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ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด พ.ศ.2563
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เหมาะสม บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 บริษัทฯ จึงกาหนดระเบียบข้อบังคับนี้ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯได้ตระหนัก
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติระหว่างที่ปฏิบัติงาน
กับบริษัทฯ จนถึงสิ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯจึง ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพีเอ็มเอ็ม
มาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด ไว้ ดังนี้
1. ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด พ.ศ.
2563"
2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
หมวดที่ 1
บททั่วไป
1. คาจากัดความ ตามข้อบังคับนี้
1.1 "บริษัท" หมายถึง บริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด และให้ความหมายรวมถึงบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบอานาจให้กระทาการแทน
1.2 "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริษัท บริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด
1.3 "กรรมการ" หมายถึง กรรมการบริษัท บริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด
1.4 "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" หมายถึง ประธานบริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด
1.5 "พนักงาน" หมายถึง บุคคลผู้ได้รับการจ้างให้ทางานกับบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยได้รับค่าจ้าง /เงินเดือน/ค่าตอบแทนตามอัตราที่บริษัทฯ กาหนด
1.6 "ผู้บังคับบัญชา" หมายถึง พนักงานที่ได้รับ แต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบี ยบ
ปฏิบัติซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปกาหนด
2. แนวทางปฏิบัติ
2.1 พนักงานทุกคนจะต้องยึดถือแนวปฏิบัติตามข้อบังคับการทางานนี้โดยเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ด้วยความร่วมมืออันดี เพื่อความเจริญเติบโตและผลประโยชน์ของทั้งสองฝุาย
2.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความในระเบีย บข้อบังคับการทางาน
ฉบับนี้ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย โดยบริษัทฯจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
3. ประเภทของพนักงาน
เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการจัดการ บริษัทฯ ได้จาแนกประเภทของพนักงานไว้ดังนี้
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3.1 "พนักงานประจา" หมายถึง พนักงานที่บริษัทฯ ตกลงจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจา และตกลงจ่าย
ค่าตอบแทนให้เป็นรายเดือน
3.2 "พนักงานรายวัน" หมายถึง พนักงานที่บริษัท ตกลงจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและตก
ลงจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นรายวัน
3.3 "พนักงานทดลองงาน" หมายถึง บุคคลที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ทดลองปฏิบัติงาน มีกาหนดระยะเวลา
ไม่เกิน 90 วัน ก่อนพิจารณารับเป็นพนักงานประจา
3.4 "พนักงานชั่วคราว" หมายถึง บุค คลที่บริษัทฯ ว่าจ้างไว้ โดยมีกาหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน
เพื่อทางานในโครงการเฉพาะ นอกเหนือจากงานปกติของธุรกิจ หรือการค้าของบริษัท หรืองานที่มีลักษณะงาน
เป็นครั้งคราว ไม่สม่าเสมอ เป็นการจร หรืองานที่เป็นไปตามฤดูกาล
หมวดที่ 2
การว่าจ้าง การแต่งตั้ง และการแต่งตั้งโยกย้าย
1.นโยบายการว่าจ้าง
บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยถือหลักความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ
ความประพฤติ และสุ ขภาพที่ดีเ ป็ น เกณฑ์ และพิจารณาถึง ความเหมาะสมของตาแหน่ งงานนั้ นๆ ด้ว ยการ
ดาเนินการว่าจ้างบุคคลเข้าทางานในบริษัท ฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ทาการแทน
2.ข้อกาหนดเกี่ยวกับการว่าจ้าง
ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ฯ จะต้องกรอกใบสมัครของบริษัทฯ และเมื่อใดก็ตามที่พบว่า
ข้อมูลที่พนักงานกรอกไว้ในใบสมัครเป็นความเท็จ บริษัทฯ อาจถือเป็นเหตุเลิกจ้างพนักงานผู้นั้นได้ทันที
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานของบริษัท
1. ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. ผู้สมัครที่เป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
3. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน เว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
4. ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย โรคอันสังคมรังเกียจ หรือโรคทาง
แพทย์เห็นว่าเป็น อันตรายต่อพนักงาน หรือเป็นพาหะแพร่เชื้อต่อผู้อื่น โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาหรือสิ่งเสพติดให้
โทษ และต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นปกติ
6. ต้องมีความประพฤติดี ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ต้องไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกโดยมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง
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2.2 พนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพ โดยแพทย์หรือสถานพยาบาลตามที่บริษัทฯ กาหนด หรือ
สถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ และต้องไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1(5) เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็น
อย่างอื่น
2.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะติดต่อสอบประวัติจากสถานที่ทางานเดิม หรือสถานศึกษาของผู้สมัครตามที่
ระบุไว้ในใบสมัคร เพื่อขอข้อมูลประกอบในการประเมินคุณสมบัติและความสามารถตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ รวมทั้ง
คุณสมบัติส่วนตัวและความเหมาะสมในการว่าจ้างนั้นด้วย
2.4 การค้าประกัน
2.4.1 บริษัทฯ จะเรียกร้องหรือรับเงินประกันการทางาน หรือเงินประกันความเสียหายในการ
ทางาน จากพนักงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานที่ทานั้นรับผิดชอบเกี่ยวกับเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ได้
2.4.2 หากบริษัทฯ มีความประสงค์ให้พนักงานค้าประกันการทางาน หรือประกันความเสียหาย
ในการทางานด้วยหลักทรัพย์อย่างอื่น หรือค้าประกันด้วยบุคคลค้าประกัน พนักงานในบางตาแหน่งงานที่บริษัทฯ
ระบุไว้จะต้องมีผู้ค้าประกัน หรือต้องมีเงินค้าประกัน ถ้าได้รับการว่าจ้างบรรจุให้เป็นพนักงานในตาแหน่งนั้นๆ
พนักงานจะต้องหาคนค้าประกันที่มีคุณสมบัติ ดังรายละเอี ยดที่บริษัทฯ กาหนดหรือหาวงเงินค้าประกันตามที่
บริษัทฯ กาหนด
2.5 การทดสอบงานก่อนการว่าจ้าง บริษัทฯ อาจมีการทดสอบผู้สมัครตามความเหมาะสม ของตาแหน่ง
งานนั้นๆ ก่อนที่จะดาเนินการว่าจ้าง
2.6 เมื่อบริษัทฯ พิจารณาและตกลงรับบุคคลใดเข้าเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะให้บุคคลผู้นั้นทดลองงานไม่
เกิน 90 วัน โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ และมีการประเมินผลทดลองงานเพื่อพิจารณาบรรจุตามตาแหน่ง
หน้าที่ที่เหมาะสม และหากภายในระยะเวลาที่ทดลองปฏิบัติงานพนักงานทดลองงานเป็ นผู้ที่ไม่มีความสามารถ
หรือเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสม หรือผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจหรือกระทาการใดๆ อันส่อให้เห็นว่าเป็น การทุจริตต่อหน้าที่
หรือในกรณีอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็น ผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะทางานต่อไป บริษัทฯ มีสิทธิเลิกจ้างได้
โดยจะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
2.7 เมื่ อ พนั ก งานทดลองงานได้ ป ฏิ บั ติ ง านครบระยะเวลาทดลองงานแล้ ว และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้
ประเมินผลงานแล้ว เห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจา และจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่ างๆ
ตามที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้
2.8 สาหรับพนักงานที่บริษัทฯ ว่าจ้างพิเศษ โดยมีกาหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และถูกเลิกจ้างเมื่อ
ครบกาหนดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น
2.9 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กร การสับเปลี่ยนหน้ าที่ในการทางาน การแต่งตั้งโดยย้ายพนักงาน
การเลื่อนตาแหน่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้ดาเนินกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการว่าจ้างการบรรจุ
การสับเปลี่ยนหน้าที่การทางาน การแต่งตั้งการเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้ายพนักงาน การยุบหน่วยงาน การกาหนด
หน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานตามความเหมาะสมและสภาพการทางาน ตลอดจนการมอบหมาย
ให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานหรือทาธุรกิจให้แก่บริษัท ฯ ได้ตามความเหมาะสมของการดาเนินธุรกิจ ซึ่ง
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พนักงานที่ได้รับมอบหมายงานที่บริ ษัทฯกาหนดจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ บริษัทฯได้กาหนดไว้ โดยบริษัทฯจะ
ประกาศให้พนักงานทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันก่อนมีการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3
วันทางาน เวลาทางาน เวลาพัก และการบันทึกเวลาทางาน
1. วันทางานปกติ บริษัทฯ กาหนดเวลาทางานปกติไว้ดงั ต่อไปนี้
1.1 พนักงานทางานเวลาปกติ
วันทางานปกติ คือ วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ทางานสัปดาห์ละ 6 วัน
เวลาทางานปกติ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เวลาพัก

เวลา 12.00 - 13.00 น.

2. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลาทางานที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด
2.1 บันทึกเวลาเข้าทางานและเลิกงานด้วยตนเองทุกครั้ง หากไม่สามารถบันทึกเวลาได้ด้วยสาเหตุใดก็
ตาม ต้องให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่มีตาแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไป เป็นผู้รับรองการมาปฏิบัติงาน หากไม่
ปฏิบัติเช่นนั้นให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นละทิ้งหน้าที่
2.2 ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถบันทึกเวลาเข้า – ออก ในการทางานได้ แต่จาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่งาน
ของบริษัทฯ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัท ฯ พนักงานต้องส่งรายงานการ
ทางานให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบ เพื่อให้หัวหน้างานส่งรายงานการทางานให้บริษัทฯทราบต่อไป
2.3 การบันทึกเวลาทางานแทนกัน การแก้ไขบัตรบันทึกเวลาทางาน หรือลงบันทึกเวลาที่ไม่ตรงกับความ
เป็นจริง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงจะถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับ
เงินค่าชดเชยใดๆ
2.4 การมาทางานสาย คือการมาทางานและลงบันทึกเวลาเข้าทางานหลังจากเวลาที่บริษัทฯได้กาหนดไว้
2.5 การมาทางานสาย และการกลับก่อนเวลาเลิกงาน จะมีผลต่อการพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนหรือ
เงินพิเศษ (โบนัส) ประจาปี
2.6 ความรับผิดชอบของพนักงานประจาเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายถือว่า เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง การ
เรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การแก้ไขสิ่งบกพร่อง การยอมรับฟังข้อผิดพลาด ถือเป็นข้อปฏิบัติหลักของพนักงาน
2.7 งานที่บริษัทฯมอบหมายให้พนักงานผู้ใดรับผิดชอบในเขตพื้นที่ใดๆ ถือว่าบริษัทฯได้ให้ความไว้วางใจ
กับพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบนั้นๆ พนักงานผู้นั้นจาเป็นจะต้องดูแลรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ ทั้งในเวลางานและ
นอกเหนือเวลางาน งานที่ได้รับผิดชอบถือว่าเป็น สิ่งสาคัญ หากมีความจาเป็นต้องทางานเร่งด่วนนอกเหนือเวลา
การทางาน พนักงานผู้นั้นจะต้องสามารถทางานได้ในทันที
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หมวดที่ 4
วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด
1. วันหยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน
1.1 วันหยุดประจาสัปดาห์ปกติของบริษัทฯ คือวันอาทิตย์
1.2 พนักงานบางสายงาน บริษัทฯ อาจกาหนดวันหยุ ดประจาสัปดาห์เป็นวันใดก็ได้ หลังจากทางาน
มาแล้ว 6 วัน และอาจต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียน วันหยุดประจาสัปดาห์ตามความเหมาะสมและความจาเป็น ซึ่ง
อาจมิใช่วันอาทิตย์ ทั้งนี้จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
2. วันหยุดตามประเพณี
บริษัทฯ กาหนดวันหยุดประเพณี ปี ละไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ พิจารณาจาก
วันหยุดราชการประจาปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงวันหยุดได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งบริษัท ฯ จะประกาศให้พนักงานทราบเป็นการล่วงหน้า
ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะประกาศให้ทราบก่อนวันหยุด 7 วัน
2.1 กรณีลักษณะงาน หรือสภาพของงานต้องทาติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน บริษัทฯจะตกลง
กับพนักงานว่าจะหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันอื่น หรือบริษัทฯจะจ่ายค่าทางานในวันหยุดตามประเพณี
นั้นให้เป็นกรณีๆ ไป
3. วันหยุดพักผ่อนประจาปี
3.1 พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว และได้รับบรรจุเ ป็นพนักงานประจา มีสิทธิ ลาหยุดพักผ่อน
ประจาปี โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทางานตามเงื่อนไขดังนี้
ทางานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี

มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปี 6 วันทางาน

ทางานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี

มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปี 10 วันทางาน

ทางานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี

มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปี 15 วันทางาน

ทางานครบ 5 ปีขึ้นไป

มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปี 20 วันทางาน

อนึ่ง พนักงานสามารถสะสมวันลาหยุดพักผ่อนประจาปีรวมกับปีถัดไปได้ ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่งๆ
ต้องไม่เกิน 30 วัน ส่วนที่เกินให้ตัดทิ้ง
3.2 บริษัทฯ สามารถกาหนดวันหยุดพักผ่อนประจาปีให้แก่พนักงานได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
3.3 พนักงานที่มีความประสงค์ขอลาหยุดพักผ่อนประจาปี ต้องได้รับการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทางาน โดยใช้แบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กาหนด
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์การทางานล่วงเวลา และการทางานวันหยุด
1. หลักทั่วไป
1.1 ในกรณีที่ลักษณะของงานต้องทางานติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉินโดย
จะหยุดเสียมิได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ให้พนักงานทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุดได้เท่าที่จาเป็น
1.2 การทางานล่วงเวลา ทางานในวันหยุด หรือทางานล่วงเวลาในวันหยุด จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลาดับ หรือผู้ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายก่อนทุกครั้ง พนักงานจึงสามารถทางานล่วงเวลา
ทางานวันหยุด หรือทางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ โดยพนักงานจะต้องบันทึกเวลาการทางานด้วยตนเองทุกครั้ง
1.3 พนักงานที่ทางานล่วงเวลา ทางานในวันหยุด หรือทางานล่วงเวลาในวันหยุด โดยไม่ได้รับอนุมัติหรือ
ไม่ได้บันทึกเวลาการทางาน พนักงานผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทางานล่ วงเวลาค่าทางานในวันหยุด หรือค่า
ทางานล่วงเวลาในวันหยุด
หมวดที่ 6
การใช้แรงงานหญิง
1. ห้ามมิให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทางานระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. ทางานล่วงเวลา ทางานใน
วันหยุดหรือทางานล่วงเวลาในวันหยุด ยกเว้นพนักงานหญิงมีครรภ์ทางานในตาแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการงาน
ธุรการ หรืองานที่เกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี บริษัทฯ อาจให้พนักงานนั้นทางานล่วงเวลาในวันทางานได้เท่าที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ โดยได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อนเป็นคราวๆ ไป
2. ห้ามมิให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทางานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(2.1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
(2.2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(2.3) งานยก แบกหาบหาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก เกิน 15 กิโลกรัม
(2.4) งานอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
3. กรณีที่พนักงานซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทางานใน
หน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้พนักงานนั้นมีสิทธิ์ขอให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราว
ก่อนหรือหลังคลอด โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานนั้น
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หมวดที่ 7
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด
1. บริษัทฯ กาหนดจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด ให้แก่พนักงาน
ในวันทางานปกติ โดยจ่ายให้ ณ สถานที่ทาการของบริษัทฯ หรือจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
1.1 ในกรณีที่จา่ ยผ่านบัญชีธนาคาร พนักงานต้องเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารที่บริษัทฯ กาหนดไว้
1.2 การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด เป็นเงินสกุลไทย
เท่านั้น
1.3 เงินค่าจ้าง หรือเงินเดือน บริษัทฯ ถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัดที่ห้ามเปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้
พนักงานผู้ใดที่เปิดเผยค่าจ้าง หรือเงินเดือน ให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นพนักงานด้วยกันทราบ บริษัทฯ ถือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
1.4 บริษัทฯ กาหนดจ่ายค่าจ้างให้พนักงานประจา โดยจ่ายในทุกวันที่ 30 ของเดือน หรือตามที่กาหนด
สาหรับลูกจ้างประเภทอื่น ให้มีการจ่ายค่าจ้างตามที่ได้ตกลง
ในกรณีวันจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด ตรงกับวันหยุด
ธนาคาร หรือวันหยุดของบริษัทฯ หรือวันหยุดประเพณี บริษัทฯ จะจ่ายในวันทางานปกติล่วงหน้าก่อน 1 วัน
2. เมื่อพนักงานได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด หรือเงินอื่นๆ แล้ ว
พนักงานจะต้องตรวจสอบจานวนเงินที่ลงบันทึกการจ่าย (ใบแจ้งเงินเดือน) ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่ตรงกั น
พนักงานจะต้องแจ้งให้แผนกทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาทราบทันที เพื่อที่จะได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้องต่อไป
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานเท่ากับค่าจ้างในวันทางานสาหรับวันหยุดดังต่อไปนี้
(1) วันหยุดประจาสัปดาห์ เว้นแต่พนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง
(2) วันหยุดตามประเพณี
(3) วันหยุดพักผ่อนประจาปี
4. เงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นๆเนื่องใน
การจ้างงานของพนักงาน ส่วนหนึ่งจะถูกหักไว้ตามกรณีดังต่อไปนี้
4.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด ซึ่งบริษัทฯ จะหักทุกเดือน และหากจะมีการ
ชาระภาษีเพิ่มเติมในปลายปี พนักงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และชาระเพิ่มเติมด้วยตนเองเมื่อยื่นแบบการเสีย
ภาษี
4.2 เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคมตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
4.3 เงินสมทบอื่นๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ต้องหักจากเงินค่าจ้าง
4.4 กรณีอื่นๆ ที่ได้รับความยินยอมจากพนักงานให้บริษัทฯ หักจากเงินค่าจ้างได้

8
5. ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกจ้างพนักงาน บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าทางานล่วงเวลา
ในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้างงานให้แก่พนักงานตามที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับภายใน 30 วัน
นับแต่วันเลิกจ้าง
6. ในกรณีพนักงานลาออกจากงาน ซึ่งยังมีรายได้ค้ างรับ เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าทางาน
ล่วงเวลาในวันหยุด หรือรายได้อื่นๆ เป็นต้น บริษัทฯ กาหนดให้พนักงานดังกล่าวมาติดต่อขอรับเงินค่าจ้างดังกล่าว
ได้ภายใน 30 วัน หรือจะจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานก็ได้
7. กรณีที่พนักงานถึงแก่กรรม บริษัท ฯ จะง่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าทางานล่วงเวลาใน
วัน หยุ ด และเงิน ผลประโยชน์ อื่นเนื่ องในการจ้ างงาน ให้ แก่ ครอบครัว ของพนักงาน หรือผู้ รับ ผลประโยชน์ที่
พนักงานได้แจ้งชื่อไว้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
8. อัตราค่าทางานล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด
ประเภทของการทางาน
ค่าล่วงเวลาในวันทางานปกติ
ค่าทางานในวันหยุดประจาสัปดาห์
ค่าทางานในวันหยุดตามประเพณี/วันหยุดพักผ่อน
ประจาปี
ค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด

พนักงานประจา
1.5 เท่าของค่าจ้างในวันทางานตามจานวนชั่วโมงที่
ทางานเกินเวลา ค่าล่วงเวลาในวันทางานปกติ
1 เท่าของค่าจ้างในวันทางานตามจานวนชั่วโมงที่ทางาน
1 เท่าของค่าจ้างในวันทางานปกติตามจานวนชั่วโมงที่
ทางาน
3 เท่าของค่าจ้างในวันทางานปกติตามจานวนชั่วโมงที่
ทางาน

9. พนั กงานซึ่งมีอ านาจหน้ าที่ หรื อ บริ ษัท ฯ ให้ ทางานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่มีสิ ทธิได้รับค่าทางาน
ล่วงเวลา และค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุด
9.1 พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือพนักงานซึ่งมีอานาจหน้ าที่ทาการแทนบริษัทฯ สาหรับกรณี
การจ้าง การให้บาเหน็จ หรือการเลิกจ้าง
9.2 งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปทางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่
อาจกาหนดเวลาทางานที่แน่นอนได้
10. การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของพนักงาน
10.1 พนักงานที่มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดา (ภ.ง.ด. 9) เป็นประจาทุกปี ภายในเดือนมีนาคม
10.2 สาหรับภาษีเงินได้ที่บริษัทได้หักไว้ทั้ งปีตามข้อ 10 (10.1) บริษัทฯ จะออกหนังสือแสดงรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับพนักงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งพนักงานสามารถใช้ เป็นหลักฐานใน
การยื่นประกอบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีตามกฎหมาย
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หมวดที่ 8
วันลา และหลักเกณฑ์ในการลา
การลาหยุดทุกกรณี พนักงานต้องกรอกข้อความในใบลา ตามรูปแบบที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ แล้วนาเสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงถัดไปพิจารณา เมื่อได้รับการเห็นชอบแล้วพนักงานจึงจะ
หยุดได้ จึงจะถือว่าใบลานั้นสมบูรณ์
1. ประเภทของการลา บริษัทฯ ได้กาหนดประเภทการลาไว้ดังนี้
1.1 ลาปุวย
1.2 ลากิจธุระอันจาเป็น
1.3 ลาคลอดบุตร
1.4 ลาเพื่อรับราชการทหาร
1.5 ลาเพื่อทาหมัน
1.6 ลาอุปสมบท
1.7 ลาเพื่อการฝึกอบรม
2. หลักเกณฑ์การลา
2.1 การลาปุวย
2.1.1 พนักงานมีสิทธิ ลาปุวยเพื่อพักรักษาตัวได้เท่าที่ปุวยจริง โดยได้รับค่าจ้ างเท่ากับอัตรา
ค่าจ้างในวันทางาน ตลอดระยะเวลาที่ปุวย แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทางาน
2.1.2 วันลาปุวยของพนักงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพนักงานเจ็บปุวย บาดเจ็บหรือด้วยเหตุอื่น
จนทาให้ไม่สามารถทางานได้ โดยไม่ทราบล่วงหน้า
2.1.3 หากพนักงานปุวยในขณะปฏิบัติหน้าที่จนไม่สามารถทางานต่อไปได้ ให้ขออนุมัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อกลับไปหรือรับการตรวจรักษาทางการแพทย์ และเมื่ อกลับมาทางานตามปกติ แล้วให้
ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาในทันที
2.1.4 การลาปุวยที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ และต้องยื่น ใบลาตามแบบของบริษัทฯ ต่อผู้บัง คับบัญชาโดยตรงของตนในวันแรกที่กลับเข้า
ทางาน
2.1.5 การลาปุวยตั้งแต่ 3 วันทางานขึ้นไป พนักงานจะต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์แผน
ปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือสถานพยาบาลของทางราชการ (ต้นฉบับ) มาแสดงทุกครั้ง ถ้าพนักงานไม่อาจเสดงหนังสือ
รับรองจากแพทย์แผนปังจุบันชั้นหนึ่ง หรือสถานพยาบาลของทางราชการได้ ให้พนักงานชี้แจงให้บริษัทฯ ทราบ
หากชี้แจงไม่ชัดเจนให้ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่การงาน โดยไม่มี เหตุผลอันสมควรจะถูก เลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงิน
ค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
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2.1.6 พนักงานที่ลาปุวย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบ่อยครั้ง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าไม่ปุวยจริง
บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามความเหมาะสม ซึ่งพิจารณาเป็นกรณีไป
2.1.7 ในกรณีที่พนักงานปุวยเป็นโรคซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะต้อง
หยุดพักรักษาตัวติดต่อกันหรือไม่ก็ตามบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าสมควรเลิกจ้างพนักงานผู้นั้นหรือไม่ก็ได้
2.1.8 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์จะให้แพทย์ที่บริษัทฯ แต่งตั้งทาการตรวจร่างกายของพนักงานคนใด
คนหนึ่ง และให้ความเห็นว่ าพนักงานนั้นๆ มีสุขภาพทางกายและจิ ตเหมาะสมที่จะทางานอยู่กับบริษัทฯ ต่อไป
หรือไม่
2.1.9 การลาปุวยที่เป็นเท็จ นอกจากจะเป็นการแจ้งรายงานข้อมูลไม่จริงต่อผู้บัง คับบัญชาแล้ว
ยังถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงต่อบริษัทฯ ฐานกระทาการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตาม ระเบียบ
2.1.10 การลาปุวยเนื่องจากการทางานให้กับบริษัท ฯ การลาดังกล่าวจะต้องเกิดจากการ
เจ็บปุวยหรือประสบอุบัติเหตุ เนื่ องมาจากการปฏิบัติงานให้บริษัท ฯ โดยพนักงานสามารถจะหยุดพักรักษาตัวได้
ตามจ านวนวั น ที่ แ พทย์ ร ะบุ โดยพนั ก งานจะต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากแพทย์ แผนปั จ จุ บั น ชั้ น หนึ่ ง หรื อ
สถานพยาบาลของทางราชการมาแสดง และให้ผู้บังคับบัญชาลงชื่อรับรองว่าการลาปุวยนั้นเกิดจากการปฏิบั ติงาน
ให้กับบริษัทฯ จริง การลาปุวยเนื่องจากการทางานนี้บริษัทฯ จะไม่ถือเป็นวันลาปุวย
2.2 การลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็น
2.2.1 พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วที่ทางานกับบริษัทฯ ไม่ครบ 1 ปี อาจลาเพื่อไปปฏิบัติ
กิจธุระอันจาเป็นได้ตามความจาเป็น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
2.2.2 พนักงานที่ทางานกับบริษัทฯครบ 1 ปีมีสิทธิลากิจธุระอันจาเป็น ได้ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน
ทางานโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทางาน ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
2.2.3 การลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นโดยได้รับค่าจ้างตามข้อ 2.2.2 ในที่นี้หมายความรวมถึงการ
ลาตามประเภทที่กาหนดไว้ดังนี้ โดยพนักงานจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการลาทุกครั้ง
(1) บิดา มารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสและบุตรของพนักงาน เจ็บปุวยซึ่งจาเป็นต้องได้รับการ
ดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษหรือต้องนาส่งโรงพยาบาล
(2) ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายคลอดบุตร
(3) ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งศาล เช่น เป็นพยานต่อศาล เป็นต้น
(4) ติดต่องานราชการและไม่สามารถไปดาเนินการในวันหยุดของบริษัท ฯ หรือมอบหมายให้
บุคคล อื่นไป กระทาแทนได้ เช่น ทาบัตรประชาชน เป็นต้น
(5) ติดต่อธนาคาร หรือบริ ษัทฯ เงินทุน เพื่อทาธุรกรรมต่ างๆ และไม่สามารถไปทาในวันหยุด
ของบริษัทฯ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปกระทาการแทนได้
(6) เข้าพิธีสมรสตามประเพณี
(7) บิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสและบุตรของพนักงาน เสียชีวิต
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(8) การลาเนื่องจากที่อยู่อาศัยของพนักงานได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้า
ท่วม แผ่นดินไหว และลมพายุ เป็นต้น
อนึ่งคาว่า "คูส่ มรส" หมายถึง คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
"บุตร" หมายถึง บุตรที่เกิดจากภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว
เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
2.2.4 นอกเหนือจากการลากิจตามข้อ 2.2.3 (1) - (8) แล้ว พนักงานอาจขอลาเพื่อกิจธุระอัน
จาเป็นทั้งนี้พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทางาน และจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเสียก่อน ในกรณีที่พนักงานมีความจาเป็นไม่สามารถจะลาล่วงหน้าได้ โดยมีหลักฐาน
ยืนยันหรือเหตุผลอันสมควร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป
2.3 การลาคลอดบุตร
2.3.1 พนักงานหญิงที่มีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อการคลอดบุตร ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยรวม
วันหยุด ระหว่างลาด้วย บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างในวันทางานให้แก่พนักงานซึ่งลาคลอดบุตรตลอดระยะเวลาที่ลา แต่
ไม่เกิน 45 วัน และเมื่อครบกาหนดลาคลอดแล้ว ให้พนักงานยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาทันที พร้อมใบรับรอง
แพทย์และสูติบัตรของบุตรมาแสดงต่อบริษัทฯ
2.3.2 การลาในกรณีต่อไปนี้ บริษัทฯ ไม่ถือเป็นการลาคลอด ได้แก่
(1) ลาไปตรวจครรภ์ ให้ถือเป็นลากิจธุระอันจาเป็น
(2) ลาเพราะมีอาการแพ้ทอ้ ง ให้ถือเป็นการลาปุวย
(3) ลาหยุดเนื่องจากการแท้งบุตร ให้ถือเป็นการลาปุวย
(4) ในกรณีที่พนักงานหญิงที่มีครรภ์คลอดบุตรออกมาก่อน 28 สัปดาห์ และทารก
เสียชีวิตให้ถือเป็นการลาปุวย แต่หากมีชีวิตให้ถือว่าเป็นการลาคลอดบุตร
(5) ในกรณีที่พนักงานหญิงที่มีครรภ์คลอดบุตรออกมาหลังจากครบ 28 สัปดาห์ และไม่
ว่าทารกจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการลาคลอดบุตร
2.4 การลาเพื่อรับราชการทหาร
2.4.1 กรณีที่ทางกระทรวงกลาโหมได้ออกหมายเรียกตัวพนักงาน เพื่อเข้ ารับการฝึกทางทหาร
การระดมพล ทดสอบความพร้อม ฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยพนักงานจะได้รับ
ค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน (โดยนับต่อเนื่องและรวมวันหยุด)
2.4.2 พนักงานจะต้องยื่นใบลาตามแบบที่บริษัท ฯ กาหนด พร้อมหมายเรียกในการเข้ารับ
ราชการทหาร ตามข้อ 2.4.1 ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นหลักฐานในการอนุ มัติการลา และบริษัทฯอนุญาตให้
พนักงานผู้นั้นกลับเข้ามาทางานกับบริษัทฯ ในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่นที่เหมาะสม โดยได้รับค่าจ้างในอัตราที่
ได้รับครั้งสุดท้ายก่อนไปรับราชการทหาร
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2.4.3 การลาเพื่อรับราชการทหาร พนักงานจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7
วัน ทางาน นับจากวันที่ได้รับหมายเรียก และต้องกลับเข้าทางานภายใน 3 วันนับจากวันที่พ้นหน้าที่ทางราชการ
ทหาร หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานไม่มีการติดต่อกับบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
ปฏิเสธที่จะเข้าทางานในตาเหน่งที่บริษัทฯ เสนอให้ (โดยตาแหน่งและค่ าจ้างไม่ต่ากว่าเดิม) ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
ในการที่จะทางานกับบริษัทฯ ต่อไป และให้ถื อว่าพนักงานผู้นั้นประสงค์ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ฯ
โดยสมัครใจ
2.5 การลาเพื่อทาหมัน
2.5.1 บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อการทาหมัน และมีสิทธิลาเนื่องจากการทาหมันได้โดย
ได้รับ ค่าจ้าง ทั้งนี้จานวนวันลาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งเป็นผู้กาหนด
2.5.2 พนักงานที่ลาเพื่อทาหมันและมีสิทธิลาเนื่องจากการทาหมัน จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันทางาน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะลาหยุดได้
2.5.3 เมื่อกลั บ เข้ามาทางานในวันแรก พนัก งานจะต้องยื่นหนังสื อรับรองจากแพทย์ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อ เป็นหลักฐานประกอบการลา
2.6 การลาเพื่ออุปสมบท
บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานชายขอลาอุปสมบท ในพุทธศาสนาได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.6.1 ต้องไม่เคยอุปสมบทมาก่อน
2.6.2 ทางานกับบริษัทฯ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุเข้าเป็น
พนักงานประจาและไม่เคยใช้สิทธิมาก่อนในขณะที่ เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีสิทธิลาบวชได้ไม่เกิน 30 วัน
(รวมวันหยุด โดยจะได้รับค่าจ้างในวันทางานไม่เกิน 15 วันทางาน)
2.6.3 พนักงานชายที่ประสงค์ลาบวช ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและยื่นใบลาเพื่อขออนุมัติ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และพนักงานจะลาได้หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว เท่านั้นสิทธิการลาสาหรับกรณีนี้มี
เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่ทางานกับบริษัทฯ
2.6.4 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการลา พนักงานต้องกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 3 วัน และ
แสดงหลักฐานใบรับรองจากเจ้าอาวาสของวัดที่พนักงานเข้ าอุปสมบทมาแสดงต่อบริษัทฯ ด้วย หากพนักงานไม่
ติดต่อกลับบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเกิน 3 วัน บริษัทฯ จะถือเป็นการละทิ้งหน้ าที่การงาน ซึ่งจะถูก
พิจารณาโทษตามระเบียบต่อไป
2.7 การลาเพื่อฝึกอบรม
บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถในกรณีดงั ต่อไปนี้
2.7.1 เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะความชานาญเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน โดยต้องมีโครงการหรือหลักสูตร และกาหนดช่วงเวลาของโครงการ
หรือหลักสูตรที่แน่นอนและชัดเจน
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2.7.2 ในการลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้พนักงานแจ้ง
ถึ ง เหตุ ที่ ล าโดยชั ด เจน พร้ อ มแสดงหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ถ้ า มี ) และต้ อ งยื่ น ใบลาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ
ผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันลา เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วจึงจะหยุดงานได้
2.7.3 การลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จะไม่จ่ายค่าจ้ างตลอด
ระยะเวลาที่ลา เว้นแต่กรณีการลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒ นาความรู้ความสามารถดังกล่าว เป็นกรณีที่บริษัท ฯ
เป็นผู้ส่งพนักงานไปอบรม หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ในปี ที่ ล านั้ น พนั ก งานเคยได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าเพื่ อ การฝึ ก อบรมหรื อ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 3 ครั้ง
(2) บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การลาของพนักงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
หมวดที่ 9
วินัย และการลงโทษทางวินัย
1. วัตถุประสงค์ บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้การดาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นธรรม และก่อให้เกิดความสงบสุขในการทางานร่วมกัน
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยอันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและบริษัทฯ
1.3 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานในเรื่องวินัย ในการปฏิบัติของบริษัทฯ
1.4 เพื่อเป็นแนวทางของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาส่งเสริม แก้ไข หรือปรับปรุง ความประพฤติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
2. นโยบาย บริษัทฯ ได้วางนโยบายในเรื่องวินัยของพนักงานไว้ดังนี้
2.1 โดยหลักเกณฑ์แล้ว ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาจะต้องพยายามปูองกันมิให้เกิดปัญหา
ในการลงโทษทางวินัย ด้วยการใช้หลักเกณฑ์การบริหารบุคคลหรือการปกครองที่ดี
2.2 โดยปกติแล้วการดาเนินการลงโทษทางวินัยจะทาเป็นขั้นตอน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสปรับปรุง
ตนเอง นอกเสียจากความผิดนั้นมีลักษณะร้ายแรง
3. วินัยพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน พนักงานต้องปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
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3.1 วินัยทั่วไป
3.1.1 พนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบข้องบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้
โดยเคร่งครัด
3.1.2 พนักงานต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนเองให้กับบริ ษัทฯ ทราบ ในกรณี
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่อาศัย สมรส/หย่าร้าง มีบุตร บุคคลในครอบครัวเสียชีวิตเปลี่ยนบัตร ประจาตัวประชาชน
การศึกษาอบรมเพิ่มเติมเฉพาะที่ได้รับวุฒิบัตร ทั้งนี้ให้แจ้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3.1.3 พนักงานต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณ
บริษัทฯและพื้นที่การทางานของพนักงาน และไม่ทิ้งสิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใดๆ นอกจากภาชนะที่บริษัทฯ จัดไว้
3.1.4 ไม่ช่วยเหลือสนับสนุน ชักจูง รู้เห็นเป็นใจหรือเพิกเฉยต่อการกระทาความผิดของพนักงาน
อื่น
3.1.5 พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือปกปิดข้อเท็จจริง อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับ
ความเสียหาย หากพนักงานปกปิดข้อมูลหรือเพิกเฉยการกระทาความผิดของเพื่อนร่วมงาน ถือว่ากระทาร่วมกัน
ปกปิด มีโทษเสมือนผู้กระทาความผิด
3.1.6 พนักงานต้องไม่ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น หรือเหยียดหยามผู้บังคับบัญชาหรือ
ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อ หรือกระทาอื่นๆ ที่เป็นการอันไม่สมควร
3.1.7 พนั กงานต้องไม่ใช้ เวลาทางานต้อนรับ หรือพบปะผู้ มาเยื อนในธุรกิจ ส่ ว นตั ว หาก
จาเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน และให้ใช้สถานที่ตามที่บริษัทฯ จัดไว้โดยใช้เวลาเท่าที่จาเป็น
3.2 การมาทางาน
3.2.1 พนักงานต้องมาทางานอย่างปกติ สม่าเสมอ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งตาม
วันและเวลาทางานของตน
3.2.2 พนั ก งานต้อ งสวมชุด ฟอร์ม และติด บัต รประจาตัว พนั กงานตามที่บ ริษั ทฯกาหนด
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
3.2.3 พนักงานที่บริษัทฯ กาหนดให้บันทึกเวลาทางาน ต้องบันทึก เวลาด้วยตนเองทุกครั้ง เมื่อ
เข้าทางาน เลิกงาน และหรือ ตามระเบียบที่บริษัทฯ กาหนด ห้ามบันทึกเวลาแทนผู้อื่น หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่น
บันทึกเวลาให้ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
3.2.4 พนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา หรือการหยุดอย่างเคร่งครัด
3.2.5 พนักงานต้องไม่เสพสุรา หรือสารเสพติด หรืออยู่ในอาการมึนเมา หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์หรือ
อิทธิพลของแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดภายในบริษัทฯและเวลาในการปฏิบัติงาน
3.2.6 ห้ามละทิ้งหน้าที่ หรือขาดงาน
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3.3 การรักษาความลับของบริษัทฯ
3.3.1
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

พนั กงานต้องรั กษาความลั บของลู ก ค้า ของบริษัท ฯ และพนักงานอื่น หรือบุคคลที่

3.3.2 พนักงานต้องรักษาความลับและชื่อเสียงของบริษัทฯ
3.3.3 พนักงานต้องไม่เปิด เผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเอง หรือของ
ผู้อื่นจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ทาให้พนักงานผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
3.3.4. พนักงานที่ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ประกอบการ
ค้าขายใดๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน บริษัทฯ และเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทฯ หรือประกอบ
กิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับกิจการของบริษัท ฯโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้ลาออก หรือพ้นสภาพ
การเป็นพนักงานของบริษัทฯเกินกว่า 5 ปี
3.4 การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3.4.1 พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจอื่นใด อันอาจมีผลกระทบกระเทือน
ถึง ประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
3.4.2 พนักงานต้องรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ
3.4.3 พนักงานต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยถือเสมือนว่าเป็นผลประโยชน์ของตนเอง
3.5 การใช้และการระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
3.5.1 พนักงานต้องระวังทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหาย หรือถูกทาลายไปแม้จะไม่ใช่หน้ าที่
โดยตรงของตน
3.5.2 พนักงานต้องใช้และบารุงรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนบุ คคลทั่วไปพึงใช้และ
บารุงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
3.6 ความซื่อสัตย์สุจริต
3.6.1 พนักงานต้องไม่เปลี่ยนแปลง ปลอม แก้ไข ตัดทอน หรือทาลายเอกสารต่างๆ ของ
บริษัทฯหรือเอกสารที่มีการเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานโดยไม่มีอานาจหน้าที่ที่จะกระทาการดังกล่าว
3.6.2 พนักงานต้องไม่กระทาการโยกย้าย สับเปลี่ยน แก้ไข ปิดบัง ซ่อนเร้น สินค้าของบริษัทฯ
เพื่อให้ตนได้รับผลประโยชน์จากบริษัทฯ
3.6.3 พนั กงานต้องให้ความร่ว มมือกับบริษัท ฯ ในการสอบสวนเรื่องต่างๆ ตามที่บริษัทฯ
ต้องการและในการร่วมมือดังกล่าว พนักงานจะต้องกระทาการต่างๆ ด้วยความสุจริต
3.6.4 พนักงานต้องไม่รับ หรือให้สินบนในการปฏิบัติหน้าที่ หรือหลอกหลวงผู้อื่น หรือรับ
ทางานให้กับ บริษัทฯ ใดๆ ที่มีประเภทธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ปัจจุบันที่ตนเป็นลูกจ้างอยู่
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3.6.5 พนักงานจะต้องบริการลูกค้าเต็มความสามารถหรือจะต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
อย่างสูงสุด
3.7 ความประพฤติ
3.7.1 พนั ก งานต้ อ งเชื่อ ฟั ง และปฏิบั ติ ต ามระเบี ยบ ข้ อ บัง คั บ คาสั่ ง อั นชอบธรรมของ
ผู้บังคับบัญชา หรือบริษัทฯ ทั้งคาสั่งด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร และการสื่อข้อความอื่นๆ
3.7.2 พนักงานต้องไม่ยุยงส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแตกความสามัคคี ทะเลาะวิวาททาร้าย
ร่างกายในหมู่พนักงานของบริษัทฯ ด้วยกันเอง หรือกับบุคคลภายนอกบริเวณบริษัทฯ
3.7.3 พนักงานต้องไม่สนับสนุนให้พนักงานอื่นกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา หรือบริษัทฯ
รวมทั้งก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบริษัทฯ
3.7.4 พนักงานต้องเป็ นผู้มีสัมมาคารวะ ห้ามพูดจาไม่สุ ภาพ ก้ าวร้ าว หรือแสดงข้อความ
หรื อ กริ ย าอาการอั น เป็ น การไม่ สุ ภ าพ เหยี ย ดหยาม หรื อ ข่ ม ขู่ ประณาม หรื อ ดู ห มิ่ น ต่ อ พนั ก งานอื่ น หรื อ
ผู้บังคับบัญชาหรือคู่ค้าและลูกค้าโดยเด็ดขาด
3.7.5 พนักงานต้องไม่เป็นผู้ดาเนินการ หรือ ยุยงให้มีการละเมิดข้อตกลง กระทา หรือร่วม
กระทาการนัดหยุดงาน โดยผิดกฎหมาย โดยฝุาฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
3.7.6 พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3.7.7 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเวลาทางานหรือนอกเวลาทางาน
ก็ตาม
3.7.8 พนักงานต้องไม่นายาเสพติด สิ่งผิ ดกฎหมายเข้ามาในบริเวณบริษัทฯ เพื่อการเสพ
จาหน่ายจ่าย แจก หรือเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ทั้งในเวลาทางานและนอกเวลาทางาน
4. การลงโทษทางวินัย
4.1 ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้พิจารณาความผิดและลงโทษพนักงานที่กระทาความผิด
4.2 การกระทาที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง
4.2.1 การเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเวลาทางานหรือนอกเวลาทางาน
ก็ตาม
4.2.2 พนักงานต้องไม่นายาเสพติดผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณบริษัทฯ เพื่อการเสพ จาหน่าย
จ่าย แจก หรือเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ทั้งในเวลาทางานและนอกเวลาทางาน
4.2.3. กระทาการทุจริตบริษัทฯ หรือกระทาการให้ชื่อเสียงบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
4.3 พนั กงานที่กระทาผิ ดวินั ย จะได้รับ การพิจารณาลงโทษหนักเบาตามลั กษณะความผิ ด โดยไม่
จาเป็นต้องลงโทษตามลาดับ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการกระทาความผิดดังนี้
-

การตักเตือนด้วยวาจา

-

การตักเตือนเป็นหนังสือ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
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-

ไม่พิจารณาขึ้นเงินเดือน หรือโบนัส

-

การตักเตือนเป็นหนังสือและพักงานโดยไม่จ่า ยค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเลิกจ้างโดยไม่
จ่ายค่าชดเชย

-

การลงโทษไม่จาเป็นต้องเรียงตามลาดับขั้นตอนเสมอไป การกระทาผิดซ้าจะยั งส่งผลให้
ถูกลงโทษเพิ่มขึ้น การกระทาผิดที่ร้ายแรงครั้งเดียวอาจถูกเลิกจ้างทันที

การพิจารณาลงโทษพนักงานที่กระทาผิดวินัยจะนาลักษณะความผิด ผลของความเสียหายสภาพแวดล้อม
และความประพฤติของบุคคลผู้กระทาความผิดนั้นๆ มาพิจารณาประกอบการลงโทษด้วย
5. การพักงาน
5.1 ในกรณีที่พนักงานทาผิดวินัย บริษัทฯ จะมีคาสั่งพักงานระหว่างสอบสวนหรือไม่ก็ได้ โดยจะแจ้งเป็น
หนังสือ โดยระบุความผิด และกาหนดระยะเวลาพักงานเพื่อสอบสวนได้ไม่เกิน 7 วัน ในกรณีที่ บริษัทฯ ให้พักงาน
บริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบก่อนการพักงาน ในระหว่างการพักงานบริษั ทฯ จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานตาม
อัตราที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทางาน เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นและปรากฏว่าพนักงาน
ไม่มีความผิดบริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างในส่วนที่เหลือ พร้อมกับดอกเบี้ ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ให้กับพนักงานตาม
สิทธิที่พนักงานจะได้รับเช่นเดียวกับในวันทางานปกติ นับแต่วันที่พนักงานถูกพักงาน และให้ถือว่าการพักงานเพื่อ
การสอบสวนนั้นเป็นการทางานดังเช่นปกติ โดยบริษัทฯ จะไม่นามาพิจารณาร่วมกับการประเมินผลงาน
5.2 กรณีที่พนักงานถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด และบริษัทฯ ได้สอบสวนแล้วพบว่ากระทาความผิด
จริง และเห็นสมควรลงโทษทางวินั ยพนักงานผู้นั้นโดยการพักงาน และให้ถือว่าการพักงานในกรณีนี้พนักงานจะ
ไม่ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทน
5.3 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานที่อยู่ระหว่างการถูกพักงานเข้ามาภายในบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บริหารขึ้นไป ผู้ฝุาฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยและดาเนินคดีตามกฎหมาย
หมวดที่ 10
การพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและค่าชดเชย
1. การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
บริษัทฯ จะถือว่าพนักงานจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 พนักงานถึงแก่กรรม
1.2 พนักงานลาออก
1.2.1 พนักงานประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงานจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาของตนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
1.2.2 ในระหว่างที่แจ้งล่วงหน้า พนักงานที่ประสงค์จะลาออกยังต้องปฏิบัติงานตามปกติ และมี
สิทธิขอลาหยุดพักผ่อนประจาปี
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1.2.3 พนักงานที่ประสงค์จะลาออก จะต้องส่งมอบงาน ขั้นตอนการทางาน หน้าที่ที่รับผิดชอบ
รวมถึงทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ตนรับผิดชอบดูแลอยู่ ให้ผู้บังคับบัญชาของตนเป็ นที่เรียบร้อยก่อนวันที่
จะพ้นหน้าที่และจะต้องสะสางภาระผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ให้หมดสิ้นเสียก่อน
1.3 พนักงานเกษียณอายุ
บริษัทฯ กาหนดให้พนักงานเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (นับตามบัตรประจาตัวประชาชน)
แต่เพื่อความสะดวกในแนวทางปฏิบัติให้ถือวันสุ ดท้ายของเดือนที่พนักงานมี อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ เป็นวัน
เกษีย ณอายุ ในกรณี ที่ไ ม่ป รากฏวั น หรื อ เดือ นเกิด ในเอกสารทะเบี ย นประวัติ ข องพนั กงาน ก็ใ ห้ ถื อ วัน ที่ 31
ธันวาคม ของปีที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปี เป็นวันเกษียณอายุ
อย่างไรก็ดีกรณีพนักงานได้เกษียณ อายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปี ดังกล่าวตามวรรคข้างต้น บริษัทฯ อาจ
พิจารณาต่อสัญญาจ้าง และ/หรือพิจารณาจ้างโดยมีกาหนดระยะเวลา พนักงานที่เกษียณอายุต่อไปอีกที่ได้ตาม
สมควรทั้งนี้ บริษัทฯ อาจกาหนดสิทธิสวัสดิการให้เป็นไปตามเดิมหรือตามตกลงกันกับพนักงาน
1.4 สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
1.5 ได้รับโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
1.6 เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
1.7 การถูกเลิกจ้าง
1.7.1 การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานซึ่งถูกเลิกจ้างในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) พนักงานที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม หรือทุพพลภาพอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ต่อไปได้
(2) บริษัทต้องยุบตาแหน่ง และไม่สามารถโอนไปทางานในหน้าที่อื่นที่เหมาะสมได้
(3)
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ผลงานในการท างานของพนั ก งานไม่ ไ ด้ ม าตรฐานโดย
ผู้บังคับบัญชาได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว และไม่สามารถปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้
(4) พนักงานที่เป็นโรคจิต หรือมีพฤติกรรมที่มีจิตบกพร่อง
(5) เกษียณอายุ
1.7.2 การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงาน ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัทฯ หรือนายจ้าง
(2) จงใจทาให้บริษัทฯ หรือนายจ้างได้รับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บริษัทฯ หรือนายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
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(4) ฝุาฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรือระเบียบเกี่ ยวกับการทางาน หรือคาสั่งอัน
ชอบกฎหมายและเป็นธรรม และบริษัท ฯ ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้อง
ตักเตือน (หนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทาความผิด)
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดย
ไม่มีเหตุ อันสมควร
1.7.3 ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
1.7.4 ในกรณีที่สัญญาจ้างมีกาหนดระยะเวลาแน่นอน บริษัทฯ อาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอก
กล่าว ล่วงหน้าเป็นหนังสือให้พนักงานทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนกาหนดจ่ายค่าจ้ าง เพื่อให้มีผลเลิกสัญญากัน เมื่อ
ถึงกาหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า
การบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรกบริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ตามจานวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลา
เลิกสัญญา ตามที่กาหนดที่บ อกกล่าว และให้พนักงานออกจากงานได้ทันที และให้ ถือ ว่าการจ่า ยค่าจ้างให้แก่
พนักงานตามวรรคนี้เป็นการจ่ายสินจ้างแทนบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่พนักงานตามมาตรา 582 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. การจ่ายค่าชดเชย
บริษัทฯ อาจมีความจาเป็นต้องให้พนักงานออกจากงานโดยที่พนักงานมิได้กระทาความผิดต่อหน้าที่และ
วินัยแต่เนื่องจากความจาเป็นทางภาวะเศรษฐกิจและสังคม หรือเพื่อความเหมาะสมอื่นๆ เช่น มีความจาเป็น ต้อง
ลดกาลังคน หรือยุบเลิกตาแหน่ง ยุบหน่วยงาน หรือพนักงานหย่อนสมรรถภาพ หรือมีความผิดปกติทางร่างกายทา
ให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามกฎหมายดังนี้
2.1 พนักงานที่มีอายุการทางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่
บริษัทฯ สั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่า 30 วันของอัตราค่าจ้าง
สุดท้าย
2.2 พนักงานที่มีอายุการทางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่
บริษัทฯ สั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ของอัตราคาจ้าง
สุดท้าย
2.3 พนักงานที่มีอายุการทางานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่
บริษัทฯ สั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่า 180 วันของอัตราค่าจ้าง
สุดท้าย
2.4 พนักงานที่มีอายุการทางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่
บริษัทฯ สั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่า 240 วันของอัตราคาจ้าง
สุดท้าย
2.5 พนักงานที่มีอายุการทางานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลาและวันที่บริษัทฯสั่งให้
หยุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่า 300 วันของอัตราค่าจ้างสุดท้าย
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3. การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
3.1 กรณีที่บริษัทฯ จะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตตามปกติของพนักงานหรือครอบครัว
3.1.1 บริ ษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่ ว งหน้ า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวัน ย้ายสถาน
ประกอบการ ถ้าพนักงานไม่ประสงค์จะไปทางานด้วย พนักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน 30 วันนับแต่
วัน ที่ ได้รั บ แจ้ ง จากบริ ษัท หรื อวัน ที่ บ ริ ษัท ฯ ย้ ายสถานประกอบกิ จ การแล้ ว แต่กรณีโ ดยพนักงานมีสิ ทธิ ได้รั บ
ค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่พนักงานพึงมีสิทธิได้รับตามข้อ 2 ข้างต้น
3.1.2 ถ้าบริษัทฯ ไม่แจ้งให้พนักงานทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้ า บริษัทฯ จะ
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการ
ทางาน 30 วันสุดท้ายสาหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วยด้วย
บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้แก่พนักงานภายใน 7
วันนับแต่วันที่พนักงานบอกเลิกสัญญา
3.2 กรณีที่บริษัทฯ จะเลิกจ้างพนักงานเพราะเหตุบริษัทฯ ปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิตการ
จาหน่าย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนาเครื่องจักรมาใช้ หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีซึ่งเป็น
เหตุให้ต้องลดจานวนพนักงานลง
3.2.1 บริษัทฯ จะแจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง
ให้พนักงานตรวจสอบ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง
3.2.2 กรณีที่บริษัทฯ ไม่แจ้งให้พนักงานที่จะเลิก จ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า
ระยะเวลา 60 วัน นอกจากพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามข้อ 2 ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้พนักงานเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทางาน 60
วันสุดท้าย สาหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
ค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี้ ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย
3.2.3 กรณีที่บริษัทฯ เลิกจ้างพนักงานตามข้อนี้ และพนักงานทางานติดต่อกันเกิน 6 ปีขึ้นไป
โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่บริษัทฯ สั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทฯจะจ่า ยค่าชดเชย พิเศษเพิ่ม
จากค่าชดเชยตามข้อ 2 ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อการทางานครบ 1 ปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
ของการทางาน 15 วันสุดท้ายต่อการทางานครบ 1 ปี สาหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็น
หน่วย ค่าชดเชยพิเศษนี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่ าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน หรือไม่เกินค่าจ้างของการทางาน 360
วัน สุดท้ายสาหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทางานไม่ครบ 1 ปี ถ้าเศษของระยะเวลา
ทางานมากกว่า 180 วัน ให้นับเป็นการทางานครบ 1 ปี
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หมวดที่ 11
การร้องทุกข์
1. จุดประสงค์ของการร้องทุกข์
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีความปรารถนาที่จะให้พนักงานทุกคนทางาน
ร่วมกันด้วยดี ปราศจากความข้องใจ ความเข้ าใจผิด หรือมีความเป็นธรรมระหว่างผู้บัง คับบัญชา และระหว่าง
พนักงานในระดับเดียวกัน และเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
2. ความหมายและขอบเขตของข้อร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์ หมายถึงการที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนทางร่างกายและจิตใจ อันเป็นผลมาจากเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดดังต่อไปนี้ การแสดงออกซึ่งความรู้สึกไม่พึงพอใจของพนักงาน หรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ทางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทางาน หรือสัมพันธภาพในงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของพนักงาน
ขอบเขตของข้อร้องทุกข์
2.1 ข้อร้องทุกข์จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิด เห็น หรือข้อขัดแย้งที่ว่าด้วยระบบหรือวิธีทางาน
สิทธิประโยชน์ หรือสภาพการจ้าง สภาพแวดล้อมการทางาน การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมการตีความและการปฏิบัติ
ตามสัญญาข้อตกลง และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศของบริษัทฯ
2.2 ข้อร้องทุกข์จะต้องมิใช่เรื่องร้องขอให้แต่งตั้ง โอนย้าย เลิกจ้าง ปลดออก ไล่ออก
2.3 ข้อร้องทุกข์จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทางาน มิใช่เรื่องส่วนตัว
2.4 บริษัทฯ จะไม่พิจารณาข้อร้องทุกข์ที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือไม่มีลายมือชื่อของพนักงานผู้
ร้องทุกข์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.5 ในกรณีพนักงานมีเหตุจาเป็นและไม่ประสงค์จะยื่นคาร้องทุกข์ ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้พนักงาน
ยื่นข้อร้องทุกข์ต่อผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อดาเนินการต่อไปได้
3. นโยบายการร้องทุกข์
ในกรณีที่พนักงานมีปัญหาคับข้องใจ หรือความไม่พึงพอใจอันสืบเนื่องมาจากการทางาน ขั้นแรกควรจะ
พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเสียก่อน โดยปกติแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่จะสามารถขจัดหรือแก้ไ ขได้ในระดับนี้
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผู้บังคับบัญชาไม่อาจจะแก้ไขได้ พนักงานอาจนาปัญหาเสนอต่อผู้บัง คับบัญชาระดับสูงขึ้นไป
ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้จัดการแผนก ผู้ซึ่งพยายามหาทางเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว ปัญหาใดที่ยังมิอาจจะแก้ไขได้
ในระดับนี้จึงจะดาเนินการต่อไปตามขั้นตอนของระเบียบการร้องทุกข์
4. ขั้นตอนการร้องทุกข์ พนักงานที่ต้องการยื่นร้องทุกข์ให้ดาเนินการดังนี้
(1) การร้องทุกข์ด้วยวาจา
ให้พนักงานร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบด้วยวาจา หากสามารถทาความเข้าใจ หรือตกลงกันได้
ให้ถือว่าการร้องทุกข์เป็นอันยุติการพิจารณาในขั้นนี้ ผู้บังคับบัญชาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์ทราบอย่าง
ช้า ภายใน 3 วันทางาน
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2) การร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษร
หากพนักงานไม่เห็นพ้องกับผลการพิจารณาในขั้นที่ 1 ให้พนักงานยื่นคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุ
สาเหตุต่อพนักงานระดับบังคับบัญชาตามสายงานที่พนักงานผู้นั้นสังกัดอยู่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อร้องทุกข์
เกิดขึ้น พนักงานระดับบังคับบัญชาต้องทาการสอบสวนพิจารณา วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้
รับคาร้องทุกข์ โดยการชี้แจงทาความเข้าใจหรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้การแจ้งผลโดยการชี้แจงด้วยวาจาให้บันทึก
คาชี้แจงเหตุผลในสานวน และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
(3) การอุทธรณ์ข้อร้องทุกข์
หากพนักงานผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณา ให้ อุทธรณ์ต่อพนักงานระดับบริหารตามสายงานเป็น
หนังสือภายใน 7 วัน นับแต่ที่ได้รับคาชี้แจงหรือคาวินิ จฉัย พนักงานระดับบริหาร ต้องทาการสอบสวนพิจารณา
การอุทธรณ์ของพนักงานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ โดยการชี้แจงทาความเข้าใจหรือ
วินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลโดยการชี้แจงด้วยวาจา ให้บันทึกคาชี้แจงเหตุผลในสานวน และให้พนักงานผู้
ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
กรณีที่ผู้ร้องทุกข์เป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ให้ร้องทุกข์ต่อประธานเจ้ าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการโดยตรง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีความขัดแย้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย จะวินิ จฉัยข้อร้องทุกข์ให้แล้ว เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ร้องทุกข์ โดยการชี้แจงทาความ
เข้าใจหรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลโดยการชี้แจงด้วยวาจาให้บันทึกคาชี้ แจงเหตุผลในสานวนและให้ผู้
ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
5. การสอบวนและการพิจารณาข้อร้องทุกข์
5.1 เมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ได้รับข้อร้องทุกข์จากพนักงานแล้ว ให้ดาเนินการสอบสวนโดยเร็วและ
หาทางยุติเละชี้แจงข้อร้องทุกข์ด้วยวาจาหรืออาจตอบเป็นหนังสือแก่พนักงานผู้ยื่นคาร้องทุกข์ภายใน 15 วัน
ทางาน นับแต่วันที่ได้รับร้องทุกข์นั้น
6. กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์
6.1 กรณีพนักงานไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ ให้ถือว่าไม่มีข้อร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ร้องเกิดขึ้น หรือข้อร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์นั้นอันเป็นสิ้นสุดแล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดรี ะยะเวลาที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้ อาจจะขยายออกไปได้ เมื่อมีการตกลงยินยอมกัน ระหว่างพนักงานผู้ร้องทุกข์กับกรรมการผู้จัดการ
6.2 ผู้มีอานาจในการวินิ จฉัยข้อร้องทุกข์ จะต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานอาจขอคาปรึกษาจากผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
หรือที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับปัญหาและคาร้องทุกข์ของพนักงานและแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์ที่ถูกต้องได้
ตลอดเวลา
7. ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
7.1 บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาคและยุติธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรเป็น
สาคัญ ดังนั้นพนักงานผู้ยื่นร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ บริษัทฯ จะให้การเอาใจใส่และพิจารณาด้วย
ความเป็นธรรม เพื่อดารงไว้ซึ่งบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
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7.2 ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้งย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการร้อง
ทุกข์ด้วยเจตนาไม่สุจริต
7.3 หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดนาเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานมาเป็นเหตุแห่งการลงโทษหรือกลั่นแกล้งให้ถือ
ว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นมีความผิดฐานฝุาฝืนคาสั่งของนายจ้างและจะพิจารณาโทษตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานต่อไป
หมวดที่ 12
1. ให้พนักงานทุกระดับ ศึกษาข้อบังคับการทางานนี้ ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
2. พนักงานทุกคนจะปฏิเสธไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามข้อบังคับการทางานนี้ไม่ได้
3. พนักงานระดับผู้บังคับบัญชา และระดับผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลให้พนักงานระดับปฏิบัติการปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องและเคร่งครัด
4. ข้อบังคับการทางานนี้มีผลใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลงชื่อ
( นายคทาธร พิลาพงษ์ )
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด
ลงชื่อ
( นางมนธิรา มูลกระแสน )
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด
ลงชื่อ
( นิกร ชาญอุไร )
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทพีเอ็มเอ็มมาร์เก็ตติ้งเวิลด์ จากัด
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