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-1หมวด 1
บททัว่ ไป
1.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย เหมาะสม และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ บริ ษทั จึงได้กาํ หนดข้อบังคับนี้ ข้ ึนโดยมีความมุ่งหมายจะให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ได้นาํ ไป
ยึ ด ถื อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ตลอดจนมี ค วามเข้า ใจอย่า งถ่ อ งแท้แ ละตระหนัก ถึ ง หน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของตนในฐานะที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ต่อพนักงานและสิ่ งที่
ซึ่ งบริ ษทั ฯ คาดหวังจากพนักงานเป็ นการตอบแทนการจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างและรักษาไว้ซ่ ึ ง
ความเข้าใจอันดี ความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างพนักงานด้วยกันเองระหว่าง
พนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา และระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา อันจะนํามาซึ่ งความสงบเรี ยบร้อยและประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ขประสบความสําเร็ จ และบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
ทุกประการ

2.

คําจํากัดความ ตามข้อบังคับนี้
2.1 “ บริ ษทั ฯ ”
หมายถึง บริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด
2.2 “ พนักงาน ”
หมายถึง บุคคลผูไ้ ด้รับการจ้างให้ทาํ งานกับบริ ษทั ฯโดยได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 “ ผูบ้ งั คับบัญชา ” หมายถึง พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ฯ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างาน
ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน และการควบคุ มการ
ดํา เนิ นงานให้เป็ นไปตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ และ
ระเบียบปฏิบตั ิ ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไปกําหนด

3.

“คณะกรรมการบริ ษทั ” มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
3.1 รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ของบริ ษทั ในการกํากับ
ติดตามดูการบริ หารงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไป) และให้คาํ แนะนําเพื่อทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานในภาพรวมที่ได้วางไว้
นอกเหนือจากการดําเนินงานประจําวันซึ่ งเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
3.2 เป็ นประธานนําการประชุมของผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป) ของบริ ษทั
3.3 เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสี ยง
3.4 มีอาํ นาจในการสั่งปลดกรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป)
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)
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พิจารณาเงินเดือนของกรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป)

4. “ผูถ้ ือหุน้ ” คือผูท้ ี่ลงทุนในบริ ษทั และเข้าร่ วมประชุมของบริ ษทั เมื่อมีวาระที่ตอ้ งพิจารณา นอก จากการเข้า
ร่ วมประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ยังสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทํางานภายในต่าง ๆ ของบริ ษทั เช่น การ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน การจ่ายเงินปัน
ผล ผูถ้ ือหุ น้ สามารถขอเรี ยกประชุมสรุ ปผลการทํางานจากกรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป)ในตลอดเวลา
โดยที่กรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป) ต้องสามารถให้ขอ้ มูลได้ทุกเมื่อ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หน้าที่ของผูถ้ ือหุน้ สามารถอ่านได้จากเอกสารหน้าที่ของห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

-3ปฐมนิเทศและการอบรม (Orientation and Training)
สําหรับพนักงานทุกคน ผูจ้ ดั การทัว่ ไปมีหน้าที่กล่าวต้อนรับ สรุ ปความเป็ นมาของบริ ษทั และชี้ แจง
หน้าที่คร่ าว ๆ พนักงานจะได้ทราบถึ งแหล่งข้อมูลสําหรับการศึกษาคู่มือข้อบังคับการทํางานบนเว็บไซท์ ซึ่ ง
สามารถหาอ่านได้เองจากเว็บไซท์ของบริ ษทั ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับรหัสผ่านสําหรับคอมพิวเตอร์ ของตนเอง
และรหัสผ่านเข้าระบบของบริ ษทั ฯ เพื่อทําการบริ หาร/จัดการหน้าที่ต่างผ่านระบบภายใน (BB ERP) ได้ดว้ ย
ตนเอง
จุดประสงค์ของการจัดทําระบบภายในขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนกลางในการเก็บข้อมูลทุกภาคส่ วนของ
ที่เกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั เพิ่มประสิ ทธิ ภาพสู งสู ดในด้านความโปร่ งใส และช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถ
ทํางานได้ง่ายยิง่ ขึ้น ทั้งยังช่วยย่นระยะเวลาการทํางานของพนักงาน ทั้งนี้บริ ษทั ยินดีรับฟังความเห็นจากพนักงาน
หากมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งระบบให้ทาํ งานดียงิ่ ขึ้น
สําหรับการอบรมนั้น บริ ษทั ได้จดั ทําคู่มือการเรี ยนรู้เรื่ องการทําหนังสื ออิเล็กทรอนิ ก (อีบุ๊ค) สําหรับ
ลูกค้าเป็ นภาษาไทย และขั้นตอนการทํางาน (Workflow) ที่พนักงานสามารถเข้าไปดูได้ในระบบ โดยพนักงาน
สามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองผ่านทางคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นบริ ษทั ได้จดั อบรมความรู้พ้ืนฐานสําหรับขั้นตอนการ
จัดทําอีบุค๊ การแปลงไฟล์จากไฟล์ตน้ ฉบับเป็ นไฟล์อีบุค๊ การตกแต่งรู ปเพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องบนเครื่ อง
อ่านอีบุค๊ และความรู ้ดา้ น HTML, CSS เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องของอีบุค๊

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)
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ยินดีตอ้ นรับพนักงานใหม่ทุกท่านเข้าสู่ บริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด บริ ษทั ของเราได้ก่อตั้งขึ้นด้วยคนเพียงไม่กี่
คนและแมวอีกหนึ่ งตัวที่ทาํ งานบนร้านอินเตอร์ เน็ตของพี่บีบนถนนอ่อนนุช หลังจากนั้นบริ ษทั เราได้จดทะเบียน
เป็ นบริ ษทั จํากัดในกรุ งเทพ บีบี อีบุค๊ ส์ เป็ นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่คอยขับเคลื่อน
ให้มีหนังสื อ(เล่ม), อีบุค๊ (หนังสื ออิเล็กทรอนิก), และโปรแกรม (แอพ) ต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มที่มี
อยู่ทวั่ โลก ผมในฐานะตัวแทนบริ ษทั ขอให้พวกเราช่วยกันทํางานอย่างยืดหยุ่นและพยายามเรี ยนรู้ส่ิ งใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลาในทุกๆ วันการทํางาน
องค์ ป ระกอบสํ า คัญ 3 ส่ ว นในความสํ า เร็ จ ของบริ ษ ัท หรื อ ที่ ผ มเรี ย กว่ า “3 หลัก การสู่ ก ลยุท ธ์ แ ห่ ง
ความสําเร็ จ” มีดงั ต่อไปนี้
1. ความเป็ นเลิ ศในความรู้ ด้านเทคนิ ค (Technical Excellence) การจะรั้ งตําแหน่ งสู งสุ ดในกระแส
เทคโนโลยีล่าสุ ดนั้นในด้าน HTML, CSS, PDF, และรู ปแบบไฟล์ต่างๆ ของอีบุ๊คนั้น เราต้องสร้าง
ความเชื่ อมัน่ โดยแสดงให้ลูกค้าเห็นผ่านผลงานที่ดีที่สุดของเราในการทําหนังสื ออีบุ๊ค การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองและตั้งใจฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องโดยการลองทําเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งที่จะช่ วยให้บริ ษทั อยู่
เหนือการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้
2. การบริ การลูกค้า (Customer Service) มีคาํ กล่าวของคนอเมริ กนั กล่าวไว้วา่ “ลูกค้าถูกเสมอ” ไม่เพียง
แค่คาํ พูดดังกล่าวจะจริ งแท้ที่ บีบี อีบุค๊ ส์ เราต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจแบบเหนือความ
คาดหมายให้ แก่ ลู ก ค้า ของเราด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ย อดเยี่ย มและมี มูล ค่ า เพิ่ ม แก่ ง านตี พิ ม พ์ข องลู ก ค้า
ความสัมพันธ์เหล่านี้สาํ คัญมากสําหรับบริ ษทั ขนาดกลางและขนาดย่อม เราพร้อมที่จะทําทุกสิ่ งเพื่อทํา
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
3. การตลาด (Marketing) พนักงานทุกคนที่ บีบี อีบุ๊คส์ คือโฆษกที่เป็ นกระบอกเสี ยงให้แก่บริ ษทั ด้วย
การเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านบริ การของบริ ษทั บนโลกโซเชี ยลมีเดีย จดหมายเวียน และการโต้ตอบจดหมาย
แบบตัวต่อตัวแล้ว ชื่ อเสี ยงของบริ ษทั จะพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและพวกเราก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่
ขาดสาย
ถึงแม้วา่ บริ ษทั ยังไม่เป็ นที่รู้จกั มากนักบน Facebook หรื อ Google แต่ก็มีหลายสิ่ งที่เอื้อต่อการทํางานของ
เราในรู ปแบบบริ ษทั เอสเอ็มอี แทนที่พนักงานจะต้องทํางานในสิ่ งเดิมๆ ทุกๆ วัน เหมือนบริ ษทั ใหญ่บางแห่ ง
พนักงานก็จะมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ทกั ษะต่างๆ ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่ดา้ นเทคโนโลยีไปจนถึงการบัญชีและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ นอกจากนั้น บริ ษทั ยังสามารถช่วยอํานวยความสะดวกเรื่ องการลาในกรณี ที่พนักงานต้องไป
จัดการเรื่ องธุระด่วนเรื่ องครอบครัวได้
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

-5อีกสิ่ งหนึ่ งที่ผมอยากฝากไว้เรื่ องการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาบริ ษทั ของพนักงาน ผมส่ งเสริ มให้พนักงาน
กล้าที่จะสะท้อนผลตอบรับในการทํางานให้กบั หัวหน้างานได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะมีปัญหาหรื อข้อเสนอแนะใดใด
ก็ตาม ถึงแม้วา่ ในสังคมโดยรวม พนักงานอาจไม่คุน้ ชินต่อการเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้างาน แต่สําหรับบริ ษทั
ที่ทาํ งานด้านเทคโนโลยีแล้ว การพูดคุยต่อกันเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาในวงการ
เพราะฉะนั้น เมื่อมีปัญหาหรื อข้อเสนอแนะใด ควรรี บแจ้งให้หวั หน้างานทราบเพื่อทําการปรับปรุ งการระบบการ
ทํางานและการบริ การของบริ ษทั ให้ดียงิ่ ๆ ขึ้นไป
พี่บีและผมหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้ร่วมงานกับพนักงานทุกคน พวกเรายินดีรับฟังเสี ยงสะท้อนจากพนักงาน
ตลอดเวลา ขอขอบคุณที่ได้เข้ามาร่ วมงานกันและขอให้โชคดีในงานใหม่ที่บริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์
ขอแสดงความนับถือ,

นายพอล ซาเวส
กรรมการผูจ้ ดั การ
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-6หมวด 2
การว่าจ้าง
1.

นโยบาย ข้อความในหมวดนี้รวมถึงกระบวนการว่าจ้าง อันได้แก่ การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และ
โยกย้ายพนักงานเมื่อมีตาํ แหน่งว่าง บริ ษทั ฯ จะพยายามสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รง
ตําแหน่งที่วา่ งนั้น โดยพิจารณาบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ทรงไว้
ซึ่ งสิ ทธิ และอํานาจในการที่จะพิจารณา สรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตําแหน่งต่าง ๆ จาก
บุคคลภายนอกได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

2.

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจ้างงาน
2.1 การจ้างบุคคลเข้าทํางานต้องเป็ นไปตามอัตรากําลังคนที่ได้กาํ หนดไว้เท่านั้น การเพิ่มหรื อการลด
อัตรากําลังคนให้เป็ นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดที่ได้รับมอบหมาย
2.2 กรรมการผูจ้ ัด การหรื อ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ มอบอํา นาจโดยแต่ ง ตั้ง เป็ นผูม้ ี อ าํ นาจในการสรรหา ทดสอบ
สัมภาษณ์ คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ให้เข้าทํางาน โยกย้าย เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรื อให้ออกจาก
งาน
2.3 บริ ษทั ฯ ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ จะให้พนักงานไปทํางานนอกสถานที่ได้ โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามเงื่อนไขของความจําเป็ น, ความเหมาะสม, หรื อการจ้างงานของแต่ละตําแหน่ง โดยไม่ขดั ต่อ
กฎหมายแรงงาน

3.

ประเภทของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯ จําแนกประเภทของพนักงานไว้ดงั นี้
3.1 พนักงานรายเดือน คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ ตกลงจ้างโดยกําหนดค่าจ้างเป็ นรายเดือน
3.2 พนักงานรายวัน
คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ ตกลงจ้างโดยกําหนดค่าจ้างเป็ นรายวัน
3.3 พนักงานรายชัว่ โมง คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ ตกลงจ้างโดยกําหนดค่าจ้างเป็ นรายชัว่ โมง
3.4 พนักงานตามผลงาน คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ ตกลงจ้างโดยกําหนดค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณ
เป็ นหน่วย
3.5 พนักงานทดลองงาน คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ มีหนังสื อให้ทดลองงาน อ่านข้อตกลงเรื่ องระยะเวลา
การทดลองงานในข้อ 14
3.6 พนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ คือ พนักงานที่บริ ษทั ฯ ทําสัญญาจ้างกับพนักงานในกรณี ต่าง ๆ
สําหรับสัญญาพิเศษไม่วา่ จะเป็ นประเภทใดก็ตาม บริ ษทั จะจัดทําสัญญาแยกอีกหนึ่งฉบับ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

-74.

พนักงานใหม่จะต้องยื่นหลักฐานต่อไปนี้
4.1 รู ปถ่ายปั จจุบนั ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมฉบับจริ ง
4.3 สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริ ง
4.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ หนังสื อผ่านงานใบรับรองการ
อบรมต่าง ๆ เป็ นต้น
4.5 วุฒิการศึกษา
4.6 หนังสื อผ่านงาน แนบพร้อมใบสมัครงาน (หากไม่สามารถยืน่ ประกอบได้ กรรมการผูจ้ ดั การหรื อ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปจะเป็ นผูพ้ ิจารณาการสมัครงาน)

5.
ทะเบียนประวัติพนักงาน บริ ษทั ฯ เน้นความสําคัญในการเก็บรักษาทะเบียนประวัติของพนักงานให้ทนั
ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ บริ ษทั ฯ จึงกําหนดให้พนักงานทุกท่านนําหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ มามอบให้เจ้าหน้าที่
แผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดแฟ้ มประวัติพนักงาน
5.1. ใบสมัครงาน ตามแบบที่บริ ษทั ฯ กําหนดพร้อมรู ปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รู ป
5.2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ใช้เป็ นปั จจุบนั ตลอดระยะเวลาที่ยงั เป็ นพนักงานของบริ ษทั )
5.3. สําเนาทะเบียนบ้าน
5.4. สําเนาทะเบียนสมรส (หากมี)
5.5. สําเนาเอกสารการศึกษาและการอบรมที่เกี่ยวข้อง
5.6. สําเนาทะเบียนทหาร (กรณี ที่เป็ นพนักงานชาย)
5.7. สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี และเอกสารใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบริ ษทั ฯ เดิม (หากมี)
5.8. สําเนาบัตรประกันสังคม (หากไม่มีแต่เคยมีบตั รให้กรอกเลขบัตรประชาชนแทน)
5.9. สําเนาหนังสื อรับรองการทํางาน (หากมี)
5.10. แผนที่แสดงที่ต้ งั ของที่อยูต่ ามภูมิลาํ เนาและที่อยูป่ ั จจุบนั พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
5.11. เอกสารการตรวจสุ ขภาพ หรื อใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ ง ตามรายละเอียดการ ตรวจ
สุ ขภาพที่บริ ษทั ฯ กําหนด (บริ ษทั พิจารณารับรองใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลเท่านั้น
และไม่รับพิจารณาใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยคลินิก)
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-85.12. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพส่ วนบุคคล (ได้แก่ ทางครอบครัว, การศึกษา, ที่อยู,่ ทะเบียน
ราษฎร์ , และหมายเลขโทรศัพท์) จะต้องแจ้งพร้อมทั้งมอบหลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงให้บริ ษทั ฯ
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง) อนึ่ง หากพนักงานไม่รายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นนี้ให้บริ ษทั ฯ ทราบ บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาลงโทษทางวินยั แก่พนักงานนั้นได้ตามที่
บริ ษทั ฯ เห็นสมควร
6.
ผลงานหรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ใด ๆ อันสื บเนื่ องจากการทํางาน หรื อที่ คน้ พบในระหว่างเป็ นพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ทุกกรณี จะตกเป็ นสมบัติของบริ ษทั ฯ ทั้งหมด โดยพนักงานไม่มีสิทธิ ได้รับผลตอบแทนใดๆ เป็ นพิเศษ
อีกทั้งไม่มีสิทธิ จาํ หน่ ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากบริ ษทั ฯเท่านั้น พนักงานสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ “คําแถลงเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั และ
ลูกค้าบริ ษทั ” ได้
7.
การประเมินการปฏิบตั ิงาน การลด/เลื่อนขั้น (Performance Review (Promotion, Demotion)
ทุก ๆ สิ้ นเดือน กรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป) จะกล่าวสรุ ปการทํางานของบริ ษทั ในรอบเดือนที่ผา่ นมาและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การและพนักงานแต่ละคน โดยดูจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลงานที่ได้
ปรากฏ กรรมการผูจ้ ดั การจะพูดคุ ยเพื่อสะท้อนผลด้านบวกให้แก่ พนัก งาน ทั้ง นี้ การพูดคุ ยจะทําให้เกิ ดการ
สื่ อสารแบบสองทาง ทั้งนี้ พนักงานสามารถให้ผลสะท้อน (feedback) กับบริ ษทั ซึ่ งสําคัญต่อการทํางานเป็ นอย่าง
ยิง่ การประเมินนี้อาจมีส่วนในการลด/เลื่อนขั้นตําแหน่งของพนักงาน
8.

การโยกย้าย การแต่งตั้ง หรื อการถอดถอนพนักงาน
เพื่อให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างราบรื่ น มีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจใช้ดุลพินิจโดย
เด็ดขาด ในการโยกย้ายพนักงานใดๆ จากหน่วยงานหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหรื อส่ วนอื่นๆ ภายใน
บริ ษทั ฯ (ทุกสาขาและทุกสถานประกอบการ) นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของ
พนักงาน และอาจแต่งตั้งพนักงาน หรื อถอดถอนพนักงานจากตําแหน่งใดๆ ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร พนักงาน
ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ได้โยกย้าย แต่งตั้ง หรื อถอดถอนนี้ มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างผลประโยชน์และสวัสดิการตามตําแหน่ง
ใหม่ของพนักงานนั้น โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
9.

การลาออก
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

-9พนักงานที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็ นพนักงานจะต้องแสดงความจํานงค์ดว้ ยการเขียนแบบแจ้ง
การลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยยืน่ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง และการลาออกจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับ
การอนุมตั ิจากประธานของบริ ษทั ฯ
10.

ความลับ Intellectual Property
พนักงานจะรักษาไว้เป็ นความลับซึ่ งข่าวสาร และข้อมูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ รวมตลอดถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เทคนิค อุตสาหกรรม ธุ รกิจการค้า การเงินหรื อเรื่ องอื่นใดที่พนักงานได้ทราบมาเนื่ องจากการเป็ นพนักงานของ
บริ ษทั ฯ โดยพนักงานจะไม่นาํ ข่าวสาร และข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรื อเปิ ดเผยให้ผอู้ ื่นใด หรื อแสวงหาประโยชน์
ไม่วา่ จะด้วยวิธีใด ในประการที่น่าจะทําให้บริ ษทั ฯ เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ได้รับความเสี ยหาย หรื อเสี ยประโยชน์ไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ ให้การดังกล่าวมีผลผูกพันพนักงานทั้งในระหว่างการเป็ นพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และรวมถึงระยะเวลาหลังจากที่สัญญาจ้างได้สิ้นสุ ดลงแล้วไม่วา่ จะด้วยกรณี ใดก็ตาม โดยให้มีกาํ หนด
ระยะเวลา 5 ปี
อนึ่ง หากพนักงานฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานในส่ วนนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดก็ตาม อันเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหายต้องเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
พนักงานจะถูกลงโทษทางวินยั ในสถานหนักหรื ออาจถูก
บริ ษทั ฯ เลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฏหมายไทย
1.

การคิดค้นใหม่
พนักงานตกลงว่าทรัพย์สินทางปั ญญา ผลงาน สิ่ งประดิษฐ์ หรื อสิ่ งต่างๆ ที่ถูกประดิษฐ์หรื อคิดค้นขึ้น
โดยพนักงาน ไม่วา่ จะเป็ นเพียงคนเดียวหรื อเป็ นกลุ่มคณะ ในระหว่างที่ยงั เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ทุกกรณี
พนักงานจะต้องแจ้งต่อบริ ษทั ฯ โดยทันทีที่ผลงาน สิ่ งประดิษฐ์ใดๆ หรื อสิ่ งต่างๆ ที่ถูกประดิษฐ์หรื อคิดค้นขึ้น
อนึ่ง ทรัพย์สินทางปั ญญา ผลงาน สิ่ งประดิษฐ์ หรื อสิ่ งต่างๆ ที่ถูกประดิษฐ์หรื อคิดค้นขึ้นโดยพนักงานดังกล่าว
จะตกเป็ นสมบัติของบริ ษทั ฯ ทั้งสิ้ น โดยพนักงานไม่มีสิทธิ กล่าวอ้างหรื อดําเนิ นการตามกฎหมายใดๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งความเป็ นเจ้าของ ทั้งไม่มีสิทธิ ได้รับผลตอบแทนใดๆ เป็ นพิเศษ และไม่มีสิทธิ จาํ หน่ายจ่ายโอนและทําสําเนา
คัดลอกไม่วา่ กรณี ใดๆ เพื่อให้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับการอนุ ญาติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป)
อนึ่ง หากพนักงานฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานในส่ วนนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดก็ตาม อันเป็ นเหตุ
ให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย ต้องเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง พนักงานจะถูกลงโทษทางวินยั ในสถานหนักหรื ออาจถูก
บริ ษทั ฯ เลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย กรณี ตวั อย่างเช่น พนักงานนําข้อมูลบางส่ วนของเว็บไซท์และ/หรื อหนังสื อ
อีเล็กทรอนิก (eBook) ของลูกค้าไปจําหน่ายให้ผอู ้ ื่น เปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ โปรแกรมการทําหนังสื ออีเล็กทรอนิกที่
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

- 10 ทางบริ ษทั ได้คิดค้นขึ้นให้คู่แข่งหรื อผูอ้ ื่น
ข้อบังคับดังกล่าว

บริ ษทั จะดําเนินคดีตามกฏหมายไทยอย่างถึงที่สุดในกรณี การฝ่ าฝื น

12.

การบังคับใช้ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรง พ.ศ. 2541
ข้อมูลใดซึ่ งมิได้รวมอยูใ่ นข้อบังคับนี้ ให้นาํ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มา
ใช้บงั คับ
การไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ขณะที่พนักงานปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ฯ ห้ามพนักงานมีส่วนร่ วมไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม ในกิจการ
ของธุ รกิจอื่นๆ ในทํานองแข่งขันกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ พนักงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมี
ธุ รกิจร่ วมทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริ ษทั อื่นๆ ที่อยูใ่ นลักษณะงานหรื อประกอบธุ รกิจประเภทเดียวกัน หรื อที่มี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของ ผูถ้ ือหุ น้ ที่ปรึ กษา หรื อกรรมการ ภายในขอบเขต
ของประเทศไทยและญี่ปุ่น ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่สัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลงไม่วา่ จะสิ้ นสุ ดลงด้วยกรณี ใดก็ตาม
เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป) โดยจะพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
อนึ่ง หากพนักงานฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานในส่ วนนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดก็ตาม อันเป็ นเหตุ
ให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย ต้องเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง พนักงานจะถูกลงโทษทางวินยั ในสถานหนักหรื ออาจถูก
บริ ษทั เลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย นอกจากนี้ บริ ษทั จะดําเนินคดีทางกฏหมายขั้นสู งสุ ดในการกระทําผิด
ดังกล่าว
13.

14.

การทดลองงาน
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการทดลองงานโดยจะมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ เป็ นไปตามสัญญาจ้างทดลองงาน 6

เดือน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

- 11 คําแถลงเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ และลูกค้าของบริ ษทั ฯ
คํานิยามเพิ่มเติมสําหรับคําแถลงนี้ “บีบี อีบุ๊คส์ ” อ้างถึง บริ ษทั บีบี อีบุ๊คส์ จํากัด (จดทะเบียนบริ ษทั จํากัด) “ลูกค้า
ของบริ ษทั ฯ” อ้างถึงลูกค้าของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ ที่สนใจในบริ การของบริ ษทั ฯ หรื อจ่ายเงินใช้บริ การของบริ ษทั
1. โปรแกรมประยุกต์ (ซอฟท์แวร์ ), โค้ด (HTML, CSS, PHP, และภาษาโปรแกรมอื่น), รู ปภาพ, และ
งานเขี ยนที่ ทาํ ขึ้ นโดยพนักงานบริ ษทั ฯ ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั บีบี
อีบุ๊คส์ เว้นแต่ทรั พย์สินทางปั ญญานั้นๆ จะเป็ นของลูกค้าของบริ ษทั ฯซึ่ งได้ระบุไว้ในเงื่ อนไขและ
ข้อกํา หนด และ/หรื อสั ญญากับลู กค้าบุ คคลธรรมดา ทรัพ ย์สิ นทางปั ญญานี้ จะได้รับการคุ ม้ ครอง
ภายใต้กฏหมายลิขสิ ทธิ์ และพระราชบัญญัติทางการค้าปี พ.ศ. 2545
2. ข้อมูลทั้งหมดที่ เก็บไว้ในฐานข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั ข้อมูลทางด้านสถานะทางการเงิ น ได้รับการ
คุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัติทางการค้าปี พ.ศ. 2545
3. งานบริ การที่บริ ษทั ทําให้ลูกค้าของบริ ษทั ตามที่ได้กาํ หนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านการตกลงโดยที่
มีการจัดทําขึ้นล่วงหน้าเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของลูกค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว การนําผลงานดังกล่าวมาใช้
โดยบริ ษ ัท ฯ จะมี ก ารกํา หนดในเงื่ อ นไขและข้อ กํา หนด และ/หรื อ สั ญ ญากับ ลู ก ค้า ของบริ ษ ัท
ความสัมพันธ์ท้ งั หมดกับลูกค้าของบริ ษทั จะต้องเก็บเป็ นความลับ เว้นแต่จะได้รับการบอกกล่าวอย่าง
เฉพาะเจาะจงโดยลูกค้าบุคคลธรรมดาทางวาจาหรื อเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. การนําทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อข้อมูลของบริ ษทั หรื อลูกค้าของบริ ษทั ไปจําหน่ายและขายโดยที่ไม่ได้
รับการอนุญาต จะนําไปสู่ การปลดพนักงานออกจากตําแหน่งทันทีโดยพนักงานจะไม่ได้รับค่าชดเชย
แต่ประการใด พร้อมกับการดําเนินคดีทางอาญาขั้นสู งสุ ดตามกฎหมายไทยสําหรับผูก้ ระทําความผิด
5. การบ่ อ นทํา ลายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของบริ ษ ัท หรื อ ของลู ก ค้า บริ ษ ัท โดยเจตนาจะนํา ไปสู่ ก าร
ดําเนินคดีทางอาญาขั้นสู งสุ ดตามกฎหมายไทย

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

- 12 หมวด 3
วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
1.

บริ ษทั ฯ กําหนดวันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพักไว้ดงั นี้
1.1. สํานักงาน (สําหรับพนักงานที่ทาํ งานประจํา)
• วันทํางานปกติ ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน วัน จันทร์ ถึงวัน ศุกร์
• เวลาทํางานปกติ ทํางานวันละ 8 ชัว่ โมง เวลา 09.00 – 18.00 น.
• เวลาพัก คือ 13.00 – 14.00 น.
• วันหยุดประจําสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์
หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ สามารถจะจัดทํากําหนดเวลาการทํางาน ชนิดใหม่ที่แตกต่างกับที่กล่าวมานี้ได้หากมีความจําเป็ นที่
จะต้องกระทําเช่นนั้น และในกรณี ดงั กล่าวบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าถึงชัว่ โมงการทํางาน
ซึ่ งจะต้องไม่เกินกว่าชัว่ โมงทํางานตามปกติ เช่นนั้น โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
2. ชัว่ โมงการทํางานโดยรวมจะต้องไม่เกิน 48 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์
3. พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกําหนดเวลาทํางานที่ บริ ษทั ฯ แจ้งให้ทราบอย่างเคร่ งครัด
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขวันทํางาน เวลาทํางาน วันหยุดและเวลาพักได้ตามความ
เหมาะสมกับการบริ หาร บางส่ วน บางแผนก หรื อทั้งหมดได้ ถ้าบริ ษทั ฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น
เป็ นการสมควรเพื่อเสริ มสมรรถภาพในการทํางานเพื่อเหตุอื่นใด โดยแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า โดย
บริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ บังคับให้พนักงานทํางานในวันหยุดที่ได้ติดประกาศไว้และจะปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงาน
5. การมาทํางานสาย และการออกจากสถานที่ทาํ งานไปก่อนเวลาเลิกงาน
5.1. การมาสาย พนักงานผูใ้ ดที่เกรงว่าจะมาสายหรื อมาทํางานช้ากว่าเวลาเข้างานที่กาํ หนดไว้ จะต้อง
ติดต่อทางโทรศัพท์มายังผูบ้ งั คับบัญชาโดยด่วน และหลังจากที่มาถึงบริ ษทั ฯ แล้วจะต้องอธิบายถึง
เหตุผลในการมาสายกับผูบ้ งั คับบัญชาทันที
5.2. การเลิกงานก่อนเวลาที่กาํ หนด พนักงานที่ประสงค์จะเลิกงานก่อนเวลาเลิกงานนั้น จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้า
5.3. ชัง่ โมงการทํางาน ในกรณี ที่มาทํางานสาย หักเงิน นาทีละ 1 บาท

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

- 13 หมวด 4
วันลาและหลักเกณฑ์การลา
1.

ประเภทการลา บริ ษทั ฯ กําหนดประเภทการลาไว้ดงั นี้
1.1 ลาป่ วย
1.2 ลาเพื่อคลอดบุตร
1.3 ลาเพื่อรับราชการทหาร
1.4 ลาเพื่อการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ
1.5 ลาเพื่ออุปสมบท
1.6 ลากิจ
1.7 ลาหยุดในกรณี อื่นๆ

2.

หลักเกณฑ์การลา
2.1 การลาป่ วย
2.1.1 พนักงานมีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าที่ป่วยจริ งโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวัน ทํางานปี หนึ่ง
ไม่เกิน 30 วันทํางาน
2.1.2. วันลาป่ วยของพนักงาน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อพนักงานเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อป่ วยด้วยเหตุ
อื่น ๆ จนทําให้ไม่สามารถทํางานได้โดยไม่ทราบล่วงหน้า
2.1.3. การลาป่ วยต้องแจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้ซ่ ึ งโดยปกติแล้ว จะต้องกระทําภายใน 2
ชัว่ โมงแรกของเวลาทํางานปกติในวันแรกที่ตอ้ งหยุดงาน โดยให้พนักงานหรื อบุคคลอื่น
ติดต่อแจ้งให้บริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบด้วยวิธีหนึ่ งวิธีใด ถ้าไม่อาจทําได้
จะต้องแจ้งโดยเร็ วที่ สุด และต้องยื่นใบลาตามแบบฟอร์ มของบริ ษทั ฯ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรงของตนภายใน 2 ชัว่ โมงหลังจากเริ่ มงานในวันแรกที่กลับเข้าทํางาน
2.1.4 กรณี การลาป่ วยเกิ ด ขึ้ นภายหลั ง จากที่ ม าทํา งานแล้ ว
ให้ ข ออนุ ม ัติ ก ารลาต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน
2.1.5. การลาป่ วยตั้งแต่ 1 วันทํางานขึ้นไป ไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตามจะต้องมีหนังสื อ
รับรองจากแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งมาแสดง (ต้นฉบับ) ถ้าพนักงานไม่อาจสามารถ
แสดงใบรับรองแพทย์ได้ให้พนักงานชี้แจงให้บริ ษทั ฯ ทราบ (บริ ษทั พิจารณารับรอง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)
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โดยคลินิก)
2.1.6. พนักงานที่ลาป่ วยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบ่อยครั้งและบริ ษทั ฯ สามารถพิสูจน์ได้วา่ ไม่
ได้ป่วยจริ ง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม ซึ่ งจะพิจารณาเป็ น
กรณี ไป โดยบทการลงโทษอาจตัดค่าจ้างรายวันและพิจารณาเรื่ องการอนุมตั ิการ ลาป่ วย
ครั้งต่อไป พร้อมทั้งพิจารณาเรื่ องการเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือน
2.1.7. การลาป่ วยที่เป็ นเท็จ นอกจากจะเป็ นการแจ้งรายงานข้อมูลไม่จริ งต่อผูบ้ งั คับบัญชา
แล้ว ยังถือว่าเป็ นความผิดที่ร้ายแรงต่อบริ ษทั ฯ ฐานกระทําทุจริ ตซึ่ งบริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาลงโทษตามระเบียบ
2.1.8 การลาป่ วยหรื อจํานวนวันลาป่ วย จะนําไปประกอบการพิจารณาเงินเดือน/ ค่าจ้างประจําปี
2.2 การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร (สําหรับพนักงานชาย)
2.2.1 พนักงานชายที่ภรรยาเพิ่งคลอดบุตร มีสิทธิ ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรครั้งหนึ่ งไม่เกิน 14 วัน (รวม
วันหยุด) บริ ษทั ฯ จ่ายค่าจ้างในวันทํางานให้แก่พนักงาน ซึ่ งลาในกรณี ดงั กล่าว
พนักงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
2.2.2 กรณี ฉุกเฉิ น พนักงานไม่สามารถยื่นใบลาล่ วงหน้าได้ตามระเบียบ ให้พนักงานแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบถึ งเหตุผลโดยวิธีใดวิธีหนึ่ งทันที เช่ น ทางโทรศัพท์หรื อ จะให้ญาติ
หรื อคู่สมรสมาแจ้งการลาแทน
2.2.3. เมื่อพนักงานกลับเข้ามาทํางาน ให้แสดงหลักฐานใบสู ติบตั รต่อฝ่ ายบุคคล

2.3 การลาเพื่อคลอดบุตร
2.3.1. พนักงานหญิงที่มีครรภ์ มีสิทธิ ลาเพื่อคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่ง ไม่เกิน
เก้าสิ บวัน (รวมวันหยุด) บริ ษทั ฯ จ่ายค่าจ้างในวันทํางานให้แก่พนักงานซึ่ งลาคลอดตลอด
ระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่ สิบห้าวัน โดยลาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้พนักงานต้อง
ใช้สิทธิ ลาพักร้อน และลากิจ ที่เหลือรวมด้วย

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)
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ผูบ้ งั คับบัญชาทราบถึงเหตุผลโดยวิธีใดวิธีหนึ่ งทันที เช่น ทางโทรศัพท์ หรื อ จะให้ญาติ
หรื อคู่สมรสมาแจ้งการลาแทน
2.3.3. ถ้าพนักงานหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ ง แสดงว่าไม่อาจทํางาน
ในหน้าที่เดิมได้ให้มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ เปลี่ยนงานในหน้าที่เป็ นการชัว่ คราวก่อนหรื อหลัง
คลอดได้โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเปลี่ยนงานให้แก่พนักงานนั้นตามที่เห็นสมควร

2.4 การลาเพื่อรับราชการทหาร
2.4.1. ในกรณี ที่ทางราชการได้ออกหมายเรี ยกตัวพนักงาน เพื่อเข้ารับราชการทหารในการเรี ยก
พล เพื่อตรวจสอบ เพื่อการฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมโดยพนักงาน
จะได้รับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน (โดยนับต่อเนื่อง
และรวมทั้งวันหยุด) ทั้งนี้ บ ริ ษ ทั จะรั ก ษาตําแหน่ ง ไว้ เมื่ อพนักงานกลับ เข้า มาทํางาน
หลังจากเสร็ จสิ้ นหน้าที่รับใช้ชาติ พนักงานจะได้รับสิ ทธิ์ ทํางานในตําแหน่งเดิม ยกเว้นใน
กรณี ที่บริ ษทั มีนโยบายลดขนาดองค์กรครั้งใหญ่หรื อประสบภาวะล้มละลายส่ งผลให้ไม่
สามารถประกอบกิจการต่อไปได้
2.4.2. การลาเพื่อรับราชการทหาร พนักงานจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่
ได้รับหมายเรี ยก การลาเพื่อรับราชการทหาร พนักงานต้องลาล่ วงหน้า 30 วัน กรณี
พนักงานที่ถูกเกณฑ์ทหาร จะต้องลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
2.4.3. และต้องกลับเข้าทํางานภายใน 180 วัน นับจากวันที่พนักงานพ้นหน้าที่ทางราชการทหาร
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วพนักงานไม่มีการติดต่อกับบริ ษทั ฯ โดยไม่มีเหตุอนั
สมควร หรื อปฏิเสธที่จะเข้าทํางานในตําแหน่งที่บริ ษทั ฯ เสนอให้ (โดยตําแหน่งและค่าจ้าง
ไม่ต่าํ กว่าเดิม) ให้ถือว่าพนักงานผูน้ ้ นั ได้สละสิ ทธิ ในการที่จะทํางานกับบริ ษทั ฯ และถือว่า
พนักงานผูน้ ้ นั ลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยสมัครใจ
2.5 การลาเพื่อการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)
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2.5.2 พนักงานต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาอนุ มตั ิเป็ นรายกรณี ไป โดยจะต้องระบุถึงเหตุที่ลา
โดยชัดแจ้ง รวมทั้งมีเอกสารประกอบการขออนุมตั ิ เช่น หนังสื อตอบรับการเข้าฝึ กอบรม
รายละเอียดหลักสู ตร ฯลฯ ทั้งนี้รวมตลอดปี พนักงานมีสิทธิ ลาได้ไม่เกิน 30 วันหรื อ 3 ครั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.5.3 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ไม่อนุ มตั ิให้พนักงานลา หากการลานั้นจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่การ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
2.6 การอุปสมบท
2.6.1. พนักงานที่ผา่ นการทดลองงานแล้ว สามารถขอลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 14 วันโดยได้รับ
ค่าจ้างและบริ ษทั ยังคงเก็บตําแหน่งเดิมไว้
พนักงานสามารถลาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การลาอุปสมบทดังกล่าวนี้ พนักงานต้องใช้สิทธิ ลาหยุดพักผ่อนประจําปี ที่มี
สิ ทธิ ก่อน ที่เหลือเป็ นลากิจที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาอนุมตั ิให้
2.6.2. ในวันที่พนักงานกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติแล้ว พนักงานต้องนําหลักฐานหรื อ
หนังสื อรับรองการอุปสมบท (ใบสุ ทธิ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเพื่อ
บันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
2.7 การลากิจ
2.7.1 การลากิจธุ ระดังกล่าวจะต้องเป็ นกิจธุ ระที่จาํ เป็ นต้องกระทําในวันทํางานปกติ ไม่สามารถ
ดําเนินการในวันหยุดอื่นได้ และต้องเป็ นกิจธุระที่ไม่สามารถให้บุคคลอื่นกระทําแทนได้
2.7.2 กรณี เป็ นกิจธุ ระที่มิใช่เหตุจาํ เป็ นปัจจุบนั ทันด่วน พนักงานต้องแจ้งการลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามแบบการขาดงานที่บริ ษทั กําหนดล่วงหน้า 1 วันก่อนวันที่จะหยุดไปประกอบกิจธุ ระ
โดยต้องติดตามผลการพิจารณาอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อนจะหยุดในวันดังกล่าว
2.7.3 กรณี เป็ นวันหยุดปั จจุบนั ทันด่วน ให้พนักงานแจ้งการลาให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบภายในวัน
นั้น
2.7.4 การไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตามที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น บริ ษทั จะถือว่าพนักงานผูน้ ้ นั ขาดงาน
ทั้งนี้การพิจารณาอนุมตั ิการลากิจจะพิจารณาเป็ นรายกรณี
2.7.5 หากพนักงานลากิจเกิน 7 วัน ภายในหนึ่งปี การทํางาน บริ ษทั จะพิจารณาความเหมาะสมใน
การจ่ายค่าจ้างในวันลาที่เกินภายในปี นั้นๆ
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บริ ษทั ฯ จะอนุญาตให้พนักงานลาหยุดได้ในกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยได้รับค่าจ้าง
2.8.1 การลาเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจศพ เมื่อบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา และบุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมายของตนถึงแก่กรรม โดยยืน่ ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน เมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากบริ ษทั ฯ แล้วจึงหยุดได้ ทั้งนี้ พนักงานสามารถลาได้ไม่เกินครั้งละ 5 วัน
2.8.2 ลาเพื่อประกอบพิธีสมรสของพนักงาน โดยยืน่ ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน เมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากบริ ษทั ฯ แล้วจึงหยุดได้ ทั้งนี้ พนักงานสามารถลาได้ไม่เกิน 7 วัน รวมวันหยุด
โดยมีสิทธิ ลาได้เพียง 1 ครั้งต่อคน
2.8.3 ในกรณี เกิดอัคคีภยั อุทกภัยต่างๆ ซึ่ งเป็ นภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การก่อการร้ายทําให้
บ้านเรื อนที่พกั อาศัยเกิดเสี ยหายเกินว่าครึ่ งหนึ่งขึ้นไป โดยยืน่ ใบลาหรื อแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา การพิจารณาอนุมตั ิการลาในกรณี ดงั กล่าวจะพิจารณาเป็ นรายกรณี

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

- 18 หมวด 5
วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
1.

วันหยุดประจําสัปดาห์
1 .1 วันเสาร์ และวันอาทิตย์
1.2 บริ ษทั ฯ สามารถจะจัดทํากําหนดเวลาการทํางาน ชนิดใหม่ที่แตกต่างกับที่กล่าวมานี้ ได้หากมีความ
จําเป็ นที่จะต้องกระทําเช่นนั้น และในกรณี ดงั กล่าวบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าถึ ง
ชัว่ โมงการทํางานซึ่ งจะต้องไม่เกินกว่าชัว่ โมงทํางานตามปกติ เช่ นนั้น โดยได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้าง

2.

วันหยุดตามประเพณี บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีวนั หยุดตามประเพณี ปีหนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน ทั้งนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงวันหยุดได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปี โดยรวมวันแรงงานแห่ งชาติดว้ ยและพนักงานจะ
ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ถ้าวันหยุดตามประเพณี ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี วนั นั้นไป
หยุดในวันทํางานถัดไป ทั้งนี้ บ ริ ษทั ได้ป ระกาศวันหยุดโดยประธานกรรมการเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และลงนาม
รับรอง บริ ษทั ได้ติดประกาศวันหยุดดังกล่าวบนบอร์ ดในที่ที่พนักงานสามารถเห็นได้ชดั

3.

วันหยุดพักผ่อนประจําปี
พนักงานมี สิทธิ หยุดพักผ่อนประจําปี เมื่ออายุงานครบหนึ่ งปี โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันมาทํางาน ได้
ดังต่อไปนี้
3.1. ในปี ที่สองเป็ นต้นไป
3.2.1. ในปี ที่สองของการทํางาน พนักงานมีสิทธิ หยุดพักผ่อนประจําปี ได้ 6 วันทํางาน
3.2.2. ในปี ที่สามของการทํางาน พนักงานมีสิทธิ หยุดพักผ่อนประจําปี ได้ 6 วันทํางาน
3.2.3. ในปี ที่สี่ของการทํางาน พนักงานมีสิทธิ หยุดพักผ่อนประจําปี ได้ 6 วันทํางาน
3.2.4. ในปี ที่หา้ ของการทํางานขึ้นไป พนักงานมีสิทธิ หยุดพักผ่อนประจําปี ได้ 9 วันทํางาน
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3.2. บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี ให้แก่พนักงานแต่ละคน โดยพนักงานที่
ประสงค์จะใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าโดยแจ้งการขอลาพักร้อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15
วันทําการ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง พนักงานมีสิทธิ หยุดได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา มิฉะนั้น จะถือว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่
3.3. การหยุดพักผ่อนหรื อการลาพักร้อนแต่ละครั้งจะต้องหยุดไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน การลาพักร้อนต้องลา
เป็ นวันทั้งวันเท่านั้น
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หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลา และทํางานในวันหยุด
1.

หลักทัว่ ไป
1.1 ในกรณี ที่ลกั ษณะหรื อสภาพของงานจําเป็ นต้องทําติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสี ยหายแก่งานหรื อเป็ น
งานฉุ กเฉิ นโดยจะหยุดเสี ยมิได้ บริ ษทั ฯ โดยกรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย อาจจะสั่ง
พนักงานคนใดคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อทั้งหมดให้ทาํ งานเกินเวลาทํางานปกติตามความในหมวด
3 หรื อมาทํางานในวันหยุดตามหมวด 5 ได้
1.2 เพื่อประโยชน์แก่การผลิต การจําหน่าย และการบริ การ พนักงานจะทํางานล่วงเวลา หรื อทํางานใน
วันหยุด หรื อทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามที่บริ ษทั ฯ สั่งเท่านั้น บริ ษทั ฯ อาจให้พนักงานทํางาน
นอกหรื อเกินเวลาทํางานปกติ หรื อในวันหยุดเท่าที่จาํ เป็ น ทั้งนี้กรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุ มตั ิการทํางานล่วงเวลาเป็ นกรณี ๆ ไป โดยเฉพาะในกรณี ที่พนักงานมีความจําเป็ นเร่ งด่วนด้าน
การเงิน

2.

อัตราค่าล่วงเวลา
2.1 ค่าล่วงเวลา
บริ ษทั ฯ ให้พนักงานทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน พนักงานจะได้รับค่าล่วงเวลาในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งเท่าครึ่ งของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทํางานตามจํานวนชัว่ โมงที่ทาํ หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งเท่า
ครึ่ งของอัตราค่ าจ้างต่อหน่ วยในวันทํา งานตามจํานวนผลงานที่ ทาํ ได้สํา หรั บพนัก งานซึ่ งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
การคํานวณอัตราค่าแรงต่อชัว่ โมง คิดโดย (เงินเดือน หารด้วย 30 วันทํางาน * 8 ชม) สําหรับการ
ทํางานล่วงเวลาที่เกินจาก เวลาทํางานปกติ การจ่ายเงินล่วงเวลาจะเท่ากับชัว่ โมงที่ทาํ ล่วงเวลาคูณ
ด้วยอัตราค่าแรงต่อชัว่ โมง แล้วคูณด้วย 1.5

3.

ค่าทํางานในวันหยุด
3.1 พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด (เช่น วันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี
และวันหยุดพักผ่อนประจําปี )
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จํานวนชัว่ โมงที่ทาํ งานในวันหยุด หรื อตามผลงานที่ทาํ ได้ในวันหยุดสําหรับพนักงานตามผลงาน
โดยคํานวณเป็ นหน่วยตามที่ได้รับคําสั่งให้มาทํางานในวันหยุด
การคิดเงินค่าล่วงเวลาเท่ากับ จํานวนชัว่ โมง x อัตราค่าแรงต่อชัว่ โมง x 2
3.2 พนักงานที่ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด (เช่น วันหยุดประจําสัปดาห์สาํ หรับพนักงาน
รายชัว่ โมง รายวัน และตามผลงาน)
ถ้ามาทํางานในวันหยุด จะได้รับค่าทํางานในวันหยุดไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่าของค่าจ้างในวันทํางานตาม
จํานวนชัว่ โมงที่ทาํ งานในวันหยุด หรื อตามผลงานที่ทาํ ได้ในวันหยุด
4.

ค่าทํางานล่วงเวลาในวันหยุด
พนักงานมีสิทธิ ได้รับค่าทํางานล่วงเวลาในวันหยุด เมื่อได้ทาํ งานในวันหยุดเกินเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางานไม่นอ้ ยกว่าสามเท่าของค่าจ้างในวันทํางาน สําหรับจํานวนชัว่ โมงที่ทาํ เกินเวลาทํางานปกติ หรื อตาม
ผลงานที่ทาํ ได้เกินสําหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย ตามที่ได้รับคําสั่งและ
การอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การให้มาทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเท่านั้น
การคิดเงินค่าล่วงเวลาในวันหยุดคํานวณโดย จํานวนชัว่ โมงล่วงเวลา x อัตราค่าแรงต่อชัว่ โมง x 3

5.

พนักงานที่ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
พนักงานซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ทาํ การแทนบริ ษทั ฯ สําหรับกรณี การจ้าง การให้บาํ เหน็จ การลดค่าจ้าง หรื อ
การเลิกจ้าง ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

6.

พนักงานที่อาจต้องทํางานล่วงเวลาและทํางานล่วงเวลาในวันหยุด ตามกรณี ดงั ต่อไปนี้
มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทํางานตามจํานวนชัว่ โมงที่ทาํ
6.1 งานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพที่ตอ้ งออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรื อสภาพของงานไม่
อาจกําหนดเวลาทํางานที่แน่นอนได้
6.2 งานอยูเ่ วรเฝ้ าดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การทํางานตามปกติของพนักงาน
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วันหยุดให้แก่พนักงาน
6.4 งานที่ตอ้ งทําตามหน้าที่เร่ งด่วนเมื่อได้รับคําสั่งจากกรรมการผูจ้ ดั การ
6.5 งานเร่ งด่วนตามคําสัง่ ของลูกค้า
7.

เพื่อประโยชน์แก่การคํานวณค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ในกรณี ที่พนักงานได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทํางาน หมายถึง ค่าจ้างรายเดือนหาร
ด้วยผลคูณของสามสิ บและจํานวนชัว่ โมงทํางานในวันทํางานต่อวันโดยเฉลี่ย
ในกรณี ที่พนักงานได้รับค่าจ้างเป็ นรายชัว่ โมง อัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทํางาน ขึ้นอยูก่ บั การตกลงของ
ทั้ง นายจ้า งและลู ก จ้างตามที่ ระบุ ไ ว้ในสัญญาการจ้า ง โดยคิ ดเงิ นเดื อนตามชั่วโมงที่ท าํ งานจริ ง คู ณกับ
จํานวนวันที่ทาํ งาน

8.

วันทํางานปกติและการลงบันทึกประจําวัน
8.1 พนักงานทุกคนจําเป็ นต้องลงบันทึกเวลาการเข้าและออกจากบริ ษทั
8.2 ในกรณี ที่พนักงานได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ พนักงานผูน้ ้ นั จะต้องรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบก่อนที่จะออกไป
8.3 บริ ษทั ไม่อนุญาตให้พนักงานคนใดทําการลงเวลาแทนพนักงานคนอื่น
8.4 ในกรณี ที่ไม่ได้ลงเวลาในวันทํางาน พนักงานต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบภายใน 24 ชัว่ โมงทันที
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วันและสถานที่ที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด และนโยบายการเบิกใช้
เงินสดย่อยและเงินสํารอง
บริ ษทั ฯ กําหนดจ่ายค่าจ้างในวันทํางาน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด (ของวันที่ 28
ของเดือนนี้ ถึงวันที่ 27 ของเดือนถัดไป) ให้แก่พนักงานในวันทํางานปกติเดือนละ 1 ครั้งในวันสิ้ นเดือน โดยจ่าย
ให้ ณ ที่ ทาํ การของบริ ษทั ฯ เป็ นเงิ นสดหรื อจ่ายผ่านธนาคาร ซึ่ งให้พนักงานเปิ ดบัญชี ออมทรัพย์กบั ธนาคารที่
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้พนักงานทราบ โดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การจ่ายเงินเดือนทุกเดือนนั้นบริ ษทั จะ
จัดทําใบแจ้งเงินเดือนให้แก่พนักงาน 1 ฉบับ โดยจะแจกให้พนักงานล่วงหน้าก่อนวันเงินดือนออก 1 วัน เพื่อให้
พนัก งานตรวจสอบความถู ก ต้อ งในการคํา นวณค่ า แรงของตน หากมี ข ้อ ผิ ด พลาด พนัก งานสามารถแจ้ง
ข้อผิดพลาดนั้นให้แก่พนักงานฝ่ ายบัญชีหรื อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้ทนั ที
กรณี วนั ที่จ่ายค่าจ้างในวันทํางาน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน วันหยุดตรงกับวันหยุด
ธนาคาร หรื อ วันหยุดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะจ่ายก่อนวันหยุด 1 วันทํางาน
ในกรณี เลิ กจ้างก่อนถึ งกําหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และ ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่พนักงานภายใน 3 วันนับตั้งแต่วนั ที่เลิกจ้าง
“ค่าจ้าง” หมายถึง เงินเดือนสําหรับพนักงานประจําและค่าแรงรายวันสําหรับพนักงานรายวัน สําหรับการคํานวณ
เงินเดือน กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูต้ กลงเงินเดือนกับพนักงานโดยตรงและระบุในสัญญาจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สําหรั บการคํานวณค่า แรงรายวัน บริ ษทั ฯ ยึดถื อตามกฎหมายในการจ่ายค่าจ้างและค่าแรงรายวัน ถ้ามี การ
เปลี่ยนแปลงเรื่ องเงินเดื อนต้องทําสัญญาใหม่ และพนักงานพร้อมกับกรรมการผูจ้ ดั การลงนามและเก็บต้นฉบับ
อย่างละ 1 ชุด

นโยบายการเบิกใช้เงินสดย่อยและเงินสํารอง (Use of Petty Cash/Funds Financial Control)
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ต การดําเนิ นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นแต่ละครั้งนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป) ก่อนการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง ผูจ้ ดั การทัว่ ไปจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง “ผูร้ ักษาเงิน
สดย่อย” ซึ่งจะเป็ นผูค้ วบคุมและปรับปรุ งรายละเอียดการฝากเงินและถอนเงินสดย่อยรวมถึงเงินสํารองเพื่อใช้จ่าย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

- 24 ประจําวัน กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่เตรี ยมเงินสดย่อยให้แก่ผรู้ ักษาเงินสดย่อยเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยจํานวนไม่เกิน
3,000 บาท ผูร้ ักษาเงินสดย่อยมีหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดทุกๆ รายการในการเบิกจ่าย สําหรับการเบิกจ่ายเงินสด
ย่อยที่ไม่มีใบเสร็ จรับเงิน
ผูร้ ักษาเงินสดย่อย/พนักงานบัญชีจะต้องจัดทําใบสําคัญจ่ายเพื่อบันทึกรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าสัมมนา ค่ารถ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และทุกๆ สิ้ นเดือนกรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูต้ รวจสอบ
การบันทึกการเบิกใช้เงินสดย่อยดังกล่าว
การบันทึกบัญชีเงินสด (Cash on Hand Account)
พนักงานฝ่ ายบัญชีตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การในการเบิกเงินสดแต่ละครั้งก่อนการเบิกจ่ายเงินสด
ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้บริ ษทั จะทําการตรวจสอบบัญชีภายในทุก ๆ 30 วันโดยกรรมการผูจ้ ดั การและพนักงานฝ่ าย
บัญชีร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการทํางาน
ทั้งพนักงานฝ่ ายบัญชี และกรรมการผูจ้ ดั การต้อง
ร่ วมกันตรวจสอบก่อนการอนุมตั ิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีจาํ นวนเกิน 3,000 บาทขึ้นไป โดยประธานกรรมการมี
อํานาจเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่เพียงผูเ้ ดียว จุดประสงค์ในการเบิกเงินสดเพื่อนํามาจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง เช่น
ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ าํ ประปาและไฟฟ้ า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั
สําหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง พนักงานบัญชีตอ้ งเสนอเรื่ องต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอความเห็นส่ วนใหญ่ในการอนุมตั ิการสั่งซื้ อ
เช่น
ซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ใหม่
(Computer) ระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) สําหรับค่าใช้จ่ายในการประปาและไฟฟ้ า พนักงานบัญชีไม่จาํ เป็ นต้อง
ขอการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อสั่งจ่าย กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจในการอนุ มตั ิเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้ อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในอนาคต พนักงานบัญชีจะเป็ นผูจ้ ดั ทําใบสําคัญจ่ายและขอลายเซ็นต์จากผูท้ ี่มี
อํานาจลงนามอนุมตั ิทุกครั้งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เงินที่เบิกจากธนาคาร (Cash Withdrawal from the Bank)
สําหรับเงินที่เบิกจากบัญชีธนาคารของบริ ษทั พนักงานบัญชีจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยเอกสารที่ตอ้ งนําเสนอเพื่อขอเบิกเงินจากบัญชีธนาคารบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
ทุกๆ สิ้ นเดือนพนักงานฝ่ ายบัญชีและกรรมการผูจ้ ดั การจะร่ วมกับตรวจสอบบัญชีท้ งั หมดด้วยกัน เมื่อไรก็ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อเจ้าหน้าที่ราชการต้องการขอตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินจากบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ
ต้องสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวภายใน 24 ชัว่ โมง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดา้ นการเงิน (Financial Accountability)
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

- 25 เมื่อไรก็ตามที่บริ ษทั ฯ มีความประสงค์ในการจ้างให้บริ ษทั ภายนอกทํางานให้บริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ใน
การตรวจสอบและอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว หากพบว่าบริ ษทั ภายนอกนั้นมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพนักงานคนใด
หรื อแม้แต่กรรมการผูจ้ ดั การในบริ ษทั ก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องได้รับทราบเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้ พนักงาน
ทุกคนสามารถตรวจสอบการรายงานการเบิกจ่ายเงินสดของบริ ษทั ได้ตลอดเวลา
ยอดขาย (Sales)
พนักงานคนใดก็ตามที่ทาํ งานให้บริ ษทั รายได้ที่ได้จากการให้บริ การต้องจ่ายผ่านบริ ษทั สําหรับพนักงานที่รับงาน
อิสระอื่นทําในเวลาทํางาน บริ ษทั จะดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดหากพบพฤติกรรมที่ละเมิดข้อบังคับการทํางาน
ดังกล่าว
ส่ วนลด (Discount)
ในการทํางานให้ลูกค้านั้น พนักงานสามารถเสนอส่ วนลดและการบริ การที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ตอ้ งขึ้นอยู่
กับการเห็นควรจากกรรมการบริ ษทั โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้เสนอบริ การอย่างหลากหลายรู ปแบบให้แก่ลูกค้า
ผูใ้ ห้บริ การการทําธุ รกรรมทางการเงิน
(Money Transfer Services Provider e.g. PayPal or Google Wallet)
กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีการโอนเงินผ่านผูใ้ ห้บริ การชําระเงินผ่าน PayPal ทุกๆ อาทิตย์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องว่าไม่มีขอ้ ผิดพลาดและการกระทําทุจริ ตใดใดเกิดขึ้น คณะกรรมการบริ ษทั และพนักงาน
สามารถขอดูบญั ชี PayPal ดังกล่าวได้ทุกเวลา ทุกครั้งที่มีเงินโอนเข้าบัญชีบริ ษทั ประธานกรรมการต้องได้รับแจ้ง
ยอดเงินดังกล่าว พนักงานสามารถขอดูกระแสรายได้ของบริ ษทั ได้ทุกเมื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการคือดําเนินการตรวจสอบทุกอาทิตย์
ทั้งนี้ PayPal เป็ นเพียงชื่อผูใ้ ห้บริ การชําระเงินรายหนึ่งเท่านั้น ต่อไปบริ ษทั อาจเปลี่ยนแปลงผูใ้ ห้บริ การดังกล่าว
โดยขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
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สวัสดิการพนักงาน
1. เครื่ องแบบพนักงาน (uniform)
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของบริ ษทั และพนักงานทุกคน ดังนั้นบริ ษทั จึงจัดเตรี ยมเครื่ องแบบไว้ให้กบั
พนักงานเพื่อความสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้ บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมเครื่ องแบบพนักงานโดยแจกเสื้ อปี ละ 2
ตัวให้กบั พนักงาน ทั้งนี้บริ ษทั มิได้ต้งั กฏให้พนักงานต้องใส่ เครื่ องแบบมาทํางาน แต่พนักงานควรใส่ เครื่ องแบบ
ในเวลาไปออกงานบริ ษทั เพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
2. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับพนักงานเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นบริ ษทั จึงกําหนดเงินช่วยเหลือให้กบั พนักงาน (ไม่รวมถึง
ญาติ) ในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง ค่าเดินทางไปเยีย่ มพนักงานที่โรงพยาบาล ลาคลอด งานศพ ฯลฯ
บริ ษทั จึงกําหนดการช่วยเหลือให้กบั พนักงานในวงเงินตั้งแต่ 500-2,000 บาท แล้วแต่กรณี ไปขึ้นอยูก่ บั การ
พิจารณาของกรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป)
3. การฝึ กอบรมและทุนการศึกษา
การฝึ กอบรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญสําหรับพนักงานทุกคน แต่ดว้ ยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้าง
สู ง บริ ษทั จึงต้องพิจารณาเงินสวัสดิการส่ วนนี้ตามผลกําไรสะสมที่สามารถดําเนินการจัดสวัสดิการในส่ วนนี้ได้
ในการพิจารณาดังกล่าว กรรมการผูจ้ ดั การ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป) จะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในกรณี ที่ค่าใช้จ่าย
ตํ่ากว่า 3,000 บาท หากค่าใช่จ่ายมากกว่า 3,000 บาท ขึ้นไป ค่าใช้จ่ายในเรื่ องดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ ทั้งนี้การอบรมและการศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานซึ่ งจะทําให้เพิ่มประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางาน ค่าใช้จ่าย่ในเรื่ องดังกล่าวจะพิจารณาเป็ นรายกรณี ไป
4. งานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนาจร
บริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนาจร 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้พนักงานได้ผอ่ น
คลายจากการทํางาน เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และครอบครัวพนักงาน (***หากพนักงาน
ท่านใดไม่ไปร่ วมกิจกรรม บริ ษทั จะไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้ น***)
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- 27 หมวดที่ 9
วินยั และโทษทางวินยั
1.

วัตถุประสงค์ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในหมวดนี้ข้ ึนโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.1 เพื่อเป็ นแนวทางของผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณา ส่ งเสริ ม แก้ไข หรื อปรับปรุ งความประพฤติของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
1.2 เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานในเรื่ องวินยั ในการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
1.3 เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับวินัย อันจะนําไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าของพนักงานและ
บริ ษทั ฯ
1.4 เป็ นส่ วนช่ วยส่ งเสริ มให้การดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บรรลุ ถึงวัตถุประสงค์ด้วยความมีระเบียบ
เป็ นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและก่อให้เกิดความสงบสุ ขในการทํางานร่ วมกัน

2.

นโยบาย บริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายในเรื่ องวินยั ของพนักงานไว้ดงั นี้
2.1 ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพยายามป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาในการลงโทษทางวินยั ด้วยการใช้หลักเกณฑ์
การบริ หารบุคคล หรื อการปกครองที่ดี
2.2 ตามปกติแล้วการดําเนินการลงโทษทางวินยั จะทําเป็ นขั้นตอน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสปรับปรุ ง
ตนเอง นอกเสี ยจากความผิดนั้นมีลกั ษณะร้ายแรง

3.

วินยั พนักงาน เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานร่ วมกัน พนักงานจะต้อง
ปฏิบตั ิตามระเบียบดังต่อไปนี้
3.1 วินยั ทัว่ ไป
3.1.1 ประพฤติ ตนเป็ นพลเมื องดี อยู่ในระเบี ยบและกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ประพฤติ ชว่ั กระทํา
หรื อร่ วมกันกระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดกฎหมายของบ้านเมืองทั้งในและนอกบริ เวณ
บริ ษทั ฯ
3.1.2 เชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
3.1.3 ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่กาํ หนดไว้โดยเคร่ งครัด
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- 28 3.1.4 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนเองให้บริ ษทั ฯ ทราบในกรณี เปลี่ยนชื่ อ / นามสกุล ที่
อยูอ่ าศัย สมรส/หย่าร้าง มีบุตร บุคคลในครอบครัวเสี ยชีวติ เปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน
ทั้งนี้ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละกรณี
3.1.5 รักษาความสะอาด โดยเฉพาะโต๊ะทํางานและบริ เวณโดยรอบที่พนักงานปฏิบตั ิงาน ไม่ทิ้ง
สิ่ งของหรื อสิ่ งปฏิกลู ใดๆ นอกภาชนะที่บริ ษทั ฯ จัดไว้
3.1.6 ช่ ว ยกัน ดู แ ลประหยัด การใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้พ ลัง งานและสิ่ ง อื่ น ๆให้
สิ้ นเปลืองน้อยที่สุด
3.1.7 ไม่มาทํางานสาย ไม่กลับก่อนเวลา หรื อไม่ลาหยุดงานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อเป็ นการ
พรํ่าเพรื่ อ
3.1.8 ไม่ช่วยเหลื อ สนับสนุ น ชักจูง รู้เห็นเป็ นใจ หรื อเพิกเฉยต่อการกระทําความผิดของ
พนักงานอื่น
3.1.9 ห้ามรั บจ้างทํางานให้ผอู้ ื่นหรื อดําเนิ นธุ รกิจใด ๆ อันอาจเป็ นผลกระทบกระเทือนเวลา
ทํางานหรื อกิจการของบริ ษทั ฯ
3.1.10 ห้ามนําสิ่ งของ เครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรื อ
ใช้เพื่อการอื่น ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.1.11 ไม่ประพฤติตนหรื อกระทําการใด ๆ ให้บริ ษทั ฯ เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงหรื ออาจได้รับความ
เสี ยหาย
3.1.12 ระมัดระวัง ดู แลรั ก ษาสิ่ ง ของหรื อทรั พ ย์สิ นของบริ ษ ทั ฯ และต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับ -บัญชา
ทราบเมื่อทําสิ่ งของหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เสี ยหายหรื อสู ญหาย
3.1.13 ห้ามปิ ดประกาศ โฆษณา ขีดเขียนข้อความ แจกใบปลิว เผยแพร่ เอกสาร หรื อ สิ่ งตีพิมพ์ใด
ๆ ในบริ เวณของบริ ษทั ฯ โดยมิได้รับอนุ ญาต รวมทั้งการปลด ทําลาย ขีดเขียน เพิ่มเติม
เอกสาร ประกาศ หรื อคําสั่งใด ๆ ของบริ ษทั ฯ ด้วย
3.1.14 ไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ งอันอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
3.1.15 ไม่ดูหมิ่นหรื อหมิ่นประมาทบุคคลอื่น หรื อเหยียดหยามผูบ้ งั คับบัญชา หรื อลูกค้า หรื อผูม้ า
ติดต่อ หรื อกระทําอื่น ๆ ที่เป็ นการอันไม่สมควร
3.1.16 หากพนักงานหญิงตั้งครรภ์ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.1.17 พนักงานปฏิเสธไม่ยอมรับการตรวจโรคและตรวจสุ ขภาพโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3.2 ระเบียบการเข้าหรื อออกบริ เวณบริ ษทั ฯ
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- 29 3.2.1 พนักงานที่บริ ษทั ฯ กําหนดให้บนั ทึกเวลาทํางาน (Time Sheets) ต้องบันทึกเวลาด้วยตนเอง
ทุกครั้งเมื่อเข้าทํางานในระบบ ERP เลิกงาน และ/หรื อ ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กําหนดห้าม
บันทึกเวลาแทนผูอ้ ื่น หรื อรู้เห็นเป็ นใจให้ผอู้ ื่นบันทึกเวลาให้
3.2.2 พนักงานที่เข้ามาในบริ เวณของบริ ษทั ฯ จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยตลอดเวลา
3.2.3 พนักงานที่จะออกจากสถานที่ทาํ งานในระหว่างเวลาทํางาน และเวลาพักของตนเองไม่ว่า
กรณี ใดต้องปฏิ บตั ิตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กําหนดทุกครั้ง และในกรณี ที่เป็ นการออกจาก
บริ ษทั ฯ โดยไม่กลับมาอีกให้บนั ทึกเวลาด้วย
3.2.4 นอกจากการทํางานตามหน้าที่ ห้ามเข้ามาหรื ออยู่ภายในสถานที่ทาํ งานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
3.2.5 ห้ามพนักงานนําสิ่ งของหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ออกจากบริ ษทั ฯ ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม
3.2.6 ไม่ใช้เวลาทํา งานต้อนรับ หรื อพบปะผูม้ าเยือนในธุ รกิ จส่ วนตัว หากจําเป็ นต้องได้รับ
อนุ ญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อน และให้ใช้สถานที่ตามที่บริ ษทั ฯ จัดไว้ โดยใช้เวลาเท่าที่
จําเป็ น
3.2.7 ห้ามนําสัตว์เลี้ยงใด ๆ เข้ามาในบริ เวณบริ ษทั ฯ
3.2.8 ห้ามนําเข้าหรื อใช้เสพ หรื อมีไว้ครอบครองซึ่ งอาวุธ ยาเสพติด สิ่ งมึนเมา หรื อสิ่ งที่ผิด
กฎหมายภายในบริ เวณบริ ษทั ฯ
3.2.9 ห้ามพนักงานที่อยูใ่ นลักษณะมึนเมาเข้ามาภายในบริ ษทั ฯ
3.3 การมาทํางาน
3.3.1 พนักงานต้องมาทํางานอย่างปกติและสมํ่าเสมอตามวันเวลาทํางานที่บริ ษทั ฯกําหนด
3.3.2 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามระเบียบในเรื่ องการลงเวลาเข้าและออกงานโดยเคร่ งครัด
3.3.3 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการลา หรื อการหยุดงานโดยเคร่ งครัด
3.3.4 พนักงานต้องปฏิ บตั ิตามกําหนดการและเวลาในเรื่ องการเข้าทํางาน การออกไปและการ
กลับเข้ามาในการปฏิบตั ิงานนอกบริ ษทั ฯ และการเลิกงาน
3.4 การปฏิบตั ิหน้าที่
3.4.1 พนัก งานต้องปฏิ บ ตั ิ ต ามคํา สั่ง เมื่ อ บริ ษ ทั ฯ มี ค าํ สั่ ง ให้โ ยกย้า ยพนัก งานไปประจํา
หน่วยงานใดไม่วา่ จะเป็ นการชัว่ คราวหรื อเป็ นการถาวร
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- 30 3.4.2 พนั ก งานต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ตและ
ขยันหมัน่ เพียร
3.4.3 พนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตั้งใจ สุ ขุมรอบคอบ และด้วยความพร้อมทั้งร่ างกาย
และจิตใจ
3.4.4 พนักงานต้องใช้เวลาในการทํางานทั้งหมดของตนให้เป็ นประโยชน์ต่องานตามหน้าที่
3.4.5 พนักงานต้องไม่ทาํ งานให้กบั บุคคลหรื อองค์กรอื่นใด อันอาจกระทบต่อการทํางานให้แก่
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ไม่วา่ จะได้รับค่าจ้างหรื อผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่
3.4.6 พนักงานต้องไม่เสพสุ รา หรื อยาเสพติด หรื ออยูใ่ นอาการมึนเมาภายในบริ เวณบริ ษทั ฯ หรื อ
ขณะปฏิบตั ิหน้าที่
3.4.7 ห้ามพนักงานปิ ดประกาศ นัดพบ ประชุม อภิปรายภายในบริ ษทั ฯ รวมทั้งจําหน่ายจ่ายแจก
เอกสารภายในบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ ผูจ้ ดั การ
3.4.8 ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริ เวณบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.4.9 ห้ามสู บบุหรี่ ภายในบริ เวณบริ ษทั ฯ เว้นแต่สถานที่ที่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้
3.4.10 ห้ามฝ่ าฝื นระเบียบการแต่งชุ ดทํางาน โดยการแต่งกายสุ ภาพ
3.4.11 ห้ามใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร โดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
3.4.12 ห้ามรับประทานอาหาร หรื อของขบเคี้ยวในเวลาทํางาน
3.4.13 ห้ามละทิ้งหน้าที่ หรื อขาดงาน
3.4.14 ห้ามทําประการอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดย
ถูกต้องและสุ จริ ต
3.4.15 พนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อความรับผิดชอบตามที่ผบู ้ งั คับบัญชากําหนด
3.4.16 พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ในกรณี เลื่อนตําแหน่ง โยกย้าย หรื อ
การมอบหมายงาน
3.4.17 พนักงานจะต้องพึงรักษาสุ ขภาพของตนให้พร้อมที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั ฯ
3.4.18 พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
3.4.19 พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามที่ผบู ้ งั คับบัญชากําหนด วิธีการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการทํางาน
3.4.20 พนักงานจะต้องสวมใส่ หรื อใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
3.4.21 กรณี ที่พนักงานแสดงเจตนาที่จะทํางานล่วงเวลา หรื อทํางานในวันหยุดแล้วแต่กรณี แต่ไม่
มาปฏิ บตั ิงานนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
บริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาโทษทางวินยั ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)
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3.5.1 พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้าของบริ ษทั ฯ พนักงานอื่น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ
3.5.2 พนักงานต้องรักษาความลับและชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
3.5.3 พนักงานต้องไม่เปิ ดเผยค่าจ้างหรื อเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเองหรื อของผูอ้ ื่น
จะโดยเจตนาหรื อไม่เจตนาก็ตาม ทําให้พนักงานผูไ้ ม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องได้ทราบ
3.6 การรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
3.6.1 พนั ก งานต้อ งไม่ เ ข้า ไปเกี่ ย วข้ อ งในการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ใด อัน อาจมี ผ ลกระทบ
กระเทือนถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
3.6.2 พนักงานต้องไม่ปฏิบตั ิส่ิ งใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงและ
ทางอ้อม
3.6.3 พนักงานต้องรักษาและเสริ มสร้างชื่อเสี ยงอันดีงามของบริ ษทั ฯ
3.6.4 พนักงานต้องรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยถือเสมือนว่าเป็ นผลประโยชน์ของตนเอง
3.7 การใช้และการระวังรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
3.7.1 พนักงานต้องไม่สูบบุหรี่ หรื อก่อให้เกิดประกายไฟในสถานที่ซ่ ึ งเก็บวัตถุไวไฟหรื อวัตถุซ่ ึ ง
เป็ นเชื้อเพลิงภายในบริ เวณบริ ษทั ฯ หรื อขณะปฏิบตั ิหน้าที่ ยกเว้นสถานที่ซ่ ึงจัดไว้ให้
3.7.2 พนักงานต้องไม่นาํ อุปกรณ์ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้นอกเหนื อจากการทํางานให้แก่
บริ ษทั ฯ
3.7.3 พนักงานต้องระวังทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มิให้สูญหายหรื อถูกทําลายไป แม้จะไม่ใช่หน้าที่
โดยตรงของตน
3.7.4 พนักงานต้องศึกษา และทําความเข้าใจถึงวิธีการใช้ และคําแนะนําในด้านความปลอดภัย
ของทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ก่อนที่จะใช้เสมอ
3.7.5 พนักงานต้องใช้ และบํารุ งรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เสมือนบุคคลทัว่ ไปพึงใช้และ
บํารุ งรักษาทรัพย์สินของตนเอง
3.7.6 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามคําสั่ง หรื อระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)
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3.8.1 พนักงานต้องไม่เปลี่ยนแปลง ปลอม แก้ไข ตัดทอน หรื อทําลายเอกสารต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
หรื อเอกสารที่มีการเกี่ยวข้องระหว่างบริ ษทั ฯ กับพนักงานโดยไม่มีอาํ นาจหน้าที่ที่จะกระทํา
การดังกล่าว
3.8.2 พนักงานต้องแจ้งข้อมูลส่ วนตัวของตนตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการแก่บริ ษทั ฯ ตามความเป็ นจริ ง
และถ้าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้แล้วไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ งไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด พนักงานต้อง
รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้บริ ษทั ฯ ทราบโดยเร็ วที่สุด
3.8.3 พนักงานต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ ในการสอบสวนเรื่ องราวต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ
ต้องการ และในการร่ วมมือดังกล่าวพนักงานจะต้องกระทําการต่าง ๆ ด้วยความสุ จริ ต
3.8.4 พนักงานต้องไม่อาศัยอํานาจหน้าที่ หรื อโอกาสในการทํางานกับบริ ษทั ฯ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ใด ๆ อันขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชี พของตน ระเบียบประเพณี ในการทํางาน
กฎหมาย หรื อขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
3.8.5 พนักงานต้องไม่แจ้งข้อความเท็จหรื อลาป่ วยเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบริ ษทั ฯ
3.8.6 พนักงานต้องยินยอมให้บริ ษทั ตรวจในกรณี ที่เกิดความสงสัยว่าจะมีสิ่งของที่ผิดกฎหมาย
หรื อได้มาจากการกระทําผิดกฎหมาย หรื ออาวุธอยูใ่ นตัวพนักงาน
3.8.7 พนักงานต้องไม่ปกปิ ด หรื อบิดเบือนความจริ งเพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์ของตนและผูอ้ ื่น
3.8.8 พนักงานต้องไม่แจ้งหรื อให้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.8.9 พนักงานต้องรักษาไว้ซ่ ึ งงานในหน้าที่ในลักษณะสร้างเสริ ม หรื อรักษาไว้ซ่ ึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน และไม่จงใจหรื อเจตนาปฏิบตั ิงานให้ล่าช้า
3.8.10 พนักงานจะต้องบริ การลูกค้าเต็มความสามารถ หรื อจะต้องรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
อย่างสู งสุ ด
3.9 ความประพฤติ
3.9.1 พนักงานต้องไม่ทาํ การทะเลาะวิวาท หรื อใช้กาํ ลังประทุษร้ายซึ่งกันและกันในบริ เวณบริ ษทั
ฯ ความในข้อนี้ หมายความรวมถึงสถานที่อื่น เมื่อบริ ษทั ฯ จัดงานหรื อมีงานนอกสถานที่
บริ ษทั ฯ หรื อในขณะทํางานนอกสถานที่และรถรับ-ส่ ง
3.9.2 พนักงานต้องเป็ นผูต้ รงต่อเวลาในการนัดหมายอันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
3.9.3 พนักงานต้องใช้จ่ายเงินทองที่เหมาะสมกับสถานภาพทางการเงินของตน โดยไม่ปล่อยให้
ตนเองมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

- 33 3.9.4 พนักงานต้องไม่พกอาวุธ หรื อครอบครองสิ่ งผิดกฎหมายเข้ามาในบริ ษทั ฯ หรื อในขณะ
ปฏิบตั ิหน้าที่
3.9.5 พนักงานต้องประพฤติตนให้อยูใ่ นศีลธรรมอันดี หรื อไม่ประพฤติชวั่ ร้ายอย่างร้าย แรงทั้งใน
และนอกบริ เวณบริ ษทั ฯ
3.9.6 พนักงานต้องเชื่อฟัง และปฏิบตั ิตามคําสั่งอันชอบธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
บริ ษทั ฯ ทั้งคําสั่งด้วยวาจาลายลักษณ์อกั ษร และการสื่ อข้อความอื่น ๆ
3.9.7 พนักงานต้องเป็ นผูม้ ีสัมมาคารวะ ไม่พูดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว หรื อแสดงข้อความหรื อแสดง
กิ ริย าอาการเป็ นการส่ อเสี ย ด เหยีย ดหยาม ประณาม หรื อดู หมิ่ นพนักงานอื่ น หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
3.9.8 พนัก งานต้อ งไม่ ยุ ย ง ส่ ง เสริ ม หรื อ สนับ สนุ น ให้ เ กิ ด การแตกแยกความสามัค คี
การทะเลาะวิวาท หรื อการทํา ร้ า ยร่ างกายในหมู่พ นัก งานของบริ ษ ทั ฯ หรื อ ระหว่า ง
พนักงานของบริ ษทั ฯ กับบุคคลภายนอก
3.9.9 พนักงานต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดกฎหมายที่มี โทษทางอาญาโดยเจตนา
ถึงแม้วา่ จะไม่ถูกดําเนินคดีก็ตาม เช่น เล่นการพนัน
3.9.10 พนักงานต้องไม่เล่นการพนันในบริ เวณบริ ษทั ฯ หรื อในบริ เวณบ้านพักของบริ ษทั ฯ ไม่วา่
จะเป็ นเวลาทํางานหรื อนอกเวลาทํางานก็ตาม หรื อห้ามเล่นการพนันในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
ไม่วา่ ในหรื อนอกสถานที่ทาํ งาน หรื อส่ งเสริ มให้มีการเล่นการพนัน หรื อมีหนี้สินจากการ
เล่นการพนัน หรื อถูกจับกุมเนื่องจากเล่นการพนันในสถานที่ทาํ งาน
3.9.11 พนักงานต้องไม่กระทําการล่วงเกินทางเพศซึ่ งกันและกันในเวลาทํางาน หรื อในสถานที่
ทํางาน หรื อในบริ เวณบ้านพักของบริ ษทั ฯ หรื อบนรถรับ – ส่ งพนักงาน
3.10 การแต่งกาย Dress Code
สําหรับการแต่งกายมาทํางานที่บริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ไม่ได้มีกฏเคร่ งครัดเหมือนกับบริ ษทั ใหญ่ ๆ ทัว่ ไป
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ก็ยงั คงรักษามาตรฐานความเรี ยบร้อยในการแต่งกายของพนักงานทุกคน เนื่องจาก
พนักงานเป็ นผูส้ ื่ อภาพลักษณ์ให้กบั บุคคลภายนอกและรวมถึงลูกค้า สําหรับวันจันทร์ -พฤหัส พนักงานควร
แต่งกายเรี ยบร้อยสุ ภาพเรี ยบร้อย
3.10.1 พนักงานควรใส่ เสื้ อสี พ้ืนหรื อสี ที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป หากต้องการใส่ เสื้ อที่มีลาย ควรใส่
เสื้ อที่มีลายทางหรื อขวาง แบบเรี ยบ ชายเสื้ อควรใส่ เข้าในกางเกงทุกครั้ง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั บีบี อีบุค๊ ส์ จํากัด (ปรับปรุ งเมื่อกุมภาพันธ์ 2559)

- 34 3.10.2 ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับผูจ้ ดั การในการแต่งตัว ในกรณี ที่ตอ้ งไปประชุมหรื อพบปะลูกค้านอก
สถานที่ ผูจ้ ดั การควรใส่ เสื้ อเชิ้ตมีปกสี เรี ยบให้เรี ยบร้อย
3.10.3 สําหรั บวันศุกร์ บริ ษทั ฯ อนุ ญาตให้พนักงานแต่งกายได้อย่างอิสระมากขึ้น อย่างไรก็ดี
ผูจ้ ัดการควรยึด หลัก การแต่ง กายให้ เรี ย บร้ อย โดยเฉพาะเมื่ อ ต้อ งไปพบลู ก ค้า หรื อ มี
ประชุมข้างนอกบริ ษทั พนักงานสามารถใส่ เสื้ อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าผ้าใบ เสื้ อผ้า
ที่ใส่ ไม่ควรเข้ารู ป มีลวดลาย หรื อสี ฉูดฉาดจนเกินไป
4.

บทลงโทษ
วินยั ของพนักงานตามที่ระบุมานี้ พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ถ้าพนักงานผูใ้ ดปฏิบตั ิ
หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิใด ๆ อันถื อว่าเป็ นการฝ่ าฝื นวินยั ดังกล่าวจะต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ตาม
ลักษณะแห่งความผิด หรื อความหนักเบาของการกระทําผิด หรื อร้ายแรงเกิดขึ้น การลงโทษจะเป็ นไปตาม
ข้อหนึ่ งข้อใด หรื อหลายข้อรวมกันก็ได้ตามบทลงโทษทางวินยั บริ ษทั ฯ กําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้
5 ประการดังนี้
4.1 การตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็ นหนังสื อไว้เป็ นหลักฐาน
4.2 การตักเตือนเป็ นหนังสื อ
4.3 ลดตําแหน่ง
4.4 พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และไม่จ่ายสวัสดิการ
4.5 การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

5.

การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ผูม้ ีอาํ นาจลงโทษมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพนักงานผูก้ ระทําผิด ดังนี้
5.1 ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริ ษทั ฯ
5.2 จงใจทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย
5.3 ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
5.4 ฝ่ าฝื นข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํา งาน หรื อระเบี ย บ หรื อคํา สั่ ง ของบริ ษั ท ฯ อั น ชอบด้ ว ย
กฎหมายและเป็ นธรรมและบริ ษ ัท ฯ ได้ต ัก เตื อ นเป็ นหนัง สื อ แล้ว เว้น แต่ ก รณี ที่ ร้ า ยแรง
นายจ้างไม่จาํ เป็ นต้องตักเตือน หนังสื อเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ ลูกจ้างได้
กระทําผิด
5.5 ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันทํางานติดต่อกัน ไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนั
สมควร
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- 35 5.6 ได้รับโทษจําคุ กตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
6.

ในกรณี ที่ พนักงานทําผิดวินัย บริ ษทั ฯ จะมีคาํ สั่ งพักงานระหว่างสอบสวนเป็ นหนังสื อโดยระบุสาเหตุ
ความผิด และกําหนดระยะเวลาพักงานเพื่อสอบสวนได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะแจ้งให้พนักงานทราบก่อนพัก
งาน ในระหว่างการพักงาน บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานตามอัตราที่กาํ หนดไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า
สิ บของค่าจ้างในวันทํางานเมื่อการสอบสวนเสร็ จสิ้ น แล้วปรากฏว่าพนักงานไม่มีความผิด บริ ษทั ฯ จะจ่าย
ค่าจ้างให้แก่พนักงานเท่ากับร้อยละห้าสิ บของค่าจ้างในวันทํางานนับแต่วนั ที่พนักงานถูกสั่งพักงานพร้อม
ด้วยดอกเบี้ย 15 % ต่อปี โดยคํานวณเงินที่จ่ายให้ระหว่างพักงานเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าจ้าง

7.

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ความเหมาะสม ตามสภาพของสถานการณ์ ภายหน้า โดยบริ ษ ทั ฯ จะปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ถู ก ต้องตามกฎหมาย
แรงงาน

8.

ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาและดําเนิ นการลงโทษทางวินยั คือ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา แต่ละแผนก
เป็ นผูล้ งโทษ หรื อ บุคคลที่ได้รับการมอบหมาย
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หมวด 10
การร้องทุกข์
1.

วัตถุประสงค์ บริ ษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.1 เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั ฯ กับพนักงาน
1.2 เพื่อลดหรื อขจัดปั ญหาข้อข้องใจอันจะส่ งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของพนักงาน
1.3 เพื่อให้มีการวินิจฉัยการลงโทษทางวินยั อย่างเที่ยงธรรมและถูกต้อง

2.

ระเบียบปฏิบตั ิวา่ ด้วยการร้องทุกข์
2.1 ขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์
บริ ษทั ฯ มีความปรารถนาที่จะให้การทํางานของพนักงานเป็ นไปด้วยความเข้าใจที่ดีระหว่างบริ ษทั ฯ
กับพนักงานอันจะยังประโยชน์สุขด้วยกันทั้งสองฝ่ าย ดังนั้นในกรณี ที่พนักงานมีปัญหาอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทํางานหรื อสภาพการทํางานหรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องใด
ๆ พนักงานมีสิทธิ ที่จะยืน่ คําร้องทุกข์เป็ นการส่ วนตัวได้
2.2 วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์
พนักงานที่ตอ้ งการยืน่ คําร้องทุกข์ ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 ให้พนักงานยืน่ คําร้องทุกข์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรื อสามารถแจ้งเป็ นคําพูดได้
โดยระบุถึงสาเหตุรวมถึงเสนอแนะการแก้ไขคําร้องทุกข์และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ยื่นต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีขอ้ ร้องทุกข์เกิดขึ้น
2.2.2 พนักงานผูม้ ีขอ้ ร้ องทุ กข์จะต้องเป็ นผูย้ ื่นข้อร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่รับ
พิจารณาในกรณี ที่พนักงานผูอ้ ื่นเป็ นผูย้ นื่ ร้องทุกข์แทน
2.3 การสอบสวนและการพิจารณาข้อร้องทุกข์
2.3.1 เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งที่ได้รับคําร้องทุกข์จากพนักงานแล้ว จะดําเนินการหาทางยุติและ
ชี้แจงด้วยวาจา หรื ออาจตอบเป็ นหนังสื อแก่พนักงานผูย้ ื่นคําร้องทุกข์ภายใน 14 วันทํางาน
นับแต่วนั ที่ได้รับคําร้องทุกข์น้ นั
2.3.2 กรณี พนักงานผูย้ ื่นคําร้องทุกข์ ไม่ได้รับคําตอบจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง ตามข้อ 2.3.1
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หรื อได้รับคําตอบแล้วแต่ยงั ไม่เป็ นที่น่าพอใจให้พนักงานยื่น
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- 37 อุทธรณ์ ร้องทุ กข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับบริ หารอีกครั้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้
รั บ ทราบผลตามข้อ 2.3.1 โดยผูบ้ งั คับ บัญชาระดับ บริ หารที่ ได้รับ คําอุ ท ธรณ์ ร้องทุ ก ข์
ดังกล่าวจะวินิจฉัยและแจ้งผลให้พนักงานทราบภายใน 14 วันทํางาน นับแต่วนั ที่ได้ยื่น
อุทธรณ์ร้องทุกข์และผลการวินิจฉัยของผูบ้ งั คับบัญชาระดับบริ หารถือว่าเป็ นอันสิ้ นสุ ด
2.4 กระบวนการยุติขอ้ ร้องทุกข์
2.4.1 กรณี ที่พนักงานไม่ดาํ เนินการภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ ให้ถือว่าไม่มีขอ้ ร้อง
ทุกข์หรื ออุทธรณ์ ร้องทุกข์เกิดขึ้น หรื อข้อร้องทุกข์ หรื ออุทธรณ์น้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดแล้วแต่
กรณี แต่อย่างไรก็ดีระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้ อาจจะขยายออกไปได้เมื่อมีการตก
ลงยินยอมกันระหว่างพนักงานผูร้ ้องทุกข์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาระดับบริ หาร
2.4.2 ผูม้ ีอาํ นาจในการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์ตามข้อ 2.3.1, 2.3.2 จะต้องพิจารณาแก้ไขปั ญหาด้วย
ความยุติธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างพนักงานกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้พนักงาน
อาจขอคําปรึ กษาจากผูจ้ ดั การแผนกเกี่ยวกับปั ญหา และคําร้องทุกข์ของพนักงาน และแนว
ปฏิบตั ิในการร้องทุกข์ที่ถูกต้องได้ตลอดเวลา
2.5 ความคุม้ ครองผูย้ นื่ ร้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ยึดหลักความเสมอภาค และความยุติธรรมตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร
เป็ นสําคัญ ดังนั้นพนักงานผูย้ นื่ ร้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้องกับ ข้อร้องทุกข์ บริ ษทั ฯ จะให้การเอาใจใส่
และพิจารณาด้วยความเป็ นธรรมเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งบรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
3. การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม การคุกคามทางเพศ และเรื่ องร้องเรี ยนอื่น ๆ
(Discrimination, Sexual Harassment e.g. other complaints)
สําหรับการทํางานที่บริ ษทั ฯ นั้น พนักงานทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันและควรได้รับความเคารพจากหัวหน้า
และเพื่อนร่ วมงาน หากมีการเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมโดยได้ถูกเลือกปฏิบตั ิทาํ ให้เกิดความขุ่นข้องหมอง
ใจ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา รู ปลักษณ์ หรื อเรื่ องอื่น ๆ พนักงานสามารถแจ้งได้ที่
หัวหน้าหรื อเขียนเป็ นจดหมายลับส่ งให้หวั หน้า เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การ
เลือกปฏิบตั ิเป็ นตัวบัน่ ทอนความน่าเชื่อถือขององค์กรและทําให้พนักงานสู ญเสี ยความมัน่ ใจรวมถึงความ
เป็ นตัวตน
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- 38 การคุกคามทางเพศเป็ นอีกหนึ่งปั ญหาที่ทาํ ให้พนักงานรู ้สึกไม่ปลอดภัยกับที่ทาํ งานและเพื่อนร่ วมงาน หาก
มีกรณี ดงั กล่าว ไม่วา่ จะเป็ นการใช้คาํ พูด หรื อการกระทําที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ พนักงานสามารถแจ้ง
หัวหน้างานได้ทนั ที
เมื่อได้รับแจ้งคําร้องเรี ยนแล้ว กรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูต้ รวจสอบเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั จะไม่ยอมให้เกิด
การคุกคามทางเพศในที่ทาํ งานเนื่ องจากสิ่ งดังกล่าวเป็ นการกระทําผิดอย่างร้ายแรง กรณี เรื่ องดังกล่าวทุก
กรณี จะต้องได้รับการรายงานสู่ คณะกรรมการบริ ษทั การใช้เรื่ องเพศเป็ นเครื่ องต่อรองหรื อเอาเปรี ยบใน
ความก้าวหน้าด้านการงานเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ไม่อนุ ญาตและไม่ยอมให้เกิดขึ้น ทั้งนี้บริ ษทั ให้ความสําคัญกับ
เพศหญิงเป็ นลําดับต้นๆ เนื่ องจากลูกค้าของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง หากเกิดกรณี ขอ้ พิพาทเรื่ องความ
เสี ยหายจากเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั จะดําเนินการให้ถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั สามารถยอมรับในกรณี ที่
พนักงานในบริ ษทั เกิดความสัมพันธ์แบบยินยอมทั้งสองฝ่ าย
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การเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
1.

นโยบาย
1.1 ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้พนักงานทุกคนได้ทาํ งานกับบริ ษทั ฯ อย่างผาสุ ก
และประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน แต่อาจจะมีบางครั้งคราวที่พนักงานที่ประสงค์จะออกจาก
บริ ษทั ฯ หรื อทางบริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นที่จะต้องเลิกจ้างด้วยเหตุผลต่าง ๆ ตามแต่กรณี
1.2 เมื่อพนักงานผูใ้ ดพ้นสภาพการเป็ นพนักงานไม่วา่ กรณี ใด ๆ ก็ตาม พนักงานจะต้องส่ งคืนทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ฯ ที่พนักงานได้เบิกไปใช้ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ และพนักงานผูใ้ ดมีหนี้ สินของบริ ษทั ฯ
จะต้องใช้หนี้สินต่าง ๆ ต่อบริ ษทั ฯ
1.3 พนักงานที่ประสงค์จะลาออกต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ของตน
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

2.

การเลิกจ้างและการพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
การเลิกจ้างและการพ้นสภาพการเป็ นพนักงานจะมีข้ ึนในกรณี ต่อไปนี้
2.1 ตาย
2.2 ลาออก
ในกรณี ที่สัญญาจ้างไม่มีกาํ หนดระยะเวลา บริ ษทั ฯ หรื อพนักงานอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็ นหนังสื อให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบ ก่อนจะถึงกําหนดจ่ายอย่างน้อย 30 วัน ค่าจ้างคราวหนึ่ งคราวใด
เพื่อให้เป็ นผลเลิ กสัญญากันเมื่อถึ งกําหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้แต่ไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเกินสามเดือน
2.3 เลิกจ้างในระหว่างทดลองงาน
2.4 เลิกจ้างเพราะเหตุผดิ วินยั
2.5 เลิกจ้างในกรณี ใด กรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้จะได้ค่าชดเชย
2.5.1 เลิกจ้างเนื่ องจากคนล้นงาน โดยปรากฏว่ามีคนมากกว่างานและทําให้บริ ษทั ฯ เกิ ดความสู ญ
เปล่าหรื อกรณี ที่บริ ษทั ฯ เห็นว่ามีความจําเป็ นที่จะต้องยุบหน่วยงานนั้น
2.5.2 เลิกจ้างเนื่องจากสุ ขภาพของพนักงานไม่เหมาะสม
2.5.2.1 เมื่อพนักงานลาป่ วยเกิน 30 วันทํางานในรอบปี ยกเว้นการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การทํางาน
2.5.3 เลิกจ้างเนื่องจากผลงานไม่เป็ นที่พอใจหรื อไม่อยูใ่ นมาตรฐานของบริ ษทั ฯ
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2.5.5
2.5.6
2.5.7
3.

เลิกจ้างเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรื อขาดคุณสมบัติของพนักงาน
เลิกจ้างเนื่องจากพนักงานที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ หรื อหย่อนความสามารถ
เกษียณอายุ 60 ปี (นับตามบัตรประชาชน)
พนักงานที่เป็ นโรคจิตหรื อมีพฤติกรรมที่มีจิตบกพร่ อง

ค่าชดเชย
3.1 พนักงานที่ถูกเลิกจ้างในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะไม่ได้ค่าชดเชย
3.1.1 พนักงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะการลงโทษทางวินยั ตามความในข้อ 5 ของหมวด 8 ในข้อบังคับ
นี้
3.1.2 พนักงานที่ถูกเลิกจ้างในระหว่างทดลองงาน
3.1.3 การจ้างที่มีกาํ หนดระยะเวลาจะกระทําได้สําหรับการจ้างงานในโครงการ เฉพาะที่มิใช่ งาน
ปกติ ข องธุ รกิ จ หรื อ การค้า ของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งต้อ งมี ระยะเวลาเริ่ ม ต้น และสิ้ น สุ ด ของงานที่
แน่ นอน หรื อในงานอันมีลกั ษณะเป็ นครั้งคราวที่มีกาํ หนดการสิ้ นสุ ด หรื อความสําเร็ จของ
งาน หรื อในงานที่เป็ นไปตามฤดูกาล และได้จา้ งในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่ งงานนั้นจะต้อง
แล้วเสร็ จภายในเวลาไม่เกิ นสองปี โดยบริ ษทั ฯ และพนักงาน ได้ทาํ สัญญาเป็ นหนังสื อไว้
ตั้งแต่เมื่อเริ่ มจ้าง
3.2 พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้ค่าชดเชยตามอายุงานดังต่อไปนี้
(1) พนักงานซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
30 วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามสิ บวันสุ ดท้ายสําหรับพนักงานซึ่ งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(2) พนักงานซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 90
วัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางาน 90 วันสุ ดท้าย สําหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(3) พนักงานซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
180 วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันสุ ดท้าย สําหรับพนักงาน
ซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(4) พนักงานซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
240 วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสองร้อยสี่ สิบวันสุ ดท้ายสําหรับพนักงานซึ่ ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
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หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามร้อยวันสุ ดท้ายสําหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
การเลิกจ้างตามข้อ 3.2 หมายความว่า การกระทําใดที่บริ ษทั ฯ ไม่ให้พนักงานทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่
ว่าจะเป็ นเพราะเหตุสิ้นสุ ดสัญญาจ้างหรื อเหตุอื่นใด และหมายความ รวมถึงกรณี ที่พนักงานไม่ได้ทาํ งาน และ
ไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่บริ ษทั ฯไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป
3.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะเลิกจ้างพนักงานเพราะเหตุที่บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งหน่วยงานกระบวนการผลิต การ
จําหน่าย หรื อการบริ การ อันเนื่องมาจากการนําเครื่ องจักรมาใช้ หรื อเปลี่ยนแปลง เครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยี ซึ่ ง
เป็ นเหตุให้ตอ้ งลดจํานวนพนักงาน ให้บริ ษทั ฯ แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อพนักงาน
ต่อพนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่แจ้งแก่พนักงานที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรื อแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาที่กาํ หนด
ตามข้อ 3.3 ให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่พนักงานเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายหก
สิ บวัน หรื อเท่ากับค่าจ้างของการทํางานหกสิ บวันสุ ดท้ายสําหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณ
เป็ นหน่วย
ในกรณี ที่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามข้อ 3.3 แล้ว ให้ถือว่าบริ ษทั ฯ ได้จ่ายสิ นจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดว้ ย
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เลิกจ้างพนักงานตามข้อ 3.3 หากพนักงานนั้นทํางานติดต่อกันครบหกปี ขึ้นไปโดยรวมวันหยุด
วันลา และวันที่บริ ษทั ฯ สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจาก
ค่าชดเชยตามข้อ 3.2 สําหรับการทํางานที่เกินหกปี แก่พนักงานซึ่ งเลิกจ้างนั้นไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสิ บห้า
วันต่อการทํางานครบหนึ่ งปี หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสิ บห้าวันสุ ดท้ายต่อการทํางานครบหนึ่ งปี
สําหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วยแต่ค่าชดเชยตามข้อนี้ รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายสามร้ อยหกสิ บวันหรื อไม่เกินค่าจ้างของการทํางานสามร้อยหกสิ บวันสุ ดท้าย สําหรับพนักงานซึ่ ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
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การทํางานครบหนึ่งปี
3.4. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตตามปกติของพนักงานหรื อครอบครัว บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
ก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถ้าพนักงานไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วยให้พนักงานบอกเลิกสัญญา
ได้ โดยพนักงานมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บของอัตราค่าชดเชยที่พนักงานมีสิทธิได้รับ
ตามข้อ 3.2
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่แจ้งให้พนักงานทราบเรื่ องการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้าตามข้อ 3.4 วรรคหนึ่ง ให้
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อเท่ากับค่าจ้าง
ของการทํางานสามสิ บวันสุ ดท้ายสําหรับพนักงานซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วยด้วย
พนักงานมีสิทธิ ยนื่ คําขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ย้าย
สถานประกอบกิจการว่าเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ฯ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรื อพนักงานมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาโดยมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยพิเศษตามข้อ 3.4 วรรคหนึ่งหรื อไม่
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 3.4 วรรคหนึ่งดังกล่าวนี้ พนักงานต้องใช้สิทธิ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ
ย้ายสถานประกอบกิจการ หรื อนับแต่วนั ที่คาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรื อคําพิพากษาของ
ศาลเป็ นที่สุด
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สุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย
1. บททัว่ ไป
พนักงานจะต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อเสนอและคําแนะนําต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ
อนามัยเพื่อความปลอดภัย เพื่อจะสามารถป้ องกันอันตรายและดํารงรักษาสุ ขภาพให้ดีอยูเ่ สมอ
2. การรักษาความปลอดภัย
เพื่อที่จะดํารงไว้ซ่ ึ งความปลอดภัยของตนเองและของผูอ้ ื่น พนักงานต้องเคารพและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ที่
กล่าวมาทั้งหมด และผูบ้ ริ หารจะต้องไม่ยอมให้พนักงานฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าว ตัวอย่างของ
มาตรการความปลอดภัยที่พนักงานควรปฏิบตั ิ เช่น สามารถดับไฟขั้นต้นตามที่บริ ษทั ได้อบรมการฝึ กดับไฟ
เบื้องต้น ห้ามบอกรหัสผ่านของตนให้ผอู ้ ื่นรู้เป็ นอันขาด (ยกเว้นในกรณี ที่ผจู้ ดั การทัว่ ไปเป็ นผูส้ ั่ง) รู ้จกั วิธีการ
ดูแลเครื่ องใช้สาํ นักงานของบริ ษทั รวมถึงคอมพิวเตอร์ ที่ตนใช้งานและวิธีการปิ ด-เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่ องสํารองไฟ (UPS) ได้อย่างถูกต้อง
3. ความสะอาด
กรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจดูความสะอาดโดยรวมของบริ ษทั พนักงานควรให้ความร่ วมมือ
กับบริ ษทั ในการดูแลความสะอาดบริ เวณที่ตนทํางานและพื้นที่ในห้องทํางาน บริ เวณโต๊ะทํางานให้เรี ยบร้อยอยู่
เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 ส. พื้นที่สาํ นักงาน
ทุกๆ สิ้ นเดือนบริ ษทั ขอความร่ วมมือให้พนักงานทุกคนช่วยกันทําความสะอาดบริ ษทั หน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกัน
ทําคือ ทําความสะอาดไส้กรองเครื่ องปรับอากาศ (air-conditioner filter) ดูดฝุ่ นพื้นและภายในอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ถูพ้ืน ทําความสะอาดห้องนํ้า
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สภาพการบังคับและการประกาศใช้
1.
2.

ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้ต่อพนักงานทุกคน
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคําสั่งที่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ในบริ ษทั ฯ ก่ อนหน้าวันที่ประกาศใช้
บังคับ และมีขอ้ ความแตกต่างไปจากข้อบังคับนี้ ให้ยกเลิกข้อความเฉพาะในส่ วนที่ขดั แย้งกับข้อบังคับนี้
และให้ใช้ระเบียบข้อบังคับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป

ลงชื่อ
(นางบุญญลิสา ซาเวส)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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