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A

มุมมองสาหรั บผู้บริหารด้ านการบริหารจัดการองค์ กร ประกอบด้ วย
1. คุณค่ าของบริ ษัทฯ (Values) คือ สิ่งที่สะท้ อนถึงบุคลิกภาพ ซึง่ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ประเมิน และ
เห็นพ้ องต้ องกันว่าเป็ นสิ่ งที่ องค์ กรมี หรื อควรจะมีก่ อนที่ จะไปสู่ความมุ่งหวังในอนาคต ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ ส ามารถ
ถ่ายทอดหรื อสื่อสาร Value ของบริ ษัทฯ ไปสูร่ ะดับล่างได้ โดยง่าย และสามารถสร้ างวัฒนธรรมขององค์กรให้ อยู่
ภายใต้ กรอบของคุณค่าบริ ษัทฯ ตลอดจนทาให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียกับบริ ษัทฯ (Stakeholder) สามารถรั บรู้
คุณค่าขององค์กรได้ ซึง่ ประกอบด้ วย
1.1 เป็ นผู้นาด้ านต้ นทุน (Cost Leadership)
1.2 การแสวงหากาไร (Profitability)
1.3 มีภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ ชุมชน (Image to Community)
1.4 มีความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ (Trust)
1.5 มีความเชี่ยวชาญในตลาดภูมิภาค (Geographic Marketing)
2. ภารกิจ (Mission) คือ หน้ าที่ขององค์กรที่ต้องทา โดยเป็ นไปตามกรอบของคุณค่าบริ ษัทฯ กล่าวคือ
เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนา้ มันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเน้ นผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตปาล์มนา้ มัน
อย่างครบวงจร และเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความเป็ นผู้นาของอุตสาหกรรมดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงมีปรั ชญาในการดาเนิ น
ธุรกิจ ดังนี ้
2.1 ดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ ได้ มาซึง่ ความไว้ วางใจจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัทฯ ทุกกลุ่ม
2.2 สร้ างผลกาไรและเพิ่มพูนคุณค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใต้ พื ้นฐานแห่งจรรยาบรรณ
2.3 มีสว่ นร่ วมในการตอบแทนชุมชนหรื อสังคมที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
2.4 สร้ างความสามารถในการแข่งขันทางด้ านต้ นทุน โดยผ่านการใช้ ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิ ภาพจาก
กระบวนการผลิต การบริ หารและการพัฒนาบุคลากร
2.5 แสวงหาโอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็ นตลาดระหว่างภูมิภาค หรื อ
ตลาดระหว่างประเทศเพื่อการขยายตลาดในอนาคต
3. วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ตาแหน่งในอนาคตที่บริ ษัทฯคาดหวังที่จะเป็ นในสายตาของลูกค้ า พนักงาน
เจ้ าของบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กล่าวคือ เป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมนา้ มันพืชอย่างครบวงจร โดยการ
ขยายธุรกิจไปสู่ความเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้ องการทังใน
้
และต่างประเทศ
4. นโยบายการบริหารจัดการ (Policies) ในทุกระดับมีดงั นี ้
4.1 ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริ ษัทฯ
4.2 ยุติธรรม และเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholder)
4.3 โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
4.4 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และให้ ความร่ วมมือแก่รัฐบาลของประเทศที่ทางบริ ษัทฯ ได้ ประกอบธุรกรรม

B

จรรยาบรรณบริษัท
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึง่ พนักงาน
ทุกคนต้ องพึงประพฤติปฏิบตั ิในฐานะตัวแทนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. การให้ ความเป็ นธรรม และไม่ เลือกปฏิบัติ
บริ ษัทฯปฏิบตั ิตอ่ ผู้เกี่ยวข้ องด้ วยความเป็ นธรรมไม่ว่าจะเป็ น ผู้ซื ้อ ผู้ขาย คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ฯลฯ
โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความแตกต่างเรื่ องเชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรื อ
พื ้นฐานการศึกษา
2. การรั กษาความสุจริต
บริ ษัทฯ ไม่ใช้ วิธีการให้ เงินหรื อสิ่งของแก่ผ้ หู นึ่งผู้ใด เพื่อชักนาให้ กระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้ อ ง และไม่ส่งเสริ ม
การกระทาดังกล่าว อีกทัง้ ไม่พึงประสงค์ให้ พนักงานรั บเงินหรื อสิ่งของที่มีค่าเกินปกติวิสยั จากผู้เกี่ยวข้ องทาง
ธุรกิจกับบริ ษัทฯ เช่น ผู้ขายสินค้ าหรื อลูกค้ า ฯลฯ
3. การวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง
บริ ษัทฯ วางตัวเป็ นกลาง ไม่กระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองใด ๆ หรื อผู้หนึง่ ผู้ใดที่มีอานาจ
ทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์พิเศษให้
4. การรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานดาเนินกิจกรรมบาบัดและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

C

ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตขิ องพนักงาน
บริ ษัทฯ กาหนดข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิไว้ ให้ พนักงานนาไปใช้ ในการทางาน ดังต่อไปนี ้
1. การรั กษาทรั พย์ สินของบริษัทฯ
ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ หมายถึ ง สัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั ง้ ปวงของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง
เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิชาการ ข้ อมูล เอกสารสิทธิ์ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และความลับ
ของบริ ษัทฯ
พนักงานมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ให้ ได้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแล
มิให้ เสื่อมเสีย สูญหาย อีกทัง้ ไม่นาไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ของตนเอง หรื อผู้อื่นเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้มี
อานาจอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ห้ ามมิให้ พนักงานเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ และลูกค้ าที่ตนได้ ล่วงรู้ มาเนื่องจากการดาเนิน
ธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ และลูกค้ า
หรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามกฎหมาย
2. การรั กษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
พนักงานไม่พึงกระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ การมีกิจกรรม หรื อ
กระทาการใดๆ อันอาจทาให้ บริ ษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรื อได้ ประโยชน์ น้อยกว่าที่ควร หรื อเป็ นการแบ่ง
ผลประโยชน์จากบริ ษัทฯ ตัวอย่าง เช่น
2.1 การแข่ งขันกับบริษัทฯ
พนัก งานไม่พึงประกอบการ ดาเนิ นการ หรื อลงทุน ใด ๆ อันเป็ นการแข่ งขัน หรื ออาจเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อดาเนินการลักษณะนายหน้ าตัวแทนให้ กบั บริ ษัทฯ
ในกรณีที่พนักงานได้ ลงทุนหรื อมีกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื ออาจเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อ
มีห้ นุ ของบริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อมีกิจการในลักษณะนายหน้ าตัวแทนให้ กบั บริ ษัทฯ แต่ได้ ลงทุนมีกิจการหรื อมี
หุ้นนันอยู
้ ่ก่อนที่จะเข้ าเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ หรื อก่อนที่บริ ษัทฯจะเข้ าไปทาธุรกิจนัน้ หรื อได้ มาโดย
ทางมรดก หรื อจากการให้ โดยเสน่หา พนักงานจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับชันทราบ
้
2.2 การซือ้ หุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่ วนในกิจการของคู่แข่ ง
พนักงานอาจซื ้อหุ้นหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนของบริ ษัทฯ หรื อธุรกิจที่ดาเนินกิจการแข่งขันกับบริ ษัทฯ ได้
แต่มีข้อพึงพิจารณาดังต่อไปนี ้
หากพนักงานมีห้ นุ ของคู่แข่งขันจนทาให้ พนักงานกระทาการ หรื อละเว้ นการกระทาที่ควรทาตาม
หน้ าที่ หรื อจนทาให้ กระทบกระเทือนต่องานของพนักงานที่ จะปฏิบตั ิให้ บริ ษัทฯ แล้ ว การมีห้ นุ นันก็
้ ถือ
ได้ วา่ เป็ นเรื่ องไม่สมควร
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2.3 การใช้ ข้อมูลของบริษัทฯ หาประโยชน์
พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นโดยอาศัยข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อโดยที่ผ้ ูอื่น
อาจเข้ าใจว่าอาศัยข้ อมูลของบริ ษัทฯ แม้ ว่าบริ ษัทฯ อาจไม่เสียประโยชน์ ใด ๆ ก็ตาม เช่น การซื ้อขาย
หุ้นของบริ ษัทฯ ในขณะที่จะประกาศผลการดาเนินงาน หรื อจ่ายเงินปั นผล หรื อจะมีโครงการ หรื อการ
ดาเนินการใดๆ ที่อาจมีผลให้ ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง หรื อการกระทาใด ๆ อันเป็ นไปในทางที่ส่อ
ว่าจะหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น
2.4 การรั บประโยชน์ และการเกี่ยวข้ องทางการเงินกับผู้ทาธุรกิจกับบริษัทฯ
พนักงานย่อมไม่เรี ยก รั บ หรื อยิ นยอมจะรั บเงิ น สิ่งของ หรื อประโยชน์ อื่นใดจากลูกค้ า ผู้แทน
จาหน่าย พ่อค้ า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้ าและบริ การให้ บริ ษัทฯ หรื อจากบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริ ษัทฯ
นอกจากนี พ้ นักงานไม่พึงเข้ าไปเกี่ยวข้ องทางการเงิน เช่น ร่ วมทุน หรื อทาการค้ า ให้ ยืม หรื อกู้ยืมเงิ น
เรี่ ยไร ใช้ เช็คแลกเงินสด ซื ้อสินค้ าเชื่อ ซื ้อขาย เช่นหรื อให้ เช่า หรื อก่อ ภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับ
บุคคลเหล่านี ้
2.5 การรั บของขวัญตามประเพณีนิยม
ในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึง่ มีธรรมเนียมการให้ ของขวัญ หากพนักงานได้ รับของขวัญที่มีมลู ค่า
เกินปกติวิสยั จากผู้ทาธุรกิจกับบริ ษัทฯ ให้ พนักงานรายงานผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้
3. การรั กษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
พนักงานย่อมมีสิทธิ เสรี ภาพในการประพฤติป ฏิ บัติในเรื่ องที่ เป็ นการส่วนตัว แต่โดยที่ บางเรื่ องอาจ
กระทบกระเทื อนถึงบริ ษัทฯได้ ซึ่งอาจเป็ นเพราะระดับตาแหน่งหน้ าที่ ของพนั กงานรวมกับลักษณะของการ
กระทานันๆ
้ ดังนัน้ พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ หรื อ
อาจเป็ นปั ญหาแก่บริ ษัทฯ ตัวอย่าง เช่น
3.1 การใช้ สิทธิทางการเมือง
พนักงานย่อมมีเสรี ภาพในการใช้ สิทธิ ทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรื อเป็ น
สมาชิ กพรรคการเมือง แต่ถ้าพนักงานไปรั บหน้ าที่เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อเป็ นตัวแทนพรรค
การเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ แล้ ว อาจทาให้ เกิดความเข้ าใจได้ ว่าบริ ษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อ
ฝั กใฝ่ พรรคการเมืองนันได้
้ พนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทาดังกล่าว
3.2 การวางตัวในสังคม
พนั ก งานพึ งรั ก ษาเกี ย รติ ของตนให้ เป็ นที่ ย อมรั บ ในสังคม ไม่ พึ งประพฤติ ตนหรื อกระท าการ
ใดๆ อันอาจนาความเสื่อมเสียมาสูบ่ ริ ษัทฯ
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4. การปฏิบัตติ นและการปฏิบัตติ ่ อพนักงานอื่น
4.1 การปฏิบัตติ นและการปฏิบัตติ ่ อผู้บังคับบัญชา
พนักงานที่เป็ นผู้บงั คับบัญชา พึงปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงานและพนักงานไม่พงึ
กระทาการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา
นอกจากนี ้ พนักงานต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ไม่แจ้ งหรื อรายงานเท็จหรื อปกปิ ด
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการทางานต่อผู้บงั คับบัญชา
4.2 ความมีวินัย
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ คนจานวนมากร่ วมกันทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ คือความมีวินัย ได้ แก่
การประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และประเพณีอนั ดีงามอย่างถูกต้ อง ไม่ว่าจะระบุไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม และมีจิตสานึกที่จะประพฤติปฏิบตั ิเช่นนันตลอดไป
้
4.3 การรั กษาความสามัคคี
พนักงานพึงรักษาไว้ ซงึ่ ความสามัคคีในหมูค่ ณะหรื อบริ ษัทฯ และช่วยเหลือซึง่ กันและกันด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ข้ อแนะนาเมื่อมีปัญหา
จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิของพนักงานที่กาหนดไว้ นี ้ คงจะ
ไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกกรณี ที่อาจมีขึน้ ดังนัน้ เมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติดงั กล่าวเกิ ดขึน้ พนักงานควร
ปรึกษาผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้
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บทที่ 1
บททั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การดาเนินกิจการของบริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จากัด(มหาชน) เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อยเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายที่ ได้ วางไว้ บริ ษัทฯ จึงได้ จัดทากฎระเบี ยบข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน เพื่อให้ พนักงานของบริ ษัทฯ รั บทราบ และยึดถือในแนวปฏิ บัติเดียวกัน อันจะเป็ นการ
เสริ ม สร้ างและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความเข้ าใจอัน ดี ความสามัค คี และความสัม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งพนั ก งาน กั บ
ผู้บงั คับบัญชา พนักงานกับบริ ษัทฯ และในหมูพ่ นักงานด้ วยกันเอง ซึง่ จะนาไปสูค่ วามสงบเรี ยบร้ อย และความมี
ประสิทธิภาพในการทางานร่ วมกันอย่างมีความสุข
1.1 ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานฉบับนี ้
น ้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

ใช้ บังคับพนักงานประจาทุกคนของ บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรม

1.2 บรรดา กฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ประกาศ หรื อแนวปฏิบตั ิใดๆ ที่ขัด หรื อแย้ งกับข้ อบังคับการทางาน
ฉบับนี ้ ให้ ยกเลิกและให้ ใช้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานฉบับนี ้แทน
1.3 บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ ไข เพิ่ มเติมข้ อความทัง้ หมด หรื อบางส่วนในข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการทางานฉบับนีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม
รวมทังสอดคล้
้
องกับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถดาเนิน
ธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 คานิยาม และความหมายในข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานฉบับนี ้
“บริ ษัทฯ” หมายถึง บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
“พนักงาน” หมายถึง บุคคลซึง่ ตกลงเป็ นลูกจ้ างเพื่อทางานให้ แก่ บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม
จากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่กาหนด
“ปี ” หมายถึง ปี ปฏิทิน เว้ นแต่ข้อความในข้ อนันๆ
้ จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
“ค่าจ้ าง” หมายถึง เงิ น เดือนมูล ฐาน ซึ่งไม่ร วมเงิ น อื่ น ใดที่ บ ริ ษัท ฯและพนัก งานตกลงกัน จ่ ายเป็ น
ค่าตอบแทนในการทางานตามสัญญาจ้ างแรงงาน
1.5 นโยบายการจ้ างงานทัว่ ไป
1.5.1 บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะว่าจ้ างพนักงานตามความเหมาะสมกับงานที่มีอยู่เท่านัน้ หน่วยงานบริ หาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลจะเป็ นผู้ สรรหาผู้ สมั ค รทั ง้ ภายในและภายนอกที่ มี คุ ณ สมบั ติ รวมทั ง้ ผู้ ที่ มี
ความสามารถตรงตามตาแหน่งที่ต้องการ เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดสาหรั บตาแหน่งที่ต้องการนัน้ ๆ
โดยไม่คานึงถึงเชื ้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรื อความเชื่อใด
1.5.2 กรณีที่บริ ษัทฯจะว่าจ้ างงานพนักงานใหม่ บริ ษัทฯจะพิจารณาโดยการคัดเลือกจากพนักงานภายในที่
มีความสามารถและความเหมาะสมก่อน การพิจารณาจ้ างงานจากบุคคลภายนอก จะกระทาต่อเมื่อ
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พนักงานภายในที่ มีอยู่ในปั จจุบันมีไม่เพี ยงพอ ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นตาแหน่งที่ ต้องการผู้ที่มี
ความชานาญเฉพาะด้ าน
1.5.3 เมื่อหน่วยงานใดประสงค์จะจ้ างงาน ผู้บังคับบัญชาของตาแหน่งงานที่ต้องการจ้ างงานนัน้ จะต้ อง
จัดทาใบขอรับพนักงานตามแบบที่บริ ษัทฯกาหนด เสนอผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันพิ
้ จารณาอนุมตั ิ
ตามกระบวนการที่บริ ษัทฯกาหนด เพื่อที่ ฝ่ายบริ หารทรั พยากรบุคคลจะได้ สรรหาคัดเลือกบุคคลที่
ต้ องการให้ ตอ่ ไป
1.6 ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นพนักงานจะต้ องมอบเอกสารต่อไปนี ้ไว้ เป็ นหลักฐานแก่หน่วยงานบริ หารทรัพยากร
บุคคล
1.6.1 ใบสมัครงานตามที่บริ ษัทฯกาหนด
1.6.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
1.6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.6.4 สาเนาหลักฐานการศึกษาขันสู
้ งสุด (ตามคุณสมบัติที่บริ ษัทฯต้ องการ) รวมทังใบรั
้ บรองการผ่านงาน
(ถ้ ามี)
1.6.5 ใบรับรองแพทย์และผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ ตามรายละเอียดที่ทางบริ ษัทฯ
กาหนด
1.6.6 บัตรประกันสังคม / บัตรรับรองสิทธิ (ถ้ ามี)
1.6.7 หลักฐานผ่านการเกณฑ์ ทหาร (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ อาจใช้ ดุลยพินิจในการพิ จารณาเอกสารเป็ น
รายบุคคลตามความเหมาะสม
1.6.8 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสูติบตั รของบุตร สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
หรื ออื่นๆ ตามที่บริ ษัทฯ จะกาหนด
1.7 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ดังกล่าวในข้ อ 1.6 พนักงานจะต้ องแจ้ งให้ ฝ่าย
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลทราบ และต้ องน าส าเนาเอกสารที่ เ ปลี่ ย นแปลงนัน้ ๆ มอบให้ แ ก่ ฝ่ ายบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลทุกครัง้ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
1.8 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง หรื อโยกย้ ายหน้ าที่งาน หรื อความรั บผิดชอบของพนักงาน
รวมทัง้ การโอนย้ ายพนัก งานไปปฏิ บัติงาน ณ สานักงาน หน่วยงาน หรื อสาขาของบริ ษัท ฯ ที่ ตัง้ อยู่ยัง
สถานที่ตา่ งๆ ได้ ตามความเหมาะสมภายใต้ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
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บทที่ 2
ประเภทพนักงาน
2.1 พนักงานทดลองงาน
หมายถึง พนักงานที่บริ ษัทฯ ตกลงรับเข้ าทางานเพื่อทดลองงานก่อนที่จะบรรจุเป็ นพนักงานประจาโดยมี
ระยะเวลาการทดลองงานไม่เกิน 119 วัน นับตังแต่
้ วนั เริ่ มเข้ าทางาน และเมื่อครบกาหนดทดลองงาน หาก
ผลงานเป็ นที่พอใจ พนักงานผู้นนั ้ จะได้ รับการพิจารณาบรรจุเป็ นพนักงานประจาของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ ทราบ แต่หากผลงานไม่เป็ นที่พอใจ ในระยะระหว่างเวลาทดลองงาน บริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้ างได้
และไม่จ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด โดยบริ ษัทฯ จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้ าตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
กรณีที่พนักงานทดลองงานได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจา อายุงานของพนักงานจะเริ่ มนับตังแต่
้ วนั แรก
ที่บริ ษัทฯ รับเข้ าเป็ นพนักงานทดลองงาน
2.2 พนักงานประจา
หมายถึง พนักงานที่บริ ษัทฯ ได้ บรรจุเป็ นพนักงานประจาของบริ ษัทฯ หลังจากได้ ผ่านการทดลองงานมาแล้ ว
โดยให้ ดารงตาแหน่งต่าง ๆ และให้ ได้ รับค่าจ้ างเป็ นรายเดือน โดยรวมค่าจ้ างในวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุด
ประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจาปี และวันหยุด วันลาต่าง ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานหรื อบริ ษัทฯ กาหนดให้ ได้ รับ
ค่าจ้ าง
2.3 พนักงานที่มีสัญญาจ้ างพิเศษ
หมายถึง พนักงานที่บริ ษัทฯ ตกลงว่าจ้ างเป็ นหนังสือให้ ปฏิบตั ิงานอันมีลกั ษณะไม่ใช่งานปกติธุรกิจของ
บริ ษัทฯ เป็ นการเฉพาะหรื อเป็ นครัง้ คราว งานจร งานตามฤดูกาล หรื องานโครงการซึง่ กาหนดระยะเวลาเริ่ มต้ น
และสิ ้นสุดไว้ แน่นอน ทังนี
้ ้ พนักงานประเภทนี ้จะได้ รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ กาหนด แต่จะไม่น้อย
กว่าสิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ ตามกฎหมายแรงงาน
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บทที่ 3
การจ้ างและการบรรจุพนักงาน
3.1 คุณสมบัตขิ องผู้ท่ จี ะเป็ นพนักงาน
3.1.1 มีคณ
ุ สมบัติตรงกับที่บริ ษัทฯ ต้ องการ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความชานาญ
3.1.2 มีสญ
ั ชาติไทยหรื อต่างชาติที่ไม่ขดั กับกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมืองและคนต่างด้ าว
3.1.3 มีสขุ ภาพสมบูรณ์สมประกอบ ไม่เป็ นบุคคลที่ติดยาเสพติดให้ โทษ ไม่เป็ นโรคติดต่อ หรื อโรคที่สงั คม
รังเกียจ และเป็ นผู้ที่มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ ผลการเอ็กซเรย์ปอด และการตรวจโรคจะต้ องได้ รับ
การรับรองจากแพทย์
3.1.4 ประวัติความประพฤติ ต้ องไม่เป็ นอันธพาล ไม่เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว และไม่เคยถูกศาลพิพากษา
จาคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรื อความผิ ดฐานประมาท โดยบริ ษัทฯ มีสิทธิ จะดาเนิ นการ
ตรวจสอบประวัติได้
3.1.5 ถ้ าเป็ นชาย ต้ องผ่านพ้ นการคัดเลือกเข้ ารับราชการทหาร หรื อได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเข้ ารับราชการ
ทหารมาแล้ ว
3.1.6 ต้ องไม่เป็ นผู้ที่เคยถูกไล่ออก หรื อให้ ออก โดยมีความผิดในการทางานจากสถานที่นี ้หรื อสถานที่อื่น
บุคคลซึง่ บริ ษัทฯ ได้ บรรจุเข้ าเป็ นพนักงานแล้ ว ภายหลังพบว่ามีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนดังกล่าวข้ างต้ น
เพราะบุคคลผู้นนมิ
ั ้ ได้ แจ้ งคุณสมบัติตามความเป็ นจริ ง หรื อแสดงหลักฐานเท็จให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อทา
ให้ บ ริ ษัท ฯ เข้ าใจผิ ดจากข้ อเท็ จ จริ ง บริ ษัท ฯ มีสิ ท ธิ จ ะเลิก จ้ างเพราะบุคคลนัน้ ไม่มีคุณ สมบัติ
ครบถ้ วนตามที่กล่าวอ้ าง และตรงกับความต้ องการของบริ ษัทฯ แต่แรก
3.2 การผ่ านการทดลองงาน
เมื่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นที่พอใจ บริ ษัทฯ จะพิจารณาประเมินผลให้ ผ่านการทดลองงาน ใน
ระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน นับตังแต่
้ วนั เริ่ มทดลองงาน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
3.3 การเปลี่ยนแปลง และโยกย้ ายตาแหน่ งหน้ าที่การงาน
3.3.1 มีคณ
ุ สมบัติตรงกับที่บริ ษัทฯ ต้ องการ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความชานาญ
3.3.2 บริ ษัท ฯ ขอสงวนไว้ ซึ่ง สิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงตาแหน่ งหน้ าที่ ก ารงานของพนัก งานได้ ตลอด
ระยะเวลาของการจ้ างงาน ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ต่อการบริ หารและการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
3.3.3 เพื่ อความเหมาะสม หรื อความต้ องการภายในหน่ วยงานของบริ ษัท ฯ พนัก งานอาจได้ รั บ การ
พิจารณาให้ โยกย้ ายหน้ าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็ นการโยกย้ ายในหน่วยงานเดียวกันหรื อโยกย้ ายไป
หน่วยงานอื่น
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3.3.4 บริ ษัทฯ อาจพิจารณาโยกย้ ายพนักงานไปยังตาแหน่งที่มีความรั บผิดชอบสูงขึ ้น และได้ รับค่าจ้ าง
เพิ่ มขึน้ อย่างไรก็ตามการเลื่อนตาแหน่งไม่จาเป็ นต้ องได้ รับค่าจ้ างเพิ่ มขึน้ เสมอไป แต่เป็ นการ
ส่งเสริ มให้ พนักงานมีอนาคตในการทางานที่ดีขึ ้น
3.3.5 บริ ษัทฯ อาจพิจารณาโยกย้ ายสถานที่ทางานของพนักงานจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่ หนึ่งได้ ตาม
ความเหมาะสมในการบริ หารของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการตังแต่
้ 3.3.1 – 3.3.5 บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
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บทที่ 4
วันทางาน เวลาทางานปกติ เวลาพัก วันหยุดงาน และการบันทึกเวลาทางาน
4.1 วันเวลาทางานปกติพนักงานประจาสานักงาน ทางานสัปดาห์ ละ 5 วัน
4.1.1 วันทางาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทางาน
08.30 – 17.00 น.
เวลาพัก
12.00 – 13.00 น.
4.1.2 วันหยุดประจาสัปดาห์
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯ อาจกาหนดวัน และเวลาทางาน
ปกติของพนัก งานเป็ นอย่ างอื่นได้ แต่รวมแล้ ว ต้ องไม่เกิ นสัป ดาห์ ล ะ 48 ชั่วโมง โดยบริ ษัทฯจะปฏิ บัติตาม
กฎหมายแรงงาน
4.2 วันหยุดตามประเพณี
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีวนั หยุดตามประเพณี ปี ละไม่น้อยกว่า 13 วัน รวมวันแรงงานแห่งชาติ โดยได้ รับค่าจ้ าง
เท่ากับวันทางานปกติ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าเป็ นปี ๆ ไป (ถ้ าวันหยุดตามประเพณีใดตรงกับ
วันหยุดประจาสัปดาห์ บริ ษัทฯ จะหยุดชดเชยให้ ในวันทางานถัดไป)
4.3 วันหยุดพักผ่ อนประจาปี
4.3.1 บริ ษัทฯ กาหนดให้ พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ โดยได้ รับค่าจ้ างตามเกณฑ์ ดังนี ้
4.3.1.1 มีอายุงานครบ 1 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ ปีละ 6 วัน
ทางาน
4.3.1.2 มีอายุงานครบ 3 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ ปีละ 7 วัน
ทางาน
4.3.1.3 มีอายุงานครบ 6 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ ปีละ 8 วัน
ทางาน
4.3.1.4 มีอายุงานครบ 10 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 15 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ ปีละ 9 วัน
ทางาน
4.3.1.5 มีอายุงานครบ 15 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ ปีละ 10 วันทางาน
4.3.1.6 สาหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่ครบ 1 ปี จะได้ สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ตามสัดส่วนที่
บริ ษัทฯ กาหนด
4.3.2 กรณีพนักงานมีความจาเป็ นที่จะหยุดพักผ่อนประจาปี เป็ นช่วงๆ ก็สามารถทาได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
คราวละ 1 วันทางาน เพื่อมิให้ เป็ นการเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้บงั คับบัญชามีสิทธิ ที่จะเป็ นผู้กาหนดให้
พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจาปี ในวันใดก็ได้
4.3.3 สิท ธิ ใ นการลาหยุดพักผ่ อนประจ าปี ตามข้ อ 4.3.1.1 ถึงข้ อ 4.3.1.5 พนักงานจะต้ องใช้ ใ ห้ ห มด
ภายในปี เดียวกัน จะนาไปสะสมหรื อสมทบกับวันหยุดพักผ่อนประจาปี ในปี ถัดไปไม่ได้
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4.4 การบันทึกเวลาทางาน
พนักงานทุกคนจะต้ องบันทึกเวลาทางานทุกครั ง้ ที่เข้ าทางาน เลิกงาน หรื อลาโดยได้ รับอนุญาตระหว่าง
ทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการมาทางานในวันปกติ หรื อวันหยุดงานตามระเบียบวิธีการที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ เว้ นแต่
พนักงานที่บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่บริ ษัทฯ มอบหมาย พิจารณาอนุมตั ิให้ ไม่ต้องบันทึกเวลาทางานหรื อให้ บนั ทึกเวลา
การทางานเป็ นอย่างอื่น
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บทที่ 5
ค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
5.1 การจ่ ายค่ าจ้ างและการรั บค่ าจ้ าง
บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าจ้ าง และกาหนดการรับค่าจ้ างให้ แก่พนักงาน ดังต่อไปนี ้
5.1.1 พนักงานซึง่ ปฏิบตั ิงานตามปกติ ณ สานักงาน จะได้ รับเงินเดือนจากบริ ษัทฯ ณ สานักงานนัน้ ใน
ทุกวันที่ 29 ของเดือน แต่ถ้าหากวันกาหนดจ่ายตรงกับวันหยุด บริ ษัทฯ จะเลื่อนการจ่ายเงินมาเป็ น
วันสุดท้ ายก่อนวันหยุดนัน้
5.1.2 การรับค่าจ้ าง การที่บริ ษัทฯ ได้ โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อสถาบันการเงินอื่น
ต่าง ๆ ซึง่ ให้ ถือเสมือนเป็ นหลักฐานในการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของพนักงาน โดยได้ รับความ
ยินยอมจากพนักงาน และเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว จึงไม่จาเป็ นที่จะให้ พนักงาน
ลงลายมือชื่อรับค่าจ้ าง
5.2 การกาหนดค่ าจ้ าง
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดค่าจ้ างให้ เป็ นไปโดยยุติธรรมและเหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่ และการกาหนดค่าจ้ างนัน้
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาโดยนาปั จจัยต่าง ๆ มาประกอบ ดังนี ้
5.2.1 สภาพทางเศรษฐกิจทัว่ ๆ ไปของประเทศ
5.2.2 สภาพอัตราค่าจ้ างในตลาดแรงงานภายในประเทศ
5.2.3 ระดับตาแหน่งหน้ าที่ตา่ ง ๆ รวมทังสภาพท
้
างานของหน้ าที่ตา่ ง ๆ ภายในบริ ษัทฯ
5.2.4 สถานการณ์ และความจาเป็ นของบริ ษัทฯ
5.2.5 พื ้นฐานทางการศึกษา
5.3 การขึน้ อัตราค่ าจ้ างและการปรั บอัตราค่ าจ้ าง
5.3.1 การขึ ้นเงินเดือนปกติตามผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทฯ จะพิจารณาขึ ้นเงินเดือน เพื่อเป็ นการตอบแทน
พนักงาน เนื่องจากการปฏิบตั งิ านปี ละ 1 ครัง้ กรณีพนักงานเข้ าใหม่ ที่อายุงานยังไม่ครบ 1 ปี จะ
ได้ รับการพิจารณาขึ ้นค่าจ้ างตามความรู้ ความสามารถ และความประพฤติตามสัดส่วนของอายุ
งาน (PRO RATE) ส่วนพนักงานเข้ าใหม่ที่เข้ าทางานหลังวันที่ 1 กันยายนของปี จะได้ รับการปรับ
ค่าจ้ างตามสัดส่วนของอายุงาน(PRO RATE) บวกทบกลับเข้ าค่าจ้ างหรื อเงินเดือน ในรอบปี การ
ปรับเดือนถัดไป
5.3.2 การขึ ้นเงินเดือนจากการเลื่อนตาแหน่ง จะพิจารณาจากการเลื่อนไปทางานในตาแหน่งใหม่ ซึง่
ตาแหน่งงานนันอยู
้ ่ในกลุม่ เงินเดือนที่สงู กว่าและ / หรื อ
มีความรับผิดชอบงานมากกว่าตาแหน่ง
งานเดิม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจะไม่ ขนึ ้ เงินเดือน หากบริษัทฯ ยังไม่ มีความพร้ อมในปั จจัยประกอบต่ างๆ
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5.4 การคานวณค่ าล่ วงเวลา และค่ าทางานในวันหยุด
โดยปกติ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ พนักงานทางานล่วงเวลาหรื อมาทางานในวันหยุดงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้
พนักงานได้ มีเวลาพักผ่อนเต็มที่ แต่ในบางคราวที่เป็ นงานฉุกเฉินต้ องทางานติดต่อกันไป และถ้ าหยุดจะเกิด
ความเสียหาย ผู้บงั คับบัญชาจะสัง่ ให้ พนักงานทางานล่วงเวลา หรื อให้ มาทางานในวันหยุดงานเท่าที่มีความ
จาเป็ น และในกรณีที่บริ ษัทฯ ให้ พนักงานทางานเกินเวลาทางานปกติในวันทางาน หรื อทางานในวันหยุดเกิน
เวลาทางานของวันทางาน พนักงานจะต้ องได้ รับค่าล่วงเวลาในอัตราที่กาหนด ดังนี ้
5.4.1 ทางานเกินกาหนดเวลาในวันทางานปกติ จะได้ รับในอัตราหนึง่ เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้ างรายเดือนใน
เวลาทางานปกติ โดยเฉลี่ยเป็ นชัว่ โมง
5.4.2 ทางานในวันหยุดประจาสัปดาห์ กรณีทางานภายในกาหนดเวลาปกติ จะได้ รับเพิ่มอีกหนึง่ เท่าของ
อัตราค่าจ้ างรายเดือนในเวลาทางานปกติ โดยเฉลี่ยเป็ นชัว่ โมง
5.4.3 ทางานในวันหยุดประเพณี ตามประกาศของบริ ษัทฯ และวันหยุดพักผ่อนประจาปี หากทางาน
ภายในกาหนดเวลาทางานปกติ จะได้ รับเพิ่มอีกหนึง่ เท่าของอัตราค่าจ้ างรายเดือนในเวลาทางาน
ปกติ โดยเฉลี่ยเป็ นชัว่ โมง
5.4.4 ทางานเกินกาหนดเวลาปกติในวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดประเพณี จะได้ รับเพิ่มขึ ้นอีกสาม
เท่าของอัตราค่าจ้ างรายเดือนในเวลาทางานปกติเฉลี่ยเป็ นชัว่ โมง
พนักงานซึง่ มีอานาจหน้ าที่ทาการแทนนายจ้ างสาหรับกรณีการจ้ าง การให้ บาเหน็จ การลดค่าจ้ าง หรื อการ
เลิกจ้ าง จะไม่มีสิทธิได้ รับค่าล่วงเวลา และค่าทางานในวันหยุด
พนักงานซึง่ โดยสภาพของงานไม่อาจกาหนดเวลาทางานได้ แน่นอน ไม่มีสิทธิได้ รับค่าล่วงเวลา
พนักงานซึง่ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง หรื อค่าตอบแทนอื่น ๆ จากการปฏิบตั ิงาน ไม่มีสิทธิได้ รับค่าล่วงเวลาและค่า
ทางานในวันหยุด
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการทางานล่วงเวลา การทางานในวันหยุด หรื อการทางานล่วงเวลาในวันหยุด
ของพนักงานที่ไม่ได้ รับคาสัง่ หรื ออนุมตั ิจากผู้มีอานาจลงนาม
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บทที่ 6
วันลา และหลักเกณฑ์ การลาหยุดงาน
การลาหยุดงานไม่ว่ากรณี ใ ด ๆ พนัก งานจะต้ องขอใบลาตามที่ บ ริ ษัท ฯ ก าหนด จากฝ่ ายบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล แล้ วนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิ จากผู้บังคับบัญชาต้ นสังกัด การลาหยุดงานทุกครัง้ จะต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบล่วงหน้ า และได้ รับอนุมตั ิเสียก่อน เว้ นแต่กรณีป่วยกระทันหัน ซึง่ ในกรณีนี ้ พนักงานจะต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่ทาได้ และจะต้ องส่งใบลาป่ วยย้ อนหลัง ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาพิจารณาทันที
ในวันแรกที่กลับเข้ ามาทางาน ถ้ าส่งใบลาช้ ากว่า 1 วัน นับตังแต่
้ วนั แรกที่เข้ าทางาน จะถือว่าขาดงานหรื อกรณีที่
หยุดงานไม่ว่ากรณี ใด ๆ โดยไม่มีใบลา หรื อหยุดงานไปโดยไม่ได้ รั บอนุญาตจากผู้บังคับ บัญชาอย่างถูกต้ อง
บริ ษัทฯ จะถือเป็ นการขาดงาน โดยไม่ได้ รับค่าจ้ างในวันที่หยุดงาน และอาจถูกลงโทษทางวินยั ด้ วย
6.1 การลากิจ
ในกรณีที่พนักงานมีความจาเป็ นที่ต้องปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัว ซึง่ เป็ นภารกิจจาเป็ นที่พนักงานต้ องทาด้ วย
ตนเอง ก็สามารถลากิจได้ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาเห็นสมควรโดยได้ รับค่าจ้ างตามปกติ ดังนี ้
6.1.1 ลากิจทัว่ ไป ปี ละ 6 วันทางานโดยได้ รับค่าจ้ างตามปกติ ส่วนที่เกินกว่า 6 วันจะไม่ได้ รับค่าจ้ าง
6.1.2 ลากิจพิเศษ
6.1.2.1 ลาเพื่อการสมรส
- พนักงานที่ได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจาของบริ ษัทฯแล้ ว
มีสิทธิลาเพื่อการ
สมรสได้ 5 วันทางานโดยได้ รับค่าจ้ างตามปกติสว่ นที่เกินกว่า 5 วันจะไม่ได้ รับค่าจ้ าง
- พนั ก งานต้ อ งแนบหลัก ฐาน(บั ต รเชิ ญ ร่ ว มงานสมรส) พร้ อมใบลาหยุ ด งานต่ อ
ผู้บงั คับบัญชาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
- การลาเพื่ อการสมรสให้ ล าได้ เพี ยงครั ง้ เดียว ตลอดระยะเวลาที่ เป็ นพนัก งานของ
บริ ษัทฯ
6.1.2.2 ลาจัดการงานศพ
- ในกรณี ที่บิดา, มารดา, สามี, ภรรยาหรื อบุตรของพนักงาน (และให้ หมายรวมถึ ง
บิดา มารดา และบุตรบุญธรรม ที่จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมายด้ วย) ถึงแก่กรรม
ให้ มีสิทธิ ลาเพื่อจัดการงานศพได้ 5 วันทางาน โดยได้ รับค่าจ้ างตามปกติ ส่วนที่เกิน
กว่า 5 วัน จะไม่ได้ รับค่าจ้ าง
- พนักงานต้ องแนบหลักฐาน (ใบมรณบัตร) พร้ อมใบลาหยุดงานต่อผู้บังคับบัญชา
ทันทีที่ได้ รับใบมรณบัตรจากทางราชการ
6.1.2.3 การลาอุปสมบท หรื อลาประกอบพิธีทางศาสนา
- พนักงานชายที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี บริ บรู ณ์ ยังไม่เคยอุปสมบทมาก่อน มีความ
ประสงค์จะอุปสมบทเป็ นพระภิกษุในพุทธศาสนา บริ ษัทฯ อนุญาตให้ ลาได้ ไม่เกิน
15 วันทางาน โดยได้ รับค่าจ้ างตามปกติ ส่วนที่เกินกว่า 15 วันจะไม่ได้ รับค่าจ้ าง
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- พนัก งานที่ นับ ถื อศาสนาอิส ลามมีอายุงานไม่น้ อยกว่า 3 ปี บริ บูร ณ์ ยังไม่เคยไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่เมกกะ บริ ษัทฯอนุญาตให้ ลาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่
เมกกะได้ ไม่เกิ น 15 วันทางาน โดยได้ รับค่าจ้ างตามปกติส่วนที่เกินกว่า 15 วันจะ
ไม่ได้ รับค่าจ้ าง
- การลาดังกล่าว บริ ษัทฯ ให้ ลาได้ เพียงครัง้ เดียวในระหว่างที่เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ
โดยพนักงานจะต้ องแนบหลักฐาน (บัตรเชิ ญร่ วมงานอุปสมบท ถ้ ามี) พร้ อมแนบ
ใบลาหยุดงานต่อผู้บงั คับบัญชาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่จะลาอุปสมบท
หรื อก่อนวันที่เดินทาง มิฉะนันอาจจะไม่
้
ได้ รับการพิจารณา
- พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ลา จะต้ อ งกลับ มาท างานตามปกติ ภ ายใน 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ลาสิกขาบท หรื อวันที่เดินทางจากเมกกะมาถึงประเทศไทย มิฉะนัน้ จะ
ถือว่าพนักงานผู้นนลาออกจากการเป็
ั้
นพนักงานของบริ ษัทฯ
- พนักงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ลา จะต้ องนาหลักฐานการอุปสมบทและการลาสิกขาบท
หรื อหนังสือเดินทางแล้ วแต่กรณีมาแสดงต่อบริ ษัทฯ ภายใน 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่กลับ
เข้ าทางานตามปกติ มิฉะนันจะถื
้ อว่าการลาดังกล่าวเป็ นการขาดงาน
6.2 การลาป่ วย
6.2.1 บริ ษัทฯ อนุญาตให้ พนักงานซึง่ เจ็บป่ วยสามารถลาป่ วยได้ เท่าที่ป่วยจริ ง โดยได้ รับค่าจ้ างในวันที่ลา
ไม่เกิน 30 วันทางาน
6.2.2 หากพนักงานเจ็บป่ วยในระหว่างปฏิบตั ิงาน จะต้ องรี บรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบทันที เพื่อส่ง
ตัวไปรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์
6.2.3 หากพนักงานลาป่ วยเกินกว่าครัง้ ละ 3 วันทางานติดต่อกันขึ ้นไป จะต้ องมีใบรับรองแพทย์แผน
ปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ หรื อของสถานพยาบาลของทางราชการมาแสดงเป็ นหลักฐาน ถ้ าพนักงานไม่อาจ
แสดงใบรับรองแพทย์ได้ ให้ พนักงานชี ้แจงให้ บริ ษัทฯ ทราบ
6.2.4 หากพนักงานที่เจ็บป่ วยซึง่ ไม่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ และการลาป่ วยนานเกิน กว่า 3 เดือน
โดยมีผลกระทบต่อการทางาน ทาให้ งานมีประสิทธิภาพน้ อยลง บริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเลิกจ้ าง
เนื่องจากป่ วยนาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
6.2.5 พนักงานที่เจ็บป่ วย เนื่องจากการทางานให้ บริ ษัทฯ พนักงานสามารถหยุดทางานได้ โดยไม่ถือเป็ น
วันลาป่ วยระหว่างหยุดงาน
ซึง่ ทางบริ ษัทฯอนุญาตให้ ลาป่ วยได้ โดยได้ รับค่าจ้ างตามกาหนดใน
ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ หรื อของสถานพยาบาลของทางราชการ
6.3 การลาคลอด
พนักงานซึง่ เป็ นหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลาคลอด ก่อนและหลังคลอด ครรภ์หนึง่ ไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวม
วันหยุดที่มีในระหว่างการลาด้ วย บริ ษัทฯจะจ่ายค่าจ้ างให้ ตามอัตราค่าจ้ างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่
ไม่เกิน 45 วัน (วันลาคลอดบุตร บริ ษัทฯจะไม่นบั รวมกับการลาป่ วย)
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ในกรณีที่พนักงานซึง่ เป็ นหญิงมีครรภ์ มีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ มาแสดงว่าไม่อาจทางานใน
หน้ าที่เดิมต่อไปได้ ให้ พนักงานนันมี
้ สิทธิขอให้ บริ ษัทฯ เปลี่ยนงานในหน้ าที่เดิมเป็ นการชัว่ คราวก่อนหรื อหลัง
คลอดได้ และให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้ แก่พนักงานนัน้ ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่พนักงานหญิงแท้ งบุตร ซึง่ มีระยะการตังครรภ์
้
น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ให้ ใช้ สิทธิการลาป่ วยตามที่
กาหนดไว้ ในระเบียบบริ ษัทฯ ว่าด้ วยการลาป่ วย
6.4 การลาเพื่อรั บราชการทหาร
บริ ษัทฯ อนุญาตให้ พนักงานลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อ
เพื่อทดลองความพรั่งพร้ อมตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร โดยพนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
ทราบโดยเร็ ว พร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐาน นับตังแต่
้ ได้ รับหมายเรี ยกเป็ นต้ นไป
บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าจ้ างเท่ากับวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีใน
ระหว่างการลา เมื่อกลับจากการไปรับราชการทหาร เนื่องจากถูกเรี ยกระดมพลหรื อรับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม
ต้ องนาหลักฐานเพื่อมาแสดงต่อผู้บงั คับบัญชา และหากไม่มีหลักฐานดังกล่าว บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานผู้นนั ้
ขาดงาน
6.5 การลาเพื่อทาหมัน
ให้ พนักงานมีสิทธิลาเพื่อทาหมันได้ และมีสิทธิลาเนื่องจากทาหมัน โดยได้ รับค่าจ้ างตามระยะเวลาที่แพทย์
แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ กาหนด และออกใบรับรอง หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานผู้นนั ้ ขาดงาน
6.6 การลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
พนักงานมีสิทธิลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ ความสามารถได้
โดยได้ รับค่าจ้ างเฉพาะความรู้ ที่
สอดคล้ องกับงานประจาที่รับผิดชอบหรื อตามสภาพการจ้ าง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ พนักงานลาในกรณีที่เคยได้ รับอนุญาตให้ ลาเพื่อการฝึ กอบรม หรื อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถมาแล้ วในปี นัน้ 30 วัน หรื อ 3 ครัง้ หรื อ การลานันอาจเกิ
้
ดความเสียหายหรื อกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
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บทที่ 7
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สาหรับพนักงาน ดังนี ้
7.1 ประกันสังคม
บริ ษัทฯ ดาเนินการให้ พนักงานทุกคนเป็ นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดย
บริ ษัทฯ และพนักงานต้ องจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนในอัตราที่กาหนดตามประกาศของ
สานักงานประกันสังคมในแต่ละปี โดยพนักงานมีสิทธิได้ รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม ดังนี ้
ก. ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจากการทางาน
ข. ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
ค. ประโยชน์ทดแทนในกรณีทพุ พลภาพ อันมิใช่เนื่องมาจากการทางาน
ง. ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต อันมิใช่เนื่องมาจากการทางาน
จ. ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บตุ ร
ฉ. ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
ช. ประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่ งงาน
7.2 กองทุนเงินทดแทน
บริ ษัทฯ ดาเนินการให้ พนักงานทุกคนได้ รับการคุ้มครองแรงงานจากกองทุนเงินทดแทน โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้
ออกค่าใช้ จ่ายสมทบตามข้ อกาหนดของกฎหมายว่าด้ วยกองทุนเงินทดแทน และพนักงานจะมีสิทธิได้ รัประโยชน์
เงินทดแทน
ในกรณีที่พนักงานประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยหรื อเสียชีวิตเนื่องจากการทางานจากกองทุนเงิน
ทดแทน
7.3 เครื่ องแบบพนักงาน
เพื่อความเป็ นมาตรฐานและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดเกณฑ์และการ
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
7.3.1 บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้กาหนดประเภทและระดับพนักงานที่จะต้ องแต่งเครื่ องแบบ
7.3.2 พนักงานที่บริ ษัทฯ กาหนดให้ แต่งเครื่ องแบบจะต้ องสวมใส่เครื่ องแบบมาปฏิบตั ิงาน
ระเบียบเกี่ยวกับเครื่ องแบบพนักงาน (ทังพนั
้ กงานชายและพนักงานหญิง) ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
ระเบียบบริ ษัทฯ
7.4 โบนัส
พนักงานจะได้ รับเงินโบนัส ตามจานวนเงินที่คณะกรรมการบริ หารบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาจ่ายและประกาศให้
ทราบ อนึง่ การจ่ายเงินโบนัสนี ้มิใช่สิ่งที่พนักงานจะคาดหวังได้ ตลอดไป การจ่ายเงินโบนัสจะขึ ้นอยู่กบั การ
พิจารณาของคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
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7.5 ประกันชีวิต ประกันอุบัตเิ หตุ ประกันสุขภาพ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประกันชีวิตหมู่ และประกันอุบตั ิเหตุให้ พนักงานทุกคน
ภายในวงเงินไม่ต่ากว่า
50,000 บาท โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกเบี ้ยประกันให้ ซึง่ พนักงานจะได้ รับประโยชน์จากการประกันตามที่ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ เงื่อนไขและวงเงินประกันอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ ตามความเหมาะสม
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประกันสุขภาพหมู่ให้ แก่พนักงานประจาตาแหน่งผู้จดั การฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ ้นไปทุกคน
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บซึง่ มิใช่จากการ
ทางานและต้ องเข้ ารักษาตัวในสถานพยาบาลทังกรณี
้
ผ้ ปู ่ วยในและผู้ป่วยนอก
โดยพนักงานจะมีสิทธิได้ รับ
ผลประโยชน์จากการประกันตามที่ระบุในกรมธรรม์
7.6 การตรวจสุขภาพประจาปี
ในทุกๆ ปี บริ ษัทฯ จะมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี ตามมาตรฐานที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้
ดังนี ้
ก. ตรวจสุขภาพทัว่ ไปโดยแพทย์ (P/E)
ข. เอ็กซเรย์ทรวงอก(ฟิ ล์มใหญ่) เพื่อวิเคราะห์สภาพปอดและหัวใจ
ค. ตรวจหาความสมบูรณ์ของโลหิต (CBC) ตรวจหาภาวะโลหิตจาง, มะเร็ งเม็ดเลือด, ภูมิแพ้ , ตรวจหา
ระดับคลอเรสเตอรอล
ง. ตรวจปั สสาวะทัว่ ไป (U/A), ตรวจทางเดินปั สสาวะ, หานิ่ว, เบาหวาน, โรคไต
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อาจจะกาหนดให้ มีการตรวจเพิ่มเติมได้ เพื่อความเหมาะสมโดยจะประกาศแจ้ งให้ ทราบเป็ น
คราวๆไป
ผลการตรวจสุขภาพ บริ ษัทฯ จะเก็บบันทึกผลการตรวจไว้ ณ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า
2 ปี นับแต่วนั สิ ้นสุดของการจ้ างลูกจ้ างแต่ละราย ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับโรคหรื ออันตรายอย่างใดต่อ
สุขภาพของพนักงาน บริ ษัทฯ ต้ องเก็บบันทึกผลการตรวจไว้ จนกว่าจะมีคาสัง่ หรื อคาพิพากษาถึงที่สดุ เกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว
7.7 การฝึ กอบรม
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทฯ จะจัดให้ มี
การฝึ กอบรมเพื่อเสริ มความรู้ และทักษะให้ แก่พนักงาน ทังในสถานที
้
่ทางานและส่งพนักงานเข้ าฝึ กอบรมหรื อ
สัมมนานอกสถานที่ทางาน ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ตามโอกาสอันสมควร ซึง่ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
บุคคล มีหน้ าที่เสนอแนะหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม และ
เสนอแนะความต้ องการในการจัดฝึ กอบรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่อพนักงานไปยัง ฝ่ ายบริ หารทรั พยากรบุคคล เพื่ อ
จัดทาแผนการฝึ กอบรมที่สอดคล้ องกับความต้ องการต่อไป
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7.8 กีฬา และบันเทิง
บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรงบประมาณให้ พนักงานได้ มีโอกาส พบปะสังสรรค์ และพักผ่อนหย่อนใจร่ วมกันนอกเวลา
การทางาน เพื่อเป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรี ในหมูพ่ นักงาน และสนับสนุนให้ พนักงานซึง่ ร่ วมกันไปทัศนาจร
ร่ วมกันเป็ นหมูค่ ณะ โดยขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
7.9 เงินช่ วยเหลือกรณี สามี,ภรรยา,บุตร,บิดา,มารดา เสียชีวิต
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการช่วยเหลือแก่พนักงานประจาหรื อครอบครัวของพนักงานในกรณีที่พนักงานประจาหรื อ
ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต รายละเอียดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือกรณีสามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา
เสียชีวิตให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบบริ ษัทฯ
7.10 เงินกู้ยืม กรณีซ่อมแซมที่อยู่อาศัย,รั กษาพยาบาล สามี,ภรรยา,บุตร,บิดา,มารดา
เพื่อเป็ นการช่วยเหลือพนักงานที่มีความจาเป็ นหรื อมีความเดือดร้ อนด้ านการเงิน บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินให้
พนักงานกู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี ้ย หรื อเสียดอกเบี ้ยในอัตราที่ต่าเพื่อใช้ ในการรักษาพยาบาล หรื อซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย โดยจะพิจารณาให้ สิทธิในการกู้ยืมตามความจาเป็ นและสมควรที่พนักงานควรได้ รับ ซึง่ อาจมีการ
ปรับปรุ งให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจของบริ ษัทฯ
7.11 เบีย้ เลีย้ งและค่ าใช้ จ่ายในเรื่ องการเดินทาง
บริ ษัทฯ ได้ จดั เบี ้ยเลี ้ยงในการเดินทางให้ สาหรับพนักงานที่มีความจาเป็ นต้ องเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ตามที่
ได้ รับมอบหมาย หรื อตามที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั ส่งไปทังภายในและภายนอกประเทศ
้
โดยระเบียบการจ่ายค่าเบี ้ย
เลี ้ยงและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางนี ้ บริ ษัทฯ จะประกาศ หรื อแจ้ งเป็ นแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้ พนักงานรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยค่าเบี ้ยเลี ้ยงและค่าใช้ จ่ายอาจจะไม่เหมือนกันเสมอไป ขึ ้นอยู่กบั สภาพการทางานของแต่ละ
หน่วยงานและ/หรื อตาแหน่งงาน ซึง่ อาจมีการปรับปรุ งให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจของบริ ษัทฯ
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บทที่ 8
วินัย และโทษทางวินัย
ในการท างานร่ ว มกัน จ าเป็ นต้ อ งมี ร ะเบี ย บวิ นัย ในการท างาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบเรี ย บร้ อย
ความปลอดภัยในการทางาน และเพื่อให้ เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องแก่บริ ษัทฯ และพนักงานทุกคน เพราะฉะนัน้
ทางบริ ษัทฯ จึงถือกฎ และระเบียบข้ อบังคับทางวินยั ต่าง ๆ ของพนักงานเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัทฯ
ดัง นั น้ พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด ทั ง้ นี ้ เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระเบี ย บวิ นั ย อัน ดี
ขณะเดียวกันก็เพื่ อรั กษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ ข องบริ ษัทฯ แต่กระนัน้ ก็ ตามการกระทาใดๆ ที่ กฎและระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คับ ของบริ ษั ท ฯ มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ มิ ไ ด้ ห มายความว่ า ผู้ กระท าผิ ด นั น้ ๆ จะพ้ นจากการถู ก ลงโทษ
เพราะฉะนันในกรณี
้
ที่มีผ้ ไู ม่ปฏิบตั ิตามกฎ บริ ษัทฯ จะลงโทษตามลักษณะการฝ่ าฝื นระเบียบวินยั นันๆ
้ ดังนี ้
8.1 ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการทางาน
8.1.1 การมาทางาน
8.1.1.1 ไม่ละทิ ้งหน้ าที่ ขาดงานหรื อหยุดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.1.1.2 ไม่เข้ าทางานสายบ่อยครัง้
8.1.1.3 ห้ ามพนักงานบันทึกเวลาการทางานแทนพนักงานอื่น หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมเวลาทางาน อันทา
ให้ พนักงานอื่นได้ รับประโยชน์หรื อเสียประโยชน์
8.1.1.4 พนักงานต้ องสวมใส่เครื่ องแบบทางานที่บริ ษัทฯกาหนด
และติดเครื่ องหมายหรื อบัตร
ประจาตัวพนักงาน
8.1.1.5 พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้ วยการลา หรื อการหยุดงาน โดยเคร่ งครั ด
8.1.2 การปฏิบัตหิ น้ าที่
8.1.2.1 เคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ในการทางานของบริ ษัทฯ โดยเคร่ งครัด
8.1.2.2 เชื่อฟั งและปฏิบตั ิตามคาสัง่ โดยชอบของผู้บงั คับบัญชา
8.1.2.3 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ขยันหมัน่ เพียร เสียสละ อดทน และมีความตังใจจริ
้
ง
8.1.2.4 ไม่แจ้ งหรื อรายงานความเท็จ หรื อปกปิ ดข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการทางานต่อผู้บงั คับบัญชา
8.1.2.5 ไม่จงใจ หรื อเจตนาปฏิบตั ิงานให้ ลา่ ช้ า
8.1.3 การรั กษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
8.1.3.1 ต้ องไม่ใช้ เวลาทางานของบริ ษัทฯไปเพื่อทากิจธุระส่วนตัวหรื อกระทาการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ
งานในหน้ าที่
8.1.3.2 พนักงานต้ องช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ไม่แสวงหาหรื อยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ
จากคณะบุคคลหรื อบุคคลใดซึง่ ติดต่อค้ าขายหรื อกาลังหาทางติดต่อค้ าขายกับบริ ษัทฯ หรื อ
ประกอบกิจการอันเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทฯ
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8.1.3.3 ไม่เปิ ดเผยข้ อความใดๆ อันเป็ นเรื่ องปกปิ ด หรื อความลับเกี่ยวกับกิจการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ
8.1.4 การใช้ และการระวังรั กษาทรั พย์ สินของบริษัทฯ
8.1.4.1 ไม่ปล่อยให้ เกิดการสูญเสียแก่เครื่ องมือ เครื่ องใช้ หรื อทรัพย์สินอื่นใดของบริ ษัทฯ โดยไม่
สมควร
8.1.4.2 ห้ ามนาเครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อทรัพย์สนิ อื่นใดของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว หรื อ
ผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้มีอานาจอนุมตั ิ
8.1.5 ความซื่อสัตย์ สุจริต
8.1.5.1 พนักงานต้ องแจ้ งข้ อมูลของตนตามที่บริ ษัทฯ ต้ องการต่อบริ ษัทฯ ตามความเป็ นจริ ง
8.1.5.2 พนักงานต้ องให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทฯ ในการสอบสวนเรื่ องราวต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ต้ องการ
และการร่ วมมือดังกล่าวต้ องกระทาด้ วยความสุจริ ต
8.1.5.3 พนักงานต้ องไม่เปลี่ยนแปลง ปลอม แก้ ไข ตัดทอนหรื อทาลายเอกสารต่างๆ ของบริ ษัทฯ
หรื อเอกสารที่มีความเกี่ยวข้ องระหว่างบริ ษัทฯ กับพนักงาน โดยไม่มีอานาจหรื อหน้ าที่ที่จะ
กระทาการดังกล่าว
8.1.5.4 พนักงานต้ องยินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
จากบริ ษัทฯ ตรวจค้ น ในกรณีที่เกิดความสงสัยว่าจะมีสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรื อได้ มาจาก
การกระทาผิดกฎหมายหรื ออาวุธอยู่ในตัวพนักงาน
8.1.5.5 พนักงานต้ องไม่แจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จต่อบริ ษัทฯ ผู้บงั คับบัญชา หรื อฝ่ ายบริ หาร
8.2 ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
8.2.1 ไม่ประพฤติตนไปในทางที่จะนาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูต่ นเองหมู่คณะ หรื อบริ ษัทฯ
8.2.2 ไม่ใช้ กิริยาวาจาไม่สภุ าพต่อเพื่อนร่ วมงานและผู้อื่น
8.2.3 ไม่กระทาหรื อสนับสนุนให้ มีการทะเลาะวิวาท หรื อทาร้ ายร่ างกายเพื่อนร่ วมงาน
8.2.4 ไม่แพร่ ข่าวอกุศล ใส่ร้ายผู้อนื่ แอบอ้ างทาให้ เกิดความเสียหายแก่พนักงานหรื อบริ ษัทฯ หรื อ
ก่อให้ เกิดความแตกแยกความสามัคคีในระหว่างพนักงานด้ วยกัน
8.2.5 ห้ ามนาสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมา และของที่ผิดกฎหมายเข้ ามาบริ เวณบริ ษัทฯ
8.2.6 ห้ ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริ เวณบริ ษัทฯ
8.2.7 ไม่หลับระหว่างเวลาทางาน
8.2.8 ห้ ามรับประทานอาหารในระหว่างเวลาทางาน การรับประทานอาหารในบริ เวณสานักงาน จะต้ อง
รับประทานในบริ เวณที่บริ ษัทฯ จัดให้
8.2.9 ห้ ามพนักงานพูดจาหยอกล้ อ เล่น พูดจายัว่ ยวน ส่งเสียงดังรบกวน หรื อกระทาการใดๆรบกวน
พนักงานอื่นในเวลาปฏิบตั ิงาน
8.2.10 ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรา หรื อสิ่งมึนเมาระหว่างเวลาทางาน หรื อทางานในสภาพมึนเมา
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8.2.11 ไม่เป็ นผู้กระทา หรื อให้ ความร่ วมมือในการโจรกรรม หรื อทาลายทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ หรื อกระทา
การอย่างใดอันเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย
8.2.12 พนักงานต้ องไม่พกพาอาวุธ หรื อครอบครองสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ ามาในบริ เวณบริ ษัทฯ และ
บ้ านพักของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นกรณีพิเศษ
8.2.13 ห้ ามทางาน ต่อเติม หรื อแก้ ไขข้ อความในแผ่นประกาศของบริ ษัทฯ หรื อ ของผู้อื่นที่บริ ษัทฯ
อนุญาตเป็ นกรณีพิเศษ
8.2.14 ห้ ามขีดเขียนข้ อความหยาบคายก้ าวร้ าว หรื อ ดูหมิ่นบุคคลใดในสถานที่ทางานของบริ ษัทฯ
8.2.15 ห้ ามดาเนินการหรื อกระทาการใดๆ ในทางที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี อันอาจมีผลให้
บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย
8.2.16 ห้ ามแจกใบปลิว ติดป้ายประกาศ ออกแถลงการณ์ หรื อใช้ เครื่ องขยายเสียงในบริ เวณบริ ษัทฯ
เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากกรรมการผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8.2.17 พนักงานต้ องไม่เปิ ดเผยค่าจ้ างของตนเอง หรื อของผู้อื่น
8.2.18 พนักงานต้ องดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อไม่ให้ เป็ นโรคที่สงั คมรังเกียจหรื อโรคติดต่อที่ร้ายแรง
อาทิ โรคซาร์ , ซิฟิลิซ, วัณโรค หรื อเอดส์ เป็ นต้ น
8.3 การลงโทษทางวินัย
วินยั ของพนักงานตามที่ระบุมานี ้ พนักงานมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั อิ ย่างเคร่ งครัด ถ้ าพนักงานผู้ใดปฏิบตั ิหรื อละ
เว้ นการปฏิบตั ิใดๆ อันถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นวินยั ดังกล่าวจะต้ องถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามลักษณะแห่ง
ความผิด หรื อความหนักเบาของการกระทาผิดหรื อความร้ ายแรงที่เกิดขึ ้น การลงโทษเป็ นไปตามข้ อหนึง่ ข้ อใด
หรื อหลายข้ อรวมกันก็ได้ ตามบทลงโทษทางวินยั บริ ษัทฯ กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ 4 ประการ ดังนี ้
8.3.1 ตักเตือนด้ วยวาจา
8.3.2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อักษร (หนังสือตักเตือนมีอายุ 12 เดือนนับแต่วันที่พนักงานกระทา
ความผิด)
8.3.3 พักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง มีกาหนดไม่เกิน 7 วัน (การพักงานในระหว่างการสอบสวนไม่ถือเป็ นการ
พักงานเพื่อการลงโทษ)
8.3.4 เลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
หลักเกณฑ์ การพิจารณาลงโทษทางวินัย
8.3.1 การลงโทษโดยการตักเตือนด้ วยวาจา ผู้มีอานาจลงโทษมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้
1. การผิดวินยั นันยั
้ งไม่ก่อให้ เกิดผลเสียหายใดๆ ต่อบริ ษัทฯ
2. พนักงานผู้กระทาผิดวินยั ไม่เคยกระทาผิดวินยั ในเรื่ องเดียวกันนี ้มาก่อน
3. พนักงานรู้ สกึ สานึกว่าตนได้ กระทาผิดวินยั และยืนยันว่าจะไม่กระทาผิดอีก
ถ้ าการฝ่ าฝื นวินยั ใดๆ มีพฤติกรรมผลลัพธ์แตกต่างจากหลักเกณฑ์ทงั ้ 3 ข้ อนี ้ไม่วา่ ข้ อใดข้ อหนึง่
ผู้มีอานาจพิจารณาลงโทษจะพิจารณาลงโทษตามบทลงโทษอื่นๆ การลงโทษด้ วยการตักเตือน
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ด้ วยวาจานัน้ เมื่อผู้บงั คับบัญชาได้ ทาการลงโทษไปแล้ วให้ ทาบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรม
เวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องและรายละเอียดอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการกระทาความผิดของ
พนักงานแล้ วส่งไปยังฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยเร็ วที่สดุ
8.3.2 การลงโทษโดยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อักษร ผู้มีอานาจลงโทษมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาโทษ ดังนี ้
1. ผู้พิจารณาลงโทษ เห็นว่าการลงโทษโดยการตักเตือนด้ วยวาจาไม่ประสบผล
2. ปรากฏเจตนาในการกระทาผิดวินยั อย่างชัดแจ้ งหรื อทาผิดวินยั ซ ้าในเรื่ องเดิมอีกภายใน
ระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และยังอยูใ่ นเวลาตามกาหนดของการลงโทษ
3. ความผิดดังกล่าว ยังไม่ก่อให้ เกิดผลเสียหายโดยตรงต่อบริ ษัทฯ แต่ก่อให้ เกิดความราคาญกับ
ผู้เกี่ยวข้ อง
8.3.3 การลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ รับค่ าจ้ าง ผู้มีอานาจลงโทษมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
ดังนี ้
1. ปรากฏเจตนาในการกระทาผิดวินยั อย่างชัดแจ้ ง
2. กระทาผิดวินยั ซ ้าในเรื่ องเดิมบ่อย ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี และยังอยู่ในเวลาตามกาหนดของ
การลงโทษ
3. ความผิดดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านชื่อเสียงหรื อทรัพย์สิน
ก็ตาม
8.3.4 การลงโทษด้ วยการเลิกจ้ างโดยไม่ จ่ายค่ าชดเชย
ผู้มีอานาจลงโทษมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาโทษ ดังนี ้
1. พนักงานทุจริ ตต่อหน้ าที่ หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริ ษัทฯ
2. พนักงานจงใจกระทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย เช่น เข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการดาเนินการ
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมกับผู้ประกอบการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขัน
โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมกับบริ ษัทฯ
3. พนักงานได้ กระทาการประมาทเลินเล่ออันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯได้ รับความเสียหายอย่างร้ ายแรง
4. พนักงานได้ กระทาการฝ่ าฝื นข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรื อระเบียบหรื อคาสัง่ ของบริ ษัทฯ
อันชอบด้ วยกฎหมายและเป็ นธรรม และบริ ษัทฯโดยผู้บงั คับบัญชาได้ ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ ว
(กรณีร้ายแรงบริ ษัทฯ ไม่จาเป็ นต้ องตักเตือน) และหนังสือ-เตือนดังกล่าวยังคงอยู่ในระยะเวลา 1 ปี
(12 เดือน) นับตังแต่
้ วนั ที่พนักงานได้ กระทาผิด
5. พนักงานละทิ ้งหน้ าที่เป็ นเวลา 3 วันทางานติดต่อกัน ไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตาม โดย
ไม่มีเหตุอนั สมควร
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6. พนักงานได้ รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาอันถึงที่สดุ ให้ รับโทษจาคุก
เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษและต้ องเป็ นเหตุทาให้ บริ ษัทฯได้ รับ
ความเสียหาย
ผู้มีอานาจพิจารณา และดาเนินการลงโทษทางวินัย
1. การลงโทษโดยการตักเตือนด้ วยวาจา
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของพนักงานผู้กระทาผิด เป็ นผู้พิจารณาและดาเนินการลงโทษ
2. การลงโทษโดยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ผู้บังคับ บัญ ชาโดยตรงร่ วมกับ ผู้บังคับ บัญ ชาระดับ ผู้จัดการของพนัก งานผู้ก ระท าผิ ดเป็ นผู้
พิจารณาและดาเนินการลงโทษ
3. การลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ ได้ รับค่ าจ้ าง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงร่ วมกับผู้บังคับบัญชาระดับเหนื อขึน้ ไป และผู้ อานวยการสายงาน ของ
พนักงานผู้กระทาผิด เป็ นผู้ร่วมกันดาเนินการพิจารณาโทษทางวินยั และเมื่อลงโทษแล้ วให้
รายงานกรรมการผู้จดั การได้ ทราบ
4. การลงโทษด้ วยการเลิกจ้ างโดยไม่ จ่ายค่ าชดเชย
ผู้ บัง คับ บัญ ชาโดยตรงร่ ว มกับ ผู้ บัง คับ บัญ ชาระดับ เหนื อ ขึ น้ ไปทุ ก ล าดับ ชัน้ ของพนัก งาน
ผู้ก ระท าผิ ดจนถึง กรรมการผู้ จัดการของบริ ษัท ฯ หรื อ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายกระท าการแทน
กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ร่วมดาเนินการพิจารณาและดาเนินการลงโทษทางวินยั
บริษัทฯ มีสิทธิส่ ังพักงานพนักงานเพื่อการสอบสวน
กรณีท่ พ
ี นักงานถูกกล่ าวหาว่ ามีความผิด โดย
1. ระยะเวลาการพักงานไม่เกิน 7 วัน (การพักงานเพื่อการสอบสวนไม่ถือเป็ นการลงโทษ)
2. บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ พนักงานทราบล่วงหน้ าก่อนการพักงาน
3. ระหว่างพักงาน บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าจ้ างให้ 50%
4. เมื่อการสอบสวนเสร็ จสิ ้น หากปรากฏว่าพนักงานไม่ได้ กระทาผิด บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าจ้ างในส่วน
ที่ขาดให้ ครบ เท่ากับค่าจ้ างในวันทางานนับแต่วนั ที่ถกู สัง่ พักงาน
พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ
15 ต่อปี
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บทที่ 9
การร้ องทุกข์ และการเสนอความคิดเห็น
9.1 การร้ องทุกข์
หมายถึง กรณีที่พนักงานมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิดขึ ้นเนื่องจากการทางาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
สภาพการทางาน สภาพการจ้ าง การบังคับบัญชา การสัง่ หรื อมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการ
ทางานหรื อประโยชน์อื่น หรื อการปฏิบตั ิใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างบริ ษัทฯ หรื อผู้บงั คับบัญชาต่อพนักงาน
หรื อระหว่างพนักงานด้ วยกัน และพนักงานได้ เสนอความไม่พอใจหรื อความทุกข์นนต่
ั ้ อบริ ษัทฯ เพื่อให้
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแก้ ไขหรื อยุติเหตุการณ์นนั ้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษัทฯ และ
พนักงาน และเพื่อให้ พนักงานทางานด้ วยความสุข
9.1.1 วิธีการ และขัน้ ตอนการร้ องทุกข์
การร้ องทุกข์ จะกระทาด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษรก็ได้
พนักงานควรจะได้ ปรึกษาหารื อ
ข้ อข้ องใจกับผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ นเพื่อหาทางตกลงก่อน หากการปรึกษาหารื อนันไร้
้ ผล การยื่น
เรื่ องราวร้ องทุกข์ทาได้ แต่เฉพาะเรื่ องของตนเองเท่านัน้ ห้ ามมิให้ ยื่นเรื่ องราวร้ องทุกข์แทนบุคคลอื่น
หรื อในนามบุคคลอื่น นอกจากนี ้หนังสือร้ องทุกข์ที่ลงลายมือชื่อร่ วมกัน หรื อทาเป็ นบัตรสนเท่ห์ไม่
ระบุชื่อ ผู้ร้องจะไม่ได้ รับการพิจารณา พนักงานก็อาจจะยื่นเรื่ องราวร้ องทุกข์นนเป็
ั ้ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามลาดับขัน้ ดังนี ้
1. ผู้บงั คับบัญชาชันต้
้ น
2. ผู้จดั การฝ่ าย
3. ผู้อานวยการสายงาน
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
5. กรรมการผู้จดั การ
การร้ องทุกข์ด้วยลายลักษณ์อกั ษร บริ ษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่ องราวร้ องทุกข์ ที่มิได้ ลงชื่อจริ งของผู้
ร้ องทุกข์ ผู้บงั คับบัญชาจะแจ้ งผลการพิจารณาข้ อร้ องทุกข์ให้ พนักงานผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ ว
9.1.2 การสอบสวนและพิจารณาข้ อร้ องทุกข์
ให้ ผ้ รู ับคาร้ องทุกข์สอบสวนและพิจารณาข้ อร้ องทุกข์ และแก้ ไขปั ญหาตามขันตอนความรั
้
บผิดชอบ
ของตนโดยเร็ ว ถ้ าเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาเองได้ ให้ รายงานต่อผู้บงั คับบัญชา ให้ ผ้ มู ี
อานาจในการวินิจฉัยข้ อร้ องทุกข์พิจารณาแก้ ไขปั ญหาด้ วยความยุติธรรม เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างพนักงานกับบริ ษัทฯ
9.1.3 กระบวนการยุตขิ ้ อร้ องทุกข์
ถ้ าผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาก็อาจอุทธรณ์ ได้ โดยยื่นคาอุทธรณ์ ต่อกรรมการผู้จดั การ คา
ตัดสินของกรรมการผู้จดั การถือเป็ นสิ ้นสุด ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องต้ องถือปฏิบตั ิตาม
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9.1.4 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้ อง
พนักงานผู้ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้ องจะไม่ถกู ดาเนินการทางวินยั เนื่องจากการร้ องทุกข์ เว้ นแต่ข้อร้ อง
ทุกข์เป็ นความเท็จ หรื อผู้ร้องทุกข์ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกระทาผิดวินยั ด้ วยตนเอง
9.2 การเสนอความคิดเห็น
บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนย่อมเป็ นกาลังสาคัญ และมีสว่ นที่จะช่วยเสริ มสร้ างความเจริ ญให้ แก่บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ เห็นสมควรให้ พนักงานทุกคนทุกระดับได้ มีสว่ นในการเสนอความคิดเห็นต่อบริ ษัทฯ ในปั ญหาต่าง ๆ
เกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ ไขการดาเนินงาน เพื่อให้ เกิดผลดีตอ่ กิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงวางหลักการไว้ คือ
9.2.1 พนักงานผู้ใ ดมีความคิดเห็ นอัน อาจเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท ฯ ไม่ว่าจะเกี่ ยวกับกิ จ การและการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ หรื อเกี่ยวกับพนักงานนันเอง
้ ก็ขอให้ จดั ทาข้ อเสนอเป็ นหนังสือส่งผู้จดั การฝ่ าย
โดยแจ้ งชื่อให้ ชัดเจนและแสดงหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ด้วย ในการนีบ้ ริ ษัทฯ จะปกปิ ดชื่อผู้
เสนอเป็ นความลับที่สดุ
9.2.2 บริ ษัทฯ จะไม่พิจารณาข้ อเสนอความคิดเห็นที่ไม่ได้ แจ้ งชื่อจริ ง พร้ อมทังลายมื
้
อชื่อของผู้เสนอ
9.2.3 ข้ อเสนอความคิดเห็นของพนักงานผู้ใดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อาจพิจารณาความชอบ
ตอบแทนให้ แก่พนักงานผู้นนั ้
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บทที่ 10
การพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
พนักงานจะพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ ในกรณี ดังนี ้
10.1 ถึงแก่ กรรม หมายถึง พนักงานที่ถงึ แก่ความตายไม่วา่ ด้ วยเหตุใด โดยมีใบมรณบัตร ซึง่ ออกให้ โดยทาง
ราชการมามอบให้ ทางบริ ษัทฯ
10.2 ลาออก หมายถึง พนักงานสมัครใจจะลาออก โดยยื่นความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าต่อ
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันไม่
้ น้อยกว่า 30 วันก่อนถึงวันที่พนักงานประสงค์จะลาออก การลาออกจะมี
ผลต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอานาจอนุมตั ิแล้ ว
10.3 เกษียณอายุ หมายถึง พนักงานที่อายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์ต้องพ้ นสภาพการเป็ นพนักงาน พนักงานที่ครบ
เกษี ยณอายุในปี ใด บริ ษัทฯ จะให้ พนักงานผู้นนพ้
ั ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
ของปี ถัดไป โดยได้ รับค่าชดเชยตามกฎหมาย
ในกรณีจาเป็ น บริ ษัทฯ อาจจะพิจารณาต่ออายุงานของพนักงานตามความเหมาะสม
10.4 เลิกจ้ าง หมายถึง การที่นายจ้ างไม่ให้ ลกู จ้ างทางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้ างให้ ไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุ
สิ ้นสุดสัญญาจ้ างหรื อเหตุอื่นใด หรื อ การที่ลกู จ้ างไม่ได้ ทางานและไม่ได้ รับค่าจ้ างเพราะเหตุที่นายจ้ าง
ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป ดังต่อไปนี ้
ก. พนักงานกระทาผิดทางวินยั ถึงขันร้
้ ายแรง
ข. ยุบเลิกหน่วยงาน หรื อลดอัตรากาลัง
ค. เจ็บป่ วยถึงขันทุ
้ พพลภาพ จนไม่สามารถทางานได้ หรื อสุขภาพไม่สมบูรณ์ และแพทย์ลงความเห็นว่า
เป็ นโรคเรื อ้ รัง หรื อเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อพนักงานอื่น จนไม่สามารถทางานใน
หน้ าที่เดิมหรื อหน้ าที่อื่นต่อไปได้
ง. หย่อนสมรรถภาพ หมายถึง ผลงานของพนักงานผู้นนไม่
ั ้ ได้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแบบแสดง
ลักษณะงาน ซึง่ ผู้บงั คับบัญชาได้ เคยชี ้แจง ตักเตือนด้ วยวาจา และด้ วยลายลักษณ์อกั ษรมาก่อนแล้ ว
แต่ยงั ไม่ปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นภายในเวลาอันสมควร
จ. ปฏิบตั ิตวั ไม่เหมาะสม หมายถึง
1. วิธีปฏิบตั ิงานของพนักงานผู้นนั ้ ทาให้ ประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานนัน้ หรื อหน่วยงาน
อื่นลดน้ อยถอยลง
2. ลักษณะเฉพาะตัวพนักงานผู้นนั ้ ทาให้ ประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานนัน้ หรื อหน่วยงาน
อื่นลดน้ อยถอยลง
กรณีตามข้ อ 1 และข้ อ 2 แห่งข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานฉบับนี ้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็ นราย ๆ ไป
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พนักงานที่พ้นสภาพการจ้ างตามข้ อต่ อไปนี ้ ไม่ มีสิทธิได้ รับค่ าชดเชย
ก. พนักงานที่สมัครใจลาออกเอง
ข. พนักงานทดลองงานตามที่กาหนดเวลาทดลองงานไว้ ไม่ครบ 120 วัน และเลิกจ้ างในระหว่างเวลานัน้
ค. สาหรับการจ้ างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจ หรื อการค้ าของบริ ษัทฯ ซึง่ ต้ องมี
ระยะเวลาเริ่ มต้ น และสิ ้นสุดของงานที่แน่นอน หรื อในงานอันมีลกั ษณะเป็ นครัง้ คราวที่มีกาหนดการ
สิ ้นสุด หรื อความสาเร็ จของงานหรื องานตามฤดูกาล ซึง่ งานนันจะต้
้ องแล้ วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน
สองปี
ง.พนักงานที่บริ ษัทฯ บอกเลิกจ้ าง หากบริ ษัทฯ สามารถพิสจู น์ทราบภายหลังว่าก่อนเข้ าทางานมีการแจ้ ง
ข้ อความเป็ นเท็จ และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ
จ. พนักงานที่ถกู เลิกจ้ างแห่งข้ อบังคับฉบับนี ้
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บทที่ 11
เงินชดเชยเมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
กรณีที่พนักงานพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ โดยได้ รับเงินค่าชดเชย บริ ษัทฯ จะจ่ายเงิน
ค่าชดเชยให้ แก่พนักงานตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกาหนดไว้ ดังนี ้
1. ลูกจ้ างซึง่ ทางานติดต่อกันครบหนึง่ ร้ อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึง่ ปี ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ าง อัตรา
สุดท้ าย สามสิบวัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทางานสามสิบวันสุดท้ าย สาหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับ
ค่าจ้ างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
2. ลูกจ้ างซึง่ ทางานติดต่อกันครบหนึง่ ปี แต่ไม่ครบสามปี
ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย
เก้ าสิบวัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทางานเก้ าสิบวันสุดท้ าย สาหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตาม
ผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
3. ลูกจ้ างซึง่ ทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย หนึ่งร้ อย
แปดสิบวัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทางานหนึ่งร้ อยแปดสิบวันสุดท้ ายสาหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับ
ค่าจ้ างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
4. ลูกจ้ างทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี
ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย สองร้ อย
สี่สิบวัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทางานสองร้ อยสี่สิบวันสุดท้ ายสาหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
5. ลูกจ้ างซึง่ ทางานติดต่อกันครบสิบปี ขึ ้นไป ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย สามร้ อยวัน หรื อไม่
น้ อยกว่าค่าจ้ างของการทางานสามร้ อยวันสุดท้ ายสาหรับลูกจ้ าง
ซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดย
คานวณเป็ นหน่วย
ก. ในกรณีท่ บี ริษัทฯ ย้ ายสถานประกอบกิจการไปตัง้ ณ สถานที่อ่ นื อันมีผลกระทบสาคัญต่อ
การดารงชีวิตตามปกติของพนักงานหรื อครอบครัว บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ พนักงานทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ ายสถานประกอบกิจการ ในการนี ้ถ้ าพนักงานไม่ประสงค์ จะไปทางาน
ด้ วย ให้ ลกู จ้ างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้ างได้ โดยลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า
อัตราค่าชดเชยที่พนักงานพึงมีสิทธิได้ รับตามมาตรา 118 ของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน
พ.ศ.2541
ข. ในกรณีท่ บี ริษัทฯ ไม่ แจ้ งให้ พนักงานทราบการย้ ายสถานประกอบกิจการล่ วงหน้ า ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อก. บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า เท่ากับค่าจ้ างอัตรา
สุดท้ ายสามสิบวัน หรื อเท่ากับค่าจ้ างของการทางานสามสิบวันสุดท้ ายสาหรับพนักงานซึง่ ได้ รับ
ค่าจ้ างตามผลงาน โดยคานวณเป็ นหน่วยด้ วย
ค. ในกรณีท่ บี ริษัทฯ จะเลิกจ้ างพนักงานเพราะเหตุท่ บี ริ ษัทฯ มีการปรั บปรุ งหน่ วยงาน
กระบวนการผลิต การจาหน่ าย หรื อการบริ การ อันเนื่องมาจากการนาเครื่ องจักรมาใช้ หรื อ
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เปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยี ซึง่ เป็ นเหตุให้ ต้องลดจานวนพนักงาน บริ ษัทฯ จะแจ้ งวันที่
จะเลิกจ้ าง เหตุผลของการเลิกจ้ างและรายชื่อพนักงาน ต่อพนักงานตรวจแรงงาน และ พนักงานที่
จะเลิกจ้ างทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้ าง หากบริ ษัทฯ ไม่แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย และค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า
เท่ากับค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 60 วัน
หากพนักงานนัน้ ทางานติดต่อกันเกินหกปี ขึ ้นไป บริ ษัทฯ จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ ้นจาก
ค่าชดเชยตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายสิบห้ าวันต่อการทางานครบหนึง่ ปี แต่
ค่าชดเชยตามมาตรานี ้รวมแล้ ว ต้ องไม่เกินค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายสามร้ อยหกสิบวัน
กรณีระยะเวลาทางานไม่ครบหนึง่ ปี ถ้ าเศษของระยะเวลาทางานมากกว่าหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน
ให้ นบั เป็ นการทางานครบหนึง่ ปี
ระเบียบข้ อบังคับการทางานนี ้ ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ประกาศนี ้ เป็ นต้ นไป
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