทดแทน ในกรณี ที่พนักงานประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยหรื อเสี ยชีวิตเนื่องจากกาทางาน
จากกองทุนเงินทดแทน
7.3 เครื่องแบบพนักงาน
เพื่อความเป็ นมาตรฐานและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึ งได้กาหนดเกณฑ์
และการปฏิบตั ิ ดังนี้
7.3.1 บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าหนดประเภทและระดับพนักงานที่จะต้องแต่งเครื่ องแบบ
7.3.2 พนักงานที่บริ ษทั ฯ กาหนดให้แต่งเครื่ องแบบจะต้องสวมใส่ เครื่ องแบบมาปฏิบตั ิงานระเบียบ
เกีย่ วกบั เครื่ องแบบพนักงาน (ทั้งพนักงานชายและพนักงานหญิง ) ให้เ ป็ นไปตามที่ กาหนไว้ในระเบียบ
บริ ษทั ฯ
7.4 โบนัส
พนักงานจะได้รับเงินโบนัส ตามจานวนเงินที่คณะกรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาจ่ ายและ
ประกาศให้ทราบ อนึ่งการจ่ายเงินโบนัสมีใช้สิ่งที่พนักงานจะคาดหวังได้ตลอดไป การจ่ ายเงินโบนัสจะขึ้น
อยูก่ ับการพิจารณาของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
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7.5 ประกันชีวติ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุ ขภาพ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประก ันชีวิตหมู่ และประก ันอุบตั ิเหตุให้พนักงานทุกคน ภายในวงเงินไม่ต่ากว่า
50,000 บาท โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกเบี้ยประก ันให้ ซึ่ งพนักงานจะได้รับประโยชน์จากการประกนั ตามที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ เงื่อนไขและวงเงินประก ันอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ฯ จัดให้มี
การประกนั สุ ขภาพหมู่ ให้แก่พ นักงานประจาต าแหน่ ง ผูจ้ ัด การฝ่ าย หรื อเทีย บเท่ า ขึ้น ไปทุก คนโดยมี
วัตถุ ประสงค์ที่จะช่ วยเหลื อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บซึ่ งมิ ใช่ จากการ
ทางานและต้องเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลทั้ง กรณี ผปู ้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก โดยพนักงานจะมี สิทธิ ได้รับ
ผลประโยชน์จากการประก ันตามที่ระบุในกรมธรรม์
7.6 การตรวจสุ ขภาพประจาปี
ในทุกๆ ปี บริ ษทั ฯ จะมี โปรแกรมการตรวจสุ ขภาพพนักงานประจาปี ตามมาตรฐานที่บริ ษทั ฯ
กาหนดไว้ดงั นี้
ก. ตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปโดยแพทย์ (P/E)
ข. เอ็กซเรย์ทรวงอก(ฟิ ล์มใหญ่) เพื่อวิเคราะห์สภาพปอดและหัวใจ
ค. ตรวจหาความสมบูรณ์ ของโลหิ ต (CBC) ตรวจหาภาวะโลหิ ตจาง, มะเร็ งเม็ดเลื อด, ภู มิแพ้,
ตรวจหาระดับคลอเรสเตอรอล
ง. ตรวจปั สสาวะทัว่ ไป (U/A), ตรวจทางเดิ นปั สสาวะ, หานิ่ ว, เบาหวาน, โรคไต ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
อาจจะกาหนดให้มีการตรวจเพิ่มเติมได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะประกาศแจ้งให้ทราบเป็ นคราวๆไป
ผลการตรวจสุ ขภาพ บริ ษทั ฯ จะเก็บบันทึกผลการตรวจไว้ ณ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล ไม่ น้อย
กว่า 2 ปี นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของการจ้างลูกจ้างแต่ละราย ในกรณี ที่มีการฟ้ องคดีเกีย่ วก ับโรคหรื ออันตรายอย่าง
ใดต่อสุ ขภาพของพนักงาน บริ ษทั ฯ ต้องเก็บบันทึกผลการตรวจไว้จนกว่าจะมีคาสั่งหรื อคาพิพากษาถึ งที่สุด
เกีย่ วก ับเรื่ องดังกล่าว
7.7 การฝึ กอบรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถเพิ่ม ขึ้น โดยบริ ษทั ฯ
จะจัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มความรู ้และทักษะให้แก่พนักงาน ทั้งในสถานที่ทางานและส่ งพนักงานเข้า
ฝึ กอบรมหรื อสัมมนานอกสถานที่ทางาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามโอกาสอันสมควร ซึ่ งฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่เสนอแนะหลักสู ตรที่เ ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงาน เพื่อหน่ วยงานพิจารณา
ตามความเหมาะสม และเสนอแนะความต้องการในการจัดฝึ กอบรมที่เ ป็ นประโยชน์ต่อพนักงานไปยังฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทาแผนการฝึ กอบรมที่สอดคล้องก ับความต้องการต่อไป
7.8 กีฬา และบันเทิง
บริ ษทั ฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้พ นักงานได้มีโอกาส พบปะสังสรรค์ และพักผ่อนหย่อนใจ
ร่ วมก ันนอกเวลาการทางาน เพื่อเป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรี ในหมู่ พนักงาน และสนับสนุ นให้พนักงานซึ่ ง
ร่ วมก ันไปทัศนาจรร่ วมก ันเป็ นหมู่คณะ โดยขึ้น อยูก่ ับการพิจารณาของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
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7.9 เงินช่ วยเหลือกรณี สามี, ภรรยา, บุตร, บิดา, มารดา เสียชีวติ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการช่วยเหลื อแก่พนักงานประจาหรื อครอบครัวของพนักงานในกรณี ที่พนักงาน
ประจาหรื อครอบครัวของพนักงานเสี ยชี วิต รายละเอี ยดเกีย่ วกบั เงินช่ วยเหลื อกรณี สามี ภรรยา บุตร บิดา
มารดาเสี ยชีวิตให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบบริ ษทั ฯ
7.10 เงินกู้ยืม กรณีซ่อมแซมที่อยู่อาศัย, รักษาพยาบาล สามี, ภรรยา, บุตร, บิดา, มารดา
เพื่อเป็ นการช่วยเหลือพนักงานที่มีความจาเป็ นหรื อมีความเดือดร้อนด้านการเงิน บริ ษทั ฯ ได้จดั สรร
เงินให้พนักงานกูย้ ืมโดยไม่ เ สี ยดอกเบี้ยหรื อเสี ยดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ า เพื่อ ใช้ในการรักษาพยาบาล หรื อ
ซ่ อมแซมที่อยูอ่ าศัย โดยจะพิจารณาให้สิทธิในการกู ้ยืมตามความจาเป็ นและสมควรที่พนักงานควรได้รับ ซึ่ ง
อาจมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องก ับสภาพเศรษฐกิจของบริ ษทั ฯ
7.11 เบีย้ เลีย้ งและค่าใช้ จ่ายในเรื่องการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ได้จดั เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางให้สาหรับพนักงานที่มีความจาเป็ นต้องเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรื อตามที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ัดส่ งไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระเบียบการ
จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี้บริ ษทั ฯ จะประกาศ หรื อแจ้งเป็ นแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้พนักงาน
รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เหมือนก ันเสมอไป ขึ้นอยูก่ บั สภาพการทางาน
ของแต่ล ะหน่ วยงานและ/หรื อต าแหน่ ง งาน ซึ่ งอาจมี การปรับปรุ ง ให้เ หมาะสมอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อให้
สอดคล้องก ับสภาพเศรษฐกิจของบริ ษทั ฯ
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บทที่ 8
วินัย และโทษทางวินัย
ในการทางานร่ วมก ันจาเป็ นต้องมีระเบียบวินัยในการทางาน เพื่อให้เ กิดความสงบเรี ยบร้อยความ
ปลอดภัยในการทางาน และเพื่อให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องแก่บริ ษทั ฯ และพนักงานทุกคน เพราะฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯ จึงถือกฎ และระเบียบข้อบังคับทางวินยั ต่าง ๆ ของพนักงานเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษทั ฯ
ดัง นั้น พนัก งานทุก คนต้องปฏิ บ ัติต ามอย่า งเคร่ ง ครั ด ทั้ง นี้ เ พื่ อรั กษาไว้ซ่ ึ งระเบีย บวินัยอัน ดี
ขณะเดียวก ันก็เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ แต่กระนั้นก็ตามการกระทาใดๆ ที่กฎและระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มิ ได้กาหนดไว้ มิ ไ ด้ห มายความว่า ผู ก้ ระทาผิด นั้นๆ จะพ้นจากการถู ก ลงโทษ
เพราะฉะนั้นในกรณี ที่มีผไู ้ ม่ปฏิบตั ิตามกฎ บริ ษทั ฯ จะลงโทษตามลักษณะการฝ่ าฝื นระเบียบวินยั นั้นๆดังนี้
8.1 ระเบียบวินัยเกีย่ วกับการทางาน
8.1.1 การมาทางาน
8.1.1.1 ไม่ละทิ้งหน้าที่ ขาดงานหรื อหยุดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.1.1.2 ไม่เข้าทางานสายบ่อยครั้ง
8.1.1.3 ห้ามพนักงานบัน ทึกเวลาการทางานแทนพนักงานอื่ น หรื อแกไ้ ขเพิ่ม เติมเวลา
ทางาน อันทาให้พนักงานอื่นได้รับประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์
8.1.1.4 พนักงานต้องสวมใส่ เครื่ องแบบทางานที่บริ ษทั ฯกาหนด
8.1.1.5 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการลา หรื อการหยุดงาน โดยเคร่ งครัด
8.1.2 การปฏิบัติหน้ าที่
8.1.2.1 เคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ในการทางานของบริ ษทั ฯ โดยเคร่ งครัด
8.1.2.2 เชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาสัง่ โดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
8.1.2.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ขยันหมั่นเพียร เสี ยสละ อดทน และมี ความ
ตั้งใจจริ ง
8.1.2.4 ไม่ แ จ้ง หรื อ รายงานความเท็จ หรื อ ปกปิ ดข้อ เท็จ จริ ง เกีย่ วก บั การท างานต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
8.1.2.5 ไม่จงใจ หรื อเจตนาปฏิบตั ิงานให้ล่าช้า
8.1.3 การรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
8.1.3.1 ต้องไม่ใช้เวลาทางานของบริ ษทั ฯไปเพื่อทากิจธุ ระส่ วนตัวหรื อ กระทาการใดๆ ที่
ไม่เกีย่ วก ับงานในหน้าที่
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8.1.3.2 พนัก งานต้อ งช่ ว ยรั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ฯ ไม่ แ สวงหาหรื อ ยอมรั บ
ผลประโยชน์ใด ๆ จากคณะบุคคลหรื อบุคคลใดซึ่ งติดต่อค้าขายหรื อกาลังหาทางติดต่อค้าขายกบั
บริ ษทั ฯ หรื อประกอบกิจการอันเป็ นการแข่งขันก ับบริ ษทั ฯ
8.1.3.3 ไม่เปิ ดเผยข้อความใดๆ อันเป็ นเรื่ องปกปิ ด หรื อความลับเกีย่ วก ับกิจการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
8.1.4 การใช้ และการระวังรักษาทรัพย์ สินของบริษัทฯ
8.1.4.1 ไม่ปล่อยให้เกิดการสู ญเสี ยแก่เครื่ องมือ เครื่ องใช้ หรื อทรัพย์สินอื่ นใดของบริ ษทั ฯ
โดยไม่สมควร
8.1.4.2 ห้ามนาเครื่ องมื อเครื่ องใช้ หรื อทรัพย์สินอื่ นใดของบริ ษทั ฯ ไปใช้เ พื่อประโยชน์
ส่ วนตัว หรื อผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
8.1.5 ความซื่อสัตย์ สุจริต
8.1.5.1 พนักงานต้องแจ้งข้อมู ลของตนตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการต่อบริ ษทั ฯ ตามความเป็ น
จริ ง
8.1.5.2 พนักงานต้องให้ความร่ วมมือก ับบริ ษทั ฯ ในการสอบสวนเรื่ องราวต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ
ต้องการและการร่ วมมือดังกล่าวต้องกระทาด้วยความสุ จริ ต
8.1.5.3 พนักงานต้องไม่เปลี่ยนแปลง ปลอม แกไ้ ข ตัดทอนหรื อทาลายเอกสารต่างๆ ของ
บริ ษทั ฯ หรื อเอกสารที่มีความเกีย่ วข้องระหว่างบริ ษทั ฯ กบั พนักงาน โดยไม่ มีอานาจหรื อหน้าที่ที่
จะกระทาการดังกล่าว
8.1.5.4 พนักงานต้องยินยอมให้เ จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากบริ ษทั ฯ ตรวจค้น ในกรณี ที่เกิดความสงสัยว่าจะมีสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรื อได้มาจาก
การกระทาผิดกฎหมายหรื ออาวุธอยูใ่ นตัวพนักงาน
8.1.5.5 พนักงานต้องไม่แจ้งข้อความอันเป็ นเท็จต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อฝ่ ายบริ หาร
8.2 ระเบียบวินัยเกีย่ วกับความประพฤติ
8.2.1 ไม่ประพฤติตนไปในทางที่จะนาความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงมาสู่ ตนเองหมู่คณะ หรื อบริ ษทั ฯ
8.2.2 ไม่ใช้กริ ิ ยาวาจาไม่สุภาพต่อเพื่อนร่ วมงานและผูอ้ ื่น
8.2.3 ไม่กระทาหรื อสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรื อทาร้ายร่ างกายเพื่อนร่ วมงาน
8.2.4 ไม่แพร่ ข่าวอกุศล ใส่ ร้ายผูอ้ ื่น แอบอ้างทาให้เกิดความเสี ยหายแก่พนักงานหรื อ บริ ษทั ฯ หรื อ
ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในระหว่างพนักงานด้วยก ัน
8.2.5 ห้ามนาสิ่ งเสพติด สุ รา ของมึนเมา และของที่ผิดกฎหมายเข้ามาบริ เวณบริ ษทั ฯ
8.2.6 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริ เวณบริ ษทั ฯ
8.2.7 ไม่หลับระหว่างเวลาทางาน
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8.2.8 ห้ามรับประทานอาหารในระหว่างเวลาทางาน การรับประทานอาหารในบริ เ วณสานักงาน
จะต้องรับประทานในบริ เวณที่บริ ษทั ฯ จัดให้
8.2.9 ห้ามพนักงานพูดจาหยอกล้อ เล่น พูดจายัว่ ยวน ส่ งเสี ยงดังรบกวน หรื อกระทาการใดๆรบกวน
พนักงานอื่นในเวลาปฏิบตั ิงาน
8.2.10 ไม่เสพสิ่ งเสพติด สุ รา หรื อสิ่ งมึนเมาระหว่างเวลาทางาน หรื อทางานในสภาพมึนเมา
8.2.11 ไม่เป็ นผูก้ ระทา หรื อให้ความร่ วมมือในการโจรกรรม หรื อทาลายทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ หรื อ
กระทาการอย่างใดอันเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
8.2.12 พนักงานต้องไม่พกพาอาวุธ หรื อครอบครองสิ่ งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในบริ เ วณบริ ษทั ฯ
และบ้านพักของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นกรณี พิเศษ
8.2.13 ห้ามทางาน ต่อเติม หรื อแก ้ไขข้อความในแผ่นประกาศของบริ ษทั ฯ หรื อ ของผูอ้ ื่นที่บริ ษทั ฯ
อนุญาตเป็ นกรณี พิเศษ
8.2.14 ห้ามขีดเขียนข้อความหยาบคายก ้าวร้าว หรื อ ดูหมิ่นบุคคลใดในสถานที่ทางานของบริ ษทั ฯ
8.2.15 ห้ามดาเนินการหรื อกระทาการใดๆ ในทางที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อศี ลธรรมอันดี อันอาจมี ผ ล
ให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
8.2.16 ห้ามแจกใบปลิว ติดป้ ายประกาศ ออกแถลงการณ์ หรื อใช้เครื่ องขยายเสี ยงในบริ เ วณบริ ษทั ฯ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อักษร
8.2.17 พนักงานต้องไม่เปิ ดเผยค่าจ้างของตนเอง หรื อของผูอ้ ื่น
8.2.18 พนักงานต้องดู แลสุ ขภาพของตัวเอง เพื่อไม่ ให้เ ป็ นโรคที่สังคมรังเกียจหรื อโรคติดต่อที่
ร้ายแรง อาทิ โรคซาร์, ซิ ฟิลิซ, วัณโรค หรื อเอดส์ เป็ นต้น
8.3 การลงโทษทางวินัย
วินยั ของพนักงานตามที่ระบุมานี้พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ถ้าพนักงานผูใ้ ดปฏิบตั ิ
หรื อละเว้นการปฏิบตั ิใดๆ อันถื อว่าเป็ นการฝ่ าฝื นวินัยดังกล่ าวจะต้องถู กพิจารณาลงโทษทางวินัย ตาม
ลักษณะแห่งความผิด หรื อความหนักเบาของการกระทาผิดหรื อความร้ายแรงที่เ กิด ขึ้น การลงโทษเป็ นไป
ตามข้อหนึ่งข้อใดหรื อหลายข้อรวมก ันก็ได้ ตามบทลงโทษทางวินัย บริ ษทั ฯ กาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้
ประการ ดังนี้
8.3.1 ตักเตือนด้วยวาจา
8.3.2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (หนังสื อตักเตือนมีอายุ 12 เดือนนับแต่วนั ที่พนักงานกระทา
ความผิด)
8.3.3 พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง มีกาหนดไม่เกิน 7 วัน (การพักงานในระหว่างการสอบสวนไม่ ถือ
เป็ นการพักงานเพื่อการลงโทษ)
8.3.4 เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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หลักเกณฑ์ การพิจารณาลงโทษทางวินัย
8.3.1 การลงโทษโดยการตักเตือนด้วยวาจา ผูม้ ีอานาจลงโทษมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1. การผิดวินยั นั้นยังไม่กอ่ ให้เกิดผลเสี ยหายใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ
2. พนักงานผูก้ ระทาผิดวินยั ไม่เคยกระทาผิดวินยั ในเรื่ องเดียวก ันนี้มาก่อน
3. พนักงานรู ้สึกสานึกว่าตนได้กระทาผิดวินยั และยืนยันว่าจะไม่ กระทาผิดอีก ถ้าการฝ่ าฝื น
วินยั ใดๆ มีพฤติกรรมผลลัพธ์แตกต่างจากหลักเกณฑ์ท้งั 3 ข้อนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ ง ผูม้ ีอานาจ
พิจารณาลงโทษจะพิจารณาลงโทษตามบทลงโทษอื่นๆ การลงโทษด้วยการตักเตือนด้วยวาจานั้น
เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้ทาการลงโทษไปแล้วให้ทาบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมเวลา สถานที่
บุคคลที่เกีย่ วข้องและรายละเอียดอื่น ๆ อันเกีย่ วก ับการกระทาความผิดของพนักงานแล้วส่ งไปยัง
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยเร็วที่สุด
8.3.2 การลงโทษโดยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูม้ ีอานาจลงโทษมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาโทษ ดังนี้
1. ผูพ้ ิจารณาลงโทษ เห็นว่าการลงโทษโดยการตักเตือนด้วยวาจาไม่ประสบผล
2. ปรากฏเจตนาในการกระทาผิดวินยั อย่างชัดแจ้งหรื อทาผิดวินยั ซ้ าในเรื่ องเดิมอีกภายใน
ระยะเวลาไล่เลี่ยก ัน และยังอยูใ่ นเวลาตามกาหนดของการลงโทษ
3. ความผิดดังกล่าว ยังไม่กอ่ ให้เกิดผลเสี ยหายโดยตรงต่อบริ ษทั ฯ แต่กอ่ ให้เกิดความ
ราคาญก ับผูเ้ กีย่ วข้อง
8.3.3 การลงโทษโดยการพักงานโดยไม่รับค่าจ้าง ผูม้ ีอานาจลงโทษมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
โทษดังนี้
1. ปรากฏเจตนาในการกระทาผิดวินยั อย่างชัดแจ้ง
2. กระทาผิดวินยั ซ้ าในเรื่ องเดิมบ่อย ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี และยังอยูใ่ นเวลาตามกาหนด
ของการลงโทษ
3. ความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นด้านชื่อเสี ยงหรื อ
ทรัพย์สินก็ตาม
8.3.4 การลงโทษด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ผูม้ ีอานาจลงโทษมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาโทษ ดังนี้
1. พนักงานทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริ ษทั ฯ
2. พนักงานจงใจกระทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย เช่น เข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินการไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมก ับผูป้ ระกอบการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขัน
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมก ับบริ ษทั ฯ
3. พนักงานได้กระทาการประมาทเลินเล่ออันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯได้รับความเสี ยหายอย่าง
ร้ายแรง
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4. พนักงานได้กระทาการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกีย่ วก ับการทางาน หรื อระเบียบหรื อคาสั่งของ
บริ ษทั ฯอันชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม และบริ ษทั ฯโดยผูบ้ งั คับบัญชาได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อ
แล้ว (กรณี ร้ายแรงบริ ษทั ฯ ไม่จาเป็ นต้องตักเตือน) และหนังสื อ -เตือนดังกล่าวยังคงอยูใ่ นระยะเวลา
1 ปี (12 เดือน) นับตั้งแต่วนั ที่พนักงานได้กระทาผิด
5. พนักงานละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลา 3 วันทางานติดต่อก ัน ไม่ว่าจะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่กต็ าม
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
6. พนักงานได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษและต้องเป็ นเหตุทาให้บริ ษทั ฯได้รับ
ความเสี ยหาย
ผู้มีอานาจพิจารณา และดาเนินการลงโทษทางวินัย
1. การลงโทษโดยการตักเตือนด้วยวาจาผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของพนักงานผู ก้ ระทาผิด
เป็ นผูพ้ ิจารณาและดาเนินการลงโทษ
2. การลงโทษโดยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงร่ วมก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูจ้ ดั การของพนักงานผูก้ ระทาผิดเป็ นผูพ้ ิจารณาและดาเนินการลงโทษ
3. การลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงร่ วมก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับเหนือขึ้น ไป และผูอ้ านวยการสายงาน ของพนักงานผูก้ ระทาผิด เป็ นผูร้ ่ วมก ัน
ดาเนินการพิจารณาโทษทางวินยั และเมื่อลงโทษแล้วให้รายงานกรรมการผูจ้ ดั การได้ทราบ
4. การลงโทษด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงร่ วมกบั
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับเหนือขึ้น ไปทุกลาดับชั้นของพนักงานผูก้ ระทาผิดจนถึงกรรมการผูจ้ ดั การของ
บริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายกระทาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ่ วมดาเนินการพิจารณา
และดาเนินการลงโทษทางวินยั บริ ษทั ฯ มีสิทธิสั่งพักงานพนักงานเพื่อการสอบสวน กรณี ที่
พนักงานถูกกล่าวหาว่ามีความผิด โดย
1. ระยะเวลาการพักงานไม่เกิน 7 วัน (การพักงานเพื่อการสอบสวนไม่ถือเป็ นการ
ลงโทษ)
2. บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าก่อนการพักงาน
3. ระหว่างพักงาน บริ ษทั ฯ จะไม่จ่ายค่าจ้างให้
4. เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้ นหากปรากฏว่าพนักงานไม่ได้กระทาผิด บริ ษทั ฯ จะ
จ่ายค่าจ้างในส่ วนที่ขาดให้ครบ เท่าก ับค่าจ้างในวันทางานนับแต่วนั ที่ถูกสั่งพักงาน
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บทที่ 9
การร้ องทุกข์ และการเสนอความคิดเห็น
9.1 การร้ องทุกข์
หมายถึง กรณี ที่พนักงานมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิดขึ้น เนื่องจากการทางาน ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องสภาพการทางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรื อมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนใน
การทางานหรื อประโยชน์อื่น หรื อการปฏิบตั ิใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาต่อ
พนักงานหรื อระหว่างพนักงานด้วยก ัน และพนักงานได้เสนอความไม่พอใจหรื อความทุกข์น้ นั ต่อบริ ษทั ฯ
เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแก ้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ น้ นั ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั ฯ
และพนักงาน และเพื่อให้พนักงานทางานด้วยความสุ ข
9.1.1 วิธีการ และขั้นตอนการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ จะกระทาด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษรก็ได้ พนักงานควรจะได้ปรึ กษาหารื อ
ข้อข้องใจก ับผูบ้ งั คับบัญชาชั้น ต้นเพื่อหาทางตกลงก่อน หากการปรึ กษาหารื อนั้น ไร้ผ ล การยืน่
เรื่ องราวร้องทุกข์ทาได้แต่เฉพาะเรื่ องของตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ยนื่ เรื่ องราวร้องทุกข์แทนบุคคลอื่น
หรื อในนามบุคคลอื่น นอกจากนี้หนังสื อร้องทุกข์ที่ลงลายมือชื่อร่ วมก ัน หรื อทาเป็ นบัตรสนเท่ห์ไม่
ระบุชื่อ ผูร้ ้องจะไม่ ได้รับการพิจารณา พนักงานก็อาจจะยืน่ เรื่ องราวร้องทุกข์น้ นั เป็ นลายลักษณ์
อักษร ตามลาดับขั้น ดังนี้
1. ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น
2. ผูจ้ ดั การฝ่ าย
3. ผูอ้ านวยการสายงาน
4. ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
5. กรรมการผูจ้ ดั การ
การร้องทุกข์ดว้ ยลายลักษณ์อกั ษร บริ ษทั ฯ จะไม่พิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์ ที่มิได้ลงชื่ อจริ งของผู ้
ร้องทุกข์ ผูบ้ งั คับบัญชาจะแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องทุกข์ให้พนักงานผูร้ ้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
9.1.2 การสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์
ให้ผรู ้ ับคาร้องทุกข์สอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ และแก ้ไขปัญหาตามขั้น ตอนความ
รับผิดชอบของตนโดยเร็ว ถ้าเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถแก ้ไขปัญหาเองได้ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ให้ผมู ้ ีอานาจในการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์พิจารณาแก ้ไขปั ญหาด้วยความยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมก ันระหว่างพนักงานก ับบริ ษทั ฯ
9.1.3 กระบวนการยุติขอ้ ร้องทุกข์
ถ้าผูร้ ้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาก็อาจอุทธรณ์ได้ โดยยืน่ คาอุทธรณ์ต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ คาตัดสิ นของกรรมการผูจ้ ดั การถือเป็ นสิ้ นสุ ด ทุกฝ่ ายที่เกีย่ วข้องต้องถือปฏิบตั ิตาม
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9.1.4 ความคุม้ ครองผูร้ ้องทุกข์ และผูเ้ กีย่ วข้อง
พนักงานผูร้ ้องทุกข์ และผูเ้ กีย่ วข้องจะไม่ถูกดาเนินการทางวินยั เนื่องจากการร้องทุกข์ เว้น
แต่ขอ้ ร้องทุกข์เป็ นความเท็จ หรื อผูร้ ้องทุกข์ หรื อผูเ้ กีย่ วข้องกระทาผิดวินยั ด้วยตนเอง
9.2 การเสนอความคิดเห็น
บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานทุกคนย่อมเป็ นกาลังสาคัญ และมีส่วนที่จะช่วยเสริ มสร้างความเจริ ญให้แก่
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้มีส่วนในการเสนอความคิดเห็นต่อบริ ษทั ฯ ใน
ปัญหาต่าง ๆ เกีย่ วก ับการปรับปรุ งแกไ้ ขการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดผลดีต่อกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึง
วางหลักการไว้ คือ
9.2.1 พนักงานผูใ้ ดมีความคิดเห็นอันอาจเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเกีย่ วก ับกิจการ
และการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ หรื อเกีย่ วก ับพนักงานนั้นเอง ก็ขอให้จดั ทาข้อเสนอเป็ นหนังสื อส่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโดยแจ้งชื่อให้ชดั เจนและแสดงหน่วยงานที่ตนปฏิบตั ิงานอยูด่ ว้ ย ในการนี้บริ ษทั ฯ จะ
ปกปิ ดชื่อผูเ้ สนอเป็ นความลับที่สุด
9.2.2 บริ ษทั ฯ จะไม่พิจารณาข้อเสนอความคิดเห็นที่ไม่ได้แจ้งชื่อจริ ง พร้อมทั้งลายมือชื่อ
ของผูเ้ สนอ
9.2.3 ข้อเสนอความคิดเห็นของพนักงานผูใ้ ดที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ อาจ
พิจารณาความชอบตอบแทนให้แก่พนักงานผูน้ ้ นั
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บทที่ 10
การพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
พนักงานจะพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ในกรณี ดังนี้
10.1 ถึงแก่กรรม หมายถึง พนักงานที่ถึงแก่ความตายไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยมีใบมรณบัตร ซึ่ งออกให้โดยทาง
ราชการมามอบให้ทางบริ ษทั ฯ
10.2 ลาออก หมายถึง พนักงานสมัครใจจะลาออก โดยยืน่ ความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนถึงวันที่พนักงานประสงค์จะลาออก การลาออกจะมีผล
ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิแล้ว
10.3 เกษียณอายุ หมายถึง พนักงานที่อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน พนักงานที่ครบ
เกษียณอายุในปี ใด บริ ษทั ฯ จะให้พนักงานผูน้ ้ นั พ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
ของปี ถัดไป โดยได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย ในกรณี จาเป็ น บริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาต่ออายุงานขอพนักงาน
ตามความเหมาะสม
10.4 เลิกจ้ าง หมายถึง การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็ นเพราะเหตุ
สิ้ นสุ ดสัญญาจ้างหรื อเหตุอื่นใด หรื อ การที่ลูกจ้างไม่ได้ทางานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้าง
ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป ดังต่อไปนี้
ก. พนักงานกระทาผิดทางวินยั ถึงขั้นร้ายแรง
ข. ยุบเลิกหน่วยงาน หรื อลดอัตรากาลัง
ค. เจ็บป่ วยถึงขั้น ทุพพลภาพ จนไม่สามารถทางานได้หรื อสุ ขภาพไม่สมบูรณ์ และแพทย์ลง
ความเห็นว่าเป็ นโรคเรื้ อรัง หรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อพนักงานอื่น จนไม่สามารถ
ทางานในหน้าที่เดิมหรื อหน้าที่อื่นต่อไปได้
ง. หย่อนสมรรถภาพ หมายถึง ผลงานของพนักงานผูน้ ้นั ไม่ได้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในแบบแสดง
ลักษณะงาน ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชาได้เคยชี้แจ้ง ตักเตือนด้วยวาจา และด้วยลายลักษณ์อกั ษรมาก่อนแล้วแต่ยงั ไม่
ปรับปรุ งให้ดีข้ นึ ภายในเวลาอันสมควร
จ. ปฏิบตั ิตวั ไม่เหมาะสม หมายถึง
1. วิธีปฏิบตั ิงานของพนักงานผูน้ ้ นั ทาให้ประสิ ทธิภาพการทางานของหน่วยงานนั้นหรื อ
หน่วยงานอื่นลดน้อยถอยลง
2. ลักษณะเฉพาะตัวพนักงานผูน้ ้ นั ทาให้ประสิ ทธิภาพการทางานของหน่วยงานนั้น หรื อ
หน่วยงานอื่นลดน้อยถอยลง
กรณี ตามข้อ 1 และข้อ 2 แห่งข้อบังคับเกีย่ วก ับการทางานฉบับนี้บริ ษทั ฯ จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมเป็ นราย ๆ ไป
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พนักงานที่พน้ สภาพการจ้างตามข้อต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ก. พนักงานที่สมัครใจลาออกเอง
ข. พนักงานทดลองงานตามที่กาหนดเวลาทดลองงานไว้ไม่ครบ 120 วัน และเลิกจ้างใน
ระหว่างเวลานั้น
ค. สาหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่ งานปกติของธุรกิจ หรื อการค้าของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งต้องมีระยะเวลาเริ่ มต้น และสิ้ นสุ ดของงานที่แน่นอน หรื อในงานอันมีลกั ษณะเป็ นครั้งคราวที่มี
กาหนดการสิ้ นสุ ด หรื อความสาเร็จของงานหรื องานตามฤดูกาล ซึ่ งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายใน
เวลาไม่เกินสองปี
ง. พนักงานที่บริ ษทั ฯ บอกเลิกจ้าง หากบริ ษทั ฯ สามารถพิสูจน์ทราบภายหลังว่าก่อนเข้า
ทางานมีการแจ้งข้อความเป็ นเท็จ และก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ
จ. พนักงานที่ถูกเลิกจ้างแห่งข้อบังคับฉบับนี้
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บทที่ 11
เงินชดเชยเมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
กรณี ที่พนักงานพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยได้รับเงินค่าชดเชย บริ ษทั ฯ จะ
จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่พนักงานตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกาหนดไว้ ดังนี้
1. ลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อก ันครบหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง อัตรา
สุ ดท้าย สามสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน 30 วันสุ ดท้าย สาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
2. ลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อก ันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 90
วัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน 90 วันสุ ดท้าย สาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
คานวณเป็ นหน่วย
3. ลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อก ันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 180
วัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน 180 วันสุ ดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
คานวณเป็ นหน่วย
4. ลูกจ้างทางานติดต่อก ันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 240 วัน
หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน 240 วันสุ ดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่ ง ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณ
เป็ นหน่วย
5. ลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อก ัน 60 ปี ขึ้น ไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 300 วันหรื อไม่
น้อยกว่าค่าจ้างของการทางาน300 วันสุ ดท้ายสาหรับลูกจ้าง ซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ น
หน่วย
ก. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสาคัญ
ต่อการดารงชีวิตตามปกติของพนักงานหรื อครอบครัว บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามสิ บวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ถา้ พนักงานไม่ประสงค์จะไปทางาน
ด้วย ให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่า อัตรา
ค่าชดเชยที่พนักงานพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 118 ของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ข. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่แจ้งให้พนักงานทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่ วงหน้า ตามที่
ระบุไว้ในข้อ ก. บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เท่าก ับค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อเท่าก ับค่าจ้างของการทางานสามสิ บวันสุ ดท้ายสาหรับพนักงานซึ่ งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงาน โดยคานวณเป็ นหน่วยด้วย
ค. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะเลิกจ้างพนักงานเพราะเหตุที่บริ ษทั ฯ มีการปรับปรุ งหน่วยงาน
กระบวนการผลิต การจาหน่าย หรื อการบริ การ อันเนื่องมาจากการนาเครื่ องจักรมาใช้หรื อ
เปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นเหตุให้ตอ้ งลดจานวนพนักงาน บริ ษทั ฯ จะแจ้งวันที่
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จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อพนักงาน ต่อพนักงานตรวจแรงงาน และ พนักงานที่จะ
เลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง หากบริ ษทั ฯ ไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย และค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
เท่าก ับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 60 วัน หากพนักงานนั้นทางานติดต่อก ันเกินหกปี ขึ้น ไป บริ ษทั ฯ จ่าย
ค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้น จากค่าชดเชยตามกฎหมาย ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสิ บห้าวันต่อการ
ทางานครบหนึ่งปี แต่ค่าชดเชยตามมาตรานี้รวมแล้ว ต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามร้อยหกสิ บ
วัน กรณี ระยะเวลาทางานไม่ครบหนึ่งปี ถ้าเศษของระยะเวลาทางานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิ บวันให้
นับเป็ นการทางานครบหนึ่งปี ระเบียบข้อบังคับการทางานนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ประกาศนี้เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ก ันยายน พ.ศ. 2561
(นายตรี มีซีร์ ยามา , นายไฟซอล เจ๊ะอุมา, นายฮากิม มูดอ )
คณะกรรมการบริ หาร
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