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ข้อบังคบัเกีย่วกบัการท างาน 

 
ช่ือสถานประกอบกิจการ บริษทั ส้มพาสุข จ ากดั 

สถานที่ตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 188/5-7 ถนนจรัสเมือง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 
 

ฝ่าย Operations ประกอบไปด้วย 

 1.สนบัสนุนการด าเนินงาน (เลขานุการ,ผูช่้วยผูบ้ริหาร) 

 2.จดัซ้ือ 

 3.ครัวกลาง  

 4.ผูจ้ดัการเขต 

 5.ผูจ้ดัการร้านอาหาร 

 6.ครัวร้อน 

 7.ครัวเยน็ 

 8.บริการ 

ประกอบกิจการ ธุรกิจอุตสาหกรรมร้านอาหาร 
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บทนิยาม 

1. “บริษัท” หมายถึง บริษทั ส้มพาสุข จ ากดั ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 188/5-7 ถนนจรัสเมือง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม. 

10330 ให้รวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บมอบอ านาจให้ท าการแทนบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ท างานในนามบริษทั 

“พนักงาน” หมายถึง บุคคลผูไ้ดรั้บการจา้งให้ท างานกบั บริษทั  ส้มพาสุข  จ ากดั โดยไดรั้บการมอบหมายให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าส่ังของบริษทั โดยไดรั้บค่าจา้ง หรือเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนในการท างานตามอตัราท่ีบริษทั
ก าหนด 

“ ผู้บังคับบัญชา” หรือ “หัวหน้างาน”  หมายถึง พนักงานท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัท ให้ด ารงต าแหน่ง

ผูบ้ังคบับัญชาเพื่อปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายและการควบคุมการด าเนินงานตามหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎ
ขอ้บงัคบั  และระเบียบปฏิบติัของทางบริษทั และก ากบัดูแลให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาให้กระท าการตามขอ้ปฏิบติั
และไม่ฝ่าฝืนขอ้ห้ามทางวินยั ซ่ึงบริษทัหรือผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ้นไปก าหนด 

2. ขอบเขตของการจ้างงาน 

พนักงานจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี และความรับผิดชอบในต าแหน่งท่ีตนไดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ มาตรฐานจรรยาบรรณของบริษทั และวิธีการปฏิบติัของบริษทั หากมีความ
จ าเป็น บริษทั สามารถมอบหมายงานท่ีแตกต่างออกไป หรือโอนยา้ยพนกังานไปยงัหน่วยงานใหม่ได ้โดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความยินยอมจากพนกังาน 

3. การนับอายุงาน 

อายงุานของพนกังานจะเร่ิมนบัจากวนัแรกของการทดลองงานท่ีระบุในสัญญาจนถึงวนัสุดทา้ยของการจา้งงาน 

4. สถานที่ท างาน 

พนกังานจะตอ้งมาปฏิบติังาน ณ สถานท่ีประกอบการของบริษทั แลว้แต่หน้าท่ีของพนกังาน หรือสถานท่ีอื่นตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายเป็นคร้ังคราวจากบริษทั 

5. การแก้ไขระเบียบข้อบังคับการท างานฉบับนี้ 

บริษทัอาจแกไ้ขระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ีทั้งหมดหรือแค่บางส่วน เม่ือใดก็ตามท่ีบริษทัเห็นว่าจ าเป็นหรือ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานท่ีแกไ้ขใหม่ อยา่งไรก็ตาม ขั้นตอนการแกไ้ขระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น ตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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วนัท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพกั 

1. วันท างาน 

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ (Operation) ท างานสัปดาห์ละ 6 วนั  (ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั) 
 

2. เวลาท างานปกติ และข้อตกลงเร่ืองการเข้าสาย 

2.1 เวลาท างานปกติ 

พนักงานฝ่ายปฏิบติัการ (Operation) เวลาท างานปกติให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้างานเห็นสมควร โดย
บริษทัก าหนดให้มีการบนัทึกเวลาเขา้ – ออก ของการท างาน โดยวิธีสแกนลายน้ิวมือเขา้ - ออก งาน ณ จุดท่ีจดัไวใ้ห้ 

พนักงานท่ีตอ้งไปปฏิบติังานภายนอกบริษทัจะต้องลงรายละเอียดเวลาและสถานท่ีทุกคร้ังในระบบ 
พร้อมกนัน้ีจะตอ้งแจง้ให้หวัหนา้งานรับทราบและอนุมติัดว้ยทุกคร้ัง 

 2.2 ข้อตกลงเร่ืองการเข้างานสาย 

กรณีท่ีพนกังานไม่สามารถเร่ิมงานไดต้ามเวลาท างานปกติ ท่ีระบุในขอ้ 2.1 ให้ถือว่าเป็นการเขา้งานสาย 

โดยเวลาท างานท่ีถือว่าสายจะเร่ิมนบัตั้งแต่ 1 นาทีแรกเป็นตน้ไปหลงัจากพน้เวลาเร่ิมงาน  

 2.3 บทลงโทษส าหรับพนักงานที่เข้างานสาย 

1) พนักงานเขา้งานสายรวมกนัเกิน 30 นาที ภายในหน่ึงรอบการจ่ายเงินเดือนเป็นคร้ังแรก บริษทัจะ
ตกัเตือนพนกังานดว้ยวาจา นอกจากน้ี บริษัทจะออกหนังสือบอกกล่าวตักเตือน คร้ังที่ 1 ให้พนกังานลงลายมือช่ือรับทราบ
กรณีท่ีถูกตกัเตือน 

2) พนกังานเขา้งานสายรวมกนัเกิน 30 นาที ภายในหน่ึงรอบการจ่ายเงินเดือนเป็นคร้ังที่สอง บริษทัอาจ
ลงโทษโดยการตดัสวสัดิการท่ีพึงจะไดรั้บจากบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงอาจพิจารณาลดการจ่ายเงินโบนสัของ
พนกังาน 50% (ทั้งน้ี การจ่ายเงินโบนสัจะขึ้นอยูก่บัผลประกอบการของบริษทั) นอกจากน้ี บริษัทจะออกหนังสือบอกกล่าว
ตักเตือน คร้ังที่ 2 ให้พนกังานลงลายมือช่ือรับทราบกรณีท่ีถูกตกัเตือน และรับทราบว่าในคร้ังถดัไปท่ีพนกังานเขา้งานสาย
รวมกนัเกิน 30 นาทีภายในรอบการจ่ายเงินเดือน บริษทัอาจพิจารณาให้พนกังานพน้สภาพจากการเป็นพนกังานโดยท่ีบริษทั
ไม่ตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยใด ๆ   

3) พนกังานเขา้งานสายรวมกนัเกิน 30 นาที ภายในหน่ึงรอบการจ่ายเงินเดือนเป็นคร้ังที่สาม บริษทัอาจ
ลงโทษโดยการตัดสวสัดิการท่ีพึงจะได้รับจากบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงอาจพิจารณางดจ่ายเงินโบนัสของ
พนกังานนอกจากน้ี บริษัทจะออกหนังสือบอกกล่าวตักเตือนคร้ังที่ 3 ให้พนกังานลงลายมือช่ือรับทราบกรณีท่ีถูกตกัเตือน 
ทั้งน้ี บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะออกหนังสือเลิกจ้างให้พนักงานพน้สภาพจากการเป็นพนักงานโดยท่ีบริษทัไม่ตอ้งจ่ายเงิน
ค่าชดเชย เน่ืองจากการบกพร่องในหนา้ท่ีการท างานในคราวน้ีเลยก็ได ้ทั้งน้ี เป็นไปตามดุลพินิจของบริษทั 
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4) พนกังานเขา้งานสายรวมกนัเกิน 20 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาที  ภายในหน่ึงรอบการจ่ายเงินเดือน 
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน บริษัทจะออกหนังสือบอกกล่าวตกัเตือน คร้ังที่ 1 ให้ปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้งานให้ตรง
ต่อเวลา หากพนกังานยงักระท าความผิดแบบเดิมซ ้าอีกถึงคร้ังท่ี 3 บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหนงัสือเลิกจ้างให้พนกังานพน้
สภาพจากการเป็นพนกังานโดยท่ีบริษทัไม่ตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยใดๆ เน่ืองจากการบกพร่องในหนา้ท่ีการท างาน หรืออาจ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร รวมถึงการลงโทษโดยการตดัสวสัดิการท่ีพึงจะไดรั้บจากบริษทัทั้งหมดหรือ
บางส่วน และการพิจารณางดจ่ายเงินโบนสัของพนกังาน  
 

3. เวลาพกัระหว่างการท างาน  

 เวลาพกัของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ (Operation) ขึ้นอยูก่บัหวัหนา้งาน  
 

หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้พนกังานใชสิ้ทธิพกัระหว่างการท างานภายใน 2 ชัว่โมงแรกนบัจากเวลาเขา้งาน ทั้งน้ี 
หากพนกังานมีเหตุจ าเป็นการตดัสินใจขึ้นอยูก่บัหวัหนา้งานเป็นกรณีไป 
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วนัหยุดและหลกัเกณฑ์การหยุด 

1.วันหยุดประจ าสัปดาห์ 

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ (Operation) หยดุสัปดาห์ละ 1 วนั  
เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหาร ไม่อนุญาตให้พนกังานฝ่ายปฏิบติัการประจ าร้านอาหารใชสิ้ทธิ

หยดุประจ าสัปดาห์ในวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุชดเชยนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุพิเศษท่ีราชการก าหนด 
ยกเวน้พนกังานจะไดรั้บการพิจารณาจากบริษทัเป็นรายกรณีตามเหตุอนัควร 
 

2.วันหยุดตามประเพณี  (Public Holidays: PH) 

1) พนกังานจะมีวนัหยดุตามประเพณีโดยไดรั้บค่าจา้งไม่นอ้ยกว่าปีละ 13 วนั โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติดว้ย 
บริษทัจะประกาศวนัหยดุตามประเพณีของปีถดัไปให้ทราบ ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

2) เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจร้านอาหาร บริษทัไม่อนุญาตให้พนกังานใชสิ้ทธิหยดุในวนัหยดุตามประเพณี ใน
วนัเสาร์-อาทิตย,์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ และวนัหยดุชดเชยนกัขตัฤกษ ์ 

3) บริษทัจะเร่ิมนบัวนัหยดุตามประเพณีของพนกังานใหม่ (Reset) ในวนัท่ี 1 มกราคม ของทุก ๆ ปี วนัหยดุตาม
ประเพณีท่ีพนกังานมีสิทธิและยงัไม่ไดใ้ช ้พนกังานมีสิทธิใชว้นัหยดุตามประเพณีคงเหลือดงักล่าวไดก่้อนวนัท่ี 1 

มีนาคมของปีถดัไป 

4) การใชสิ้ทธิวนัหยดุตามประเพณีของพนกังานคงเหลือท่ีไม่ไดใ้ชภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไมไ่ดข้ออนุมติัลา
ตามระเบียบของบริษทั ไม่สามารถน ามาเปล่ียนเป็นเงินชดเชยวนัหยดุหรือวนัลาไดทุ้กกรณี 

5) การอนุมติัขอวนัหยดุตามประเพณี ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของหวัหนา้งานโดยท่ีจะตอ้งไม่กระทบต่อหนา้ท่ีท่ีพนกังาน
รับผิดชอบ 

6) การใชสิ้ทธิวนัหยดุตามประเพณี พนกังานตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผา่นระบบของบริษทัท่ีจดัไวใ้ห้
พนกังาน และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้งานและผูอ้นุมติัทุกคนก่อนจึงจะสามารถหยดุได ้

7) ทางฝ่ายบคุคลไดรั้บสิทธิอ านาจเด็ดขาดจากบริษทัในการขอยกเลิก หรือ เล่ือนการใชสิ้ทธิวนัหยดุประเพณีของ
พนกังาน ตามความเหมาะสม ถึงแมว่้าจะไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้งานแลว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกบักระทบ
ต่อธุรกิจร้านอาหาร โดยจะแจง้ให้พนกังานรับทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ 

8) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิอนุมติัการใชสิ้ทธิวนัหยดุตามประเพณีคงเหลือของพนกังานทุกกรณี ในกรณีท่ีพนกังานท า
หนงัสือแจง้ลาออกแลว้ 
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วิธีการคิดสิทธิหยุดตามประเพณขีองพนักงาน ตามเดือนท่ีพนักงานเร่ิมงาน 

 ตัวอย่างที่1: พนกังานช่ือนางสาวส้มมาเร่ิมงานในวนัท่ี 21 กนัยาน 2564 วิธีการคิดค่าเฉล่ียวนัหยุดตามประเพณี

คือวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รวมทั้งหมด 3 เดือน สามารถใช้วันลานักขัตฤกษ์ทั้งหมด 3 วัน / 

ปี 

 

 

ค าอธิบาย “วันเร่ิมงานตามรอบการจ่ายเงินเดือน” : รอบการคิดเงินเดือนใน 1 รอบเดือน นบัตั้งแตว่นัท่ี 21 ถึงวนัท่ี 20 ใน

เดือนถดัไป (ตวัอยา่ง หากนายเอ มาเร่ิมงาน วนัท่ี 22 ตุลาคม 2564 นายเอจะไดสิ้ทธิหยดุ PH 2 วนั เน่ืองจากนบัเป็นรอบ

การจ่ายเงินเดือน เดือน พฤศจิกายน)  

ตัวอย่างท่ี2: พนกังานช่ือนายบี มาเร่ิมงานวนัท่ี 21 มกราคม 2565 แต่พนกังานไดแ้จง้ลาออกเป็นวนัท่ี 20 ตุลาคม 

2565 และไดใ้ช ้PH ของปีพ.ศ.2565 ไปทั้งหมด 10 วนั ซ่ึงเกินมา 1 วนั (ตามตารางอตัราส่วนการใช ้PH ดา้นล่าง) บริษทัมี

สิทธิหกัเงินตามสัดส่วนวนัลา PH ท่ีใชเ้กินนั้นได ้

 

 
 
 
 

3.วันหยุดพกัผ่อนประจ าปี (Annual Leave: AL) 

1) พนักงานฝ่ายปฏิบติัการ (Operation) ท่ีมีระยะเวลาการท างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพกัผ่อนประจ าปีโดยไดรั้บ
ค่าจา้งปีละ 7 วนัท างาน  

2) บริษทัจะเร่ิมนบัวนัลาพกัร้อนของพนกังานใหม่ (Reset) ในวนัท่ี 1 มกราคม ของทุก ๆ ปี วนัลาท่ีพนกังานมีสิทธิ
และยงัไม่ไดใ้ช ้พนกังานมีสิทธิใชว้นัหยดุพกัผอ่นประจ าปี คงเหลือดงักล่าวไดก่้อนวนัท่ี 1 มีนาคมของปีถดัไป  

3) วนัหยุดพกัร้อนประจ าปีของพนกังานคงเหลือท่ีไม่ไดใ้ช้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไม่ไดข้ออนุมติัลาตาม
ระเบียบของบริษทั ไม่สามารถน ามาเปล่ียนเป็นเงินชดเชยวนัหยดุหรือวนัลาไดทุ้กกรณี 

4) การอนุมติัขอลาหยุดพกัผ่อนประจ าปี ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาโดยท่ีจะตอ้งไม่กระทบต่องานของ
แผนกหรืองานท่ีพนกังานรับผิดชอบ 
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5) บริษทัและพนกังานสามารถแกไ้ข หรือตกลงวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีล่วงหนา้ได ้

6) การลาหยดุพกัผอ่นประจ าปี พนกังานตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผา่นระบบของบริษทัที่จดัไวใ้ห้พนกังาน 

และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัก่อนจึงจะสามารถใชว้นัหยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้

7) ทางฝ่ายบุคคลไดรั้บสิทธิอ านาจเด็ดขาดจากบริษทัในการขอยกเลิก หรือ เล่ือนการใชสิ้ทธิวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี
ของพนักงาน ตามความเหมาะสม ถึงแมว่้าจะไดรั้บการอนุมติัจากหัวหน้างานแลว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกบั
กระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร โดยจะแจง้ให้พนกังานรับทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ 

8) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิอนุมัติการลาหยุดพกัผ่อนประจ าปีคงเหลือของพนักงานทุกกรณี ในกรณีท่ีพนักงานท า
หนงัสือแจง้ลาออกกบับริษทัแลว้ 

9) หากพนกังานใชสิ้ทธิลาวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี เกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดตามอายงุานในปีนั้น ๆ หลงัการท าเร่ือง
ลาออกแลว้ สิทธิการใชว้นัลาพกัร้อนเกินกว่าจ านวนท่ีใชไ้ป บริษทัสามารถหักเงินตามสัดส่วนจ านวนวนัลาพกั
ร้อนนั้น ๆ ของพนกังานได ้

 

ตัวอย่างท่ี 1 การใช้วันหยุดพกัผ่อนประจ าปี (AL) 

พนักงานช่ือนายเอ มาเร่ิมงานวนัท่ี 1 มกราคม 2564 วิธีการคิดค่าเฉล่ียวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี คือ วนัท่ี 1 

มกราคม 2564 จนถึง วนัท่ี 1 มกราคม 2565 รวมทั้งหมด 1 ปี พนกังานมีสิทธิไดว้นัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ในปี พ.ศ. 2565 

ทั้งหมด 7 วนัต่อปี และเร่ิมใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 จนถึง วนัท่ี 1 มีนาคม 2566 เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างท่ี 2 การใช้วันหยุดพกัผ่อนประจ าปี (AL) 

 พนกังานช่ือนายบี มาเร่ิมงานวนัท่ี 1 มกราคม 2564 แต่พนกังานไดแ้จง้ลาออกเป็นวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 และได้

ใชว้นัหยุดพกัผ่อนประจ าปีของปีพ.ศ.2565 ไปทั้งหมด 7 วนั ซ่ึงเกินมา 1 วนั (ตามตารางอตัราส่วนการใช ้AL ดา้นล่าง) 

บริษทัมีสิทธิหกัเงินตามสัดส่วนลาวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีท่ีใชเ้กินนั้นได ้
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4. การแก้ไขเวลาท างาน ช่ัวโมงการท างาน และวันหยุด 

 นอกเหนือจากวัน เวลาท างาน และวันหยุดตามท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทและพนักงานสามารถตกลงท่ีจะ
เปล่ียนแปลงวนัท างาน เวลาท างาน และเวลาพกัตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม ทั้งน้ี ให้อยู่ในขอ้ก าหนดของกฎหมายแรงงานโดย
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ และกฎหมายแรงงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  
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วนัลา และหลกัเกณฑ์การลา 

หมายเหตุ : (1) การลาทุกประเภทจะตอ้งลาลงในระบบของบริษทั  ถา้ไม่ท าลงระบบถือเป็นการขาดงาน 

(2) หากลูกจา้งขาดงานในวนัท างานวนัใด ลูกจา้งไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัท่ีขาดงานนั้น 

1. การลาป่วย 

1.1 ลูกจา้งมีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง  โดยไดรั้บค่าจา้งปีหน่ึงไม่เกิน 30 วนัท างาน ดงัน้ี การลาป่วยตั้งแต่ 

3 วนัท างานติดกนัขึ้นไป นายจา้งจะให้ลูกจา้งแสดงใบรับรองของแพทยโ์รงพยาบาลเท่านั้น ในกรณีท่ีลูกจา้งไม่อาจแสดง

ใบรับรองแพทยด์งักล่าวได ้ให้ลูกจา้งช้ีแจงให้นายจา้งทราบ ถา้นายจา้งจดัแพทยไ์วใ้ห้แลว้ให้แพทยน์ั้นเป็นผูอ้อกใบรับรอง 
เวน้แต่ลูกจา้งไม่สามารถให้แพทยน์ั้นตรวจได ้

1.2 บริษทัมีสิทธิเลิกจา้งพนกังานท่ีลาป่วยเป็นประจ า หรือมีปัญหาสุขภาพต่อเน่ือง ท าให้มีผลกระทบต่อ

งานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยเหตุผลสุขภาพของพนกังานไม่เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี หากพนกังาน
มีโรคประจ าตวั บริษทัมีสิทธิสอบถามขอ้เทจ็จริงจากพนกังานเก่ียวกบัโรคประจ าตวั พร้อมรายละเอียดผลการรักษาทั้งหมด
จากพนักงาน และยินยอมให้ตรวจสอบจากโรงพยาบาลท่ีพนักงานรักษาตวัอยู่ โดยหากตรวจสอบแลว้ผลการตรวจสอบ
ออกมาเป็นดงัน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.2.1) ตรวจสอบแลว้พบว่าอาการเจ็บป่วยเป็นความจริง บริษทัตอ้งพิจารณาร่างกาย และความปลอดภยั

ของพนกังาน หากมีต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและร่างกายของพนกังาน บริษทัมีสิทธิปรับเปล่ียนต าแหน่ง
งานให้เหมาะสม หรือหากตรวจสอบแลว้ร่างกายของพนกังานควรไดรั้บการพกัผอ่น หรือพนกังานไม่สามารถดูแลร่างกาย
ของตนเองให้พร้อมท างาน บริษทัมีสิทธิเลิกจา้งไดโ้ดยไม่ถือเป็นการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม 

1.2.2) ตรวจสอบแลว้พบว่าอาการเจ็บป่วยเป็นความเท็จ บริษทัมีสิทธิเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ 

เน่ืองจากลาป่วยเท็จ และกล่าวค าเท็จต่อบริษทั ท าให้บริษัทไดรั้บความเสียหายในส่วนของการละทิ้งหน้าท่ีงานท่ีตอ้ง
รับผิดชอบ 

1.3 การลาป่วยพนกังานจะตอ้งแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาไม่นอ้ยกว่า 3 ชัว่โมงก่อนเร่ิมเวลาปฏิบติังาน และตอ้ง

ลาป่วยในระบบทุกคร้ังท่ีมีการลา ทั้งน้ี สามารถย่ืนลายอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 3 วนั หลงัจากวนัท่ีลา 

1.4 การลาป่วย 1 วนัไม่จ าเป็นตอ้งมีใบรับรองแพทย ์แต่ถา้ภายในเดือนนั้นมีการลาป่วย 1 วนัเกิน 1 คร้ังขึ้น

ไป ฝ่ายบุคคลมีสิทธิท่ีจะขอตรวจสอบโดยออกหนงัสือขอให้พนกังานช้ีแจง โดยตอ้งแสดงใบรับรองแพทยใ์นการป่วยคร้ัง
ต่อๆ ไป ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชามีสิทธิปฏิเสธการลาป่วย ถา้พบว่าพนกังานไม่ไดป่้วยจริง 
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2. การลากิจ 

2.1 ให้ลูกจา้งมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอนัจ าเป็นได ้ตอ้งเป็นภาระท่ีบุคคลอื่นไม่สามารถท าแทนได ้และตอ้ง

ด าเนินการเอง อาทิ การท าบตัรประชาชน การติดต่อหน่วยงานราชการ ฯลฯ การลาเป็นไปตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
ให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งในวนัเพื่อกิจธุระอนัจ าเป็น เท่ากบัในวนัท างานตลอดระยะเวลาท่ีลาไม่เกิน 3 วนัต่อปี 

2.2 การลากิจ ตอ้งแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั 

2.3 การลากิจฉุกเฉินท่ีไม่ไดล้าล่วงหนา้ตามกฎในขา้งตน้ บริษทัอาจพิจารณาให้พนกังานใชสิ้ทธิการลาแบบ
ไม่รับค่าจา้ง (Without Pay; WOP) ก็ได ้

 

3. การลาเพ่ือคลอดบตุร 

3.1 ลูกจา้งหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หน่ึงไม่เกิน 98 วนั โดยรวมวนัลาตรวจครรภ์ก่อน

คลอดบุตรดว้ย  และไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 45 วนั 

3.2 ลูกจา้งหญิงมีครรภ์ควรแจง้ให้นายจา้งทราบถึงการตั้งครรภ์ ลูกจา้งหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้นายจา้ง

เปล่ียนงานในหนา้ท่ีเดิมเป็นการชัว่คราวก่อนหรือหลงัคลอดได ้โดยใหแ้สดงใบรับรองแพทยโ์รงพยาบาลท่ีรับรองว่าไม่อาจ
ท าหนา้ท่ีเดิมต่อไปได ้และนายจา้งจะพิจารณาเปล่ียนงานท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกจา้งนั้น 

 

4. การลาไม่รับค่าจ้าง หรือ WOP (Without Pay) 

การลาไม่รับค่าจา้ง หรือ WOP (Without Pay) คือ การลาฉุกเฉิน กะทนัหนั ทุกกรณี โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

4.1 การลาไม่รับค่าจา้งทุกกรณี จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา และตอ้งท าลาในระบบของบริษทั 
โดยจะตอ้งท าการลาลงระบบภายในวนัท่ีลาเท่านั้น เช่น ลาวนัท่ี 5 ตุลาคม 2565 ตอ้งกดลาลงระบบภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 
2565 เท่านั้น ไม่เช่นนั้นถือเป็นการขาดงาน 

4.2 การลาในรูปแบบน้ี อาจส่งผลถึงการพิจารณาโบนสั และการปรับขึ้นเงินเดือนในรอบปีนั้น ๆ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับสวสัดิการหรือเงินพิเศษต่าง ๆ ให้พนกังานตามความเหมาะสม ทั้งน้ี การจ่ายเงินโบนสัและการปรับ
ขึ้นเงินเดือนจะขึ้นอยูก่บัผลประกอบการของบริษทั 

 
5. การลาเพ่ือท าหมัน 

 พนกังานมีสิทธิลาเพื่อท าหมนัไดแ้ละมีสิทธิลาเน่ืองจากการท าหมนัตามระยะเวลาท่ีแพทยก์ าหนด และออก
ใบรับรอง บริษทัจะจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานท่ีลาเพ่ือท าหมนัตลอดระยะเวลาท่ีลา 
 
 



  

188/5-7 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ส านักงานใหญ่) 
188/5-7 Charatmueang Rd., Wang Mai, Patumwan, Bangkok, 10330 (Head Office) 

 

 
13 

เอกสารฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์YUZU GROUP 

จดัท าเม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2565 

 

 

 

การทดลองงาน และการปรับขึน้เงินเดือน 

1. การทดลองงาน พนกังานทุกคนจะตอ้งผา่นการทดลองงานเป็นระยะเวลา 119 วนั บริษทัจะแจง้ให้พนกังานทราบถึง

ระยะเวลาการทดลองงานในวนัแรกท่ีเขา้ท างาน 

2. การปรับเงนิเดือนประจ าปี (หากมี) เฉพาะพนกังานที่ผ่านทดลองงาน 119 วันแล้วเท่านั้น บริษทัอาจพิจารณาให้มี

การขึ้นเงินเดือนปีละคร้ังในรอบเงินเดือน เดือนท่ี 1 ของทุกปี การปรับเงินเดือนประจ าปีเป็นไปตามผลงาน และขึ้นอยู่

กบัลกัษณะงานทั้งหมดของพนกังานนั้น การท างาน ความประพฤติ การส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชา และผล
ประกอบการของบริษทั  

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีส าหรับพนกังานท่ีมีพฤติกรรมดงัน้ี 

(1)  เขา้งานสายเขา้เง่ือนไขตามบทลงโทษส าหรับพนกังานท่ีเขา้งานสาย ท่ีก าหนดในหวัขอ้วนัท างาน เวลา

ท างานปกติ และเวลาพกั 

(2)  ลา WOP ขาดงาน และลาไม่รับคา่จา้งรวมกนั เกิน 10 วนัต่อปี 

(3)  ไดรั้บใบเตือนตั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไปต่อปี 

(4)  ลาป่วยเกิน 15 วนัต่อปี (ทั้งแบบมีใบรับรอง และไม่มีใบรับรอง) 
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ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวนัหยุด 

1. ค่าจ้าง 

 พนกังานทุกคนจะไดรั้บเงินเป็นรายเดือน การจ่ายเงินจะรวมถึงการจ่ายเงินเดือน และเงินอื่น ๆ ท่ีบริษทัจ่ายให้แก่
พนกังาน 

 

2. การท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด 

 เพื่อประโยชน์ของด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัอาจขอให้พนักงานท างานล่วง  หรือเกินเวลาปกติ หรือเวลา
ท างานในวนัหยดุเท่าท่ีจ าเป็นโดยไดรั้บความยินยอมล่วงหนา้จากพนกังาน 

ในกรณีท่ีงานมีลกัษณะหรือสภาพของงานท่ีต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดงานจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงาน
ฉุกเฉินโดยจะหยดุเสียมิได ้บริษทัอาจขอให้พนกังานท างานล่วงเวลาเท่าท่ีจ าเป็น 

 

3. หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด 

3.1 การท างานล่วงเวลา หรือการท างานในวนัหยุด พนกังานจ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัล่วงหนา้จากกรรมการ
บริษทัหรือผูมี้อ านาจของบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจจากบริษทั 

3.2 ชั่วโมงของการท างานล่วงเวลาในวนัท างานปกติ การท างานในวนัหยุด และการท างานล่วงเวลาใน
วนัหยดุ เม่ือค านวณแลว้สัปดาห์หน่ึงตอ้งไม่เกิน 24 ชัว่โมง 

 

4. การค านวณการท างานล่วงเวลา 

 การค านวณและการจ่ายค่าล่วงเวลา จะเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาจา้งแรงงานและอยู่ภายใตบ้ทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง
ของกฎหมายแรงงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 

5. ก าหนดการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และการจ่ายค่าสวัสดิการ 

 รอบการท างานของพนกังานในแต่ละเดือน คือ วนัท่ี 21 ของเดือน จนถึงวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป โดยบริษทัจะ

จ่ายค่าจา้งให้พนกังานทุกวนัสุดทา้ยของเดือน ตามรอบการท างานขา้งตน้ โดยการจ่ายเงินดงักล่าวจะด าเนินการท่ีสถานท่ี
ท างานของพนกังาน หรือจ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรของพนกังานตามความยินยอมของพนกังาน 
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6. กรณีเลิกจ้าง 

 ในกรณีเลิกจ้าง บริษทัจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ตามท่ี
พนกังานมีสิทธิไดรั้บ 

 

7. ภาษีเงินได้ 

 ตามกฎหมาย พนกังานทุกคนตอ้งรับผิดชอบภาษีเงินไดข้องตนเอง อยา่งไรก็ตาม ส าหรับพนกังานท่ีมีรายไดถึ้งขั้น
ท่ีตอ้งเสียภาษี บริษทัจะท าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากค่าจา้งของพนกังานในแตล่ะเดือน เพื่อน าส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย 
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วนิัย และโทษทางวนิัย 

บริษทัประสงคใ์ห้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎระเบียบ ประกาศ และค าส่ังอ่ืน ๆ ของบริษทัและผูบ้งัคบับญัชา      
ไม่ประพฤติในลกัษณะท่ีจะน าความเส่ือมเสียมาให้บริษทัและพนักงานของบริษทัซ่ึงจะเป็นการช่วยส่งเสริมการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างราบร่ืน ยุติธรรม และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย และส่งผลให้การ
ท างานร่วมกนัอยา่งสงบสุข 

 

ระเบียบวินัย 

1. พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานท่ีบริษทัก าหนดประกาศใช้ 

2. พนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและซ่ือสัตยต์่อบริษทั ไม่กลัน่แกลง้ หรือจงใจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษทั หรือเพ่ือนร่วมงาน และถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้หวัหนา้แผนกหรือผูจ้ดัการเม่ือไดท้ราบส่ิงท่ีอาจเป็น
ภยัต่อผลประโยชน์ของบริษทั ขอ้มูลท่ีแจง้นั้นบริษทัจะถือเป็นความลบั 

3. บริษทัไม่อนุญาตให้พนักงานเป็นลูกจา้งในกิจการอื่นในระหว่างท่ีพนักงานเป็นลูกจา้งของบริษทั และไม่

อนุญาตให้พนกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจการท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกบักิจการของบริษทั ทั้งในระหว่างท่ีพนกังาน
เป็นลูกจา้งของบริษทัและภายในระยะเวลา 2 ปี นบัตั้งแต่สัญญาจา้งส้ินสุดลง เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากบริษทั 

4. พนกังานตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์จากการเป็นพนกังานของบริษทัเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคล

อื่น และไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามพนักงานรับค่าตอบแทน หรือของก านัล หรือยืมทรัพยสิ์นเงินทองจากผูข้าย ผูแ้ทนจ าหน่าย 
ลูกคา้ หรือคู่แข่งของบริษทั 

5. พนักงานตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม ในกรณีท่ีบริษทัไดจ้ดัให้มีเคร่ืองแบบพนกังานตอ้งแต่ง

เคร่ืองแบบนั้นในขณะท่ีปฏิบติังานตามหนา้ท่ีอยู ่และตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎระเบียบของบริษทัในเร่ืองชุดความปลอดภยัซ่ึง

จะตอ้งสวมใส่ตลอดเวลาในสถานท่ีท่ีไดร้ะบุไว ้

6. พนกังานตอ้งมีกิริยามารยาทเรียบร้อย สุภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ และผูท่ี้มาติดต่อกบับริษทั 

7. พนกังานตอ้งเช่ือฟังและเคารพต่อค าส่ังโดยชอบดว้ยกฎหมายของหวัหนา้งานหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

8. พนกังานตอ้งไม่เพิกเฉยในหนา้ท่ีการงาน และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายมา 

9. พนักงานตอ้งมาท างานตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหัวขอ้ท่ี 1 ในเร่ือง  “วนัท างาน เวลาท างานปกติ และเวลา

พกั” โดยบนัทึกเวลาเขา้-ออกงานตามท่ีบริษทัก าหนด 
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10. พนกังานตอ้งไม่ขาดงาน หรือลางาน โดยปราศจากเหตุผลอนัควร 

11. พนกังานจะตอ้งไม่ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นภายในบริเวณบริษทั ไม่เล่นการ

พนนั หรือกิจกรรมท่ีคลา้ยกนัในท่ีท างาน ไม่ว่าในเวลาท างานหรือนอกเวลาท างาน 

12. พนกังานจะตอ้งไม่เขา้ไปกา้วก่ายในหนา้ท่ีของเพ่ือนร่วมงานโดยไม่เหมาะสม 

13. พนกังานตอ้งไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือเสพยาเสพติด รวมถึงเสพหรือด่ืม กญัชาและใบกระท่อมหรือ

อยูใ่นอาการมึนเมาภายในบริเวณบริษทั หรือขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 

14. พนกังานจะตอ้งไม่ก่อหน้ีสินจนเป็นท่ีเสียหายต่อตวัเอง เพ่ือนร่วมงาน และบริษทั 

15. บริษทัไม่อนุญาตให้พนกังานพก หรือน าอาวุธ หรือวตัถุระเบิดเขา้มาในบริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากกรรมการผูจ้ดัการก่อน 

16. พนกังานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลธุรกิจ หรือกิจการ หรือส่ิงปกปิดอนัเป็นความลบัของบริษทัท่ีตนไดรั้บทราบมา

ในขณะปฏิบติังานกบับุคคลอื่น 

17. พนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งซ่ือสัตยก์บับริษทั และไม่สร้างความขดัแยง้ขึ้นในผลประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองคก์ร

อื่นใดท่ีบริษทัติดต่อธุรกิจดว้ย เช่น ความขดัแยง้อนัอาจมีผลต่อการวินิจฉยั หรือการตดัสินใจของบุคคล และสร้างทศันคติท่ี
ไม่ดีจนท าให้เกิดความแตกแยกขึ้น 

18. พนกังานตอ้งอุทิศตนให้แก่งานของบริษทั และปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของบริษทั 

19. พนกังานตอ้งไม่กระท าการขูด ขีด ลบ ต่อเติม แกไ้ข เคล่ือนยา้ย หรือท าลายประกาศหรือค าส่ังหรือเอกสาร

อื่นๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นต่างๆ ของบริษทั 

20. พนกังานตอ้งไม่ลกัขโมย หยิบฉวยทรัพยสิ์นของบริษทั หรือลกัขโมยทรัพยสิ์นของพนกังานผูอ้ื่น 

21. พนกังานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีตนเองไดรั้บให้กบัพนกังานคนอื่นทราบ 

22. พนกังานตอ้งไม่จดัประชุม นดัชุมนุมภายในบริษทั หรือบริเวณหนา้บริษทั โดยไม่รับอนุญาตจากบริษทั 

23. พนกังานตอ้งไม่รับประทานอาหาร ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์หรือสารเสพติดท่ีให้โทษในเวลางาน 

24. การแต่งกายของพนกังาน ตอ้งสวมใส่ชุดยนิูฟอร์มของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง   
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โทษทางวินัย 

 พนกังานท่ีละเมิดวินยัดงักล่าวขา้งตน้  หรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  บริษทัอาจพิจารณาลงโทษ
พนกังานหนกัเบาตามความผิดที่ฝ่าฝืนขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้รวมกนั ดงัน้ีคือ 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ท าทณัฑบ์นไว ้
4. ส่ังพกังานชัว่คราว โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง มีก าหนดไม่เกิน 7 วนั 

5. เลิกจา้ง 
 

การผิดระเบียบวินัยร้ายแรง 

1. พนกังานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง เช่น ลูกจา้งกระท าการโกงเงิน ยกัยอก
เงิน หรือแสวงหาผลประโยชน์จากบริษทัเพื่อไปเป็นของตวัเอง ใช่อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  

2. พนกังานจงใจท าให้นายจา้งไดรั้บความเสียหาย เช่นใช้ ค  าพูด ถอ้ยค า กิริยา ไม่สุภาพใส่ลู กคา้ ผูม้ารับบริการ คู่
คา้ กล่าวหาใส่ร้ายนายจา้งหรือตวัแทนนายจา้ง และแสดงการกระท าโดยไม่เหมาะสมขณะใส่ชุดยูนิฟอร์ม 
เคร่ืองแบบบริษทั ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน 

3. พนกังานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจา้งไดรั้บความเสียหายอย่างร้ายแรง  

4. พนกังานละทิ้งหน้าท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานติดต่อกนั ไม่ว่าจะมีวนัหยุดคัน่หรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอนัควร 

5. พนกังานลกัทรัพย ์ยดัยอกทรัพย ์น าทรัพยสิ์นบริษทัออกจากสถานท่ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

6. พนกังานรับประทานอาหารของธุรกิจในเครือบริษทัโดยไม่ช าระเงิน  

7. พนกังานเล่นการพนนั โซเชียลมีเดีย ในขณะปฎิบติัหน้าท่ี  

8. พนกังานมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ หรือพฤติกรรมเชิงชู้สาวท่ีมีผลกระทบต่อต าแหน่งหน้าท่ีและการ
ปฎิบติังาน หรือมีผลกระทบกบัทางบริษทั 

9. พนกังานเสพยาเสพติด ด่ืมแอลกอฮอล ์ส่ิงมึนเมา รวมถึงเสพและบริโภค กญัชาและใบกระท่อมภายในบริเวณ
บริษทั หรือขณะปฎิบติัหนา้ท่ี 

 

  การลงโทษทางวินยัจะขึ้นอยูก่บัความรุนแรงของการกระท าความผดินั้น ทั้งน้ีขึ้นอยูใ่นดุลพินิจของบริษทั  ใน

กรณีท่ีความผิดนั้นไม่รุนแรง แตพ่นกังานท าผิดเป็นประจ า เช่น การมาท างานสายเป็นประจ า  บริษทัจะพจิารณาโทษทาง
วินยัตามหวัขอ้ “วนัท างาน  เวลาท างานปกติ  และเวลาพกั” 
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การร้องทุกข์ 

1. ขอบเขตและความหมาย 

 พนกังานท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการท างาน หรือจากการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมหรือไดรั้บปัญหาความเดือดร้อน
ในเร่ืองใดก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานให้มีสิทธิร้องทุกขไ์ดโ้ดยท าเป็นหนงัสือ แต่เร่ืองร้องทุกขด์งักล่าวจะตอ้งไม่ใช่
เร่ืองร้องขอให้แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ซ่ึงบุคคล และจะตอ้งไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั เวน้แต่เร่ืองนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

 

2. วิธีการและขั้นตอน 

 ให้พนกังานย่ืนค าร้องทุกขผ์่านหัวหน้างานตามล าดบัขั้นและส าเนาถึงฝ่ายบุคคลภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

ความเดือดร้อนหรือไดรั้บความไม่เป็นธรรม หรือไดรั้บปัญหาความเดือดร้อนในเร่ืองใดก็ตามท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน แต่
จะให้ผูอ้ื่นร้องทุกข์แทนตนมิได ้ ถา้มีปัญหาท่ีท าให้ยื่นค าร้องทุกข์กบัหัวหน้างานไม่ได ้ให้มีสิทธิยื่นค าร้องทุกขต์่อฝ่าย
บุคคล 

  ผูร้้องทุกขจ์ะตอ้งระบุวนัเดือนปีท่ียื่นค าร้องทุกข ์เร่ืองท่ีร้องทุกข ์จุดประสงคก์ารร้องทุกข ์และระบุช่ือ-นามสกุล 

ฝ่ายและต าแหน่งของผูร้้องทุกข ์ หากมีผูร้้องทุกขห์ลายคนในเร่ืองเดียวกนัให้ลงลายมือช่ือร่วมกนัในฉบบัเดียวกนัได้ 
 

3. การสอบสวนและการพจิารณา 

 ให้ผูรั้บเร่ืองราวร้องทุกขท์  าการสอบสวนเร่ืองราวให้แลว้เสร็จและให้ด าเนินการพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ตามขั้นตอนในความรับผิดชอบของผูรั้บเร่ืองร้องทุกขโ์ดยเร็ว และท าการช้ีแจงให้ผูร้้องทุกขเ์ป็นท่ีเขา้ใจภายใน 7 วนั นบั

แต่สอบสวน และพิจารณาแลว้เสร็จ หากเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงไปได ้ให้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือ
กรรมการบริษทัฯ ขึ้นไปไดท้ราบ 

1. ระบุเร่ืองอนัเป็นเหตุให้ร้องทุกข ์

2. ระบุความประสงคข์องการร้องทุกข ์

3. ลงลายมือช่ือ และต าแหน่งงานของผูร้้องทุกข ์

 

4. กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ 

 ในกรณีพนกังานท่ีร้องทุกข ์ไดรั้บค าตอบไม่เป็นท่ีพอใจใหพ้นกังานท่ีร้องทุกขอ์ุทธรณ์ต่อไปยงัผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล
และหรือกรรมการผูจ้ดัการเพื่อออกบนัทึกแสดงขอ้คิดเห็นพร้อมค าแนะน าไปยงัหวัหนา้งานของพนกังาน ผูมี้อ านาจหรือผู ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการพิจารณาค าร้องทุกขจ์ะพิจารณาหาขอ้สรุปพร้อมข้อเสนอแนะในปัญหาอย่างยุติธรรมโดย
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สรุปในผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย พนกังานจะไดรั้บผลการร้องทุกขภ์ายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีตดัสิน โดยถือว่าการ

วินิจฉยัของกรรมการผูจ้ดัการเป็นท่ีสุด ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม 

 

5. การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 

 พนักงานท่ีร้องทุกขแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะไดรั้บความคุม้ครองและจะไม่ถูกลงโทษดว้ยเหตุท่ียื่นเร่ืองราวร้องทุกข์
ดงักล่าว แต่หากเร่ืองราวท่ีร้องทุกขน์ั้นเป็นเท็จหรือไม่มีมูลความจริง หรือเป็นการกลัน่แกลง้ หรือใส่ความผูอ่ื้นจะตอ้งถูก
ลงโทษทางวินยัสถานหนกั และอาจถึงขั้นถูกเลิกจา้งไดโ้ดยไม่จ่ายค่าชดเชยแต่อยา่งใด 

 

ในกรณีขอ้ร้องทุกขมี์ผลเก่ียวเน่ืองกบัพนกังานคนอ่ืน ๆ บริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาขั้นสุดทา้ยให้พนกังาน และ
คนอื่น ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทราบดว้ย 

 พนกังานท่ียื่นขอ้ร้องทุกข ์รวมทั้งพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้ร้องทุกขต์ลอดจนพนกังานท่ีบริษทัเชิญมาให้
การหรือเป็นพยานจะไดรั้บการคุม้ครองปกปิดเป็นความลบั 

 บริษทัจะไม่รับพิจารณาขอ้ร้องทุกขท่ี์มีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์ หรือหนงัสือแสดงความคิดเห็นท่ีไม่แจง้ช่ือจริง 
หรือไม่มีลายมือช่ือของพนกังานผูร้้องทุกขไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเวน้กรณีท่ีพนกังานไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยช่ือ ให้แจง้ให้บริษทั
ทราบถึงวตัถุประสงค ์โดยบริษทัจะปกปิดขอ้ร้องทุกขเ์ป็นความลบัโดยเคร่งครัด 

 บริษทัยินดีรับฟังความคิดเห็นของพนกังานในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การปรับปรุงระบบการท างานหรือกรณี
มีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการท างานโดยให้พนกังานท่ีประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นยื่นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือ
ผา่นฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พื่อน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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การส้ินสุดของการเป็นพนักงานและการแจ้งลาออก 

1. การลาออก 

พนกังานท่ีมีความประสงคจ์ะลาออกจากงาน ตอ้งท าหนงัสือแจง้ต่อหวัหนา้งานทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนั  

หวัหนา้งานจะตอ้งเป็นผูอ้นุมติัการลาออกนั้น การแจง้ล่วงหนา้จะไม่รวมถึงการใชสิ้ทธิในการหยุดพกัร้อน ยกเวน้จะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัจากหวัหนา้งานเท่านั้น 

กรณีท่ีพนกังานลาออกโดยไม่ยื่นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า หรือไม่ปฏิบติังานต่อถึงวนัสุดทา้ยของการท างาน 
บริษทัจะไม่ยอมรับการลาออกของพนกังานผูน้ั้น และจะถือว่าเป็นการละทิ้งงานซ่ึงจะมีโทษคือการเลิกจา้ง นอกจากนั้น 
พนกังานจะเสียสิทธิประโยชน์ทั้งหมดท่ีควรจะไดรั้บจากการลาออกตามกรณีปกติ 

พนกังานซ่ึงจะลาออกตอ้งส่งมอบงานท่ีรับผิดชอบของตนเอง ทรัพยสิ์นของบริษทั อุปกรณ์ และเคร่ืองมือซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบของตนเองให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจในแผนกก่อนลาออก รวมทั้งพนกังานตอ้ง ปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้เรียบร้อยก่อนออกจากงาน ในกรณีท่ีพนกังานไม่ท างานท่ีตนรับผิดชอบอยูใ่ห้ส าเร็จก่อนลาออกจากงาน 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล 

 

2. การเลิกจ้าง 

 บริษทัสามารถเลิกจา้งพนกังานได ้โดยให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้าง ดังนี ้  

1. ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษทั 

2. จงใจท าให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย 

3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

4. พนกังานท่ีละเมิดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน หรือค าส่ังอนัชอบดว้ยกฎของบริษทั และบริษทัไดต้กัเตือน
เป็นหนังสือแล้ว  ซ่ึงหนังสือเตือนนั้นต้องมีผลบังคบัไม่เกิน 1 ปี เวน้แต่กรณีท่ีร้ายแรงบริษทัไม่จ าเป็นต้อง

ตกัเตือน โดยหนงัสือเตือนให้มีผลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพนกังานไดก้ระท าผิด 

5. การละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนัไม่ว่าจะมีวนัหยดุคัน่หรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนัควร 

6. ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  
7. พนกังานไม่คืนอุปกรณ์ทรัพยสิ์นของบริษทัครบถว้น หรือเสียหาย 
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หมายเหตุ : ในกรณีการละทิ้งหน้าท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนั  เป็นความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุให้นายจา้งไดรั้บความเสียหาย 

 

3. การเกษียณอายุ 

3.1 พนกังานเกษียณอายุเม่ืออายุ 60 ปี เพื่อความสะดวกจะถือว่าวนัสุดทา้ยของเดือนท่ีพนักงานมีอายุครบ 

60 ปี เป็นวนัเกษียณอาย ุ

 3.2 พนกังานซ่ึงส้ินสุดการจา้งเน่ืองจากการเกษียณอายจุะไดรั้บค่าชดเชยตามกฎหมาย 

  

3.3 อยา่งไรก็ดี พนกังานซ่ึงเกษียณอายปุระสงคจ์ะท างานต่อ สามารถขอเล่ือนการเกษียณอายอุอกไปไดโ้ดย

ยื่นเร่ืองให้กรรมการผูจ้ดัการหรือผูมี้อ านาจของบริษทัพิจารณา 
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การท าทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย และหรือสูญหาย 

ค าอธิบาย 

 การประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย อนัเป็นเหตุเลิกจา้งท่ีบริษทัไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย หรือ
พนกังานตอ้งรับผิดชอบส่วนท่ีเสียหายให้แก่บริษทัตามราคาส่ิงของนั้นๆ ซ่ึงหมายถึงพนกังานไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจาก
ความระมดัระวงัตามวิสัยปกติชนหรือตามวิสัยของพนกังาน ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งท างานในต าแหน่งหนา้ท่ีนั้นหรือตามวิสัยของผู ้
ประกอบวิชาชีพนั้น  

ดังนั้นหากทรัพยสิ์นของบริษทัเสียหาย อนัเกิดจากความประมาทของพนักงาน บริษทัมีสิทธิให้พนักงานจ่าย
ค่าเสียหายตามราคาทรัพยสิ์นนั้นๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน  

2. อุปกรณ์เคร่ืองครัว วตัถุดิบในการประกอบอาหาร  และเคร่ืองใชต้่างๆภายในร้านอาหารทั้งหมด 

3. รายการการปรุงอาหารเมนูท่ีลูกคา้ไม่ไดส่ั้ง, ปรุงผิด, ปรุงไม่ตรงกบัออเดอร์ท่ีไดรั้บ หรือมีส่ิงแปลกปลอมลง

ไปในอาหารของลูกคา้ ให้พนกังานบุคคลนั้นๆ ท่ีท ารายการผิด ช าระเงินค่าอาหารในราคาพนกังานลด 50-60% 

แลว้แต่กรณี 

4. การจดัเก็บสินคา้ในคลงัจ านวนสินคา้ไม่ตรงกบัขอ้มูลการส่ังซ้ือและยอดใชสิ้นคา้คงเหลือ 
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ข้อบังคบัทั่วไป 

 พนกังานทุกคนตอ้งรับทราบระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั หลงัจากไดรั้บอนุญาตให้เขา้ท างานในบริษทั 
ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ข เปล่ียนแปลง ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานไดต้ามความเหมาะสม และเป็นไป
ตามกฎหมาย หากกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน บริษทัจะประกาศให้พนักงาน
ทราบและให้ถือปฏิบติัโดยทัว่กัน ผูบ้ังคบับญัชาเป็นผูค้วบคุมดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัการ
ท างานของบริษทัอย่างเคร่งครัด และข้อบงัคบัใดท่ีไม่ไดร้ะบุในระเบียบขอ้บงัคบัการท างานน้ี จะถือตามขอ้บงัคบัใน
กฎหมายแรงงาน      

บริษทัขอความร่วมมือร่วมใจจากพนกังานทุกคนภายในองคก์ร ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั อย่าง
เคร่งครัด  เพื่อประโยชน์และความสุขในการท างานร่วมกนัภายในองคก์ร    

 

        ประกาศ ณ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2565 

            จดัท าโดย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


