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ปั ญหาที่พบบ่อย ๆ อย่างหนึง่ ในงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การรักษาระเบียบวินยั ในการทางาน ซึง่ มีผลไป
ถึงการลงโทษทางวินยั ที่มีทงการปฏิ
ั้
บตั ิถกู ต้ องและไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิที่ไม่ถกู ต้ องเท่าที่พบส่วนใหญ่แล้ ว
เกิ ดจากความไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจกฎหมาย ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เสี่ยงมากต่อองค์ กร หากไม่มีการฟ้องร้ องก็ รอดตัวไป แต่ถ้ามีการ
ฟ้องร้ องเป็ นคดีความก็จะเสียทังชื
้ ่อเสียง และค่าใช้ จ่ายที่มากกว่าที่ควรจ่ายอีกทังยั
้ งเป็ นการบัน่ ทอนขวัญกาลังใจของ
พนักงานและบางครัง้ ภาพลักษณ์ที่ออกมาอาจทาให้ พนักงานเกิดทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ องค์กรโดยไม่จาเป็ นอีกด้ วยค่ะ
จึงถือเป็ นเรื่ องสาคัญเรื่ องหนึ่งที่องค์กรต้ องให้ ความใส่ใจเกี่ยวกับ ความรู้ ทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อที่จะ
ได้ สามารถจัดการกับปั ญหาเหล่านี ้ได้ อย่างราบรื่ น ยุติธรรมและไม่ขดั ต่อกฎหมาย
จะขอยกตัวอย่างเรื่ องที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั ซึง่ พบบ่อย ๆ ว่ามักมีการปฏิบตั ิผิดพลาด ปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วน
และหรื อขัดต่อกฎหมายดังต่อไปนี ้นะคะ
• การลงโทษทางวินยั บางครัง้ ลงโทษหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น องค์กรระบุไว้ ในระเบียบข้ อบังคับว่า
ถ้ าทาผิดกรณีนนกรณี
ั้
นี ้ต้ องถูกลงโทษโดยการเลิกจ้ าง การกาหนดไว้ เช่นนี ้อาจมีผลเสียก็คือ การกระทาผิด
วินัยในบางเรื่ อ งนัน้ มิ ใช่ จะถื อ เป็ น เรื่ อ งร้ ายแรงเสมอไปในการพิ จ ารณาของศาลค่ะ เพราะศาลท่านจะ
พิจารณาถึงลักษณะความผิดที่กระทา ลักษณะงานที่ลกู จ้ างทา และความน่าจะเสียหายของนายจ้ างหาก
ลูกจ้ างกระทาเช่นนัน้ ซึง่ บางครัง้ เมื่อพิจารณาแล้ ว โทษไม่ได้ ร้ายแรงหรื อเกิดความเสียหายต่อองค์กรจนถึง
ขันสมควรเลิ
้
กจ้ างลูกจ้ างตามที่ระบุไว้ ในระเบียบข้ อบังคับขององค์กร หากลูกจ้ างไปฟ้องร้ องต่อศาล นายจ้ าง
อาจแพ้ คดีได้ เนื่องจากคาว่า ”กรณีร้ายแรง” เป็ นบัญญัติของกฎหมาย ศาลจะพิจารณาเป็ นแต่ละกรณี โดย
ไม่ได้ ยดึ ถือตามที่องค์กรได้ กาหนดไว้ ในระเบียบข้ อบังคับว่าเป็ นกรณีร้ายแรงเสมอไป
• ยกตัวอย่างเช่น กรณีการหลับในเวลางาน สมมุติถ้าเป็ นตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย โทษอาจถึง
ขันเลิ
้ กจ้ างได้ เพราะตาแหน่งหน้ าที่มีความสาคัญต่อการรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทางาน หาก
หลับในเวลาปฏิบตั ิการ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงต่อองค์กรได้ แต่ถ้าเป็ นตาแหน่งอื่นที่หน้ าที่การ
งานไม่ได้ มีผลเสียหายโดยตรงหากมีการหลับในเวลาทางานโทษก็อาจไม่ถึงขันเลิ
้ กจ้ างก็ได้

• หรื อในกรณีพนักงานตอกบัตรลงเวลาเข้ างานแทนกัน บางองค์กรถึงกับกาหนดโทษทางวินยั ไว้ ตายตัวเลยว่า
เป็ นความผิดร้ ายแรง จะต้ องถูกลงโทษขันปลดออกโดยไม่
้
ได้ รับค่าชดเชยทัง้ คู่ ดังนันเมื
้ ่อพนัก งานกระทา
ความผิด ในลัก ษณะดังกล่า ว ก็ จะลงโทษตามระเบี ย บข้ อ บังคับ ที่ ได้ ก าหนดไว้ อ ย่างนัน้ ทัน ที ซึ่งผลการ
พิจารณาอาจไม่ได้ เป็ นเช่นนันเสมอไป
้
เพราะศาลท่านจะพิจารณาตามข้ อเท็จจริ งว่าพนักงานทังคู
้ ม่ ีเจตนาที่
จะโกงเวลาทางานหรื อเปล่า ถ้ าข้ อเท็จจริ งปรากฏว่า พนักงานไม่ได้ มี เจตนาจะโกง แต่ได้ มาเข้ างานจริ ง ๆ
ดังนันความผิ
้
ดนี ้อาจไม่ถือว่าเป็ นขันร้
้ ายแรงก็ได้ เป็ นต้ น
• อายุความของการลงโทษทางวินยั ในแต่ละเรื่ องมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่กระทาผิดในเรื่ องอายุความของการ
ลงโทษทางวินยั เท่าที่พบปรากฏว่าหลายองค์กรยังไม่ร้ ูในเรื่ องเหล่านี ้ จึ งมีการปฏิบตั ิผิด ๆ เช่น ลงโทษด้ วย
การเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านมาแล้ ว 2 ปี พอพนักงานทาผิดอีกครัง้ ก็จะปลดออกเลยเพราะคิดว่าได้ มี
การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาแล้ ว เป็ นต้ น
การจะลงโทษในขันที
้ ่หนักกว่าเดิมนัน้ ลักษณะความผิดจะต้ องเป็ นลักษณะเดียวกันและยังต้ องมี อายุความ
ไม่เกิ น 1 ปี ด้วย จึงจะลงโทษตามขัน้ ตอนที่หนักกว่าเดิม ได้ นะคะ เช่น ลงโทษด้ วยการตักเตือนเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ ว จึงตามด้ วยการเลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเป็ นขันต่
้ อไป ยกตัวอย่างเช่น ครัง้ แรกเคยถูก
ลงโทษด้ วยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเกี่ยวกับลาผิดระเบี ยบ ครัง้ ที่สองทาผิดเนื่องจากทะเลาะกับ
เพื่อนร่ วมงาน กรณี นี ้จะถือเป็ นความผิดคนละลักษณะกับครัง้ แรก ดังนันจะไปลงโทษพนั
้
กงานในขันตอน
้
ถัดไปไม่ได้ จะต้ องนับเป็ นความผิดครัง้ แรกของลักษณะความผิดอีกลักษณะหนึง่
• การพักงานระหว่างการสอบสวนการทาผิดวินยั เหตุใดจึงต้ องมีก ารพักงานระหว่างการสอบสวนการทาผิด
วินยั และจาเป็ นต้ องให้ พกั งานในทุกกรณีความผิดหรื อไม่เรื่ องนี ้ขอตอบว่า ไม่จาเป็ นต้ องมีการพักงานทุก
กรณีแต่ควรพิจารณาถึงความจาเป็ นหรื อผลที่อาจเกิดในระหว่างการสอบสวนค่ะ เช่น เมื่อเกิดกรณีพนักงาน
กระทาความผิดเกี่ ยวกับการทางาน ถ้ าหากพนักงานยังคงทางานตามปกติอยู่ อาจมีผลทาให้ เกิ ดความ
คลาดเคลือ่ นในข้ อเท็จจริ งในระหว่างการสอบสวนได้ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ก็ควรต้ องให้ มีการพักงานระหว่างสอบสวน
ที นี ม้ ี ข้ อ ที่ ค วรรู้ เกี่ ย วกับ การสั่งพัก งานระหว่างสอบสวนการท าผิ ด วิ นัย ของพนัก งาน ซึ่งจะต้ องปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายแรงงาน มาตรา 116 และ 117 ที่พบว่าก็ยงั มีการปฏิบตั ิผิด ๆ ถูก ๆ กันอยู่ ด้ วยความรู้บ้าง ไม่ร้ ูบ้าง โดยในมาตรา
116 และ 117 ระบุไว้ ดงั นี ้ค่ะ
- ถ้ าองค์กรไม่ได้ เขียนเกี่ยวกับการพักงานไว้ ในระเบียบข้ อบังคับการทางานหรื อข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง
นายจ้ างจะไม่สามารถสัง่ ให้ มีการพักงานลูกจ้ างในระหว่างสอบสวนได้
- การสัง่ พักงาน นายจ้ างจะต้ องมีคาสัง่ เป็ นหนังสือแจ้ งแก่ลกู จ้ างให้ ทราบก่อนการพักงานโดยระบุความผิด
และกาหนดระยะเวลาพักงานได้ ไม่เกิน 7 วัน
- ในระหว่างการพักงาน นายจ้ างจะต้ องจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลูกจ้ างในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของค่าจ้ างที่ลกู จ้ าง
ได้ รับอยูต่ ามปกติ

- เมื่อการสอบสวนเสร็ จสิ ้นแล้ ว หากปรากฏว่าลูกจ้ างไม่มีความผิด นายจ้ างจะต้ องจ่ายค่าจ้ างในส่วนที่เหลือ
อีก 50 % ของค่าจ้ างที่ลกู จ้ างได้ รับอยูต่ ามปกติพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 ต่อปี ในช่วงระหว่างที่ลกู จ้ างถูกสัง่
พักงาน
นอกจากประเด็นและตัวอย่างที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ยังมีประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการลงโทษทางวินยั อีก
ประเด็นหนึ่งก็คือ หลายแห่งยังมีปัญหาในเรื่ องของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางวินยั เนื่องเพราะเป็ นองค์กรขนาด
เล็กไม่มีหน่วยงานบริ หารบุคคลทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานกลาง ดังนันจึ
้ งทาให้ ผ้ บู งั คับบัญ ชาแต่ละฝ่ ายพิจารณาลงโทษ
พนักงานที่กระทาความผิดเองค่ะ ความผิดลักษณะเดียวกันจึงอาจถูกพิจารณาลงโทษหนักเบาไม่เท่ากัน ขึ ้นอยู่กบั ความ
เคร่งครัดหรื อความใจดีของผู้บงั คับบัญชาของแต่ละฝ่ าย
วิธีแก้ ไขเพื่อไม่ให้ เกิ ดความลักลัน่ ในการลงโทษทางวินัยของหน่วยงานแต่ละหน่วย เจ้ าของกิจการจึงจาเป็ น
จะต้ องมีการจัดทาหลักเกณฑ์ในการลงโทษทางวินยั เพื่อบังคับใช้ สาหรับทุกหน่วยงานให้ เป็ น มาตรฐานเดียวกันจะดีกว่า
นะคะ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงาน อย่าคิดว่าเรื่ องเหล่านี ้เป็ นเรื่ องเล็ก ๆ เพราะไม่ค่อยได้ มีเหตุให้ เกิดการ
ลงโทษกันมากนักจึงมองข้ ามเรื่ องเหล่านี ้ไป แม้ วา่ จะเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นนาน ๆ ครัง้ แต่เมื่อเกิดขึ ้นแล้ วพนักงานก็จะคิดและ
อาจเกิดทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ องค์กรได้ หรื อเรื่ องเล็กก็อาจกลายเป็ นเรื่ องใหญ่ได้ โดยที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ นะคะ
นอกจากการวางหลักเกณฑ์การลงโทษทางวินยั ที่ชดั เจนแล้ ว และเพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาความไม่ยุติธรรม
เมื่อเกิดมีการกระทาความผิด นายจ้ างอาจจะแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นชุดหนึ่งเพื่อทาหน้ าที่สอบสวนการกระทาความผิด
ก่อนหากปรากฏว่าได้ มีการกระทาความผิดจริ ง จึงค่อยลงโทษทางวินยั กัน ซึ่งก็จะช่วยทาให้ พนักงานเห็นว่า องค์กรให้
ความยุติธรรม มิได้ ลงโทษพนักงานง่ายเกินไป แต่ว่ามีขนตอนในการพิ
ั้
จารณาสอบสวนก่อนและมิได้ พิจารณาเพียงคน
เดียว แต่มีคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้ วยบุคคลหลายคนร่วมกันพิจารณา
สุดท้ าย ข้ อ สาคัญ ที่ องค์ กรไม่ควรลืม ก็ คือ องค์ กรควรจะต้ องให้ ความใส่ใจในการให้ ค วามรู้ ความเข้ าใจกับ
พนักงานถึงจุดประสงค์ของการวางกฎระเบียบวินยั ข้ อบังคับตลอดจนผลของการกระทาผิดวินยั ด้ วย เพื่อให้ พนักงานทุกคน
รับรู้และเข้ าใจตังแต่
้ ต้นว่าทาไมองค์กรจึงต้ องกาหนดข้ อบังคับเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้ หากไม่ปฏิบตั ิตามจะเกิดผลเสียหายอย่างไร
ต่อทังตั
้ วพนักงานและต่อองค์กร ทังนี
้ ้ก็เพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุขด้ วยความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันทุกฝ่ ายค่ะ

