ข้ อบังคับเกีย่ วกับการทางาน
ของ

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน)

สถานที่ต้งั สานักงาน 496 หมู่ 9 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ประเภทกิจการ ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
จานวนลูกจ้ าง 140 คน
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หมวด 1
บททัว่ ไป
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การดาเนินการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย เหมาะสม และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ บริ ษทั จึงได้กาหนดข้อบังคับนี้ ข้ ึนโดยมีความมุ่งหมายจะให้พนักงานของบริ ษทั ฯ
ได้นาไปยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และตระหนักถึ ง
หน้าที่ ความรั บผิดชอบของตนในฐานะที่เป็ นพนัก งานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งการปฏิ บ ตั ิ ข อง
บริ ษทั ฯ ต่อพนักงานและสิ่ งที่ซ่ ึ งบริ ษทั ฯ คาดหวังจากพนักงานเป็ นการตอบแทนการจ้าง ทั้งนี้
เพื่ อ เป็ นการเสริ มสร้ า งและรั ก ษาไว้ซ่ ึ งความเข้า ใจอัน ดี ความสมัค รสมานสามัค คี แ ละ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานด้วยกันเองระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา และระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา อันจะนามาซึ่ งความสงบเรี ยบร้อยและประสิ ทธิ ภาพในการทางานร่ วมกันอย่างมี
ความสุ ขประสบความสาเร็ จ และบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ทุกประการ โดย
ที่เห็นเป็ นการสมควรให้กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการบริ หารงานของบริ ษทั และบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 บริ ษ ทั จึ ง ออกข้อบัง คับ ฉบับ นี้ ไ ว้ดัง ต่ อไปนี้ ข้ อ บัง คับฉบับนี เ้ รี ยกว่า “ข้ อบั งคั บ
เกี่ ย วกั บ การท างานของพนั ก งานบริ ษั ท ” บริ ษั ท อาจแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานฉบับนีเ้ พื่อให้ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจหรื อการบริ หารงาน
ของบริ ษั ท หรื อเพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ทั ง้ นี ้ โดยเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
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2.

คาจากัดความ ตามข้อบังคับนี้
2.1 “ บริ ษทั ฯ ”
หมายถึง บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
รวมทั้งผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั และผูซ้ ่ ึ งได้รับ
มอบหมายจากผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ให้ทาการ
แทนด้วย
2.2 “ พนักงาน ”
หมายถึง บุคคลผูไ้ ด้รับการจ้างให้ทางานกับบริ ษทั ฯโดยได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งหมายรวมถึงลูกจ้างซึ่งเป็ น
พนักงานอยูร่ ะหว่างระยะเวลาทดลองงาน หรื อ
พนักงานซึ่ งมีกาหนดเวลา การจ้างไว้แน่นอน เว้นแต่
ข้อบังคับนี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
2.3 “ ผูบ้ งั คับบัญชา ” หมายถึง พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ฯ ให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้างานส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน
การบังคับบัญชาพนักงาน และการควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และระเบียบปฏิบตั ิ ซึ่งผูบ้ งั คับ-บัญชาระดับสู งขึ้นไป
กาหนด
2.4 “ค่าจ้าง”
หมายถึง เงินที่บริ ษทั ได้ตกลงกับพนักงานจ่ายให้แก่พนักงาน
เป็ นค่าตอบแทนในการทางาน ตามสัญญาจ้างกับ
พนักงาน
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3.

ข้ อกาหนด
3.1 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล บริ ษทั ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิในการบริ หารและการจัดการ
ดังต่อไปนี้
- รักษาไว้ซ่ ึงระเบียบวินยั ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลในการทางาน รวมถึงการ
กาหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตัดทอน หรื อยกเลิกในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วินยั
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลในการทางาน
- สิ ทธิ ในการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการบริ หารเพื่อความสาเร็ จทางธุ รกิจซึ่ ง
หมายความรวมถึงการกาหนดอัตรากาลังคน การจ้างงาน การกาหนดการทางานเป็ น
กะ การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่ การมอบหมาย และการสั่งการให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ การพิจารณาค่าจ้างเงินเดือนและความดีความชอบ การลงโทษทางวินยั การ
สร้างงานใหม่ รวมถึงการออกระเบียบเกี่ยวกับการทางานแต่ละฝ่ าย หรื อแผนก
- สิ ทธิในการออกกฎระเบียบข้อบังคับสาหรับควบคุมความประพฤติ หลักปฏิบตั ิงาน
รวมถึงระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการทางาน
- พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี และ
มีประสิ ทธิ ภาพให้มากที่สุด ทั้งนี้พนักงานจะต้องเคารพ และปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน หรื อระเบียบเกี่ยวกับการทางาน หรื อคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา
โดยเคร่ งครัดและสม่าเสมอ โดยจะปฏิบตั ิตนอยูใ่ นขอบข่ายของวินยั อันดีงาม เพื่อ
นามาซึ่งชื่อเสี ยงและเกียรติคุณทั้งในด้านส่ วนตัวของพนักงานเอง
และในด้าน
ส่ วนรวมคือบริ ษทั
- พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตัวเอง โดยบริ ษทั จะทาการ
หักจากเงินได้ประจางวดของพนักงาน ณ ที่จ่าย เพื่อรวบรวมส่ งกรมสรรพากร
ต่อไป
- พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งจ่ายเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคมด้วยตนเอง
โดยบริ ษทั จะทาการหักจ่ายจากค่าจ้างประจางวดของพนักงาน ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่
กฎหมายกาหนดเพื่อรวบรวมส่ งสานักงานประกันสังคมต่อไป
- พนักงานผูใ้ ดที่พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน จะต้องส่ งคืนทรัพย์สินของบริ ษทั ที่ได้
เบิกไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในวันสุ ดท้ายของการทางานและต้องไม่เปิ ดเผย
ความลับของบริ ษทั เกี่ยวกับตัวเลข กรรมวิธีการดาเนินการ และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้
จากการทางาน อันอาจนาความเสี ยหายมาสู่ บริ ษทั
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หมวด 2
การว่าจ้ าง
1.

นโยบาย ข้อความในหมวดนี้ รวมถึงกระบวนการว่าจ้าง อันได้แก่ การสรรหา คัดเลือก บรรจุ
แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานเมื่อมีตาแหน่งว่าง บริ ษทั ฯ จะพยายามสรรหา คัดเลือก และบรรจุ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่วา่ งนั้น โดยพิจารณาบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อน
แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ และอานาจในการที่จะพิจารณา สรรหา คัดเลือก และ
บรรจุแต่งตั้งบุคคลในตาแหน่งต่าง ๆ จากบุคคลภายนอกได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

2.

ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการจ้ างงาน
2.1 การจ้างบุคคลเข้าทางานต้องเป็ นไปตามอัตรากาลังคนที่ได้กาหนดไว้เท่านั้น การเพิ่มหรื อ
การลดอัตรากาลังคนให้เป็ นไปตามที่ได้รับอนุ มตั ิโดยกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดที่
ได้รับมอบหมาย
2.2 กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ ไ ด้รับ มอบอานาจโดยแต่ ง ตั้ง เป็ นผูม้ ี อานาจในการสรรหา
ทดสอบ สัมภาษณ์ คัดเลื อก บรรจุ แต่งตั้ง ให้เข้าทางาน โยกย้าย เปลี่ ยนแปลงหน้าที่
การงาน หรื อให้ออกจากงาน
2.3 บริ ษทั ฯ ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิจะให้พนักงานไปทางานนอกสถานที่ได้ โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของจาเป็ น, ความเหมาะสม หรื อการจ้างงานของแต่ละตาแหน่ง โดยไม่ขดั ต่อ
กฎหมายแรงงาน
3.

การจ้ างงาน
3.1 คุณสมบัติของผูส้ มัครงานกับบริ ษทั ฯ
(1) ต้องมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ ในวันสมัคร หากเป็ นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยผ่าน
การเกณฑ์ทหาร หรื อได้รับการยกเว้นตามกฎหมายและระเบียบของการรับราชการทหาร
(2) ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคที่สังคมรังเกียจ เช่นโรค
เรื้ อน วัณโรคในระยะแพร่ เชื้ อโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ องในระยะอันตรายหรื อเป็ นโรคอื่น ๆ ที่
แพทย์ลงความเห็นว่าเป็ นโรคร้ายแรง
(3) ผูส้ มัครที่เป็ นคนพิการ ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นคนพิการตามกฎหมายแล้วในวัน
สมัครงานกับบริ ษทั ฯ
(4) ต้องไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ต หรื อสติฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบหรื อเป็ นโรคประสาทขั้นรุ นแรง
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(5) ไม่เป็ นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อศาลมี
คาสัง่ ให้อยูใ่ นความอนุบาลของบุคคลอื่น
(6) ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื อถูกศาลมีคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อมีคดี
ความในชั้น พิจารณาของศาลใดศาลหนึ่ง ในราชอาณาจักรหรื อต่างประเทศ
(7) ไม่เป็ นผูท้ ี่เคยกระทาความผิดอาญา หรื อถูกศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก หรื อมีคดีอยู่
ในระหว่างการดาเนินการอของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรื อศาล เว้นแต่เป็ นความผิด
ลหุโทษหรื อความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
(8) ต้องเป็ นผูท้ ี่มีศีลธรรมอันดี ไม่เป็ นบุคคลอันไม่พึงปรารถนาของสังคม หรื อคลัง่ ลัทธิ ศาสนา
อย่างรุ นแรง
4.

ประเภทของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯจาแนกประเภทของพนักงาน
ไว้ดงั นี้
4.1 พนักงานรายเดือน คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ ตกลงจ้างโดยกาหนดค่าจ้างเป็ นรายเดือน
4.2 พนักงานรายวัน
คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ ตกลงจ้างโดยกาหนดค่าจ้างเป็ นรายวัน
4.3 พนักงานตามผลงาน คือ พนักงานที่ บริ ษ ทั ฯ ตกลงจ้างโดยกาหนดค่า จ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็ นหน่วย
4.4 พนักงานทดลองงาน คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ มีหนังสื อให้ทดลองงาน
4.5 พนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ ทาสัญญาจ้างกับพนักงานใน
กรณี ต่าง ๆ

5.

พนักงานใหม่ จะต้ องยืน่ หลักฐานต่ อไปนี้
5.1 รู ปถ่ายปั จจุบนั ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
5.2 ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 6 เดือน
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมฉบับจริ ง
5.4 สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริ ง
5.5 หลักฐานการศึกษาพร้อมฉบับจริ ง
5.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ใบรับรองการอบรม
ใบผ่านงาน ต่าง ๆ เป็ นต้น
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6.
ทะเบี ยนประวัติพ นั ก งานบริ ษั ท ฯ เน้น ความส าคัญ ในการเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นประวัติข อง
พนัก งานให้ท ันต่ อ เหตุ ก ารณ์ อยู่เ สมอ บริ ษ ทั ฯ จึ ง ก าหนดให้พ นัก งานทุ ก ท่ า นน าหลัก ฐานต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้มามอบให้เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดแฟ้ มประวัติพนักงาน
6.1.ใบสมัครงาน ตามแบบที่บริ ษทั ฯ กาหนดพร้อมรู ปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (2 รู ป)
6.2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ใช้เป็ นปั จจุบนั ตลอดระยะเวลาที่ยงั เป็ นพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ)
6.3.สาเนาทะเบียนบ้าน
6.4.สาเนาทะเบียนสมรส (หากมี)
6.5.สาเนาเอกสารการศึกษาและการอบรมที่เกี่ยวข้อง
6.6.สาเนาทะเบียนทหาร (กรณี ที่เป็ นพนักงานชาย)
6.7.สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และเอกสารใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบริ ษทั ฯ เดิม
(หากมี)
6.8.สาเนาหนังสื อรับรองการทางาน (หากมี)
6.9 แผนที่ แสดงที่ ต้ งั ของที่อยู่ตามภูมิลาเนาและที่อยู่ปัจจุบนั พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
6.10.เอกสารการตรวจสุ ขภาพ หรื อใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ ง ตามรายละเอียดการ
ตรวจสุ ขภาพที่บริ ษทั ฯ กาหนด
6.11.หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพส่ วนบุคคล (ได้แก่ ทางครอบครัว, การศึกษา, ที่อยู่,
ทะเบียนราษฎร์ และหมายเลขโทรศัพท์) จะต้องแจ้งพร้อมทั้งมอบหลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงให้
บริ ษทั ฯ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ ยนแปลง) อนึ่ ง หากพนักงานไม่รายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นนี้ให้บริ ษทั ฯ ทราบ บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาลงโทษทางวินยั แก่พนักงานนั้น
ได้ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร
7.
ผลงานหรือสิ่ งประดิษฐ์ ใด ๆ อันสื บเนื่องจากการทางาน หรื อที่คน้ พบในระหว่างเป็ นพนักงาน
ของบริ ษ ัท ฯ ทุ ก กรณี จ ะตกเป็ นสมบัติ ข องบริ ษัท ฯ ทั้ง หมด โดยพนั ก งานไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนใดๆ เป็ นพิเศษ อีกทั้งไม่มีสิทธิ จาหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นใด เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ฯ ก่อน
8.

การโยกย้าย การแต่ งตั้ง หรือการถอดถอนพนักงาน
เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างราบรื่ น มีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ มีอานาจ
ใช้ดุลพินิจโดยเด็ดขาด ในการโยกย้ายพนักงานใดๆ จากหน่วยงานหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งไปยังอีก
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หน่วยงานหรื อส่ วนอื่นๆ ภายในบริ ษทั ฯ (ทุกสาขาและทุกสถานประกอบการ) นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มี
อานาจเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของพนักงาน และอาจแต่งตั้งพนักงาน หรื อถอดถอนพนักงานจาก
ตาแหน่งใดๆ ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร พนักงานซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ได้โยกย้าย แต่งตั้ง หรื อถอดถอนนี้ มี
สิ ทธิ ได้รับค่าจ้างผลประโยชน์และสวัสดิการตามตาแหน่งใหม่ของพนักงานนั้น โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายแรงงาน
9.

การลาออก
พนักงานที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็ นพนักงานจะต้องแสดงความจานงด้วยการ
เขียนแบบแจ้งการลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยยื่นต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง และการลาออก
จะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการอนุมตั ิจากประธานของบริ ษทั ฯ
10.

ความลับ
พนักงานจะรักษาไว้เป็ นความลับซึ่ งข่าวสาร และข้อมูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ รวมตลอดถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวกับเทคนิค อุตสาหกรรม ธุ รกิจการค้า การเงินหรื อเรื่ องอื่นใดที่พนักงานได้ทราบมาเนื่ องจาก
การเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยพนักงานจะไม่นาข่าวสาร และข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรื อเปิ ดเผยให้
ผูอ้ ื่นใด หรื อแสวงหาประโยชน์ไม่วา่ จะด้วยวิธีใด ในประการที่น่าจะทาให้บริ ษทั ฯ เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
ได้รับความเสี ยหาย หรื อเสี ยประโยชน์ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ ให้การดังกล่าวมีผล
ผูกพันพนักงานทั้งในระหว่างการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ และรวมถึงระยะเวลาหลังจากที่สัญญาจ้าง
ได้สิ้นสุ ดลงแล้วไม่วา่ จะด้วยกรณี ใดก็ตาม โดยให้มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี
อนึ่ง
หากพนักงานฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในส่ วนนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดก็ตาม
อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย ต้องเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง พนักงานจะถูกลงโทษทางวินยั ใน
สถานหนักหรื ออาจถูกบริ ษทั ฯ เลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอกจากนี้ พนักงานจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดจากการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในส่ วนนี้ ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จริ งกับทางบริ ษทั ฯ ให้แก่บริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจาก
บริ ษทั ฯ
11.

การคิดค้ นใหม่
พนักงานตกลงว่าทรัพย์สินทางปั ญญา ผลงาน สิ่ งประดิษฐ์ หรื อสิ่ งต่างๆ ที่ถูกประดิษฐ์หรื อ
คิดค้นขึ้นโดยพนักงาน ไม่วา่ จะเป็ นเพียงคนเดียวหรื อเป็ นกลุ่มคณะ ในระหว่างที่ยงั เป็ นลูกจ้างของ
บริ ษทั ฯ ทุกกรณี พนักงานจะต้องแจ้งต่อบริ ษทั ฯ โดยทันทีที่ผลงาน สิ่ งประดิษฐ์ใดๆ หรื อสิ่ งต่างๆ
ที่ถูกประดิษฐ์หรื อคิดค้นขึ้น
อนึ่ง ทรัพย์สินทางปั ญญา ผลงาน สิ่ งประดิษฐ์ หรื อสิ่ งต่างๆ ที่ถูก
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ประดิษฐ์หรื อคิดค้นขึ้นโดยพนักงานดังกล่าว จะตกเป็ นสมบัติของบริ ษทั ฯ ทั้งสิ้ น โดยพนักงานไม่มี
สิ ทธิ กล่าวอ้างหรื อดาเนินการตามกฎหมายใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความเป็ นเจ้าของ ทั้งไม่มีสิทธิ ได้รับ
ผลตอบแทนใดๆ เป็ นพิเศษ และไม่มีสิทธิ จาหน่ายจ่ายโอนทาสาเนาคัดลอกไม่วา่ กรณี ใดๆ เพื่อให้แก่
บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นใด
อนึ่ง
หากพนักงานฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในส่ วนนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดก็ตาม
อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย ต้องเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง พนักงานจะถูกลงโทษทางวินยั ใน
สถานหนักหรื ออาจถูกบริ ษทั ฯ เลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอกจากนี้ พนักงานจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดจากการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในส่ วนนี้ ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จริ งกับทางบริ ษทั ฯ ให้แก่บริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจาก
บริ ษทั ฯ
12.

การบังคับใช้ ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรง พ.ศ. 2541
ข้อมูลใดซึ่ งมิได้รวมอยูใ่ นข้อบังคับนี้ ให้นาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาใช้บงั คับ
13.

การไม่ เข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ ธุรกิจของบริษัทฯ
ขณะที่พนักงานปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ฯ ห้ามพนักงานมีส่วนร่ วมไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม
ในกิจการของธุ รกิจอื่นๆ ในทานองแข่งขันกับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะโดยได้รับค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
นอกจากนี้ พนักงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีธุรกิจร่ วมทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
บริ ษทั อื่นๆ ที่อยูใ่ นลักษณะงานหรื อประกอบธุ รกิจประเภทเดียวกัน หรื อที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขัน
กับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของ ผูถ้ ือหุ น้ ที่ปรึ กษา หรื อกรรมการ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่
สัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลงไม่วา่ จะสิ้ นสุ ดลงด้วยกรณี ใดก็ตาม
อนึ่ง
หากพนักงานฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในส่ วนนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดก็ตาม
อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย ต้องเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง พนักงานจะถูกลงโทษทางวินยั ใน
สถานหนักหรื ออาจถูกบริ ษทั ฯ เลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอกจากนี้ พนักงานจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดจากการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในส่ วนนี้ ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จริ งกับทางบริ ษทั ฯ ให้แก่บริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจาก
บริ ษทั ฯ
14. การทดลองงาน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการทดลองงานโดยจะมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ เป็ นไปตามสัญญาจ้าง
ทดลองงาน
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หมวด 3
วันทางาน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก
1.

บริ ษทั ฯ กาหนดวันทางาน เวลาทางานปกติ และเวลาพักไว้ดงั นี้
1.1. สานักงาน (สาหรับพนักงานที่ทางานประจา)
 วันทางานปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 เวลาทางานปกติ คือ 09.00 – 18.00 น.
 เวลาพัก คือ 12.00 – 13.00 น.
 วันหยุดประจาสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์
1.2. สาหรับพนักงานที่ทางานเป็ นกะ
พนักงานกะจะมีชวั่ โมงสลับกันไปโดยมีชวั่ โมงการทางานวันละไม่เกิ น 8 ชัว่ โมง การ
ทางานในรอบสัปดาห์จะมีเวลาทางานปกติรวมแล้วไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชัว่ โมง และจะ
มีวนั หยุดประจาสัปดาห์สลับกันไป
1.2.1. กะที่ 1.
 เวลาทางานปกติ คือ 07.00 – 16.00 น.
 เวลาพัก คือ 11.00 – 12.00 น.
1.2.2. กะที่ 2.
 เวลาทางานปกติ คือ 10.00 – 19.00 น.
 เวลาพัก คือ 12.00 – 13.00 น.
หมายเหตุ :
1).บริ ษ ทั ฯ สามารถจะจัดทากาหนดเวลาการท างาน ชนิ ดใหม่ ที่แตกต่า งกับ ที่
กล่ า วมานี้ ไ ด้ห ากมี ค วามจาเป็ นที่ จะต้อ งกระท าเช่ น นั้น และในกรณี ดัง กล่ า วบริ ษ ัท ฯ จะแจ้ง ให้
พนักงานทราบล่วงหน้าถึงชัว่ โมงการทางานซึ่ งจะต้องไม่เกินกว่าชัว่ โมงทางานตามปกติ เช่นนั้น โดย
ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
2. พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกาหนดเวลาทางานที่ บริ ษทั ฯ แจ้งให้ทราบอย่างเคร่ งครัด
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันทางาน เวลาทางาน วันหยุดและเวลาพักได้ตาม
ความเหมาะสมกับการบริ หาร บางส่ วน บางแผนก หรื อทั้งหมดได้ ถ้าบริ ษทั ฯ เห็ นว่าการ
เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเป็ นการสมควรเพื่อเสริ มสมรรถภาพในการทางานเพื่อเหตุอื่นใด โดยแจ้ง
ให้พนักงานทราบล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
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4.

การมาทางานสาย และการออกจากสถานที่ทางานไปก่อนเวลาเลิกงาน
4.1. การมาสาย พนักงานผูใ้ ดที่เกรงว่าจะมาสายหรื อมาทางานช้ากว่าเวลาเข้างานที่กาหนด
ไว้ จะต้องติดต่อทางโทรศัพท์มายังผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเข้างานตามตารางการทางาน และหลังจากที่
มาถึงบริ ษทั ฯ แล้วจะต้องต้องยืน่ จดหมายแสดงถึงสาเหตุของการมาสายนั้นต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที
4.2. การเลิกงานก่อนเวลาที่กาหนด
พนักงานที่ประสงค์จะเลิกงานก่อนเวลาเลิกงานนั้น
จะต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้า โดยกรอกแบบฟอร์ มขออนุ ญาตตามที่กาหนดไว้ทุก
ครั้งไป
4.3. ชัง่ โมงการทางาน ในกรณี ที่มาทางานสาย หักตามความเป็ นจริ งที่มาสาย
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หมวด 4
วันลาและหลักเกณฑ์ การลา
1.

ประเภทการลา บริษัทฯ กาหนดประเภทการลาไว้ดังนี้
1.1 ลาป่ วย
1.2 ลาเพื่อคลอดบุตร
1.3 ลาเพื่อทาหมัน
1.4 ลาเพื่อรับราชการทหาร
1.5 ลาเพื่อการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู้ความสามารถ
1.6 ลาเพื่ออุปสมบท
1.7 ลาหยุดในกรณี อื่นๆ

2.

หลักเกณฑ์ การลา
2.1 การลาป่ วย
2.1.1 พนักงานมีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าที่ป่วยจริ งโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวัน
ทางานปี หนึ่งไม่เกิน 30 วันทางาน
2.1.2. วันลาป่ วยของพนักงาน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อพนักงานเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อ
ป่ วยด้วยเหตุอื่น ๆ จนทาให้ไม่สามารถทางานได้โดยไม่ทราบล่วงหน้า
2.1.3. การลาป่ วยต้องแจ้งโดยเร็ วที่ สุดเท่าที่ จะทาได้ซ่ ึ งโดยปกติ แล้ว จะต้องกระท า
ภายใน 2 ชัว่ โมงแรกของเวลาทางานปกติในวันแรกที่ตอ้ งหยุดงาน โดยให้
พนักงานหรื อบุคคลอื่นติดต่อแจ้งให้บริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบ
ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ถ้าไม่อาจทาได้จะต้องแจ้งโดยเร็ วที่สุดและต้องยื่นใบลาตาม
แบบฟอร์ มของบริ ษทั ฯ ต่ อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตนภายใน 2 ชัว่ โมง
หลังจากเริ่ มงานในวันแรกที่กลับเข้าทางาน
2.1.4
กรณี การลาป่ วยเกิ ดขึ้นภายหลังจากที่มาทางานแล้ว ให้ขออนุมตั ิการลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน
2.1.5. การลาป่ วยตั้งแต่ 3วันทางานขึ้นไปจะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตามจะต้องมีหนังสื อ
รับรองจากแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งมาแสดง (ต้นฉบับ) ถ้าพนักงานไม่อาจ
สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ให้พนักงานชี้แจงให้บริ ษทั ฯ ทราบ และ
บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิจะให้แพทย์ประจาบริ ษทั ฯ ตรวจรักษาอีกครั้งในกรณี ที่เห็น
สมควรเพื่อประกอบการพิจารณา
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2.1.6. พนักงานที่ลาป่ วยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบ่อยครั้งและบริ ษทั ฯพิสูจน์ได้วา่ ไม่
ป่ วยจริ งบริ ษทั ฯ จะพิจารณาโทษทางวินยั ตามความเหมาะสมซึ่งจะพิจารณาเป็ น
กรณี ไป
2.1.7. การลาป่ วยที่เป็ นเท็จ นอกจากจะเป็ นการแจ้งรายงานข้อมูลไม่จริ งต่อผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว ยังถือว่าเป็ นความผิดที่ร้ายแรงต่อบริ ษทั ฯ ฐานกระทาทุจริ ตซึ่งบริ ษทั
ฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
2.1.8 การลาป่ วยหรื อจานวนวันลาป่ วย จะนาไปประกอบการพิจารณาเงิ นเดื อน/
ค่าจ้างประจาปี
2.1.9. ในกรณี ลาป่ วยและไม่ได้นอนพักที่ห้องพยาบาลของบริ ษทั ฯ พนักงานสามารถ
ลาได้ครั้งละอย่างน้อย 4 ชัว่ โมง
2.2 การลาเพือ่ คลอดบุตร
2.2.1. พนักงานหญิงที่มีครรภ์ มีสิทธิ ลาเพื่อคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิ บวัน (รวมวันหยุด) บริ ษทั ฯ จ่ายค่าจ้างในวันทางานให้แก่พนักงาน
ซึ่ งลาคลอดตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่ สิบห้าวัน โดยลาล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน
2.2.2. เนื่องจากการคลอดแม้วา่ จะได้หยุดตามเวลาที่ได้รับอนุญาตให้
ลาคลอดตามข้อ 1 แล้วก็ตาม แต่ยงั ไม่สามารถจะมาปฏิบตั ิงานได้ บริ ษทั ฯ จะ
อนุญาตให้ลาหยุดเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
2.2.3. กรณี ฉุกเฉิ น พนักงานไม่สามารถยืน่ ใบลาล่วงหน้าได้ตามระเบียบ ให้พนักงาน
แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบถึงเหตุผลโดยวิธีใดวิธีหนึ่ งทันที เช่น ทางโทรศัพท์
หรื อ จะให้ญาติหรื อคู่สมรสมาแจ้งการลาแทน
2.2.4. ถ้าพนักงานหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ ง แสดงว่าไม่
อาจทางานในหน้าที่เดิมได้ให้มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ เปลี่ยนงานในหน้าที่เป็ นการ
ชั่วคราวก่ อนหรื อหลัง คลอดได้โ ดยบริ ษ ัท ฯ จะพิ จารณาเปลี่ ย นงานให้แ ก่
พนักงานนั้นตามที่เห็นสมควร
2.3 การลาเพือ่ ทาหมัน
2.3.1. บริ ษทั ฯ อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อทาหมันได้ และมีสิทธิลาเนื่องจากการ
ทาหมันโดยได้รับค่าจ้าง ทั้งนี้จานวนวันลาให้เป็ นไปตามระยะเวลาที่แพทย์แผน
ปั จจุบนั ชั้นหนึ่งเป็ นผูก้ าหนด

13

2.3.2 พนักงานที่จะลาเพื่อทาหมัน จะต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน เมื่อได้รับอนุมตั ิจึงจะลาได้
2.3.3 เมื่ อกลับ เข้า ท างานในวันแรก พนัก งานจะต้องยื่นหนัง สื อรั บ รองแพทย์ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการลา
2.4 การลาเพือ่ รับราชการทหาร
2.4.1. ในกรณี ที่ทางราชการได้ออกหมายเรี ยกตัวพนักงาน เพื่อเข้ารับราชการทหารใน
การเรี ยกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อการฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดสอบความพรั่ง
พร้อมโดยพนักงานจะได้รับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่ง
ไม่เกิน 60 วัน (โดยนับต่อเนื่องและรวมทั้งวันหยุด)
2.4.2. การลาเพื่อรับราชการทหาร พนักงานจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับหมายเรี ย ก การลาเพื่อรับราชการทหาร พนักงานต้องลา
ล่วงหน้า 30 วัน กรณี พนักงานที่ถูกเกณฑ์ทหาร จะต้องลาออกจากการเป็ น
พนักงานของบริ ษทั ฯ
2.4.3. และต้องกลับเข้าทางานภายใน 3 วัน นับจากวันที่พนักงานพ้นหน้าที่ ทางราชการ
ทหาร หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วพนักงานไม่มีการติดต่อกับบริ ษทั ฯ
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อปฏิเสธที่จะเข้าทางานในตาแหน่ งที่บริ ษทั ฯ เสนอ
ให้ (โดยตาแหน่งและ ค่าจ้างไม่ต่ากว่าเดิม) ให้ถือว่าพนักงานผูน้ ้ นั ได้สละสิ ทธิ
ในการที่ จะทางานกับ บริ ษทั ฯ และถื อว่าพนักงานผูน้ ้ ันลาออกจากการเป็ น
พนักงานของบริ ษทั ฯ โดยสมัครใจ
2.5 การลาเพือ่ การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
2.5.1. พนักงานมีสิทธิ ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู้
ความสามารถในกรณี ดังต่อไปนี้
- เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงาน และสวัสดิการสังคม รวมทั้งการฝึ กอบรมหรื อ
พัฒนาเกี่ยวกับทักษะเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
- การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรื ออนุ ญาตให้จดั ขึ้น
2.5.2. พนักงานที่มีสิทธิลา จะต้องเป็ นพนักงานที่ผา่ นการทดลองงานแล้ว
2.5.3. พนักงานต้องยื่นใบลาล่วงหน้าเพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาอนุ มตั ิเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วัน โดยจะต้องระบุถึ งเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง รวมทั้งมี เอกสาร
ประกอบการขออนุ ม ัติ เช่ น หนัง สื อ ตอบรั บ การเข้า ฝึ กอบรม รายละเอี ย ด
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หลักสู ตร ฯลฯ ทั้งนี้ รวมตลอดปี พนักงานมีสิทธิ ลาได้ไม่เกิน 30 วันหรื อ 3 ครั้ง
อย่างใด อย่างหนึ่ง
2.5.4. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ไม่อนุ มตั ิให้ลา หากการลานั้นจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
2.6. การอุปสมบท
2.6.1. พนักงานที่ผา่ นการทดลองงานแล้ว สามารถขอลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 15 วัน
โดยได้รับค่าจ้าง โดยสามารถลาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การลา
อุปสมบทดังกล่าวนี้ พนักงานต้องใช้สิทธิ ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ที่มีสิทธิ ก่อน
ที่เหลือเป็ นลากิจที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาอนุมตั ิให้
2.6.2. การลาอุปสมบท บริ ษทั ฯ จะอนุมตั ิหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของผูบ้ งั คับ
บัญชา ซึ่ งจะต้องไม่เป็ นผลเสี ยหายต่องานของบริ ษทั ฯ
2.6.3. ในปี หนึ่งๆ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ จากัดจานวนผูล้ าอุปสมบทได้ตามความจาเป็ น
2.6.4. ในวันที่พนักงานกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติแล้ว พนักงานต้องนาหลักฐานหรื อ
หนังสื อรับรองการอุปสมบท (ใบสุ ทธิ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเพื่อ
บันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
2.7. การลาหยุดในกรณีอนื่ ๆ
บริ ษทั ฯ จะอนุญาตให้พนักงานลาหยุดได้ในกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยได้รับค่าจ้าง
2.7.1 การลาเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจศพ เมื่อบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา
และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนถึงแก่กรรม โดยยืน่ ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1
วัน เมื่อได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั ฯ แล้วจึงหยุดได้ ทั้งนี้ ลาได้ไม่เกินครั้งละ 5 วัน
2.7.2. ลาเพื่อประกอบพิธีสมรสของพนักงาน โดยยืน่ ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั ฯ แล้วจึงหยุดได้ ทั้งนี้ ลาได้ไม่เกิน 3 วัน
2.7.3. ในกรณี เกิดอัคคีภยั อุทกภัยต่างๆ ซึ่ งเป็ นภัยพิบตั ิทางธรรมชาติทาให้บา้ นเรื อน
ที่พกั อาศัยเกิดเสี ยหายเกินว่าครึ่ งหนึ่งขึ้นไป โดยยืน่ ใบลา และเมื่อได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั
ฯ แล้วจึงหยุดได้ ทั้งนี้ ลาได้ไม่เกิน 3 วัน
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หมวด 5
วันหยุดและหลักเกณฑ์ การหยุด
1.

วันหยุดประจาสั ปดาห์
1.1 พนักงานทุกคนจะมีวนั หยุดประจาสัปดาห์ละ 1 วัน วันหยุดแต่ละสัปดาห์อาจจะแตกต่าง
กันตามความจาเป็ นของงาน
1.2 บริ ษทั อาจให้พนักงานแต่ละคนสะสมและเลื่อนวันหยุดประจาสัปดาห์ออกไปเมื่อใดก็ได้แต่
จะอยูใ่ นระยะไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน
1.3 บริ ษทั ฯ สามารถจะจัดทากาหนดเวลาการทางาน ชนิ ดใหม่ที่แตกต่างกับที่กล่าวมานี้ ได้
หากมี ความจาเป็ นที่ จะต้องกระทาเช่ นนั้น และในกรณี ดงั กล่ าวบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้พนักงาน
ทราบล่วงหน้าถึ งชัว่ โมงการทางานซึ่ งจะต้องไม่เกิ นกว่าชัว่ โมงทางานตามปกติ เช่ นนั้น โดย
ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

2.

วันหยุดตามประเพณี บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีวนั หยุดตามประเพณี ปีหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน ทั้งนี้
อาจมีการเปลี่ ยนแปลงวันหยุดได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปี โดยรวมวันแรงงานแห่ งชาติ
ด้วยและพนักงานจะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทางาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ถ้าวันหยุดตามประเพณี ตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์
ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี วนั นั้นไปหยุดในวันทางานถัดไป

3.

วันหยุดพักผ่ อนประจาปี
3.1. พนักงานที่ทางานกับบริ ษทั ครบ 1 ปี ติดต่อกันมีสิทธิ หยุดพักผ่อนได้ปีละ 6 วัน
3.2. เพื่อความจาเป็ นในการทางานที่ต่อเนื่ อง งานเร่ งด่วน บริ ษทั สามารถกาหนดวันหยุด
พักผ่อนประจาปี ให้กบั พนักงานได้ตามความเหมาะสม
3.3. บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าหนดวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้แก่พนักงานแต่ละคน โดยพนักงาน
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ จะต้องยืน่ ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทางาน และจะหยุดได้ก็
ต่อเมื่อได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือ
ว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่
3.4. การหยุดพักผ่อนประจาปี แต่ละครั้งจะต้องหยุดไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
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หมวด 6
หลักเกณฑ์ การทางานล่ วงเวลา และทางานในวันหยุด
1.

หลักทัว่ ไป
1.1 ในกรณี ที่ลกั ษณะหรื อสภาพของงานจาเป็ นต้องทาติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสี ยหายแก่งาน
หรื อเป็ นงานฉุ กเฉิ นโดยจะหยุดเสี ยมิได้ บริ ษทั ฯ โดยกรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย อาจจะสั่งพนักงานคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อทั้งหมดให้ทางานเกินเวลา
ทางานปกติตามความในหมวด 3 หรื อมาทางานในวันหยุดตามหมวด 5 ได้
1.2 เพื่อประโยชน์แก่การจาหน่าย และการบริ การ พนักงานจะทางานล่วงเวลา หรื อทางานใน
วันหยุด หรื อทางานล่ วงเวลาในวันหยุดได้ตามที่ บริ ษทั ฯ สั่งเท่านั้น บริ ษทั ฯ อาจให้
พนักงานทางานนอกหรื อเกินเวลาทางานปกติ หรื อในวันหยุดเท่าที่จาเป็ น

2.

อัตราค่ าล่วงเวลา
2.1 ค่าล่วงเวลา
บริ ษทั ฯ ให้พนักงานทางานล่วงเวลาในวันทางาน พนักงานจะได้รับค่าล่วงเวลาใน
อัตราไม่น้อยกว่าหนึ่ งเท่าครึ่ งของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมง
ที่ ท าหรื อไม่ น้อยกว่า หนึ่ ง เท่ า ครึ่ งของอัตราค่ า จ้า งต่ อหน่ วยในวันท างานตามจานวน
ผลงานที่ทาได้สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย

3.

ค่ าทางานในวันหยุด
3.1 พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด (เช่น วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี
และวันหยุดพักผ่อนประจาปี )
ถ้ามาทางานในวันหยุด จะได้รับค่าทางานในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเท่าของค่าจ้าง
ในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทางานในวันหยุด หรื อตามผลงานที่ทาได้ในวันหยุด
สาหรับพนักงานตามผลงาน โดยคานวณเป็ นหน่ วยตามที่ ได้รับคาสั่งให้มาทางานใน
วันหยุด
3.2 พนักงานที่ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด (เช่น วันหยุดประจาสัปดาห์สาหรับพนักงาน
รายชัว่ โมง รายวัน และตามผลงาน)
ถ้า มาท างานในวันหยุด จะได้รับ ค่ า ท างานในวันหยุดสองเท่ า ของค่ า จ้า งใน
วันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทางานในวันหยุด หรื อตามผลงานที่ทาได้ในวันหยุด
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4. ค่ าทางานล่ วงเวลาในวันหยุด
พนักงานมีสิทธิ ได้รับค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด เมื่อได้ทางานในวันหยุดเกิ นเวลา
ทางานปกติของวันทางานในอัตราสามเท่าของค่าจ้างในวันทางาน สาหรับจานวนชัว่ โมงที่ทา
เกินเวลาทางานปกติ หรื อตามผลงานที่ทาได้เกินสาหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
คานวณเป็ นหน่วย ตามที่ได้รับคาสั่งให้มาทางานล่วงเวลาในวันหยุด
5.

พนักงานทีไ่ ม่ มีสิทธิได้ รับค่ าทางานล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
พนักงานซึ่ งมีอานาจหน้าที่ทาการแทนบริ ษทั ฯ สาหรับกรณี การจ้าง การให้บาเหน็จ
การลดค่าจ้าง หรื อการเลิ กจ้าง ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าทางานล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

6.

พนักงานที่ทางานล่วงเวลาและทางานล่วงเวลาในวันหยุดในกรณีดังต่ อไปนี้
มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงิ นเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวน
ชัว่ โมงที่ทา
6.1 งานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพที่ตอ้ งออกไปทางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรื อสภาพ
ของงานไม่อาจกาหนดเวลาทางานที่แน่นอนได้
6.2 งานอยูเ่ วรเฝ้ าดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การทางานตามปกติของพนักงาน
6.3 งานเฝ้ าดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สิน
ทั้งนี้ เว้นแต่บริ ษทั ฯ ตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรื อค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่พนักงาน

7.

เพือ่ ประโยชน์ แก่ การคานวณค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ในกรณี ที่พนักงานได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางาน หมายถึง
ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิ บและจานวนชัว่ โมงทางานในวันทางานต่อวันโดยเฉลี่ย
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หมวด 7
วันและสถานที่ทจี่ ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
บริ ษทั ฯ กาหนดจ่ายค่าจ้างในวันทางาน ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด (ของวันที่ 21 ของเดือนนี้ ถึงวันที่ 20 ของเดือนถัดไป) ให้แก่พนักงานในวันทางานปกติ
เดือนละ 1 ครั้งในวันสิ้ นเดือน
โดยจ่ายให้ ณ ที่ทาการของบริ ษทั ฯ หรื อจ่ายผ่านธนาคาร ซึ่ งให้
พนักงานเปิ ดบัญชีออมทรัพย์กบั ธนาคารที่บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้พนักงานทราบ โดยได้รับความ ยินยอม
จากพนักงาน
กรณี วนั ที่ จ่ายค่าจ้างในวันทางาน ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดตรงกับวันหยุดธนาคาร หรื อ วันหยุดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะจ่ายก่อนวันหยุด 1 วันทางาน
ในกรณี เลิ ก จ้า งก่ อนถึ ง กาหนดเวลาจ่ า ยค่ า จ้า ง ค่ า ล่ วงเวลา ค่า ท างานในวันหยุด และ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่พนักงานภายใน 3 วันนับตั้งแต่วนั ที่เลิกจ้าง
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หมวด 8
วินัยและโทษทางวินัย
1.

วัตถุประสงค์ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในหมวดนี้ข้ ึนโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.1 เพื่อเป็ นแนวทางของผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณา ส่ งเสริ ม แก้ไข หรื อปรับปรุ งความ
ประพฤติของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
1.2 เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานในเรื่ องวินยั ในการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
1.3 เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ วินัย อันจะนาไปสู่ ค วามเจริ ญก้า วหน้า ของ
พนักงานและบริ ษทั ฯ
1.4 เป็ นส่ วนช่วยส่ งเสริ มให้การดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดว้ ยความมี
ระเบียบ เป็ นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและก่อให้เกิดความสงบสุ ขในการทางานร่ วมกัน

2.

นโยบาย บริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายในเรื่ องวินยั ของพนักงานไว้ดงั นี้
2.1 ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพยายามป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาในการลงโทษทางวินยั ด้วยการใช้
หลักเกณฑ์การบริ หารบุคคล หรื อการปกครองที่ดี
2.2 ตามปกติ แล้วการดาเนิ นการลงโทษทางวินัยจะทาเป็ นขั้นตอน เพื่อให้พนักงานได้มี
โอกาสปรับปรุ งตนเอง นอกเสี ยจากความผิดนั้นมีลกั ษณะร้ายแรง
วินัยพนักงาน
เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานร่ วมกัน
พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบดังต่อไปนี้
3.1 วินยั ทัว่ ไป
3.1.1 ประพฤติตนเป็ นพลเมืองดีอยูใ่ นระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ประพฤติชวั่
กระทาหรื อร่ วมกันกระทาการใด ๆ อันเป็ นการผิดกฎหมายของบ้านเมืองทั้งใน
และนอกบริ เวณบริ ษทั ฯ
3.1.2 เชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา
3.1.3 ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้โดย
เคร่ งครัด
3.1.4 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนเองให้บริ ษทั ฯ ทราบในกรณี เปลี่ยนชื่อ /
นามสกุ ล ที่ อ ยู่ อ าศัย สมรส/หย่ า ร้ า ง มี บุ ต ร บุ ค คลในครอบครั ว เสี ย ชี วิ ต
เปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชน ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่เปลี่ ยนแปลงใน
แต่ละกรณี
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3.1.5 รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งสิ่ งของหรื อสิ่ งปฏิกลู ใด ๆ นอกภาชนะที่บริ ษทั ฯ จัดไว้
3.1.6 ช่วยกันดูแลประหยัดการใช้วสั ดุอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้พลังงานและสิ่ งอื่นๆ
ให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด
3.1.7 ไม่มาทางานสาย ไม่กลับก่อนเวลา หรื อไม่ลาหยุดงานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
หรื อเป็ นการพร่ าเพรื่ อ
3.1.8 ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน ชักจูง รู้เห็นเป็ นใจ หรื อเพิกเฉยต่อการกระทาความผิด
ของพนักงานอื่น
3.1.9 ห้ามรับจ้างทางานให้ผอู้ ื่นหรื อดาเนินธุ รกิจใด ๆ อันอาจเป็ นผลกระทบกระเทือน
เวลาทางานหรื อกิจการของบริ ษทั ฯ
3.1.10 ห้ามนาสิ่ งของ เครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ไปใช้ประโยชน์
ส่ วนตัวหรื อใช้เพื่อการอื่น ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
3.1.11 ไม่ประพฤติตนหรื อกระทาการใด ๆ ให้บริ ษทั ฯ เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงหรื ออาจได้รับ
ความเสี ยหาย
3.1.12 ระมัดระวังดูแลรักษาสิ่ งของหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบเมื่อทาสิ่ งของหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เสี ยหายหรื อสู ญหาย
3.1.13 ห้ามปิ ดประกาศ โฆษณา ขีดเขียนข้อความ แจกใบปลิ ว เผยแพร่ เอกสาร หรื อ
สิ่ งตีพิมพ์ใด ๆ ในบริ เวณของบริ ษทั ฯ โดยมิได้รับอนุ ญาต รวมทั้งการปลด
ทาลาย ขีดเขียน เพิ่มเติมเอกสาร ประกาศ หรื อคาสั่งใด ๆ ของบริ ษทั ฯ ด้วย
3.1.14 ไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ งอันอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความ
เสี ยหาย
3.1.15 ไม่ดูหมิ่นหรื อหมิ่นประมาทบุคคลอื่น หรื อเหยียดหยามผูบ้ งั คับบัญชา หรื อลูกค้า
หรื อผูม้ าติดต่อ หรื อกระทาอื่น ๆ ที่เป็ นการอันไม่สมควร
3.1.16 หากพนักงานหญิงตั้งครรภ์ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.1.17 พนักงานปฏิ เสธไม่ยอมรั บการตรวจโรคและตรวจสุ ขภาพโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
3.2 ระเบียบการเข้าหรื อออกบริ เวณบริ ษทั ฯ
3.2.1 พนักงานที่ บ ริ ษ ทั ฯ ก าหนดให้บนั ทึ ก เวลาทางาน ต้องบันทึ กเวลาด้วยตนเอง
ทุกครั้งเมื่อเข้าทางาน เลิ กงาน และ/หรื อ ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนดห้าม
บันทึกเวลาแทนผูอ้ ื่น หรื อรู้เห็นเป็ นใจให้ผอู้ ื่นบันทึกเวลาให้
3.2.2 พนักงานที่เข้ามาในบริ เวณของบริ ษทั ฯ จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อย
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3.2.3 พนักงานที่จะออกจากสถานที่ทางานในระหว่างเวลาทางาน และเวลาพักของ
ตนเอง ไม่วา่ กรณี ใดต้องปฏิบตั ิตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนดทุกครั้ง และใน
กรณี ที่เป็ นการออกจากบริ ษทั ฯ โดยไม่กลับมาอีกให้บนั ทึกเวลาด้วย
3.2.4 ต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงานต่อยามรักษาการณ์ เมื่อผ่านเข้าบริ ษทั ฯ หรื อ
เมื่อยามรักษาการณ์ขอให้แสดง
3.2.5 นอกจากการทางานตามหน้าที่ ห้ามเข้ามาหรื ออยู่ภายในสถานที่ทางานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
3.2.6 การนาสิ่ งของหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ออกจากบริ ษทั ฯ ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม
จะต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตน าสิ่ ง ของหรื อทรั พ ย์ สิ นที่ จ ะน าออกนั้ นต่ อ ยาม
รักษาการณ์
ต้องให้ยามรักษาการณ์ตรวจสิ่ งของที่นาติดตัวเข้ามา หรื อเมื่อออกจากบริ ษทั ฯ
3.2.8 ไม่ใช้เวลาทางานต้อนรับ หรื อพบปะผูม้ าเยือนในธุ รกิจส่ วนตัว หากจาเป็ นต้อง
ได้รับอนุ ญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อน และให้ใช้สถานที่ตามที่บริ ษทั ฯ จัดไว้
โดยใช้เวลาเท่าที่จาเป็ น
3.2.9 ห้ามนาสัตว์เลี้ยงใด ๆ เข้ามาในบริ เวณบริ ษทั ฯ
3.2.10 ห้ามนาเข้าหรื อใช้เสพ หรื อมีไว้ครอบครองซึ่งอาวุธ ยาเสพติด สิ่ งมึนเมา หรื อสิ่ ง
ที่ผดิ กฎหมายภายในบริ เวณบริ ษทั ฯ
3.2.11 ห้ามพนักงานที่อยูใ่ นลักษณะมึนเมาเข้ามาภายในบริ ษทั ฯ
3.3 การมาทางาน
3.3.1 พนัก งานต้องมาท างานอย่า งปกติ และสม่ า เสมอตามวันเวลาท างานที่ บ ริ ษ ทั ฯ
กาหนด
3.3.2 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามระเบียบในเรื่ องการลงเวลาเข้าและออกงานโดยเคร่ งครัด
3.3.3 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการลา หรื อการหยุดงานโดยเคร่ งครัด
3.3.4 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกาหนดการและเวลาในเรื่ องการเข้าทางาน การออกไป
และการกลับเข้ามาในการปฏิบตั ิงานนอกบริ ษทั ฯ และการเลิกงาน
3.3.5 พนักงานห้ามทาบัตรบันทึกเวลาชารุ ด สู ญหาย หรื อแก้ไขข้อความใด ๆ
3.4 การปฏิบตั ิหน้าที่
3.4.1 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามคาสั่ง เมื่อบริ ษทั ฯ มีคาสั่งให้โยกย้ายพนักงานไปประจา
หน่วยงานใดไม่วา่ จะเป็ นการชัว่ คราวหรื อเป็ นการถาวร
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3.4.2 พนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ขยันหมัน่ เพียร
3.4.3 พนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตั้งใจ สุ ขมุ รอบคอบ และด้วยความพร้อมทั้ง
ร่ างกายและจิตใจ
3.4.4 พนักงานต้องใช้เวลาในการทางานทั้งหมดของตนให้เป็ นประโยชน์ต่องานตาม
หน้าที่
3.4.5 พนัก งานต้องไม่ท างานให้กบั บุ คคลหรื อองค์กรอื่ นใด อันอาจกระทบต่ อการ
ท างานให้ แก่ บ ริ ษ ัท ฯ ทั้ง นี้ ไ ม่ ว่า จะได้รั บ ค่ า จ้า งหรื อผลประโยชน์ ตอบแทน
หรื อไม่
3.4.6 พนักงานต้องไม่เสพสุ รา หรื อยาเสพติด หรื ออยูใ่ นอาการมึนเมาภายในบริ เวณ
บริ ษทั ฯ หรื อขณะปฏิบตั ิหน้าที่
3.4.7 ห้ามพนักงานปิ ดประกาศ นัดพบ ประชุ ม อภิปรายภายในบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
จาหน่ า ยจ่ า ยแจกเอกสารภายในบริ ษ ัท ฯ โดยไม่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
3.4.8 ห้ามนาบุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริ เวณบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.4.9 ห้ามสู บบุหรี่ ภายในบริ เวณบริ ษทั ฯ เว้นแต่สถานที่ที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้
3.4.10 ห้ามฝ่ าฝื นระเบียบการแต่งชุ ดทางาน
3.4.11 ห้ามใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร โดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
3.4.12 ห้ามรับประทานอาหาร หรื อของขบเคี้ยวในเวลาทางาน
3.4.13 ห้ามละทิ้งหน้าที่ หรื อขาดงาน
3.4.14 ห้ามทาประการอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดย
ถูกต้องและสุ จริ ต
3.4.15 พนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อความรับผิดชอบตามที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด
3.4.16 พนักงานจะต้องปฏิ บ ตั ิ ตามคาสั่ งของผูบ้ งั คับ บัญชา ในกรณี เลื่ อนตาแหน่ ง
โยกย้าย หรื อการมอบหมายงาน
3.4.17 พนักงานจะต้องพึงรักษาสุ ขภาพของตนให้พร้อมที่จะทางานให้กบั บริ ษทั ฯ
3.4.18 พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
3.4.19 พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด วิธีการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการ
ทางาน
3.4.20 พนักงานจะต้องสวมใส่ หรื อใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
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3.4.21 กรณี ที่พนักงานแสดงเจตนาที่จะทางานล่วงเวลา หรื อทางานในวันหยุดแล้วแต่
กรณี แต่ไม่ม าปฏิ บ ตั ิ งานนั้นโดยไม่มี เหตุ ผลอันสมควร และส่ งผลให้บ ริ ษทั ฯ
ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาโทษทางวินยั ตามข้อบังคับเกี่ ยวกับ
การทางาน
3.5 การรักษาความลับของบริ ษทั ฯ
3.5.1 พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้าของบริ ษทั ฯ และพนักงานอื่น หรื อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
3.5.2 พนักงานต้องรักษาความลับและชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
3.5.3 พนักงานต้องไม่เปิ ดเผยค่าจ้างหรื อเงิ นเดื อน อัตราการขึ้นเงิ นเดื อนของตนเอง
หรื อของผูอ้ ื่ น จะโดยเจตนาหรื อ ไม่ เจตนาก็ ตาม ท าให้พ นัก งานผูไ้ ม่ มี หน้า ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ
3.6 การรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
3.6.1 พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการประกอบธุ รกิจอื่นใด อันอาจมีผลกระทบ
กระเทือนถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
3.6.2 พนักงานต้องไม่ปฏิ บตั ิสิ่งใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไม่ว่า
ทางตรงและทางอ้อม
3.6.3 พนักงานต้องรักษาและเสริ มสร้างชื่อเสี ยงอันดีงามของบริ ษทั ฯ
3.6.4 พนักงานต้องรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยถือเสมือนว่าเป็ นผลประโยชน์
ของตนเอง
3.7 การใช้และการระวังรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
3.7.1 พนักงานต้องไม่สูบบุหรี่ หรื อก่อให้เกิดประกายไฟในสถานที่ซ่ ึ งเก็บวัตถุไวไฟ
หรื อวัตถุซ่ ึ งเป็ นเชื้ อเพลิ งภายในบริ เวณบริ ษทั ฯ หรื อขณะปฏิบตั ิหน้าที่ ยกเว้น
สถานที่ซ่ ึงจัดไว้ให้
3.7.2 พนัก งานต้องไม่ นาอุ ปกรณ์ ท รั พ ย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้นอกเหนื อจากการ
ทางานให้แก่บริ ษทั ฯ
3.7.3 พนักงานต้องระวังทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มิให้สูญหายหรื อถูกทาลายไป แม้จะ
ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของตน
3.7.4 พนักงานต้องศึกษา และทาความเข้าใจถึงวิธีการใช้ และคาแนะนาในด้านความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ก่อนที่จะใช้เสมอ
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3.7.5 พนักงานต้องใช้ และบารุ งรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เสมือนบุคคลทัว่ ไปพึงใช้
และบารุ งรักษาทรัพย์สินของตนเอง
3.7.6 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามคาสั่ง หรื อระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
3.8 ความซื่อสัตย์สุจริ ต
3.8.1 พนักงานต้องไม่เปลี่ ยนแปลง ปลอม แก้ไข ตัดทอน หรื อทาลายเอกสารต่าง ๆ
ของบริ ษทั ฯ หรื อเอกสารที่มีการเกี่ยวข้องระหว่างบริ ษทั ฯ กับพนักงานโดยไม่มี
อานาจหน้าที่ที่จะกระทาการดังกล่าว
3.8.2 พนักงานต้องแจ้งข้อมูลส่ วนตัวของตนตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการแก่บริ ษทั ฯ ตาม
ความเป็ นจริ งและถ้าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้แล้วไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ งไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด พนักงานต้องรายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้บริ ษทั ฯ ทราบโดยเร็ วที่สุด
3.8.3 พนักงานต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ ในการสอบสวนเรื่ องราวต่าง ๆ ที่
บริ ษทั ฯ ต้องการ และในการร่ วมมือดังกล่าวพนักงานจะต้องกระทาการต่าง ๆ
ด้วยความสุ จริ ต
3.8.4 พนักงานต้องไม่อาศัยอานาจหน้าที่ หรื อโอกาสในการทางานกับบริ ษทั ฯ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ใด ๆ อันขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชี พของตน ระเบียบประเพณี
ในการทางาน กฎหมาย หรื อขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
3.8.5 พนักงานต้องไม่แจ้งข้อความเท็จหรื อลาป่ วยเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบริ ษทั ฯ
3.8.6 พนักงานต้องยินยอมให้ยามรั กษาการณ์ ของบริ ษทั ฯ ตรวจในกรณี ที่เกิ ดความ
สงสัยว่าจะมีสิ่งของที่ผิดกฎหมาย หรื อได้มาจากการกระทาผิดกฎหมาย หรื อ
อาวุธอยูใ่ นตัวพนักงาน
3.8.7 พนักงานต้องไม่ปกปิ ด หรื อบิ ดเบื อนความจริ งเพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์ของตน
และผูอ้ ื่น
3.8.8 พนักงานต้องไม่แจ้งหรื อให้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.8.9 พนักงานต้องรักษาไว้ซ่ ึ งงานในหน้าที่ในลักษณะสร้ างเสริ ม หรื อรักษาไว้ซ่ ึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน และไม่จงใจหรื อเจตนาปฏิบตั ิงานให้ล่าช้า
3.8.10 พนักงานจะต้องบริ การลูกค้าเต็มความสามารถ หรื อจะต้องรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ อย่างสู งสุ ด
3.9 ความประพฤติ
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4.

3.9.1 พนักงานต้องไม่ทาการทะเลาะวิวาท หรื อใช้กาลังประทุษร้ายซึ่ งกันและกันใน
บริ เวณบริ ษทั ฯ ความในข้อนี้ หมายความรวมถึงสถานที่อื่น เมื่อบริ ษทั ฯ จัดงาน
หรื อมีงานนอกสถานที่บริ ษทั ฯ หรื อในขณะทางานนอกสถานที่และรถรับ-ส่ ง
3.9.2 พนักงานต้องเป็ นผูต้ รงต่อเวลาในการนัดหมายอันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
3.9.3 พนักงานต้องใช้จ่ายเงินทองที่เหมาะสมกับสถานภาพทางการเงินของตน โดยไม่
ปล่อยให้ตนเองมีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.9.4 พนัก งานต้องไม่พ กอาวุธ หรื อครอบครองสิ่ ง ผิดกฎหมายเข้ามาในบริ ษ ทั ฯ
หรื อในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
3.9.5 พนักงานต้องประพฤติตนให้อยูใ่ นศีลธรรมอันดี หรื อไม่ประพฤติชวั่ ร้ายอย่าง
ร้ายแรงทั้งในและนอกบริ เวณบริ ษทั ฯ
3.9.6 พนักงานต้องเชื่อฟัง และปฏิบตั ิตามคาสั่งอันชอบธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
บริ ษทั ฯ ทั้งคาสัง่ ด้วยวาจาลายลักษณ์อกั ษร และการสื่ อข้อความอื่น ๆ
3.9.7 พนักงานต้องเป็ นผูม้ ีสัมมาคารวะ ไม่พูดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว หรื อแสดงข้อความ
หรื อแสดงกิ ริยาอาการเป็ นการส่ อเสี ยด เหยียดหยาม ประณาม หรื อดู หมิ่ น
พนักงานอื่น หรื อผูบ้ งั คับบัญชา
3.9.8 พนักงานต้องไม่ยุยง ส่ งเสริ ม หรื อสนับสนุ นให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี
การทะเลาะวิว าท หรื อ การท าร้ า ยร่ า งกายในหมู่ พ นัก งานของบริ ษ ัท ฯ หรื อ
ระหว่างพนักงานของบริ ษทั ฯ กับบุคคลภายนอก
3.9.9 พนักงานต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาโดย
เจตนาถึงแม้วา่ จะไม่ถูกดาเนินคดีก็ตาม เช่น เล่นการพนัน
3.9.10 พนักงานต้องไม่เล่ นการพนันในบริ เวณบริ ษทั ฯ หรื อในบริ เวณบ้านพัก ของ
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นเวลาทางานหรื อนอกเวลาทางานก็ตาม หรื อห้ามเล่นการ
พนันในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ไม่วา่ ในหรื อนอกสถานที่ทางาน หรื อส่ งเสริ มให้มีการ
เล่นการพนัน หรื อมีหนี้ สินจากการเล่นการพนัน หรื อถูกจับกุมเนื่ องจากเล่นการ
พนันในสถานที่ทางาน
3.9.11 พนักงานต้องไม่กระทาการล่วงเกินทางเพศซึ่ งกันและกันในเวลาทางาน หรื อใน
สถานที่ทางาน หรื อในบริ เวณบ้านพักของบริ ษทั ฯ หรื อบนรถรับ - ส่ งพนักงาน
บทลงโทษ
วินยั ของพนักงานตามที่ระบุมานี้พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และ
อนุโลมบังคับใช้ถึงบ้านพักหรื อรถรับ - ส่ งพนักงานด้วย ถ้าพนักงานผูใ้ ดปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิใด ๆ อันถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นวินยั ดังกล่าวจะต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามลักษณะ
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แห่งความผิด หรื อความหนักเบาของการกระทาผิด หรื อร้ายแรงเกิดขึ้น การลงโทษจะเป็ นไป
ตามข้อหนึ่งข้อใด หรื อหลายข้อรวมกันก็ได้ตามบทลงโทษทางวินยั บริ ษทั ฯ กาหนด
บทลงโทษทางวินยั ไว้ 4 ประการดังนี้
4.1 การตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็ นหนังสื อไว้เป็ นหลักฐาน
4.2 การตักเตือนเป็ นหนังสื อ
4.3 พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
4.4 เลิกจ้าง
5.

การเลิ ก จ้า งโดยไม่ จ่ า ยค่ า ชดเชย ผูม้ ี อ านาจลงโทษมี ห ลัก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาพนัก งาน
ผูก้ ระทาผิด ดังนี้
5.1 ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริ ษทั ฯ
5.2 จงใจทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
5.3 ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
5.4 ฝ่ าฝื นข้อบัง คับ เกี่ ย วกับ การทางาน หรื อระเบี ย บ หรื อคาสั่ งของบริ ษ ทั ฯ อันชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรมและบริ ษทั ฯ ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ที่ร้ายแรง
นายจ้างไม่จาเป็ นต้องตักเตือน หนังสื อเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่
ลูกจ้างได้กระทาผิด
5.5 ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกัน ไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตามโดยไม่มี
เหตุอนั สมควร
5.6 ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ต้องเป็ นกรณี ที่เป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความ
เสี ยหาย

6.

ในกรณี ที่พนักงานทาผิดวินยั บริ ษทั ฯ จะมีคาสั่งพักงานระหว่างสอบสวนเป็ นหนังสื อโดยระบุ
สาเหตุความผิด และกาหนดระยะเวลาพักงานเพื่อสอบสวนได้ไม่เกิ นเจ็ดวัน โดยจะแจ้งให้
พนักงานทราบก่อนพักงานในระหว่างการพักงาน บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานตามอัตราที่
กาหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้าสิ บของค่าจ้างในวันทางานเมื่ อการสอบสวนเสร็ จสิ้ น แล้ว
ปรากฏว่าพนักงานไม่มีความผิด บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานเท่ากับร้อยละห้าสิ บของ
ค่าจ้างในวันทางานนับแต่วนั ที่พนักงานถูกสั่งพักงานพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิ บห้าต่อปี
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6.1 ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของ
บริ ษทั ฯ เพื่อความเหมาะสม ตามสภาพของสถานการณ์ภายหน้า โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายแรงงาน
6.2 ผูม้ ีอานาจพิจารณาและดาเนินการลงโทษทางวินยั คือ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา แต่
ละแผนกเป็ นผูล้ งโทษ หรื อ บุคคลที่ได้รับการมอบหมาย
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หมวด 9
การร้องทุกข์
1.

วัตถุประสงค์ บริ ษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.1 เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั ฯ กับพนักงาน
1.2 เพื่อลดหรื อขจัดปั ญหาข้อข้องใจอันจะส่ งผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจของพนักงาน
1.3 เพื่อให้มีการวินิจฉัยการลงโทษทางวินยั อย่างเที่ยงธรรมและถูกต้อง

2.

ระเบียบปฏิบตั ิวา่ ด้วยการร้องทุกข์
2.1 ขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์
บริ ษทั ฯ มีความปรารถนาที่จะให้การทางานของพนักงานเป็ นไปด้วยความเข้าใจ
ที่ดีระหว่างบริ ษทั ฯ กับพนักงานอันจะยังประโยชน์สุขด้วยกันทั้งสองฝ่ าย ดังนั้นในกรณี
ที่พนักงานมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทางานหรื อสภาพการทางาน
หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องใด ๆ พนักงานมีสิทธิ ที่จะยื่นคาร้ องทุกข์เป็ นการ
ส่ วนตัวได้
2.2 วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์
พนักงานที่ตอ้ งการยืน่ คาร้องทุกข์ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 ให้พนักงานยืน่ คาร้องทุกข์เป็ นหนังสื อ ระบุถึงสาเหตุ ระบุถึงวิธีการแก้ไขคาร้อง
ทุกข์และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ยื่นต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มี
ข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น
2.2.2 พนักงานผูม้ ีขอ้ ร้องทุกข์จะต้องเป็ นผูย้ ื่นข้อร้องทุกข์ดว้ ยตนเอง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
ไม่รับพิจารณาในกรณี ที่พนักงานผูอ้ ื่นเป็ นผูย้ นื่ ร้องทุกข์แทน
2.3 การสอบสวนและการพิจารณาข้อร้องทุกข์
2.3.1 เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งที่ได้รับคาร้องทุกข์จากพนักงานแล้ว จะดาเนิ นการ
หาทางยุติและชี้ แจงด้วยวาจา หรื ออาจตอบเป็ นหนังสื อแก่พนักงานผูย้ ื่นคาร้อง
ทุกข์ภายใน 14 วันทางาน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องทุกข์น้ นั
2.3.2 กรณี พนักงานผูย้ นื่ คาร้องทุกข์ ไม่ได้รับคาตอบจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง
ตามข้อ 2.3.1 ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หรื อได้รับคาตอบแล้วแต่ยงั ไม่เป็ นที่
น่าพอใจให้พนักงานยืน่ อุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับบริ หารอีกครั้ง
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับทราบผลตามข้อ 2.3.1 โดยผูบ้ งั คับบัญชาระดับ
บริ หารที่ได้รับคาอุทธรณ์ร้องทุกข์ดงั กล่าวจะวินิจฉัยและแจ้งผลให้พนักงาน
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ทราบภายใน 14 วันทางาน นับแต่วนั ที่ได้ยื่นอุทธรณ์ร้องทุกข์และผลการวินิจฉัย
ของผูบ้ งั คับบัญชาระดับบริ หารถือว่าเป็ นอันสิ้ นสุ ด
2.4 กระบวนการยุติขอ้ ร้องทุกข์
2.4.1 กรณี ที่พนักงานไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ ให้ถือว่า
ไม่มีขอ้ ร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ร้องทุกข์เกิดขึ้น หรื อข้อร้องทุกข์ หรื ออุทธรณ์น้ นั
เป็ นอันสิ้ นสุ ดแล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดีระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
อาจจะขยายออกไปได้เมื่อมีการตกลงยินยอมกันระหว่างพนักงานผูร้ ้องทุกข์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับบริ หาร
2.4.2 ผูม้ ีอานาจในการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์ตามข้อ 2.3.1, 2.3.2 จะต้องพิจารณาแก้ไข
ปั ญหาด้วยความยุติธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างพนักงานกับ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้พนักงานอาจขอคาปรึ กษาจากผูจ้ ดั การแผนกเกี่ยวกับปั ญหา และ
คาร้องทุกข์ของพนักงาน และแนวปฏิบตั ิในการร้องทุกข์ที่ถูกต้องได้ตลอดเวลา
2.5 ความคุม้ ครองผูย้ นื่ ร้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ยึดหลักความเสมอภาค และความยุติธรรมตลอดจนมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กรเป็ นสาคัญ ดังนั้นพนักงานผูย้ นื่ ร้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
กับ ข้อร้องทุกข์ บริ ษทั ฯ จะให้การเอาใจใส่ และพิจารณาด้วยความเป็ นธรรมเพื่อดารง
ไว้ซ่ ึงบรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
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หมวด 10
การเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
1.

นโยบาย
1.1 ถึ งแม้ว่าบริ ษทั ฯ มี ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้พนักงานทุกคนได้ทางานกับบริ ษทั ฯ
อย่างผาสุ กและประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน แต่อาจจะมีบางครั้งคราวที่พนักงาน
ที่ประสงค์จะออกจากบริ ษทั ฯ หรื อทางบริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นที่จะต้องเลิกจ้างด้วย
เหตุผลต่าง ๆ ตามแต่กรณี
1.2 เมื่อพนักงานผูใ้ ดพ้นสภาพการเป็ นพนักงานไม่วา่ กรณี ใด ๆ ก็ตาม พนักงานจะต้องส่ งคืน
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่พนักงานได้เบิกไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และพนักงานผูใ้ ดมี
หนี้สินของบริ ษทั ฯ จะต้องใช้หนี้สินต่าง ๆ ต่อบริ ษทั ฯ
1.3 พนักงานที่ ประสงค์จะลาออกต้องแจ้ง เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ของตนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

2.

การเลิกจ้างและการพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
การเลิกจ้างและการพ้นสภาพการเป็ นพนักงานจะมีข้ ึนในกรณี ต่อไปนี้
2.1 ตาย
2.2 ลาออก
ในกรณี ที่สัญญาจ้างไม่มีกาหนดระยะเวลา บริ ษทั ฯ หรื อพนักงานอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง
โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสื อให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบ ในเมื่อถึงหรื อก่อนจะถึ งกาหนดจ่าย
ค่ า จ้า งคราวหนึ่ ง คราวใด เพื่ อให้เป็ นผลเลิ ก สั ญ ญากัน เมื่ อถึ ง ก าหนดจ่ า ยค่ า จ้า งคราวถัดไป
ข้างหน้าก็ได้แต่ไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน
2.3 เลิกจ้างในระหว่างทดลองงาน
2.4 เลิกจ้างเพราะเหตุผดิ วินยั
2.5 เลิกจ้างในกรณี ใด กรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้จะได้ค่าชดเชย
2.5.1 เลิกจ้างเนื่องจากคนล้นงาน โดยปรากฏว่ามีคนมากกว่างานและทาให้บริ ษทั ฯ เกิด
ความสู ญเปล่าหรื อกรณี ที่บริ ษทั ฯ เห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องยุบหน่วยงานนั้น
2.5.2 เลิกจ้างเนื่องจากสุ ขภาพของพนักงานไม่เหมาะสม
2.5.2.1 เมื่อพนักงานลาป่ วยเกิ น 30 วันทางานในรอบปี ยกเว้นการเจ็บป่ วยที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการทางาน
2.5.3 เลิกจ้างเนื่องจากผลงานไม่เป็ นที่พอใจหรื อไม่อยูใ่ นมาตรฐานของบริ ษทั ฯ
2.5.4 เลิกจ้างเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรื อขาดคุณสมบัติของพนักงาน
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2.5.5 เลิกจ้างเนื่องจากพนักงานที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ หรื อหย่อนความสามารถ
2.5.6 เกษียณอายุ 55 ปี (นับตามบัตรประชาชน)
2.5.7 พนักงานที่เป็ นโรคจิตหรื อมีพฤติกรรมที่มีจิตบกพร่ อง
3.

ค่าชดเชย
3.1 พนักงานที่ถูกเลิกจ้างในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะไม่ได้ค่าชดเชย
3.1.1 พนักงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะการลงโทษทางวินยั ตามความในข้อ 5 ของหมวด 8
ในข้อบังคับนี้
3.1.2 พนักงานที่ถูกเลิกจ้างในระหว่างทดลองงาน
3.1.3 การจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาจะกระทาได้สาหรับการจ้างงานในโครงการ เฉพาะที่
มิ ใช่ งานปกติ ของธุ รกิ จหรื อการค้า ของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง ต้องมี ระยะเวลาเริ่ ม ต้นและ
สิ้ นสุ ดของงานที่แน่ นอน หรื อในงานอันมี ลกั ษณะเป็ นครั้ งคราวที่มีกาหนดการ
สิ้ นสุ ด หรื อความสาเร็ จของงาน หรื อในงานที่เป็ นไปตามฤดูกาล และได้จา้ งใน
ช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่ งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็ จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดย
บริ ษทั ฯ และพนักงาน ได้ทาสัญญาเป็ นหนังสื อไว้ต้ งั แต่เมื่อเริ่ มจ้าง
3.2 พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้ค่าชดเชยตามอายุงานดังต่อไปนี้
(1) พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบหนึ่ งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึ่ งปี ให้จ่ายไม่นอ้ ย
กว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสามสิ บ
วันสุ ดท้ายสาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(2) พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบหนึ่ งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายเก้าสิ บวัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานเก้าสิ บวันสุ ดท้าย
สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(3) พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายหนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานหนึ่ งร้ อย
แปดสิ บวันสุ ดท้าย สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ น
หน่วย
(4) พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายสองร้อยสี่ สิบวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสองร้อยสี่ สิบ
วันสุ ดท้ายสาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
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(5) พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
สามร้ อยวัน หรื อไม่ น้อยกว่า ค่ า จ้า งของการท างานสามร้ อยวันสุ ดท้า ยส าหรั บ
พนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
การเลิกจ้างตามข้อ 3.2 หมายความว่า การกระทาใดที่บริ ษทั ฯ ไม่ให้พนักงานทางาน
ต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะเป็ นเพราะเหตุสิ้นสุ ดสัญญาจ้างหรื อเหตุอื่นใด และหมายความ
รวมถึงกรณี ที่พนักงานไม่ได้ทางาน และไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่บริ ษทั ฯไม่สามารถดาเนิ นกิจการ
ต่อไป
3.3 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ฯ จะเลิ ก จ้า งพนัก งานเพราะเหตุ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงาน
กระบวนการผลิ ต การจ าหน่ า ย หรื อ การบริ ก าร อัน เนื่ อ งมาจากการน าเครื่ อ งจัก รมาใช้ หรื อ
เปลี่ยนแปลง เครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นเหตุให้ตอ้ งลดจานวนพนักงาน ให้บริ ษทั ฯ แจ้งวันที่
จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่ อพนักงานต่อพนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานที่จะ
เลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่แจ้งแก่พนักงานที่จะเลิ กจ้างทราบล่วงหน้า หรื อแจ้งล่วงหน้าน้อย
กว่าระยะเวลาที่ กาหนดตามข้อ 3.3 ให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่
พนัก งานเท่ า กับ ค่ า จ้า งอัตราสุ ดท้า ยหกสิ บ วัน หรื อเท่ า กับ ค่ า จ้า งของการท างานหกสิ บ วันสุ ดท้า ย
สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
ในกรณี ที่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามข้อ 3.3 แล้ว ให้ถือว่า
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายสิ นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดว้ ย
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เลิกจ้างพนักงานตามข้อ 3.3 หากพนักงานนั้นทางานติดต่อกันครบ
หกปี ขึ้ นไปโดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่บริ ษทั ฯ สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯให้
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยตามข้อ 3.2 สาหรับการทางานที่เกินหกปี แก่พนักงาน
ซึ่ งเลิกจ้างนั้นไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสิ บห้าวันต่อการทางานครบหนึ่ งปี หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
ของการทางานสิ บห้าวันสุ ดท้ายต่อการทางานครบหนึ่ งปี สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็ นหน่วยแต่ค่าชดเชยตามข้อนี้ รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามร้อยหกสิ บวัน
หรื อไม่เกินค่าจ้างของการทางานสามร้อยหกสิ บวันสุ ดท้าย สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็ นหน่วย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณค่าชดเชยพิเศษ เศษของระยะเวลาทางานที่มากกว่าหนึ่ งร้อย
แปดสิ บวันให้นบั เป็ นการทางานครบหนึ่งปี
3.4. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสาคัญ
ต่อการดารงชี วติ ตามปกติของพนักงานหรื อครอบครัว บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่
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น้อยกว่าสามสิ บวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถ้าพนักงานไม่ประสงค์จะไปทางาน
ด้วยให้พนักงานบอกเลิกสัญญาได้ โดยพนักงานมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าชดเชย
ตามข้อ 3.2 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่แจ้งให้พนักงานทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า
ตามข้อ 3.4 วรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายสามสิ บวันหรื อเท่ากับค่าจ้างของการทางานสามสิ บวันสุ ดท้ายสาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วยด้วย
พนักงานมีสิทธิยนื่ คาขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ย้ายสถานประกอบกิจการว่า เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ฯ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรื อ
พนักงานมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาโดยมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษตามข้อ 3.4 วรรคหนึ่งหรื อไม่
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 3.4 วรรคหนึ่งดังกล่าวนี้ พนักงานต้องใช้สิทธิ ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ย้ายสถานประกอบกิจการ
หรื อนับแต่วนั ที่คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานหรื อคาพิพากษาของศาลเป็ นที่สุด
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หมวด 11
ผลประโยชน์และสวัสดิการ
1. ประกันสังคม
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกองทุนให้หลักประกันแก่ผปู ้ ระกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย
เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ หรื อตาย ซึ่ งไม่ใช่เนื่องจากการทางาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ และกรณี วา่ งงาน
หลักเกณฑ์การคานวณเงินสบทบ
บริ ษทั ฯ จะหักเงินสบทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยใช้เงินเดือนรวมเป็ นฐานในการคานวณ
ตามความเป็ นจริ งสู งสุ ดไม่เกิน 15,000 (750 บาทต่อเดือน) ซึ่ งรายการหักนี้จะมีแจ้งการนาเงินเดือน
เข้าบัญชีทุกเดือน ทั้งนี้ค่าจ้างที่หกั บริ ษทั ฯ จะนาส่ งเป็ นเงินสมทบดังนี้
1. กรณี เจ็บป่ วยที่ไม่ใช่จากการทางาน
2. กรณี คลอดบุตร
3. กรณี ทุพพลภาพ
4. กรณี เสี ยชีวติ
5. กรณี สงเคราะห์บุตร
6. กรณี ชราภาพ
7. กรณี วา่ งงาน

0.88%
0.12%
0.44%
0.06%
3.00%
3.00%
0.50%

1. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มขวัญกาลังใจของพนักงาน
2. เพื่อเป็ นการจูงใจให้พนักงานทางานกับบริ ษทั เป็ นระยะเวลานาน
3. เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงสาหรับพนักงานขณะปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯ
อัตราเงินสมทบ
1.พนักงานสามารถที่จะเลือกสมัครเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยบริ ษทั จะทาการนับอายุ
งานต่อเนื่ องจากอายุงานเดิม* ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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2.บริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพให้พนักงานตามอายุงาน และจะคานวณ
อัตราเงินสมทบจากเงินเดือนรวม
3. ประกันชีวติ หมู่สาหรับพนักงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นหลักประกันแก่พนักงานทางด้านการเงินและช่วยแบ่งเบาภาระความเสี ยหายทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวพนักงาน เมื่อพนักงานถึงแก่กรรมในระหว่างที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั
ฯ ดังนั้นจึงได้จดั ให้มีการประกันชีวติ หมู่แก่พนักงาน
บริ ษทั ที่รับทาประกันชีวติ
บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั หา บริ ษทั ประกันฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
การจ่ายเบี้ยประกัน
บริ ษทั ฯ ในฐานะผูเ้ อาประกัน จะเป็ นผูจ้ ่ายเบี้ยประกันชีวติ หมู่ในนามของบริ ษทั เอง ให้กบั
บริ ษทั ฯประกันชีวิต ผูร้ ับทาประกันเป็ นรายปี ไป
การให้ความคุม้ วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และป้ องกันอันตรายจากโรคภัย
ต่างๆ จึงเห็นสมควรให้ตรวจสุ ขภาพประจาปี ขึ้น
หลักเกณฑ์
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หมวด 12
สภาพการบังคับและการประกาศใช้
1.
2.

ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้ต่อพนักงานทุกคน
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสั่งที่ ซ่ ึ งมี ผลบังคับใช้ในบริ ษทั ฯ ก่อนหน้าวันที่
ประกาศใช้บงั คับ และมีขอ้ ความแตกต่างไปจากข้อบังคับนี้ ให้ยกเลิกข้อความเฉพาะในส่ วนที่
ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ และให้ใช้ระเบียบข้อบังคับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็ นต้นไป

ลงชื่อ
( นายพีระพงศ์ จรู ญเอก)
กรรมการผูจ้ ดั การ

