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1. บททั่วไป  
 

ในนามบริษทั ก๊อตเทรด ฟาร์ม่ิง จ ากดั ขอตอ้นรับท่านเขา้ร่วมงานกบับริษทัดว้ยความ
ยนิดีอยา่งยิ่ง บริษทัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หวงัวา่ท่านจะมีความรักในองคก์รแห่งน้ี มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ช่วยเหลือร่วมมือกนั
สร้างสรรคผ์ลงาน ใหเ้กิดประโยชน์เพื่อความเจริญกา้วหนา้แก่ท่านและบริษทัต่อไป  

เพื่อใหก้ารด าเนินการธุรกิจของบริษทั ก๊อตเทรด ฟาร์ม่ิง จ ากดั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
เหมาะสม และตระหนกัถึงความรับผิดชอบ หนา้ท่ี บรรลุตามวตัถุประสงคห์รือนโยบาย และให้
สอดคลอ้งกบับทบญัญติัในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  บริษทัจึงไดก้ าหนดกฏ
ระเบียบ ขอ้บงัคบั โดยมีความมุ่งหมายจะใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีบริษทั ผูบ้ริหารก าหนด 
ดงันั้นเพื่อใหพ้นกังานน าไปยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั ตลอดจนมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ 
และตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนในฐานะท่ีเป็นพนกังานของบริษทัในการท่ีจะร่วม
สร้างและเติบโตไปดว้ยกนั    
 

1.1. ค าจ ากดัความ ตามข้อบังคับนี ้
“บริษทั”  หมายถึง บริษทั ก๊อตเทรด ฟาร์มม่ิง จ ากดั และอาจใหห้มายรวมถึงบริษทั

ในเครือดว้ย  
“ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูมี้อ านาจบริหารงานบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ก๊อตเทรด 

ฟาร์มม่ิง จ ากดั และใหห้มายรวมถึงคณะกรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการบริษทัดว้ย 
“พนกังาน”  หมายถึง บุคคลผูไ้ดรั้บการจา้งใหท้ างานกบับริษทั โดยไดรั้บการแต่งตั้ง

ใหด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  ซ่ึงหมายรวมถึงลูกจา้งซ่ึงเป็นพนกังาน
อยูร่ะหวา่งระยะเวลาทดลองงาน หรือมีก าหนดเวลาการจา้งไวแ้น่นอน  

“ผูบ้งัคบับญัชา” หมายถึง พนกังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั  ใหด้ ารงต าแหน่ง
หวัหนา้งานส่วนใดส่วนหน่ึง ทั้งในดา้นการปฏิบติังาน การบงัคบับญัชาพนกังาน และการ
ควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงระเบียบปฏิบติัผูบ้ริหาร 
หรือผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปก าหนด 
1.2. “ผู้บริหาร” มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.2.1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของบริษทัในการก ากบัติดตามดูการบริหารงานของ
ผูจ้ดัการหรือรองผูจ้ดัการและใหค้ าแนะน าเพื่อท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานในภาพรวม 
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ท่ีไดว้างไวน้อกเหนือจากการด าเนินงานประจ าวนัซ่ึงเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ  
1.2.2. เป็นประธานน าการประชุมของผูถื้อหุน้และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 
1.2.3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีประชุมมีการลงคะแนนเสียง 
1.2.4. มีอ านาจในการสั่งปลดผูจ้ดัการหรือรองผูจ้ดัการในกรณีปฏิบติัละเมิดกฏระเบียบ

ขอ้บงัคบับริษทั 
1.2.5.  พิจารณาเงินเดือนของพนกังานทุกคน  

1.3. ข้อก าหนด 

เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  บริษทัและผูบ้ริหารทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการบริหารและการจดัการ

ดงัต่อไปน้ี 

- รักษาไวซ่ึ้งระเบียบวินยั ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท า  รวมถึงการก าหนด

เปล่ียนแปลงแกไ้ข  ตดัทอน หรือยกเลิกในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ วินยั ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท างาน  

- สิทธิในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงวิธีการบริหารเพื่อความส าเร็จทางธุรกิจซ่ึงหมาย 

ความรวมถึงการก าหนดอตัราก าลงัคน  การจา้งงาน  การก าหนดการท างาน เป็นการโยกยา้ย 

เปล่ียนแปลง สถานท่ีท างาน ต าแหน่งหนา้ท่ีการมอบหมายและการสั่งการใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี การ

พิจารณาค่าจา้งเงินเดือนและความดีความชอบ การลงโทษทางวินยั การสร้างงานใหม่รวมถึงการ

ออกระเบียบเก่ียวกบัการท างานแต่ละฝ่ายหรือแผนก 

- สิทธิในการออกกฎระเบียบขอ้บงัคบัส าหรับควบคุมความประพฤติ  หลกัปฏิบติังาน 

รวมถึงระเบียบเพื่อความปลอดภยัในการท างาน 

- พนกังานมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และมี

ประสิทธิภาพใหม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีพนกังานจะตอ้งเคารพ และปฏิบติัตามขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการ

ท างาน หรือระเบียบเก่ียวกบั  การท างานหรือค าสั่งของบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา โดย

เคร่งครัดและสม ่าเสมอ โดยจะปฏิบติัตนอยูใ่นขอบข่ายของวินยัอนัดีงามเพื่อน ามาซ่ึงช่ือเสียง

และเกียรติคุณทั้งในดา้นส่วนตวัของพนกังานเองและในดา้นส่วนรวมคือบริษทั 
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- พนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยตวัเอง โดยบริษทัจะท าการหกั

จากเงินเดือนของพนกังานประจ างวด เพื่อรวบรวมส่งกรมสรรพากรต่อไป  

- พนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายเงินสมทบประกนัสังคมตามพรบ.ประกนัสังคมดว้ยตนเอง 

โดยบริษทัจะท าการหกัจากเงินเดือนของพนกังานประจ างวดตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อ

รวบรวม ส่งส านกังานประกนัสังคมต่อไป  

- การท างานกบับริษทัตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทั 

เทคนิคการฝึกสัตว ์  การจดัแสดงความสามารถสัตว ์ แนวคิด การออกแบบ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีได้

จากการท างาน อนัอาจน าความเสียหายมาสู่บริษทั 

-  ไม่เป็นคู่แข่งบริษทั ภายในระยะเวลา 2 ปีหลงัส้ินสุดการวา่จา้ง   

-  สิทธิในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาใหต้กเป็นของบริษทั 

- พนกังานพน้สภาพการเป็นพนกังาน  จกัตอ้งน าส่ิงของซ่ึงเป็นทรัพทสิ์นของบริษทัมา

คืนใหก้บับริษทั  เช่น  คอมพิวเตอร์  กุญแจ  คียก์าร์ด  โทรศพัทมื์อถือ  และอ่ืนๆ  หากทรัพยสิ์น

ของบริษทัไดรั้บความเสียหาย  พนกังานจะชดเชยค่าเสียหายตามจริงให้กบัทางบริษทัตามตกลง 
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2.  การจ้างงาน 

 

2.1. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการจ้างงาน 

2.1.1. การจา้งพนกังานเขา้ท างานตอ้งเป็นไปตามอตัราท่ีไดก้ าหนดไว ้ การเพิ่มหรือลด

อตัรา ใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา  

2.1.2. บริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจโดยแต่งตั้งเป็นผูมี้อ านาจในการสรรหา 

ทดสอบ สัมภาษณ์ บรรจุ แต่งตั้ง ใหท้ างาน บริษทั ผูบ้ริหารจะเป็นผูมี้อ านาจในการโยกยา้ย

ต าแหน่ง เปล่ียนแปลงสถานท่ีปฏิบติังาน หนา้ท่ีการงาน ถอดถอน หรือใหอ้อกจากงาน  

2.1.3. บริษทัทรงไวซ่ึ้งสิทธิจะใหพ้นกังานไปท างานนอกสถานท่ี เปล่ียนแปลงสถานท่ี

ปฏิบติังานได ้ โดยบริษทัจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขตามความจ าเป็น, ความเหมาะสม หรือ

การจา้งงานของแต่ละต าแหน่งโดยไม่ขดัต่อกฎหมายแรงงาน 

2.1.4. ประเภทของพนกังาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน บริษทัจ าแนกประเภทของ

พนกังานไวด้งัน้ี 

-  พนกังานรายเดือน คือ พนกังานท่ีบริษทัตกลงจา้งโดยก าหนดค่าจา้งเป็นรายเดือน 

-  พนกังานรายวนั คือ พนกังานท่ีบริษทัตกลงจา้งโยก าหนดค่าจา้งเป็นรายวนั 

- พนกังานทดลองงาน คือ บุคคลท่ีบริษทัจา้ง  แต่มีเง่ือนไขทดลองปฏิบติังานเป็น

ระยะเวลา 120 วนั โดยบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาจะประเมินการทดลองงานจากผลการ

ปฏิบติังาน หากไมผ่า่นบริษทัจะบอกกล่าวล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั 

-  พนกังานตามสัญญาจา้งท่ีมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน คือ บุคคลท่ีบริษทัตกลงจา้ง

ท างานโดยระบุระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดแน่นอน  หากสัญญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือครบก าหนด

ระยะเวลาในสัญญาจา้ง บริษทัมิจ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

2.2. การจ้างงาน 

หนา้ท่ี การปฏิบติัของพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั ผูบ้ริหาร 

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อบรรลภุารกิจของบริษทัและด ารงไวใ้นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัโดยหนา้ท่ี การปฏิบติัมีดงัต่อไปน้ี 
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 (ก) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีบริษทั ผูบ้ริหารบริษทั หรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บ

มอบหมายไว ้   และใหมี้การใชอ้ านาจหนา้ท่ีหากบริษทั ผูบ้ริหารบริษทั หรือผูบ้งัคบับญัชาท่ี

ไดรั้บมอบหมายไวโ้ดยสมควรเป็นคร้ังคราว 

 (ข)   อุทิศเวลา ความเอาใจใส่และความสามารถใหก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน

ตามสัญญาฉบบัน้ีอยา่งเต็มท่ี ตลอดเวลาท างานท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 (ค) ปฏิบติัตามบรรดาค าร้องขอ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัอนัสมควรของบริษทั 

ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา และใหค้ าช้ีแจง ขอ้มูล และความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่บริษทั ผูบ้ริหาร 

และ ผูบ้งัคบับญัชา ตามท่ีก าหนดไวต้ามสมควร 

 (ง) ตั้งใจปฏิบติังานให้กบับริษทัโดยสุจริตอยา่งเต็มความสามารถของตน และใช้

ความอุตสาหะอยา่งถึงท่ีสุดในการค ้าจุนผลประโยชน์ของบริษทั 

 (จ) ไม่เขา้ด ารงต าแหน่ง มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม ในธุรกิจอ่ืนใดท่ีเป็นการแข่งขนักบับริษทั ไม่วา่ในฐานะตวัการหรือฐานะอ่ืนใด โดย

ไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการบริษทั  

 (ฉ) พนกังานไดรั้บทราบถึงเง่ือนไขในการวา่จา้งของบริษทั และถือปฏิบติัว่าดว้ย

เร่ืองการเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างแผนก/ฝ่าย หรือส่วนงานอ่ืนๆ

ของบริษทัและบริษทัในเครือ(ถา้มี)  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งขอความเห็นชอบจากท่านล่วงหนา้  

บริษทัสามารถแจง้ใหพ้นกังานเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน  ต าแหน่ง และหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ต่างแผนก/ฝ่าย หรือส่วนงานอ่ืนๆ ของบริษทัและบริษทัในเครือไดต้ามค าร้องขอหรือค าสั่งของ

บริษทั ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับญัชา โดยพนกังานตกลงยนิยอมปฏิบติัตามโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 

ทั้งส้ิน   ในกรณีเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างานบริษทัจะจดัเตรียมท่ีพกัใหก้บัพนกังานตามอนั

สมควร 

 (ช) ในช่วงเวลา 120 วนัแรกของการจา้งงานเป็นระยะเวลาทดลองงานบริษทั

สามารถก าหนดเวลาท างานใหก้บัพนกังานได ้ และอาจเปล่ียนแปลงต าแหน่งงานหรือสถานท่ี

ท างานในช่วงทดลองงานได ้ และบริษทัสามารถปลดออกไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกล่าวหรือจ่าย

ค่าชดเชยพิเศษใดๆ  
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 (ซ) หลงัจากส่ีเดือนเม่ือพนกังานไดรั้บการบรรจุงานเตม็เวลาแลว้ พนกังาน

จะตอ้งแจง้บริษทัเป็นหนงัสือบอกกล่าวภายในหน่ึงเดือน หากคุณประสงคจ์ะลาออก  

ขณะเดียวกนับริษทัจะถือตามระเบียบท่ีวางไวโ้ดยกฎหมายแรงงานหากบริษทัประสงคจ์ะเลิกจา้ง

ท่าน 

 (ญ)   เอกสารเก่ียวกบัลกัษณะงานเป็นไปตามวาจา หรือเอกสารซ่ึงอาจมีหรือไม่มี

ก็ได ้

2.3.  การโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ เปลีย่นแปลงสถานท่ีปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง หรือการถอดถอน

พนักงาน 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  บริษทัมีอ านาจ

ท่ีจะใชดุ้ลยพินิจเด็ดขาด ในการโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ี สถานท่ีปฏิบติังาน หรือให้พนกังานไป

ปฏิบติังานท่ีอ่ืน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการในบริษทั (ทุกสาขาและทุกสถาน

ประกอบการ)ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงความรับผิดชอบของพนกังาน และอาจแต่งตั้งพนกังาน หรือ

ถอดถอนพนกังานจากต าแหน่งใดๆ ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร บริษทัจะจดัเตรียมส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีจ าเป็น สิทธิไดรั้บค่าจา้งผลประโยชน์และสวสัดิการตามต าแหน่งใหม่ของพนกังานนั้น 

โดยบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

2.4. การลาออก 

พนกังานท่ีมีความประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นพนกังานจะตอ้งแสดงความจ านงดว้ย

การเขียนใบลาออก ยืน่ต่อบริษทั ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายบุคคล โดยแจง้การลาออกล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 

30 วนั โดยมีผลตามวนัท่ีระบุในใบลาออกและไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง  

2.5.  การรักษาความลบัของบริษัท    

 ตลอดระยะเวลาการจา้งงาน (เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร) พนกังานจะไม่เปิดเผยให้

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดทราบ หรือน าไปใชแ้ต่โดยประการอ่ืนซ่ึงความลบัเชิงพาณิชยห์รือ

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือทางการคา้อนัเก่ียวกบับริษทัหรือตวัแทนหรือลูกคา้ของบริษทั ท่ี

พนกังานไดค้รอบครองหรืออาจไดค้รอบครองในทางการจา้งตามสัญญาฉบบัน้ี  พนกังานจะตอ้ง

เก็บขอ้มูลและไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีเป็นความลบัหรือความลบัทางการคา้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 
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แบบ เทคนิค ความรู้ท่ีไดจ้ากบริษทั ขอ้มูลการเงิน ไม่วา่แต่ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือหลายส่วน หรือ

ท่ีเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีบริษทัจ าหน่าย จดัหา หรือไดม้าโดยมีขอ้ผกูพนัต่อบุคคลภายนอก

วา่จะตอ้งรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั    หลงัจากส้ินสุดการจา้ง  พนกังานไม่ควรเปิดเผยความลบั

ทางการคา้ใดๆของบริษทัหรือ  ขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ  บริษทัมีสิทธิท่ีจะสั่งหา้ม

เพื่อป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูลหรือใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน์ได ้  แต่ขอ้จ ากดัสิทธิดงักล่าวไม่

บงัคบัใชก้บักรณีท่ีเป็นการเปิดเผยขอ้มูลโดยไดรั้บการอนุมติัดว้ยมติเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการ

บริษทั ตลอดจนขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดก้ลายเป็นสาธารณสมบติั   

อน่ึงหากพนกังานฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการปฏิบติั    ท างานในส่วนน้ีไม่วา่จะเป็นกรณี

ใดๆก็ตาม อนัเป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย ตอ้งเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือเสียผลประโยชน์ 

พนกังานจะถูกลงโทษทางวินยัในสถานหนกัหรืออาจถูกบริษทัเลิกจา้งไดโ้ดยไม่จ่ายค่าชดเชย  

นอกจากนั้น พนกังานจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดจากการฝ่าฝืนขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการ

ปฏิบติัท างานในส่วนน้ี ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงกบัทางบริษทั ภายในระยะเวลา 30 วนั นบั

แต่วนัท่ีไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากบริษทั 

2.6.  ไม่เป็นคู่แข่งกบับริษัท 

    ภายในระยะเวลา  2  ปีหลงัส้ินสุดการวา่จา้ง  พนกังานจะตอ้งไม่ชกัชวนหรือท าธุรกิจกบั

ลูกคา้ซ่ึงเคยเป็นลูกคา้ของบริษทัตลอดระยะเวลา  2  ปี  ทนัทีท่ีส้ินสุดสัญญาการจา้งงาน 

2.7.  ทรัพย์สินทางปัญญา 

 ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งปวงใหต้กเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว และใหอ้ยู่

ภายใตบ้งัคบัความดงัต่อไปน้ี 

 (ก) บรรดาการคน้พบ การประดิษฐ ์ การออกแบบ และการปรับปรุงกระบวนการ แบบ 

หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทใดประเภทหน่ึง ท่ีพนกังาน

สามารถท า สร้างหรือคน้พบในระหวา่งระยะเวลาของสัญญาฉบบัน้ีอนักระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทัแต่โดยประการใดประการหน่ึง หรือสามารถน าไปใชห้รือดดัแปลงเพื่อใชใ้น

ธุรกิจของบริษทัหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัได ้ จะตอ้งน ามาเปิดเผยใหบ้ริษทัทราบ
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ทั้งหมดโดยพลนัและใหต้กเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั (หรือตวัแทนของบริษทั) โดยเด็ดขาด และ

พนกังานจะไมน่ าไปเผยแพร่ใหบุ้คคลอ่ืนทราบ 

 (ข) เม่ือไดรั้บการร้องขอและเท่าท่ีไดรั้บการร้องขอ (ไม่วา่ก่อนหรือหลงัสัญญาฉบบัน้ี

ส้ินสุดลง) พนกังานจะยื่นหรือร่วมยืน่ค าขอรับหนงัสือรับรอง สิทธิบตัร หรือความคุม้ครองอ่ืน

ใดในประเทศต่าง ๆ ส าหรับส่ิงท่ีระบุไวข้า้งตน้ โดยบริษทัจะออกค่าใชจ่้ายให ้ และพนกังานจะ

ลงนามในตราสารทั้งปวงและกระท าการใด ๆ ตามท่ีอาจจะจ าเป็นหรือสมควรเป็นคร้ังคราวแก่

การท่ีบริษทั (หรือตวัแทนของบริษทั) จะไดม้าซ่ึงสิทธิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชน์ในส่ิงนั้น 

โดยเด็ดขาดและในฐานะเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว (เท่าท่ีจ าเป็นหรือสมควรแก่การนั้น) 

อน่ึงหากพนกังานฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการปฏิบติั    ท างานในส่วนน้ีไม่วา่จะเป็นกรณี

ใดๆ ก็ตาม อนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย ตอ้งเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือเสียผลประโยชน์ 

พนกังานจะถูกลงโทษทางวินยัในสถานหนกัหรืออาจถูกบริษทัเลิกจา้งไดโ้ดยไม่จ่ายค่าชดเชย  

นอก จากนั้น พนกังานจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดจากการฝ่าฝืนขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการ

ปฏิบติัท างานในส่วนน้ี ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงกบัทางบริษทั ภายในระยะเวลา 30 วนั นบั

แต่วนัท่ีไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากบริษทั 
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3.  วนัท างาน เวลาท างาน และเวลาพกั 
 

3.1. วันเวลาท างาน วันหยดุ และเวลาพกั 

บริษทัก าหนดวนัท างาน  เวลาท างาน และเวลาพกัไวด้งัน้ี  

3.1.1. วนัและเวลาท างานปกติส าหรับพนกังานประจ าส านกังาน ปฏิบติังานตั้งแต่วนั

จนัทร์ -วนัศุกร์ เวลา 08.00 – 18.30 น. และวนัหยดุประจ าสัปดาห์ คือ วนัเสาร์และอาทิตย ์ 

3.1.2 วนัและเวลาท างานปกติส าหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานส่วนบริการลูกคา้ส่วนต่างๆ 

ของบริษทั ปฏิบติังานทุกวนั โดยมีวนัหยดุ 1 วนัหลงัจากท างาน 6 วนัในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงบริษทั 

ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจะเป็นผูจ้ดัวนัหยดุและเวลาท างานใหก้บัพนกังาน ซ่ึงมี

เวลาท างานเป็นดงัน้ี 

 กะท่ี 1      ตั้งแต่เวลา  07.00 - 16.00 น    

กะท่ี 2    ตั้งแต่เวลา  07.30 - 16.30 น 

 กะท่ี 3      ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น 

 กะท่ี 4    ตั้งแต่เวลา  09.00 – 18.00 น 

 กะท่ี 5              ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น 

3.1.3. เวลาพกั บริษทัจะจดัเวลาพกัใหก้บัพนกังานทุกคนมีเวลาพกั วนัละ 1 ชัว่โมง 

เป็นไปตามระเบียบหรือความเหมาะสมของแต่ละแผนกและหนา้ท่ี   

3.1.4. ในกรณีพนกังานมาสายหรือหยดุงานโดยไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ บริษทัมีสิทธ์ิหกั

ค่าจา้งของพนกังานตามสมควรดงัต่อไปน้ี  

(ก)  หากพนกังานมาสาย 3 คร้ัง ใน 1 เดือน บริษทัจะหกัค่าจา้งคร่ึงหน่ึงของค่าจา้งต่อวนั  

(ข) หากพนกังานมาสายเกิน 3 คร้ัง    ใน 1 เดือน บริษทัจะหกัค่าจา้งหน่ึงเท่าของค่าจา้ง

ต่อวนั 

(ค) ทางฝ่ายบุคคลจะเป็นผูพ้ิจารณาการมาสายของพนกังาน และส่งใหก้บัฝ่ายการเงินเพื่อ

หกัค่าจา้งต่อไป ในกรณีมาสายติดต่อกนัเกิน 15 วนัต่อเดือน บริษทัจะพิจารณาส่งใบ

ตกัเตือนหรือไล่ออกแลว้แต่กรณี 
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(ง) หากพนกังานหยดุงานโดยไม่แจง้กบั ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย หรือฝ่าย

บุคคลทราบ บริษทัจะถือเป็นการขาดงาน โดยบริษทัจะหกัค่าจา้งสองเท่าของค่าจา้งต่อ

วนั ตามจ านวนวนัท่ีพนกังานขาดงาน 

3.1.5. พนกังานจะตอ้งบนัทึกเวลาท างาน เขา้-ออก ทุกคร้ัง หากไม่บนัทึกเวลาท างานให้

พนกังานระบุสาเหตุทุกคร้ังท่ีไม่สามารถบนัทึกเวลาท างานได ้ มิฉะนั้นบริษทัมีสิทธิพิจารณาให้

พนกังานมาสายและ/หรือขาดงานในวนันั้นๆ แลว้แต่กรณี   และบริษทัมีสิทธ์ิหกัเงินจ านวน  300  

บาท  ต่อการไม่บนัทึกเวลาเขา้-ออกหน่ึงคร้ัง  

3.1.6.  ในกรณีลาป่วยหรือลากิจคร่ึงวนั ใหพ้นกังานบนัทึกเวลาท างานตามเวลา เขา้-ออก 

ดว้ย มิฉะนั้นบริษทัมีสิทธิพิจารณาใหพ้นกังานมาสายและ/หรือขาดงานในวนันั้นๆ แลว้แต่กรณี   

และนายจา้งมีสิทธ์ิหกัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้ และบริษทัมีสิทธ์ิหกัเงินจ านวน  300  บาท  ต่อ

การไม่บนัทึกเวลาเขา้-ออกหน่ึงคร้ัง  

3.1.7. ในกรณีขาดงานเกิน 3 วนั  บริษทัจะพิจารณาไล่ออกทนัทีโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



12 

 

4.  วนัลาและหลกัเกณฑ์การลา 
 

4.1. ประเภทการลา  

บริษทัไดก้ าหนดประเภทการลาไวด้งัน้ี 

4.1.1. การลาเจ็บป่วย/ ทุพพลภาพ  

4.1.2. การลากิจ 

4.1.3. การลาคลอด 

 4.1.4. การลารับราชการทหาร 

 4.1.5. การลาเน่ืองจากการท าหมนั 

 4.1.6. การลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ 

4.2. หลกัเกณฑ์การลา 

4.2.1. การลาเจ็บป่วย/ทุพพลภาพ 

-  พนกังานมีสิทธิลาป่วยไดต้ามความเป็นจริง แต่ไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน  30  วนัท างานต่อ  1  

ปี  โดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 

 - พนกังานท่ีเจ็บป่วยจนไม่สามารถมาท างานได ้ จะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชา ผูไ้ดรั้บ

มอบหมาย ฝ่ายบุคคลไดท้ราบก่อนเวลา 08.30 น. ของวนัท่ีลาป่วยหรือทนัทีท่ีสามารถแจง้ได ้

และตอ้งยืน่ใบลาป่วยภายในวนัแรกท่ีกลบัเขา้ท างานพร้อมหลกัฐานการเจ็บป่วย และ/หรือ

ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั   

 - พนกังานท่ีลาป่วยติดต่อกนั 3 วนัท างานข้ึนไป จะตอ้งมีใบรับรองแพทยข์อง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนแนบมาพร้อมใบลาป่วยดว้ยทุกคร้ัง ถา้พนกังานไม่

อาจหาแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงหรือสถานพยาบาลของทางราชการไดใ้หพ้นกังานช้ีแจงแถลง

เหตุผลความเป็นจริงให้บริษทัฯไดท้ราบและพิจารณาอีกคร้ัง 

 - ในกรณีท่ีพนกังานท่ีลาป่วยโดยไม่แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ หรือปราศจากหลกัฐาน 

หรือใบรับรองแพทยท่ี์น่าเช่ือถือ บริษทัอาจไม่อนุญาตใหล้าป่วย โดยถือเป็นการขาดงานและงด
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จ่ายค่าจา้งใหใ้นวนัท่ีขอลาหยดุดงักล่าว  โดยบริษทัจะหกัค่าจา้งสองเท่าของค่าแรง/วนั  ตาม

จ านวนวนัท่ีลูกจา้งหยดุ 

 - หากพนกังานไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามสัญญาฉบบัน้ีไดต้ามสมควรเพราะเหตุ

เจ็บป่วยหรือเหตุทุพพลภาพอ่ืนใด   พนกังานจะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงดงักล่าวใหบ้ริษทัทราบ

โดยพลนั  ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาการต่ออายสุัญญาการจา้งงานอีกคร้ัง 

 -  พนกังานท่ีลาป่วยโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรบ่อยครั้ง   ลาป่วยเทจ็ และบริษทัพิสูจน์ได้

วา่ไม่ป่วยจริง บริษทัจะพิจารณาโทษทางวินยัตามความเหมาะสม ซ่ึงจะพิจารณาเป็นใบตกัเตือน

ใหพ้นกังานท่านนั้นเป็นกรณีไป 

 - การลาป่วยหรือจ านวนวนัลาป่วยจะน าไปประกอบการพิจารณาเงินเดือน/ ค่าจา้ง

ประจ าปี  โบนสั(ถา้มี)   

 4.2.2.  การลากจิ  

พนกังานสามารถลากิจได ้ 7  วนั ต่อปี ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

 1.  ลาไปต่อบตัรประชาชนหรือทะเบียนบา้น ตอ้งมอบหลกัฐานใบเสร็จ โดยน ามาแสดง

ต่อบริษทัฯทนัที นบัจากวนัท่ีไดก้ลบัเขา้มาท างาน 

 2. ลาไปท าและรับใบขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ตอ้งมอบหลกัฐานใบเสร็จ โดยน ามาแสดงต่อ

บริษทัฯทนัที นบัจากวนัท่ีไดก้ลบัเขา้มาท างาน 

 3. ลาไปท าและรับใบขบัข่ีรถยนต ์ตอ้งมอบหลกัฐานใบนดัรับ โดยน ามาแสดงต่อบริษทัฯ

ทนัที นบัจากวนัท่ีไดก้ลบัเขา้มาท างาน 

 4. ลาไปต่อ (กรณีบตัรหมดอาย)ุ และรับใบขบัข่ีรถจกัรยายนตห์รือรถยนต ์ ตอ้งมอบ

หลกัฐานใบเสร็จ โดยน ามาแสดงต่อบริษทัทนัที นบัจากวนัท่ีไดก้ลบัเขา้มาท างาน 

  5. ลาไปสมรสโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั้งน้ีพนกังานจะลาไดค้ร้ังเดียวตลอดระยะเวลา

ท างานกบับริษทัฯ  รวมทั้งตอ้งน าหลกัฐานใบทะเบียนสมรสมาแสดงต่อบริษทัฯ ภายใน 7 วนั 

นบัจากวนัท่ีกลบัเขา้มาท างาน 

 6.  ลาเพื่อดูแลบุตร ในกรณีท่ีภริยาของพนกังานคลอดบุตร   ใหส้ามีซ่ึงเป็นพนกังานของ 
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บริษทั  ลากิจดงักล่าวได ้ โดยตอ้งน าหลกัฐานในสูติบตัรของบุตรแสดงต่อบริษทัภายใน  7 วนั 

นบัจากวนัท่ีกลบัเขา้มาท างาน 

 7.  ลากรณีบิดา มารดา คูส่มรสหรือบุตรธิดาของพนกังานป่วยหนกั และในกรณีปู่-ยา่ ตา-

ยาย พี่นอ้งท่ีสืบสายโลหิตโดยตรงของพนกังานป่วยหนกั หรือหากในกรณีของบิดามารดา ของคู่

สมรสท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายป่วยหนกั โดยจะตอ้งแสดงหลกัฐานการป่วย โดยน ามาแสดงต่อ

บริษทัฯ ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีไดก้ลบัเขา้มาท างาน  

 8.   ลากรณีบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรธิดาของพนกังานเสียชีวิต และในกรณีปู่ยา่ ตา 

ยาย พี่นอ้งท่ีสืบสายโลหิตโดยตรงของพนกังานเสียชีวิต หรือหากในกรณีของบิดามารดา ของคู่

สมรสท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเสียชีวิต โดยจะตอ้งแสดงหลกัฐานใบมรณะบตัร โดยน ามาแสดงต่อ

บริษทัฯ ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีไดก้ลบัเขา้มาท างาน 

 -   การลากิจในขอ้ 1. – 7.  ใหล้าติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 วนัท างาน  และการลากิจในขอ้ 8.  

สามารถลาติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 4 วนัท างาน 

 - การลากิจตามขอ้ 1.–6. ใหพ้นกังานส่งใบลาใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา ผูไ้ดรั้บมอบหมาย

หรือฝ่ายบุคคลทราบล่วงหนา้ก่อนวนัลาเป็นเวลา  3 วนั   และการลากิจตามขอ้ 7.- 8  ใหพ้นกังาน

รีบแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที และใหน้ าหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งมาแสดงต่อบริษทัฯภายใน

เวลาท่ีก าหนด  หากพนกังานไม่ยืน่หลกัฐานมาแสดงต่อบริษทัหรือฝ่ายบุคคล  บริษทัจะหกั

ค่าจา้งเท่ากบัเงินค่าจา้งหน่ึงวนัตามวนัท่ีลูกจา้งไดข้อลา 

 -  บริษทัไม่อนุญาตใหพ้นกังานลากิจนอกเหนือจากการลาดงักล่าวขา้งตน้ 

 - พนกังานท่ียงัไม่ผา่นระยะการทดลองงาน ไม่สามารถลากิจได ้ หากพนกังานมีเหตุ

จ าเป็นจะตอ้งลา บริษทัจะหกัเงินค่าจา้งเท่ากบัเงินค่าจา้งหน่ึงวนั ตามวนัท่ีลูกจา้งไดข้อลา 

 - หากพนกังานลากิจเกินก าหนดท่ีบริษทัก าหนดไว ้ บริษทัสามารถหกัเงินค่าจา้ง เท่ากบั

เงินค่าจา้งหน่ึงวนัตามวนัท่ีพนกังานไดล้าเกินก าหนด  

 - ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา ผูไ้ดรั้บมอบหมาย หวัหนา้งาน หรือฝ่ายบุคคลอาจอนุมติั

หรือไม่อนุมติัการลากิจได ้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

 -  พนกังานจะไดรั้บค่าจา้งในกรณีลากิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้เท่านั้น 
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 4.2.3.   การลาคลอด  

- พนกังานหญิงมีสิทธ์ิลาเพื่อคลอดบุตรไดค้รรภห์น่ึงไม่เกิน 90  วนั ต่อ 1  ปี โดยใหร้วม

วนัหยดุท่ีมีในระหวา่งวนัลาดว้ย  และมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งใน 45 วนัแรก 

 - การลาคลอด ใหพ้นกังานส่งใบลาใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายบุคคลทราบล่วงหนา้

ก่อนวนัลาเป็นเวลา 15 วนัและจะตอ้งส่งใบรับรองแพทยต์ามหลกัเกณฑเ์หมือนการลาป่วยเป็น

หลกัฐานต่อบริษทัฯ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดก้ลบัมาท างาน  

 - ถา้พนกังานหญิงนั้น ไม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากการคลอด โดยมีใบรับรองแพทย์

ยนืยนัใหห้ยดุพกัต่อ ใหมี้สิทธิหยดุพกัไดต้ามใบรับรองแพทยไ์ม่เกิน 60 วนั โดยนบัต่อเน่ืองกนั 

และเม่ือพนกังานมาท างานแลว้ จะตอ้งส่งใบรับรองแพทยแ์ละสูติบตัรของบุตรท่ีเกิดเป็น

หลกัฐานต่อบริษทัฯ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดก้ลบัมาท างาน พนกังานจะไม่ไดรั้บค่าจา้งใน

การลาน้ี 

 4.2.4.   การลารับราชการทหาร  

- ใหพ้นกังานมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชา

ทหาร หรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารโดยใหพ้นกังาน

ไดรั้บค่าจา้งเท่าเวลาท่ีลาและมีระยะเวลาปีละไม่เกิน 60 วนั ในการลารับราชการทหารดงักล่าวน้ี 

พนกังานตอ้งยืน่ใบลาหยดุงานทนัทีท่ีไดรั้บหมายเรียก พร้อมแนบส าเนาหมายเรียกเพื่อขอ

อนุญาตลา หากพนกังานไม่ยืน่ใบลาใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้น้ีจะถือวา่เป็นการขาดงาน รวมทั้ง

ตอ้งน าหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งแสดงต่อบริษทัฯภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดการระดมพลเพื่อ

ตรวจสอบ หรือฝึกวิชาทหาร หรือทดลองความพร่ังพร้อมลา 

 - การลาส าหรับผูท่ี้ถูกเกณฑท์หารจะตอ้งลาออกจาการเป็นพนกังาน และเม่ือครบ

ระยะเวลาแลว้หากพนกังานตอ้งการท างานกบับริษทัฯอีก ใหติ้ดต่อกบับริษทัฯ ภายใน 1 เดือน

นบัตั้งแต่ปลด บริษทัฯจะพิจารณารับเขา้ท างาน โดยไดรั้บค่าจา้งไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งคร้ังสุดทา้ยท่ี

ลาออกในต าแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีมีต าแหน่งวา่งใหร้อไปก่อน 

 4.2.5. การลาเน่ืองจากการท าหมัน  

-  พนกังานสามารถลาท าหมนัได ้  โดยยืน่ใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  1  วนัและลาไดต้าม 
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ระยะเวลาท่ีแพทยปั์จจุบนัชั้นหน่ึงก าหนด และตอ้งยืน่แสดงใบรับรองแพทย ์ ต่อผูบ้งัคบับญัชา

ภายใน3วนัหลงัจากกลบัเขา้ท างาน ในกรณีท่ีพบวา่แผลท่ีเกิดจากการท าหมนัไม่หายและไม่

สามารถหยดุเท่าท่ีระบุไวใ้นใบรับรองแพทยข์องการท าหมนั พนกังานตอ้งใชว้นัลาไดเ้พียงคร้ัง

เดียว ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท าหมนัไม่สามารถเบิกค่าใชจ่้ายได ้

 4.2.6.  การลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.6.1. เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวสัดิการสังคมหรือการเพิ่มทกัษะความช านาญ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 

 2.6.2.   การสอบวดัผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจดัหรืออนุญาตให้จดัข้ึนใหพ้นกังาน

ช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีลาโดยชดัแจง้ พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยืน่ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 

วนั บริษทัฯจะพิจารณาการลาตามความเหมาะสม ซ่ึงบริษทัอาจจะไม่อนุญาตใหล้าก็ได ้ หาก

พนกังานเคยไดรั้บอนุญาตใหล้ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัหรือ 3 คร้ัง  หรือการลานั้นอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั 

 2.6.3.  ในวนัท่ีพนกังานลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถนั้น พนกังาน

จะไม่ไดรั้บค่าจา้ง 

 การลาหยดุงานต่างๆ โดยมิไดรั้บอนุญาต หรือการหยดุงานท่ีไม่ถูกระเบียบ หากไม่มี

เหตุผลอนัสมควรจะถือวา่เป็นการขาดงาน และการละท้ิงหนา้ท่ีการงาน พนกังานจะไม่ไดรั้บ

ค่าจา้งในวนัท่ีขาดงาน และอาจไดรั้บโทษทางวินยั ตลอดจนมีผลต่อการพิจารณาข้ึนเงินเดือน

ประจ าปีหรือเงินรางวลัหรือเงินตอบแทนอ่ืนๆ ของบริษทัฯดว้ย 
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5.  วนัหยุดและหลักเกณฑ์การลาหยุด 
 

5.1. วันหยุดประจ าสัปดาห์ 

5.1.1. พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีส านกังานจะมีวนัหยดุประจ าสัปดาห์ 2 วนั ต่อสัปดาห์ 

5.1.2. พนกังานเป็นกะทุกคนจะมีวนัหยดุประจ า สัปดาห์ละ 1 วนั โดยวนัหยดุแต่ละ

สัปดาห์อาจจะแตกต่างกนัตามความจ าเป็นของงาน 

5.1.3. ในกรณีบริษทัอาจใหพ้นกังานแต่ละคนสะสมและเล่ือนวนัหยดุ  พนกังานแต่ละ

คนสะสมและเล่ือนวนัหยดุประจ าสัปดาห์ออกไปเม่ือใดก็ไดแ้ลว้แต่จะอยูใ่นระยะไม่เกิน 1 ปี  

5.2. วันหยุดประเพณี (วันหยุดนักขัตฤกษ์)  

บริษทัก าหนดใหมี้วนัหยดุตามประเพณี  โดยพนกังานมีสิทธิไดรั้บวนัหยดุ 15  วนัต่อปี  

บริษทัฯ จะประกาศให้ทราบก่อนวนัท่ี 1 มกราคม ของแต่ละปี   

หมายเหต ุ :  อาจมีการเปล่ียนแปลงวนัหยดุไดต้ามความเหมาะสมในแต่ละปี โดยรวมวนั

แรงงานแห่งชาติดว้ย  พนกังานจะไดรั้บค่าจา้งในวนัท างานน้ี  

5.3. วันหยุดประจ าปี   

5.3.1. พนกังานท่ีท างานไม่ครบหน่ึงปี  ยงัไม่มีสิทธิไดรั้บวนัหยดุประจ าปี โดยพนกังาน

จะมีสิทธิไดรั้บวนัหยดุประจ าปีไดใ้นปีถดั   

5.3.2. พนกังานท่ีท างานครบ 1 ปีข้ึนไป มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีไดใ้นปีถดัไปโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

 -  อายงุานครบ    1   ปี          :       มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีได ้   6    วนั 

 -  อายงุานครบ    2  ปี             :       มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีได ้  7     วนั 

 -  อายงุานครบ    3  ปี             :       มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีได ้  8     วนั 

 -  อายงุานครบ    4  ปี            :       มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีได ้  9     วนั 

 -  อายงุานครบ   5  ปีข้ึนไป :       มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีได ้  10   วนั 

5.3.3.  หลกัเกณฑก์ารลาวนัหยดุประจ าปี    

-  พนกังานจะตอ้งยืน่ใบลาล่วงหนา้ใหบ้ริษทัทราบไม่นอ้ยกวา่  5 วนั     เพื่อให ้
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ผูบ้งัคบับญัชา ผูไ้ดรั้บมอบหมาย หรือฝ่ายบุคคลจดับุคลากรเพื่อปฏิบติังานแทนในวนัท่ีพนกังาน

ลาหยดุพกัผอ่นประจ าปี และเม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้จึงจะหยดุงานตามท่ีขอลาได ้ ทั้งน้ี

ผูบ้งัคบับญัชา ผูไ้ดรั้บมอบหมายท่ีมีอ านาจใหก้ารอนุมติั อาจอนุมติัหรือไม่ก็ได ้  ใหล้ดหรือเพิ่ม 

หรือใหเ้ล่ือน ใหเ้ปล่ียนแปลงวนัขอลาหยดุพกัผอ่นใหม่ตามความจ าเป็น หรือตามความ

เหมาะสมได ้

- เพื่อความจ าเป็นในการท างานท่ีต่อเน่ือง บริษทัสามารถก าหนดวนัหยดุพกัผอ่นประจ า 

ปีใหก้บัพนกังานไดต้ามความเหมาะสม  
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6. หลกัเกณฑ์ค่าจ้าง การท างานล่วงเวลา ท างานวนัหยุดประจ าสัปดาห์ 

และวนัหยุดประเพณี 
 

6.1. การจ่ายค่าจ้าง 

พนกังานจะไดรั้บเงินเดือนภายในวนัท่ี 30 เดือนของทุกเดือน หรืออาจไม่เกินวนัท่ี 1 ใน

เดือนถดัไป 

6.2. การรับค่าจ้าง  

บริษทัจะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากในเครือธนาคารกสิกรไทยท่ีพนกังานไดใ้หไ้วก้บั

บริษทัเท่านั้น ซ่ึงใหถื้อเสมือนเป็นหลกัฐานในการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของพนกังาน โดย

ไดรั้บความยนิยอมจากพนกังานและเป็นเอกสารเก่ียวกบัการจ่ายเงินดงักล่าว จึงไม่จ าเป็นท่ีจะให้

พนกังานลงลายมือช่ือรับค่าจา้ง 

6.3. อตัราค่าล่วงเวลา 

6.3.1. ในกรณีท่ีบริษทัแจง้ใหพ้นกังานท างานเกินเวลาในวนัท างานบริษทัจะจ่ายค่า

ล่วงเวลาใหพ้นกังานหน่ึงเท่าคร่ึงของค่าจา้งต่อชัว่โมง   

 6.3.2. พนกังานท่ีท างานล่วงเวลาในวนัหยดุประจ าสัปดาห์ และวนัหยดุประเพณี บริษทั

จะจ่ายค่าจา้งใหก้บัพนกังานดงัต่อไปน้ี 

  - พนกังานซ่ึงมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งวนัหยดุ  บริษทัจะจ่ายค่าจา้งใหห้น่ึงเท่าของอตัราค่าจา้ง

ต่อวนัหรือต่อชัว่โมงตามจ านวนชัว่โมงท างาน  

 - พนกังานซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งวนัหยดุ  บริษทัจะจ่ายค่าจา้งใหส้องเท่าของอตัรา

ค่าจา้งต่อวนัหรือต่อชัว่โมงตามจ านวนชัว่โมงท างาน  

 6.3.3. บริษทัสามารถใหพ้นกังานท่ีท างานในวนัหยดุประจ าสัปดาห์ และวนัหยดุประเพณี  

โดยใหพ้นกังานไปหยดุชดเชยในวนัอ่ืนแทนตามท่ีบริษทัและผูบ้งัคบับญัชาเห็นสมควร  โดย

บริษทัไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายค่าจา้งในวนัท่ีพนกังานท างานนั้น บริษทั ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับญัชาจะ

ก าหนดวนัหยดุใหก้บัพนกังานซ่ึงพนกังานไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัหยดุได ้  และไม่
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สามารถใชไ้ปรวมเขา้กบัปีถดัไปได ้ หรือใชว้นัหยดุเกินกวา่สิบ (10) วนัท างานในคราวเดียวโดย

มิไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการบริษทั 

 6.3.4. หากพนกังานไมไ่ดใ้ชว้นัหยดุประจ าสัปดาห์และวนัหยดุประเพณีภายใน 1 ปี 

บริษทัจะพิจารณาจ่ายเป็นค่าจา้งหน่ึงเท่าต่อวนัตามจ านวนท่ีพนกังานไม่ไดใ้ชใ้นปีถดัไป 

หมายเหตุ  

 -  ระยะเวลาทดลองงาน 120 วนั  หลงัจากพนกังานไดรั้บการบรรจุงานเตม็เวลาแลว้  

บริษทัอาจจะพิจารณาอตัราเงินเดือนใหม่ใหอี้กคร้ังตามผลงานและความสามารถ ตามท่ีบริษทั

เห็นสมควร ซ่ึงจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกคร้ัง   

 - ค่าจา้งของพนกังานถือวา่เป็นความลบัของบริษทัและพนกังาน  หา้มมิใหพ้นกังาน

เปิดเผยกบัผูใ้ดมิเช่นนั้นจะถือวา่มีความผิด  บริษทัสามารถลงโทษไดต้ามความเหมาะสม     

- โบนสัจะจ่ายให ้ 1  คร้ัง / ปี   ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาจากผลงานของพนกังานและการ

ประเมินของฝ่ายบริหาร  ทั้งน้ี ข้ึนกบัการบรรลุเป้าหมายตามบริษทัตกลงก าหนดไวร่้วมกนัและ

ผลก าไรของบริษทัจ่าย หรือการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษทั อน่ึงการจ่ายเงินโบนสัมี

ใชส่ิ้งท่ีพนกังานจะคาดหวงัไดต้ลอดไป 

- บริษทัขอทรงสิทธิไวซ่ึ้งการพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดอตัราค่าจา้ง เงินเดือนไดต้าม

สมควร 
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7.  สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ 
 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรับพนกังาน ดงัน้ี 

7.1. ประกนัสังคม 

บริษทัด าเนินการใหพ้นกังานทุกคนเป็นผูป้ระกนัตน ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม 

พ.ศ. 2533 โดยบริษทัฯ และพนกังานตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมทุกเดือนใน

อตัราท่ีก าหนดตามประกาศของส านกังานประกนัสังคมในแต่ละปี  

7.2. เคร่ืองแบบพนักงาน 

เพื่อความเป็นมาตรฐานและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริษทั บริษทัจึงเป็นผูก้  าหนด

แบบเส้ือและสีในแต่ละปีมอบใหก้บัพนกังาน  พนกังานจะตอ้งสวมใส่มาปฏิบติังาน 

7.3. ประกนัอุบัติเหต ุ

 บริษทัอาจจะจดัใหมี้ประกนัอุบติัเหตุใหก้บัพนกังานในบางต าแหน่ง   ตามท่ีบริษทั

เห็นสมควรและตามความเหมาะสมในการปฏิบติังาน 

7.4. การฝึกอบรมเกีย่วกับสายงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน โดย

บริษทัฯ จะจดัใหมี้การฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้และทกัษะใหแ้ก่พนกังาน ทั้งในสถานท่ีทางาน

และส่งพนกังานเขา้ฝึกอบรมหรือสัมมนานอกสถานท่ีท างานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ตามโอกาสอนัสมควร ซ่ึงบริษทั ผูบ้ริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อส่งไปอบรม 

7.5. เงินช่วยเหลือกรณี สามี, ภรรยา, บุตร, บิดา, มารดา เสียชีวิต 

บริษทัฯ จดัใหมี้การช่วยเหลือแก่พนกังานหรือครอบครัวของพนกังานในกรณีท่ีพนกังาน

หรือครอบครัวของพนกังานเสียชีวิต บริษทั ผูบ้ริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาตามความเหมาะสม  

7.6.   เงินกู้ยืมส าหรับพนักงาน 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนกังานท่ีมีความจ าเป็นหรือมีความเดือดร้อนดา้นการเงิน บริษทั 

ไดจ้ดัสรรเงินใหพ้นกังานกูย้มืโดยไม่เสียดอกเบ้ียใดๆ โดยจะพิจารณาใหสิ้ทธิในการกูย้มืตาม

ความจ าเป็นและสมควรท่ีพนกังานควรไดรั้บ ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 
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เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของบริษทัฯ  พนกังานจะตอ้งช าระคืนบริษทัเป็นงวดโดย

การหกัจากเงินเดือนของพนกังานในแต่ละเดือนจนครบตามจ านวนเงินท่ีพนกังานไดกู้ย้มืไป 

7.7.  ค่าเบีย้เลีย้ง  และค่าอ่ืนๆ    

7.7.1. ในกรณีท่ีบริษทัแจง้ใหพ้นกังานท างานในจงัหวดัอ่ืน บริษทัจะจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงให้

พนกังานท่ีปฏิบติังานนอกสถานท่ี ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 - บริษทัจะจ่ายเงินค่าเบ้ียเล้ียงเป็นจ านวน 300 บาทต่อวนั ใหก้บัพนกังานผูไ้ปปฏิบติังาน

ต่างพื้นท่ีในจงัหวดัภูเก็ตเท่านั้น และพนกังานจะตอ้งคา้งคืนในต่างพื้นท่ีไมน่อ้ยกวา่ 1 คืน  

 - บริษทัจะจ่ายเงินค่าเบ้ียเล้ียงเป็นจ านวน 250 บาทต่อวนั ใหก้บัพนกังานผูไ้ปปฏิบติังาน

ต่างพื้นท่ีในจงัหวดัอ่ืนนอกเหนือจากจงัหวดัดงักล่าวขา้งตน้ และพนกังานจะตอ้งคา้งคืนในต่าง

พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 คืน 

 - หากพนกังานเดินทางไปปฏิบติังานในต่างพื้นท่ี 1 วนั (ไปเชา้เยน็กลบั) พนกังานจะ

ไม่ไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียง  

 7.7.2.  ค่าต าแหน่ง  ค่าโทรศพัท ์ จะใหส้ าหรับผูด้  ารงต าแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ ถึง 

ผูจ้ดัการฝ่ายฯ  บริษทัจะพิจารณาใหต้ามความเหมาะสม 

 7.7.3. ค่าเบ้ียกนัดารจะพิจารณาใหส้ าหรับพนกังานท่ีจะตอ้งยา้ยไปปฏิบติังานในต่าง

พื้นท่ีเป็นเวลานาน   บริษทัจะพิจารณาใหต้ามความเหมาะสม  

 7.7.4. ค่าท่ีพกัจะจ่ายใหพ้นกังานตามความเป็นจริงในกรณีท่ีเดินทางไปท างานต่างพื้นท่ี 

ตามท่ีบริษทัเห็นสมควรตามความเหมาะสม 
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8.  วนัิย และโทษทางวนัิย 
 

เพื่อเป็นแนวทางของบริษทั  ผูบ้ริหาร ในการพิจารณา ส่งเสริม แกไ้ข หรือปรับปรุงความ

ประพฤติ  ระเบียบวินยัของพนกังาน  ในการท างานใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย ปลอดภยั มีความ

เป็นธรรมต่อพนกังาน  น าไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ของพนกังานและบริษทั ส่งเสริมสใหก้าร

ด าเนินธุรกิจของบริษทับรรลุเป้าหมายและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  แต่กระนั้น

ก็ตามการกระท าใดๆ ท่ีกฎและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้ มิไดห้มายความวา่

ผูก้ระท าผิดนั้นๆ จะพน้จากการถูกลงโทษ เพราะฉะนั้นในกรณีท่ีมีผูไ้ม่ปฏิบติัตามกฎ บริษทัจะ

ลงโทษตามลกัษณะการฝ่าฝืนระเบียบวินยันั้นๆดงัน้ี 

8.1. ระเบียบวินัยเกีย่วกบัการท างานของพนักงาน 

8.1.1. พนกังานตอ้งมาปฏิบติังานสม ่าเสมอตามวนัและเวลาท่ีก าหนด  ไม่เขา้ท างานสาย

บ่อยคร้ัง  

8.1.2.  ไม่ละท้ิงหนา้ท่ี ขาดงานหรือหยดุงานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

8.1.3.  พนกังานตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการลา หรือการหยดุงาน โดยเคร่งครัด 

8.1.4. หา้มบนัทึกเวลาการท างานแทนพนกังานอ่ืน หรือแกไ้ขเพิ่มเติมเวลาท างาน อนัท า

ใหพ้นกังานอ่ืนไดรั้บประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 

8.1.5. พนกังานตอ้งสวมใส่เคร่ืองแบบท างานท่ีบริษทัก าหนด 

8.2. ระเบียบวินัยการปฏบิัติหน้าที่ของพนักงาน 

8.2.1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอยูใ่นระเบียบและกฎเกณฑข์องสังคม ไม่ประพฤติชัว่ 

กระท าหรือร่วมกนักระท าการใด ๆ อนัเป็นการผิดกฎหมายของบา้นเม่ืองทั้งในและนอกบริษทัฯ 

8.2.2.  เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งโดยชอบของบริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา และใหมี้

การใชอ้ านาจหนา้ท่ีหากบริษทั ผูบ้ริหารบริษทั และ/หรือ ผูบ้งัคบับญัชามอบหรือมอบหมายไว้

โดยสมควรเป็นคร้ังคราว 

8.2.3.  เคารพและปฏิบติัตามระเบียบวินยัในการท างานของบริษทัโดยเคร่งครัด 
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8.2.4. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต ขยนัหมัน่เพียร เสียสละ อดทน และมีความ

ตั้งใจจริง  อุทิศเวลา ความเอาใจใส่และความสามารถใหก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน ใช้

ความอุตสาหะอยา่งถึงท่ีสุดในการค ้าจุนผลประโยชน์ของบริษทั 

8.2.5. ปฏิบติัตามบรรดาค าร้องขอ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัอนัสมควรของบริษทั ผูบ้ริหาร 

และใหค้ าช้ีแจง ขอ้มูล และความช่วยเหลือต่างๆ แก่บริษทั ผูบ้ริหาร และ ผูบ้งัคบับญัชา ตามท่ี

ก าหนดไวต้ามสมควร 

8.2.6. ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง  เม่ือบริษทั ผูบ้ริหาร สัง่ในการโยกยา้ยพนกังานไปแผนก

หรือหน่วยงานอ่ินใดในบริษทั  หรือโยกยา้ย เปล่ียนแปลงสถานท่ีท างานไม่วา่จะเป็นการชัว่คราว

หรือเป็นการถาวร โดยไม่จ าเป็นตอ้งขอความเห็นชอบจากพนกังาน 

8.2.7. ไม่เขา้ด ารงต าแหน่ง มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม ในธุรกิจอ่ืนใดท่ีเป็นการแข่งขนักบับริษทั ไม่วา่ในฐานะตวัการหรือฐานะอ่ืนใด  

8.2.8. ไม่แจง้หรือรายงานความเทจ็ หรือปกปิดขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการท างานต่อบริษทั

ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งใหค้วามร่วมมือกบับริษทัในการสอบสวนเร่ืองราวต่างๆ ท่ีบริษทั

ตอ้งการและการร่วมมือดงักล่าวตอ้งกระท าดว้ยความสุจริต 

8.2.9.  หา้มละท้ิงหนา้ท่ีหรือขาดงาน  และไม่จงใจหรือเจตนาปฏิบติังานให้ล่าชา้  

8.2.10. พนกังานตอ้งช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสูงสุด ไม่แสวงหาหรือ

ยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคณะบุคคลหรือบุคคลใดซ่ึงติดต่อคา้ขายหรือก าลงัหาทางติดต่อ

คา้ขายกบับริษทั หรือประกอบกิจการอนัเป็นการแข่งขนักบับริษทั 

8.2.11. ตอ้งไม่ใชเ้วลาท างานของบริษทัไปเพื่อท ากิจธุระส่วนตวัหรือกระท าการใดๆ ท่ี

ไม่เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี 

8.2.12. พนกังานตอ้งเก็บขอ้มูลและไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆ อนัเป็นเร่ืองปกปิด หรือ

ความลบัเก่ียวกบักิจการด าเนินงานของบริษทั  ซ่ึงพนกังานจะไม่เปิดเผยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ใดทราบ หรือน าไปใชแ้ต่โดยประการอ่ืนซ่ึงความลบัเชิงพาณิชยห์รือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือ

ทางการคา้อนัเก่ียวกบับริษทัหรือตวัแทนหรือลูกคา้ของบริษทั  
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8.2.13.  หา้มมิใหพ้นกังานเปล่ียนแปลง ปลอมแปลง แกไ้ข ตดัทอนหรือท าลายเอกสาร

ต่างๆของบริษทั หรือเอกสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งระหวา่งบริษทักบัพนกังาน โดยไม่มีอ านาจหรือ

หนา้ท่ีท่ีจะกระท าการดงักล่าว 

8.3.  ระเบียบวินัยเกีย่วกบัความประพฤติของพนักงาน  

 8.3.1.   พนกังานตอ้งเช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสั่งอนัชอบธรรมของบริษทั  ผูบ้ริหาร ทั้ง

ค าสั่งดว้ยวาจา  ลายลกัษณ์อกัษณ หรือส่ือขอ้ความอ่ืนๆของบริษทั 

8.3.2.   ไม่ใชกิ้ริยาวาจาไม่สุภาพต่อเพื่อนร่วมงานและผูอ่ื้น 

8.3.3.   ไม่กระท าหรือสนบัสนุนใหมี้การทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงาน 

8.3.4. ไมแ่พร่ข่าวอกุศล ใส่ร้ายผูอ่ื้น แอบอา้งท าใหเ้กิดความเสียหายแก่พนกังานหรือ

บริษทั หรือก่อใหเ้กิดความแตกแยกความสามคัคีในระหวา่งพนกังานดว้ยกนั 

8.3.5.   หา้มน าส่ิงเสพติด สุรา ของมึนเมา และของท่ีผิดกฎหมายเขา้มาบริเวณบริษทัหรือ

พื้นท่ีปฏิบติังาน   

8.3.6. ไม่เสพส่ิงเสพติด สุรา หรือส่ิงมึนเมาระหว่างเวลาท างานหรือท างานในสภาพมึน

เมาหรือหา้มเล่นการพนนัทุกชนิดในบริเวณบริษทัหรือพื้นท่ีปฏิบติังาน 

8.3.7. หา้มพนกังานพูดจาหยอกลอ้ เล่น พูดจายัว่ยวน ส่งเสียงดงัรบกวน หรือกระท าการ

ใดๆรบกวนพนกังานอ่ืนในเวลาปฏิบติังาน 

8.3.8. พนกังานตอ้งไม่พกพาอาวธุ หรือครอบครองส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิดเขา้มาใน

บริเวณบริษทัหรือพื้นท่ีปฏิบติังาน  รวมถึงบา้นพกัท่ีบริษทัจดัให้ 

8.3.9. หา้มแจกใบปลิว ติดป้ายประกาศ ออกแถลงการณ์ หรือใชเ้คร่ืองขยายเสียงใน

บริเวณบริษทัหรือพื้นท่ีปฏิบติังานอ่ืนท่ีบริษทัก าหนดไว ้ 

8.3.10.  พนกังานตอ้งไม่เปิดเผยค่าจา้งของตนเองหรือของผูอ่ื้น 

8.3.11. พนกังานตอ้งดูแลสุขภาพของตวัเองใหแ้ขง็แรงไม่ใหเ้ป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือ

โรคติดต่อท่ีร้ายแรง อาทิ โรคซาร์, ซิฟิลิซ, วณัโรค หรือเอดส์ เป็นตน้  

8.3.12. พนกังานตอ้งไม่กระท าการเป็นล่วงละเมิดทางเพศซ่ึงกนัและกนัในเวลาท างาน 

ทั้งในบริษทัหรือสถานท่ีปฏิบติังานอ่ืนท่ีบริษทัก าหนดไว ้
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8.4. การรักษาความลบัของบริษัท 

8.4.1. พนกังานตอ้งรักษาความลบัในหนา้ท่ีการงาน ไม่พึงเปิดเผยต่อผูอ่ื้น  

8.4.2. พนกังานตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ของบริษทั และพนกังานอ่ืน หรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

8.4.3. พนกังานตอ้งรักษาความลบั และช่ือเสียงของบริษทัฯ 

8.4.4. พนกังานตอ้งไม่เปิดเผยค่าจา้งหรือเงินเดือน อตัราการข้ึนเงินเดือนของตนเอง หรือ

ของผูอ่ื้น จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามใหพ้นกังานผูอ่ื้นทราบ  

8.5. การรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

8.5.1. พนกังานตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจอ่ืนใด อนัอาจมีผลกระทบ 

กระเทือนถึงประโยชน์ของบริษทั หรือเป็นการแข่งขนักบับริษทั 

8.5.2. พนกังานตอ้งไมป่ฏิบติัส่ิงใดอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั ไม่วา่

ทางตรงและทางออ้ม 

8.5.3. พนกังานตอ้งรักษา และเสริมสร้างช่ือเสียงอนัดีงามของบริษทัฯ 

8.5.4. พนกังานตอ้งรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยถือเสมือนวา่เป็นผลประโยชน์ของ

ตนเอง 

8.5.5. หา้มพนกังานรับสินบนจากผูอ่ื้น หา้มแสวงหาก าไรอนัมิชอบจากบริษทั มิใหใ้ช้

อ านาจหนา้ท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได ้หรือมิชอบดว้ยกฎหมายต่อตนเองและผูอ่ื้น 

8.6. บทลงโทษ 

ระเบียบวินยัของพนกังานตามท่ีระบุขา้งตน้มาน้ี พนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่ง

เคร่งครัด ถา้พนกังานผูใ้ดปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัใดๆ อนัถือวา่เป็นการฝ่าฝืนวินยัดงักล่าว

จะตอ้งถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามลกัษณะแห่งความผิด หรือความหนกัเบาของการกระท า

ผิดหรือความร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน การลงโทษเป็นไปตามขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลายขอ้รวมกนัก็ได ้

ตามบทลงโทษทางวินยั  บริษทัก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว ้4 ประการดงัน้ี 

8.6.1  ตกัเตือนดว้ยวาจา โดยบนัทึกเป็นเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐาน 
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8.6.2. ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร (หนงัสือตกัเตือนมีอาย ุ12 เดือนนบัแต่วนัท่ีพนกังาน

กระท าความผิด) 

8.6.3. พกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง มีก าหนดไม่เกิน 7 วนั (การพกังานในระหวา่งการ

สอบสวนไม่ถือเป็นการพกังานเพื่อการลงโทษ) 

8.6.4.  เลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

8.7. การลงโทษด้วยการเลกิจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  

ในกรณีพนกังานเป็นผูก้ระท าผิดต่อกฎขอ้บงัคบัหรือวินยัของบริษทั บริษทัจะไม่จ่าย

ค่าชดเชยใหก้บัพนกังานในกรณีเลิกจา้ง โดยหลกัเกณฑพ์ิจารณาดงัต่อไปน้ี  

 8.7.1. ขาดงานหรือละท้ิงหนา้ท่ีเกินกวา่  3  วนัติดต่อกนั ไม่วา่จะมีวนัหยดุขั้นหรือไม่ก็

ตาม โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ  

 8.7.2. ละเมิดหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีเป็นสาระส าคญัของสัญญาฉบบัน้ี 

หรือเพิกเฉย ละเลย หรือปฏิเสธไม่ยอมปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามสมควรตาม

สัญญาฉบบัน้ี 

 8.7.3. ไดรั้บใบเตือนทั้งหมด  3  คร้ัง  หรือใบเตือนเร่ืองการด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมาและเล่น

การพนนัในสถานท่ีท างานทั้งหมด 2  คร้ัง 

 8.7.4.  ทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษทั  

 8.7.5.  เปิดเผยความลบับริษทั  หรือจงใจท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย   

 8.7.6.  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย  

 8.7.7.  ตกเป็นผูป่้วยทางจิต 

 8.7.8. ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือระเบียบค าสั่งของบริษทัหรือผูบ้ริหารอนั 

และไดมี้การตกัเตือนเป็นหนงัสือแลว้  เวน้แต่กรณีร้ายแรงไม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือน หนงัสือเตือน

ใหมี้ผลบงัคบัไดไ้ม่เกินหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีพนกังานไดก้ระท าผิด 

 8.7.9. ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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8.8. ในกรณีท่ีพนกังานท าผิดวินยับริษทัจะเรียกพนกังานผูก้ระท าผิดมาสอบถามในเบ้ืองตน้ หาก

พิสูจน์แลว้มีความผิดจริง จะด าเนินการตามบทลงโทษต่อไป เวน้แต่กรณีร้ายแรงท่ีสร้างความ

เสียหายใหก้บับริษทั  บริษทัจะพิจารณาเลิกจา้งทนัทีโดยยไม่จ่ายค่าชดเชย  

8.9. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง  เพิ่มเติมกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของ 

บริษทั  เพื่อความเหมาะสม ตามสภาพของสถานการณ์ภายหนา้  โดยบริษทัจะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ตามกฎหมายแรงงาน 

8.10. ผูมี้อ านาจพิจารณาและด าเนินการลงโทษตามบทลงโทษกบัพนกังานทุกต าแหน่งในบริษทั 

คือ บริษทั ผูบ้ริหาร  โดยแจง้ก าหนดลงโทษมายงัฝ่ายบุคคลบริษทั เพื่อออกหนงัสือตกัเตือนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรต่อไป 
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9. การร้องทุกข์ 
 

บริษทัฯ ปรารถนาท่ีจะใหก้ารท าางานของพนกังานเป็นไปดว้ยความเขา้ใจท่ีดีระหวา่ง

บริษทักบัพนกังาน อนัจะยงัประโยชน์สุขดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย ในกรณีท่ีพนกังานมีปัญหา ซ่ึงเป็น

ผลมาจากการท างาน หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองใด พนกังานมีสิทธิท่ีจะยืน่ค าร้องทุกข์

เป็นการส่วนตวัได ้ โดยทุกขน์ั้นตอ้งไม่ขดักบักฏระเบียบบริษทัซ่ึงแลว้แต่กรณี  ซ่ึงกระท าได้

ดงัต่อไปน้ี 

9.1. วิธีการและข้ันตอนการร้องทุกข์ 

 9.1.1. การยืน่ค าร้องทุกข ์

9.1.1.1. ใหพ้นกังานเขียนค าร้องทุกขเ์ป็นหนงัสือระบุถึงสาเหตุระบุถึงวิธีการแกไ้ข ค า

ร้องทุกขจ์ะตอ้งลงลายมือช่ือดว้ยตวัเองยืน่ต่อฝ่ายบุคคลบริษทัภายใน 15 วนั 

9.1.1.2. พนกังานผูข้อร้องทุกขจ์ะตอ้งยืน่หนงัสือดว้ยตวัเอง บริษทัไม่รับพิจารณาในกรณี

ท่ีพนกังานผูอ่ื้นเป็นผูย้ืน่ร้องทุกขแ์ทน 

9.1.2. การสอบสวนและพจิารณาขอ้ร้องทุกข ์

9.1.2.1. เม่ือฝ่ายบุคคลไดรั้บค าร้องทุกขจ์ะท าการสอบสวนและพิจารณาขอ้ร้องทุกข ์และ

รายงานต่อ ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเพื่อด าเนินการหาทางยติุเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์

ร่วมกนัระหวา่งพนกังานกบับริษทั โดยจะช้ีแจงดว้ยวาจาหรืออาจตอบเป็นหนงัสือแก่พนกังานผู ้

ยืน่ค าร้องทุกขภ์ายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องทุกขน์ั้น  

 9.1.2.2. กรณีพนกังานผูย้ืน่ค าร้องทุกขไ์ม่ไดรั้บค าตอบจากผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา หรือ

ไดรั้บค าตอบแลว้แต่ไม่พอใจในผลการพิจารณาในขอ้ 9.1.2.1. ใหพ้นกังานผูร้้องทุกขย์ืน่อุทธรณ์

ต่อผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาไดอี้กคร้ังภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีทราบผล โดยผูบ้ริหาร  

ผูบ้งัคบับญัชา จะวนิิจฉัยและแจง้ผลใหพ้นกังานผูร้้องทุกขท์ราบ ค าตดัสินของผูบ้ริหาร หรือ

ผูบ้งัคบับญัชาระดบับริหารถือเป็นอนัส้ินสุด  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งถือปฏิบติัตาม 

9.2. กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ 

9.2.1. กรณีพนกังานไม่ด าเนินการในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ ใหถื้อวา่ขอ้ร้อง 
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ทุกขน์ั้นส้ินสุด อาจจะขยายออกไปไดเ้ม่ือมีการตกลงยนิยอมระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร 

2.2. ผูมี้อ านาจในการวินิจฉยัขอ้ร้องทุกขต์ามขอ้ 9.2.1.1., 9.2.1.2 จะตอ้งพจิารณาแกไ้ข

ปัญหาดว้ยความยติุธรรมเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งพนกังานกบับริษทั ดงันั้น

พนกังานอาจขอค าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาของพนกังานและแนวทางปฏิบติัในการท่ีถูกตอ้งได้

ตลอดเวลา  

 9.3.  ความคุ้มครองผู้ย่ืนค าร้องทุกข์และผู้เกีย่วข้อง  

9.3.1. บริษทัยดึหลกัความเสมอภาคและความยติุธรรม ตลอดจนมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์อนั

ดีภายในองคก์รเป็นส าคญั  ดงันั้นพนกังานผูย้ืน่ค าร้องทุกขแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้ง บริษทัจะใหก้ารเอาใจ

ใส่และพิจารณาดว้ยความเป็นธรรมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งบรรยากาศการแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดี 

9.3.2. พนกังานผูร้้องทุกข ์ และผูเ้ก่ียวขอ้งจะไม่ถูกด าเนินการทางวินยัเน่ืองจากการร้อง

ทุกข ์ เวน้แต่ขอ้ร้องทุกขเ์ป็นความเทจ็ หรือผูร้้องทุกข ์หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกระท าผิดวินยัดว้ยตนเอง 
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10. การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน การเลกิจ้าง และค่าชดเชย 
 

10.1. การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 

10.1.1. ถึงแก่กรรม หมายถึง พนกังานท่ีถึงแก่ความตายไม่วา่ดว้ยเหตุใด โดยมีใบมรณะ

บตัร ซ่ึงออกใหโ้ดยทางราชการมามอบใหท้างบริษทั 

10.1.2. ลาออก หมายถึง พนกังานสมคัรใจจะลาออก โดยยืน่ความจ านงเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหนา้ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาดบัชั้น ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนถึงวนัท่ีพนกังานประสงค์

จะลาออก การลาออกจะมีผลต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจอนุมติัแลว้  

10.1.3. ในกรณีสัญญาจา้งงานไม่มีก าหนดระยะเวลาการจา้ง บริษทัหรือพนกังานอาจ

บอกเลิกสัญญาจา้งโดยบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นหนงัสือใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบไม่นอ้ยกวา่ 30  วนั 

เพื่อใหเ้ป็นผลเลิกสัญญากนั   

10.2. การเลกิจ้าง 

10.2.1. ในกรณีท่ีบริษทัสั่งเลิกจา้งพนกังานโดยท่ีพนกังานมิไดก้ระท าผิดแต่อยา่งใด  

พนกังานมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยตามกฎหมาย โดยบริษทัจะแจง้พนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

ทราบก่อนไม่นอ้ยกวา่  30  วนั  ซ่ึงบริษทัจะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่พนกังานตามอตัราดงัน้ี 

 -  พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 120 วนั แต่ไมค่รบ  1  ปี บริษทัจ่ายเงินชดเชยให้

เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  30  วนั 

 -  พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไมค่รบ  3  ปี บริษทัจ่ายเงินชดเชยใหเ้ท่ากบั

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  90  วนั 

 -  พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6  ปี บริษทัจ่ายเงินชดเชยใหเ้ท่ากบั

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  180  วนั  

- พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ  10  ปี บริษทัจ่ายเงินชดเชยใหเ้ท่ากบั

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 220  วนั   

- พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 10 ปีข้ึนไป  บริษทัจ่ายเงินชดเชยใหเ้ท่ากบัค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ย  300 วนั 
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 10.2.1.   ในกรณีพนกังานเป็นผูก้ระท าผิดต่อกฎขอ้บงัคบัของบริษทั   บริษทัจะไม่จ่าย

ค่าชดเชยใหก้บัพนกังานซ่ึงเลิกจา้งในกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี 

 1. ขาดงานหรือละท้ิงหนา้ท่ีเกินกวา่ 3 วนัติดต่อกนั ไม่วา่จะมีวนัหยดุขั้นหรือไม่ก็ตาม 

โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ  

 2. ละเมิดหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีเป็นสาระส าคญัของสัญญาฉบบัน้ี 

หรือเพิกเฉย ละเลย หรือปฏิเสธไม่ยอมปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามสมควรตาม

สัญญาฉบบัน้ี 

 3. ไดรั้บใบเตือนทั้งหมด 3 คร้ัง  หรือใบเตือนเร่ืองการด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมาและเล่นการ

พนนัในสถานท่ีท างานทั้งหมด 2  คร้ัง 

 4.  ทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษทั  

 5.  จงใจท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย   

 6.   ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย  

 7.  ตกเป็นผูป่้วยทางจิต 

 8.  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานหรือระเบียบค าสั่งของบริษทัหรือผูบ้งัคบับญัชาอนั 

และไดมี้การตกัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ เวน้แต่กรณีร้ายแรงไม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือน หนงัสือเตือน

ใหมี้ผลบงัคบัไดไ้ม่เกินหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีพนกังานไดก้ระท าผิด 

 9. ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 10. พนกังานท่ีสมคัรใจลาออกเอง 

11. พนกังานทดลองงานตามท่ีกาหนดเวลาทดลองงานไวไ้ม่ครบ 120 วนั และเลิกจา้งใน

ระหวา่งเวลานั้น 

12. ส าหรับการจา้งงานในโครงการเฉพาะท่ีมิใช่งานปกติของธุรกิจ หรือการคา้ของ

บริษทั ซ่ึงตอ้งมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของงานท่ีแน่นอน หรือในงานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ัง

คราวท่ีมีกาหนดการส้ินสุด หรือความส าเร็จของงานหรืองานตามฤดูกาล ซ่ึงงานนั้นจะตอ้งแลว้

เสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี 
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13. พนกังานท่ีบริษทับอกเลิกจา้ง หากบริษทัสามารถพิสูจน์ทราบภายหลงัวา่ก่อนเขา้

ท างานมีการแจง้ขอ้ความเป็นเทจ็ และก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 
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11. สภาพการบังคบัและการประกาศใช้ 
 

1.   ระเบียบขอ้บงัคบัน้ีใชต่้อพนกังานทุกคนทุกต าแหน่ง  

2. ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืน ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นบริษทัก่อนหนา้น้ีท่ี

ประกาศใชบ้งัคบัและมีขอ้ความแตกต่างไปจากขอ้บงัคบัน้ี ใหย้กเลิกขอ้ความเฉพาะในส่วนท่ี

ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีและใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน  

3.  ขอ้บงัคบัน้ีประกาศทางเวป๊ไซตข์องบริษทัท่ี https://goatrade.com/ พนกังานสามารถ

เขา้ไปในเวป๊ไซตเ์พื่อศึกษาถึงรายละเอียดขอ้บงัคบัน้ี  โดยใหถื้อวา่พนกังานตอ้งมีหนา้ท่ีเขา้ไป

อ่านและท าความเขา้ใจเก่ียวกบักฏระเบียบน้ีทั้งหมดแลว้   และลูกจา้งเขา้ใจโดยถ่องแทแ้ลว้  

พนกังานไดย้อมรับโดยไม่ตอ้งลงนามแต่อยา่งใดและน าไปปฏิบติัตาม 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555  

 

ลงช่ือ................................................... 

         ( นายรัตนา กมูาร์ ดูไรซิงกมั) 

                                                                                            กรรมการผูจ้ดัการ 

 

ลงช่ือ................................................... 

      ( นางสาวอรัญญา  เลิศเกียรติคุณ) 

                                                                                            กรรมการผูจ้ดัการ 

 

ลงช่ือ................................................... 

    ( นางสาวเคซาวาดินี เดวี รัตนา กูมาร์) 

                                                                                            กรรมการผูจ้ดัการ 


