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1. บททั่วไป
ในนามบริ ษทั ก๊อตเทรด ฟาร์มิ่ง จากัด ขอต้อนรับท่านเข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ด้วยความ
ยินดีอย่างยิง่
บริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าหวังว่าท่านจะมีความรักในองค์กรแห่งนี้
มีความ
กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ช่วยเหลือร่ วมมือกัน
สร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดประโยชน์เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าแก่ท่านและบริ ษทั ต่อไป
เพื่อให้การดาเนินการธุรกิจของบริ ษทั ก๊อตเทรด ฟาร์มิ่ง จากัด เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
เหมาะสม และตระหนักถึงความรับผิดชอบ หน้าที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อนโยบาย และให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บริ ษทั จึงได้กาหนดกฏ
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีความมุ่งหมายจะให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่บริ ษทั ผูบ้ ริ หารกาหนด
ดังนั้นเพื่อให้พนักงานนาไปยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ในการที่จะร่ วม
สร้างและเติบโตไปด้วยกัน
1.1. คาจากัดความ ตามข้อบังคับนี้
“บริ ษทั ”
หมายถึง บริ ษทั ก๊อตเทรด ฟาร์มมิ่ง จากัด และอาจให้หมายรวมถึงบริ ษทั
ในเครื อด้วย
“ผูบ้ ริ หาร” หมายถึง ผูม้ ีอานาจบริ หารงานบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ก๊อตเทรด
ฟาร์มมิ่ง จากัด และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการผูจ้ ดั การหรื อกรรมการบริ ษทั ด้วย
“พนักงาน” หมายถึง บุคคลผูไ้ ด้รับการจ้างให้ทางานกับบริ ษทั โดยได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหมายรวมถึงลูกจ้างซึ่งเป็ นพนักงาน
อยูร่ ะหว่างระยะเวลาทดลองงาน หรื อมีกาหนดเวลาการจ้างไว้แน่นอน
“ผูบ้ งั คับบัญชา” หมายถึง พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั
ให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้างานส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน การบังคับบัญชาพนักงาน และการ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
ซึ่งระเบียบปฏิบตั ิผบู ้ ริ หาร
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไปกาหนด
1.2. “ผู้บริหาร” มีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1.2.1.
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของบริ ษทั ในการกากับติดตามดูการบริ หารงานของ
ผูจ้ ดั การหรื อรองผูจ้ ดั การและให้คาแนะนาเพื่อทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานในภาพรวม
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ที่ได้วางไว้นอกเหนือจากการดาเนินงานประจาวันซึ่งเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
1.2.2. เป็ นประธานนาการประชุมของผูถ้ ือหุน้ และกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
1.2.3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสี ยง
1.2.4. มีอานาจในการสั่งปลดผูจ้ ดั การหรื อรองผูจ้ ดั การในกรณี ปฏิบตั ิละเมิดกฏระเบียบ
ข้อบังคับบริ ษทั
1.2.5. พิจารณาเงินเดือนของพนักงานทุกคน
1.3. ข้ อกาหนด
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล บริ ษทั และผูบ้ ริ หารทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิในการบริ หารและการจัดการ
ดังต่อไปนี้
- รักษาไว้ซ่ ึงระเบียบวินยั ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลในการทา รวมถึงการกาหนด
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ตัดทอน หรื อยกเลิกในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วินยั ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลในการทางาน
- สิ ทธิในการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการบริ หารเพื่อความสาเร็ จทางธุรกิจซึ่งหมาย
ความรวมถึงการกาหนดอัตรากาลังคน การจ้างงาน การกาหนดการทางาน เป็ นการโยกย้าย
เปลี่ยนแปลง สถานที่ทางาน ตาแหน่งหน้าที่การมอบหมายและการสั่งการให้ปฏิบตั ิหน้าที่ การ
พิจารณาค่าจ้างเงินเดือนและความดีความชอบ การลงโทษทางวินยั การสร้างงานใหม่รวมถึงการ
ออกระเบียบเกี่ยวกับการทางานแต่ละฝ่ ายหรื อแผนก
- สิ ทธิในการออกกฎระเบียบข้อบังคับสาหรับควบคุมความประพฤติ

หลักปฏิบตั ิงาน

รวมถึงระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการทางาน
- พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี และมี
ประสิ ทธิภาพให้มากที่สุด ทั้งนี้พนักงานจะต้องเคารพ และปฏิบตั ิตามข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
ทางาน หรื อระเบียบเกี่ยวกับ การทางานหรื อคาสั่งของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชา โดย
เคร่ งครัดและสม่าเสมอ

โดยจะปฏิบตั ิตนอยูใ่ นขอบข่ายของวินยั อันดีงามเพื่อนามาซึ่งชื่อเสี ยง

และเกียรติคุณทั้งในด้านส่ วนตัวของพนักงานเองและในด้านส่ วนรวมคือบริ ษทั
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- พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตัวเอง โดยบริ ษทั จะทาการหัก
จากเงินเดือนของพนักงานประจางวด เพื่อรวบรวมส่ งกรมสรรพากรต่อไป
-

พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งจ่ายเงินสมทบประกันสังคมตามพรบ.ประกันสังคมด้วยตนเอง

โดยบริ ษทั จะทาการหักจากเงินเดือนของพนักงานประจางวดตามอัตราที่กฎหมายกาหนด

เพื่อ

รวบรวม ส่ งสานักงานประกันสังคมต่อไป
- การทางานกับบริ ษทั ต้องไม่เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริ ษทั
เทคนิคการฝึ กสัตว์ การจัดแสดงความสามารถสัตว์ แนวคิด การออกแบบ และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้
จากการทางาน อันอาจนาความเสี ยหายมาสู่ บริ ษทั
- ไม่เป็ นคู่แข่งบริ ษทั ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังสิ้ นสุ ดการว่าจ้าง
- สิ ทธิในเรื่ องทรัพย์สินทางปัญญาให้ตกเป็ นของบริ ษทั
- พนักงานพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน จักต้องนาสิ่ งของซึ่งเป็ นทรัพท์สินของบริ ษทั มา
คืนให้กบั บริ ษทั เช่น คอมพิวเตอร์ กุญแจ คียก์ าร์ด โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ หากทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย พนักงานจะชดเชยค่าเสี ยหายตามจริ งให้กบั ทางบริ ษทั ตามตกลง
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2. การจ้ างงาน
2.1. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการจ้ างงาน
2.1.1. การจ้างพนักงานเข้าทางานต้องเป็ นไปตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ การเพิ่มหรื อลด
อัตรา ให้เป็ นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชา
2.1.2. บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจโดยแต่งตั้งเป็ นผูม้ ีอานาจในการสรรหา
ทดสอบ สัมภาษณ์ บรรจุ แต่งตั้ง ให้ทางาน บริ ษทั ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูม้ ีอานาจในการโยกย้าย
ตาแหน่ง เปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบตั ิงาน หน้าที่การงาน ถอดถอน หรื อให้ออกจากงาน
2.1.3. บริ ษทั ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิจะให้พนักงานไปทางานนอกสถานที่ เปลี่ยนแปลงสถานที่
ปฏิบตั ิงานได้ โดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขตามความจาเป็ น, ความเหมาะสม หรื อ
การจ้างงานของแต่ละตาแหน่งโดยไม่ขดั ต่อกฎหมายแรงงาน
2.1.4. ประเภทของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงาน บริ ษทั จาแนกประเภทของ
พนักงานไว้ดงั นี้
- พนักงานรายเดือน คือ พนักงานที่บริ ษทั ตกลงจ้างโดยกาหนดค่าจ้างเป็ นรายเดือน
- พนักงานรายวัน คือ พนักงานที่บริ ษทั ตกลงจ้างโยกาหนดค่าจ้างเป็ นรายวัน
- พนักงานทดลองงาน คือ บุคคลที่บริ ษทั จ้าง

แต่มีเงื่อนไขทดลองปฏิบตั ิงานเป็ น

ระยะเวลา 120 วัน โดยบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาจะประเมินการทดลองงานจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน หากไม่ผา่ นบริ ษทั จะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
-

พนักงานตามสัญญาจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาแน่นอน คือ บุคคลที่บริ ษทั ตกลงจ้าง

ทางานโดยระบุระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดแน่นอน

หากสัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลงเมื่อครบกาหนด

ระยะเวลาในสัญญาจ้าง บริ ษทั มิจาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
2.2. การจ้ างงาน
หน้าที่ การปฏิบตั ิของพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ งั คับบัญชา

เพื่อบรรลุภารกิจของบริ ษทั และดารงไว้ในการรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของ

บริ ษทั โดยหน้าที่ การปฏิบตั ิมีดงั ต่อไปนี้
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(ก) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่บริ ษทั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั หรื อผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับ
มอบหมายไว้

และให้มีการใช้อานาจหน้าที่หากบริ ษทั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั หรื อผูบ้ งั คับบัญชาที่

ได้รับมอบหมายไว้โดยสมควรเป็ นครั้งคราว
(ข)

อุทิศเวลา ความเอาใจใส่ และความสามารถให้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่ของตน

ตามสัญญาฉบับนี้อย่างเต็มที่ ตลอดเวลาทางานที่ระบุไว้ในสัญญา
(ค) ปฏิบตั ิตามบรรดาคาร้องขอ คาสัง่ และข้อบังคับอันสมควรของบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา และให้คาชี้แจง ข้อมูล และความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
และ ผูบ้ งั คับบัญชา ตามที่กาหนดไว้ตามสมควร
(ง) ตั้งใจปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั โดยสุ จริ ตอย่างเต็มความสามารถของตน และใช้
ความอุตสาหะอย่างถึงที่สุดในการค้ าจุนผลประโยชน์ของบริ ษทั
(จ) ไม่เข้าดารงตาแหน่ง มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ในธุรกิจอื่นใดที่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ไม่วา่ ในฐานะตัวการหรื อฐานะอื่นใด โดย
ไม่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการบริ ษทั
(ฉ) พนักงานได้รับทราบถึงเงื่อนไขในการว่าจ้างของบริ ษทั และถือปฏิบตั ิว่าด้วย
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่างแผนก/ฝ่ าย หรื อส่ วนงานอื่นๆ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ(ถ้ามี) โดยบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องขอความเห็นชอบจากท่านล่วงหน้า
บริ ษทั สามารถแจ้งให้พนักงานเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางาน ตาแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่างแผนก/ฝ่ าย หรื อส่ วนงานอื่นๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อได้ตามคาร้องขอหรื อคาสัง่ ของ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูบ้ งั คับบัญชา โดยพนักงานตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้ น

ในกรณี เปลี่ยนแปลงสถานที่ทางานบริ ษทั จะจัดเตรี ยมที่พกั ให้กบั พนักงานตามอัน

สมควร
(ช) ในช่วงเวลา 120 วันแรกของการจ้างงานเป็ นระยะเวลาทดลองงานบริ ษทั
สามารถกาหนดเวลาทางานให้กบั พนักงานได้
ทางานในช่วงทดลองงานได้

และอาจเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงานหรื อสถานที่

และบริ ษทั สามารถปลดออกได้โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวหรื อจ่าย

ค่าชดเชยพิเศษใดๆ
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(ซ)

หลังจากสี่ เดือนเมื่อพนักงานได้รับการบรรจุงานเต็มเวลาแล้ว

จะต้องแจ้งบริ ษทั เป็ นหนังสื อบอกกล่าวภายในหนึ่งเดือน

พนักงาน

หากคุณประสงค์จะลาออก

ขณะเดียวกันบริ ษทั จะถือตามระเบียบที่วางไว้โดยกฎหมายแรงงานหากบริ ษทั ประสงค์จะเลิกจ้าง
ท่าน
(ญ) เอกสารเกี่ยวกับลักษณะงานเป็ นไปตามวาจา หรื อเอกสารซึ่งอาจมีหรื อไม่มี
ก็ได้
2.3. การโยกย้ายตาแหน่ งหน้ าที่ เปลีย่ นแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน การแต่ งตั้ง หรื อการถอดถอน
พนักงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั มีอานาจ
ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาด ในการโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่ สถานที่ปฏิบตั ิงาน หรื อให้พนักงานไป
ปฏิบตั ิงานที่อื่น

หรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการในบริ ษทั

(ทุกสาขาและทุกสถาน

ประกอบการ)ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของพนักงาน และอาจแต่งตั้งพนักงาน หรื อ
ถอดถอนพนักงานจากตาแหน่งใดๆ ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร บริ ษทั จะจัดเตรี ยมสิ่ งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็ น สิ ทธิได้รับค่าจ้างผลประโยชน์และสวัสดิการตามตาแหน่งใหม่ของพนักงานนั้น
โดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2.4. การลาออก
พนักงานที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็ นพนักงานจะต้องแสดงความจานงด้วย
การเขียนใบลาออก ยืน่ ต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อฝ่ ายบุคคล โดยแจ้งการลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน โดยมีผลตามวันที่ระบุในใบลาออกและได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
2.5. การรักษาความลับของบริษัท
ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน (เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุสมควร) พนักงานจะไม่เปิ ดเผยให้
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดทราบ

หรื อนาไปใช้แต่โดยประการอื่นซึ่งความลับเชิงพาณิ ชย์หรื อ

ข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อทางการค้าอันเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อตัวแทนหรื อลูกค้าของบริ ษทั

ที่

พนักงานได้ครอบครองหรื ออาจได้ครอบครองในทางการจ้างตามสัญญาฉบับนี้ พนักงานจะต้อง
เก็บข้อมูลและไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่เป็ นความลับหรื อความลับทางการค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจ
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แบบ เทคนิค ความรู ้ที่ได้จากบริ ษทั ข้อมูลการเงิน ไม่วา่ แต่ส่วนหนึ่งส่ วนใดหรื อหลายส่ วน หรื อ
ที่เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่บริ ษทั จาหน่าย จัดหา หรื อได้มาโดยมีขอ้ ผูกพันต่อบุคคลภายนอก
ว่าจะต้องรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ หลังจากสิ้ นสุ ดการจ้าง พนักงานไม่ควรเปิ ดเผยความลับ
ทางการค้าใดๆของบริ ษทั หรื อ ข้อมูลต่างๆที่เป็ นความลับทางธุรกิจ บริ ษทั มีสิทธิที่จะสัง่ ห้าม
เพื่อป้องกันการเปิ ดเผยข้อมูลหรื อใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้ แต่ขอ้ จากัดสิ ทธิดงั กล่าวไม่
บังคับใช้กบั กรณี ที่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลโดยได้รับการอนุมตั ิดว้ ยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
บริ ษทั ตลอดจนข้อมูลหรื อความรู ้ที่ได้กลายเป็ นสาธารณสมบัติ
อนึ่งหากพนักงานฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ทางานในส่ วนนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรณี
ใดๆก็ตาม อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย ต้องเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง หรื อเสี ยผลประโยชน์
พนักงานจะถูกลงโทษทางวินยั ในสถานหนักหรื ออาจถูกบริ ษทั เลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอกจากนั้น พนักงานจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดจากการฝ่ าฝื นข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิทางานในส่ วนนี้ ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งกับทางบริ ษทั ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั
2.6. ไม่ เป็ นคู่แข่ งกับบริษัท
ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังสิ้ นสุ ดการว่าจ้าง พนักงานจะต้องไม่ชกั ชวนหรื อทาธุรกิจกับ
ลูกค้าซึ่งเคยเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ตลอดระยะเวลา 2 ปี ทันทีที่สิ้นสุ ดสัญญาการจ้างงาน
2.7. ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงให้ตกเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว

และให้อยู่

ภายใต้บงั คับความดังต่อไปนี้
(ก) บรรดาการค้นพบ การประดิษฐ์ การออกแบบ และการปรับปรุ งกระบวนการ แบบ
หรื อสิ่ งอื่นใดที่เป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทใดประเภทหนึ่ง

ที่พนักงาน

สามารถทา สร้างหรื อค้นพบในระหว่างระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้อนั กระทบหรื อเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั แต่โดยประการใดประการหนึ่ง

หรื อสามารถนาไปใช้หรื อดัดแปลงเพื่อใช้ใน

ธุรกิจของบริ ษทั หรื อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ได้
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จะต้องนามาเปิ ดเผยให้บริ ษทั ทราบ

ทั้งหมดโดยพลันและให้ตกเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั (หรื อตัวแทนของบริ ษทั ) โดยเด็ดขาด และ
พนักงานจะไม่นาไปเผยแพร่ ให้บุคคลอื่นทราบ
(ข) เมื่อได้รับการร้องขอและเท่าที่ได้รับการร้องขอ (ไม่วา่ ก่อนหรื อหลังสัญญาฉบับนี้
สิ้ นสุ ดลง) พนักงานจะยื่นหรื อร่ วมยืน่ คาขอรับหนังสื อรับรอง สิ ทธิ บตั ร หรื อความคุม้ ครองอื่น
ใดในประเทศต่าง ๆ สาหรับสิ่ งที่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยบริ ษทั จะออกค่าใช้จ่ายให้ และพนักงานจะ
ลงนามในตราสารทั้งปวงและกระทาการใด ๆ ตามที่อาจจะจาเป็ นหรื อสมควรเป็ นครั้งคราวแก่
การที่บริ ษทั (หรื อตัวแทนของบริ ษทั ) จะได้มาซึ่งสิ ทธิ กรรมสิ ทธิ์ และผลประโยชน์ในสิ่ งนั้น
โดยเด็ดขาดและในฐานะเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียว (เท่าที่จาเป็ นหรื อสมควรแก่การนั้น)
อนึ่งหากพนักงานฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ทางานในส่ วนนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรณี
ใดๆ ก็ตาม อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย ต้องเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง หรื อเสี ยผลประโยชน์
พนักงานจะถูกลงโทษทางวินยั ในสถานหนักหรื ออาจถูกบริ ษทั เลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอก จากนั้น พนักงานจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดจากการฝ่ าฝื นข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิทางานในส่ วนนี้ ตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งกับทางบริ ษทั ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั
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3. วันทางาน เวลาทางาน และเวลาพัก
3.1. วันเวลาทางาน วันหยุด และเวลาพัก
บริ ษทั กาหนดวันทางาน เวลาทางาน และเวลาพักไว้ดงั นี้
3.1.1. วันและเวลาทางานปกติสาหรับพนักงานประจาสานักงาน ปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั
จันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.30 น. และวันหยุดประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์และอาทิตย์
3.1.2 วันและเวลาทางานปกติสาหรับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานส่ วนบริ การลูกค้าส่ วนต่างๆ
ของบริ ษทั ปฏิบตั ิงานทุกวัน โดยมีวนั หยุด 1 วันหลังจากทางาน 6 วันในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งบริ ษทั
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจะเป็ นผูจ้ ดั วันหยุดและเวลาทางานให้กบั พนักงาน ซึ่งมี
เวลาทางานเป็ นดังนี้
กะที่ 1

ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น

กะที่ 2

ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น

กะที่ 3

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น

กะที่ 4

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น

กะที่ 5

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น

3.1.3. เวลาพัก บริ ษทั จะจัดเวลาพักให้กบั พนักงานทุกคนมีเวลาพัก วันละ 1 ชัว่ โมง
เป็ นไปตามระเบียบหรื อความเหมาะสมของแต่ละแผนกและหน้าที่
3.1.4. ในกรณี พนักงานมาสายหรื อหยุดงานโดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ บริ ษทั มีสิทธิ์หกั
ค่าจ้างของพนักงานตามสมควรดังต่อไปนี้
(ก) หากพนักงานมาสาย 3 ครั้ง ใน 1 เดือน บริ ษทั จะหักค่าจ้างครึ่ งหนึ่งของค่าจ้างต่อวัน
(ข) หากพนักงานมาสายเกิน 3 ครั้ง ใน 1 เดือน บริ ษทั จะหักค่าจ้างหนึ่งเท่าของค่าจ้าง
ต่อวัน
(ค) ทางฝ่ ายบุคคลจะเป็ นผูพ้ ิจารณาการมาสายของพนักงาน และส่ งให้กบั ฝ่ ายการเงินเพื่อ
หักค่าจ้างต่อไป ในกรณี มาสายติดต่อกันเกิน 15 วันต่อเดือน บริ ษทั จะพิจารณาส่ งใบ
ตักเตือนหรื อไล่ออกแล้วแต่กรณี
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(ง) หากพนักงานหยุดงานโดยไม่แจ้งกับ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย หรื อฝ่ าย
บุคคลทราบ บริ ษทั จะถือเป็ นการขาดงาน โดยบริ ษทั จะหักค่าจ้างสองเท่าของค่าจ้างต่อ
วัน ตามจานวนวันที่พนักงานขาดงาน
3.1.5. พนักงานจะต้องบันทึกเวลาทางาน เข้า-ออก ทุกครั้ง หากไม่บนั ทึกเวลาทางานให้
พนักงานระบุสาเหตุทุกครั้งที่ไม่สามารถบันทึกเวลาทางานได้ มิฉะนั้นบริ ษทั มีสิทธิพิจารณาให้
พนักงานมาสายและ/หรื อขาดงานในวันนั้นๆ แล้วแต่กรณี และบริ ษทั มีสิทธิ์ หักเงินจานวน 300
บาท ต่อการไม่บนั ทึกเวลาเข้า-ออกหนึ่งครั้ง
3.1.6. ในกรณี ลาป่ วยหรื อลากิจครึ่ งวัน ให้พนักงานบันทึกเวลาทางานตามเวลา เข้า-ออก
ด้วย มิฉะนั้นบริ ษทั มีสิทธิพิจารณาให้พนักงานมาสายและ/หรื อขาดงานในวันนั้นๆ แล้วแต่กรณี
และนายจ้างมีสิทธิ์หกั เงินตามรายละเอียดข้างต้น และบริ ษทั มีสิทธิ์หกั เงินจานวน 300 บาท ต่อ
การไม่บนั ทึกเวลาเข้า-ออกหนึ่งครั้ง
3.1.7. ในกรณี ขาดงานเกิน 3 วัน บริ ษทั จะพิจารณาไล่ออกทันทีโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ
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4. วันลาและหลักเกณฑ์ การลา
4.1. ประเภทการลา
บริ ษทั ได้กาหนดประเภทการลาไว้ดงั นี้
4.1.1. การลาเจ็บป่ วย/ ทุพพลภาพ
4.1.2. การลากิจ
4.1.3. การลาคลอด
4.1.4. การลารับราชการทหาร
4.1.5. การลาเนื่องจากการทาหมัน
4.1.6. การลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ
4.2. หลักเกณฑ์ การลา
4.2.1. การลาเจ็บป่ วย/ทุพพลภาพ
- พนักงานมีสิทธิลาป่ วยได้ตามความเป็ นจริ ง แต่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทางานต่อ 1
ปี โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทางานปกติ
- พนักงานที่เจ็บป่ วยจนไม่สามารถมาทางานได้ จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา ผูไ้ ด้รับ
มอบหมาย ฝ่ ายบุคคลได้ทราบก่อนเวลา 08.30 น. ของวันที่ลาป่ วยหรื อทันทีที่สามารถแจ้งได้
และต้องยืน่ ใบลาป่ วยภายในวันแรกที่กลับเข้าทางานพร้อมหลักฐานการเจ็บป่ วย

และ/หรื อ

ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั
- พนักงานที่ลาป่ วยติดต่อกัน 3 วันทางานขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ของ
สถานพยาบาลของทางราชการหรื อเอกชนแนบมาพร้อมใบลาป่ วยด้วยทุกครั้ง

ถ้าพนักงานไม่

อาจหาแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งหรื อสถานพยาบาลของทางราชการได้ให้พนักงานชี้แจงแถลง
เหตุผลความเป็ นจริ งให้บริ ษทั ฯได้ทราบและพิจารณาอีกครั้ง
- ในกรณี ที่พนักงานที่ลาป่ วยโดยไม่แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ หรื อปราศจากหลักฐาน
หรื อใบรับรองแพทย์ที่น่าเชื่อถือ บริ ษทั อาจไม่อนุญาตให้ลาป่ วย โดยถือเป็ นการขาดงานและงด
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จ่ายค่าจ้างให้ในวันที่ขอลาหยุดดังกล่าว โดยบริ ษทั จะหักค่าจ้างสองเท่าของค่าแรง/วัน ตาม
จานวนวันที่ลูกจ้างหยุด
-

หากพนักงานไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ได้ตามสมควรเพราะเหตุ

เจ็บป่ วยหรื อเหตุทุพพลภาพอื่นใด

พนักงานจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งดังกล่าวให้บริ ษทั ทราบ

โดยพลัน ซึ่งบริ ษทั จะพิจารณาการต่ออายุสัญญาการจ้างงานอีกครั้ง
- พนักงานที่ลาป่ วยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบ่อยคร้ัง ลาป่ วยเท็จ และบริ ษทั พิสูจน์ได้
ว่าไม่ป่วยจริ ง บริ ษทั จะพิจารณาโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาเป็ นใบตักเตือน
ให้พนักงานท่านนั้นเป็ นกรณี ไป
-

การลาป่ วยหรื อจานวนวันลาป่ วยจะนาไปประกอบการพิจารณาเงินเดือน/

ค่าจ้าง

ประจาปี โบนัส(ถ้ามี)
4.2.2. การลากิจ
พนักงานสามารถลากิจได้ 7 วัน ต่อปี ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. ลาไปต่อบัตรประชาชนหรื อทะเบียนบ้าน ต้องมอบหลักฐานใบเสร็ จ โดยนามาแสดง
ต่อบริ ษทั ฯทันที นับจากวันที่ได้กลับเข้ามาทางาน
2. ลาไปทาและรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องมอบหลักฐานใบเสร็ จ โดยนามาแสดงต่อ
บริ ษทั ฯทันที นับจากวันที่ได้กลับเข้ามาทางาน
3. ลาไปทาและรับใบขับขี่รถยนต์ ต้องมอบหลักฐานใบนัดรับ โดยนามาแสดงต่อบริ ษทั ฯ
ทันที นับจากวันที่ได้กลับเข้ามาทางาน
4. ลาไปต่อ (กรณี บตั รหมดอายุ) และรับใบขับขี่รถจักรยายนต์หรื อรถยนต์ ต้องมอบ
หลักฐานใบเสร็ จ โดยนามาแสดงต่อบริ ษทั ทันที นับจากวันที่ได้กลับเข้ามาทางาน
5. ลาไปสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้พนักงานจะลาได้ครั้งเดียวตลอดระยะเวลา
ทางานกับบริ ษทั ฯ รวมทั้งต้องนาหลักฐานใบทะเบียนสมรสมาแสดงต่อบริ ษทั ฯ ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่กลับเข้ามาทางาน
6. ลาเพื่อดูแลบุตร ในกรณี ที่ภริ ยาของพนักงานคลอดบุตร ให้สามีซ่ ึงเป็ นพนักงานของ
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บริ ษทั ลากิจดังกล่าวได้ โดยต้องนาหลักฐานในสู ติบตั รของบุตรแสดงต่อบริ ษทั ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่กลับเข้ามาทางาน
7. ลากรณี บิดา มารดา คูส่ มรสหรื อบุตรธิดาของพนักงานป่ วยหนัก และในกรณี ป-ย่
ู่ า ตายาย พี่นอ้ งที่สืบสายโลหิตโดยตรงของพนักงานป่ วยหนัก หรื อหากในกรณี ของบิดามารดา ของคู่
สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายป่ วยหนัก โดยจะต้องแสดงหลักฐานการป่ วย โดยนามาแสดงต่อ
บริ ษทั ฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้กลับเข้ามาทางาน
8. ลากรณี บิดา มารดา คู่สมรสหรื อบุตรธิดาของพนักงานเสี ยชีวิต และในกรณี ปู่ย่า ตา
ยาย พี่นอ้ งที่สืบสายโลหิ ตโดยตรงของพนักงานเสี ยชีวิต หรื อหากในกรณี ของบิดามารดา ของคู่
สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเสี ยชีวิต โดยจะต้องแสดงหลักฐานใบมรณะบัตร โดยนามาแสดงต่อ
บริ ษทั ฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้กลับเข้ามาทางาน
- การลากิจในข้อ 1. – 7. ให้ลาติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วันทางาน และการลากิจในข้อ 8.
สามารถลาติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 วันทางาน
- การลากิจตามข้อ 1.–6. ให้พนักงานส่ งใบลาให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูไ้ ด้รับมอบหมาย
หรื อฝ่ ายบุคคลทราบล่วงหน้าก่อนวันลาเป็ นเวลา 3 วัน และการลากิจตามข้อ 7.- 8 ให้พนักงาน
รี บแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันที
เวลาที่กาหนด

และให้นาหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อบริ ษทั ฯภายใน

หากพนักงานไม่ยนื่ หลักฐานมาแสดงต่อบริ ษทั หรื อฝ่ ายบุคคล

บริ ษทั จะหัก

ค่าจ้างเท่ากับเงินค่าจ้างหนึ่งวันตามวันที่ลูกจ้างได้ขอลา
- บริ ษทั ไม่อนุญาตให้พนักงานลากิจนอกเหนือจากการลาดังกล่าวข้างต้น
- พนักงานที่ยงั ไม่ผา่ นระยะการทดลองงาน ไม่สามารถลากิจได้ หากพนักงานมีเหตุ
จาเป็ นจะต้องลา บริ ษทั จะหักเงินค่าจ้างเท่ากับเงินค่าจ้างหนึ่งวัน ตามวันที่ลูกจ้างได้ขอลา
- หากพนักงานลากิจเกินกาหนดที่บริ ษทั กาหนดไว้ บริ ษทั สามารถหักเงินค่าจ้าง เท่ากับ
เงินค่าจ้างหนึ่งวันตามวันที่พนักงานได้ลาเกินกาหนด
- ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา ผูไ้ ด้รับมอบหมาย หัวหน้างาน หรื อฝ่ ายบุคคลอาจอนุมตั ิ
หรื อไม่อนุมตั ิการลากิจได้ ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
- พนักงานจะได้รับค่าจ้างในกรณี ลากิจตามที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น
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4.2.3. การลาคลอด
- พนักงานหญิงมีสิทธิ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน ต่อ 1 ปี โดยให้รวม
วันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย และมีสิทธิได้รับค่าจ้างใน 45 วันแรก
- การลาคลอด ให้พนักงานส่ งใบลาให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายบุคคลทราบล่วงหน้า
ก่อนวันลาเป็ นเวลา 15 วันและจะต้องส่ งใบรับรองแพทย์ตามหลักเกณฑ์เหมือนการลาป่ วยเป็ น
หลักฐานต่อบริ ษทั ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้กลับมาทางาน
- ถ้าพนักงานหญิงนั้น ไม่สามารถทางานได้เนื่องจากการคลอด โดยมีใบรับรองแพทย์
ยืนยันให้หยุดพักต่อ ให้มีสิทธิหยุดพักได้ตามใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 60 วัน โดยนับต่อเนื่องกัน
และเมื่อพนักงานมาทางานแล้ว

จะต้องส่ งใบรับรองแพทย์และสู ติบตั รของบุตรที่เกิดเป็ น

หลักฐานต่อบริ ษทั ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้กลับมาทางาน พนักงานจะไม่ได้รับค่าจ้างใน
การลานี้
4.2.4. การลารับราชการทหาร
- ให้พนักงานมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชา
ทหาร หรื อเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยให้พนักงาน
ได้รับค่าจ้างเท่าเวลาที่ลาและมีระยะเวลาปี ละไม่เกิน 60 วัน ในการลารับราชการทหารดังกล่าวนี้
พนักงานต้องยืน่ ใบลาหยุดงานทันทีที่ได้รับหมายเรี ยก

พร้อมแนบสาเนาหมายเรี ยกเพื่อขอ

อนุญาตลา หากพนักงานไม่ยนื่ ใบลาให้ถูกต้องตามระเบียบข้อนี้จะถือว่าเป็ นการขาดงาน รวมทั้ง
ต้องนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องแสดงต่อบริ ษทั ฯภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดการระดมพลเพื่อ
ตรวจสอบ หรื อฝึ กวิชาทหาร หรื อทดลองความพรั่งพร้อมลา
-

การลาสาหรับผูท้ ี่ถูกเกณฑ์ทหารจะต้องลาออกจาการเป็ นพนักงาน

และเมื่อครบ

ระยะเวลาแล้วหากพนักงานต้องการทางานกับบริ ษทั ฯอีก ให้ติดต่อกับบริ ษทั ฯ ภายใน 1 เดือน
นับตั้งแต่ปลด บริ ษทั ฯจะพิจารณารับเข้าทางาน โดยได้รับค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างครั้งสุ ดท้ายที่
ลาออกในตาแหน่งที่เหมาะสมที่มีตาแหน่งว่างให้รอไปก่อน
4.2.5. การลาเนื่องจากการทาหมัน
- พนักงานสามารถลาทาหมันได้ โดยยืน่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันและลาได้ตาม
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ระยะเวลาที่แพทย์ปัจจุบนั ชั้นหนึ่งกาหนด และต้องยืน่ แสดงใบรับรองแพทย์ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ภายใน3วันหลังจากกลับเข้าทางาน

ในกรณี ที่พบว่าแผลที่เกิดจากการทาหมันไม่หายและไม่

สามารถหยุดเท่าที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ของการทาหมัน พนักงานต้องใช้วนั ลาได้เพียงครั้ง
เดียว ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาหมันไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้
4.2.6. การลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ความสามารถ
มีรายละเอียดดังนี้
2.6.1. เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรื อการเพิ่มทักษะความชานาญ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
2.6.2.

การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรื ออนุญาตให้จดั ขึ้นให้พนักงาน

ชี้แจงถึงสาเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยืน่ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน บริ ษทั ฯจะพิจารณาการลาตามความเหมาะสม ซึ่งบริ ษทั อาจจะไม่อนุญาตให้ลาก็ได้ หาก
พนักงานเคยได้รับอนุญาตให้ลามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 วันหรื อ 3 ครั้ง

หรื อการลานั้นอาจ

ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
2.6.3. ในวันที่พนักงานลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถนั้น พนักงาน
จะไม่ได้รับค่าจ้าง
การลาหยุดงานต่างๆ โดยมิได้รับอนุญาต หรื อการหยุดงานที่ไม่ถูกระเบียบ หากไม่มี
เหตุผลอันสมควรจะถือว่าเป็ นการขาดงาน และการละทิ้งหน้าที่การงาน พนักงานจะไม่ได้รับ
ค่าจ้างในวันที่ขาดงาน และอาจได้รับโทษทางวินยั ตลอดจนมีผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
ประจาปี หรื อเงินรางวัลหรื อเงินตอบแทนอื่นๆ ของบริ ษทั ฯด้วย
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5. วันหยุดและหลักเกณฑ์ การลาหยุด
5.1. วันหยุดประจาสัปดาห์
5.1.1. พนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่สานักงานจะมีวนั หยุดประจาสัปดาห์ 2 วัน ต่อสัปดาห์
5.1.2. พนักงานเป็ นกะทุกคนจะมีวนั หยุดประจา สัปดาห์ละ 1 วัน โดยวันหยุดแต่ละ
สัปดาห์อาจจะแตกต่างกันตามความจาเป็ นของงาน
5.1.3. ในกรณี บริ ษทั อาจให้พนักงานแต่ละคนสะสมและเลื่อนวันหยุด พนักงานแต่ละ
คนสะสมและเลื่อนวันหยุดประจาสัปดาห์ออกไปเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะอยูใ่ นระยะไม่เกิน 1 ปี
5.2. วันหยุดประเพณี (วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
บริ ษทั กาหนดให้มีวนั หยุดตามประเพณี โดยพนักงานมีสิทธิได้รับวันหยุด 15 วันต่อปี
บริ ษทั ฯ จะประกาศให้ทราบก่อนวันที่ 1 มกราคม ของแต่ละปี
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปี โดยรวมวัน
แรงงานแห่งชาติดว้ ย พนักงานจะได้รับค่าจ้างในวันทางานนี้
5.3. วันหยุดประจาปี
5.3.1. พนักงานที่ทางานไม่ครบหนึ่งปี ยังไม่มีสิทธิได้รับวันหยุดประจาปี โดยพนักงาน
จะมีสิทธิได้รับวันหยุดประจาปี ได้ในปี ถัด
5.3.2. พนักงานที่ทางานครบ 1 ปี ขึ้นไป มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ได้ในปี ถัดไปโดยมี
รายละเอียดดังนี้
- อายุงานครบ 1 ปี

:

มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ได้ 6 วัน

- อายุงานครบ 2 ปี

:

มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ได้ 7 วัน

- อายุงานครบ 3 ปี

:

มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ได้ 8 วัน

- อายุงานครบ 4 ปี

:

มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ได้ 9 วัน

- อายุงานครบ 5 ปี ขึ้นไป :

มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ได้ 10 วัน

5.3.3. หลักเกณฑ์การลาวันหยุดประจาปี
- พนักงานจะต้องยืน่ ใบลาล่วงหน้าให้บริ ษทั ทราบไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน เพื่อให้
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ผูบ้ งั คับบัญชา ผูไ้ ด้รับมอบหมาย หรื อฝ่ ายบุคคลจัดบุคลากรเพื่อปฏิบตั ิงานแทนในวันที่พนักงาน
ลาหยุดพักผ่อนประจาปี

และเมื่อได้รับการอนุมตั ิแล้วจึงจะหยุดงานตามที่ขอลาได้

ทั้งนี้

ผูบ้ งั คับบัญชา ผูไ้ ด้รับมอบหมายที่มีอานาจให้การอนุมตั ิ อาจอนุมตั ิหรื อไม่ก็ได้ ให้ลดหรื อเพิม่
หรื อให้เลื่อน

ให้เปลี่ยนแปลงวันขอลาหยุดพักผ่อนใหม่ตามความจาเป็ น

หรื อตามความ

เหมาะสมได้
- เพื่อความจาเป็ นในการทางานที่ต่อเนื่อง บริ ษทั สามารถกาหนดวันหยุดพักผ่อนประจา
ปี ให้กบั พนักงานได้ตามความเหมาะสม
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6. หลักเกณฑ์ ค่าจ้ าง การทางานล่วงเวลา ทางานวันหยุดประจาสัปดาห์
และวันหยุดประเพณี
6.1. การจ่ ายค่าจ้าง
พนักงานจะได้รับเงินเดือนภายในวันที่ 30 เดือนของทุกเดือน หรื ออาจไม่เกินวันที่ 1 ใน
เดือนถัดไป
6.2. การรับค่าจ้ าง
บริ ษทั จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในเครื อธนาคารกสิ กรไทยที่พนักงานได้ให้ไว้กบั
บริ ษทั เท่านั้น ซึ่งให้ถือเสมือนเป็ นหลักฐานในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงาน โดย
ได้รับความยินยอมจากพนักงานและเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว จึงไม่จาเป็ นที่จะให้
พนักงานลงลายมือชื่อรับค่าจ้าง
6.3. อัตราค่าล่วงเวลา
6.3.1.

ในกรณี ที่บริ ษทั แจ้งให้พนักงานทางานเกินเวลาในวันทางานบริ ษทั จะจ่ายค่า

ล่วงเวลาให้พนักงานหนึ่งเท่าครึ่ งของค่าจ้างต่อชัว่ โมง
6.3.2. พนักงานที่ทางานล่วงเวลาในวันหยุดประจาสัปดาห์ และวันหยุดประเพณี บริ ษทั
จะจ่ายค่าจ้างให้กบั พนักงานดังต่อไปนี้
- พนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างวันหยุด บริ ษทั จะจ่ายค่าจ้างให้หนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้าง
ต่อวันหรื อต่อชัว่ โมงตามจานวนชัว่ โมงทางาน
- พนักงานซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างวันหยุด

บริ ษทั จะจ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของอัตรา

ค่าจ้างต่อวันหรื อต่อชัว่ โมงตามจานวนชัว่ โมงทางาน
6.3.3. บริ ษทั สามารถให้พนักงานที่ทางานในวันหยุดประจาสัปดาห์ และวันหยุดประเพณี
โดยให้พนักงานไปหยุดชดเชยในวันอื่นแทนตามที่บริ ษทั และผูบ้ งั คับบัญชาเห็นสมควร

โดย

บริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องจ่ายค่าจ้างในวันที่พนักงานทางานนั้น บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูบ้ งั คับบัญชาจะ
กาหนดวันหยุดให้กบั พนักงานซึ่งพนักงานไม่สามารถเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงวันหยุดได้ และไม่
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สามารถใช้ไปรวมเข้ากับปี ถัดไปได้ หรื อใช้วนั หยุดเกินกว่าสิ บ (10) วันทางานในคราวเดียวโดย
มิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริ ษทั
6.3.4. หากพนักงานไม่ได้ใช้วนั หยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดประเพณี ภายใน 1 ปี
บริ ษทั จะพิจารณาจ่ายเป็ นค่าจ้างหนึ่งเท่าต่อวันตามจานวนที่พนักงานไม่ได้ใช้ในปี ถัดไป
หมายเหตุ
- ระยะเวลาทดลองงาน 120 วัน หลังจากพนักงานได้รับการบรรจุงานเต็มเวลาแล้ว
บริ ษทั อาจจะพิจารณาอัตราเงินเดือนใหม่ให้อีกครั้งตามผลงานและความสามารถ ตามที่บริ ษทั
เห็นสมควร ซึ่งจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครั้ง
- ค่าจ้างของพนักงานถือว่าเป็ นความลับของบริ ษทั และพนักงาน

ห้ามมิให้พนักงาน

เปิ ดเผยกับผูใ้ ดมิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด บริ ษทั สามารถลงโทษได้ตามความเหมาะสม
- โบนัสจะจ่ายให้ 1 ครั้ง / ปี

ซึ่งบริ ษทั จะพิจารณาจากผลงานของพนักงานและการ

ประเมินของฝ่ ายบริ หาร ทั้งนี้ ขึ้นกับการบรรลุเป้าหมายตามบริ ษทั ตกลงกาหนดไว้ร่วมกันและ
ผลกาไรของบริ ษทั จ่าย หรื อการพิจารณาของคณะกรรมการของบริ ษทั อนึ่งการจ่ายเงินโบนัสมี
ใช้สิ่งที่พนักงานจะคาดหวังได้ตลอดไป
- บริ ษทั ขอทรงสิ ทธิไว้ซ่ ึงการพิจารณาปรับเพิ่มหรื อลดอัตราค่าจ้าง เงินเดือนได้ตาม
สมควร
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7. สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์สาหรับพนักงาน ดังนี้
7.1. ประกันสั งคม
บริ ษทั ดาเนินการให้พนักงานทุกคนเป็ นผูป้ ระกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงานต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนใน
อัตราที่กาหนดตามประกาศของสานักงานประกันสังคมในแต่ละปี
7.2. เครื่ องแบบพนักงาน
เพื่อความเป็ นมาตรฐานและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบริ ษทั บริ ษทั จึงเป็ นผูก้ าหนด
แบบเสื้ อและสี ในแต่ละปี มอบให้กบั พนักงาน พนักงานจะต้องสวมใส่ มาปฏิบตั ิงาน
7.3. ประกันอุบัติเหตุ
บริ ษทั อาจจะจัดให้มีประกันอุบตั ิเหตุให้กบั พนักงานในบางตาแหน่ง

ตามที่บริ ษทั

เห็นสมควรและตามความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
7.4. การฝึ กอบรมเกีย่ วกับสายงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดย
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มความรู ้และทักษะให้แก่พนักงาน ทั้งในสถานที่ทางาน
และส่ งพนักงานเข้าฝึ กอบรมหรื อสัมมนานอกสถานที่ทางานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตามโอกาสอันสมควร ซึ่งบริ ษทั ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อส่ งไปอบรม
7.5. เงินช่ วยเหลือกรณี สามี, ภรรยา, บุตร, บิดา, มารดา เสี ยชีวิต
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการช่วยเหลือแก่พนักงานหรื อครอบครัวของพนักงานในกรณี ที่พนักงาน
หรื อครอบครัวของพนักงานเสี ยชีวิต บริ ษทั ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาตามความเหมาะสม
7.6. เงินกู้ยืมสาหรับพนักงาน
เพื่อเป็ นการช่วยเหลือพนักงานที่มีความจาเป็ นหรื อมีความเดือดร้อนด้านการเงิน บริ ษทั
ได้จดั สรรเงินให้พนักงานกูย้ มื โดยไม่เสี ยดอกเบี้ยใดๆ
ความจาเป็ นและสมควรที่พนักงานควรได้รับ

โดยจะพิจารณาให้สิทธิในการกูย้ มื ตาม

ซึ่งอาจมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
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เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของบริ ษทั ฯ

พนักงานจะต้องชาระคืนบริ ษทั เป็ นงวดโดย

การหักจากเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือนจนครบตามจานวนเงินที่พนักงานได้กยู้ มื ไป
7.7. ค่าเบีย้ เลีย้ ง และค่ าอื่นๆ
7.7.1. ในกรณี ที่บริ ษทั แจ้งให้พนักงานทางานในจังหวัดอื่น บริ ษทั จะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- บริ ษทั จะจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเป็ นจานวน 300 บาทต่อวัน ให้กบั พนักงานผูไ้ ปปฏิบตั ิงาน
ต่างพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น และพนักงานจะต้องค้างคืนในต่างพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1 คืน
- บริ ษทั จะจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเป็ นจานวน 250 บาทต่อวัน ให้กบั พนักงานผูไ้ ปปฏิบตั ิงาน
ต่างพื้นที่ในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดดังกล่าวข้างต้น และพนักงานจะต้องค้างคืนในต่าง
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1 คืน
- หากพนักงานเดินทางไปปฏิบตั ิงานในต่างพื้นที่ 1 วัน (ไปเช้าเย็นกลับ) พนักงานจะ
ไม่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง
7.7.2.

ค่าตาแหน่ง

ค่าโทรศัพท์ จะให้สาหรับผูด้ ารงตาแหน่งซุปเปอร์ ไวเซอร์ ถึง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายฯ บริ ษทั จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม
7.7.3.

ค่าเบี้ยกันดารจะพิจารณาให้สาหรับพนักงานที่จะต้องย้ายไปปฏิบตั ิงานในต่าง

พื้นที่เป็ นเวลานาน บริ ษทั จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม
7.7.4. ค่าที่พกั จะจ่ายให้พนักงานตามความเป็ นจริ งในกรณี ที่เดินทางไปทางานต่างพื้นที่
ตามที่บริ ษทั เห็นสมควรตามความเหมาะสม
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8. วินัย และโทษทางวินัย
เพื่อเป็ นแนวทางของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ในการพิจารณา ส่ งเสริ ม แก้ไข หรื อปรับปรุ งความ
ประพฤติ ระเบียบวินยั ของพนักงาน ในการทางานให้เกิดความสงบเรี ยบร้อย ปลอดภัย มีความ
เป็ นธรรมต่อพนักงาน

นาไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าของพนักงานและบริ ษทั ส่ งเสริ มสให้การ

ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั บรรลุเป้าหมายและรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั แต่กระนั้น
ก็ตามการกระทาใดๆ ที่กฎและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั มิได้กาหนดไว้ มิได้หมายความว่า
ผูก้ ระทาผิดนั้นๆ จะพ้นจากการถูกลงโทษ เพราะฉะนั้นในกรณี ที่มีผไู ้ ม่ปฏิบตั ิตามกฎ บริ ษทั จะ
ลงโทษตามลักษณะการฝ่ าฝื นระเบียบวินยั นั้นๆดังนี้
8.1. ระเบียบวินัยเกีย่ วกับการทางานของพนักงาน
8.1.1. พนักงานต้องมาปฏิบตั ิงานสม่าเสมอตามวันและเวลาที่กาหนด ไม่เข้าทางานสาย
บ่อยครั้ง
8.1.2. ไม่ละทิ้งหน้าที่ ขาดงานหรื อหยุดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.1.3. พนักงานต้องปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการลา หรื อการหยุดงาน โดยเคร่ งครัด
8.1.4. ห้ามบันทึกเวลาการทางานแทนพนักงานอื่น หรื อแก้ไขเพิ่มเติมเวลาทางาน อันทา
ให้พนักงานอื่นได้รับประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์
8.1.5. พนักงานต้องสวมใส่ เครื่ องแบบทางานที่บริ ษทั กาหนด
8.2. ระเบียบวินัยการปฏิบัติหน้ าที่ของพนักงาน
8.2.1. ประพฤติตนเป็ นพลเมืองดีอยูใ่ นระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม ไม่ประพฤติชวั่
กระทาหรื อร่ วมกันกระทาการใด ๆ อันเป็ นการผิดกฎหมายของบ้านเมื่องทั้งในและนอกบริ ษทั ฯ
8.2.2. เชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาสั่งโดยชอบของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา และให้มี
การใช้อานาจหน้าที่หากบริ ษทั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั และ/หรื อ ผูบ้ งั คับบัญชามอบหรื อมอบหมายไว้
โดยสมควรเป็ นครั้งคราว
8.2.3. เคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ในการทางานของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
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8.2.4. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ขยันหมัน่ เพียร เสี ยสละ อดทน และมีความ
ตั้งใจจริ ง อุทิศเวลา ความเอาใจใส่ และความสามารถให้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน ใช้
ความอุตสาหะอย่างถึงที่สุดในการค้ าจุนผลประโยชน์ของบริ ษทั
8.2.5. ปฏิบตั ิตามบรรดาคาร้องขอ คาสัง่ และข้อบังคับอันสมควรของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
และให้คาชี้แจง ข้อมูล และความช่วยเหลือต่างๆ แก่บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ ผูบ้ งั คับบัญชา ตามที่
กาหนดไว้ตามสมควร
8.2.6. ต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ เมื่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร สัง่ ในการโยกย้ายพนักงานไปแผนก
หรื อหน่วยงานอิ่นใดในบริ ษทั หรื อโยกย้าย เปลี่ยนแปลงสถานที่ทางานไม่วา่ จะเป็ นการชัว่ คราว
หรื อเป็ นการถาวร โดยไม่จาเป็ นต้องขอความเห็นชอบจากพนักงาน
8.2.7. ไม่เข้าดารงตาแหน่ง มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ในธุรกิจอื่นใดที่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ไม่วา่ ในฐานะตัวการหรื อฐานะอื่นใด
8.2.8. ไม่แจ้งหรื อรายงานความเท็จ หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการทางานต่อบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ในการสอบสวนเรื่ องราวต่างๆ ที่บริ ษทั
ต้องการและการร่ วมมือดังกล่าวต้องกระทาด้วยความสุ จริ ต
8.2.9. ห้ามละทิง้ หน้าที่หรื อขาดงาน และไม่จงใจหรื อเจตนาปฏิบตั ิงานให้ล่าช้า
8.2.10.

พนักงานต้องช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสู งสุ ด

ไม่แสวงหาหรื อ

ยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคณะบุคคลหรื อบุคคลใดซึ่งติดต่อค้าขายหรื อกาลังหาทางติดต่อ
ค้าขายกับบริ ษทั หรื อประกอบกิจการอันเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั
8.2.11. ต้องไม่ใช้เวลาทางานของบริ ษทั ไปเพื่อทากิจธุระส่ วนตัวหรื อกระทาการใดๆ ที่
ไม่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
8.2.12. พนักงานต้องเก็บข้อมูลและไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็ นเรื่ องปกปิ ด หรื อ
ความลับเกี่ยวกับกิจการดาเนินงานของบริ ษทั ซึ่งพนักงานจะไม่เปิ ดเผยให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
ใดทราบ หรื อนาไปใช้แต่โดยประการอื่นซึ่งความลับเชิงพาณิ ชย์หรื อข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อ
ทางการค้าอันเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อตัวแทนหรื อลูกค้าของบริ ษทั
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8.2.13. ห้ามมิให้พนักงานเปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง แก้ไข ตัดทอนหรื อทาลายเอกสาร
ต่างๆของบริ ษทั หรื อเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างบริ ษทั กับพนักงาน โดยไม่มีอานาจหรื อ
หน้าที่ที่จะกระทาการดังกล่าว
8.3. ระเบียบวินัยเกีย่ วกับความประพฤติของพนักงาน
8.3.1. พนักงานต้องเชื่อฟัง และปฏิบตั ิตามคาสั่งอันชอบธรรมของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ทั้ง
คาสั่งด้วยวาจา ลายลักษณ์อกั ษณ หรื อสื่ อข้อความอื่นๆของบริ ษทั
8.3.2. ไม่ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อเพื่อนร่ วมงานและผูอ้ ื่น
8.3.3. ไม่กระทาหรื อสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรื อทาร้ายร่ างกายเพื่อนร่ วมงาน
8.3.4. ไม่แพร่ ข่าวอกุศล ใส่ ร้ายผูอ้ ื่น แอบอ้างทาให้เกิดความเสี ยหายแก่พนักงานหรื อ
บริ ษทั หรื อก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในระหว่างพนักงานด้วยกัน
8.3.5. ห้ามนาสิ่ งเสพติด สุ รา ของมึนเมา และของที่ผิดกฎหมายเข้ามาบริ เวณบริ ษทั หรื อ
พื้นที่ปฏิบตั ิงาน
8.3.6. ไม่เสพสิ่ งเสพติด สุ รา หรื อสิ่ งมึนเมาระหว่างเวลาทางานหรื อทางานในสภาพมึน
เมาหรื อห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริ เวณบริ ษทั หรื อพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
8.3.7. ห้ามพนักงานพูดจาหยอกล้อ เล่น พูดจายัว่ ยวน ส่ งเสี ยงดังรบกวน หรื อกระทาการ
ใดๆรบกวนพนักงานอื่นในเวลาปฏิบตั ิงาน
8.3.8. พนักงานต้องไม่พกพาอาวุธ หรื อครอบครองสิ่ งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาใน
บริ เวณบริ ษทั หรื อพื้นที่ปฏิบตั ิงาน รวมถึงบ้านพักที่บริ ษทั จัดให้
8.3.9. ห้ามแจกใบปลิว ติดป้ายประกาศ ออกแถลงการณ์ หรื อใช้เครื่ องขยายเสี ยงใน
บริ เวณบริ ษทั หรื อพื้นที่ปฏิบตั ิงานอื่นที่บริ ษทั กาหนดไว้
8.3.10. พนักงานต้องไม่เปิ ดเผยค่าจ้างของตนเองหรื อของผูอ้ ื่น
8.3.11. พนักงานต้องดูแลสุ ขภาพของตัวเองให้แข็งแรงไม่ให้เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจหรื อ
โรคติดต่อที่ร้ายแรง อาทิ โรคซาร์, ซิฟิลิซ, วัณโรค หรื อเอดส์ เป็ นต้น
8.3.12. พนักงานต้องไม่กระทาการเป็ นล่วงละเมิดทางเพศซึ่งกันและกันในเวลาทางาน
ทั้งในบริ ษทั หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานอื่นที่บริ ษทั กาหนดไว้
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8.4. การรักษาความลับของบริษัท
8.4.1. พนักงานต้องรักษาความลับในหน้าที่การงาน ไม่พึงเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
8.4.2. พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้าของบริ ษทั และพนักงานอื่น หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
8.4.3. พนักงานต้องรักษาความลับ และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
8.4.4. พนักงานต้องไม่เปิ ดเผยค่าจ้างหรื อเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเอง หรื อ
ของผูอ้ ื่น จะโดยเจตนาหรื อไม่เจตนาก็ตามให้พนักงานผูอ้ ื่นทราบ
8.5. การรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท
8.5.1. พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจอื่นใด อันอาจมีผลกระทบ
กระเทือนถึงประโยชน์ของบริ ษทั หรื อเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั
8.5.2.

พนักงานต้องไม่ปฏิบตั ิสิ่งใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั

ไม่วา่

ทางตรงและทางอ้อม
8.5.3. พนักงานต้องรักษา และเสริ มสร้างชื่อเสี ยงอันดีงามของบริ ษทั ฯ
8.5.4. พนักงานต้องรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยถือเสมือนว่าเป็ นผลประโยชน์ของ
ตนเอง
8.5.5. ห้ามพนักงานรับสิ นบนจากผูอ้ ื่น ห้ามแสวงหากาไรอันมิชอบจากบริ ษทั มิให้ใช้
อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ หรื อมิชอบด้วยกฎหมายต่อตนเองและผูอ้ ื่น
8.6. บทลงโทษ
ระเบียบวินยั ของพนักงานตามที่ระบุขา้ งต้นมานี้

พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่าง

เคร่ งครัด ถ้าพนักงานผูใ้ ดปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิใดๆ อันถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นวินยั ดังกล่าว
จะต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามลักษณะแห่งความผิด หรื อความหนักเบาของการกระทา
ผิดหรื อความร้ายแรงที่เกิดขึ้น

การลงโทษเป็ นไปตามข้อหนึ่งข้อใดหรื อหลายข้อรวมกันก็ได้

ตามบทลงโทษทางวินยั บริ ษทั กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ 4 ประการดังนี้
8.6.1 ตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็ นเอกสารเพื่อเป็ นหลักฐาน
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8.6.2. ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (หนังสื อตักเตือนมีอายุ 12 เดือนนับแต่วนั ที่พนักงาน
กระทาความผิด)
8.6.3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง มีกาหนดไม่เกิน 7 วัน (การพักงานในระหว่างการ
สอบสวนไม่ถือเป็ นการพักงานเพื่อการลงโทษ)
8.6.4. เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
8.7. การลงโทษด้ วยการเลิกจ้ างโดยไม่ จ่ายค่าชดเชย
ในกรณี พนักงานเป็ นผูก้ ระทาผิดต่อกฎข้อบังคับหรื อวินยั ของบริ ษทั

บริ ษทั จะไม่จ่าย

ค่าชดเชยให้กบั พนักงานในกรณี เลิกจ้าง โดยหลักเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้
8.7.1. ขาดงานหรื อละทิ้งหน้าที่เกินกว่า 3 วันติดต่อกัน ไม่วา่ จะมีวนั หยุดขั้นหรื อไม่ก็
ตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
8.7.2. ละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาฉบับนี้
หรื อเพิกเฉย ละเลย หรื อปฏิเสธไม่ยอมปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามสมควรตาม
สัญญาฉบับนี้
8.7.3. ได้รับใบเตือนทั้งหมด 3 ครั้ง หรื อใบเตือนเรื่ องการดื่มเครื่ องดื่มมึนเมาและเล่น
การพนันในสถานที่ทางานทั้งหมด 2 ครั้ง
8.7.4. ทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริ ษทั
8.7.5. เปิ ดเผยความลับบริ ษทั หรื อจงใจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
8.7.6. ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
8.7.7. ตกเป็ นผูป้ ่ วยทางจิต
8.7.8. ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรื อระเบียบคาสัง่ ของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอัน
และได้มีการตักเตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ร้ายแรงไม่จาเป็ นต้องตักเตือน หนังสื อเตือน
ให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พนักงานได้กระทาผิด
8.7.9. ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
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8.8. ในกรณี ที่พนักงานทาผิดวินยั บริ ษทั จะเรี ยกพนักงานผูก้ ระทาผิดมาสอบถามในเบื้องต้น หาก
พิสูจน์แล้วมีความผิดจริ ง จะดาเนินการตามบทลงโทษต่อไป เว้นแต่กรณี ร้ายแรงที่สร้างความ
เสี ยหายให้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะพิจารณาเลิกจ้างทันทีโดยยไม่จ่ายค่าชดเชย
8.9. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของ
บริ ษทั เพื่อความเหมาะสม ตามสภาพของสถานการณ์ภายหน้า โดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายแรงงาน
8.10. ผูม้ ีอานาจพิจารณาและดาเนินการลงโทษตามบทลงโทษกับพนักงานทุกตาแหน่งในบริ ษทั
คือ บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร โดยแจ้งกาหนดลงโทษมายังฝ่ ายบุคคลบริ ษทั เพื่อออกหนังสื อตักเตือนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
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9. การร้ องทุกข์
บริ ษทั ฯ

ปรารถนาที่จะให้การทาางานของพนักงานเป็ นไปด้วยความเข้าใจที่ดีระหว่าง

บริ ษทั กับพนักงาน อันจะยังประโยชน์สุขด้วยกันทั้งสองฝ่ าย ในกรณี ที่พนักงานมีปัญหา ซึ่งเป็ น
ผลมาจากการทางาน หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องใด พนักงานมีสิทธิที่จะยืน่ คาร้องทุกข์
เป็ นการส่ วนตัวได้ โดยทุกข์น้ นั ต้องไม่ขดั กับกฏระเบียบบริ ษทั ซึ่งแล้วแต่กรณี

ซึ่งกระทาได้

ดังต่อไปนี้
9.1. วิธีการและขั้นตอนการร้ องทุกข์
9.1.1. การยืน่ คาร้องทุกข์
9.1.1.1. ให้พนักงานเขียนคาร้องทุกข์เป็ นหนังสื อระบุถึงสาเหตุระบุถึงวิธีการแก้ไข คา
ร้องทุกข์จะต้องลงลายมือชื่อด้วยตัวเองยืน่ ต่อฝ่ ายบุคคลบริ ษทั ภายใน 15 วัน
9.1.1.2. พนักงานผูข้ อร้องทุกข์จะต้องยืน่ หนังสื อด้วยตัวเอง บริ ษทั ไม่รับพิจารณาในกรณี
ที่พนักงานผูอ้ ื่นเป็ นผูย้ นื่ ร้องทุกข์แทน
9.1.2. การสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์
9.1.2.1. เมื่อฝ่ ายบุคคลได้รับคาร้องทุกข์จะทาการสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ และ
รายงานต่อ ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งเพื่อดาเนินการหาทางยุติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างพนักงานกับบริ ษทั โดยจะชี้แจงด้วยวาจาหรื ออาจตอบเป็ นหนังสื อแก่พนักงานผู ้
ยืน่ คาร้องทุกข์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องทุกข์น้ นั
9.1.2.2. กรณี พนักงานผูย้ นื่ คาร้องทุกข์ไม่ได้รับคาตอบจากผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
ได้รับคาตอบแล้วแต่ไม่พอใจในผลการพิจารณาในข้อ 9.1.2.1. ให้พนักงานผูร้ ้องทุกข์ยนื่ อุทธรณ์
ต่อผูบ้ ริ หาร

ผูบ้ งั คับบัญชาได้อีกครั้งภายใน
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วันนับแต่วนั ที่ทราบผล

โดยผูบ้ ริ หาร

ผูบ้ งั คับบัญชา จะวินิจฉัยและแจ้งผลให้พนักงานผูร้ ้องทุกข์ทราบ คาตัดสิ นของผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับบริ หารถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบตั ิตาม
9.2. กระบวนการยุติข้อร้ องทุกข์
9.2.1. กรณี พนักงานไม่ดาเนินการในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ ให้ถือว่าข้อร้อง
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ทุกข์น้ นั สิ้ นสุ ด อาจจะขยายออกไปได้เมื่อมีการตกลงยินยอมระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หาร
2.2. ผูม้ ีอานาจในการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์ตามข้อ 9.2.1.1., 9.2.1.2 จะต้องพิจารณาแก้ไข
ปัญหาด้วยความยุติธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างพนักงานกับบริ ษทั

ดังนั้น

พนักงานอาจขอคาปรึ กษาเกี่ยวกับปัญหาของพนักงานและแนวทางปฏิบตั ิในการที่ถูกต้องได้
ตลอดเวลา
9.3. ความคุ้มครองผู้ยื่นคาร้ องทุกข์ และผู้เกีย่ วข้ อง
9.3.1. บริ ษทั ยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์อนั
ดีภายในองค์กรเป็ นสาคัญ ดังนั้นพนักงานผูย้ นื่ คาร้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง บริ ษทั จะให้การเอาใจ
ใส่ และพิจารณาด้วยความเป็ นธรรมเพื่อดารงไว้ซ่ ึงบรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
9.3.2. พนักงานผูร้ ้องทุกข์ และผูเ้ กี่ยวข้องจะไม่ถูกดาเนินการทางวินยั เนื่องจากการร้อง
ทุกข์ เว้นแต่ขอ้ ร้องทุกข์เป็ นความเท็จ หรื อผูร้ ้องทุกข์ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกระทาผิดวินยั ด้วยตนเอง
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10. การพ้ นสภาพการเป็ นพนักงาน การเลิกจ้ าง และค่ าชดเชย
10.1. การพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
10.1.1. ถึงแก่กรรม หมายถึง พนักงานที่ถึงแก่ความตายไม่วา่ ด้วยเหตุใด โดยมีใบมรณะ
บัตร ซึ่งออกให้โดยทางราชการมามอบให้ทางบริ ษทั
10.1.2. ลาออก หมายถึง พนักงานสมัครใจจะลาออก โดยยืน่ ความจานงเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนถึงวันที่พนักงานประสงค์
จะลาออก การลาออกจะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิแล้ว
10.1.3. ในกรณี สัญญาจ้างงานไม่มีกาหนดระยะเวลาการจ้าง บริ ษทั หรื อพนักงานอาจ
บอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสื อให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
เพื่อให้เป็ นผลเลิกสัญญากัน
10.2. การเลิกจ้ าง
10.2.1.

ในกรณี ที่บริ ษทั สั่งเลิกจ้างพนักงานโดยที่พนักงานมิได้กระทาผิดแต่อย่างใด

พนักงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย โดยบริ ษทั จะแจ้งพนักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ทราบก่อนไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ซึ่งบริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานตามอัตราดังนี้
- พนักงานที่ทางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี บริ ษทั จ่ายเงินชดเชยให้
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 30 วัน
- พนักงานที่ทางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี บริ ษทั จ่ายเงินชดเชยให้เท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 90 วัน
- พนักงานที่ทางานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี บริ ษทั จ่ายเงินชดเชยให้เท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 180 วัน
- พนักงานที่ทางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี บริ ษทั จ่ายเงินชดเชยให้เท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 220 วัน
- พนักงานที่ทางานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป บริ ษทั จ่ายเงินชดเชยให้เท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย 300 วัน
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10.2.1. ในกรณี พนักงานเป็ นผูก้ ระทาผิดต่อกฎข้อบังคับของบริ ษทั บริ ษทั จะไม่จ่าย
ค่าชดเชยให้กบั พนักงานซึ่งเลิกจ้างในกรณี หนึ่งกรณี ใดดังต่อไปนี้
1. ขาดงานหรื อละทิง้ หน้าที่เกินกว่า 3 วันติดต่อกัน ไม่วา่ จะมีวนั หยุดขั้นหรื อไม่ก็ตาม
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
2.

ละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาฉบับนี้

หรื อเพิกเฉย ละเลย หรื อปฏิเสธไม่ยอมปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามสมควรตาม
สัญญาฉบับนี้
3. ได้รับใบเตือนทั้งหมด 3 ครั้ง หรื อใบเตือนเรื่ องการดื่มเครื่ องดื่มมึนเมาและเล่นการ
พนันในสถานที่ทางานทั้งหมด 2 ครั้ง
4. ทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริ ษทั
5. จงใจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
6. ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
7. ตกเป็ นผูป้ ่ วยทางจิต
8. ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรื อระเบียบคาสัง่ ของบริ ษทั หรื อผูบ้ งั คับบัญชาอัน
และได้มีการตักเตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ร้ายแรงไม่จาเป็ นต้องตักเตือน หนังสื อเตือน
ให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พนักงานได้กระทาผิด
9. ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
10. พนักงานที่สมัครใจลาออกเอง
11. พนักงานทดลองงานตามที่กาหนดเวลาทดลองงานไว้ไม่ครบ 120 วัน และเลิกจ้างใน
ระหว่างเวลานั้น
12.

สาหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจ หรื อการค้าของ

บริ ษทั ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของงานที่แน่นอน หรื อในงานอันมีลกั ษณะเป็ นครั้ง
คราวที่มีกาหนดการสิ้ นสุ ด หรื อความสาเร็ จของงานหรื องานตามฤดูกาล ซึ่ งงานนั้นจะต้องแล้ว
เสร็ จภายในเวลาไม่เกินสองปี
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13. พนักงานที่บริ ษทั บอกเลิกจ้าง หากบริ ษทั สามารถพิสูจน์ทราบภายหลังว่าก่อนเข้า
ทางานมีการแจ้งข้อความเป็ นเท็จ และก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
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11. สภาพการบังคับและการประกาศใช้
1. ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้ต่อพนักงานทุกคนทุกตาแหน่ง
2. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสั่งอื่น ที่มีผลบังคับใช้ในบริ ษทั ก่อนหน้านี้ที่
ประกาศใช้บงั คับและมีขอ้ ความแตกต่างไปจากข้อบังคับนี้

ให้ยกเลิกข้อความเฉพาะในส่ วนที่

ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้และให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
3. ข้อบังคับนี้ประกาศทางเว๊ปไซต์ของบริ ษทั ที่ https://goatrade.com/ พนักงานสามารถ
เข้าไปในเว๊ปไซต์เพื่อศึกษาถึงรายละเอียดข้อบังคับนี้

โดยให้ถือว่าพนักงานต้องมีหน้าที่เข้าไป

อ่านและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบนี้ท้งั หมดแล้ว

และลูกจ้างเข้าใจโดยถ่องแท้แล้ว

พนักงานได้ยอมรับโดยไม่ตอ้ งลงนามแต่อย่างใดและนาไปปฏิบตั ิตาม
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555
ลงชื่อ...................................................
( นายรัตนา กูมาร์ ดูไรซิงกัม)
กรรมการผูจ้ ดั การ
ลงชื่อ...................................................
( นางสาวอรัญญา เลิศเกียรติคุณ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
ลงชื่อ...................................................
( นางสาวเคซาวาดินี เดวี รัตนา กูมาร์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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