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ข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
ชื อสถานประกอบกิจการ : บริ ษทั เอทูแซด จํากัด
สถานทีตัง :
สํานักงานแห่งใหญ่เลขที 8, 8/1 ถนนพูลสุ ข ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โทรศัพท์ :
032-511-378
ประกอบกิจการ :
การผลิตและจําหน่ายไอศกรี ม และผลิตภัณฑ์เครื องดืมไม่มีแอลกอฮอล์
1. วันทํางาน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก และการทดลองงาน
บริ ษทั กําหนดวันทํางาน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก และการทดลองงาน ไว้ดงั นี
1.1 วันทํางาน
ทํางานสัปดาห์ละ 6 วัน
1.2 เวลาทํางานปกติ
ทํางานวันละ 8 ชัวโมง
เวลา ................................................ น. ถึงเวลา ................................................ น.
1.3 เวลาพัก
ก. ระหว่างการทํางานปกติ
พักระหว่างเวลา............................................. น. ถึงเวลา ............................................. น.
ข. ก่อนการทํางานล่วงเวลา
ในกรณี ทีมีการทํางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทํางานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง ให้ลูกจ้างพัก..............นาที ก่ อนเริ ม
ทํางานล่วงเวลา
1.4 การทดลองงาน
ทดลองงาน 3 เดือนหรื อน้อยกว่านัน และการทดลองงานวันแรกลูกจ้างจะไม่รับเงินค่าตอบแทนใดๆ ทังสิ น
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั สามารถจะจัดทํากําหนดเวลาการทํางาน ชนิ ดใหม่ทีแตกต่างกับทีกล่าวมานีได้หากมีความจําเป็ นทีจะต้องกระทํา
เช่นนัน และในกรณี ดงั กล่าวบริ ษทั จะแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าถึงชัวโมงการทํางานซึงจะต้องไม่เกินกว่าชัวโมงทํางาน
ตามกฎหมาย เช่นนัน โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
2.
ลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกําหนดเวลาทํางานทีบริ ษทั แจ้งให้ทราบอย่างเคร่ งครัด
3.
บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงแก้ไขวันทํางาน เวลาทํางาน วันหยุด เวลาพัก และสถานที ทํางาน (ภายในจังหวัด
เดี ยวกัน) ได้ตามความเหมาะสมกับ การบริ หาร บางส่ วน บางแผนก หรื อทังหมดได้ ถ้าบริ ษ ทั เห็ นว่าการเปลียนแปลง
เช่นนันเป็ นการสมควรเพือเสริ มสมรรถภาพในการทํางานเพือเหตุอืนใด โดยแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยบริ ษทั จะ
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
4.
การมาทํางานสายและการออกจากสถานทีทํางานไปก่อนเวลาเลิกงาน
(1) การมาสาย ลูกจ้างผูใ้ ดทีเกรงว่าจะมาสายหรื อมาทํางานช้ากว่าเวลาเข้างานทีกําหนดไว้ จะต้องติดต่อทางโทรศัพท์
มายังผูบ้ งั คับบัญชาก่อนร้านเปิ ดทําการ และหลังจากทีมาถึงบริ ษทั แล้วจะต้องต้องยืนจดหมายแสดงถึงสาเหตุของ
การมาสายนันต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที
(2) การเลิ ก งานก่ อนเวลาที กําหนด ลู ก จ้างที ประสงค์จะเลิ กงานก่ อ นเวลาเลิก งานนัน จะต้อ งได้รับ อนุ ญ าตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้า
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ข้ อ 2. วันหยุดและหลักเกณฑ์ การหยุด
2.1 วันหยุดประจําสัปดาห์
หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
บริ ษทั จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางาน
2.2 วันหยุดตามประเพณี
ลูกจ้างจะได้หยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 13 วัน ดังนี
1. วันแรงงานแห่งชาติ 2. วันขึนปี ใหม่ 3. วันมาฆบูชา

4. วันสงกรานต์
7. วันเข้าพรรษา
9. วันแม่แห่งชาติ
12. วันรัฐธรรมนูญ

5. วันวิสาขบูชา 6. วันอาสาฬหบูชา
8. วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที
10. วันปิ ยมหาราช 11. วันพ่อแห่งชาติ
13. วันสิ นปี

ถ้าวันหยุดตามประเพณี วนั ใดตรงกับวันทํางาน นายจ้างสามารถเลือนวันหยุดไปในช่วงเวลาอืนได้
2.3 วันหยุดพักผ่อนประจําปี
1.
ลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันมาครบหนึ งปี มีสิทธิ หยุดพักผ่อนประจําปี โดยได้รับค่าจ้างปี ละ 7 วันทํางาน ทังนี บริ ษทั จะ
กําหนดล่วงหน้าให้หรื อตามทีตกลงกัน เว้นแต่ได้ตกลงกันสะสมและเลือนวันหยุดทียังไม่ได้หยุดในปี นันรวมเข้ากับปี
ต่อ ๆ ไป
2.
ลูกจ้างที ประสงค์จะใช้สิ ทธิ หยุดพักผ่อนประจําปี จะต้องยืนใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทํางาน และจะหยุดได้ก็
ต่อเมือได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วเท่านัน มิฉะนัน จะถือว่าขาดงานละทิงหน้าที
ข้ อ 3. หลักเกณฑ์ การทํางานล่ วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ในกรณี ทีงานมีลกั ษณะหรื อสภาพของงานต้องทําติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสี ยหายแก่งาน หรื อเป็ นงานฉุ กเฉิ นบริ ษทั จะให้ลูกจ้าง
ทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน หรื อทํางานในวันหยุด รวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เท่าทีจําเป็ น โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างก่อน
ข้ อ 4. วันและสถานทีจ่ ายค่าจ้ าง
4.1 บริ ษทั กําหนดจ่ายค่าจ้างในวันทํางาน ให้แก่ลูกจ้างในวันทํางานปกติเดือนละ 2 ครัง ในวันที 1 และ ของทุกเดื อน ณ ทีทําการ
ของบริ ษทั หรื อจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกจ้างหรื อตามทีบริ ษทั เห็นสมควร
4.2 กรณีวนั ทีจ่ายค่าจ้างในวันทํางานตรงกับวันหยุดธนาคารหรื อวันหยุดของบริ ษทั บริ ษทั จะจ่ายก่อนวันหยุด 1 วันทํางาน

ข้ อ 5. วันลาและหลักเกณฑ์ การลา
ประเภทการลาและหลักเกณฑ์การลา บริ ษทั กําหนดไว้ดงั นี

5.1 การลาป่ วย
1.
ลูกจ้างมีสิทธิลาป่ วยได้เท่าทีป่ วยจริ งโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางาน
2.
วันลาป่ วยของลูกจ้าง จะเกิ ดขึนได้ต่อเมือลูกจ้างเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อป่ วยด้วยเหตุอืนๆ จนทําให้ไม่สามารถทํางานได้
โดยไม่ทราบล่วงหน้า
3.
การลาป่ วยต้องแจ้งโดยเร็ วทีสุ ดเท่ าทีจะทําได้ ภายใน ชัวโมง ก่อนวันทํางานวันแรกทีต้องหยุดงาน แต่หากเป็ นกรณี
ฉุ กเฉิ นเร่ งด่วนจะต้องกระทําภายใน 2 ชัวโมงแรกของเวลาทํางานปกติในวันแรกทีต้องหยุดงาน โดยให้ลูกจ้างหรื อบุคคล
อืนติดต่อแจ้งให้บริ ษทั หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบด้วยวิธีหนึ งวิธีใด หากลูกจ้างไม่แจ้งภายในเวลาที กําหนด ถือว่า
ลูกจ้างขาดงานในวันดังกล่าว
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4.
5.

กรณีการลาป่ วยเกิดขึนภายหลังจากทีมาทํางานในวันนันแล้ว ให้ขออนุมตั ิการลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน
การลาป่ วยเกิ น วัน ลูกจ้างจะต้องมี หนังสื อรับ รองจากแพทย์แผนปั จจุบัน ชันหนึ งมาแสดง ถ้าลูกจ้างไม่อาจสามารถ
แสดงใบรับรองแพทย์ได้ให้ลูกจ้างชีแจงให้บริ ษทั ทราบ
6. ลูกจ้างทีลาป่ วยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบ่อยครังและบริ ษทั พิสูจน์ได้วา่ ไม่ป่วยจริ งบริ ษทั จะพิจารณาโทษทางวินยั ตามความ
เหมาะสมซึงจะพิจารณาเป็ นกรณี ไป
7. การลาป่ วยที เป็ นเท็จ นอกจากจะเป็ นการแจ้งรายงานข้อมูลไม่จริ งต่อผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว ยังถือว่าเป็ นความผิดที ร้ายแรงต่อ
บริ ษทั ฐานกระทําทุจริ ตซึงบริ ษทั จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
5.2 การลาเพือคลอดบุตร
1.
ลูกจ้างหญิงทีมีครรภ์ มีสิทธิลาเพือคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครังหนึงไม่เกินเก้าสิ บวัน (รวมวันหยุด) บริ ษทั จ่ายค่าจ้าง
ในวันทํางานให้แก่ลูกจ้างซึงลาคลอดตลอดระยะเวลาทีลาแต่ไม่เกินสี สิ บห้าวัน โดยลาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
2.
เนื องจากการคลอดแม้ว่าจะได้ห ยุด ตามเวลาที ได้รับ อนุ ญาตให้ลาคลอดตามข้อ 1 แล้วก็ ตาม แต่ ยงั ไม่ สามารถจะมา
ปฏิบตั ิงานได้ บริ ษทั จะอนุญาตให้ลาหยุดเพิมเติมได้อีกไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
3.
กรณี ฉุกเฉิ น ลูกจ้างไม่สามารถยืนใบลาล่วงหน้าได้ตามระเบียบ ให้ลูกจ้างแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบถึงเหตุผลโดยวิธีใด
วิธีหนึงทันที เช่น ทางโทรศัพท์หรื อจะให้ญาติหรื อคู่สมรสมาแจ้งการลาแทน
4.
ถ้าลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ ง แสดงว่าไม่อาจทํางานในหน้าทีเดิ มได้ให้มีสิทธิ ขอให้
บริ ษทั เปลียนงานในหน้าทีเป็ นการชัวคราวก่อนหรื อหลังคลอดได้ โดยบริ ษทั จะพิจารณาเปลียนงานให้แก่ลูกจ้างนันตามที
เห็นสมควร
5.3 การลาเพือทําหมัน
1.
บริ ษทั อนุญาตให้ลูกจ้างลาเพือทําหมันได้ และมีสิทธิลาเนืองจากการทําหมันโดยได้รับค่าจ้าง ทังนีจํานวนวันลาให้เป็ นไป
ตามระยะเวลาทีแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึงเป็ นผูก้ าํ หนด
2.
ลูกจ้างทีจะลาเพือทําหมัน จะต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน เมือได้รับอนุมตั ิจึงจะลาได้
3.
เมือกลับเข้าทํางานในวันแรก ลูกจ้างจะต้องยืนหนังสื อรับรองแพทย์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพือเป็ นหลักฐานประกอบการลา
5.4 การลาเพือรับราชการทหาร
1.
ในกรณี ทีทางราชการได้ออกหมายเรี ยกตัวลูกจ้าง เพือเข้ารับราชการทหารในการเรี ยกพล เพือตรวจสอบ เพือการฝึ กวิชา
ทหาร หรื อเพือทดสอบความพรังพร้อม โดยลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาทีลา แต่ปีหนึ งไม่เกิน 60
วัน (โดยนับต่อเนืองและรวมทังวันหยุด)
2.
การลาเพือรั บราชการทหาร ลูกจ้างจะต้องแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบภายใน 3 วัน นับจากวันที ได้รับหมายเรี ยก การลาเพือรับ
ราชการทหาร ลูกจ้างต้องลาล่วงหน้า 30 วัน กรณี ลูกจ้างทีถูกเกณฑ์ทหาร จะต้องลาออกจากการเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั
3.

ลูกจ้างต้องกลับเข้าทํางานภายใน 3 วัน นับจากวันทีลูกจ้างพ้นหน้าทีทางราชการทหาร หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้วลูกจ้างไม่มีการติดต่อกับบริ ษทั โดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อปฏิเสธทีจะเข้าทํางานในตําแหน่งทีบริ ษทั เสนอให้ (โดย
ตําแหน่ งและค่าจ้างไม่ตากว่
ํ าเดิ ม) ให้ถือว่าลูกจ้างผูน้ ันได้สละสิ ทธิ ในการที จะทํางานกับบริ ษทั และถือว่าลูกจ้างผูน้ ัน
ลาออกจากการเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั โดยสมัครใจ
5.5 การลาเพือการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
1.
ลูกจ้างมีสิทธิลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพือการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถในกรณี ดังต่อไปนี
เพื อประโยชน์ ต่ อ การแรงงานและสวัส ดิ การสั งคม รวมทังการฝึ กอบรมหรื อ พัฒ นาเกี ยวกับ ทัก ษะเพื อเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
การสอบวัดผลทางการศึกษาทีทางราชการจัดหรื ออนุญาตให้จดั ขึน
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2.

ลูกจ้างซึงเป็ นเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี มีสิทธิลาเพือเข้าประชุมสัมมนา รับการอบรม รับการฝึ กหรื อลาเพือการอืน ซึงจัดโดย
สถานศึกษา หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ทีได้รับการเห็ นชอบจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน โดยให้
ลูกจ้างเป็ นผูแ้ จ้งขออนุญาตเพือเข้ารับการอบรมนันๆ พร้อมทังแสดงหลักฐานทีเกียวข้อง (หากมี) และบริ ษทั จะพิจารณา
อนุมตั ิ โดยจ่ายค่าจ้างให้ปีละ 30 วัน
3.
ลูกจ้างทีมีสิทธิลา จะต้องเป็ นลูกจ้างทีผ่านการทดลองงานแล้ว
4.
ลูกจ้างต้องยืนใบลาล่วงหน้าเพือให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาอนุมตั ิเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยจะต้องระบุถึงเหตุทีลาโดย
ชัดแจ้ง รวมทังมีเอกสารประกอบการขออนุมตั ิ เช่น หนังสือตอบรับการเข้าฝึ กอบรม รายละเอียดหลักสูตร ฯลฯ ทังนีรวม
ตลอดปี พนักงานมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 30 วันหรื อ 3 ครัง อย่างใดอย่างหนึง
5.
บริ ษทั มีสิทธิไม่อนุมตั ิให้ลา หากการลานันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่การดําเนิ นงานของบริ ษทั
5.6 การอุปสมบท
1.
ลูกจ้างทีผ่านการทดลองงานแล้ว สามารถขอลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 15 วัน โดยได้รับค่าจ้าง โดยสามารถลาได้เพียงครัง
เดียวเท่านัน อย่างไรก็ตาม การลาอุปสมบทดังกล่าวนี ลูกจ้างต้องใช้สิทธิ ลาหยุดพักผ่อนประจําปี ทีมีสิทธิก่อน ทีเหลือเป็ น
ลากิจทีบริ ษทั จะพิจารณาอนุมตั ิให้
2.
การลาอุปสมบท บริ ษทั จะอนุ มตั ิหรื อไม่ขึนอยูก่ บั การพิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ งจะต้องไม่เป็ นผลเสี ยหายต่องานของ
บริ ษทั
3.
ในปี หนึงๆ บริ ษทั มีสิทธิ จาํ กัดจํานวนผูล้ าอุปสมบทได้ตามความจําเป็ น
4.
ในวัน ทีลูกจ้างกลับมาปฏิ บ ัติงานตามปกติแล้ว ลูกจ้างต้องนําหลักฐานหรื อหนังสื อรับรองการอุป สมบท (ใบสุ ทธิ ) มา
แสดงต่อเจ้าหน้าทีฝ่ ายบุคคลเพือบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
5.7 การลาหยุดในกรณีอืนๆ
บริ ษทั จะอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดได้ในกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี โดยได้รับค่าจ้าง
1.
การลาเพือจัดพิธีฌาปนกิจศพ เมือบิดา มารดา คู่สมรส พีน้องร่ วมบิดามารดา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนถึง
แก่กรรม โดยยืนใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน เมือได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั แล้วจึงหยุดได้ ทังนี ลาได้ไม่เกินครังละ 5 วัน
2.
ลาเพือประกอบพิธีสมรสของลูกจ้าง โดยยืนใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน เมือได้รับอนุ มตั ิจากบริ ษทั แล้วจึงหยุดได้
ทังนี ลาได้ไม่เกิน 3 วัน โดยมีสิทธิ ลาได้เพียง 1 ครังต่อคน
3.
ในกรณี เกิ ด อัคคี ภยั อุท กภัยต่างๆ ซึ งเป็ นภัยพิ บ ัติท างธรรมชาติท าํ ให้บ ้านเรื อนที พักอาศัยเกิ ดความเสี ยหายเกิ น ว่า
ครึ งหนึงขึนไป โดยยืนใบลาและเมือได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั แล้วจึงหยุดได้ ทังนี ลาได้ไม่เกิน 3 วัน
ข้ อ 6. วินัยและโทษทางวินัย
6.1 วินัย
1.
ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
2.
ลูกจ้างต้องเชือฟังและปฏิบตั ิตามคําสังโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
3.
ลูกจ้างต้องมาปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเวลา
หากลูกจ้างมาสายเกิ นกว่า ชัวโมง โดยไม่แจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชาทราบล่วงหน้า บริ ษทั จะปรับเงินครังละ
บาท
หากลูกจ้างขาดงานไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบล่วงหน้า บริ ษทั จะปรับเงิ นวันละ
บาท
หากลูกจ้างขาดงานเกิ น วัน โดยไม่แจ้งให้ผบู ้ ังคับบัญชาทราบล่วงหน้า ลูกจ้างไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างและค่า
นายหน้าสําหรับเดือนนัน และหากลูกจ้างทีประพฤติดงั กล่าวทํางานได้ไม่เกิน เดือน บริ ษทั มีสิทธิ เลิกจ้างทันที
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า
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4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

หากลูกจ้างไม่ ดาํ เนิ น การเปิ ดร้านในแต่ละสาขาของบริ ษ ทั บริ ษัทจะปรับ เงิน ลู กจ้างตามจํานวนค่าเสี ยหายที
แท้จริ ง ซึงบริ ษทั ต้องสูญเสี ยรายได้จากการปิ ดร้านดังกล่าว
ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์ ไม่กลันแกล้ง จงใจ หรื อประมาทจนก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ลูกจ้าง
ด้วยกันเอง หรื อลูกค้า
ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความขยันและเต็มความสามารถ
ลูกจ้างต้องกล่าวทักทายลูกค้าด้วยความสุภาพเรี ยบร้อยและยิมแย้มแจ่มใส
ลูกจ้างต้องจดบันทึกยอดขายในแต่ละวันให้ถูกต้องครบถ้วน
ห้ามลูกจ้างใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาทํางาน โดยเฉพาะเมืออยูต่ ่อหน้าลูกค้าและหน้าร้านไอศกรี ม เว้นแต่ใช้เพือ
การทํางานเท่านัน
ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทํางาน
ลูกจ้างต้องดูแลบํารุ งรักษาเครื องมือและอุปกรณ์การทํางานให้อยูใ่ นสภาพดีเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยตามความจําเป็ น หรื อ
ตามควรแก่หน้าทีของตน
ลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้ องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริ เวณทีทํางานโดยมิให้สูญหายหรื อเสี ยหายจากบุคคลใดๆ
หรื อจากภัยพิบตั ิอืนๆ เท่าทีสามารถจะทําได้
กรณี ทีไอศกรี มภายในร้านไอศกรี มสูญหายเกิ นกว่าที บริ ษทั กําหนดไว้ ลูกจ้างในตําแหน่ งพนักงานขายต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นเงินจํานวน บาท ต่อ กรัม
กรณีทีสมุดบันทึกยอดขายของร้านไอศกรี มสูญหาย บริ ษทั จะปรับเงินลูกจ้าง บาท
กรณีทีกระเป๋ าเก็บเงินของร้านไอศกรี มหาย บริ ษทั จะปรับเงินลูกจ้าง , บาท
กรณีทีเงินของร้านไอศกรี มสู ญหาย ลูกจ้างในตําแหน่งพนักงานเก็บเงินต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็ น
เงินจํานวนเท่าทีสูญหายจริ ง
ลูกจ้างต้องช่วยกัน รั กษาความสะอาด ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยในบริ เวณที ทํางาน รวมทังต้องรักษาความสะอาด
ร่ างกาย ฟัน แต่งหน้าและรวบผมให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ เพือไม่ให้เส้นผมตกลงไปในอาหาร
ลูกจ้างต้องไม่กระทําการทะเลาะวิวาท หรื อทําร้ายร่ างกายบุคคลใดในบริ เวณที ทํางาน หากฝ่ าฝื นบริ ษทั มีสิทธิ เลิกจ้าง
ทันที
ลูกจ้างต้องไม่นาํ ยาเสพติดผิดกฎหมาย หรื ออาวุธทีมีอนั ตรายร้ายแรง หรื อวัตถุระเบิดเข้ามาบริ เวณทีทํางาน
ประพฤติตนเป็ นพลเมืองดีอยู่ในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ประพฤติชวั กระทําหรื อร่ วมกันกระทําการใด ๆ อัน
เป็ นการผิดกฎหมายของบ้านเมืองทังในและนอกบริ เวณบริ ษทั
ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน ชักจูง รู ้เห็นเป็ นใจ หรื อเพิกเฉยต่อการกระทําความผิดของลูกจ้างอืน
ห้ามรับจ้างทํางานให้ผอู ้ ืนหรื อดําเนินธุ รกิจใดๆ อันอาจเป็ นผลกระทบกระเทื อนเวลาทํางานหรื อกิจการของบริ ษทั หรื อ

เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั

ห้ามนําสิ งของ เครื องมือเครื องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรื อใช้เพือการอืน ซึ งไม่เกียวข้องกับ
กิจการของบริ ษทั โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ประพฤติตนหรื อกระทําการใดๆ ให้บริ ษทั เสื อมเสี ยชือเสี ยงหรื ออาจได้รับความเสียหาย
ไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ งอันอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสียหาย
ไม่ดูหมินหรื อหมินประมาทบุคคลอืน หรื อเหยียดหยามผูบ้ งั คับบัญชา หรื อลูกค้า หรื อผูม้ าติดต่อ หรื อกระทําอืนๆ ทีเป็ น
การอันไม่สมควร
หากลูกจ้างหญิงตังครรภ์ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ห้ามนําสัตว์เลียงใด ๆ เข้ามาในบริ เวณบริ ษทั ฯ
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ต้องไม่ทาํ การทะเลาะวิวาท หรื อใช้กาํ ลังประทุษร้ายซึงกันและกันในบริ เวณบริ ษทั
ลูกจ้างต้องรักษาความลับของลูกค้าของบริ ษทั และลูกจ้างอืน หรื อบุคคลทีเกียวข้องกับบริ ษทั และต้องรักษาความลับและ
ชือเสี ยงของบริ ษทั
6.2 โทษทางวินัย
1.
ลูกจ้างผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อ . จะถูกพิจารณาลงโทษโดยการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็ นหนังสือ ปรับเงิน ให้พกั งาน หรื อ
เลิกจ้าง และชดใช้ค่าเสี ยหาย (หากมี) ตามสมควรแห่งความผิดทีได้กระทํา
2.
การปรับเงินและการเรี ยกค่าเสี ยหายตามข้อ . และ . นัน บริ ษทั สามารถหักกลบลบหนีกับเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็ นกรณี พิเศษและเงินค่านายหน้าของเดือนนันๆ ได้
3.
ในกรณี ที ลูกจ้างถูกกล่ าวหาว่ากระทําความผิ ดวินัย บริ ษทั อาจมี ค าํ สังพักงานเป็ นหนังสื อระบุ ความผิด และกําหนด
ระยะเวลาพักงานในระหว่างการสอบสวนได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยแจ้งลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน ซึ งในระหว่างการพัก
งานบริ ษทั จะจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทํางานทีลูกจ้างได้รับก่อนถูกสังพักงาน และ
เมือการสอบสวนเสร็ จสินแล้ว ปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิดบริ ษทั จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางาน
นับแต่วนั ทีลูกจ้างถูกสังพักงานเป็ นต้นไปโดยคํานวณเงินทีบริ ษทั จ่ายไปแล้วเป็ นส่ วนหนึงของค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบีย
ร้อยละสิ บห้าต่อปี
ข้ อ 7. การร้ องทุกข์
7.1 ขอบเขตและความหมาย
การร้องทุกข์ หมายถึง กรณีทีลูกจ้างมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิดขึนเนื องจากการทํางานไม่วา่ จะเป็ นเรื องสภาพการ
ทํางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสังหรื อมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานหรื อประโยชน์อืน หรื อการ
ปฏิบตั ิใดทีไม่เหมาะสมระหว่างบริ ษทั หรื อผูบ้ งั คับบัญชาต่อลูกจ้างหรื อระหว่างลูกจ้างด้วยกันและลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจ
หรื อความทุกข์นนต่
ั อบริ ษทั เพือให้บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์นนั ทังนี เพือให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บริ ษทั และลูกจ้าง และเพือให้ลูกจ้างทํางานด้วยความสุข
7.2 วิธีการและขันตอน
ลูกจ้างทีมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์เนืองจากการทํางานดังกล่าวข้างต้น ควรยืนคําร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงหรื อ
ผู บ้ ังคับ บัญ ชาชันแรกของตนโดยเร็ ว เว้น แต่ เรื องที จะร้ อ งทุ ก ข์นันเกี ยวกับ การปฏิ บ ัติ ข องผู ้บ ัง คับ บัญ ชาดัง กล่ า วหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวเป็ นต้นเหตุก็ให้ยนคํ
ื าร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึนไปอีกชันหนึง
การยืนคําร้องทุกข์ให้กรอกข้อความลงในแบบพิมพ์ทีบริ ษทั ได้กาํ หนดขึน
7.3 การสอบสวนและพิจารณา
เมือผูบ้ งั คับบัญชาได้รับคําร้องทุกข์จากลูกจ้างแล้ว ให้รีบดําเนินการสอบสวนเพือให้ทราบข้อเท็จจริ งในเรื องทีร้องทุกข์นนโดย
ั
ละเอียดเท่ าที จะทําได้ โดยดําเนิ นการด้วยตนเองหรื อด้วยความช่วยเหลือจากบริ ษทั ทังนี ลูกจ้างผูย้ ืนคําร้องทุกข์ชอบทีจะให้
ข้อเท็จจริ งโดยละเอียดแก่ผบู ้ งั คับบัญชาด้วย
เมือสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว ให้ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาเรื องราวร้องทุกข์นนั หากเป็ นเรื องที อยู่ในขอบเขตของอํานาจหน้าที
ของผูบ้ งั คับบัญชานันและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถแก้ไขได้ ก็ให้ผบู้ งั คับบัญชาดําเนินการแก้ไขให้เสร็ จสิ นโดยเร็ ว แล้วแจ้งให้
ลูกจ้างผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์ทราบ พร้อมทังรายงานให้บริ ษทั ทราบด้วย
หากเรื องราวทีร้องทุกข์นนั เป็ นเรื องทีอยูน่ อกเหนื ออํานาจหน้าทีของผูบ้ งั คับบัญชานันให้ผบู ้ งั คับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื องราวที
ร้องทุกข์ พร้อมทังข้อเสนอในการแก้ไขหรื อความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึนไปตามลําดับ
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึนไปดําเนิ นการสอบสวนและพิจารณาคําร้องทุกข์เช่นเดียวกับผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นทีได้รับคําร้อง
ทุกข์
ผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละชันต้องดําเนิ นการเกียวกับคําร้องทุกข์โดยเร็ วอย่างช้าไม่เกิน 7 วัน
21.
22.
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7.4 กระบวนการยุติข้อร้ องทุกข์
เมือผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละชันได้พิจารณาคําร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ทีเกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้ลูกจ้างผู ้
ยืนคําร้องทุกข์ทราบ หากลูกจ้างผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์พอใจก็ให้แจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ วแต่ถา้ ลูกจ้างผูย้ ืนคําร้องทุกข์ไม่
พอใจ ก็ให้ยนอุ
ื ทธรณ์ โดยกรอกข้อความทีอุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ทีบริ ษทั ได้กาํ หนดขึนและยืนต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดภายใน
7 วัน นับตังแต่วนั ทีทราบผลการร้องทุกข์จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งสุ ดจะพิจารณาอุทธรณ์และดําเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ตามคําร้องทุกข์ และแจ้งผลการพิจารณา
ดําเนิ นการให้ลูกจ้างผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน
หากลูกจ้างผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์ยงั ไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด ย่อมมีสิทธิดาํ เนินการในทางอืนอันชอบ
ด้วยกฎหมายต่อไปได้ หรื ออาจเสนอต่อบริ ษทั เพือร่ วมกันตังผูช้ ีขาดขึนเพือวินิจฉัยชีขาดปัญหาอันเกิดจากคําร้องทุกข์นนต่
ั อไป
ได้
7.5 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกียวข้ อง
ลูกจ้างผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์ ลูกจ้างผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริ ง หรื อให้พยานหลักฐานใดเกี ยวกับการร้องทุ กข์ และ
ลูกจ้างทีเป็ นผูพ้ ิจารณาคําร้องทุกข์ เมือได้กระทําไปโดยสุจริ ตใจ แม้จะเป็ นเหตุให้เกิดข้อยุง่ ยากประการใดแก่บริ ษทั ก็ยอ่ ม
ได้รับการประกันจากบริ ษทั ว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถือเป็ นเหตุทีจะเลิกจ้าง ลงโทษ หรื อดําเนินการใดทีเกิดผลร้ายต่อลูกจ้าง
ดังกล่าว
ข้ อ 8. การเลิกจ้ าง ค่ าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
8.1 การเลิกจ้ างกรณีปกติ
การเลิกจ้าง หมายความว่า
1.
การทีบริ ษทั ไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุสินสุดสัญญาจ้างหรื อเหตุอืนใด
2.
การทีลูกจ้างไม่ได้ทาํ งานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุทีบริ ษทั ไม่สามารถดําเนิ นกิจการต่อไป
บริษัทจะจ่ ายค่ าชดเชยให้ แก่ ลูกจ้ างทีถูกเลิกจ้ าง ดังต่อไปนี
1.
ลูกจ้างซึ งทํางานติ ด ต่ อกัน ครบหนึ งร้อยยีสิ บ วัน แต่ ไม่ ค รบหนึ งปี ให้จ่ายไม่ น้อยกว่าค่ าจ้างอัตราสุ ด ท้ายสามสิ บ วัน
หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามสิ บวันสุดท้าย สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
2.
ลู กจ้างซึ งทํางานติ ดต่ อกัน ครบหนึ งปี แต่ไม่ ครบสามปี ให้ จ่ายไม่ น้อ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
เก้าสิ บ วัน
หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานเก้าสิบวันสุดท้าย สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
3.
ลูกจ้างซึงทํางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
หนึงร้อยแปดสิ บวัน
หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานหนึงร้อยแปดสิ บวันสุ ดท้าย สําหรับลูกจ้างซึ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณ
เป็ นหน่วย
4.
ลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
สองร้ อยสี สิ บวัน
หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานสองร้อยสี สิ บวันสุ ดท้าย สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ น
หน่วย
5.
ลูกจ้างซึงทํางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึนไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของ
การทํางานสามร้อยวันสุดท้าย สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
ข้ อยกเว้ นในการไม่จ่ายค่ าชดเชย
บริ ษทั ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึงเลิกจ้างในกรณี หนึงกรณี ใด ดังนี
(1) ทุจริ ตต่อหน้าทีหรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริ ษทั
(2) จงใจทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
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(4)

ฝ่ าฝื นข้อบังคับ เกี ยวกับการทํางาน ระเบี ยบหรื อคําสังของบริ ษ ทั อันชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม และบริ ษ ทั ได้
ตักเตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ทีร้ายแรงบริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องตักเตื อน โดยหนังสื อเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่
เกินหนึงปี นับแต่วนั ทีลูกจ้างได้กระทําผิด
(5) ละทิงหน้าทีเป็ นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคันหรื อไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(6) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก ถ้าเป็ นความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษต้องเป็ น
กรณี ทีเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
การบอกเลิกสัญญาจ้ าง
1.
การจ้างทีมีกาํ หนดระยะเวลา สัญญาจ้างสิ นสุดลงเมือครบกําหนดระยะเวลาจ้าง โดยบริ ษทั และลูกจ้างไม่ตอ้ งบอกกล่าว
ล่วงหน้า
2.
การจ้างทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา บริ ษทั หรื อลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสือให้อีกฝ่ าย
หนึงทราบอย่างน้อยหนึงงวดการจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างทดลองงานถือเป็ นลูกจ้างตามสัญญาจ้างทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา
8.2 การเลิกจ้ างเพราะเหตุอืนทีบริษัทปรับปรุงหน่ วยงานหรื อการบริการ ซึงเป็ นเหตุให้ ต้องลดจํานวนลูกจ้าง บริษัทจะปฏิบัติ ดังนี
1.
แจ้งวันที จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชือลูกจ้างทีจะถูกเลิกจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานและลูกจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันก่อนวันทีจะเลิกจ้าง
ในกรณี ทีบริ ษ ทั ไม่สามารถแจ้งได้หรื อแจ้งการเลิ กจ้างน้อยกว่าสามสิ บวันต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเท่ ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อเท่ากับค่าจ้างของการทํางานสามสิ บวันสุ ดท้าย สําหรั บลูกจ้างซึ ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
2.
จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิมจากค่าชดเชยปกติตามข้อ 8.1 ในกรณีทีลูกจ้างทํางานติดต่อกันเกินหกปี ขึนไป โดยจ่ายไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสิ บห้าวัน ต่อการทํางานครบหนึ งปี หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสิ บ ห้าวันสุ ดท้ายต่อการ
ทํางานครบหนึงปี สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย ทังนี ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่เกิน
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามร้อยหกสิ บวันหรื อไม่เกินค่าจ้างของการทํางานสามร้อยหกสิ บวันสุ ดท้ายสําหรับลูกจ้างซึงได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
กรณี ระยะเวลาการทํางานไม่ครบหนึงปี ถ้าเศษของระยะเวลาทํางานมากกว่าหนึงร้อยแปดสิ บวัน ให้นบั เป็ นการทํางานครบ
หนึงปี
8.3 การย้ ายสถานประกอบกิจการไปตัง ณ สถานทีอืน
ในกรณี ทีบริ ษทั จะย้ายสถานประกอบกิจการไปตัง ณ สถานทีอืน อันมีผลกระทบสําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง
หรื อครอบครัว บริ ษทั จะปฏิบตั ิดงั นี
1.
บริ ษทั ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ
ในกรณี ทีบริ ษทั ไม่สามารถแจ้งได้ หรื อแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการน้อยกว่าสามสิ บวัน จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อเท่ากับค่าจ้างของ การทํางานสามสิ บวันสุ ดท้าย
สําหรับลูกจ้าง ซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
2.
หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิ บวันนับ แต่วนั ที ได้รับแจ้งจาก
บริ ษทั หรื อวันที บริ ษทั ย้ายสถานประกอบกิ จการ แล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าชดเชยทีลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามข้อ 8.1 ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีลูกจ้างบอกเลิกสัญญา
ลูกจ้างมีสิท ธิ ยืนคําร้องให้ค ณะกรรมการสวัส ดิ การแรงงานพิจ ารณาภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ วันครบกําหนดจ่ าย
ค่าชดเชยพิเศษหรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ว่าเป็ นกรณี ทีบริ ษ ทั ต้อง บอกกล่ าวล่วงหน้าหรื อ
ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษหรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรื อไม่
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ข้ อ 9. สภาพการบังคับและการประกาศใช้
1.
ระเบียบข้อบังคับนีใช้ต่อลูกจ้างทุกคน
2.
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคําสังทีซึงมีผลบังคับใช้ในบริ ษทั ก่อนหน้าวันทีประกาศใช้บงั คับ และมีขอ้ ความ
แตกต่างไปจากข้อบังคับนีให้ยกเลิกข้อความเฉพาะในส่วนทีขัดแย้งกับข้อบังคับนี และให้ใช้ระเบียบข้อบังคับนีแทน
ประกาศ ณ วันที ……. เดือน …………………….. พ.ศ. ………......... เป็ นต้นไป
ลงชือ .................................................................
(…………………..……….)
กรรมการผูจ้ ดั การ

