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ปัญหาที่พบบอ่ย ๆ อยา่งหนึง่ในงานบริหารทรัพยากรบคุคล ก็คือ การรักษาระเบียบวนิยัในการท างาน ซึง่มีผลไป
ถึงการลงโทษทางวินยัที่มีทัง้การปฏิบตัิถกูต้องและไม่ถกูต้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิที่ไม่ถกูต้องเท่าที่พบสว่นใหญ่แล้ว
เกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจกฎหมาย ซึ่งเป็นเร่ืองที่เสี่ยงมากต่อองค์กร หากไม่มีการฟ้องร้องก็รอดตัวไป แต่ถ้ามีการ
ฟ้องร้องเป็นคดีความก็จะเสียทัง้ช่ือเสียง และค่าใช้จ่ายที่มากกว่าที่ควรจ่ายอีกทัง้ยงัเป็นการบัน่ทอนขวญัก าลงัใจของ
พนกังานและบางครัง้ภาพลกัษณ์ที่ออกมาอาจท าให้พนกังานเกิดทศันคติที่ไมด่ีตอ่องค์กรโดยไมจ่ าเป็นอีกด้วยคะ่ 

จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัเร่ืองหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความใสใ่จเก่ียวกบัความรู้ทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อที่จะ
ได้สามารถจดัการกบัปัญหาเหลา่นีไ้ด้อยา่งราบร่ืน ยตุิธรรมและไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

จะขอยกตวัอยา่งเร่ืองที่เก่ียวกบัการลงโทษทางวินยั ซึง่พบบอ่ย ๆ วา่มกัมีการปฏิบตัิผิดพลาด ปฏิบตัิไมค่รบถ้วน 
และหรือขดัตอ่กฎหมายดงัตอ่ไปนีน้ะคะ 

• การลงโทษทางวินยับางครัง้ลงโทษหนกัเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น องค์กรระบไุว้ในระเบียบข้อบงัคบัว่า
ถ้าท าผิดกรณีนัน้กรณีนีต้้องถูกลงโทษโดยการเลิกจ้าง การก าหนดไว้เช่นนีอ้าจมีผลเสียก็คือ การกระท าผิด
วินัยในบางเร่ืองนัน้ มิใช่จะถือเป็นเร่ืองร้ายแรงเสมอไปในการพิจารณาของศาลค่ะ เพราะศาลท่านจะ
พิจารณาถึงลกัษณะความผิดที่กระท า ลกัษณะงานที่ลกูจ้างท า และความน่าจะเสียหายของนายจ้างหาก
ลกูจ้างกระท าเช่นนัน้ ซึง่บางครัง้ เมื่อพิจารณาแล้ว โทษไม่ได้ร้ายแรงหรือเกิดความเสียหายตอ่องค์กรจนถึง
ขัน้สมควรเลกิจ้างลกูจ้างตามที่ระบไุว้ในระเบียบข้อบงัคบัขององค์กร หากลกูจ้างไปฟอ้งร้องตอ่ศาล นายจ้าง
อาจแพ้คดีได้ เนื่องจากค าว่า ”กรณีร้ายแรง” เป็นบญัญัติของกฎหมาย ศาลจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณี โดย
ไมไ่ด้ยดึถือตามที่องค์กรได้ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบงัคบัวา่เป็นกรณีร้ายแรงเสมอไป 

• ยกตวัอยา่งเช่น กรณีการหลบัในเวลางาน สมมตุิถ้าเป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั โทษอาจถึง
ขัน้เลิกจ้างได้ เพราะต าแหน่งหน้าที่มีความส าคญัต่อการรักษาความปลอดภยัภายในสถานที่ท างาน หาก
หลบัในเวลาปฏิบตัิการ อาจก่อให้เกิดความเสยีหายร้ายแรงตอ่องค์กรได้ แต่ถ้าเป็นต าแหน่งอื่นที่หน้าที่การ
งานไมไ่ด้มีผลเสยีหายโดยตรงหากมีการหลบัในเวลาท างานโทษก็อาจไมถ่ึงขัน้เลกิจ้างก็ได้ 



• หรือในกรณีพนกังานตอกบตัรลงเวลาเข้างานแทนกนั บางองค์กรถึงกบัก าหนดโทษทางวินยัไว้ตายตวัเลยว่า
เป็นความผิดร้ายแรง จะต้องถูกลงโทษขัน้ปลดออกโดยไม่ได้รับค่าชดเชยทัง้คู่ ดังนัน้เมื่อพนกั งานกระท า
ความผิดในลักษณะดังกล่าว ก็จะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับที่ได้ก าหนดไว้อย่างนัน้ทันที ซึ่งผลการ
พิจารณาอาจไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้เสมอไป เพราะศาลทา่นจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงวา่พนกังานทัง้คูม่ีเจตนาที่
จะโกงเวลาท างานหรือเปลา่ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนกังานไม่ได้มี เจตนาจะโกง แต่ได้มาเข้างานจริง ๆ 
ดงันัน้ความผิดนีอ้าจไมถื่อวา่เป็นขัน้ร้ายแรงก็ได้ เป็นต้น 

• อายุความของการลงโทษทางวินยัในแต่ละเร่ืองมีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัที่กระท าผิดในเร่ืองอายุความของการ
ลงโทษทางวินยั เท่าที่พบปรากฏว่าหลายองค์กรยงัไม่รู้ในเร่ืองเหลา่นี ้จึงมีการปฏิบตัิผิด ๆ เช่น ลงโทษด้วย
การเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านมาแล้ว 2 ปี พอพนกังานท าผิดอีกครัง้ ก็จะปลดออกเลยเพราะคิดว่าได้มี
การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาแล้ว เป็นต้น 

การจะลงโทษในขัน้ท่ีหนกักว่าเดิมนัน้ ลกัษณะความผิดจะต้องเป็นลกัษณะเดียวกนัและยงัต้องมีอายคุวาม
ไม่เกิน 1 ปีด้วย จึงจะลงโทษตามขัน้ตอนที่หนักกว่าเดิมได้นะคะ เช่น ลงโทษด้วยการตักเตือนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแล้ว จึงตามด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเป็นขัน้ต่อไป ยกตวัอย่างเช่น ครัง้แรกเคยถกู
ลงโทษด้วยการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัลาผิดระเบียบ ครัง้ที่สองท าผิดเนื่องจากทะเลาะกับ
เพื่อนร่วมงาน กรณีนีจ้ะถือเป็นความผิดคนละลกัษณะกับครัง้แรก ดงันัน้จะไปลงโทษพนกังานในขัน้ตอน
ถดัไปไมไ่ด้ จะต้องนบัเป็นความผิดครัง้แรกของลกัษณะความผิดอีกลกัษณะหนึง่ 

• การพกังานระหว่างการสอบสวนการท าผิดวินยั เหตใุดจึงต้องมีการพกังานระหว่างการสอบสวนการท าผิด
วินยั และจ าเป็นต้องให้พกังานในทุกกรณีความผิดหรือไม่เร่ืองนีข้อตอบว่า ไม่จ าเป็นต้องมีการพกังานทุก
กรณีแตค่วรพิจารณาถึงความจ าเป็นหรือผลที่อาจเกิดในระหว่างการสอบสวนคะ่ เช่น เมื่อเกิดกรณีพนกังาน
กระท าความผิดเก่ียวกับการท างาน ถ้าหากพนักงานยงัคงท างานตามปกติอยู่ อาจมีผลท าให้เกิดความ
คลาดเคลือ่นในข้อเท็จจริงในระหวา่งการสอบสวนได้ ถ้าเป็นเช่นนีก็้ควรต้องให้มีการพกังานระหวา่งสอบสวน 

ทีนีม้ีข้อที่ควรรู้เก่ียวกับการสั่งพักงานระหว่างสอบสวนการท าผิดวินัยของพนักงาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน มาตรา 116 และ 117 ท่ีพบวา่ก็ยงัมีการปฏิบตัิผิด ๆ ถกู ๆ กนัอยู ่ด้วยความรู้บ้าง ไมรู้่บ้าง โดยในมาตรา 
116 และ 117 ระบไุว้ดงันีค้ะ่ 

- ถ้าองค์กรไมไ่ด้เขียนเก่ียวกบัการพกังานไว้ในระเบียบข้อบงัคบัการท างานหรือข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง
นายจ้างจะไมส่ามารถสัง่ให้มีการพกังานลกูจ้างในระหวา่งสอบสวนได้ 

- การสัง่พกังาน นายจ้างจะต้องมีค าสัง่เป็นหนงัสือแจ้งแก่ลกูจ้างให้ทราบก่อนการพกังานโดยระบุความผิด
และก าหนดระยะเวลาพกังานได้ไมเ่กิน 7 วนั 

- ในระหวา่งการพกังาน นายจ้างจะต้องจ่ายคา่จ้างให้แก่ลูกจ้างในอตัราไมน้่อยกวา่ 50% ของคา่จ้างที่ลกูจ้าง
ได้รับอยูต่ามปกติ 



- เมื่อการสอบสวนเสร็จสิน้แล้ว หากปรากฏว่าลกูจ้างไม่มีความผิด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในสว่นที่เหลือ
อีก 50 % ของค่าจ้างที่ลกูจ้างได้รับอยูต่ามปกติพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 15 ตอ่ปี ในช่วงระหวา่งที่ลกูจ้างถกูสัง่
พกังาน 

นอกจากประเด็นและตวัอยา่งที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ยงัมีประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกบัการลงโทษทางวินยัอีก
ประเด็นหนึ่งก็คือ หลายแห่งยงัมีปัญหาในเร่ืองของหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางวินยั เนื่องเพราะเป็นองค์กรขนาด
เล็กไม่มีหน่วยงานบริหารบุคคลท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ดงันัน้จึงท าให้ผู้บงัคบับญัชาแต่ละฝ่ายพิจารณาลงโทษ
พนกังานที่กระท าความผิดเองค่ะ ความผิดลกัษณะเดียวกนัจึงอาจถกูพิจารณาลงโทษหนกัเบาไมเ่ท่ากนั ขึน้อยู่กบัความ
เคร่งครัดหรือความใจดีของผู้บงัคบับญัชาของแตล่ะฝ่าย 

วิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความลกัลัน่ในการลงโทษทางวินัยของหน่วยงานแต่ละหน่วย เจ้าของกิจการจึงจ าเป็น
จะต้องมีการจดัท าหลกัเกณฑ์ในการลงโทษทางวินยั เพื่อบงัคบัใช้ส าหรับทกุหน่วยงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกนัจะดีกว่า
นะคะ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนกังาน อย่าคิดว่าเร่ืองเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองเล็ก ๆ เพราะไม่ค่อยได้มีเหตใุห้เกิดการ
ลงโทษกนัมากนกัจึงมองข้ามเร่ืองเหลา่นีไ้ป แม้วา่จะเป็นเร่ืองที่เกิดขึน้นาน ๆ ครัง้ แตเ่มื่อเกิดขึน้แล้วพนกังานก็จะคิดและ
อาจเกิดทศันคติที่ไมด่ีตอ่องค์กรได้ หรือเร่ืองเลก็ก็อาจกลายเป็นเร่ืองใหญ่ได้โดยที่เราคาดไมถ่ึงก็ได้นะคะ 

นอกจากการวางหลกัเกณฑ์การลงโทษทางวินยัที่ชดัเจนแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาความไม่ยุติธรรม 
เมื่อเกิดมีการกระท าความผิด นายจ้างอาจจะแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ชุดหนึ่งเพื่อท าหน้าที่สอบสวนการกระท าความผิด
ก่อนหากปรากฏว่าได้มีการกระท าความผิดจริง จึงค่อยลงโทษทางวินยักัน ซึ่งก็จะช่วยท าให้พนกังานเห็นว่า องค์กรให้
ความยุติธรรม มิได้ลงโทษพนกังานง่ายเกินไป แต่ว่ามีขัน้ตอนในการพิจารณาสอบสวนก่อนและมิได้พิจารณาเพียงคน
เดียว แตม่ีคณะกรรมการซึง่ประกอบด้วยบคุคลหลายคนร่วมกนัพิจารณา 

สุดท้าย ข้อส าคัญที่องค์กรไม่ควรลืมก็คือ องค์กรควรจะต้องให้ความใส่ใจในการให้ความรู้ความเข้าใจกับ
พนกังานถึงจดุประสงค์ของการวางกฎระเบียบวนิยัข้อบงัคบัตลอดจนผลของการกระท าผิดวินยัด้วย เพื่อให้พนกังานทกุคน
รับรู้และเข้าใจตัง้แต่ต้นว่าท าไมองค์กรจึงต้องก าหนดข้อบงัคบัเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้หากไม่ปฏิบตัิตามจะเกิดผลเสยีหายอย่างไร
ตอ่ทัง้ตวัพนกังานและตอ่องค์กร ทัง้นีก็้เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุด้วยความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัทกุฝ่ายคะ่  


