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ข้ อบังคับเกีย่ วกับการทางาน
ของ
บริษทั ฟูไน(ไทยแลนด์) จากัด
สถานที่ต้งั โรงงาน เลขที่ 835 หมู่ที่ 18 ถนนปากช่อง –ลาสุมพง ตาบลจันทึก
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
-----------------------------------------------------------------------หมวดที่ 1
นโยบายทั่วไป
เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในแนวนโยบายทัว่ ไป บริ ษทั ฯจึงขอประกาศให้ทุกคนทราบว่า พนักงาน
ทุกคนหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฎิบตั ิตนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ข้อบังคับ หรื อประกาศต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯโดย
เคร่ งครัดและสม่าเสมอ ตลอดจนยอมรับและเชื่อฟังคาสัง่ คาแนะนาตักเตือนของผูบ้ งั คับบัญชา ต้องปฎิบตั ิดว้ ยความ
เต็มใจและตั้งใจด้วยความขยันขันแข็ง ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน เพื่อให้ผลงาน
ส่ วนรวมมุ่งไปสู่ความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน บริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้มีเงื่อนไขและรายละเอียด
ดังนี้
1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2546
2. ระเบียบข้อบังคับ หรื อประกาศ คาสัง่ ฉบับใดที่มีขอ้ ความขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานฉบับนี้
ให้ใช้ขอ้ บังคับฯ ฉบับนี้แทน กรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเด็นอันเป็ นสาระสาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฏหมายคุม้ ครองแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ดาเนินการแก้ไขและนาส่ งสานักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานให้เสร็ จสิ้ นภายใน 7 วัน
3. ในกรณี มีขอ้ สงสัย หรื อกรณี ที่มิได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อบังคับฯฉบับนี้ ให้ถือเอาพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 หรื อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หรื อ พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 หรื อกฎหมายอื่นๆของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิ
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรื อยกเว้นข้อความทั้งหมดหรื อบางส่ วนในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม หรื อกรณี ที่มีประกาศใช้
กฎหมายใหม่ เพื่อให้บริ ษทั ฯสามารถดาเนินธุรกิจไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยดาเนินการตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรื อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หรื อ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หรื อกฎหมายอื่นๆของรัฐที่เกี่ยวข้อง
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5. บริ ษทั ฯ หมายถึง บริ ษทั ฟูไน(ไทยแลนด์) จากัด และให้รวมถึงผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบอานาจให้ทาการ
แทนบริ ษทั ฯ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทางานในนามบริ ษทั ด้วย
6. ผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง พนักงานที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่หวั หน้างานของบริ ษทั ฯ หรื อตาแหน่งอื่นที่
เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่ งมีอานาจหน้าที่ในการสัง่ การ มอบหมายงาน กากับ หรื อควบคุมการทางานให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของบริ ษทั ฯ รวมตลอดถึงการมีอานาจสัง่ ลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯได้
7. พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ตกลงทางานกับบริ ษทั เพื่อรับค่าตอบแทนภายหลังที่ได้ผา่ นพ้นระยะการ
ทดลองงานโดยแสดงให้เห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่การงาน มีผลงาน
ความประพฤติทศั นคติต่องาน และต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีสุขภาพเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้และบริ ษทั ฯ ตกลงจ้าง
เป็ นการถาวร
8. พนักงานทดลองงาน หมายถึงบุคคลที่บริ ษทั ฯ แจ้งให้ทราบเป็ นหนังสื อแต่แรกว่าให้ทดลองงานและอยู่
ในช่วงของการทดลองงานนั้น ๆ ตามแต่ลกั ษณะและสภาพของงานโดยบริ ษทั ฯ มีสิทธิ จะบอกเลิกจ้าง หรื อให้ยืดการ
ทดลองออกไปตามความเหมาะสม เมื่อไรก็ได้ในช่วงการทดลองงาน ทั้งนี้ระยะเวลารวมไม่เกิน 180 วัน หากปรากฎ
ว่าผลงานความประพฤติ ทัศนคติ หรื อสุ ขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ ทั้งนี้พนักงานทดลองงานจะ
ได้รับสิ ทธิ ตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานทุกประการ
9. พนักงานรายเดือน หมายถึงพนักงานที่บริ ษทั ฯตกลงจ้างโดยจ่ายค่าจ้างเป็ นรายเดือน
10. พนักงานรายวัน หมายถึงพนักงานที่บริ ษทั ฯตกลงจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่มาทางาน การทางาน
ในวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี ตามที่บริ ษทั ฯกาหนดและวันหยุด วันลา โดยปฏิบตั ิตามที่กฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานกาหนด
11. พนักงานตามสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานที่บริ ษทั ฯตกลงจ้างเข้ามาทางาน โดยทาสัญญาเป็ นหนังสื อ
เพื่อให้เข้ามาทางานอันมีลกั ษณะเป็ นครั้งคราว เป็ นงานตามโครงการหรื อเป็ นงานทัว่ ๆไป โดยมีวนั เริ่ มต้นและวัน
สิ้ นสุ ดการจ้าง โดยให้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามที่กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
12. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะโยกย้ายตาแหน่ง หน้าที่และสถานที่ทางาน เพื่อให้พนักงานทางานที่บริ ษทั ในเครื อ ที่
สานักงานสาขาหรื อสานักงานสาขาย่อย หรื อตามสถานที่ต่างๆที่บริ ษทั ฯกาหนด ตลอดจนงานกะต่างๆตามความ
เหมาะสมได้
13. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯมีความจาเป็ นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นการชัว่ คราวโดยเหตุหนึ่ งเหตุใด
ที่มิใช่เหตุสุดวิสยั บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของค่าจ้างในวันทางานที่พนักงาน
ได้รับก่อนบริ ษทั ฯหยุดกิจการ ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ไม่ได้ให้พนักงานทางานและบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันเริ่ มหยุดกิจการ
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หมวดที่ 2
เงือ่ นไขการจ้ างและข้ อบังคับทั่วไป
1. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจ้างงาน
1.1 การจ้างบุคคลเข้าทางานต้องเป็ นไปตามอัตรากาลังคนที่ ได้กาหนดไว้เท่านั้น การเพิ่มหรื อการลดอัตรา
กาลังคนให้เป็ นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดที่ได้รับมอบหมาย
1.2 กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบอานาจโดยแต่ งตั้งเป็ นผูม้ ี อานาจในการสรรหาทดสอบ สัมภาษณ์
คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ให้เข้าทางาน โยกย้าย เปลี่ยนแปลงหน้าที่
การงาน หรื อให้ออกจากงาน
1.3 บริ ษทั ฯ ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ จะให้พนักงานไปทางานนอกสถานที่ ได้ โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิ ใ ห้เป็ นไปตาม
เงื่ อนไขของจาเป็ น, ความเหมาะสม หรื อการจ้างงานของแต่ละตาแหน่ง โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายคุม้ ครอง
แรงงาน
2. การรับเข้าทางาน
2.1 ผูส้ มัครงานได้กรอกข้อความลงในใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานถูกต้องครบถ้วน
2.2 บุคคลที่บริ ษทั ฯ ตกลงรับเข้าทางานแล้วจะยังไม่มีผลสมบูรณ์จนกว่าจะได้มีการเข้ารับการปฐมนิเทศน์
เบื้องต้นเกี่ยวกับการทางาน และลงชื่อรับทราบในหนังสื อสัญญาจ้างเพื่อเข้าปฏิบตั ิงานจากบริ ษทั ฯ
เรี ยบร้อยแล้ว
2.3 พนักงานทุกคนที่บริ ษทั ฯ รับเข้าทางานจะต้องปฏิบตั ิงานในระยะทดลองงานเป็ นระยะเวลา 119 วันเว้น
แต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
2.4 ในการปฏิบตั ิงานในระหว่างการทดลองงาน
บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะพิจารณาตามความรู ้และ
ความสามารถ หากไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ สามารถบอกเลิกจ้างในระหว่าง
ทดลองงานได้ โดยแจ้งเหตุผลและสาเหตุให้พนักงานทราบ
2.5 พนักงานทุกคนเป็ นผูม้ ีหน้าที่ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอง โดยบริ ษทั ฯ จะหักภาษีเงินได้จาก
ค่าจ้างหรื อเงินเดือนของพนักงานและนาส่ งกรมสรรพากรแทน โดยพนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อภาษี
ส่ วนที่ขาดหรื อเกิน ซึ่ งคิดคานวนจากรายได้ท้ งั หมดของตนเองในเวลาสิ้ นปี
3 คุณสมบัติของผูท้ ี่จะเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
3.1 มีคุณวุฒิและวิทยฐานะ และหรื อมีความสามารถตามที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั ฯ
4 ระเบียบข้อบังคับทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
4.1 เมื่อพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูห่ รื อสถานะทางครอบครัว เช่น การสมรส มีบุตร ฯลฯ ต้องแจ้งให้
บริ ษทั ฯ ทราบภายใน 7 วัน
4.2 พนักงานทุกคนจะต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ของตน
โดยสวม
เครื่ องแบบที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้พร้อมทั้งในระหว่างการปฏิบตั ิงาน พนักงานจะต้องติดบัตร
พนักงานแสดงรายละเอียด ชื่อ ตาแหน่ง สถานที่ปฏิบตั ิงาน ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
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4.3 พนักงานทุกคนต้องสนใจและเอาใจใส่ ต่อคาสัง่ หรื อประกาศของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกาศให้ทราบทัว่ ถึงกัน
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ของโรงงาน ภายหลังปิ ดประกาศแล้ว
48 ชัว่ โมง พนักงานอ้างในภายหลังโดยจะปฏิเสธว่าไม่รับทราบไม่ได้
4.4 พนักงานทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและความสงบในสถานที่ทางานและต้องช่วยกันรักษา
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
4.5 พนักงานจะแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ แก่บุคคลภายนอกหรื อแก่สื่อมวลชนจะต้องได้รับมอบ
อานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจให้กระทาการได้โดยเฉพาะ
4.6 ในเวลาทางานพนักงานต้องใช้เวลาเพื่อธุระส่ วนตัวให้นอ้ ยที่สุด เช่นกรณี บุคคลภายนอกมาพบหรื อการ
ใช้โทรศัพท์เพื่อธุระส่ วนตัว เป็ นต้น
4.7 พนักงานประจาของบริ ษทั ฯ เมื่อมีความจาเป็ นต้องออกไปปฏิบตั ิงานภายนอกบริ ษทั ฯจะต้องได้รับการ
มอบหมายหรื อได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ฯ เป็ นราย ๆ ไป
5 สิ ทธิ และหน้าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ คงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ โดยเด็ดขาดในอานาจหน้าที่ การทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จะปฏิบตั ิตามกฏหมาย
แรงงาน ดังต่อไปนี้
5.1 รักษาไว้ซ่ ึ งระเบียบวินยั ข้อบังคับและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน รวมถึงการกาหนด เปลี่ยนแปลง
แก้ไข ตัดทอนหรื อยกเลิกในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินยั ข้อบังคับและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ดังกล่าว
5.2 สิ ทธิ ในการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการบริ หารเพื่อความสาเร็ จทางธุรกิจ ซึ่ งหมายรวมถึงการ
กาหนดอัตรากาลังคน การจ้างงาน การกาหนดการทางานเป็ นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่
การงาน การพิจารณาค่าจ้างเงินเดือน และความดีความชอบ การลงโทษทางวินยั การสร้างงานใหม่ การ
ยุบงานและการเลิกจ้าง
5.3 สิ ทธิ ในการออกกฏระเบียบข้อบังคับ สาหรับการควบคุมความประพฤติ หลักปฏิบตั ิงานรวมถึงระเบียบ
เพื่อความปลอดภัยในการทางาน
5.4 สิ ทธิ ในการกาหนดเงื่อนไขการทางาน วิธีการทางาน และแนวทางการปฏิบตั ิงานการใช้สิทธิ และหน้าที่
ในการบริ หารกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวนี้ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาใช้สิทธิ ดว้ ยความเป็ นธรรมโดยไม่
ขัดแย้งต่อกฏหมายของรัฐ
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หมวดที่ 3
วันทางาน เวลาทางาน เวลาพัก และการบันทึกเวลาการทางาน
1. วันทางานปกติ บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีวนั ทางานสัปดาห์ละ 6 วัน คือวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ สาหรับวันเสาร์
บริ ษทั ฯกาหนดให้เป็ นวันหยุดนั้นให้ถือว่าเป็ นวันหยุดประจาสัปดาห์ จะถูกกาหนดไว้ในปฏิทินการทางาน
ของบริ ษทั ฯ โดยจะแจ้งให้ทราบเป็ นการล่วงหน้าในปฏิทินการทางานของบริ ษทั ฯในแต่ละปี ส่ วนวัน
อาทิตย์ บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นวันหยุดประจาสัปดาห์
2. บริ ษทั ฯ จัดให้มีเวลาพัก 1 ชัว่ โมง หลังจากทางานมาแล้วไม่เกิน 5 ชัว่ โมง ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาพักตามความเหมาะสม ซึ่ งจะได้แจ้งให้พนักงานทราบเป็ นการล่วงหน้า สาหรับงานกะ ให้มีเวลา
ผลัดเปลี่ยนกันไปพัก แต่ท้ งั นี้ ไม่วา่ งานสานักงานหรื องานกะก็ตาม การกาหนดเวลาพักย่อยทั้งหมด เมื่อ
รวมกันแล้ว จะต้องให้พนักงานมีเวลาพักวันละไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง ไม่วา่ จะเป็ นการทางานปกติหรื อหรื อ
การทางานในกะใดๆก็ตาม ตามที่กฏหมายกาหนด
เวลาทางานปกติ คือ วันจันทร์ถึงวันเสาร์
เวลาพักมาตรฐาน

08.00 -17.00 น.
09.50 -10.05 น.
12.00 -12.35 น.
14.50 -15.00 น.

3. ในกรณี ที่มีความเป็ นต้องให้พนักงานทางานติดต่อกันไป หรื อเป็ นงานฉุกเฉิ นที่ไม่อาจหยุดทาได้เป็ นเหตุให้
ไม่สามารถใช้เวลาพักในข้อ 2. ได้บริ ษทั ฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาพักตามความเหมาะสมเป็ นคราวๆ ไป
โดยจะมีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง หลังจากการทางานแล้วไม่เกิน 5 ชัว่ โมง ทั้งนี้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าวันละ 1
ชัว่ โมง
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการกาหนด และเปลี่ยนแปลงวันทางาน เวลาทางานปกติ วันหยุดประจาสัปดาห์ และ
เวลาพัก ตามความจาเป็ นของธุ รกิจได้ และเมื่อรวมเวลาทางานแล้วสัปดาห์หนึ่ งไม่เกิน 48 ชัว่ โมง โดยเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงบริ ษทั ฯ จะมีการประกาศให้พนักงานทราบเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พนักงานทุกคนต้องเข้าทางาน หยุดพัก และเลิกงานตรงตามเวลาที่
กาหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน เว้นแต่จะได้รับคาสัง่ หรื อการอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย
ตามความจาเป็ นของงาน
5. พนักงานที่ทางานเป็ นผลัดจะต้องทางานผลัดละ 8 ชัว่ โมงต่อวัน เวลาทางานของแต่ละผลัดให้มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิต พนักงานที่ทางานเป็ น
ผลัดจะต้องทางานติดต่อกัน 6 วัน หรื อสัปดาห์ละ 48 ชัว่ โมง จึงถือเป็ นการทางานปกติ การกาหนดให้
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พนักงานในโรงงานทางานหมุนเวียนผลัดนั้นให้โรงงานเป็ นผูก้ าหนดขึ้นและแจ้งให้พนักงานทราบ โรงงาน
จะเป็ นผูก้ าหนดเวลาพักของพนักงานที่ทางานเป็ นผลัดเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
6. การบันทึกเวลาหรื อลงเวลาการทางาน
6.1 การบันทึกเวลาการทางาน พนักงานทุกคนต้องบันทึกเวลาและ/หรื อลงชื่อในสมุดลงเวลาด้วยตนเองเพื่อ
เข้าทางานและเลิกงาน ยกเว้น พนักงานที่บริ ษทั ฯ อนุญาตให้ไม่ตอ้ งบันทึกเวลา และ/หรื อลงชื่อตาม
ความจาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่
6.2 พนักงานที่ตอ้ งออกไปปฏิบตั ิงานนอกสานักงานหรื อนอกโรงงาน จะต้องได้รับการอนุญาตจากผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขึ้นไป และจะต้องบันทึกเวลาออกและเข้าในแบบขออนุญาตหรื อสมุดบันทึกหรื อประทับตราหรื อ
บันทึกลงเวลาโดยเครื่ องบันทึกเวลาทางานทุกครั้งไป
6.3 พนักงานที่ไม่ได้บนั ทึกเวลาเข้าทางานและเลิกงาน บริ ษทั ฯ ถือว่าผูน้ ้ นั ขาดงานและจะระงับการจ่าย
ค่าจ้างจนกว่าจะได้รับการรับรองโดยการลงลายมือชื่อในแบบที่บริ ษทั ฯ กาหนดจากผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้กระทาการแทน
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หมวดที่ 4
วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
1. วันหยุด หมายถึง วันที่กาหนดกาหนดให้พนักงานหยุดทางาน ได้แก่ วันหยุดตามที่ปฏิทินการทางานของ
บริ ษทั ฯกาหนด วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี
2. วันหยุดประจาสัปดาห์
1.1
งานซึ่ งมิได้ปฏิบตั ิเป็ นกะกาหนดให้หยุดในวันอาทิตย์และตามวันหยุดที่ได้กาหนดตามปฏิทินของ
บริ ษทั ฯในแต่ละปี กรณี มีเหตุจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมมิให้เสี ยหายแก่งาน บริ ษทั ฯ อาจ
เปลี่ยนแปลงวันหยุดประจาสัปดาห์ของพนักงานเป็ นการทางานในวันอื่นได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ตอ้ งปฏิบตั ิตามที่กฏหมายกาหนด
1.2
งานกะกาหนดให้หยุดอย่างน้อย 1 วัน หลังจากปฏิบตั ิงานมาแล้วไม่เกิน 6 วัน วันหยุดดังกล่าวจะ
ตรงกับวันอะไรก็ได้ในสัปดาห์ โดยจัดให้หมุนเวียนวันหยุด ทั้งนี้ โดยผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัดเป็ นผู ้
กาหนด
3. วันหยุดตามประเพณี
2.1
บริ ษทั ฯ กาหนดวันหยุดตามประเพณี ให้ปีละไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติดว้ ย
และบริ ษทั ฯ จ่ายค่าจ้างให้เท่ากับวันทางานปกติ
2.2
ถ้าวันหยุดตามประพณี วนั ใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์
ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณี น้ นั
ไปหยุดในวันทางานถัดไป โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทางาน และบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าหนดวันหยุด
ล่วงหน้าให้สาหรับพนักงาน
2.3
บริ ษทั ฯ อาจเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี ในแต่ละปี ได้ตามความเหมาะสม และตามความ
จาเป็ นโดยพิจารณาจากวันหยุดราชการประจาปี วันหยุดทางศาสนา หรื อขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น ทั้งนี้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าที่กฏหมายกาหนด และจะประกาศวันหยุดตามประเพณี ของแต่ละปี
ให้ทราบโดยทัว่ กันก่อนวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
3. วันหยุดพักผ่อนประจาปี
3.1
บริ ษทั ฯ ให้พนักงานขอหยุดพักผ่อนประจาปี เมื่อทางานติดต่อกันครบกาหนดอย่างน้อย 1 ปี ให้
หยุดพักผ่อนได้ปีละ 6 วันทางาน
3.2
พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ขอหยุดพักผ่อนประจาปี หรื อใช้สิทธิ ไม่ครบ บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าจ้างเท่ากับ
อัตราค่าทางานในวันทางานปกติ สาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปี ส่ วนที่ยงั ไม่ได้ใช้หรื อใช้ไม่ครบ
และ/หรื อตามสัดส่ วนนับถึงวันสิ้ นปี และตัดจ่ายให้ในเดือนมกราคมของทุกปี
3.3
บริ ษทั ฯ เป็ นผูก้ าหนดให้พนักงานผลัดเปลี่ยนกันหยุดได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เสี ย
งานของบริ ษทั ฯ กรณี ที่พนักงานซึ่ งทางานไม่ครบ 1 ปี บริ ษทั ฯ อาจกาหนดวันหยุด
พักผ่อนประจาปี ให้แก่พนักงานโดยคานวนให้ตามสัดส่ วน
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3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

ผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไปเป็ นผูก้ าหนดให้พนักงาน
ในสังกัดของตนหยุดพักผ่อนประจาปี
พนักงานต้องยื่นใบขอนุญาตลาหยุดตามแบบที่กาหนด ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้นล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตโดยถูกต้องจึงจะหยุดงานได้ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็ นการขาดงาน
กรณี พนักงานได้รับอนุญาตให้หยุดงานได้แล้ว และอยูร่ ะหว่างการหยุด แต่บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ น
ให้พนักงานกลับมาทางานตามปกติ หรื อมีความจาเป็ นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ น
การชัว่ คราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสยั บริ ษทั ฯ จะไม่นบั จานวนวันที่กลับมาทางาน
หรื อวันที่บริ ษทั ฯ สัง่ ให้หยุดเป็ นการหยุด โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิ ได้ในโอกาสต่อไป
กรณี พนักงานพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานโดยไม่ใช่กรณี ตาม มาตรา 119 บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าจ้าง
สาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้แก่ลกู จ้างสาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปี ในปี ที่เลิกจ้างตาม
สัดส่ วนของวันหยุดพักผ่อนประจาปี ที่พนักงานนั้นมีสิทธิ ได้รับตามมาตรา 30
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ไม่อนุญาตการขอหยุดประเภทนี้ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ โดย
คานึงถึงผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นของงาน ที่พนักงานผูข้ อหยุดรับผิดชอบ

9

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการทางานล่วงเวลา การทางานในวันหยุด
วันและสถานที่จ่ายค่าจ้ าง
การทางานล่ วงเวลา
พนักงานที่ได้รับคาสัง่ หรื อได้รับการอนุมตั ิให้ทางานล่วงเวลาจากผูบ้ งั คับบัญชา ให้ทางานนอกเวลาทางาน
ปกติ หรื อทางานในวันหยุด ซึ่ งตัวพนักงานเองยินยอมที่จะทางานดังกล่าว พนักงานจะมีสิทธิ ได้รับค่าล่วงเวลา ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทางานในวันหยุด ยกเว้นพนักงานระดับบริ หาร ตาแหน่งผูค้ วบคุมงาน และพนักงานซึ่ งมี
ลักษณะงานอันไม่อาจกาหนดเวลาทางานที่แน่นอนได้ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน โดยอัตรา
การจ่ายค่าทางานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทางานในวันหยุดกาหนดดังต่อไปนี้
1. ค่ าล่ วงเวลาในวันทางานปกติ ถ้าพนักงานทางานเกินเวลาทางานปกติ หรื อเกินชัว่ โมงทางานในวัน
ทางานปกติ จะได้รับค่าทางานล่วงเวลา หนึ่งเท่ าครึ่ง(1.5) ของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานปกติ
สาหรับเวลาที่ทาเกิน หรื อตามผลงานที่ทาได้สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวนเป็ น
หน่วย
2. ค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ถ้าพนักงานทางานในวันหยุดเกินเวลาทางานปกติของวันทางานพนักงานจะ
ได้รับค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุดเท่ากับ สามเท่ า (3) ของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานปกติ
สาหรับเวลาที่ทาเกิน หรื อตามผลงาน ที่ทาได้สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวน
เป็ นหน่วย
3. ค่ าทางานในวันหยุด
3.1 พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด คือวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจาปี และ
วันหยุดตามประเพณี ถ้ามาทางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทางานในวันหยุดเพิ่มขึ้น ไม่นอ้ ย
กว่า หนึ่งเท่า(1) ของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามชัว่ โมงที่ทางานในวันหยุด หรื อตาม
ผลงานที่ทาได้ในวันหยุดสาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวนเป็ นหน่วย
3.2 พนักงานที่ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ คือพนักงานรายวัน ถ้ามาทางานใน
วันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าทางานในวันหยุด สองเท่า(2) ของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวัน
ทางานปกติตามจานวนชัว่ โมงที่ได้ทางานในวันหยุดหรื อตามผลงานที่ทาได้สาหรับพนักงานซึ่ ง
ได้รับค่าจ้างตามจานวนผลงานโดยคานวนเป็ นหน่วย
4. พนักงานที่ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าล่วงเวลา
4.1 ที่ปรึ กษาประจาฝ่ าย
4.2 ผูจ้ ดั การฝ่ าย/ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส
4.3 ล่าม/ผูเ้ ชี่ยวชาญ
4.4 พนักงานตั้งแต่ระดับ หัวหน้างานงานอาวุโสขึ้นไป หรื อตามตาแหน่งงานอื่นๆที่บริ ษทั ฯ กาหนด
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4.5 พนักงานที่ได้รับคาสัง่ ให้ไปฝึ กงานต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศซึ่ งไม่สามารถกาหนดเวลาฝึ กงาน
ปกติได้
5. วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าทางานในวันหยุด
5.1 บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และค่าทางานในวันหยุด ณ สถานที่ทางานของ
บริ ษทั ฯ หรื อ ผ่านบัญชีธนาคารที่บริ ษทั ฯ กาหนดของพนักงานแต่ละคน
5.2 ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และค่าทางานในวันหยุดของพนักงานรายวัน บริ ษทั ฯ จะตัดจ่าย
เป็ น 2 งวด ทุกๆวันที่ 10 และวันที่ 25 ของทุกเดือน
5.3 ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และค่าทางานในวันหยุดของพนักงานรายเดือน บริ ษทั ฯ จะจ่ายทุก
วันสิ้ นเดือน
5.4 ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และค่าทางานในวันหยุดของพนักงานชัว่ คราว บริ ษทั ฯ จะ
กาหนดเวลาการจ่ายเงินต่างหากโดยจะแจ้งให้ทราบเป็ นกรณี หากวันจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุดตรงกับวันหยุดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ อาจเลื่อนกาหนดวัน
จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด โดยจ่ายก่อนหรื อหลังวันจ่ายปกติ
ตามความจาเป็ นแต่ไม่เกิน 3 วันทาการ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน และ
เป็ นคราวๆ ไป
5.5 สาหรับเงินได้ต่างๆ ของพนักงาน พนักงานจะต้องเสี ยภาษีตามกฏหมายโดยบริ ษทั จะหักภาษี ณ ที่
จ่ายส่ งสรรพากรทุกครั้งที่จ่ายให้แก่พนักงาน
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หมวดที่ 6
วันลา และหลักเกณฑ์ในการลา
1. การลากิจ หมายถึง การลาไปทากิจธุระส่ วนตัวของพนักงาน
1.1 พนักงานทุกคนมีสิทธิ ลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็ นแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามวันทางานในแต่ละปี โดย
ได้รับค่าจ้าง
1.2 พนักงานที่มีความประสงค์จะลากิจ
จะต้องยื่นใบลาให้ผบู ้ งั คับบัญชาของตนพิจารณาอนุมตั ิ
เสี ยก่อน แล้วจึงนาใบลานั้นยื่นต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
1.3 บริ ษทั ฯ ไม่อนุญาตให้มีการลากิจย้อนหลัง เว้นแต่ในกรณี ที่จาเป็ น และมีเหตุผลอันสมควรให้
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้างานเสนอให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
1.4 การลากิจนั้นผูบ้ งั คับบัญชาอาจอนุมตั ิหรื อไม่กไ็ ด้
2. การลาป่ วย หมายถึง การลาที่มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่ วยจริ งจนทางานมิได้ หรื อ อยูท่ างานต่อมิได้ มี
สิ ทธิ ขอลาป่ วยตามความเป็ นจริ ง ซึ่ งมิได้เกิดขึ้นอันเนื่องจากอุบตั ิเหตุจากการทางาน
2.1 พนักงานประจามีสิทธิ ลาป่ วยเท่าที่ป่วยจริ งโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทางานปี หนึ่งไม่เกิน
30 วันทางาน
2.2 การลาป่ วยตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง มาประกอบการ
ลาป่ วยด้วย ถ้าพนักงานไม่อาจหาแพทย์แผนปั จุบนั ชั้นหนึ่งหรื อสถานพยาบาลของทางราชการได้
ให้พนักงานชี้แจงแถลงเหตุผลอันน่าเชื่อถือและเป็ นจริ งให้บริ ษทั ฯ ได้ทราบ และพิจารณา
2.3 พนักงานที่เจ็บป่ วยจนไม่สามารถมาทางานได้ จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาให้ทราบภายในวัน
แรก และหรื อ ทันทีที่สามารถแจ้งได้ และต้องยื่นในลาป่ วยภายในวันแรกที่กลับเข้าทางานพร้อม
หลักฐานการเจ็บป่ วย
2.4 พนักงานที่เจ็บป่ วยโดยปราศจากหลักฐานหรื อเหตุผลที่น่าเชื่อถือ บริ ษทั ฯ อาจไม่อนุญาตให้
ลาป่ วย โดยถือเป็ นการขาดงาน และงดการจ่ายค่าจ้างในวันที่ขอลาหยุดดังกล่าว
3. การลาคลอด
3.1 พนักงานหญิงมีครรภ์ มีสิทธิ ลาเพื่อเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรและเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่
เกิน 90 วัน โดยรวมวันหยุดที่มีระหว่างลาด้วย และมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทางาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน และพนักงานหญิงที่ต้ งั ครรภ์ควรแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบถึง
การตั้งครรภ์ และมีสิทธิ ขอให้เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็ นการชัว่ คราวก่อนหรื อหลังคลอดได้ โดย
ให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งที่รับรองว่าไม่อาจทาหน้าที่เดิมต่อไปได้และบริ ษทั ฯ
จะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
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3.2 การลาคลอดพนักงานหญิงจะต้องมีระยะเวลาในการตั้งครรถ์เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 28
สัปดาห์ ไม่วา่ คลอดออกมาแล้วจะมีชีวิตอยูห่ รื อไม่กต็ าม ให้ถือเป็ นการคลอด ซึ่ งจะต้องแนบ
ใบรับรองแพทย์ตามหลักเกณฑ์เหมือนการลาป่ วย
และการแท้งบุตร ซึ่ งพนักงานหญิงที่มี
ระยะเวลาในการตั้งครรถ์นอ้ ยกว่า 28 สัปดาห์ ไม่ถือเป็ นการลาคลอด ให้ถือเป็ นการลาป่ วย ซึ่ งต้อง
แนบใบรับรองแพทย์ตามหลักเกณฑ์เหมือนการลาป่ วย
โดยให้ถือหลักเกณฑ์ของสานักงาน
ประกันสังคม
4. การลาเพื่อทาหมัน
4.1 พนักงานมีสิทธิ ลาเพื่อทาหมันได้ และมีสิทธิ ลาเนื่องจากการทาหมันตามระยะเวลาที่แพทย์
แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ งกาหนด และต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 3 วันนับแต่
กลับเข้าทางาน โดยพนักงานจะได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทางาน
5. การลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ
5.1 พนักงานมีสิทธิ ลาเพื่อฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถตามที่ส่วนราชการจัดขึ้น
โดยมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างแต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้า พร้อมทั้งแสดง
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่
ไม่เกินปี ละ 30 วัน ซึ่ งมีสิทธิ ลาดังนี้
ก. เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อการเพิ่มทักษะความ
ชานาญ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรื ออนุญาตให้จดั ขึ้นแต่ไม่รวม
ไปถึงการลาเพื่อศึกษาต่อ ให้พนักงานยื่นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เมื่อบริ ษทั ฯ อนุญาต
แล้วจึงจะหยุดงานเพื่อการดังกล่าวได้
6. การลาอุปสมบท
6.1 พนักงานชายที่มีอายุการทางานติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มต้นเข้าทางาน หากมี
ความประสงค์ที่จะลาอุปสมบท มีสิทธิ ขอลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 15 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
6.2 การลาอุปสมบท ต้องยื่นใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน และ
ต้องได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาเสี ยก่อน
6.3 เมื่อลาสิ กขาบทแล้ว พนักงานจะต้องนาหลักฐานการอุปสมบทและการลาสิ กขาบทมา
แสดงต่อบริ ษทั ฯ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั เริ่ มกลับเข้าทางาน
6.4 พนักงานที่ขอลาอุปสมบทจะต้องไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนามาก่อน และพนักงาน
มีสิทธิ ขอลาได้เพียงครั้งเดียวตลอดเวลาที่ทางานกับบริ ษทั ฯนี้
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7. การลาเพื่อรับราชการทหาร
ให้พนักงานมีสิทธิ ลาเพื่อการเข้ารับราชการทหารในการเรี ยกพลเพื่อ
ตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
โดยให้พนักงานได้รับค่าจ้างเท่าเวลาที่ลา และระยะเวลาปี ละไม่เกิน 60 วัน ในการรับราชการทหาร
ดังกล่าวนี้ พนักงานต้องยื่นใบลาหยุดงานทันทีที่ได่รับหมายเรี ยก พร้อมแนบสาเนาหมายเรี ยก พร้อม
แนบสาเนาหมายเรี ยกเพื่อขออนุญาตลา หากพนักงานไม่ยื่นใบลาให้ถกู ต้องตามระเบียบข้อนี้จะถือว่า
เป็ นการขาดงาน รวมทั้งต้องนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อบริ ษทั ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ด
การระดมพลเพื่อตรวจสอบ หรื อฝึ กวชาทหาร หรื อทดลองความพรั่งพร้อม
การลาสาหรับผูท้ ี่ถกู เกณฑ์ทหาร จะต้องลาออกจากการเป็ นพนักงาน และเมื่อครบระยะเวลาแล้ว
หากพนักงานต้องการทางานกับบริ ษทั ฯ อีก ให้ติดต่อบริ ษทั ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่ลาออก บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาเข้าทางาน
โดยได้รับค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างค่าจ้างครั้งสุ ดท้ายที่ลาออกในตาแหน่งที่
เหมาะสมที่มีตาแหน่งว่างให้รอไปก่อน
8. การหยุดงานโดยมิได้รับการอนุญาต หรื อการหยุดงานที่ไม่ถูกระเบียบ หากไม่มีเหตุผลอัน
สมควรจะถือว่าเป็ นการขาดงาน และการละทิ้งหน้าที่การงาน พนักงานจะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่ขาด
งาน และอาจได้รับโทษทางวินยั ตลอดจนมีผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจาปี หรื อเงินรางวัล
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ด้วย
9. การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลางาน
9.1 พนักงานที่มีความประสงค์จะขอลางานให้ไปขอใบลาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยจะมี
การทาการบันทึกสถิติการลาลงในใบลา
9.2 นาใบลาไปขออนุมตั ิการลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
9.3 นาใบลาที่ผบู ้ งั คับบัญชาอนุมตั ิแล้ว ไปส่ งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยตนเองเพื่อที่จะได้
บันทึกการลางาน
10. อานาจการอนุมตั ิในการลางาน
10.1 ผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้างานหรื อเทียบเท่า มีอานาจเซ็นอนุมตั ิการลากิจ ลาป่ วย ลา
พักผ่อนและอื่นๆ ไม่เกิน 3 วันติดต่อกัน กรณี ที่ลาเกินกว่า 3 วันติดต่อกันให้
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้างานลงนาม และให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิ
10.2 ผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายมีอานาจเซ็นอนุมตั ิการลาทุกประเภทตามระเบียบวันลา
และหลักเกณฑ์ในการลาได้ไม่เกิน 30 วัน การลาติดต่อกันเกิน 30 วันขึ้นไป จะต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การ
11. การลาออก พนักงานที่แสดงความประสงค์ขอลาออกจากต้องยื่นแบบฟอร์มการลาออกต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง และจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนที่จะลาออกดังนี้
11.1 พนักงานรายวันต้องยื่นต่อผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
11.2 พนักงานรายเดือนต้องยื่นต่อผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน

14

หมวดที่ 7
วินัยและโทษทางวินัย
1. บริ ษทั ฯ ปรารถนาที่จะให้พนักงานทุกคน ประพฤติ ปฏิบตั ิ ตามระเบียบข้อบังคับบัญชา ไม่ประพฤติ
ตนในทางที่จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยมาสู่บริ ษทั และตนเอง จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ดงั นี้
1.1 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับวินยั พนักงานผูใ้ ดฝ่ าฝื นให้ถือว่าเป็ นการกระทาผิดวินยั
และได้รับโทษทางวินยั ตามควรแก่กรณี
1.2 เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณา ส่ งเสริ ม แก้ไขหรื อปรับปรุ งความ
ประพฤติของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
1.3 เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงาน
1.4 เพื่อช่วยส่ งเสริ มในการดาเนินงานของบริ ษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยความมีระเบียบถูกต้องตาม
กฏหมาย และก่อให้เกิดความสงบสุ ขร่ วมกัน
2. ลักษณะความผิดทางวินยั
2.1 มาทางานสายหรื อกลับก่อนเวลาที่กาหนดไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
2.2 นอนหรื อหลับในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อนางานอื่นที่ไม่ใช่งานของบริ ษทั มาทาในเวลาปฏิบตั ิ
หน้าที่
2.3 ไม่ขยันหมัน่ เพียรและตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ได้ผลดีที่สุดตามกาลังความสามารถ
2.4 ไม่ควบคุม ดูแลรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์การทางานให้อยูใ่ นสภาพปกติ เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยตามสภาพความเป็ นจริ งหรื อตามสมควรแก่หน้าที่ตน
2.5 ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรื อหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.6 ออกนอกบริ เวณบริ ษทั ฯ ระหว่างเวลางานหรื อกลับเข้ามาเกินเวลา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
2.7 ไม่หยอกล้อ หรื อเล่นกัน หรื อเจตนาชักชวนผูอ้ ื่นเล่นหรื อคุยในเวลาทางาน
2.8 แสดงกิริยา วาจา หยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่น ล่วงเกิน เหยียดหยาม บุคคลภายนอก ผูม้ าติดต่องานกับ
บริ ษทั ฯ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชา และ/หรื อพนักงานด้วยกัน
2.9 ลงเวลาของผูอ้ ื่นหรื อของตนเองโดยเจตนาทุจริ ต
2.10 ละทิ้งหน้าที่ หลีกเลี่ยง ละเลยหน่วงเหนี่ยวงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
2.11 เสพสุ รา หรื อสิ่ งมึนเมา หรื อยาเสพติดให้โทษ หรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาในบริ เวณ
สถานที่ทางานของบริ ษทั ฯ หรื อเข้ามาในสถานที่ทางานในลักษณะมึนเมา โดยลักษณะมึน
เมาให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูบ้ งั คับบัญชา
2.12 นาสิ่ งของผิดกฏหมายเข้ามาในบริ เวณบริ ษทั ฯ
2.13 นาสิ่ งของ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ใปใช้ในกิจการส่ วนตัว
หรื อนาออกนอกที่ทาการของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
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2.14 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฏข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ ของบริ ษทั ฯ หรื อของ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่ชอบด้วยหน้าที่และกฏหมาย
2.15 ปกป้ องหรื อไม่ลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั
2.16 เจตนายุแหย่ แพร่ ข่าวอกุศล เพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พนักงาน
2.17 จัดให้มีการประชุมหรื อกล่าวคาปราศรัยหรื อแจกใบปลิว หรื อเอกสารใดๆ ก็ตามภายใน
บริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.18 ชักชวน ยุยง ส่ งเสริ ม หรื อบังคับขู่เข็ญ ให้พนักงานหยุดงานประท้วง
2.19 ทะเลาะวิวาท หรื อยัว่ ยุ หรื อท้าทายให้เกิดการต่อสู ้
2.20 ทาร้ายร่ างกายซึ่ งกันและกันหรื อทาร้ายผูอ้ ื่นในสถานที่ทางาน หรื อในบริ เวณบริ ษทั ฯ
2.21 ให้ถอ้ ยคาหรื อข้อความอันเป็ นเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา
2.22 เล่นการพนัน และ/หรื อ นาอุปกรณ์สาหรับการเล่นการพนันเข้ามาในสถานที่ทางาน หรื อใน
บริ เวณบริ ษทั ฯ
2.23 ข่มขู่ หรื อใช้อานาจหน้าที่บงั คับหรื อแสดงอิทธิ พลใด ๆให้พนักงานอื่นเกิดความเกรงกลัว
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อของผูอ้ ื่น
2.24 แสดงนิสยั หรื อความประพฤติ หรื อแสดงตนอันธพาล
2.25 ห้ามมิให้หวั หน้างาน ผูค้ วบคุมงาน หรื อผูต้ รวจงานกระทาการล่วงเกิน คุกคาม หรื อก่อ
ความเดือดร้อน ราคาญ ทางเพศต่อพนักงานซึ่ งเป็ นหญิง หรื อเด็ก
2.26 ทาลาย ต่อเติม หรื อแก้ไขข้อความในประกาศหรื อคาสัง่ หรื อระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2.27 พกพา หรื อ นาอาวุธ หรื อวัตถุระเบิดใดๆ เข้ามาในสถานที่ทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
2.28 เจตนาทาลายชื่อเสี ยง และความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ฯ ในทุกกรณี
2.29 กระทาการใดๆ โดยเจตนา หรื อประมาทเลินเล่อหรื อขาดความระมัดระวัง หรื อบกพร่ องต่อ
หน้าที่อนั เป็ นเหตุ หรื ออาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
2.30 รับสิ นบนจากผูอ้ ื่น หรื อแสวงหาผลกาไรจากบริ ษทั ฯ โดยมิชอบ
2.31 การใช้อานาจสัง่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทางานให้ตนเองเป็ นการส่ วนตัวในระหว่างเวลางาน
2.32 ก้าวก่ายการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูอ้ ื่น หรื อเข้าไปในเขตปฏิบตั ิงานที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2.33 เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั ฯ
2.34 แก้ไขปลอมแปลงเอกสารของบริ ษทั ฯ หรื อใช้เอกสารปลอมเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็ นเหตุให้
บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
2.35 ไม่แต่งชุดเครื่ องแบบพนักงานตามที่บริ ษทั ฯกาหนดหรื อไม่ติดบัตรพนักงานตามที่บริ ษทั ฯ
กาหนดในขณะปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.36 นาบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ เข้ามาในบริ ษทั ฯ โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรื อไม่ได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
2.37 การกระทาใดๆ หรื อก่อตัวดาเนินงาน หรื อเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในนามบุคคล
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หรื อนิติบุคคลใดที่มีวตั ถุประสงค์ในทางธุรกิจคล้ายคลึงกับบริ ษทั ฯ หรื อกระทาการขัดต่อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
2.38 ปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฏแห่งความปลอดภัยในการทางาน อาทิ การไม่สวมใส่ อุปกรณ์ความปลอดภัย
ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบเรื่ องความปลอดภัยของบริ ษทั
2.39 สูบบุหรี่ ในบริ เวณที่หา้ มสู บบุหรี่
2.40 ก่อกวนความสงบสุ ขของผูพ้ กั อาศัยในอาคารบ้านพักของบริ ษทั ฯ หรื ออาคารที่บริ ษทั ฯ จัด
ให้เป็ นที่พกั
2.41 ไม่ช่วยรักษาความสะอาดสานักงาน บริ เวณโรงงาน และบริ เวณบ้านพักของบริ ษทั ฯ หรื อ
นาอาหาร เครื่ องดื่มที่บริ ษทั ฯ ไม่อนุญาตให้นาเข้ามารับประทานในเขตอาคารโรงงาน
สานักงาน สถานที่ทางาน หรื อห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนตัวที่บริ ษทั ฯ จัดให้
2.42 ทาการเรี่ ยไรใดๆ ในสถานที่ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ เวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.43 ต้องไม่เปิ ดค่าจ้างของตนเองหรื อของผูอ้ ื่นให้แก่พนักงานผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ
2.44 ต้องสนใจและรับทราบระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสัง่ ทุกฉบับของบริ ษทั ซึ่ งประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่ ถึงบนที่ติดประกาศของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะถือว่าพนักงานต้อง
รับทราบระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ ของบริ ษทั ทุกฉบับจะปฏิเสธว่าไม่ทราบไม่ได้
2.45 ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่บริ ษทั กาหนด ตรวจค้นตัว ทรัพย์สิน และยานพาหนะทุกครั้งที่
ผ่านเข้าออกในบริ เวณที่ทางานของบริ ษทั ฯ และต้องแสดงบัตรประจาตัวที่บริ ษทั ฯออกให้
ทุกครั้งที่ผา่ น เข้าออกบริ เวณบริ ษทั ฯ หรื อในเขตที่กาหนด
2.46 กระทาการใดๆ นอกไปจากที่กล่าวข้างต้นหากโดยธรรมเนียมหรื อจารี ตประเพณี หรื อโดย
สามัญสานึกของบุคคลทัว่ ไปถือว่าเป็ นความผิดแล้ว ให้ถือว่าการกระทานั้นๆ เป็ นความผิด
ทางวินยั
3. โทษทางวินยั
วินยั ของพนักงานตามที่ระบุมานี้พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และอนุโลมบังคับ
ใช้ถึงบ้านพักหรื อรถรับ - ส่ งพนักงานด้วย ถ้าพนักงานผูใ้ ดปฏิบตั ิ และหรื อละเว้นการปฏิบตั ิใด ๆ อัน
ถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นวินยั ดังกล่าวจะต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามลักษณะแห่ งความผิด หรื อความ
หนักเบาของการกระทาผิด หรื อร้ายแรงเกิดขึ้น การลงโทษจะเป็ นไปตามข้อหนึ่ งข้อใด หรื อหลายข้อ
รวมกันก็ได้ตามบทลงโทษทางวินยั บริ ษทั ฯ กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้เป็ น 4 สถานดังนี้
3.1 เตือนด้วยวาจา
3.2 เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.3 พักงาน
3.4 เลิกจ้าง
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4. เตือนด้วยวาจา

5.

6.

7.

8.

9.

ให้ผบู ้ งั คับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนพนักงานผูก้ ระทาความผิดวินยั ครั้งแรกด้วยวาจา ซึ่ งเป็ นความผิด
ไม่ถึงขั้นร้ายแรง โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาบันทึกไว้เป็ นหลักฐานตามแบบที่บริ ษทั ฯ กาหนด
เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในกรณี การเตือนด้วยวาจาไม่ได้ผลหรื อในกรณี ที่พนักงานกระทาความผิดค่อนข้างร้ายแรงให้
ผูบ้ งั คับบัญชาตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งการกระทาความผิดเพื่อให้โอกาสพนักงานปรับปรุ ง
ตัวเองให้ดีข้ ึน โดยแจ้งคาเตือนต่อพนักงานตามแบบที่บริ ษทั ฯ กาหนด และให้พนักงานลงชื่อรับทราบ
และส่ งสาเนาให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อบันทึกสถิติ และเข้าทะเบียนประวัติ
พักงานระหว่างการสอบสวน
ในกรณี ที่พนักงานถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินยั บริ ษทั ฯ อาจมีคาสัง่ พักงานเป็ นหนังสื อ
ระบุความผิดและกาหนดระยะเวลาในระหว่างการสอบสวนได้ไม่เกิน 7 วัน โดยแจ้งพนักงานทราบ
ก่อนการพักงาน ซึ่ งในระหว่างพักงานบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินให้พนักงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ในวันทางานที่พนักงานได้รับก่อนถูกสัง่ พักงาน และเมื่อการสอบสวนเสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่า
พนักงานไม่มีความผิด บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานเท่ากับค่าจ้างในวันทางาน นับแต่วนั ที่
พนักงานถูกสั่งพักงานเป็ นต้นไป โดยคานวนเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายไปแล้วเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าจ้าง โดย
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจเป็ นผูด้ าเนิ นการ
เลิกจ้าง
บริ ษทั ฯ จะเลิกจ้างพนักงานผูก้ ระทาความผิดออกจากงานได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งตามความหนักเบา
ของการกระทาความผิดด้วยความเป็ นธรรม และปฏิบตั ิตามที่กฏหมายกาหนด
การลงโทษ
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาลงโทษพนักงานที่กระทาผิดด้วยความยุติธรรม โดยบริ ษทั ฯ อาจพิจารณา
ลงโทษขั้นตอนใดก่อนหรื อหลังก็ได้ โดยคานึงถึงความหนักเบา และลักษณะความผิดเป็ นสาคัญ
ผูม้ ีอานาจลงโทษ
9.1 ตักเตือนด้วยวาจา ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไปเป็ นผูม้ ีอานาจ
ลงโทษ
9.2 เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไปเป็ นผูม้ ี
อานาจลงโทษ
9.3 พักงานระหว่างการสอบสวน ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไปเป็ นผูม้ ี
อานาจลงโทษ
9.4 เลิกจ้าง กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอานาจลงโทษ
9.5 กรรมการผูจ้ ดั การ อาจมอบอานาจให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับใดๆ ก็ตามเป็ นผูม้ ีอานาจลงโทษในสถาน
ใดสถานหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้
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10. กรณี ดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั ฯ ถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรง และจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
10.1 ทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อกระทาผิดอาญาโดยเจตนาต่อบริ ษทั ฯ
10.2 กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจงใจทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
10.3 ฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรื อระเบียบ หรื อคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาอัน
ชอบด้วยกฏหมายและเป็ นธรรม และบริ ษทั ฯ ได้เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว โดยการ
เตือนนั้นมีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่พนักงานได้กระทาผิดเว้นแต่กรณี ร้ายแรง
บริ ษทั ฯ ไม่จาเป็ นต้องตักเตือน
10.4 ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลา 3 วัน ทางานติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่กต็ ามโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
10.5 กระทาการโดยประมาทเลินเล่อ เป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
10.6 ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรื อกระทา
โดยประมาท
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หมวดที่ 8
การเสนอความคิดเห็นและการร้ องทุกข์ ของพนักงาน
บริ ษทั ฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงานเสมอไม่วา่ จะเป็ นความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุ งงาน หรื อข้อร้องทุกข์ของพนักงาน ตลอดจนความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้น เพื่อที่บริ ษทั ฯ จะได้หาทางแก้ไข
ปรับปรุ ง หรื อชี้แจงให้ทราบ ข้อเท็จจริ งอันจะทาให้พนักงานได้ปฏิบตั ิงานด้วยความเข้าใจ โดยบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
ความถูกต้องและความยุติธรรมเป็ นหลัก
ข้อคิดเห็น ข้อร้องทุกข์ของพนักงานจะทาด้วยวาจาหรื อบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ยื่นเรื่ องราวโดย
1. เสนอผ่าน ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ หัวหน้าหน่วยงานของพนักงานโดยตรง
2. เสนอผ่าน ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็น หรื อข้อร้องทุกข์
3. เสนอโดยตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
4. การส่ งข้อร้องทุกข์ของพนักงานผ่านทางกล่องรับข้อร้องเรี ยน/กล่องรับความคิดเห็นที่บริ ษทั ฯ ได้มีการ
ติดตั้งไว้ 2 จุด คือบริ เวณโรงอาหาร และบริ เวณเครื่ องรู ดบัตร ซึ่ งการส่ งข้อร้องทุกข์น้ ี ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล หรื อตัวแทนของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายโดยตรง จะเป็ นผูร้ วบรวม
และนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดเพื่อดาเนินการต่อไป
1. ข้อร้องทุกข์
1.1 ขอบเขตและความหมาย
การร้องทุกข์ หมายถึง กรณี ที่พนักงานมีความไม่พอใจ หรื อมีความทุกข์อนั เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ทางาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสภาพการทางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสัง่ หรื อมอบหมายงาน การจ่าย
ค่าตอบแทนการทางานหรื อประโยชน์อื่น
หรื อการปฏิบตั ิใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างบริ ษทั ฯ หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อพนักงานหรื อระหว่างพนักงานด้วยกัน และพนักงานได้เสนอความไม่พอใจ หรื อความทุกข์
นั้นต่อบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์น้ นั ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบริ ษทั ฯ กับพนักงาน และเพื่อให้พนักงานทางานด้วยความสุ ข
ขอบเขตของการร้องทุกข์
1. สภาพการจ้าง เช่น เงื่อนไขการจ้าง การทางาน วันและเวลาทางาน ค่าจ้าง
สวัสดิการ และการเลิกจ้างเป็ นต้น
2. สภาพการทางาน เช่นการปกครองบังคับบัญชา การสัง่ และมอบหมายงาน การ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่เหมาะสมของบริ ษทั
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาต่อพนักงาน หรื อ
พนักงานด้วยกัน รวมถึงอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน เป็ นต้น
3. สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ เช่นค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง เป็ นต้น
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1.2 วิธีการและขั้นตอน
พนักงานที่มีความไม่พอใจ หรื อมีความทุกข์เนื่องจากการทางานดังกล่าวข้างต้นควรยื่นคาร้องทุกข์
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ ว เว้นแต่เรื่ องที่จะร้องทุกข์น้ นั เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว หรื อผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวเป็ นเหตุให้ยื่นคาร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ ง
1.3 การสอบสวนและการพิจารณา
เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับคาร้องทุกข์จากพนักงานแล้ว ให้รีบดาเนินการสอบสวนเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั โดยละเอียดเท่าที่จะทาได้ โดยดาเนินการด้วยตนเองหรื อด้วยความ
ช่วยเหลือจากบริ ษทั ฯ ทั้งนี้พนักงานผูย้ ื่นคาร้องทุกข์ชอบที่จะให้ขอ้ เท็จจริ งโดยละเอียดแก่ผบู ้ งั คับบัญชา
ด้วย
เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์น้ นั หากเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ น
ขอบเขตของอานาจหน้าที่และผูบ้ งั คับบัญชาสามารถแก้ไขได้ ก็ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดาเนินการแก้ไขให้เสร็ จ
สิ้ นโดยเร็ ว แล้วแจ้งให้พนักงานผูย้ ื่นคาร้องทุกข์ทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบด้วย
หากเรื่ องราวที่ร้องทุกข์น้ นั
เป็ นเรื่ องที่อยู่นอกเหนื ออานาจหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชานั้น ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่ องราวที่ร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไข
หรื อความเห็นต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลาดับ
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึ้นไปดาเนินการสอบสวน
และพิจารณาคาร้องทุกข์เช่นเดียวกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นที่ได้รับคาร้องทุกข์
ผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละชั้นต้องดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องทุกข์น้ นั โดยเร็ ว อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน
1.4 กระบวนการยุติขอ้ ร้องทุกข์
เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละชั้นที่ได้พิจารณาคาร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การร้องทุกข์ และการแจ้งให้พนักงานผูย้ ื่นคาร้องทุกข์ทราบ หากพนักงานผูย้ ื่นคาร้องทุกข์พอใจก็แจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ วแต่ถา้ พนักงานผูย้ ื่นคาร้องทุกข์ไม่พอใจก็ให้ยื่นคาอุทธรณ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
สูงสุ ดภายใน 7 นับแต่วนั ที่ทราบผลการร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุ ดจะพิจารณาอุทธรณ์และดาเนินการแก้ไข และแจ้งผลการพิจารณาให้
พนักงานทราบภายใน 15 วัน
1.5 ความคุม้ ครองผูร้ ้องทุกข์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากการร้องทุกข์ที่กระทาไปโดยสุ จริ ต
ดังนั้นพนักงานผูย้ ื่นคาร้องทุกข์กย็ อ่ มได้รับการ
ประกันจากบริ ษทั ฯ ว่าจะไม่เป็ นเหตุ หรื อถือเป็ นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรื อดาเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อ
ลูกจ้างดังกล่าว
11.1 กรณี พนักงานผูร้ ้องทุกข์ไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยชื่อ บริ ษทั จะปกปิ ดเป็ นความลับโดยเคร่ งครัด
11.2 โดยหลักการทัว่ ไป บริ ษทั ถือว่าเรื่ องที่พนักงานร้องทุกข์ซ่ ึ งมีผลเฉพาะตัวบุคคลเป็ นเรื่ องปกปิ ด ไม่
พึงเปิ ดเผยเว้นแต่ผรู ้ ้องทุกข์ยินยอมหรื อตกลงให้เปิ ดเผยโดยวาจาหรื อเป็ นหนังสื อก็ได้
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11.3 บริ ษทั จะนาเรื่ องที่ผรู ้ ้องทุกข์ไปประกอบการพิจารณา เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับ
จากบริ ษทั เว้นแต่ปรากฎว่าการร้องทุกข์น้ นั เป็ นการให้ร้ายผูอ้ ื่นหรื อทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความเสี ยหายหรื อ
เป็ นการแจ้งเท็จ ซึ่ งนอกจากจะถือเป็ นการผิดวินยั แล้ว บริ ษทั จะพิจารณาตัดสิ ทธิ ประโยชน์ที่ผรู ้ ้องพึง
ได้รับตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้อีกส่ วนหนึ่ งด้วย
11.4 บริ ษทั จะไม่นาเรื่ องที่ผรู ้ ้องทุกข์ได้ร้องทุกข์ดว้ ยความสุ จริ ตไปฟ้ องร้อง หรื อดาเนิ นคดีท้ งั ทางแพ่ง
และอาญา หรื อลงโทษทางวินยั หรื อถือเป็ นเหตุที่บริ ษทั จะกลัน่ แกล้ง หรื อเลิกจ้าง หรื อ
ดาเนินการใดๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว เว้นแต่การร้องทุกข์เป็ นไปโดยมิชอบและทาให้
มีผไู ้ ด้รับความเสี ยหายจากการร้องทุกข์น้ นั
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หมวดที่ 9
การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
1. พนักงานจะพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 เกษียณอายุ
1.4 ปลดออก
1.5 ถูกลงโทษทางวินยั ถึงขั้นเลิกจ้าง
2. ตาย หมายถึง พนักงานถึงแก่ความตายไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม
3. ลาออก หมายถึง พนักงานที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ก่อนครบกาหนด
เกษียณอายุซ่ ึ งต้องยื่นเป็ นหนังสื อตามแบบที่กาหนดต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นล่วงหน้าก่อนถึง
วันที่ประสงค์จะลาออก และได้รับความเห็นชอบให้ลาออกได้โดยถูกต้องแล้ว
3.1 พนักงานรายวัน ต้องยื่นแบบใบลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
3.2 พนักงานรายเดือน ต้องยื่นแบบใบลาออกจากกงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าอย่าง
น้อย 15 วัน
4. เกษียณอายุ
4.1
พนักงานจะครบเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
4.2
พนักงานที่ครบเกษียณอายุ บริ ษทั ฯ จะให้พนักงานนั้นพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
ตั้งแต่วนั ที่ที่ครบกาหนดตามบัตรประชาชน
4.3
ในกรณี จาเป็ นและเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาทาสัญญา
ว่าจ้างพนักงานที่ครบเกษียณอายุต่อไปตามความเหมาะสมโดยไม่ขดั ต่อกฏหมาย
4.4
บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าชดเชยตามกฏหมายให้พนักงานที่ครบเกษียณอายุ
5. ปลดออก
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาปลดพนักงานออกจากงานโดยให้ได้รับค่าชดเชยในกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.1
ยุบหน่วยงานหรื อยุบตาแหน่งงานบางตาแหน่งหรื อลดอัตรากาลังโดยไม่แจ้งให้
พนักงานทราบล่วงหน้าตามที่กฏหมายกาหนด การปลดออกตามข้อนี้ หากเป็ นไป
ตามที่ระบุในหมวดที่ 10 ข้อ 2 พนักงานมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษตามที่ระบุไว้
ในหมวดที่ 10 ข้อ 2 ( 2.2 ) ด้วย
5.2
เจ็บป่ วยหรื อสุ ขภาพไม่แข็งแรงหรื อถึงขั้นทุพพลภาพ หรื อแพทย์แผนปัจจุบนั
ชั้นหนึ่งลงความเห็นว่าเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อพนักงานอื่น
5.3
หย่อนสมรรถภาพในหน้าที่การงานหรื อไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อน
5.4
การเจ็บป่ วยเนื่ องจากการทางานที่ตอ้ งใช้เวลาในการรักษาตัวเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป
ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของบริ ษทั
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6. ถูกลงโทษทางวินยั จนถึงขั้นเลิกจ้างบริ ษทั ฯ จะให้พนักงานออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยในกรณี
ดังต่อไปนี้
6.1 พนักงานที่อยูร่ ะหว่างการทดลองงานและบริ ษทั ฯเลิกจ้างภายในระยะเวลาที่ทดลองงาน
ซึ่ งปฏิบตั ิงานมาไม่ครบ 120 วัน
6.2
พนักงานตามสัญญาจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและบริ ษทั ฯ เลิกจ้าง
ตามกาหนดระยะเวลานั้น
6.3
พนักงานที่ถูกลงโทษตามความผิดในหมวดที่ 7 ข้อ 10
6.4
พนักงานที่พน้ สภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ กรณี ใดจะต้องส่ งมอบงานหรื อ
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ที่อยูใ่ นความครอบครองหรื อในความรับผิดชอบให้กบั
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นที่เรี ยบร้อยก่อนวันพ้นสภาพการเป็ นพนักงานจะมีผลบังคับตามกฏหมาย
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หมวดที่ 10
ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
1. บริ ษทั ฯ พิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานดังนี้
1.1 พนักงานที่ทางานติดต่อกันครบหนึ่ งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึ่งปี จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ย
กว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสามสิ บวันสุ ดท้าย
สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวนเป็ นหน่วย
1.2 พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบหนึ่ งปี แต่ไม่ครบสามปี จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายเก้าสิ บวัน
หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานเก้าสิ บวันสุ ดท้ายสาหรับ
พนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวนเป็ นหน่วย
1.3 พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานหนึ่งร้อยแปด
สิ บวันสุ ดท้ายสาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวนเป็ นหน่วย
1.4 พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายสองร้อยสี่ สิบวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสองร้อยสี่ สิบวันสุ ดท้าย
สาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวนเป็ นหน่วย
1.5 พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
สามร้อยวัน

หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุ ดท้ายสาหรับพนักงานซึ่ ง

ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
1.6 พนักงานซึ่ งทางานติดต่อกันครบยี่สิบปี ขึ้นไป

จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุ ดท้ายสี่ ร้อยวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุ ดท้ายสาหรับพนักงานซึ่ ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
1.7 กรณี นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ลูกจ้างมีสิทธิ ร้องขอค่าชดเชยพิเศษ ในอัตราเดียวกับ
การชดเชยเลิกจ้าง
2. การเลิกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุ งหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจาหน่าย หรื อการ
บริ การ อันเนื่องจากนาเครื่ องจักรมาใช้หรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นเหตุให้ตอ้ ง
ลดจานวนพนักงาน บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อพนักงานที่ ถูกเลิกจ้างให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถแจ้งได้หรื อ
แจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่า 60 วัน บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเท่ากับอัตราสุ ดท้าย 60 วัน หรื อเท่ากับค่าจ้างของการทางาน 60 วันสุ ดท้าย สาหรับ
พนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวนเป็ นหน่วย ในกรณี ที่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
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แทนการบอกล่าวล่วงหน้าแล้วให้ถือว่าบริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายสิ นจ้างแทนการบอกล่าวตาม
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดว้ ย
2.2 จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มจากค่าชดเชยปกติในกรณี ที่พนักงานทางานติดต่อกันเกินหกปี
ขึ้นไป โดยจ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสิ บห้าวันต่อการทางานครบหนึ่งปี สาหรับ
พนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวนเป็ นหน่วย ทั้งนี้ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่
เกินค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามร้อยหกสิ บวัน หรื อไม่เกินกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยหกสิ บ
วันสุ ดท้ายสาหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวนเป็ นหน่วยกรณี ระยะเวลา
ทางานไม่ครบหนึ่ งปี ถ้าเศษของระยะเวลาทางานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิ บวันให้นบั เป็ นการ
ทางานครบหนึ่งปี
กรณี การย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบอันสาคัญต่อการดารงชีวิต
ตามปกติของพนักงานหรื อครอบครัว บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงกาหนดการย้ายสถานประกอบกิจการไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ
หากพนักงานไม่ประสงค์จะไปทางานด้วย
พนักงานมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง
3.2 กรณี นายจ้างได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่สามารถย้ายได้ตามกาหนดที่แจ้งไว้ พนักงาน
ที่ยงั ไม่บอกเลิกสัญญาจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่นายจ้างได้
มีการย้ายสถานประกอบกิจการ
3.3 กรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าให้พนักงานบอกเลิกสัญญาได้ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการ บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้แก่พนักงานไม่
น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยพิเศษที่พนักงานพึงมีสิทธิ ได้รับตามมาตรา 118
3.4 บริ ษทั ฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่พนักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่สญ
ั ญาจ้างสิ้ นสุ ด
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง จาเป็ นจะต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างใหม่ โดยจะต้องรับไป
ทั้งสิ ทธิ และหน้าที่ที่นายจ้างเดิมมีต่อลูกจ้าง สิ ทธิ ของลูกจ้างยังคงได้ตามปกติตามกฏหมาย
กรณี ยา้ ยสถานประกอบกิจการแล้วลูกจ้างได้รับผลกระทบ ลูกจ้างมีสิทธิ ยื่นคาร้องยังคณะกรรมการ
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน(ไตรภาคี) เพื่อวินิจฉัยว่าการย้ายสถานประกอบการมีผลกระทบสาคัญ
ต่อการดารงชีพตามปกติของลูกจ้างหรื อไม่ หากพบว่ามีผลกระทบต่อลูกจ้างจริ ง จะได้รับค่าชดเชย
พิเศษตามกฏหมายที่เน้นตามอายุการทางานเป็ นหลัก
กรณี บริ ษทั ฯ
มีความจาเป็ นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สาคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ
นายจ้างจนทาให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซ่ ึ งมิใช่เหตุสุดวิสยั ต้องหยุดกิจการ
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นการชัว่ คราว บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้า
ของค่าจ้างในวันทางานที่พนักงานได้รับก่อนบริ ษทั ฯ หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ ไม่ให้
พนักงานทางานณ สถานที่ คือบริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน
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หมวดที่ 11
สวัสดิการ การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยในการทางานและการพัฒนาบุคคลากร
1.สวัสดิการ
1.1 จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฏหมายกาหนดไว้ทุกประการ และพิจารณาจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่กฏหมายกาหนดเท่าที่จาเป็ นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน
โดยจะประกาศให้ทราบเป็ นกรณี ไป
1.2 จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นในบริ ษทั ให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กฏหมายกาหนด
ทุกประการ
2.การรักษาพยาบาล บริ ษทั ฯ จะให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่พนักงานที่เจ็บป่ วยดังนี้
2.1 กรณี เจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจากการทางานให้ใช้สิทธิ การเป็ นผูป้ ระกันตนของ
กองทุนประกันสังคม
2.2 กรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน พนักงานจะได้รับการ
รักษาพยาบาลโดยทันที โดยค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อ เงินทดแทนให้เป็ นไปตามระเบียบที่
กาหนดตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
3.5 บริ ษทั ฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือและอานาจความสะดวกเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลแก่พนักงานที่ป่วยนอกเหนือจากความคุม้ ครองของกองทุนเงินทดแทนและ
กองทุนประกันสังคมตามสมควรแก่กรณี
3.ความปลอดภัยในการทางาน
จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีอานาจ
หน้าที่ตามที่กฏหมายกาหนดทุกประการ และร่ วมกันกาหนดกฏระเบียบทางด้านความปลอดภัย
ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ ให้ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบโดยเคร่ งครัด
4.การพัฒนาบุคคลากร
4.1 บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มการจัดฝึ กอบรมให้พนักงานเพื่อเสริ มสร้างความรู ้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และมีโอกาสก้าวหน้าต่อไปในหน้าที่การงาน
4.2 การจัดส่ งพนักงานเข้ารับการฝึ กอบรม บริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจาเป็ นของการ
ฝึ กอบรมและประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ และพนักงานจะได้รับจากการฝึ กอบรมเป็ นสาคัญ
4.3 การฝึ กอบรมดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจจัดขึ้นเองหรื อส่ งพนักงานไปรับการฝึ กอบรมภาย
นอกหรื อต่างประเทศตามสมควรแก่กรณี
4.4 จัดให้มีการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545

27

หมวดที่ 12
เบ็ดเตล็ดทั่วไป
ตลอดระยะเวลาที่ประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานฉบับนี้ บริ ษทั ฯ สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ในอันที่
จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม และให้ทนั ต่อเหตุการณ์ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาทางานของหน่วยงานต่างๆ ตามลักษณะสภาพและความจาเป็ นของงานเป็ นสาคัญ
เมื่อมีการแก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงใดๆ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน โดยจะแจ้งให้
พนักงานทราบทุกครั้ง
ข้อกาหนดอื่นใดที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ/หรื อประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่มิได้กล่าวไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของระเบียบฉบับนี้ ดว้ ย
ข้อความหรื อประกาศใดๆ หรื อข้อบังคับอื่นใดที่ขดั ต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานฉบับนี้
ให้ถือว่ายกเลิก และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทน
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานฉบับนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศใช้เป็ นต้นไป

