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เรื่อง :   เงื่อนไขการไดรับหนังสือตักเตือนกรณีกระทําผิดทางวินัยตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
 

เพ่ือการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไวดวยดี โดยใชเปนแนวทางสําหรับพนักงานทุกทานของบริษัทฯ เพ่ือให

พนักงานไดเกิดความเขาใจในนโยบายบริษัทฯ รวมถึงความเขาใจบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนพนักงานของ

บริษัทฯท่ีตองปฏิบัติรวมกัน มีสวนสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางพนักงานดวยกัน และพนักงานกับผูบังคับบัญชา กรรมการบริษัทฯ 

หมายรวมถึงผูมีอํานาจกระทําแทนบริษัทฯ และผูรับผิดชอบนั้นสามารถควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จลุลวง

ตามเปาหมาย 

ภายใตหลักเกณฑการทํางาน เงื่อนไข ระเบียบ ขอบังคับใดๆท่ีบริษัทฯไดกําหนดและบังคับใชในขณะการทําสัญญา 

รวมถึงในอนาคต 

มีรายละเอียดดังนี ้
 

ลําดับ หัวขอ รายละเอียด เงื่อนไข 
1. การเขางานสายเกิน 4 ครั้ง ตอการตัดรอบเงินเดือน 

โดยนับหลังจากเวลาท่ีบริษัทฯเรทใหแลว ตาม
โครงสรางบริษัทฯ 

การตัดรอบเงินเดือน ต้ังแตวันท่ี 26 เดือนปจจุบัน 
ไปจนถึง วันท่ี 25 เดือนถัดไป ของทุกงวด 

พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

2. ลากิจกะทันหันนอยกวา 3 วัน(ไมนับรวมวันหยุด) ตองมีหลักฐานเพ่ือยืนยันการลาผิดเงื่อนไข พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

3. ลาปวยไมมีหลักฐาน ไมมีใบรับรองแพทย วันท่ีระบุตามใบรับรองแพทย
เทานั้น / ไมมีหลักฐานยารักษาอาการปวยตาม
เหตุการณจริง / ไมมีหนังสือรับรองการปวย เพ่ือ
ยืนยันการลาผิดเงื่อนไข 

พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

4. ลากิจหรือลาพักรอนเกิน 3 วันนับรวมวันหยุด หรือ
ลาเกิน 2 วันทํางานตอเนื่อง 

ตามการพิจารณาหากเปนเหตุสุดวิสัย หรือฉุกเฉิน 
อาทิ ลาแตงงานตัวพนักงานเอง หรือลาบวชตัว
พนักงานเอง หรือลางานศพ หรือลาไปตางประเทศ 
หรือลาสอบวัดผลตามสถานบันการศึกษา 

พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

5 
 

การขาดงาน ถือเปนการละท้ิงหนาท่ี โดยมีเหตุผล
อันควร 

ขาดงานทุกกรณี พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

6. ลาหยุดงานกอนและหลัง ตอเนื่องวันหยุดนักขัตฤกษ 
วันหยุดตามประเพณ ี

ไมอนุญาตลาอ่ืนใดทุกกรณี พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

7. พนักงาน 1 คน ไมควรลาเกิน 2 ครั้งหรือ 2 วัน ตอ
การตัดรอบเงินเดือน 

การตัดรอบเงินเดือน ต้ังแตวันท่ี 26 เดือนปจจุบัน 
ไปจนถึง วันท่ี 25 เดือนถัดไป ยกเวนกรณี ชอง
รายละเอียดตามขอ 4 

พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

8. ไมอนุญาตใหพนักงานลาหยุดงานในชวงวันพีค หรือ 
MonthEnd (วันปดรอบงานตามสังกัดท่ีเกี่ยวของ) 

พิจารณาตามโครงสรางของบริษัทฯ พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

9. พนักงาน Data Staff ไมอนุญาตใหพกพา หรือใช
โทรศัพทขณะปฏิบัติงานและหามมิใหพนักงานชารจ
แบตโทรศัพทขณะปฏิบัติงาน ไมยกเวนแมกระท่ัง
ชวงโอที  

พนักงานตองฝาก-รับ-คืน โทรศัพทและเคร่ืองมือ
สื่อสารทุกประเภท ท่ีหัวหนางาน โดยลงชื่อเปนลาย
ลักษณอักษรไวเปนหลักฐานสําคัญใหถูกตอง 

พนักงาน Data 
Staff ทุกหนวยงาน 

10. การ Audit ทุกกรณี เงื่อนไขตาม Check list Audit พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 
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11. ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับความ
เสียหาย 

ประมาทเลินเลอทุกกรณี พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

12. ทุจริตตอหนาท่ี จงใจทํานายจางและบริษัทฯไดรับ
ความเสียหาย 

ทุจริตทุกกรณี พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

13. ขาดการรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน สงรายงานตามเงือ่นไขกอนเวลาเลิกงาน และหรือไม
เกินวันรุงขึ้นในเวลาไมเกิน 10.00 น. 

พนักงานท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมดของบริษัทฯ 

14. ไมปฏิบัติตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการทํางาน ไมสงมอบงานตามกําหนด
ระยะเวลา 

หมายรวมถึงไมปฏิบัติตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานทุกกรณี ท่ีอางอิงตามขอบังคับของบริษัทฯ 

พนักงานท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

 

การลงโทษ บริษัทฯ สงวนสิทธิใหหัวหนางานผูบังคับบัญชา กรรมการบริษัทฯ หมายรวมถึงผูมีอํานาจกระทําแทนบริษัทฯลงโทษ 
ดวยการใชบทกําหนดโทษ ขอใดขอหนึ่งตามความเหมาะสม โดยไมตองเรียงตามลําดับ ดังตอไปนี ้

1. ตักเตือนดวยวาจา 
2. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรหรือหนังสือ  
3. พักงานโดยไมจายคาจาง 
4. เลิกจาง 

(หนังสือเตือนมีผลบังคับใช 1 ป 365 วันนับตั้งแตวันท่ีระบุการกระทําผิดในหนังสือตักเตือน) 
ผูท่ีกระทําการฝาฝนและผิดวินัยตามตามความผิดในการทํางานซ่ึงเปนการฝาฝนวินัยนั้น ใหถือวาเปนการกระทําโดยฝาฝนและ
ผิดวินัยอยางรายแรง บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลิกจางทันทีโดยไมจายคาชดเชย หรือเงินใด ๆ ตามกฎหมาย การตักเตือน การ
ลงโทษ หรือการเลิกจางแลวแตกรณี หากเปนการกระทําความผิดท่ีฝาฝนวินัยตามท่ีกําหนดไวในระเบียบขอบังคับการทํางานนี้ 
ไมวาจะเปนความผิดรายแรงหรือไมรายแรงก็ตาม เพ่ือเปนการลงโทษและไมใหพนักงานคนอ่ืนมีพฤติกรรมเลียนแบบหรือเอาเปน
แบบอยาง  

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกไมวาท้ังหมด หรือบางสวนของขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน วินัยและการลงโทษ หากมีกรณีขอขัดแยงในเร่ืองใดในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนหลัก ขอใหพนักงานทุกทานทําความเขาใจ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

 

 

ลงชื่อ...................................................................... 

( นายกฤษณพงษ  สุคันโธ ) 

กรรมการบริษัทฯท่ีมีอํานาจกระทําแทนบริษัทฯในการอนุมัติ 


