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คํานํา 
  
 คู่มือพนักงานฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นสําหรับพนักงานทุกระดับ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับ แนวนโยบาย ระเบยีบและแนวทางการปฏิบัติในการทํางาน รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท 
ที่พนักงานควรทราบ และใช้ยึดถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน เพื่อให้เกิดการประสานการทํางานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท 
และบังเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กร 
ในขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันให้เป็นไปด้วยความสงบสุข ราบรื่น ดังที่กล่าวมา 
ข้อมูลในคู่มือนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น  ดังนั้น หากพนักงานต้องการทราบรายละเอียดในเรื่องใดเพิ่มเติม 
สามารถสอบถามได้จากหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่บุคคล 
 
 ในกรณีจําเป็นเพื่อความเหมาะสมกับสภาพการทํางาน บริษัทฯ อาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบที่มีอยู่ 
ภายใต้ขอบเขตแห่งนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายแรงงาน 
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คํากล่าวต้อนรับของกรรมการผู้จัดการ 

 
 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับท่าน และขอต้อนรับท่านเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ  โดย 
พนักงานแต่ละท่านถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการนําพาบริษัทฯ ให้ประสบความสําเร็จ และเจริญก้าวหน้า 
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง    
 
 ข้าพเจ้าขอมอบความปรารถนาดีแก่ทุกท่านให้ประสบความสําเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป 
 
 

                                                                                                     
        ( นายกฤษฏี  บุรพัฒน์ ) 
            กรรมการผู้จัดการ 
                     บริษัท อดิสา กรุ๊ป จํากัด 
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ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 
1. ความเป็นมา บริษัทฯ ไดเ้ปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เนธพลัส จํากัด และก่อตั้งบริษัทฯ เมือ่วันที่ 2 พฤศจิกายน 

2544 โดยมีผู้ถือหุ้น จํานวน 8 คน ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยดําเนินธุรกิจ 
จัดหาและติดตั้งวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ และสุขาภิบาล  มทีีมงาน  10 คน 
ยอดขายโดยประมาณ 50 ล้านบาทต่อป ี  สถานที่ทํางานอยู่ที่ อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 6 ห้อง 
เลขที่ 15/56-61 ซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค กรุงเทพฯ  

 วันที่ 1 มกราคม 2548 ย้ายสถานที่ทํางานอยู่ที่  เลขที่ 77/179 ชั้น 40 อาคาร 
สินสาธรทาวเวอร ์ เพื่อสะดวกในการเดินทางติดต่อประสานงานกับลูกค้า และทําการ 
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท 

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549  บริษทัฯ ได้ลงทุนเปิดบริษัท อดิสา เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด 
เพือ่ดําเนินธุรกิจดูแลรักษาซ่อมบํารุงงานระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

 ในเดือนพฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ไดเ้ช่าซื้อและย้ายสถานที่ทํางานอยูม่าทีเ่ลขที่ 77/31 ชั้น 
11 อาคารสินสาธรทาวเวอร ์และเช่าพื้นที่จํานวน 2 ห้องชุด คือ เลขที่ 77/28 (1) และ (9) 
เพิ่มเติม สืบเนื่องจากการขยายธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารที่พัก 
อาศัย คอนโดมิเนียม ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทีมงานรวมทั้งสิ้น  60  คน  ยอดขาย 
200 - 300 ล้านบาท ต่อป ี   

 ปี 2557 ทางบริษัทฯ ยุติการดําเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง และย้ายสถานประกอบการ 
มายัง จ. สระบุรี  

2. เริ่มตั้งบริษัทฯ   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 
3. ที่ตั้งบริษัทฯ ปัจจุบัน (สํานักงานใหญ)่  79 ม. 12 ต. ห้วยขมิ้น อ. หนองแค จ. สระบุรี  18230  โทร. 0830626261   

(สํานักงานชั่วคราว)  14/91 ม. 7  ซอยต้นสน 15  ถ. ทางเลี่ยง-ปากเกร็ด ต. บางตลาด  
อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โทร. 02-0595121 
สํานักงานย่อย :  สโตร์เก็บของ พื้นที่ 400 ตร.วา บ้านเลขที่ 1/85 ซอยร่มไทร แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพฯ  10160   

4. ทุนจดทะเบียน  30 ล้านบาท 
5. ผู้ถือหุ้น  จํานวน  5  คน จํานวน 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท 
6. ประเภทอุตสาหกรรม รับเหมาจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ และ 

สุขาภิบาล   
7. ปริมาณการขายสูงสุด 200 – 300 ล้านบาท 
8. พนักงาน  9  คน 

 
 
 

พันธกิจ 
 
บริษัทฯ จะเติบโตและสร้างคุณภาพงานให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ในการให้บริการงานวิศวกรรม  โดยนําเสนองาน 
ที่มีคุณภาพ เวลา และราคาที่เหมาะสม ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน  
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แนวนโยบายของบริษัท 
 
ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 
 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อันจะนํามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุด 
และความมั่นคงระยะยาวจากการลงทุนตามวิถีทางที่ชอบธรรมเพื่อตอบแทนแก่ผู้ลงทุน, พนักงาน, ลูกค้า และเพื่อก่อให ้
เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยตระหนักถงึชื่อเสียงความรับผิดชอบต่อสังคมและดํารงค์ไว้ซึ่งศีลธรรมอันด ี
 
จุดประสงค์มูลฐานของด้านบุคคล 
 
 บริษัทฯ มุ่งหวังดําเนินการให้เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนําที่สร้างงานให้คนไทย  ทํางานอย่างมีมาตรฐานที่ดี 
และยึดถืองานที่รับผิดชอบด้วยจิตสัมมาชีวะที่มั่นคง มีรายได้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศและมีมาตรฐาน 
การเป็นอยู่ที่ด ี
 
เจตนารมณ์ดา้นบุคคล 
 
 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ด้านบุคคลที่จะสงวนรักษาไว้ และพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู,้ ความชํานาญ, 
และทัศนคติที่สอดคล้องกับแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน 
ในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการฟันฝ่า 
อุปสรรคและการประสบผลสําเร็จของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 
 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความสําเร็จของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีความสามารถ บริษัทฯ จึงจะดําเนิน 
มาตรการต่าง ๆ เพื่อที่จะทําให้ได้บุคคลที่ดีมีความรู ้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง เอาเปรียบลูกค้าและบริษัท
มีหน้าที่ความรับผิดชอบทีเ่หมาะสมในการทํางานบริษัทฯ และผูกจิตใจให้บุคคลเหล่านั้นทํางานกับบริษัทฯ นานที่สุด 
บริษัทฯ จะยึดในหลักการที่จะต้องพัฒนาและดํารงไว้ซึ่งทัศนคต ิ ที่เป็นการสร้างสรรค์ สร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
ในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดขวัญกําลังใจที่ดีในหมู่พนักงาน 
 
หลักการจ้างงาน 
 
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ ต้องอาศัยปัจจัยสําคัญคือ พนักงาน 
มีความประพฤติดี มีความสามารถและความรับผิดชอบในหน้าที่สูง สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี บริษัทฯ มีนโยบาย 
ที่จะสรรหาบุคคลที่มีความสามารถดังกล่าว มาร่วมงานกับบริษัทฯ และจะกําหนดสภาพการจ้างงานให้พนักงานอย่าง 
ยุติธรรม โดยให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป 
 
 
ความมุ่งหวังของบริษัทฯ ต่อพนกังาน 
 
 พนักงานทุกคนพึงเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต้องอุทิศตนทํางานในบริษัทฯ เต็มเวลาและ 
เต็มความสามารถ มีความสนใจในงานอย่างสม่ําเสมอ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นใน การทํางานด้วยความเต็มใจและม ี
ทัศนคติในทางสร้างสรรค ์
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สรุประเบียบและข้อบังคับการทํางานบริษทั 
 
เงื่อนไขการทํางาน 

• การทดลองงาน  
พนักงานใหม่จะต้องทดลองปฏิบัติงานไม่เกิน 120  วัน หากผลของการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัต ิ

งานหรือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 
 

• การรับประกันการจ้างงาน 
พนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ตลอดจนมีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน 

ระเบียบข้อบังคับการทํางานและสวัสดกิารต่าง ๆ 
 

วันทํางาน, เวลาทํางานและเวลาพัก 

• วันทํางาน   วันจันทร์ – วันเสาร์   

• เวลาทํางานปกต ิ   เวลา 8.00 – 17.00 น. 

• การบันทึกเวลาทํางาน 
พนักงานทุกคน ต้องบันทึกเวลามาปฏิบัติงานและเวลาเลิกปฏิบตัิงานตามที่บริษัทฯ กําหนดให้  

ไม่ว่าจะปฏิบัติงาน ณ สถานที่แห่งใดก็ตาม   หากพบว่าการแจ้งเข้างาน ลงเวลา/ แก้ไขเวลา /ปกปิด/ ปิดบัง ทั้งตัว 
พนักงานเองและผู้อื่น โดยไม่เป็นตามความจริง ถือว่ากระทําผิดระเบียบวินัยขั้นร้ายแรง บทลงโทษคือเลิกจ้าง และไม ่
จ่ายค่าชดเชย 
  กรณีพนักงานมาทํางานสาย เกิน 8.00 น. ทางบริษัทฯ จะเก็บสะสมช่วงเวลาทํางานสาย และทําการ 
หักเงินเดือนตามจํานวนวันที่มาสายจริงและอัตราค่าจ้างรายวันของพนักงานตามจริง  ณ งวดการจ่ายเงินเดือน ประจํา 
เดือนธันวาคมของทุกปีในคราวเดียว กรณีที่พนักงานไม่ยินยอมให้หักเงินเดือน ทางบริษัทฯ จะหักจากสิทธิวันลาหยุด 
พักผ่อนประจําปีของพนักงาน  

• เวลาพัก    เวลา 12.00 – 13.00 น. 

• เวลาทํางานล่วงเวลา  เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป 
หากมีการทํางานล่วงเวลาพนักงานจะต้องปฏิบัตติามขั้นตอนการขออนุมัติการทํางานล่วงเวลา คือ 
1. จะต้องจัดทําเอกสารขออนุมัติการทํางานลว่งเวลาโดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

พร้อมชี้แจงเหตุผลในการทํางานล่วงเวลาในแต่ละวัน  
2. บริษัทฯ ให้พักทานอาหารก่อนเริ่มงานในช่วงเวลาทํางานล่วงเวลา  หากพนักงานไม่พักทาน 

อาหารถือว่าสละสิทธิ์ช่วงเวลาดังกล่าว  
อนึ่งงานเฝ้าดูแลสถานที่และทรัพย์สินบริษัทฯ โดยทีพ่นักงานได้รับมอบหมาย อันมิใช่หน้าที่การทํางานตามปกติของ  
พนักงาน ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่จะได้รับสิทธิ์เป็นเงินตามอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง  
ในวันทํางานตามชั่วโมงที่ทํา 
 
วันหยุดและหลักเกณฑ์วันหยุด 

• วันหยุดประจําสัปดาห ์  หยุดวันอาทติย ์

• วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ ์
บริษัทฯ กําหนดวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน ไม่เกิน 16 วัน  

โดยรวมวันแรงงานแห่งชาต ิหรือตามที่คณะรัฐบาลปัจจุบันประกาศด้วย โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทํางานปกติ  
ถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีนั้นไปหยุดในวันทํางานถัดไป 

• วันหยุดพักผ่อนประจําป ี
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บริษัทกําหนดให้พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจําปีได้ตามหลักเกณฑ์และระเบียบดังต่อไปนี ้
1. มีอายุไม่ครบ 1 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจําปีได้ปีละ 3 วันทํางานปกต ิ  ทั้งนี้พนักงานจะตอ้งพ้น 

ทดลองงานและบรรจุเป็นพนักงานแล้ว 
2. มีอายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป ถึง 5 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจําปีได้ปีละ 8 วันทํางานปกต ิ
3. มีอายุงานครบ 5 ปีขึ้นไป ถึง 10 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจําปีได้ปีละ 12 วันทํางานปกต ิ
4. มีอายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป ลาหยุดพักผ่อนประจําปีได้ปีละ 16 วันทํางานปกต ิ
5. การลาหยุดพักผ่อนประจําปี ให้ลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทํางานปกติ และจะสะสม 

วันหยุดพักผ่อนใช้ในปีถัดไปได ้( 1 ปี ) 
6. การลาหยุดพักผ่อนประจําปี ให้ลาหยุดได้ ดังนี ้

6.1 เมื่อพนักงานมีอายุงานครบ 1 ปี ให้ลาหยุดพักผ่อนประจําปีได้ตั้งแต่วันที่ครบรอบป ี
6.2 เมื่อพนักงานมีอายุงานครบ 5 ปี หรือ 10 ปี ให้ลาหยุดพักผ่อนประจําปีได้ตั้งแต่วันที่ครบ 5 ปี 

หรือ 10 ปี เพิ่มขึ้นอีกตามวันลาหยุดพักผ่อนประจําปีที่ยังคงเหลืออยู่ในข้อ 3 หรือ ข้อ 4 
แล้วแต่กรณ ี

การกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจําปีของพนักงาน เป็นสิทธิของผู้บังคับบัญชาที่จะกําหนดวันหยดุ 
ดังกล่าวให้แก่พนักงานโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ในกรณีผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้พนักงานกําหนดวันหยุดได้เอง  
พนักงานต้องแจ้งกําหนดวันหยุดต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทํางาน เมื่อ 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติจึงสามารถหยุดได้ และไม่สามารถเปลีย่นเป็นค่าทํางานวันหยุดได้หากมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุด 

ในปีสุดท้ายในการทํางานของพนักงานไม่ครบปี และถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด จะได้รับค่าจ้าง 
สําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจําปีที่พนักงานมีสิทธ ิ และรวมทั้งวันหยุด 
พักผ่อนประจําปีสะสม 

 
วันลาและหลักเกณฑ์การลา 

• การลาป่วย   พนักงานมีสิทธิขอลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างปีละไม่เกิน 30 วัน 
โดยแจ้งแผนกบุคคล และผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานภายในแผนก,โครงการ ก่อนเวลาเข้าทํางาน 
ไม่เกิน 8.30 น. หากลาป่วยติดต่อกัน 2 วันจะต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงคู่กับใบลา  และเมื่อ 
กลับมาปฏิบัติงานจะต้องส่งใบลากับผู้บังคับบัญชาทันท ี

• การลากิจ   พนักงานมีสิทธิขอลากิจได้ 4 วันทํางานต่อปโีดยได้รับค่าจ้าง  ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัต ิ
จากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน นอกจากกรณีฉุกเฉิน 

• การลาคลอดบุตร  พนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดบุตรกอ่นและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกนิ 90 
วัน (รวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลา)  มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามอัตราที่ได้รับอยู่ ไม่เกิน 45 วัน และ 
ถ้าพนักงานหญิงนั้นยังไม่สามารถทํางานได้ เนื่องจากการลาคลอดให้มีสิทธิลาโดยไม่ได้รับคา่จ้างอีก 
45 วัน หากเกิดกรณีแท้งบุตรระหว่างตั้งครรภ์ 7 เดือนแรกใหถ้ือเป็นการลาป่วย 

• การลาอุปสมบท  พนักงานต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วัน พร้อมส่งลายลักษณ์อักษรแสดงรายละเอียด 
กําหนดการอุปสมบท  โดยพนักงานที่มีอายุงานกับบริษัทน้อยกว่า 1 ปี ขอลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 30 
วัน โดยไมไ่ด้รับค่าจ้าง  พนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป ได้ค่าจ้างไม่เกิน 7 วัน  พนักงานที่ม ี
อายุงานครบ 3 ปีขึ้นไป ได้ค่าจ้างไม่เกิน 15 วัน   เมื่อพนักงานลาสิกขาบทแล้ว พนักงานจะต้องนํา 
หลักฐานแสดงการอุปสมบทและการลาสิกขาบทมามอบต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับแต่วันเริ่มกลับ 
เข้าทํางาน  

• การลาเพื่อเข้าฝึกราชการทหาร   ในกรณีที่พนักงานได้รับหมายเรียกเข้าฝึกราชการทหารพนักงาน 
ประจํามีสิทธิ์ลาเพื่อรับราชการในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความ 
พรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทํางานตลอดระยะ 
เวลาที่ลาแต่ไม่เกินปีละ 60 วัน 
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• การลาเพื่อการเข้าเกณฑ์ทหาร   หากพนักงานถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร พนักงานจะต้อง 
ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เมื่อพ้นจากการเป็นทหารและมีความประสงค์ที่จะกลับเข้า 
ทํางานกับบริษัทใหม่  ทางบริษัทจะพยายามชว่ยพนักงาน โดยอาจจะบรรจุพนักงานผู้นั้นใน 
ตําแหน่งเดิม หรืออาจจะบรรจุให้ทํางานในตําแหน่งอื่นที่เห็นสมควรก็ได้ในกรณีที่มีตําแหน่งงาน 
ว่าง 

• การลาศึกษาต่อเนื่อง   พนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัท ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถลาเพื่อศึกษา 
ต่อเนื่องในช่วงปฏิบัติงานได้  กรณีการลาศึกษาต่างประเทศ (ระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน) พนักงาน 
จะต้องลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ในการลา และข้อตกลงใน 
การกลับเข้าทํางานต่อโดยขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและแจ้งให้แผนกบุคคลรับทราบ  ทั้งนี้  
พนักงานจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการศึกษา, ผลการเรียนและสําเนา

 ตารางการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้ทางแผนกบุคคลรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

• การลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง   พนักงานที่ได้ใช้สิทธิการลาต่าง ๆ หมดแล้ว หากมีภาระกิจจําเป็นที่ไม ่
อาจหลีกเลี่ยง และจะต้องขอลางาน หรือหยุดงานเพิ่มเติม หากเหน็สมควรผู้บังคับบัญชาจะอนุมัต ิ
ให้ลาหยุดได้โดยไม่ได้รับเงินค่าจ้าง 

 
วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง 
 บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างในวันสุดท้ายของเดือน หากวันจ่ายค่าจ้างตรงกับวันหยุดบริษัทจะร่นระยะการจ่ายขึ้น 
มาก่อนวันหยดุนั้น โดยจ่ายเงินตราไทยเข้าบัญชธีนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตามที่พนักงานได้เปิดบัญชีไว้ โดยพนักงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอง 
 
 
การขึ้นเงินเดือนประจําปีและการเลื่อนตําแหน่ง 
 บริษัทฯ มกีารปรับขึ้นเงินเดือน และการเลื่อนตําแหน่งให้พนักงานทีม่ีผลปฏิบัติงานในระดับดีมากโดยพิจารณา 
จาก 

1. ผลกําไรจากดําเนินงานของบริษัทฯ 
2. ผลปฏิบัติงาน  โดยพนักงานเป็นผู้ประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินอีกครั้ง   
3. อายุงาน 
4. ความประพฤติ การขาด-ลา-สาย 

โดยพิจารณาเห็นชอบจากผู้จัดการทั่วไป/กรรมการผู้จัดการ โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 5% - 30% ของฐานเงินเดือนที ่
ได้รับปัจจุบัน 
 
แผนรองรับช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย 
 บริษัทฯ จําเป็นต้องปฏิบัติกรณีใดกรณีหนึ่ง เพื่อรักษาใหอ้งค์กรสามารถอยู่รอดได ้หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
ทําให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ   

o รณรงค์ประหยัดค่าใช้จ่ายลง เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ และค่าโทรศัพท ์
o ปรับลดสวัสดิการ 
o ลดอัตราเงินเดือน 
o ปรับลดจํานวนพนักงาน ให้พนักงานเลือกเกษียณก่อนกําหนด 
o เลิกจ้างตามกฏหมายแรงงาน 
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วินัยและโทษทางวินัย 
วินัยของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

• ต้องสุภาพ  เรียบร้อย เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งสั่งงานในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฏหมายและระเบียบแบบแผนของบริษัทฯ 

• ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ 

• ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงไปโดยเร็วไม่ให้เสียเวลา 

• ต้องปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจจริง อดทนและเที่ยงธรรม หา้มใช ้
หรือยอมให้ผู้อื่นใช้อํานาจหน้าที่ของงานตน  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

• ห้ามกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งการให้กระทํา หรือ 
ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วคราวหรือเนื่องจากสภาวะฉุกเฉินหรือรีบด่วน 

• ห้ามละทิ้งหน้าที่ ละเลยหรือหลีกเลี่ยงการทํางาน หรือขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมาทํางาน 
สายบ่อยครั้ง 

• ห้ามนอนหรือหลับในเวลาทํางาน  ยกเว้นพนักงานป่วยจริงและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 

• ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อความใด ๆ อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อผู้อื่น 
วินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้า 

• ต้องบริการลูกค้าอย่างสุภาพและยิ้มแย้มแจ่มใส โดยห้ามแสดงกิริยาท่าทางหรือใช้คําพูดหรือสีหน้าที่ไม ่
สุภาพกับลูกค้า หรือแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่นกับลูกค้า 

• ต้องบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

• ห้ามทะเลาะวิวาทกับลูกค้า หรือทําร้ายร่างกายลูกค้า 

• หากได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯจะให้พนักงาน 
กลับมาทํางานที่สํานักงาน กรุงเทพฯ ทันที โดยไม่มีข้อพิจารณาใด ตลอดจนเลิกจ้างหากเป็นกรณีขั้น 
รุนแรง 

วินัยเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติตนทัว่ไป 

• ห้ามกระทําการอันเป็นความผิดต่อกฏหมาย ไม่ว่ากฏหมายอาญาหรือกฏหมายอื่นใด เช่น โจรกรรม, 
ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ เป็นต้น 

• ต้องไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  

• ห้ามนําพา ครอบครองหรือเสพ 
ยาเสพติดให้โทษอันเป็นของต้องห้ามตามกฏหมายทุกชนิดในสถานที่บริษทั 

• ห้ามบันทึกลงเวลาทํางานแทนผู้อื่น หรือยอมให้ผู้อื่นลงบันทึกเวลาทํางานแทนตน 

• ห้ามแก้ไข หรือปลอมแปลงการบันทึกเวลาของตนหรือผู้อื่น  หากมีการลงบันทึกเวลาผิด ควรให ้
ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบ 

• ไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล เสเพล หรือมีเรื่องชู้สาว หรือส่อให้เห็นว่าเสื่อมเสียในทางศีลธรรม 

• ไม่กระทําการใด ๆ โดยประมาทเลินเล่อ หรือขาดความระมัดระวัง อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความ 
เสียหาย 

• ห้ามเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาในระหว่างทํางาน และ/หรือ มาทํางานในลักษณะมึนเมา และห้ามนําสุราหรือ 
สิ่งมึนเมาเข้ามาในสถานที่บริษัทฯ 

• ห้ามแพร่ข่าวก่อกวนความสงบ 
หรือยุแหย่ให้พนักงานแตกแยกความสามัคคีหรือแสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาหรือ 
บริษัทฯ 

• ห้ามทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน ต่อบุคคลใด  ๆ ไม่ว่าในเวลาทํางานหรือนอกเวลางาน 
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• ให้ความร่วมมือในการสอบสวนผู้กระทําความผิด หรือหาหลักฐาน และไม่ช่วยปิดบังการกระทําของผู้อื่น 
และยินยอมให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทําการตรวจร่างกายหรือสิ่งของเมื่อมีการสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น 

• ห้ามเข้าไปมีส่วนในการดําเนินการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับการประกอบการอื่นใดที่มีลักษณะ 
เป็นการแข่งขันโดยตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท และห้ามทํางานให้แก่นายจ้างอื่นใดโดยมิได้รับความ 
ยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 

• ห้ามพกหรือนําอาวุธเข้ามาในบริเวณสถานที่ของบริษัทฯ ไม่ว่าในหรือนอกเวลาทํางาน ยกเว้นพนักงาน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สินหรือความสงบเรียบร้อยของบริษัทฯ  

• ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทํางาน 

• หา้มใช้สิ่งของ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ หรือยานพาหนะของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ 
ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

• ห้ามทําลาย หรือทําให้เสียหาย เครื่องมือ เครื่องใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

• ห้ามเล่นการพนัน หรือร่วมวงพนันทุกประเภทในสถานที่บริษัท รวมถึงการแทง หรือรับแทงหวยใต้ดิน 
การตั้งวงแชร์  การยืมเงินส่วนตัว 

• ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่บริษัทฯ และประหยัดไฟฟ้า, น้ําประปาของบริษัท โดยปิดน้ํา, 
ปิดไฟฟ้า, ปิดเครื่องใช้สํานักงาน เมื่อไม่มีการใช้งาน 

โทษทางวินัย 
กระทําได้ 6 วิธี ซึ่งจะเลือกวิธีการลงโทษใดก็ได้ โดยไม่เรียงตามลําดับก่อน-หลัง ตามแต่ละกรณ ี

1. ตักเตือนด้วยวาจา  เมื่อพนักงานกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรง และเป็นครั้งแรก 
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร   เมื่อพนักงานกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาต้องการย้ํา 

เมื่อมีการกระทําผิดซ้ําอีก จึงออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. ตัดสวัสดิการ, เงินเดือน และโบนัส  เมื่อพนักงานกระทําผิดวินัย และมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

เป็นครั้งที ่2  
4. สั่งพักงาน  โดยไม่ได้รับค่าจ้าง โดยมีการกําหนดระยะเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทําความผิด 

มากเพียงใด  โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา 
5. ปลดออก / ให้ลาออก   เมื่อพนักงานกระทําความผิดวินัยขั้นร้ายแรง / กระทําผิดซ้ําซาก เกิดความเสียหายแก ่

บริษัทอย่างร้ายแรง  โดยได้รับเงินค่าจ้าง แต่ไม่ได้รับค่าชดเชย 
6. พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที  โดยไม่ได้รับเงินชดเชย 

เมื่อพนักงานกระทําความผิดวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
6.1 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัทฯ 
6.2 จงใจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย 
6.3 ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบ, ประกาศ เกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งของบริษัทอันชอบด้วยกฏหมายและ 

เป็นธรรม โดยนายจ้างได้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงบริษัทฯ ไม่จําเป็นต้อง 
ตักเตือน 

6.4 ละทิ้งหน้าที่เกิน 3 วันทํางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลอันควร และแจ้ง 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6.5 ประมาท เลินเล่อ เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
6.6 ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาทที่ไม่สร้างความเสียหาย 

แก่บริษัท 
 
ผู้มีอํานาจลงโทษ 

• ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก มีอํานาจลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาเฉพาะเตือนด้วยวาจาและเตือน 
เป็นลายลกัษณ์อักษร หากลงโทษสถานหนักกว่านั้นต้องได้รบัอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ 
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การอุทธรณ ์  
เมื่อการตัดสินลงโทษไม่เป็นธรรม พนักงานมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันทราบคําสั่งการลงโทษ 
โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชา และคําวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
การร้องทุกข ์   
พนักงานที่มีความประสงค์ยื่นคําร้องทุกข์ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี ้

• ให้พนักงานนําคําร้องทุกข์เป็นหนังสือระบุถึงเหตุแห่งทุกข์  ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน 7 วัน 
หรือแผนกบุคคล นับแต่วันที่มีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น 

• พนักงานผู้มขี้อร้องทุกข์จะต้องเป็นผู้ยื่นข้อร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทั้งนี้จะไม่รับพิจารณาร้องทุกข์แทนกัน 
การเลิกจ้าง 

• เลิกจ้างในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าบริษัทเห็นว่าพนักงานในระยะทดลองปฏิบัติงานมีความสามารถปฏิบัต ิ
งานไม่ถึงระดับที่บริษัทฯ กําหนดไว้หรือมีความประพฤติไม่สมควรที่จะรับการว่าจ้างต่อไป 

• เลิกจ้างเพราะผิดวินัยถ้าพนักงานฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน ทางบริษัทฯ จะลงโทษทาง 
วินัย เพื่อให้พนักงานมีโอกาสปรับปรุงพฤติกรรมก่อนตัดสินใจเลิกจ้าง 
เว้นแต่การกระทํานั้นเป็นการกระทําผิดอย่างร้ายแรง บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างไดแ้ม้จะเป็นความผิดครั้งแรกก็ตาม 

• เลิกจ้างในกรณีลดจํานวนพนักงาน บริษัทฯ จําเป็นต้องปลดพนักงานออก เพื่อความอยู่รอดของบริษัทฯ ซึ่ง 
บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฏหมาย 

• เลิกจ้างเพราะสุขภาพพนักงานมีโรคประจําตัว เจ็บป่วยเรื้อรังหรือเจ็บปว่ยด้วยโรคที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ที่บริษัทรับรอง บริษัทฯ มีสิทธิเลิกจ้างโดยจ่าย 
ค่าชดเชยให้ตามกฏหมาย 

• เลิกจ้างเนื่องจากครบเกษียณอายุ โดยบริษัทจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฏหมาย  โดยบริษัทฯ กําหนดเกษียณอาย ุ
เมื่อครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยพนักงานครบเกษียณอายุในปีใด บริษัทให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคมของปีถัดไป 

การลาออก 

• พนักงานทดลองงานมีสิทธิลาออกได้โดยแจ้งความจํานงต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร 

• พนักงานที่ประสงค์จะลาออกจากบริษัทฯ ต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  

• พนักงานที่ลาออกจะต้องคืนทรัพย์สินของบริษัทที่ตนครอบครองอยู่  ชดใช้หนี้สิน ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก ่
บริษัทก่อนพ้นหน้าที่  หากพนักงานละเลยบริษัทมีสิทธิยึดหนว่งค่าจ้างงวดสุดท้าย และแจ้งหนังสือเป็น 
ลายลักษณ์อักษรให้พนกังานรับผิดชอบชดใช้แล้วแต่กรณ ี
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สวัสดิการของพนักงาน 
บริษัทฯ มีสวัสดิการให้พนักงานดังต่อไปนี ้

1. เครื่องแบบพนักงาน    แต่งกายสุภาพ หรือเสื้อโปโลบริษัท  
ยกเว้นวันเสาร์ซึ่งสามารถแต่งไปรเวทได ้
***สิ่งต้องห้ามสําหรับพนักงานสํานักงาน***    
งดใสร่องเท้าแตะ โดยปราศจากถงุเท้า, กางเกงขาสั้น และกางเกงยีนส/์ผ้ายืด    
กรณี พนักงานที่ได้รับมอบหมายเข้าทํางานโครงการ 
พนักงานชาย/หญิง  ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี ้คือ รองเท้า แว่นตา และหมวกนิรภยั ครบชุด และ 

งดรองเท้าแตะ และกางเกงยีนสข์าเดฟ  ไม่ควรเครื่องแต่งกายที่ไม่ปลอดภัยทั้ง 
ชีวิตและทรัพย์สิน  

 อนึ่ง ค่ารองเท้า อนุมัติไม่เกิน 600 บาทต่อคู่, หมวกนิรภัย ไม่เกิน 350 บาท และแว่นตาอนุมัติตามจริง  
ถือเป็นทรัพย์สินบริษัทฯ  กําหนดการใช้งาน 1 ปี  หากชํารุดก่อนกําหนดการใช้งาน พนักงานต้องรับผิดชอบ 
ซื้อใหม่ เพื่อคืนบริษัทฯ 

2. ค่ารักษาพยาบาล 
ประกันสังคม  พนกังานที่เจ็บป่วยสามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ร่วม 

โครงการประกันสังคมที่พนักงานได้เลือกไว ้ อนึ่งหากพนักงานเกิดกรณีเกิด 
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  และแจ้งไปยัง  
โรงพยาบาลที่ตนได้รับสิทธิรับรองค่ารักษาพยาบาลอยู่ทันท ีไม่เกิน 3 วันทําการ  
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทางสํานักงานประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อ  
โรงพยาบาลที่พนักงานพักรักษาตัวในเบื้องต้นและที่ได้เลือกไว ้

3. เบิกเงินเดือนล่วงหน้า 
กรณีพนักงานประสงค์เบิกล่วงหน้าเพื่อนําเงินไปใช้ในเหตุจําเป็น ทางผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาและกําหนด 
การนําหักคืนบริษัทฯ  

4. เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการช่วยเหลือในการทําบุญ หรือประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ 

พนักงาน และครอบครัว ในกรณีที่คู่สมรส บุตร บิดา มารดาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพนักงานถึงแก่กรรม โดยทาง 
บริษัทฯ จะให้เงนิช่วยเหลือ ดังนี ้
 4.1  กรณีครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม 

1. มอบเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเงิน 3,000 บาท 
2. จัดพวงหรีดหรือดอกไม้ไปเคารพศพ  ไม่เกิน 1,000 บาท 
3. ประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

4.2 กรณีพนักงานถึงแก่กรรม 
ก.    มอบเงินสงเคราะห ์ ดังนี ้

-  พนักงานที่อายุงานไม่ครบ 1 ปีถึงแก่กรรม บริษัทฯ มอบเงินช่วยเหลือเท่าอัตราเงินเดือน 
สุดท้าย 1 เดือน 

-  พนักงานที่อายุงานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี ถึงแก่กรรม บริษัทฯ มอบเงิน 
ช่วยเหลือเท่าอัตราเงินเดือนสุดท้าย 2 เดือน 

-  พนักงานที่อายุงาน 3 ปีขึ้นไป ถึงแก่กรรม บริษัทฯ มอบเงินช่วยเหลือเท่าอัตราเงินเดือน 
สุดท้าย 3 เดือน 
  โดยผู้มีสิทธิได้รับคือ บุตรธิดาของพนักงาน, คู่สมรส, บิดา-มารดา, พี่น้อง  ผู้ซึ่งพนักงานให้การ 
อุปการะก่อนถึงแก่กรรม  โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือติดต่อแผนกบุคคลพร้อมสําเนาใบมรณบัตร 

2. จัดพวงหรีดหรือดอกไม้ไปเคารพศพ  ไม่เกิน 1,000 บาท 
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3. ประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
4. บริษัทฯ รับเป็นเจ้าภาพประกอบศาสนพิธี 1 คืน  

5. เงินโบนัสประจําป ี
บริษัทฯ กําหนดให้เงินโบนัสเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่พนักงานที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละป ี  
 
สวัสดิการเฉพาะพนักงานที่ได้รับมอบหมายเข้าทํางานโครงการ 

1. ทีพ่ักอาศัย  บริษัทฯ อนุมัติให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายเข้าทํางานโครงการ จัดหาสถานที่พักอาศัยอยู ่
ร่วมกัน เพื่อสะดวกในการเดินทางเข้าทํางานโครงการ โดยจะต้องพักอยู่ร่วมกันเฉพาะพนักงานบริษัทฯ เท่านั้น 
ไมอ่นุญาตให้นําบุคคลภายนอกมาพักด้วย  โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้จ่ายชําระค่ามัดจํา, ค่าเช่าทีพ่ัก, ค่าน้ําประปา 
และค่าไฟฟ้าใหต้ามความเหมาะสม ซึ่งบิลใบแจ้งยอดหรือใบเสร็จรับเงินต้องออกในนามบริษัทฯ อย่างถูกต้องเท่านั้น  
สําหรับกรณีพนักงานธุรการประจําโครงการเป็นบุคคลในพื้นทีง่านโครงการ / อยู่อาศัยบริเวณงานโครงการ / อยู่ร่วมกับ 
พนักงานบริษัทฯ ท่านอื่นได้ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าที่พักได้  แตห่ากไม่สามารถพักรวมได้ สามารถเบิกได้เดือนละ 2,000 บาท  
ซึ่งหากพนักงานกลับเข้ามาประจําสํานักงานไม่มีสิทธิ์เบิกค่าที่พักได ้

2. ค่าเดินทาง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อพนักงานได้รับมอบหมายใหเ้ข้าทํางานโครงการซึ่งมิได้รับหรือตกลง 
กันตั้งแต่การบรรจุพนักงาน ซึ่งพนักงานต้องจัดทําเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเดินทางและค่าเดินทางอย่างละเอียด 
และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเบิกอนุมัติค่าเดินทางดังกล่าวเบื้องต้น และดําเนินการตามขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย 
งานโครงการ 

3. รถบริษัทฯ  ซึ่งเป็นทรัพย์สินบริษัทฯ เพื่อใช้อํานวยความสะดวกในการทํางานภายในงานโครงการ/แผนก  ซึ่ง 
ผู้จัดการแผนกโครงการเป็นผู้กําหนดและมอบหมายให้พนักงานบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน อนึ่ง 
หากพนักงานสามารถนํารถกลับมาจอดที่บริษัทฯ ได้ก็ควรกระทํา  และผู้ดูแลรับผิดชอบและผู้ใช้รถบริษัทฯ จะต้องดูแล 
รักษารถบริษัทฯ เสมือนหนึ่งเจ้าของรถยนต์ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากความประมาทหรือเพิกเฉยของผู้ใช ้
รถเอง ทางผู้ใช้รถจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง และหากรถยนต์หมดอายุประกัน หรือทะเบียนรถ หรือมีเหต ุ
ประการใดให้แจ้งทางแผนกบัญชีและการเงิน หรือแผนกบุคคลได้ทันที  เนื่องจากรถบริษัทฯ ทุกคันได้จัดทําประกันภัย 
แล้ว ทั้งนี้รถบริษัทฯ จะต้องติดโลโก้บริษัทฯ ทุกคัน  

4. ค่าล่วงเวลา  อนุมัตใิห้เฉพาะพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนต่ํากว่า 9,000 บาท หรือพนักงานรายวัน สามารถเบิก 
ค่าล่วงเวลาวันทํางานปกติ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดได ้ 
 
สวัสดิการเฉพาะพนักงานสํานักงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานนอกสถานที ่
 ทางบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานสํานักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานทีเ่ป็นระยะเวลา 
นานกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งพนักงานไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  หากได้รับสวัสดิการใน 
ส่วนหนึ่งส่วนใดก็ไม่สามารถเบิกได้ ยกเว้นกรณีพิเศษ 

• การปฏิบัติงานนอกสถานที ่หมายถึง การเดินทางออกจากจังหวัดที่พนักงานปฏิบัติงานประจํา อยู่ไป 
ยังจังหวัดอื่นเพื่อปฏิบัติงานโดยต้องพักแรม ค้างคืนหรือไม่ก็ตาม 

• ค่าโดยสาร หมายถึง ค่าโดยสารเครื่องบิน, รถไฟ, รถยนต/์เรือ โดยสาร, รถยนต์ส่วนตัว 

• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่นค่าที่พัก ค่าซักรีด 
เสื้อผ้า ค่ารับรองลูกค้าในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  หมายถึง ค่าน้ํามัน หรือค่าเดินทาง, ค่าโดยสาร ที่พนักงานต้องเดินทาง 
ไปปฏิบัติงาน ให้กับบริษัท ณ ไซท์งานทั้งในเขตกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด 
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การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานภายในประเทศ   โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มพื้นที่ 1  กรุงเทพมหานคร  นนทบุร ี   สมุทรปราการ 
  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย   ภูเก็ต 
  เชียงใหม ่   สงขลา   กาญจนบุร ี
  เพชรบุร ี   นครราชสีมา 
กลุ่มพื้นที่ 2 ตาก   ตรัง   สุราษฏร์ธาน ี
  อุดรธาน ี   นครพนม   พะเยา 
  ตราด   กําแพงเพชร  นครศรีธรรมราช 
  ระยอง   สตูล   ระนอง 
  อุบลราชธาน ี  ขอนแก่น   ปัตตาน ี
  สระบุร ี   จันทบุร ี   พิษณุโลก 
  นราธิวาส   ชุมพร   นครสวรรค ์
  ชลบุร ี   สุรินทร ์   ร้อยเอ็ด 
  บุรีรัมย ์   สกลนคร   พระนครศรีอยุธยา 
  ประจวบคีรีขนัธ ์  กระบี ่   ยะลา 
  ลําปาง   อุตรดิตถ ์   แพร ่
  ฉะเชิงเทรา   สุพรรณบุร ี  นครปฐม 
กลุ่มพื้นที่ 3 อ่างทอง   พังงา   เลย 
  หนองคาย   พิจิตร   เพชรบูรณ ์
  สุโขทัย   ปราจีนบุร ี   น่าน 
  ลําพูน   อุทัยธาน ี   ชัยนาท 
  ลพบุร ี   ชัยภูม ิ   มหาสารคาม 
  ศรีสะเกษ   กาฬสินธุ ์   ยโสธร 
  อํานาจเจริญ  สระแก้ว   หนองบัวลําภ ู
  มุกดาหาร   พัทลุง   สิงห์บุร ี
  สมุทรสาคร  นครนายก   ราชบุร ี
  ปทุมธาน ี   สมุทรสงคราม 

 
อัตราเบิกจ่ายค่าที่พักได้ตามจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนด ดังนี ้

ระดับตําแหน่ง 
กลุ่มพื้นที่ 1 กลุ่มพื้นที่ 2 กลุ่มพื้นที่ 3 

เบี้ยเลี้ยง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ที่พัก 

กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการทั่วไป 

ตามที่จ่ายจริง 

ผู้จัดการแผนก 
หัวหน้าแผนก 

200 
ไม่เกิน 

1,000/คืน 
200 

ไม่เกิน 
1,000/คืน 

200 
ไม่เกิน 

1,000/คืน 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ Supervisor 

150 
ไม่เกิน 

800/คืน 
150 

ไม่เกิน 
600/คืน 

150 
ไม่เกิน 

600/คืน 

พนักงาน 120 
ไม่เกิน 

500/คืน 
120 

ไม่เกิน 
400/คืน 

120 
ไม่เกิน 

400/คืน 

 
- หากบริษัทฯ ได้จัดเตรียมที่พักให้แล้ว พนักงานไม่สามารถเบิกค่าที่พักได้อีก 
- พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถเบิกค่าล่วงเวลาได้ตามจริง โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องทําการรับรอง 

การทํางานล่วงเวลา 
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อัตราเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ตามจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนด ดังนี ้

ระดับตําแหน่ง 
ค่าโดยสาร 

เครื่องบิน รถยนต ์ รถไฟ 

กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการทั่วไป 

Business Class รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1  รถนอนปรับอากาศชั้น 1  
หรือชั้น 2 

ผู้จัดการแผนก 
หัวหน้าแผนก 

ชั้นประหยัด รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1  รถนอนปรับอากาศชั้น 1  
หรือชั้น 2 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ Supervisor 

- รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1  รถนอนปรับอากาศชั้น 2 
หรือรถนั่งปรับอากาศ 

พนักงาน - รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1  รถนั่งปรับอากาศ 

 
กรณีพนักงานนํารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทาง   
ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร  
และหากพนักงานได้รับค่าเดินทางเหมารายเดือน  พนักงานไม่สามารถเบิกค่าเดินทางได้อีก 

ระดับตําแหน่ง ค่าน้ํามัน 

กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการทั่วไป 

ตามที่จ่ายจริง 

ผู้จัดการแผนก 
หัวหน้าแผนก 

ตามอัตราที่กําหนด 
ด้านล่าง 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ Supervisor 

พนักงาน 

การคํานวณอัตราค่าเดินทาง  =  ((อัตราน้ํามันทีร่ถยนต์ของพนักงานใชต้่อลิตร ราคาปัจจุบัน / 10) + 1)  x 
จํานวนระยะทาง (มิเตอรเ์ริ่มต้น – มิเตอร์สิ้นสุดการเดินทาง)  
อนึ่ง  พนักงานต้องจดมิเตอร์เริ่มต้น และสิ้นสุดการเดินทาง อย่างถูกต้อง 
หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ตรงตามความเป็นจริง  ทางบริษัทฯ จะไม่อนุมัติจ่ายค่าเดินทางดังกล่าว 
 
ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทาง 
พนักงานที่ได้รับมอบหมายใหไ้ปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/นอกสถานที่จากผู้บังคับบัญชา และจะต้องขออนุมัติเดินทางโดย 
ทําบันทึกชี้แจงลักษณะงานที่ไปปฏิบัติ สถานที่และระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกรรมการผู้จัดการ 
อนุมัติก่อนการเดินทาง จึงจะถือว่าได้รับอนุมัตกิารเดินทางโดยถูกต้อง และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตาม 
ระเบียบข้อบังคับฉบับนีไ้ด ้
 
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายบริษัทฯ กรณีสํารองจ่ายไปก่อน  มีดังนี ้

1. จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และได้รับการอนุมัติด้วยวาจา และเซ็นอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
ผู้ที่สามารถอนุมัติตามจํานวนวงเงินทีเ่บิกอนุมัติได้  

2. การจ่ายเงินสําหรับค่าใช้จ่าย จะต้องตรวจสอบบลิใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง คือ ชื่อ-ที่อยู่บริษัทถูกต้อง, ยอดเงิน 
คํานวณถูกต้อง, มีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามลักษณะงานถูกต้อง  

3. นําเอกสารข้อ 1 และข้อ 2 แนบพร้อมกับใบขอเบิกเงินทดรองจ่าย/เคลียร์เงินทดรองจ่าย ทีต่รวจสอบความ 
ถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น และส่งจัดส่งมายังสํานักงานใหญ่เพื่ออนุมัติเบิกจ่าย 

4. ทางแผนกการเงินจะดําเนินการสั่งจ่าย จัดทําเช็ค คืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้เบิกต่อไป 
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การดูแลความปลอดภัยในการทํางาน 
 เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานทุกคนพนักงานต้องยึดและปฏิบัติตนดังต่อไปนี้เสมอ 

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานแก่พนักงานใหม่ทุกคน 
ก่อนเริ่มเข้าทํางาน หากพนักงานยังมิได้รับการอบรมดังกล่าว ขอให้แจ้งหัวหน้าเพื่อดําเนินการต่อไป 

2. จงทํางานตามคําแนะนําของผู้บังคับบัญชาเมื่อสงสยัจงถาม 
3. จงใช้เครื่องป้องกันอันตรายที่จัดไว้ให้ สิ่งเหล่านี้จะทําให้ทํางานได้ถูกต้อง และปราศจากอันตราย 
4. ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าหลวมโดยเฉพาะแขนเสื้อที่รุ่มร่าม แหวน และเพชรพลอยต่าง ๆ เพราะอาจทํา 

ให้เกิดอันตรายแก่ท่านได้ เมื่อเข้าใกล้เครื่องจักรที่กําลังทํางานอยู ่
5. ขณะที่ยกของหนัก ๆ ควรยกด้วยกล้ามเนื้อขามิใช่หลัง จับยึดให้แน่น ยืนให้มั่นด้วยขาที่มั่นคง ถ้า 

ต้องการความช่วยเหลือก็ขอไปทันทีที่ผู้บังคับบัญชา 
6. พยายามหลีกเลี่ยงจากการบาดเจ็บและทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บ โดยการสังเกตกฎแห่งความปลอดภัย 

ต่าง ๆ ที่คิดเตือนไว้สําหรับหน้าที่ของท่าน 
7. ป้ายสีแดงที่ติดอยู่กับเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ใช้สําหรับแสดงให้ผู้รู้ถึง “อันตราย” หรือ “เกิดอันตราย” 

ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเช่นไรก็ตาม อย่าใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใด ๆ ถ้าถูกติดไว้ด้วยป้ายสีแดง และป้ายสีแดงนั้น ๆ 
จะถูกปลดออกมิได้ นอกจากผู้ที่ตดิป้ายนั้นเท่านั้น 

8. รายงานถึงสภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ที่ค้นพบในระหว่างทํางานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อ 
สั่งการแก้ไขต่อไป 

9. ควรระวังรักษาความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน เช่นเดียวกับของตนเอง จงหลีกเลี่ยงจากการเล่น 
ที่คึกคนองส่งเสียงเอะอะในบริเวณโรงงาน 

10. สมรรถภาพในการทํางานได้ดี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของร่างกาย จงพยายามรักษาความสะอาดและ 
รักษาสุขภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอ 

11. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นปัจจัยสําคัญที่ยังผลให้เกิดความปลอดภัย เพราะฉะนั้นจงเก็บรักษาวัตถ ุ
เครื่องจักร และสถานที่ทํางานต่าง ๆ ให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

12. จงทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานด้วยความพยายามที่จะให้มีอุบัติเหตุหรือโรคภัยต่างๆ 
เกิดขึ้นได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได ้

13. งานบางชนิดต้องสวมใส่แว่นป้องกันนัยน์ตา ผู้บังคับบัญชาจะแจ้งให้คนงานทราบถึงข้อเท็จจริงนี้ และจะ 
คอยตรวจวา่ท่านได้รับเครื่องป้องกันนัยน์ตาที่ถูกต้องหรือไม่ เมื่อได้รับแล้วจะต้องสวมใส่อยู่ตลอดเวลา 

14. ห้ามมิให้ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ชํารุดเสียหาย หรือทําการแก้ไขซ่อมแซมโดยพลการ 
15. ไม่เปิดสวิทซ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ ซึ่งมีป้ายแสดงไว้ว่ากําลังอยู่ในระหว่างทําการซ่อมแซมผูท้ี่จะนําป้ายที ่

แสดงไว้นั้นออก ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของป้าย 
16. ห้ามมิให้ทิ้งวัตถุมีพิษหรืออันตรายลงในท่อน้ําทิ้งทั่วไป วัตถุมีพิษ หรืออันตรายจะต้องทิ้งลงในภาชนะที ่

กําหนดไวห้รือที่เก็บซึ่งได้จัดทําไว้โดยเฉพาะเท่านั้น เมื่อปรากฎว่ามีสารเคมีหกเลอะเทอะให้ติดต่อไปยงัฝ่ายรักษาความ 
ปลอดภัยฯ ทันท ี

17. ก่อนพนักงานรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ควรล้างมือก่อนทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังทํางาน 
สัมผัสวัตถุมีพิษหรืออันตราย 
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หลักปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทรัพย์สินบริษัทฯ สูญหาย 
สืบเนื่องจากที่ผ่านมา มเีหตุการณ์ทรัพย์สินบริษัทฯ สูญหาย, ถูกขโมย, ลักลอบขายทรัพย์สินบริษัทฯ  จากบุคคลทั้ง 
ภายในและภายนอกบริษัทฯ  ทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นอย่างมาก  จึงมีหลักปฏิบัติให้ดังนี ้
 กรณีทรัพย์สินบริษัทฯ สูญหาย, ถูกขโมย  ซึ่งเกิดจากบุคคลภายในและภายนอก 

1. ผู้รับผิดชอบงานโครงการหรือตัวแทนงานโครงการ ตามเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบสถานที่เกิดเหต ุ
ทันทีที่เกิดเหต ุ

2. ถ่ายรูป สถานที่เกิดเหตุ พร้อมเก็บหลักฐานพยาน   
3. แจ้งกรรมการผู้จัดการ  
4. แจ้งแผนกบุคคล เพื่อใหเ้ตรียมเอกสารเพื่อนําไปใช้ในการแจ้งความ 
5. ผู้รับผิดชอบงานโครงการหรือตัวแทนงานโครงการ ทําเรื่องแจ้งความตามข้อเทจ็จริง โดยระบุ ผู้ต้องสงสัย 

ให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบด้วย 
6. นําส่งเอกสารการรับแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ มายังแผนกบุคคลและกรรมการผู้จัดการ เพื่อ 

ดําเนินการต่อไป 
ทั้งนี้ หากทรัพย์สินบริษัทฯ ถูกขโมย และถูกลักลอบนําไปขายทรัพย์สินบริษัทฯ  เมื่อตรวจสอบพบว่าบุคคล 

ภายในและภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุที่เกิดขึ้น  ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการว่าจ้างงานทันที พร้อมดําเนินคดี และ 
หักเงินเดือนตามจํานวนเงินของทรัพย์สินที่ถูกขโมย และ/หรือ ลักลอบไปขาย 
 
 สําหรับกรณีทรัพย์สินบริษัทฯ สูญหาย และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดขโมยหรือลักลอบไป  ทางบริษัทฯ 
จะให้ผู้ที่รับผิดชอบทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือ ให้ผู้จัดการแผนกเป็นผู้ตัดสินใจว่าบุคคลใดบ้างที่ควรจะต้อง 
รับผิดชอบ  โดยแจ้งการหักเงินเดือนของผู้รับผิดชอบตามมูลค่าของที่สูญหายไป และทําการสั่งซื้อทรัพย์สินที่สูญหายใหม ่
อนึ่ง ขอให้พนักงานบริษัทฯ ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบริษัทฯ ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตาม  
 
โปรดจําไว้ว่า ชีวิต, สุขภาพ, แขน, ขา เงินรายได้ และสวัสดิภาพของครอบครัว เป็นของตัวท่านเองทั้งสิ้น ฉะนั้น 
จงทําความแน่ใจว่า การทํางานที่บริษัทนั้นความปลอดภัยขึ้นอยู่กับตัวท่านเองด้วย 
 
 
 
     ประกาศ ณ วันที ่ 1  มกราคม  2560 
 
 

      ลงชื่อ         
            ( นายกฤษฎี  บุรพัฒน์ ) 
               กรรมการผู้จัดการ 

 
 “ ระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัทต่าง ๆ เกิดขึ้นเพื่อกํากับเสรีภาพของบุคคล 

ให้อยู่ในขอบข่ายที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น     เช่นเดียวกับกฎหมายของบ้านเมือง   
ต้องกําหนดไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมประเทศเป็นส่วนรวม 

เสรีภาพจึงไม่อาจจะลอยตัวอยู่เหนือสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างโดด ๆ เสรีภาพและวินัย  
จึงไม่อาจแยกจากกันได้ เสรีภาพจึงต้องดําเนินคู่กันไปกับความรับผิดชอบ “ 


