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       30 แสดงความสมัพันธระหวางสถานภาพของกลุมตัวอยาง 

กับความคิดเห็นตอมาตรการในการลงโทษทางวินัยทีค่วร 
บัญญัตไิวในกฎหมาย โดยกําหนดใหนายจางมรสิทธิลงโทษ 
ทางวินัยแกลกูจางไดโดยเฉพาะโทษ………………………………………….. 

 
 
 

130 
       31 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอมาตรการ 

ในการลงโทษทางวินัยทีค่วรบัญญัติไวในกฎหมาย…………………………... 
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บทคัดยอ 

 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108   ไดกําหนดใหนายจาง

จัดทําขอบังคับเก่ียวกับการทํางานโดยตองมีรายละเอียดในเรื่อง ”วินัยและโทษทางวินัย” ดวย 

แตบทบัญญัติดังกลาวมิไดกําหนดลักษณะของความผิดทางวินัยและประเภทของโทษทาง

วินัยไว เปนเหตุใหนายจางซ่ึงมีความรอบรูและประสบการณทางดานการบริหารทรัพยากร

มนุษยแตกตางกัน   กําหนดความผิดทางวินัยและโทษทางวินัยผิดแผกและลักลั่นกัน ซึ่งสราง

ความไมเปนธรรม และเปนปญหาขอพิพาทหรือคดีไปสูศาลจํานวนมาก 

 ในการศึกษาขอเท็จจริงในทางปฏิบัติของสถานประกอบการพบวามีการกําหนด

ความผิดทางวินัยที่ไมมีขอบเขตที่เหมาะสมเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

รางกาย ไมเก่ียวของกับงานในหนาที่การงานโดยตรง   มีการกําหนดความผิดทางวินัยที่เปน

ความประพฤตินอกเวลาทํางาน นอกสถานที่ทํางาน และไมกอใหเกิดความเสียหายแก

นายจางโดยตรง   มีการกําหนดโทษทางวินัยที่แตกตางกันและหลากหลายโดยไมจํากัด

ประเภทของโทษทางวินัย และที่ผิดกฎหมาย ผิดตอศีลธรรม   มีการลงโทษทางวินัยใน

ความผิดที่ลวงเลยเวลา มีการลงโทษหลายสถานในการกระทําผิดขอหาเดียว มีการลงโทษ

ทางวินัยซ้ําในการกระทําผิดคร้ังเดียว     มีการลงโทษความผิดเดิมรวมกับความผิดคร้ังใหม

โดยไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริงที่เหมาะสม โดยไมใหโอกาสลูกจางไดโตแยงหรืออุทธรณ

ภายในสถานประกอบกิจการ ไมมีมาตรการในการรองขอตอพนักงานตรวจแรงงานทองที่กอน

นําคดีไปสูศาล 
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เพ่ือมิใหเปนปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอีกตอไป จึงสมควรมีมาตรการในการกําหนดวินัย

และการลงโทษทางวินัยดวยการตราเปนกฎหมายไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 โดยใหนายจางกําหนดวินัยในการทํางานไดเฉพาะเพ่ือการควบคุมพฤติกรรมของลูกจาง

ในระหวางเวลาทํางาน ในสถานที่ทํางานหรือในสถานประกอบกิจการของนายจางเทาน้ัน การ

ลงโทษทางวินัยแกลูกจางกระทําไดเพียง 4 สถานคือ ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนหนังสือ 

พักงานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน และเลิกจาง นายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางดวยการตัด

หรือหักหรือลดคาจางไมได การลงโทษทางวินัยจะตองมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ใหสิทธิแก

ลูกจางที่จะชี้แจงแสดงเหตุผล และลงโทษภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป โทษที่ลูกจางไดรับแลว

เกินกวา 1 ปจะตองไมนํามาอางอีก ในการกระทําผิดวินัยขอหาเดียวจะลงโทษไดเพียงสถาน

เดียว ในความผิดขอหาใดที่ลงโทษแลวจะไมนําความผิดน้ันมาอางหรือลงโทษซํ้าอีก  ในการ

ลงโทษทางวินัยจะตองออกหนังสือเกี่ยวกับการกระทําผิดโดยยอ และโทษที่ลูกจางไดรับดวย  

จะตองลงโทษเฉพาะโทษทางวินัยที่ไดระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเทาน้ัน ควรให

โอกาสลูกจางอุทธรณตอนายจางได มีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดําเนินการ

ไกลเกลี่ยและนําคดีมาสูศาลไดในกรณีเลิกจาง 

หากมีบทบัญญัติดังกลาวขางตน ก็ทําใหการลงโทษทางวินัยมีมาตรฐานสอดคลอง

กับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ     แนวปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบทาง 

สังคม SA 8000 ทั้งถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี ลดปญหาและขอพิพาทแรงงาน 

รวมทั้งคดีที่ไปสูศาลดวย และประเทศไทยจักไดชื่อวามีมาตรการการลงโทษทางวินัยที่ถูกตอง

เปนธรรมและไดมาตรฐานสากล ทั้งจะเปนหลักเกณฑที่สําคัญในอันที่จะทําใหการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของนายจางและการคุมครองลูกจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นดวย 
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ABSTRACT 

 

 Section 108 of the Labour Protection Act, B.E. 2541 requires employers to 

provide work rules with particulars of disciplines and disciplinary actions. However, 

such provision does not cover the particular elements of disciplinary offences and 

types of disciplinary actions  This causes employers who have varying knowledge 

and experience regarding human resource management to define the disciplinary 

offences and actions differently.   This leads to disorder, and unfairness and a 

number of disputes or cases which have been taken to court.  

 The study of practical fact in the place of business found that the definition of 

disciplinary offences, without the appropriate limitation, is regarded as a violation of 

the right and liberty to life and body. This is irrelevant to work in directly functional 

work. The disciplinary offences are defined as behavior outside working hours and 

places, not causing damage to employers directly. They are also defined differently 

and variously without the determination of the types of offences as legal and moral 

offences. There is disciplinary punishment for overtime offences. This includes many 

punishments within one charge and double disciplinary punishment within the single 

offence.  Punishment of the old offence, is added together with the new one without 

the appropriate investigation of the fact. No opportunity is provided for employees to 

argue or appeal within the place of business. There are also no measures for 

mediation by local labour inspection officials before filing cases to courts.  

 In order to solve the said problems, it is expedient to provide the measures in 

defining the disciplines and disciplinary punishments by enacting the particular law 

under the Labour Protection Act, B.E. 2541. Subject to the said law, employers are 

required to define the working disciplines only for the control of the employees’ 

behavior during working hours within the working place or the place of business of 

employers. Disciplinary punishment of employees can be done only through four 

ways, namely: verbal warning; written warning; suspending the worker without pay 
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for one to seven days; and laying off. Employers cannot enforce disciplinary 

punishments to employees by reducing or deducting wages. Disciplinary punishment 

requires the examination of the fact, allowing employees to explain and express 

reasons and requires the enforcement within a period not exceeding one year. The 

penalty received by employees exceeding one year must not be claimed again. In 

disciplinary offences, one charge provides only one penalty. What offences were 

punished cannot be claimed and punished again. In disciplinary punishments, letters 

about the offences and penalties received by employees are issued. Only disciplinary 

actions specified in the work rules can be punished. Employees should be able to 

appeal to employers and should have the right to file the request to the labour 

inspection officials for mediation and to bring cases into courts in the case when the 

employment is terminated.  

 If there were the provisions mentioned above, disciplinary punishment would 

comply with conventions of  the International Labour Organization and with the 

standard guideline of social responsibilities, SA 8000.  Moreover, this would serve 

the rightfulness of legal and moral standard, reduce problems and labour disputes, 

including cases filed to courts.  Additionally, Thailand would deserve right, fair and 

international standard  disciplinary punishments. This would lay down important 

rules for more effective and efficient human resource management and labour 

protection of employers and employees respectively. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

              ในสถานประกอบกิจการทุกแหงไมวาขนาดเล็กหรือใหญเพียงใด นายจางหรือ

ผูบริหารยอมปรารถนาใหลูกจางไดรวมทํางานดวยกันอยางเปนระบบระเบียบ หรือถูกตองตาม

กฎเกณฑขององคกรน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือใหงานเกิดความคลองตัว  เกิดความราบรื่นในการผลิตหรือ

บริการ เกิดความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติงานและทรัพยสิน  กลไกที่นายจางหรือ

ผูบริหารสถานประกอบกิจการจักตองดําเนินการวางระเบียบแบบแผนก็คือ การกําหนด “วินัย

ในการทํางาน” และ “โทษทางวินัย” ที่ถูกตองชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม อันจะทําใหการ

บริหารวินัยในสถานประกอบกิจการเปนไปตามนโยบายและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 การกําหนด “วินัยในการทํางาน” และ “โทษทางวินัย” นั้นเปนภาระหนาที่ของ

นายจางหรือผูบริหารองคกร ซึ่งนายจางแตละรายก็จะกําหนด “วินัยในการทํางาน” และ “โทษ

ทางวินัย”  ไปตามความคิด ความเห็น ความเชื่อ และความรูสึกที่วาจะใชวินัยในการทํางานและ

การลงโทษทางวินัยเปนเครื่องมือสําคัญในการปกครองบังคับบัญชาลูกจางใหอยูในกรอบใน

กฎเกณฑหรือกติกาที่นายจางนั้นประสงค ดังน้ัน  การกําหนด “วินัยในการทํางาน” และ “โทษ

ทางวินัย” ของแตละองคกรจึงแตกตางกัน “วินัยในการทํางาน"    สถานประกอบการบางแหง

อาจมีขอกําหนดไวอยางไมเหมาะสม หรือไมมีลักษณะเปนวินัย สวน “โทษทางวินัย”  ที่

นายจางแตละรายกําหนดก็ผิดแผกแตกตางกัน  หลากหลายรูปแบบโทษทางวินัยของนายจาง

บางรายเปนโทษที่ผิดกฎหมาย เชน ปรับ เปนตน บางรายเปนโทษที่รุนแรงเกินควร เชน พัก

งาน 15 วัน หรือพักงานโดยไมมีกําหนดเปนตน บางรายกําหนดไววาเปนโทษทางวินัยแต

แทจริงมิใชโทษทางวินัย เชน ใหพักงานเน่ืองจากโรคติดตอ หรือใหพักงานเพ่ือสอบสวนลูกจาง

เปนตน 
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 ทั้งในปจจุบัน   “การลงโทษทางวินัย"   บางประการก็ขัดแยงกับแนวคิดและแนว

ปฏิบัติในสากล แตยังมีสถานประกอบกิจการในภาคเอกชน หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ในประเทศไทยใชวิธีการลงโทษประเภทนี้อยู  เชน การตัดหรือหักคาจาง  การลงโทษดังกลาวมี

ผลตอ “หลักการสากล” คือ มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม SA8000 (Social 

Accountability 8000) หมวด การใหคาตอบแทน ขอ 8.2 กําหนดวา “บริษัทตองรับรองวาการ

หักคาจางมิไดกระทําไดเพ่ือวัตถุประสงคในการลงโทษทางวินัย” (The company shall ensure 

that deductions from wages are not made for disciplinary purposes.) การลงโทษดังกลาว

เปนโทษตองละเวนการปฏิบัติตอพนักงานลูกจาง มิฉะน้ันผูประกอบการจะเสียสิทธิในการสง

สินคาออกไปยังประเทศคูคาที่กําหนดใหสินคาตองมีมาตรฐานดังกลาว  อีกทั้งยังมีผลตอเกียรติ

ศักด์ิหรือเกียรติภูมิของประเทศดวย 

 สําหรับเรื่องการกําหนด “วินัยในการทํางาน” และ “โทษทางวินัย” นั้น มีกฎหมาย

แรงงานซึ่งกําหนดใหอํานาจแกนายจางโดยตรงก็คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.

2541 มาตรา 108 ทั้งยังมีกฎหมายแรงงานในสวนที่รองรับอํานาจในการกําหนดวินัยและโทษ

ทางวินัยโดยออม ก็คือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 583 พระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 31, 52, 123  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 เปนตน 

 อยางไรก็ตาม กฎหมายแรงงานดังกลาวใหอํานาจแกนายจางในการกําหนด “วินัย

ในการทํางาน” และ "โทษทางวินัย” ไวเทาน้ัน แตมิไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับโทษทางวินัย

ไว  จึงมีปญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการกําหนด  “โทษทางวินัย” ตลอดมาวานายจางควรมี

อํานาจกําหนด “โทษทางวินัย” ประเภทใดไดบางเนื่องจากไมปรากฏมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติ

ถึง “โทษสําหรับลงแกลูกจาง” ไวใหนายจางไดปฏิบัติตามขั้นตอน  และวิธีการที่ควรจะเปนจึง

ทําใหนายจางใชอํานาจกําหนดโทษทางวินัยและลงโทษทางวินัยแกลูกจางอยางหลากหลาย

รูปแบบไมเปนไปตามขั้นตอน  ไมมีขอบเขต  สงผลใหลูกจางไดรับโทษที่ไมเหมาะสม  ไดรับ

ความเดือดรอน  และไมเปนธรรม  อีกทั้งยังมีปญหาในทางกฎหมายโดยเฉพาะการใชและการ

ตีความเก่ียวกับขอบเขตเร่ือง “วินัยและโทษทางวินัย” โดยจะยึดถือรูปแบบของการบริหาร

บุคคลในองคกรใดเปนบรรทัดฐานก็มิได ทั้งคําพิพากษาศาลฎีกายังตองนําขอบังคับเก่ียวกับ
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 2.1 เพ่ือไดทราบแนวความคิด หลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะที่ดีในการกําหนด

โทษทางวินัย และการใชมาตรการลงโทษทางวินัยแกลูกจาง 

 2.2 เพ่ือไดทราบประเภทของโทษทางวินัย ที่นายจางในสถานประกอบกิจการ 

ตางๆ ไดกําหนดไวและใชลงโทษตอลูกจางในปจจุบัน และวิเคราะหไดวามีความเหมาะสมตอ

สังคมแรงงานไทยและแนวปฏิบัติสากล เพียงใด 

2.3 เพ่ือไดทราบบทบัญญัติกฎหมายและคําพิพากษาฎีกาที่เก่ียวกับการใช

มาตรการในการลงโทษทางวินัยตอลูกจางของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย

ประเทศคาซาคสถาน  ประเทศเทนซาเนีย ประเทศเนปาล ประเทศมองโกเลีย ประเทศเยเมน 

ประเทศเวียดนาม  ประเทศเยอรมัน  อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่  29  

วาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ  พ.ศ.2473 ฉบับที่ 95  วาดวยการคุมครองคาจาง  

พ.ศ.2492  ฉบับที่ 105  วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ  พ.ศ.2490  อีกทั้งขอกําหนด

มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม SA8000 

 2.4 เพ่ือวิเคราะหปญหาประมวลความคิดเห็นที่ เหมาะสม และเสนอแนะ

บทบัญญัติกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทางวินัยแกลูกจาง 

 

3. สมมุติฐานของการศึกษา 

 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดใหการคุมครองแกลูกจางในดานการ

ใชแรงงานทั่วไป เก่ียวกับชั่วโมงการทํางาน วันหยุดวันลา ในดานการจายคาตอบแทนในการ

ทํางาน  ในดานการจัดสวัสดิการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม รวมทั้งในดาน

การเลิกจางแตไมไดใหการคุมครองลูกจางในเร่ืองการลงโทษทางวินัยแกลูกจางไวเลย คงมี

DPU



 

4

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาจะทําการศึกษาจากเอกสาร บทความ ตํารา ประเภทของโทษทางวินัย

จากขอบังคับเก่ียวกับการทํางานในสถานประกอบกิจการที่ใชลงโทษลูกจาง คําพิพากษา

เก่ียวกับการลงโทษทางวินัย แนวปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม SA8000 ศึกษา

เปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการกําหนดและการใชมาตรการลงโทษ

ทางวินัยตอลูกจางในประเทศไทยและในประเทศคาซาคสถาน ประเทศเทนซาเนีย ประเทศ

เนปาล ประเทศมองโกเลีย ประเทศเยเมน ประเทศเวียดนาม ออกแบบสอบถามความคิดเห็น

ของลูกจาง นายจาง และเจาหนาที่รัฐในกระทรวงแรงงานแลวนํามาวิเคราะหวิจัยในรายละเอียด

เก่ียวกับความเหมาะสม ขั้นตอน วิธีการกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือบัญญัติไวในกฎหมายตอไป 

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

 โดยการศึกษาคนควาและวิจัยแยกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 5.1 วิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร 

บทความ ตําราที่เก่ียวของ และจากกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการกําหนด “วินัยในการทํางาน” 

และ “โทษทางวินัย” ในประเทศไทย และกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยในประเทศ

คาซาคสถาน ประเทศเทนซาเนีย ประเทศเนปาล ประเทศมองโกเลีย ประเทศเยเมน ประเทศ

เวียดนาม  และศึกษาจากการประมวลและวิเคราะหขอมูล ที่ไดรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการ

สํารวจขอมูลจากขอบังคับเก่ียวกับการทํางานในสถานประกอบกิจการ 2,000 แหง ในสวนที่

เก่ียวกับ “โทษทางวินัย”  
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 5.2 วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยออกแบบสอบถามความคิด

เห็นในเรื่องเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย ซึ่งดําเนินการ

ตามขั้นตอนดังน้ี  

  5.2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง   ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ประกอบดวย

นายจาง ซึ่งเปนผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง  เปนกรรมการสมาคมนายจาง  เปน

กรรมการสภาองคการนายจาง  และเปนคณะทํางานดานแรงงานและนายจางในสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 220 คน ประกอบดวยลูกจาง ซึ่งเปนผูพิพากษาสมทบ

ในศาลแรงงานกลาง เปนกรรมการสหภาพแรงงาน เปนกรรมการสภาองคการลูกจาง ลูกจาง

จากโรงงานอุตสาหกรรม และลูกจางที่มีหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จํานวน 400 คน 

ประกอบดวยเจาหนาที่รัฐ ซึ่งเปนผูพิพากษาในศาลแรงงานกลาง เปนนักวิชาการ และเปน

เจาหนาที่จากกระทรวงแรงงาน เชน พนักงานตรวจแรงงาน นิติกรในกองคุมครองแรงงานหรือ

กองนิติกร กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 230 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยที่ไดจากประชากรทั้ง 3 กลุม 

กลุมนายจาง กลุมลูกจางและกลุมเจาหนาที่รัฐ โดยวิธีกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางซ่ึงมีฝายนายจาง เทากับ 150 คน ฝายลูกจาง เทากับ 350 คน และฝายเจาหนาที่รัฐ 

เทากับ 170 คน 

  5.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากนายจาง ลูกจางและเจาหนาที่รัฐ ซึ่งมีประสบการณในการทํางานและ

กําลังปฏิบัติงานอยูในระหวางวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 

โดยดําเนินวิธีการจัดเก็บขอมูลดังนี้ 

ฝายนายจาง ในสวนที่เปนผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง เปน

กรรมการสมาคมนายจาง เปนกรรมการสภาองคการนายจาง และเปนคณะทํางานดาน

แรงงานและนายจางในอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดําเนินการแจกและจัดเก็บแบบสอบถาม

ดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมาจํานวน 114 ฉบับ จากท่ีสงไป  150 ฉบับ 

หรือคิดเปนรอยละ 76 
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            ฝายลูกจาง ในสวนที่ เปนผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง เปน

กรรมการสหภาพแรงงาน เปนกรรมการสภาองคการลูกจาง ดําเนินการแจกและจัดเก็บ

แบบสอบถามดวยตนเอง สวนที่เปนลูกจางจากโรงงานอุตสาหกรรม และลูกจางที่มีหนาที่

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยประสานงานกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของและมอบหมายให

ตัวแทนลูกจางที่มีหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเปนผูดําเนินการ ไดรับแบบสอบถามที่

สมบูรณกลับคืนมาจํานวน 312 ฉบับ จากที่สงไป  350 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 89 

ฝายเจาหนาที่ รัฐ ในสวนที่ เปนผู พิพากษาในศาลแรงงานกลางและ

นักวิชาการ ดําเนินการแจกและจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง สวนที่เปนเจาหนาที่จาก

กระทรวงแรงงาน โดยเจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานประสานงานกับ

เจาหนาที่ซึ่งเปนพนักงานตรวจแรงงาน นิติกรในกองคุมครองแรงงาน ไดรับแบบสอบถามที่

สมบูรณกลับคืนมาจํานวน 121 ฉบับ จากที่สงไป  170 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 71 

5.3  นําขอมูลจากการศึกษาวิจัยเอกสารและวิจัยเชิงปริมาณมาเพ่ือประมวลผล

วิเคราะหอยางแทจริงวามีโทษทางวินัยประเภทใด ไมเหมาะสมแกสังคมแรงงานไทย และ

มาตรฐานสากลบาง และควรกําหนดมาตรการในการลงโทษทางวินัยไวในกฎหมายแรงงาน

ไทย อยางใดจึงจะเหมาะสมแกการบริหารจัดการของนายจางและถูกตองเปนธรรมแกลูกจาง 

 

6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 6.1 ทําใหทราบถึงแนวความคิด หลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะที่ดีในการ

กําหนด และการใชมาตรการลงโทษทางวินัยตอลูกจางโดยละเอียด 

 6.2 ทําใหทราบถึงประเภทของโทษทางวินัยที่กําหนดไว และใชลงโทษลูกจางใน

สถานประกอบกิจการปจจุบันและจําแนกไดวาโทษประเภทใดไมเหมาะสม ผิดศีลธรรม และฝา

ฝนกฎหมาย 

 6.3 ทําใหทราบถึงบทบัญญัติกฎหมายและคําพิพากษาฎีกาเก่ียวกับการใช

มาตรการลงโทษทางวินัยตอลูกจางของประเทศไทยและบทบัญญัติกฎหมายของตางประเทศ

รวมทั้งขอกําหนดมาตรฐานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
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 6.4 ทําใหสามารถนําขอมูลที่รับทราบตามขอ 6.1 ถึง 6.3 มาทําการวิเคราะหวิจัย

ใหไดแนวทางในการสรางบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการลงโทษทางวินัยแกลูกจางที่เหมาะสม

แกสังคมไทยและแนวทางปฏิบัติสากล 

 6.5 ทําใหสามารถยกรางและนํารางบทบัญญัติเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยเพ่ือ

เสนอตอหนวยงานที่เก่ียวของตราเปนกฎหมายตอไป 

 6.6 ทําใหนายจางไดใชมาตรการทางวินัยอยางมีขอบเขตที่เหมาะสม ถูกตองตาม

ศีลธรรมและกฎหมาย ทั้งลูกจางไดรับการคุมครอง ซึ่งจะเปนการสรางความเปนธรรม สงเสริม

แรงงานสัมพันธอันดี และเปนที่ยอมรับของสังคมโลก 
 DPU



 
บทที่ 2 

 

หลักทั่วไปเก่ียวกับวินยัในการทํางานและโทษทางวินัย 

 

1. ที่มาและความหมายของวินัยในการทํางาน 

 การดําเนินธุรกิจในสถานประกอบกิจการโดยทั่วไปมีความจําเปนตอการใชบุคลากร

ในการทํางานซึ่งจํานวนบุคลากรดังกลาวไมวาจะมีมากหรือนอยก็ตาม มักจะประกอบไปดวย

ความหลากหลายสถานะบุคคล ความแตกตางในเพศวัย วุฒิการศึกษา และความคิดความเห็น 

ซึ่งบุคลากรดังกลาวตองมาปฏิบัติหนาที่ในสถานที่เดียวกันจึงมีความจําเปน ตองรวมผสมผสาน

ดวยความกลมเกลียวและสรางพลังเปนหน่ึงเดียวเพื่อใหบุคลากรสามารถเคลื่อนกําลังแรงงาน

และความคิดไปสูเปาหมายในทิศทางแนวเดียวกัน ดังน้ัน สิ่งซ่ึงเปนกลไกในการจัดการสําหรับ

องคกรใหเปนระเบียบในการปกครองนั้นคือ “วินัยในการทํางาน” อันเปนกฎเกณฑสําหรับ

บุคลากรในองคกรจะไดนําไปเปนขอที่ตองประพฤติปฏิบัติตาม หรือเปนขอตองหามมิให

ประพฤติปฏิบัติ 

 “วินัย”  หมายถึง   การอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ 1 

 “วินัยในการทํางาน” หมายถึง ระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ตามสัญญาจางแรงงานที่นายจางไดกําหนดขึ้นเพ่ือใหลูกจางปฏิบัติ และละเวนการปฏิบัติอยาง

หนึ่งอยางใดตามที่กําหนด หากฝาฝนลูกจางจะไดรับโทษ (Sanctions) ตามที่กําหนดไว 2 

 

 

 

                                                           

         1 “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542” 1.  กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, 
2546, หนา 1077. 
         2  พงษรัตน เครือกล่ิน.  คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย.  1.   
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2545, หนา 297. 
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1.1 ความจําเปน 

     การทํางานของลูกจางในสถานประกอบกิจการไมวาจะมีธุรกิจขนาดใหญหรือ

เล็กก็ตาม หากไมมีระเบียบหรือขอกําหนดในการปฏิบัติงานไวในสถานประกอบกิจการแลว  

ลูกจางก็จะปฏิบัติตามความคิดความเหมาะสมของตนเองตามพฤติกรรมของตนท่ีคุนเคยปฏิบัติ

โดยจะไมสนใจผูรวมงานคนอ่ืน ดังน้ัน การมี “วินัยในการทํางาน” จึงเปนขอกําหนดใหลูกจาง

ไดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ และยังเปนการจัดโครงสรางของการทํางานใหมีหลัก

ปฏิบัติแกองคกร เพ่ือใหการทํางานขององคกรเปนระเบียบระบบเดียวกัน 

 ในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย “วินัยในการทํางาน” เปนการสราง

ความสัมพันธระหวางลูกจางกับงานขององคกร เพ่ือใหลูกจางเห็นความสําคัญของงานในหนาที่ 

มีทัศนคติที่ดีในการทํางานมีความสามัคคีรวมมือ มีความรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง

จนสําเร็จวัตถุประสงคแกทุกระดับขององคกร 

 “วินัยในการทํางาน” เปนขอกําหนดที่จะตองจัดทําขึ้นตามกฎหมายบัญญัติและ

ถือเปนกฎหมายขององคกรที่ใชในการบังคับเก่ียวกับการทํางาน อันเกี่ยวกับความสงบ

เรียบรอยของสังคมแรงงาน โดยขอกําหนดควรใชหลักความเปนธรรมเคารพศักด์ิศรีความเปน

มนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมเอารัดเอาเปรียบกันเพ่ือใหลูกจางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยาง

เหมาะสม  สงผลใหนายจางและลูกจางมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ความสําคัญดังกลาวรัฐจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดการตรากฎหมายแรงงานขึ้นบังคับใชและ

กําหนดใหเปนภาระหนาที่ของนายจางในการกําหนด “วินัยในการทํางาน” ไวหลายฉบับดังนี้ 

 1.1.1 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ซึ่งกําหนดไว

วานายจางมีอํานาจในการออกขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน และใหนายจางประกาศใชขอบังคับ

แกลูกจาง โดยในขอบังคับน้ันอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการตามที่บัญญัติไว ซึ่ง

มีรายการเร่ือง วินัยและโทษทางวินัยดวย 

 สวนกฎหมายแรงงานที่บัญญัติไวรองรับอํานาจในการกําหนดวินัยและโทษทาง

วินัยโดยออมก็คือ 

  1.1.2   พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 ซึ่งกําหนดไววา

ในกรณีลูกจางฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ  หรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของนายจางแมจะเปน 
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ชวงระหวางการไดสิทธิคุมครองตามกฎหมายก็ตาม  กลาวคือ อยูในระหวางการเจรจา การไกล

เกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน นายจางอาจเลิกจางได 

 1.1.3   พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 ซึ่งกําหนดไว

วาหามมิใหนายจางเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการลูกจาง

หรือกระทําการใดๆอันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไมสามารถทํางานอยูตอไปได เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน 

 1.1.4   พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ซึ่งกําหนดไว

วา ในกรณีลูกจางฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง แมจะ

เปนชวงในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคําชี้ขาดมีผลใชบังคับ ก็มีผลให

นายจางเลิกจางได 

 1.1.5  พระราชบัญญัติ จัดตั้ งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงาน

พ.ศ.2522   มาตรา49 ซึ่งกําหนดไววาในกรณีนายจางเลิกจางโดยลูกจางไมไดกระทําความผิด 

เปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขา

ทํางานตอไป หรือใหนายจางชดใชคาเสียหายแทน 

 1.1.6  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 583 ซึ่งกําหนดไววาถา

ลูกจางจงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไมนําพาตอคําสั่งเชนวา

นั้นเปนอาจิณก็ดี นายจางจะไลออกโดยมิพักตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได 

 

1.2 ลักษณะท่ีดีของวินัย 

การกําหนดวินัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการน้ันนายจางควรจะพิจารณา

ถึงลักษณะ  ประเภทกิจการ  ขนาดขององคกร โดยมีหลักเกณฑมาตรฐานในการกําหนด

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานขึ้นใชอยางมีระบบและเปนที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในองคกร

ดังนั้น วินัยในการทํางานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

1.2.1    เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของกิจการ 

1.2.2    มีถอยคําที่ทําใหลูกจางเขาใจไดตรงกันและสามารถปฏิบัติตามได 
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1.2.3  ไมสลับซับซอนหรือละเอียดละออจนผูปฏิบัติรูสึกอึดอัด หรืออยาก

ตอตาน 

1.2.4   ทําเปนลายลักษณอักษรและจัดหมวดหมูไวสะดวกแกการอานและ

อางอิง 

1.2.5 มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใหเหมาะสมกับสถานการณ 3 

                ปกติทุกหนวยงานจะตองมีการกําหนดวินัยในการทํางานขึ้นเพ่ือเสริมสราง

พฤติกรรมที่ตองการและปองกันมิใหพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม การดําเนินการ

ทางวินัยอาจนําหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย การปกครอง และจิตวิทยามาผสมผสาน

ประยุกตใช เพ่ือใหการกําหนดระบบวินัยที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยมี

หลักการดําเนินการทางวินัย ดังนี้ 

1. ชัดเจน หนวยงานดานวินัยตองกําหนดบทลงโทษ และขั้นตอนการ

ดําเนินการอยางชัดเจน เขาใจงาย และแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบเพ่ือปองกันมิใหเกิด

ความบกพรองขึ้น ตลอดจนมีความโปรงใสในการดําเนินการ ไมเลือกปฏิบัติโดยการเอ้ือ

ประโยชนแกพรรคพวกของตน 

 2. เขาใจ หนวยงานดานวินัยจะตองแจงขอบกพรองของบุคลากร เหตุผลและ

รายละเอียดในการลงโทษใหแกพนักงานผูถูกดําเนินการทางวินัย เพ่ือใหเขาเกิดความเขาใจ

ปรับปรุง หรือเลิกพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมนั้น 

3. ติดตามผล การดําเนินการทางวินัยมิใชกิจกรรมที่กระทําคร้ังเดียวเสร็จ 

ดังน้ัน หนวยงานดานวินัยจะตองมีหนาที่ติดตามผลการดําเนินการวาสามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบุคลากรไดเพียงใด และตองมีการสงเสริมหรือปรับปรุงการดําเนินการอยางไร 

เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพในอนาคต 

 4. เสริมแรงการดําเนินการทางวินัยเปนกระบวนการตอเน่ืองที่ถูกนํามา

ประยุกตใชเพ่ือใหกลุมบุคคลมีพฤติกรรมตามที่กําหนด ดังนั้น นอกจากการลงโทษตามขั้นตอน

                                                           

         3 เกษมสันต วิลาวรรณ.  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล.  พิมพครั้งท่ี10.  
กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2546, หนา 97. 
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แมองคกรจะกําหนดวินัยที่เหมาะสมขึ้น  โดยใชหลักเกณฑมาตรฐานในการกําหนด

ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน  และหลักการจัดการทรัพยากรมนุษยดังกลาวขางตนก็ตามยังมี

สวนขององคประกอบสําคัญทางจิตใจซึ่งจะนําไปสูการยอมรับของลูกจางและจะปฏิบัติตามดวย

ความเต็มใจ คือ การสรางบรรยากาศเอ้ืออํานวยใหมีวินัยตอกัน กลาวคือ นายจางหรือผูนํา

องคกรตองเปนผูนําตัวอยางที่ดีสามารถสรางศรัทธา สรางความไววางใจ สรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางนายจางและลูกจางแลว ความรวมมือรวมใจยอมเกิดขึ้นทําใหสามารถสรางเสริมทีมงาน

และรักษาวินัยอยางแข็งแกรงได สงผลใหมีการสรางวินัยอยางสรางสรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติและใหโอกาสลูกจางที่ประพฤติหลงผิดไดแกไขปรับปรุงเปนคนดีในสังคมแรงงานตอไป 

 

 1.3  ขอบเขตของการกําหนดวินัยในการทํางาน 

  บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหนายจาง

สามารถใชอํานาจควบคุมพฤติกรรมการทํางานของลูกจางในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง

ตั้งแตสิบคนขึ้นไป โดยจัดทําเปนขอบังคับเก่ียวกับการทํางานและจะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ

เรื่อง “วินัยและโทษทางวินัย” ดวย บทมาตราดังกลาวเปนการบัญญัติถึงภาระหนาที่ของ

นายจางที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานในการจัดทําขอกําหนดวินัยในการทํางาน

ขึ้นใชบังคับในสถานประกอบกิจการแกลูกจาง  แตกฎหมายฉบับดังกลาวมิไดบัญญัติตอไปถึง

วิธีการ ขั้นตอน ขอบเขตในการกําหนดวาเพียงใดจะเหมาะสม  นายจางในแตละประเภท

กิจการมีระบบวินัยสําหรับองคกรไมเหมือนกัน  วินัยจึงเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนเพ่ือความ

เหมาะสมกับกิจการ จากประสบการณของนายจางในการทํางานทั้งวินัยทางบวกและทางลบ 

ดังนั้น การกําหนด “วินัยในการทํางาน” ของสถานประกอบกิจการแตละแหงจึงมีระเบียบ

ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานหลากหลายรูปแบบและไรขอบเขต  โดยจากการสุมสํารวจใน

                                                           

         4 ณัฎฐพันธ เขจรนันทน.  การจัดการทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดบูเคชั่น, 
2545, หนา 278. 
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1. ขอกําหนดวินัยที่เก่ียวของกับหนาที่การงานโดยตรง 

2. ขอกําหนดวินัยที่ไมเก่ียวของกับหนาที่การงานโดยตรง 

3. ขอกําหนดวินัยที่ไมเก่ียวของกับหนาที่การงาน 

4. ขอกําหนดวินัยที่กําหนดไวในรูปแบบอ่ืน 

ซึ่งแตละประเภทไดกําหนดวินัยในเรื่องและใชขอความแตกตางกันดังนี้ 

 ประเภทที่หน่ึง  ขอกําหนดวินัยที่เก่ียวของกับหนาที่การงานโดยตรง    ไดแก 

 1.  วินัยเก่ียวกับการเขาหรือออกนอกบริเวณสถานประกอบกิจการของ

นายจาง 

1.1 ปฏิเสธท่ีจะใหยามรักษาการณตรวจคนกอนเขาหรือออกจากบริเวณ

บริษัทฯ 

1.2  ตองยินยอมใหยามรักษาการณตรวจคนรางกาย ทรัพยสิน หรือ

สิ่งของที่ติดตัวและยานพาหนะทุกชนิด 

1.3  ไมยินยอมดวยดีเม่ือยามรักษาการณ หรือ   พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 

1.4 ขอใหแสดงบัตรตอพนักงานเม่ือผานเขาประตูโรงงาน หรือเม่ือของ

ตรวจดูหีบหอ ถุงหรือกระเปา ขณะนําเขาหรือออกจากบริเวณตัวโรงงาน ประตูโรงงาน หรือ

เม่ือขอตรวจดูหีบหอ ถุงหรือกระเปา ขณะนําเขาหรือออกจากบริเวณตัวโรงงาน 

1.5  ตองยินยอมให เจาหนาที่ของบริษัทฯตรวจคนทรัพยสินและ

ยานพาหนะทุกครั้งที่ผานเขาออกในบริเวณที่ทํางานของบริษัทฯ 

1.6 พนักงานของบริษัทตองใหการเคารพตอหนาที่ ของยามรักษาการณ

ของบริษัทฯ หรือของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เม่ือนําของใชสวนตัวผานปอมยามตองแสดงความ

บริสุทธิ์ใจ โดยมอบของใหยามตรวจกอนนําออกทุกครั้ง 

2. ปฏิเสธการทํางานลวงเวลาโดยไมมีเหตุอันควร 
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3. ลาปวยตองใชใบลา ถาหยุดงาน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทย  ถาไมมี

จะตองถูกปลดออกจากการเปนพนักงาน 

4. กอนหยุดงานถายังไมไดรับอนุมัติจากบุคลากรฝายนายจางที่ระบุตัวไว 

จะตองถูกหักเงินเปนวันๆ ไปตามที่ขาดงานแตตองไมเกิน 30 วัน 

5. การปฏิเสธที่จะใหพยาบาล หรือแพทยของบริษัทฯ ตรวจรางการประจําป

ตามที่บริษัทฯ ประกาศหรือกําหนด 

6. ผูที่หมดส้ินปญญาความสามารถรับภาระตําแหนงที่ดํารงอยูอยาแทจริง 

 ประเภทที่สอง ขอกําหนดวินัยที่ไมเก่ียวของกับหนาที่การงานโดยตรง  ไดแก 

1.  ฝาฝนระเบียบเกี่ยวกับการอยูหรือการใชหอพักของบริษัทฯ  

2.  ฝาฝนระเบียบเง่ือนไขเก่ียวกับบานพักชั่วคราว หรือเก่ียวกับการอยูอาศัย

หรือเก่ียวกับความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานักงาน หรือบริเวณสํานักงานของ

บริษัทฯ 

3.  ทําความสะอาดหองทํางาน และหองน้ําทุกวัน 

 - โดยผลัดเปลี่ยนกันทําคนละ 1 วัน 

4.   เจอพนักงานตองกลาวคําวา “สวัสดี” 

 ประเภทที่สาม  ขอกําหนดวินัยที่ไมเก่ียวของกับหนาที่การงานไดแก 

1. หามพนักงานทุกคนเลนหรือรวมอยูในวงการพนันทุกชนิดในบริเวณ

บริษัทฯ และที่พักของบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติงาน 

2. หามดําเนินการหรือกระทําการใดๆ ในทางที่ขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรม 

3. ประพฤติเปนพลเมืองดีอยูในระเบียบและกฎหมาย 

4. กระทําการอันใดซึ่งบริษัทพิจารณาเห็นเปนการผิดวินัย 

5. หามมิใหทําการหุงตมอาหารและประกอบอาหารในหอพัก 

6. หามกอหนี้สินลนพนตัว 

7. ตองไมประพฤติชั่วไมวาในหรือนอกเวลาทํางาน 

8. ตองไมกระทําผิดกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา 

9.  พนักงานตองไมประพฤติผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีงาม 
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10. กระทําความผิดตามกฎหมายอาญา จะถูกพักงานตลอดระยะเวลาแหง

การถูกควบคุมตัวโดยไมจายคาจางและผลประโยชนอ่ืนๆ 

11. ไมประพฤติตนเปนที่รังเกียจของสังคม หรือเปนอันธพาล หรือเสเพล หรือ

กระทําการใด ๆ อันสงใหเห็นวาเส่ือมเสียในดานศีลธรรม 

12. การกระทําที่ผิดทางขนมธรรมเนียมประเพณีศีลธรรม หรือสามัญสํานึก

ของบุคคลทั่วๆ ไปใหถือวาการกระทํานั้นผิดวินัยดวย ทั้งน้ี อาจเทียบเคียงกับขอหน่ึงขอใดอัน

ใกลเคียงยิ่งตามขอเท็จจริงและเปนธรรม 

13. ประพฤติตนเปนพลเมืองดีอยูในระเบียบและกฎเกณฑของสังคม ไม

ประพฤติชั่ว กระทําหรือรวมกันกระทําการใดๆ อันเปนการผิดกฎหมายของบานเมืองทั้งในและ

นอกบริเวณโรงงาน 

14. หามทํางานสวนตัว หรือรับทํางานใหผูอ่ืนในงานที่เหมือนกันกับกิจการ

ของบริษัทแมวางานนั้นจะทํานอกเวลาทํางานของบริษัทก็ตาม 

 ประเภทที่สี่  ขอกําหนดวินัยที่กําหนดไวในรูปแบบอ่ืน ไดแก 

 1. การมาทํางานสายหรือเลิกงานกอนเวลาจะตองถูกตัดชั่วโมงการทํางาน

ดังนี้ 

 1.1 พนักงานมาทํางานสายหรือกลับกอนกําหนดเปนเวลา 15 นาที ถึง 

40 นาที ตัด 30 นาที 

 1.2 พนักงานมาทํางานสายหรือกลับกอนกําหนดเปนเวลา 41 นาที ถึง 

60 นาที ตัด 60 นาที 

 1.3 พนักงานมาทํางานสายหรือกลับกอนกําหนด เปนเวลา 1 ชั่วโมง 1 

นาที ตัด 4 ชั่วโมง 

2. การมาสายและไมตอกบัตร 

 2.1  การมาทํางานสายหรือกลับกอนเวลา พนักงานผูใดมาทํางานชาหรือ

ออกกอนกําหนดเวลาทํางานที่กําหนดไวเกินกวา 5 นาที ถือวามีความผิดและจะถูกบันทึก

ประวัติวามาสายหรือกลับกอนเวลาแลวแตกรณี หากเกินกวา 15 นาทีไมเกิน 30 นาที จะถูก

ตัดคาจางคร่ึงชั่วโมง หากเกิน 30 นาที จะถูกตัดคาจางคร่ึงชั่วโมง หากเกินกวา 30 นาที ถึง 1 
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 2.2 การไมตอกบัตรเวลาทํางาน พนักงานผูใดไมตอกบัตรเพ่ือบันทึก

เวลาเขาทํางานหรือเวลาออกงานในวันที่ทํางาน บริษัทฯจะไมจายคาจางใหในวันน้ัน หากใน 1 

ปการลืม หรือมิไดตอกบัตรดังกลาวเกินกวา 3 คร้ัง แตละครั้งที่เกินใหถือวาขาดงาน 1 วัน 

2.3 พนักงานที่มาทํางานสายเปนเวลา 1-15 นาที จะไดรับการตัดคาจาง/

เงินเดือน เทากับ ½ ชั่วโมง จากเงินเดือนคาจางที่คิดเปนรายชั่วโมงในวันทํางานปกติ 

2.4 พนักงานผูมาทํางานสายเปนเวลา 16-30 นาที จะไดรับการตัด

เงินเดือน/คาจาง เทากับ 1 ชั่วโมง ในวันทํางานปกติ 

2.5 พนักงานผูมาทํางานสายเปนเวลา 31 นาทีถึง 1 ชั่วโมง จะไดรับการ

ตัดเงินเดือน/คาจาง เทากับ 2 ชั่วโมงจากเงินเดือน/คาจางที่เปนรายวันในวันทํางานปกติ 

2.6 พนักงานที่มาสายและไดรับการตักเตือนดวยวาจาแลวยังคงมาทํางาน

สายอยู จะไดรับการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจากน้ันจะดําเนินการตัดเงินคาจางและถือวา

เปนการไมตั้งใจมาทํางานกับบริษัทฯ 

2.7 พนักงานที่ถูกลงโทษตามขอ 2.6 ยังคงมาทํางานสายอีก บริษัทฯ จะ

ดําเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ตอไป 

2.8  การเขาทํางานจะตองไมสายเกิน 8.00 น. หากเขาทํางานสาย จะตอง

ถูกตัดคาแรง ดังนี้ 

 - สายไมเกิน 10 นาที ตัดคาแรง ½ ชั่วโมง 

 - สายเกิน 10 นาที แตไมเกิน 30 นาที ตัดคาแรง 1 ชั่วโมง 

 - สายเกิน 30 นาที แตไมเกิน 1 ชั่วโมง ตัดคาแรง 2 ชั่วโมง  

2.9  การมาทํางานสาย 

 2.9.1  การมาทํางานสาย หมายถึง การมาทํางานหลังจากเริ่มเวลา

ทํางานปกติ 

  2.9.2  ภายใน 1 งวด ของการจายคาจาง บริษัทอนุโลมใหพนักงาน

มาทํางานสายไมเกิน 5 นาที ได 2 คร้ัง โดยไมตัด คาจางสวนการมาทํางานสายในครั้งตอไป 
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 2.10 ถาพนักงานทานใดมาสายตั้งแต 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง บริษัทฯ จะ

ตัดคาจางตามจํานวนนาที 

 2.10.1  พนักงานทานใดที่มาสายติดตอกัน ตั้งแต 1 นาทีขึ้นไปใน 

3 วัน ใหฝายบุคคลออกหนังสือตักเตือน 

 2.10.2 การมาสายทุกคร้ังจะถูกเก็บสะสมเพื่อพิจารณาปรับอัตรา

เงินเดือนและโบนัส หรือโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนง 

 จะเห็นไดวาการมีวินัยเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือสําหรับควบคุม ความประพฤติ

ของลูกจางและเปนเรื่องความละเอียดออนสัมพันธถึงความรูสึกของลูกจางแตละบุคคล นายจาง

ผูมีภาระหนาที่ในการออกขอบังคับเก่ียวกับการทํางานในสวนเรื่องวินัย  ควรพิจารณาถึงความ

รุนแรง และผลกระทบทางดานแรงงานสัมพันธ 5 หมายถึง ความเกี่ยวของและการปฏิบัติตอกัน

ระหวางนายจางและลูกจาง  ตั้งแตกําหนดนโยบายบุคคล การวาจางไปจนถึงการเลิกจาง เชน 

การกําหนดวันและเวลาทํางานในวันหยุด  วันลา   การกําหนดอัตราคาจาง   การบังคับบัญชา 

การกําหนดวินัยและโทษทางวินัย การใชมาตรการทางวินัย การสรางความพอใจในการทํางาน 

เปนตน  ดังน้ี  วินัยในการทํางานจึงควรมีลักษณะเปนขอกําหนดแบบอยางมีขอบเขตเกี่ยว

เฉพาะ “วินัยในการทํางาน” เทาน้ัน เชน วินัยสวนที่เก่ียวของในสถานที่ประกอบกิจการของ

นายจาง วินัยในเวลางาน วินัยในหนาที่ และที่สําคัญขอกําหนดจะตองไมละเมิดสิทธิสวนตัว 

หรือสิทธิพ้ืนฐานที่ลูกจางควรมีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 31 

เปนตน 

 

 

 

                                                           

         5 เกษมสันต วิลาวรรณ.  แรงงานสัมพันธ หลักการ กฎหมาย และการบริหาร.  พิมพครัง้ท่ี6.  
กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2545, หนา 10. 
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2. สาเหตุแหงการฝาฝนวินัย 

 ลูกจาง ก็คือ ปุถุชนธรรมดาที่มีชีวิตและจิตใจ  โดยธรรมชาติมีความอิสระ มีความ

ตองการ  มีความคิดของตนและมักจะตอตานกับสิ่งที่เขามาจํากัดความสุข “วินัยในการทํางาน” 

คือ ขอจํากัดพฤติกรรมของลูกจางที่กําหนดขึ้นใชบังคับตลอดชวงชีวิตในการทํางานซ่ึงทําให

ลูกจางมิไดรับความสะดวกสบาย หรือทําตามอําเภอใจของตนมิได ฉะน้ัน ลูกจางทุกคนจะ

ปฏิบัติตามขอกําหนดวินัยทุกเรื่องนั้นคงเปนส่ิงผิดธรรมชาติ การฝาฝนวินัยจะมากหรือนอย

ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการในแตละกิจการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยนั้น มีแนวคิด

เหตุแหงการฝาฝนวินัย โดยแยกประเด็นปญหาออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

 2.1  ปญหาการมาทํางาน (Attendance) เชน การมาสาย การลาโดยไมไดรับ

อนุญาต การขาดงานโดยมีสาเหตุจากการขาดสํานึกในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ของการทํางาน ความแตกตางของบุคลากรในองคกร ความเชื่อม่ันในเรื่องการใชสิทธิจาก

องคกร 

 2.2  ปญหาจากพฤติกรรมในขณะทํางาน (On-the-job Behaviors) เชน การ

ประพฤติที่ไมเหมาะสมในเวลางาน เชน เลนการพนัน ด่ืมสุรา ลวงเกินทางเพศ นอนหลับใน

เวลางาน ทะเลาะวิวาท นําอาวุธเขามาในสถานที่ทํางาน 

 2.3 ปญหาความไมซื่อสัตย (Dishonesty) เชน การทุจริตในหนาที่การขโมย 

ยักยอกทรัพย ไมซื่อตรงตอบัตรลงเวลาทํางาน 

 2.4 ปญหาจากพฤติกรรมภายนอก (Outside Activities) เชน การประทวงโดยฝา

ฝนกฎหมาย การกออาชญากรรม การทํางานใหกับคูแขงขันทางการคา6 

 ในการบริหารงานบุคคลเปนหนาที่อยางหนึ่งของหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาที่จะตอง

คอยตรวจตราสังเกต  หากมีการฝาฝนวินัยเกิดขึ้นก็จะมีผลพลอยใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบคุคลในองคกรน้ันตกต่ําไปดวย  ซึ่งหนวยงานดานบริหารงานบุคคลยังมีขอคิด

เก่ียวกับเหตุแหงการฝาฝนวินัยไว เชน ความจําเปนในการครองชีพ อบายมุข โอกาสเปดชอง

                                                           

         6 De Cenzo. D. and Robbins. S.  Human Resource  Managememt.  6th Edition,  
New York : John Wiley & Son, 1999, p. 403. 
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 แทที่จริงแลวในทางปฏิบัติการฝาฝนวินัยของลูกจาง  โดยภาพรวมเกิดจากสภาพ

สังคม สิ่งแวดลอม และความเปนอยูอยางเคยชิน จึงอาจฝาฝนโดยรูหรือไมรูสาเหตุแหงการ

กระทําน้ันก็ได  หรืออาจจะมีอุปนิสัยเปนคนมักงาย ไมมีความละเอียดในการดํารงชีพ ไมชอบ

งานจําเจ เบื่องายชอบสังสรรคดวยการด่ืมสุราและตอดวยการเลนการพนัน ทําใหเปนเหตุไมมี

ความรับผิดชอบตอหนาที่จึงกระทําความผิดและกอใหเกิดความเสียหายโดยงาย อีกทั้งปจจุบัน

สภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพของลูกจางสวนหนึ่งมีรายไดไมพอคาใชจายในครอบครัวทําให

มีผลตอสภาพจิตใจในการทํางาน เชน อยากจะขโมยของคนอื่นหรือของนายจาง เปนตน 

 เม่ือมีการฝาฝนวินัยเกิดขึ้น นายจางหรือผูนําองคกรจะตองดูแลพฤติกรรมของ

ลูกจางใหอยูในระดับความเปนมาตรฐานขององคกร เพ่ือใหผูกระทําผิดเข็ดหลาบ เกิดความ

ระมัดระวัง และมิใหบุคคลอ่ืน ประพฤติเอาเยี่ยงอยางตอไป  มาตรการของนายจางที่ใช

ดําเนินการโดยสวนใหญ คือ การลงโทษ นายจางควรพิจารณาวาไดมีการกระทําผิดวินัยขอใด

และควรลงโทษผูกระทําน้ันอยางไร  ซึ่งการดําเนินการใหเปนไปตามวินัยนี้จักตองกระทําอยาง

ถูกตองเปนธรรมตอลูกจางและสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายดวย 

 

 

 

 

 

 

                                                           

        7 สุชาญ โกศิน.  “ระเบียบวินัย.”  บริษัทแมนเนจเมนต คอนซัลแตนท อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด.   
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3. โทษทางวินัย 

 

3.1 ความหมายของโทษทางวินัย 

 โทษ หมายถึง ความไมดี ความชั่ว ความผิด ผลแหงความผิดที่จะตองรับ 

ผลราย88 

 เพ่ือใหไดความหมายที่เปนไปตามเจตนารมณของวิทยานิพนธฉบับน้ี จึงขอ

กําหนดความหมายของคําวา  “โทษทางวินัย” ที่ใชในวิทยานิพนธนี้วา หมายถึง โทษที่นายจาง

หรือผูบริหารใชลงโทษแกลูกจางเม่ือลูกจางกระทําผิดวินัยในการทํางาน 

  

 3.2 ประเภทของโทษทางวินัย 

  ทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน เม่ือไดกําหนดวินัยในการ

ทํางานไวแลวก็จะกําหนดโทษทางวินัยที่จะลงแกบุคลากรที่กระทําผิดวินัยในการทํางานน้ันโทษ

ทางวินัยจึงอาจกําหนดไวในรูปของกฎหมายสําหรับหนวยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือในรูป

ของขอบังคับเก่ียวกับการทํางานหรือระเบียบ ซึ่งโทษทางวินัยที่หนวยงานตาง ๆ  ไดกําหนด

ไวพอยกเปนตัวอยางเพ่ือประกอบการพิจารณาถึงประเภทของโทษทางวินัยได ดังนี้ 

 3.2.1 โทษทางวินัยของขาราชการพลเรือน มีพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 100 บัญญัติวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดฝาฝนขอ

หามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จัก

ตองไดรับโทษทางวินัย 

โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ 

(2) ตัดเงินเดือน 

(3) ลดขั้นเงินเดือน 

(4) ปลดออก 
                                                           

         8 “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542”  1.  กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, 
2546, หนา 547. 
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(5) ไลออก 

3.2.2 โทษทางวินัยของขาราชการตํารวจมีกฎหมายหลักในการรักษาวินัย

ดวยกันสามฉบับ ไดแก 

 ฉบับแรก  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ   พ.ศ. 2477   หมวด 3 อํานาจ

ลงทัณฑ มาตรา 8 กําหนดทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตอวินัยตํารวจเปน 6 สถาน คือ 

1. ภาคทัณฑ 

2. ทัณฑกรรม 

3. กักยาม 

4. กักขัง 
5. จําขัง 
6. ลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ฉบับที่สอง ในกรณีความผิดรายแรง ซึ่งมีโทษปลดออก ไลออก ใหใช

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กลาวคือ ขาราชการตํารวจ

จะไมใชโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนเหมือนขาราชการพลเรือน 

 ฉบับที่สาม ในกรณีที่ไมเปนความผิดวินัย แตเปนผลเกี่ยวเน่ืองซึ่งทําใหไม

สามารถรับราชการตอไปได  ใหใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 เชน 

เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดโดยสมํ่าเสมอ (มาตรา 50(1)) หยอนความสามารถ ประพฤติตน

ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ (มาตรา 51) มีมลทินหรือมัว

หมองจากการถูกสอบสวน (มาตรา 52) รับโทษจําคุก (มาตรา 50) ซึ่งในกรณีทั้ง 4 มาตรา

ดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งใหออกจากราชการ ซึ่งไมถือวาเปนการลงโทษทางวินัย แตเปน

มาตรการทางปกครอง 

 3.2.3 โทษทางวินัยของลูกจางประจําของกระทรวงกลาโหม มีขอบังคับ

กระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ. 2542 หมวด 3 วินัยและการรักษาวินัย ขอ 21 

วรรค 3 บัญญัติวา ลูกจางประจําซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอน้ีโดย

ไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
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  โทษผิดวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ 

(2) ตัดคาจาง 
(3) ลดขั้นคาจาง 
(4) ปลดออก 

(5) ไลออก 

 3.2.4 โทษทางวินัยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งกําหนดไวในหมวด 6 

โทษผิดวินัยและการลงโทษขอ 40  

 โทษผิดวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1) ไลออก 

(2) ปลดออก 

(3) ลดอันดับขั้นเงินเดือนหรือคาจาง 
(4) ตัดเงินเดือน หรือคาจาง 

(5) ภาคทัณฑ 

 3.2.5 โทษทางวินัยของบริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดกําหนดไวใน

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 หมวด 7 การลงโทษขอ 8  

 โทษผิดวินัยมี 4 สถาน คือ 

(1) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

(2) พักงานโดยไมจายคาจาง 
(3) เลิกจางโดยจายคาชดเชย 

(4) เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย 

 3.2.6 โทษทางวินัยของการรถไฟขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ซึ่งได

กําหนดไวใน 

 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ 

(2) ตัดเงินเดือน 
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(3) ลดขั้นเงินเดือน 

(4) เลิกจาง 
(5) ไลออก 

 3.2.7 โทษทางวินัยของหนวยงานภาคเอกชน พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 บัญญัติวาใหนายจางมีอํานาจในการออกขอบังคับเก่ียวกับการ

ทํางาน…ซึ่งในขอบังคับน้ันอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการตามที่บัญญัติไว ทั้งน้ี

โดยรวมเรื่องวินัยและโทษทางวินัยไวดวย แตกฎหมายฉบับดังกลาวมิไดบัญญัติกําหนด

รายละเอียดวา โทษทางวินัยจะมีสถานใดไดบางจึงทําใหนายจางในแตละประเภทกิจการมีการ

ลงโทษอยางหลากหลายรูปแบบซึ่งจากการสุมสํารวจสถานประกอบกิจการประมาณ 2,000 

กวาแหงพบวามีลักษณะการใชภาษา  และวิธีการใชโทษที่ลงแกลูกจางตั้งแตโทษเบาไปถึงหนัก

ซึ่งพอสรุปไดเปน 17 ประเภท ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1. ตักเตือนดวยวาจา ซึ่งใชถอยคําวา 

1. การเตือนดวยวาจา 

2. ใหคําเตือนดวยวาจา 

3. การวากลาวตักเตือนดวยวาจา 

4. วากลาวตักเตือนดวยวาจา 

5. วากลาวตักเตือนชี้แจงใหมีความรูสึกผิดชอบ 

6. วากลาวตักเตือนดวยคําพูดหรือเปนลายลักษณอักษร 

7. ตักเตือนดวยวาจา (เปนหนังสือ) 

8. ตักเตือนดวยวาจา โดยออกหนังสือไวเปนหลักฐาน 

9. ตักเตือนดวยวาจา โดยบันทึกเปนหนังสือไวเปนหลักฐาน 

10. ตักเตือนดวยวาจา และบันทึกประวัติไว 

11. ตักเตือนดวยวาจาแลวลงบันทึกไว 

ประเภทที่ 2. ตักเตือนเปนหนังสือ ซึ่งใชถอยคําวา 

1. เตือนเปนหนังสือ 

2. ตักเตือนเปนหนังสือ 
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3. ออกหนังสือเตือน 

4. ใหคําเตือนเปนหนังสือ 

5. ตักเตือนดวยหนังสือ 

6. ตักเตือนดวยตัวหนังสือ 

7. เตือนเปนลายลักษณอักษร 

8. ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร 

9. การเตือนดวยลายลักษณอักษร 

10. การวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

11.  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรหรือหนังสือตามแบบพิมพของบริษัทฯ 

12. ตักเตือนเปนลักษณอักษรดวยใบเตอืน 

13. ทํารายงานความผิดเปนลายลักษณอักษร 

14. ตักเตือนเปนหนังสือและใหผูกระทําผิดเซ็นรับทราบ 

15. ตักเตือนเปนหนังสือใหพนักงานลงนามรับทราบ หรือโดยการปด

ประกาศ ณ ที่เปดเผยในบริษัทฯ หรือโรงงาน 

16. การตักเตือน บริษัทจะออกหนังสือเตือนไมใหกระทําผิดอีก 

ประเภทที่ 3. ใหขนยายทรัพยสินพรอมบริวารออกจากบานพักของ

บริษัทฯ ภายในกําหนดเวลาที่บริษัทฯ แจงใหทราบ 

ประเภทที่   4.   ภาคทัณฑ ซึ่งใชถอยคําวา 

1. ภาคทัณฑหรือตักเตือนเปนหนังสือ 

2. ภาคทัณฑหรือใหทําทัณฑบนไวกับบริษัทฯ 

ประเภทที่   5.   ลดตําแหนง 

ประเภทที่   6.   โยกยายตําแหนงหนาที่ 

ประเภทที่   7.   เปลี่ยนงานในหนาที่ชั่วคราว 

ประเภทที่   8.   ตัดคาจาง ซึ่งใชถอยคําวา 

1. ตัดเงินเดือน 

2. ตัดเงินเดือน  หรือคาจาง 
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3. ตัดเงินเดือน/ตัดคาจาง 

4. ตัดคาจาง 

5. การตัดคาจาง 

6. ตัดเงินคาจาง 

7. ตัดคาจาง 5-10% 

8. ตัดคาจางรอยละ 5 ของเงินเดือนเปนเวลา 3 เดือน 

9. ตัดคาจางรอยละ 10 ของเงินเดือนเปนเวลา 3 เดือน 

10. ตัดคาจางตามกฎหมาย 

11. ตัดคาจางหรือตัดเงินเดือน 

12. การตัดคาจางหรือใหพักงาน 

13. ตัดคาจางโดยจะตัดคาจาง 10% ของคาจางรายวันตามจํานวนครั้งที่

กระทําผิด 

14. ตัดหรือลดคาจางรอยละ 5-20 

15. ตักเตือนเปนหนังสือ และลดคาจางหรือขั้นเงินเดือน 

ประเภทที่   9.   หักคาจาง  ซึ่งใชถอยคําวา 

1. หักเงินเดือน / คาจาง 

2. หักคาจางชดใชคาเสียหาย ซึ่งไดกระทําโดยจงใจ หรือประมาท

เลินเลออยางรายแรง 

ประเภทที่  10.   ลดคาจาง ซึ่งใชถอยคําวา 

1. ลดคาจาง 

2. ลดคาจางเงินเดือน 

3. ลดขั้นเงินเดือน 

4. ลดเงินเดือน / คาจาง 

5. การลดขั้นเงินเดือน / การลดคาจาง 

ประเภทที่  11.   ไมไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ   ซึ่งใชถอยคําวา 

1. งดขึ้นเงินเดือน 

DPU



26

 

2. งดขึ้นคาจาง / ลดขั้นเงินเดือน / งดโบนัส หรืองดการขึ้นเงินเดือน

หรืองดทั้งสองอยาง 

3. งดการพิจารณาใหรางวัลประจําป 

4. งดพิจารณาขึ้นคาจาง หรืองดจายเงินรางวัลประจําป 

5. งดการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

6. งดการพิจารณาขั้นเงินเดือนประจําป 

7. งดการพิจารณาการปรับคาจาง 

8. งดโบนัส 

9. งดขึ้นเงินเดือน / ลดตําแหนง 

10. งดเงินรางวัลประจําป หรืองดการขึ้นเงินเดือน หรืองดทั้งสองฝาย 

11. งดพิจารณาความดีความชอบ หรืองดข้ึนคาจางประจําป งดการ

พิจารณาใหเงินรางวัลประจําวัน หรืองดการพิจารณาขึ้นคาจางประจําปสําหรับปนั้น ๆ หรือป

ถัดไปหรืองดทั้งสองประการ 

12. ไมปรับคาจาง 

13. ไมพิจารณาความดีความชอบในการขึ้นคาจาง 

14. ไมพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

15. ไมไดรับการพิจารณาขึ้นคาจางประจําปนั้น 

16. ไมไดรับการพิจารณาใหรับเงินรางวัลประจําป และหรือไมไดรับ

พิจารณาขึ้นคาจางประจําปในปนั้น ยกเวนการปรับคาจางตามกฎหมาย 

17. ตัดโบนัส 

18. ตัดเงินรางวัล 

19. หักการปรับเงินเดือนประจําป 

20. การลดสิทธิประโยชน 

ประเภทที่  12.   พักงาน ซ่ึงใชถอยคําวา 

1. พักงาน 

2. พักงานโดยไมจายคาจาง 
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3. พักงานโดยไมไดรับคาจาง 

4. พักงานโดยงดจายคาจาง 

5. พักงานโดยอาจพิจารณาไมจายคาจาง 

6. พักงานโดยไมจายคาจาง (ไมเกิน 7 วัน) 

7. การพักงานโดยไมจายเงิน 

8. การพักงานโดยไมจายเงินคาจาง 

9. การพักงานโดยไมจายคาจาง โดยมีระยะเวลาไมเกิน 7 วัน 

10. พักงานไมเกิน 7 วัน 

11. ใหพักงานโดยไมไดรับคาจาง 
12. พักงานโดยไมไดรับคาจางไมเกิน 7 วัน 

13. พักงานไมเกิน 7 วัน โดยไมจายคาจาง 

14. พักงานโดยไมจายคาจางตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป แตไมเกิน 3 เดือน 

15. พักงาน 5–6 วัน ไมไดรับคาจาง   (ไมเกิน7วันทํางานติดตอกัน) 

16. พักงานไมเกิน 15 วัน (โดยไมจายคาจาง) 

17. สั่งพักงานไมเกิน 6 วัน โดยไมไดรับคาจาง 

18. สั่งพักงาน 7 วันทํางานโดยไมไดรับคาจาง 

19. สั่งพักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง 

ประเภทที่  13.   พักงานอ่ืน ๆ   ซึ่งใชถอยคําวา 

1. การพักงานเน่ืองจากโรคติดตอ 

2. การพักงานระหวางสอบสวน 

ประเภทที่  14.   เลิกจาง ซึ่งใชถอยคําวา 

1. เลิกจาง / ไลออก 

2. เลิกจาง (โดยไมจายเงินคาชดเชยและเงินคาชดเชยพิเศษ) 

3. การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย 

4. เลิกจาง ใหออก ปลดออก หรือไลออก 

5. เลิกจาง หรือปลดออก 
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6. เลิกจาง / ปลดออก 

7. เลิกจางโดยไมจายเงินคาชดเชยใด ๆ – การเลิกจาง (ไลออก) 

8. เลิกจางโดยจายคาชดเชยตามกฎหมายแรงงานกําหนด 

9. การเลิกจางโดยจายคาชดเชย (ปลดออก) 

10.   เลิกจางพนักงานที่กระทําผิดทันทีโดยไมบอกกลาวใหทราบลวงหนา 

ประเภทที่ 15 ปลดออก ซึ่งใชถอยคําวา 

1. ปลดออก 

2. ปลดออก ไลออก หรือเลิกจาง 

3. ปลดออก หรือไลออก 

4. การปลดออก 

5. การปดออกจากการเปนพนักงาน 

6. ปลดออกจากงานโดยไมจายคาชดเชย 

7. ปลดออกจากงาน 

8. ปลดออก (เลิกจางโดยไดรับคาชดเชย) 

ประเภทที่  16.   ใหออก ซึ่งใชถอยคําวา 

1. ใหออกจากงาน 

2. การใหออกจากงาน 

3. ใหออกจากงาน (ไลออก) โดยไมจายเปนเงินชดเชย 

4. ใหออกจากงานโดยการเลิกจาง 

5. ใหออกจากงานหรือปลดออกจากงาน 

6. ใหออก ปลดออก หรือไลออก 

7. ใหพนักงานที่ทําผิดลาออกจากงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 5 

วัน 

ประเภทที่  17   ไลออก ซึ่งใชถอยคําวา 

1.   ไลออก 

2.   ไลออกจากงาน 
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ในสถานประกอบกิจการบางแหงยังไดกําหนดมาตรการในการบริหารงานบุคคลไว

ในบทลงโทษทางวินัยดวย ทั้งที่มิใชโทษทางวินัย เชน 

1. การพักงานเน่ืองจากโรคติดตอ 

2. การพักงานระหวางสอบสวน 

3. ใหพนักงานที่ทําผิดลาออกจากงานดวยตนเอง ภายในระยะเวลา 5 วัน ยัง

มีการกําหนดบทลงโทษที่ไมสามารถแปลความหมาย เชน การตักเตือนเบ้ืองตน (Corrective 

Action) เปนตน 

 นอกจากน้ีสถานประกอบกิจการบางแหง ยังไดกําหนดโทษสองสถานหรือกวาน้ัน

ขึ้นไปดวย อันมีลักษณะเปนโทษผสม เชน 

1. ตักเตือนดวยวาจาลายลักษณอักษรหรือภาคทัณฑ 

2. ถาเปนความผิดคร้ังแรกที่เกิดขึ้น โดยไมไดเจตนากระทําผิด จะไดรับ

การวากลาวตักเตือนดวยวาจา หรือภาคทัณฑเปนลายลักษณอักษร (ใบเตือน) 

3. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หรือทําทัณฑบน 

4. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร และทําทัณฑบน 

5. ตักเตือนและภาคทัณฑ 

6. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรหรือสั่งพักงาน ตัดคาจางแลวแตกรณี 

7. ถาเปนความผิดคร้ังแรกที่เกิดขึ้นโดยไมไดเจตนากระทําผิดจะไดรับการ

วากลาวตักเตือนดวยวาจา หรือภาคทัณฑเปนลายลักษณอักษร (ใบเตือน) 

8. ภาคทัณฑหรือทําทัณฑบนและตัดคาจาง / เงินเดือน 

9. ตักเตือนเปนหนังสือและตัดเงินเดือน หรือคาจาง 

10. ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือนและ / หรือ ลดตําแหนง 

11. เตือนเปนหนังสือ และตัดคาจางรอยละ 5 ของเงินเดือนเปนเวลา 3 

เดือน 

12. เตือนเปนหนังสือและตัดคาจางรอยละ 10 ของเงินเดือนเปนเวลา 3 

เดือน 

13. การตักเตือนเปนลายลักษณอักษรและตัดคาจาง 
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14. การตักเตือนเปนหนังสือและตัดคาจาง 

15. ตัดหรือลดคาจางหรือไมปรับคาจาง 

16. จายเงินรางวัลประจําปตัดหรือลดคาจางหรือไมปรับคาจาง 

17. ตัดคาจาง หรือลดคาจาง 

18. ตัดเงินเดือน/ตัดคาจาง / ลดคาจาง / ตัดเงินรางวัล / ตัดสิทธิประโยชน 

19.  ตัดหรือลดคาจาง หรืองดพิจารณาขึ้นคาจาง หรืองดจายเงินรางวัล

ประจําป 

20. ตัดหรือลดคาจางรอยละ 5 – 20 หรือไมไดรับการพิจารณาใหรับเงิน

รางวัลประจําปและ/หรือไมไดรับพิจารณาขึ้นคาจางประจําปในปนั้น ยกเวนการปรับคาจางตาม

กฎหมาย 

21. ตักเตือนเปนหนังสือ และลดคาจางหรือขั้นเงินเดือน 

22. งดขึ้นคาจาง / ลดขั้นเงินเดือน / งดโบนัส 

23. ตักเตือนเปนหนังสือและลดตําแหนง 

24. การตักเตือนเปนหนังสือ หรือลดตําแหนง หรือโยกยายตําแหนงหรือไม

ไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินรางวัลประจําป และหรือไมไดรับการพิจารณาการขึ้นคาจาง

ประจําปนั้น 

25. ลดตําแหนง พักงาน พิจารณาปรับ หรือตัดสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

26. พักงานไมเกิน 15วัน (โดยไมจายคาจาง) พรอมทั้งทําหนังสือเตือนดวย 

27. การตักเตือนเปนหนังสือ และพักงานโดยไมจายคาจาง 

28. ตักเตือนเปนหนังสือ และพักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง 

29. การตักเตือนเปนหนังสือ และพักงานโดยงดจายคาจาง 

30. ออกหนังสือเตือนและส่ังพักงานชั่วคราวโดยไมไดรบัคาจาง 

31. ถากระทําผิดอีกเปนคร้ังที่ 2 หรือ 3 ทางหางจะพิจารณาใหพักงานโดย

ไมมีคาจาง หรือหักเงินคาจางตามแตหาง หรือผูรับมอบอํานาจจะพิจารณาเห็นควร 

จะเห็นไดวาประเภทของโทษทางวินัยของหนวยงานตางๆ  ไมวาจะเปนขาราชการ   

พลเรือน   ขาราชการตํารวจ   ลูกจางประจําของกระทรวงกลาโหม   การไฟฟาสวนภูมิภาค   
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(1) ตักเตือนดวยวาจา 

(2) ตักเตือนเปนหนังสือ 

(3) พักงาน 

(4) เลิกจาง89
 

 

4.  การกําหนดโทษ 

 4.1  การกําหนดความผิดและโทษ 

  ในทางปฏิบัติ นายจางจะกําหนดโทษทางวินัย  ไวในขอบังคับเก่ียวกับการ

ทํางานแตกตางกันโดยไมมีระบบ  ไมมีบรรทัดฐานและเปนไปตามความคิดเห็นของนายจางแต

ละราย  แตอาจแบงวิธีการกําหนดโทษทางวินัยของนายจางดังกลาวไดเปน 2 ประเภทกลาวคือ

การกําหนดความผิดทางวินัย และโทษที่จะลงในการกระทําความผิดแตละครั้งควบคูกันไป

ประเภทหนึ่ง และการกําหนดโทษที่จะลงแตละสถานไวควบคูกับการกระทําความผิดทางวินัย

ประเภทหนึ่ง 

  

 

 
 

                                                           

         9 De Cenzo. D. and Robbins. S.  Human  Resource  Management.  6th Edition,   
New York : John  Willey, 1999, p. 406. 
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                ประเภทที่ 1 การกําหนดความผิดทางวินัย และโทษที่จะลงในการกระทําผิด

แตละครั้งควบคูกันไป ู

                                     ตัวอยางสถานประกอบกิจการที่ 1

กรณีที่กระทําความผิด

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3

โทษ โทษ โทษ โทษ โทษ โทษ

้ ่ข้ันต่ํ ้า ข้ันสู ้ ่ง ข้ันต่ํ ้า ข้ันสู ้ ่ง ข้ันต่ํ ้า ข้ันสูง

1. บันทึ ํกเวลาในการทางาน ตักเตือน เลิกจาง - - -

แทนกัน เปนลาย

ลักษณ

อักษรอกษร

2.  ุ ิลางานไปแลวหยดเกน ตักเตือน - ตัดคาจาง เลิกจาง -

กําหนดโดยไมไดแจง เปนลาย 10%เปน

ลวงหน ื มีาและหรอโดยไม ลักษณ เวลา 3

เหตผลอัเหตุ นสมควร อักษรผลอนสมควร อกษร เดือนเดอน

3. มาทํ มีางานสายโดยไม ตักเตือน - - พักงาน -

เหตุผลอันสมควร เปนลาย ไมเกิน

ลักษณ 7 วัน

อักษรอกษร

4. หลั ั่ ํบในชวโมงทางาน ตักเตือน - พักงาน - พักงาน -

เปนลาย ไมเกิน ไมเกิน

ลักษณ 5 วัน 7 วัน

อักษรอกษร

5. ฝาฝ ี  นระเบยบวาดวย ตักเตือน พักงาน ตัดคาจาง

การใชโรงอาหาร เปนลาย ไมเกิน 10%

ลักษณ 3 วัน เปนเวลา

อักษรอกษร 3 เดือนเดอน
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                                       ตัวอยางสถานประกอบกิจการที่ 2

ลําดับ

ข้ันตอนการลงทัณฑจากสถานเบาถึงสถานหนัก

ลักษณะ ตัด หักเงินโดย เลิกจาง

ความผิด วาจา ใบเตือน ภาคทัณฑ เงินเดือน ไมจาย โดยไมจาย

ทางวินัย 5-20% คาแรง คาชดเชย

1-3 เดือน

1 มาสาย o o o o o งดขึ้นเงิน

เดือนหรือ

งดจาย

โบนัสหรือ

ทั้งสอง

2 ไมตอกบัตร o o o o o งดขึ้น

ั ึบันทึกเวลา ิ ื ืเงินเดือนหรือ

เขา/ออก งดจายโบนัส

หรือ

ทั้งสองอยาง

3 ี ี ่ละเลยหลีกเลี่ยง o o o o o

การทํางาน ละทิ้ง

หนาที่ หรือกลับ

กอนเวลาเลิกงาน

4 ผูบังคับบัญชา o o o o o

ผิดระเบียบวาดวย

การรักษาความ

ปลอดภัย
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                                     ตัวอยางสถานประกอบกิจการที่ 3

ความผิด ลักษณะการทําผิด บทลงโทษ

1. ไมมีความสามารถในการ ไมปฏิบัติงานใหเสร็จเรียบรอย ตักเตือนโดยหนังสือ

ปฏิบัติหนาที่หรือไมสนใจงาน ตามที่ไดรับมอบหมายในเวลาที่ พักงานโดยไมไดรับคาจาง

่ในหนาที่ รบกวนการทํางาน ่เหมาะสม หลบเลี่ยงไมทํางาน 1 วัน 3 วัน 7 วัน ใหออก

ของผูอ่ืน ละทิ้งหนาที่ ทะเลา ชวนผูอ่ืนพูดคุย หรือทะเลาะวิวาท

วิวาท ประมาทเลินเลอ ดา หรือแสดงกริยาวาจาหยาบคาย

ไมเชื่อฟงผูบังคับบัญชา กับเพ่ือนรวมงาน ใชเครื่องมือ

เคร่ืองจักรโดยประมาทเลินเลอเครองจกรโดยประมาทเลนเลอ

เปนเหตุใหทรัพยสินของบริษัทฯ

เสียหาย   หรือใชเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรที่ตนไมมีหนาที่เก่ียวของ

ไมเชื่อฟงผูบังคับบัญชาู

2. มาทํางานสายบอยคร้ัง มาทํางานสายกวาเวลาที่กําหนด ตักเตือนโดยหนังสือ

เกินกวา 6 คร้ังในระยะเวลา พักงานโดยไมไดรับคาจาง

30 วันติดตอกัน 1 วัน 3 วัน 7 วัน ใหออก

3. หลับในเวลาทํางาน  นั่งหลับในเวลาทํางาน ตักเตือนโดยหนังสือ

หรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติงาน พักงานโดยไมไดรับคาจาง

ไปนอนหรือน่ังหลับ 1 วัน 3 วัน 7 วัน ใหออก

DPU
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ตัวอยางสถานประ

ขอ ลักษณะความผิด

1 1.1 แตงกายไมเรียบรอยไมอยูในชุดทํา

งานของบริษัทฯ ตามความจําเปนของ

ลักษณะงาน  สวมรองเทาแตะมาทํางาน

1.2  ไมนําบัตรประจําตัวพนักงานติดตัว

ตลอดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงาน

1.3  ทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู   

ทําการสมรส  หรือมีบุตร ฯลฯ  ไมได

แจงใหบริษัทฯ ทราบโดยผานฝายบุคคล

1.4 ไมปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการ

ทํางาน และการลา

1 5ไ  ช่ื ฟ ป ิ ั ิ ํ ั่ โ1.5 มเชือ งและ ฏิบัติตามคําสัง ดย

ชอบของหัวหนางาน

2 2.1  เสพสุราหรือของมึนเมาในระหวาง

เวลาทํางานหรือในบริเวณบริษัทฯ  เวน

แตไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ เปนกรณี

พิเศษ

2.2  วิวาท  ทํารายซ่ึงกันและกัน  และ

ในกรณีท่ีทํารายแรงมีการใชอาวุธ

2.3  นําพาอาวุธท่ีมีอันตรายรายแรงหรือ

วัตถุระเบิดเขามาในบริเวณบริษัทฯ
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กอบการที่  4

บทกําหนดโทษ

ลักษณะความผิดตามขอ 1  ท้ังหมด

กําหนดโทษไวดังน้ีตามลักษณะและสภาพ

ของการกระทําผิด

  1.  ตักเตือนดวยวาจา

  2.  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร

  3.  ตัดคาจาง

  4.  ลดคาจาง

  5.  ใหพักงาน

  6.  ใหออกจากงาน

    อน่ึงในการลงโทษใหข้ึนอยูกับดุลพินิจ

 ั ช ั ี่ไ  ั ื ปของผูบัญชาหลังจากที ดรับการเตือนเ น

ลายลักษณอักษรแลวถายังปฎิบัติอีกจะนํา

ไปพิจารณาในการประเมินผลงานประจําป

 - ลักษณะความผิดตามขอ  2 ท้ังหมด

กําหนดโทษไวดังน้ี

  1.  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร

  2.  ใหพักงาน

  3.  เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย

หมายเหตุ  ในการกําหนดโทษน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
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ประเภทที่ 2 การกําหนดโทษท่ีจะลงแตละสถานและการกระทําผิดทางวินัย 

 
ตัวอยางสถานประกอบกิจการที่ 1 

 

 

 ลักษณะความผิดและมาตรการการลงโทษแบงออกได   ดังนี้ 

 1. ลักษณะความผิดสถานเบา 

 2. ลักษณะความผิดสถานเบาปานกลาง 

 3.  ลักษณะความผิดสถานหนัก 

 4.  ลักษณะความผิดขั้นเลิกจาง หรือไลออกจากงานโดยไมตองจายคาชดเชย   

 ใหแกพนักงาน 

 5.  ลักษณะความผิดเปรียบเทียบ 

 

 ลักษณะความผิดสถานเบา 

 (1)  ละเลยไมบันทกึเวลา หรือตอกบัตรเขาทํางานและออกจากงาน 

 (2)  มาทํางานสาย และกลบักอนเวลาบาย 

 (3)  ทํางานชา หรือเฉื่อยชา หรือไมสนใจงาน 

 (4)  ไมแตงเครื่องแบบใหถูกตองตามระเบยีบ 

 

 มาตรการการลงโทษ 

 (1)  ความผิดคร้ังแรก – ตักเตือนดวยวาจา หรือตักเตือนเปนหนังสือ 

 (2) ความผิดคร้ังที่สอง – ตักเตือนเปนหนังสือ 

 (3) ความผิดคร้ังที่สาม – สั่งพักงานไมเกิน 6 วันโดยไมไดรับคาจาง 

 (4) ความผิดคร้ังที่สี่ – เลิกจางโดยไมจายเงินชดเชย 
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ลักษณะความผิดสถานเบาปานกลาง  

 (1)  ประทับบตัร หรือบันทึกเวลาทํางานไวลวงหนา 

 (2)  อางเหตุผลลาปวย หรือลากจิประจําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 (3) นอนหลับในขณะปฏิบตัิงาน 

(4) ไมใหความรวมมือตอยามรักษาการณในการตรวจตราสิ่งของขณะนําเขา 

      หรือออกนอกบริเวณบริษัทฯหรือบริเวณโรงงาน 

  

 มาตรการการลงโทษ 

 (1)  ความผิดคร้ังแรก – ตักเตือนเปนหนังสือ 

 (2)  ความผิดคร้ังที่สอง – สั่งพักงานไมเกิน 6 วนัโดยมิไดรับคาจาง 

 (3)  ความผิดคร้ังที่สาม – เลิกจางโดยไมจายเงินชดเชย   

 

ลักษณะความผิดสถานหนัก 

(1)  สูบบุหรี่ในบริเวณหามสูบบหุรี่ 

(2) ขูเข็ญ หรือใชอิทธิพลเพ่ือนพนักงานหรือผูบังคับบัญชา 

(3) เจตนาบอนทาํลายชื่อเสียงของบริษทัฯหรือหนาที่การงานของเพ่ือนพนักงาน 

  หรือผูบังคับบัญชา 

 (4) เสพสุรา   ยาเสพติด   หรือของมึนเมาภายในบริเวณบริษัท ฯ   โดยมิไดรับ    

  อนุญาตจากผูมีอํานาจ 

  

 มาตรการการลงโทษ 

 (1)  ความผิดคร้ังแรก – สั่งพักงานไมเกิน 6 วันโดยไมไดรับคาจาง 

 (2) ความผิดคร้ังที่สอง – เลิกจางโดยไมจายเงินชดเชย 
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ตัวอยางสถานประกอบกิจการที่ 2 

 

 

 
 1. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของการทํางาน 
 (1) ละเลยไมประทับบตัรลงเวลา เม่ือเขาเวลางานหรือกระทําส่ิงดังกลาวไว
ลวงหนา 
 (2)  ประทับบตัรลงเวลาใหผูอ่ืน    หรือวานใหผูอ่ืนกระทําการแทน 
หรือแกไขขอความในใบหรอืบัตรลงเวลาใหผิดจากความจริง 
 (3)  เขาทํางานสายเกินกวา 4 คร้ังใน 1 เดือน 
 (4) ลาปวยเปนประจํา โดยเฉพาะวันกอนและหลังจากวนัหยุดหรือหลังวัน
เงินเดือนออก 
 
 2.  ความผิดฐานไมสนใจตอหนาที่ 
 (1) ปฏิบตัิงานลาชา หรอืไมตั้งใจปฏบิัติหนาที่หรือละเลยตอคําส่ังที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือขาดความเอาใจใสในหนาที่การงาน 
 (2)  ขาดความระมัดระวังจนเปนเหตุใหทรัพยสินของบริษทัฯ เสียหาย   
สูญหาย หรือขาดความระมัดระวังจนกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลอ่ืน 
 (3)  เกียจครานหรอืหลับในเวลาทํางาน หรือละเวนการปฏิบตัิใดๆโดย
ไมไดรับอนุญาต 
 (4)  เลิกกอนเวลา (ลางมือกอนเลิกงาน) 
 
 มาตรการการแกไข 
 คร้ังที่ 1.  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
 คร้ังที่ 2. พักงานโดยไมไดรับคาจาง 1-10 วัน หรือปลดออก 
 คร้ังที่ 3. ปลดออก 
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 3.  ความผิดฐานฝาฝนคําสั่งหรือระเบยีบขอบังคับ 
  (1) พนักงานที่ฝาฝนระเบียบหรือวิธีปฏบิตัิงานที่ปลอดภัยจนกอใหเกิด
ความเสียหายตอบุคคล และทรัพยสินของบริษทัฯ 

(2) ไมปฏิบตัิตามคําสั่งหรือกฎเกณฑตางๆ ทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 
(3) ใชหรือเขาครอบครองเคร่ืองมือเคร่ืองใชโดยไมไดรับมอบหมายหรือ

คําส่ังใหทํา 

  

 มาตรการการแกไข 

คร้ังที่ 1. ตักเตอืนเปนลายลักษณอักษร หรือพักงานโดยไมไดรับคาจาง 1-5 วนั  

 คร้ังที่ 2. พักงานโดยไมไดรับคาจาง 6-10 วัน หรอืปลดออก 

 คร้ังที่ 3. ปลดออก 

 

 4. ความผิดฐานทุจริตตอทรัพยสินและหนาที่ 

 (1) แจงความเท็จดวยวาจาหรือเอกสาร สมคบปกปดหรือบิดเบือนความ

จริงเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนแกตนเองใหขอความเท็จในระหวางการสอบสวนของบริษทั

ฯ 

 (2) ใหหรือรับของกํานัลทรัพยสนิ เพ่ือใหไดมาซ่ึงตําแหนงสําหรับตนเอง

หรือผูอ่ืน หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนสวนตวัจากการกระทําในนามของบริษทัฯ 

 

 มาตรการการแกไข 

 คร้ังที่ 1. พักงานโดยไมไดรับคาจาง 3-10 วัน หรอืปลดออก 

คร้ังที่ 2. ปลดออก  
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 5. ความผิดฐานประพฤติตนไมเหมาะสม 

  (1)  พูดจาหยาบคาย กลาวราย กลาวคําหม่ินประมาท โวยวายอึกทึก ทา

ทายใหเกิดการทะเลาะวิวาท กอใหเกิดผลเสียหรือเสยีเวลาในการปฏิบตัิงาน หรือพกพา

อาวุธหรือวตัถุระเบิดเขาบริเวณสถานทีท่ํางานหรือโรงงานในระหวางการทํางาน หรือสูบ

บุหรี่ในเขตหวงหาม หรือกระทําการอ่ืนใดอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียหายแกบริษทัฯ 

  (2) กอการวิวาท ทํารายรางกายในบรษิทัฯ ใชอารมณทาํลายทรัพยสนิของ

บริษทัฯใหเสยีหาย ขูหรือขัดขืนการปฏิบัติหนาทีข่องผูมีอํานาจหนาที่ แสดงอาการหยาบ

โลนทําใหเสื่อมเสีย ประพฤติตนเปนผูไรศีลธรรมภายในบริษทัฯหรือโรงงาน 

  

  มาตรการการแกไข 

 คร้ังที่ 1. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรหรือใหพักงานโดยไมไดรับคาจาง 1-5 วัน 

 คร้ังที่ 2. พักงานโดยไมไดรับคาจาง 6-10 วัน หรอืปลดออก 

 คร้ังที่ 3. ปลดออก 

 

6.    ความผิดอ่ืนๆที่มิไดระบุไวในบทน้ี 

ผูฝาฝนหรือละเมิดระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งอ่ืนๆที่ไมไดระบุไวในที่นี้ให

ผูบังคับบัญชาระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูประเมินและกําหนดบทลงโทษตามความหนัก

เบาของความผิดน้ันๆ 

 

ฝายบุคคลจะเก็บจดหมายตักเตือนเปนลายลักษณอักษรและจดหมายพักงานไวใน

แฟมประวัติของพนักงานภายในระยะเวลา 1 ป เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวแลว ฝายบุคคลจะ

เปนผูทําลายเอกสารดังกลาวเอง 
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ตัวอยางสถานประกอบกิจการที่ 3 
 

 

1) พนักงานที่กระทําผิดทางวินัยกรณีใดกรณีหน่ึงที่ระบุไวดังตอไปน้ี จะ

ถูกลงโทษตักเตือนดวยวาจาตามขั้นที่หน่ึง 

 (1)  มาทํางานสายโดยไมมีเหตุอันควร 

 (2) ใชเวลาในหองน้ํา หองเปลี่ยนเครื่องแตงตัวนานเกินไป 

  

2)   พนักงานที่กระทําผิดทางวินัยในกรณีใดกรณีหน่ึงที่ระบุไวดังตอไปน้ี

จะถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษรตามข้ันที่สอง 

 (1)  ปฏิเสธที่จะตอบคําถามตางๆในการสอบสวนซึ่งกระทําโดยบริษัทฯ 

หรือบริษัทฯไดรับมอบอํานาจใหสอบสวน เวนแตการถามเชนนั้นจะฝาฝนสิทธิสวนบุคคล

ตามกฎหมาย 

 (2) กระทําการประชุมหรือชุมนุมที่ไมไดรับอนุญาต  ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ 

เสียหาย โดยใชเวลาและสถานที่บริษัทฯ 

 (3)  การปฏิเสธที่จะใหนายแพทยของบริษัทตรวจรางกาย 

   

3)  พนักงานที่กระทําผิดทางวินัยกรณีใดกรณีหน่ึงที่ระบุไวดังตอไปน้ีจะ

ถูกพักงานตามข้ันที่สามเปนเวลา 1 ถึง 7 วันโดยไมไดรับคาจางและผลประโยชน

ใดๆ 

 (1) นอนหลับในระหวางปฏิบัติงาน 

 (2)  ขาดงานติดตอกัน 2 วันโดยไมแจงหรือไมไดรับอนุญาต 

 (3)  ปฏิเสธที่จะใหยามรักษาการณตรวจคนกอนเขาหรือออกจากบริเวณ

บริษัทฯ 
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 4)  พนักงานที่กระทําผิดทางวินัยกรณีใดกรณีหน่ึงที่ระบุไวดังตอไปน้ีจะถูก

เลิกจาง(ไลออก)โดยไมจายเงินชดเชยตามขั้นที่สี่โดยไมตองมีการบอกกลาวลวงหนา 

   (1) ขาดงานเปนเวลา 3 วันติดตอกันโดยไมแจงใหทราบหรือไมมีเหตุผล 

 (2) กระทําผิดกฎหมายและไดรับคําพิพากษาจนถึงที่สุดใหจําคุก 

(3)  จงใจทําลายทรัพยสินของบริษัทฯ หรือของพนักงานอ่ืนๆ 

 

 5)  รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 

 (1) อายุของคําเตือน พนักงานที่กระทําผิดวินัยและถูกตักเตือนดวยวาจา 

หรือเปนลายลักษณอักษร หากไมกระทําความผิดอีกภายในระยะเวลา 1 ป ความผิดและ

หนังสือเตือนดังกลาวเปนอันยกเลิก 

 (2) การกระทําผิดหลายกระทงในเวลาเดียวกัน เม่ือพนักงานกระทํา

ความผิดดวยการกระทําเพียงอยางเดียวแตเปนความผิดตอขอบังคับน้ันหลายขอ บริษัทฯ

อาจใชมาตรการลงโทษทางวินัยสําหรับความผิดที่รายแรงที่สุดเพียงขอเดียว 

 (3) การกระทําความผิดหลายกระทงในเวลาไลเลี่ยกันเม่ือพนักงานกระทํา

ความผิดหลายอยางในเวลาไลเลี่ยกัน ถึงแมวาบริษัทฯอาจไดดําเนินการลงโทษทางวินัย

อยางทันทีแลวก็ตามก็ยังไมทันตอเหตุการณ เพราะมีการกระทําความผิดอ่ืนๆอีกในเวลา

ไลเลี่ยกันในกรณีนี้บริษัทฯอาจจะพิจารณาลงโทษทางวินัยหนักกวาโทษสําหรับความผิดที่

ถือวาหนักที่สุดในบรรดาความผิดที่พนักงานไดกระทําไปน้ัน 
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ตัวอยางสถานประกอบกิจการที่ ๓ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   ขอบเขตของการกําหนดโทษ 

 การลงโทษทางวินัยในสถานประกอบกิจการบางแหงไดกําหนดโทษท่ีจะลงแก

ลูกจางอยางไมเหมาะสมหรือไมมีลักษณะเปนโทษทางวินัยโดยแทจริง แตนายจางไดนํามา

กําหนดไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางานในสวนของ “วินัยและโทษทางวินัย” เชน  

4.2.1  กําหนดใหพักงานเนื่องจากโรคติดตอ 

 สถานประกอบกิจการแหงหนึ่งกําหนดวา    “พนักงานผูใดซึ่งเปน

โรคติดตอรายแรงหรือโรคหัวใจ โรคไตและปอด  ซึ่งจะทรุดหนักยิ่งขึ้นถาหากยังมาทํางาน  

บริษัทฯ ยอมใหพนักงานนั้นลาพักงานได  และอยูภายใตการดูแลของแพทยจนกวาแพทยผู

ไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลป  จะเห็นวาพนักงานนั้นแข็งแรงสามารถรับหนาที่  พนักงาน

ผูใดซ่ึงเปนหรือสงสัยวาจะเปนโรคติดตอจะตองแจงแกผูบังคับบัญชาของตนทราบโดยเร็วและ

ใหปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาของตน   ถาหากสมาชิกในครัวเรือนหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่ง

พักอยูกับพนักงานเปนโรคติดตอพนักงานตองแจงแกผูบังคับบัญชาของตนโดยเร็ว” 

 4.2.2  กําหนดใหพักงานระหวางสอบสวน 

 สถานประกอบกิจการแหงหน่ึงกําหนดวา 

 1) กรณีพนักงานถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิด และบริษัทฯ 

พิจารณาเห็นสมควรใหพักงานในระหวางดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริง โดยจะพักงานไม
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 2)   กรณีพนักงานกระทําความผิด และบริษัทฯ ไดพิจารณาลงโทษ

ทางวินัย เพ่ือใหพนักงานปรับปรุงความประพฤติ โดยการสั่งพักงาน บริษัทฯ จะพักงานไมเกิน 

7  วัน  โดยไมจายคาจางให 

 บริษัทฯไมอนุญาตใหพนักงานที่อยูในระหวางพักงาน   เขามาภายใน

บริเวณบริษัทฯ  โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ  ผูฝาฝนจะถูกลงโทษทางวินัย 

 4.2.3  การกําหนดโทษปรับเปนโทษทางวินัย 

 สถานประกอบกิจการแหงหน่ึงกําหนดวา    “เน่ืองจากทานไดกระทํา

ความผิดระเบียบขอบังคับการทํางานของบริษัทในหัวขอการขาดงานหลังเทศกาลวันสงกรานต 

(ในวันที่ 16-17 เมษายน  2542)   ซึ่งบริษัทฯ ไดออกประกาศที่ 086/2542  บทลงโทษโดยการ

ออกใบตักเตือนเปนหนังสือและปรับเงินเปนจํานวน 300 บาท/ตอวันซึ่งทางผูบังคับบัญชาได

ดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาโทษทางวินัยแลว เห็นสมควรให  ตักเตือนเปนหนังสือและ

ปรับเงินเดือนทานเปนจํานวนเงิน  300  บาท  และพักงานโดยไมจายคาจาง  7  วัน  ทั้งน้ี

ตั้งแตวันที่  26 เม.ย.42 - 2 พ.ค.42  ซึ่งหากทานกระทําความผิดเชนน้ีหรือกระทําความผิดที่มี

ลักษณะคลายคลึงกันบริษัทฯจะพิจารณาลงโทษทานตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  ใน

ขั้นตอนตางๆ  เชน เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย” 

 การกําหนดโทษทางวินัยที่ไมเหมาะสม  โดยนําเอามาตรการในการบริหารบุคคล

บางกรณีมากําหนดปะปนไวในเรื่อง การลงโทษทางวินัยก็ดี  หรือการลงโทษปรับซ่ึงตองถือวา

เปนโทษที่ไมชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมก็ดี  ลวนแตสรางความสับสนใหแกนายจางและ

ลูกจางในสถานประกอบการนั้น  และสรางแนวคิดที่ไมชอบดวยกฎหมาย  กอใหเกิดการปฏิบัติ

ที่จะนําไปสูขอพิพาทแรงงานขึ้นในสถานประกอบกิจการแหงน้ันและในสังคมแรงงานโดยรวม

ได 
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5. การดําเนินมาตรการทางวินัย 

 เม่ือมีการกลาวหาวาลูกจางกระทําความผิดวินัยเกิดขึ้น  นายจางควรตองดําเนิน

มาตรการทางวินัย  โดยมีการสอบหาขอเท็จจริงอยางเปนระบบเพื่อใหไดความจริงในเรื่องที่

กลาวหาน้ัน  และตองใหลูกจางผูถูกกลาวหาไดมีสิทธิเสนอขอความจริง  การสอบขอเท็จจริง

ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 

 5.1  การบันทึกไวเปนหลักฐาน ขอควรพิจารณา คือ 

 5.1.1 ผูมีหนาที่บันทึกเก่ียวกับเรื่องราวการกระทําความผิดวินัย ไดแก ผูพบ

เห็นการกระทําผิดวินัย เชน หัวหนางาน หรือยามรักษาการณเปนตน และผูเสียหายหรือผู

ไดรับความกระทบกระเทือนจากการกระทําผิดวินัยนั้น 

 5.1.2 ขอความบันทึก เก่ียวกับรายละเอียดการกระทําความผิดวินัย ไดแก วัน

เดือนป เวลา และสถานที่ที่เกิดการทําผิดวินัยขึ้น บุคคลที่กระทําผิดวินัย บุคคลที่เก่ียวของหรือ

รูเห็นเหตุการณเก่ียวกับการกระทําดังกลาวเกิดผลเสียหายอยางไร    เชน กรณีทิ้งกนบุหร่ีได

กอใหเกิดเพลิงไหม เปนตน อีกทั้งวันเดือนปและสถานที่ที่บันทึก ลายมือชื่อผูบันทึก 

 5.1.3  การบันทึกขอเท็จจริง เก่ียวกับผูรูเห็นเหตุการณการกระทําความผิด

วินัย โดยใหผูรูเห็นเหตุการณดังกลาวเขียนบันทึกเอง และลงชื่อรับรองวาเปนความจริง หรือ

ขอใหผูรูเห็นเหตุการณดังกลาวใหถอยคําตอผูไดรับมอบหมายจากนายจางใหเปนผูสอบหา

ขอเท็จจริง หรือใหถอยคําตอคณะบุคคล ผูสอบหาขอเท็จจริงที่นายจางแตงตั้งก็ได ผูสอบหา

ขอเท็จจริงหรือคณะบุคคลดังกลาว ควรสอบถามบันทึกขอเท็จจริงและขอใหผูรูเห็นเหตุการณ

ลงชื่อรับรองไววาเปนความจริง 

  

 5.2  การรวบรวมพยานหลักฐาน ขอควรพิจารณา คือ 

 5.2.1  เก่ียวกับสถานที่ ไดแก สถานที่ที่เกิดเหตุ และบันทึกสถานที่เกิดเหตุไว 

โดยทําแผนผังแสดงใหเห็นสภาพ และขั้นตอนการกระทําผิดวินัย เชน กรณีการเลนการพนัน

อาจทําแผนผังวามีใครนั่ง และรวมเลนกันอยางไร เปนตน 
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 5.2.2  เก่ียวกับพยานบุคคล ไดแก บุคคลที่รูเห็นเหตุการณที่เก่ียวของกับการ

กระทําความผิดวินัย เชน กรณีทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายของลูกจางกันเอง เปนตน 

 5.2.3  เก่ียวกับพยานเอกสาร ไดแก เอกสารตาง ๆ จากเหตุการณเก่ียวของ

กับการกระทําความผิดวินัย เชน เอกสารสัญญาจาง สัญญากู เปนตน 

 5.2.4  เก่ียวกับวัตถุพยาน ไดแก วัตถุสิ่งของหรือของกลางที่เก่ียวของกับการ

กระทําความผิดวินัย เชน อุปกรณ หรือเคร่ืองมือในการกระทําความผิด เปนตน 

  

5.3  การพิจารณาเบื้องตน   ควรพิเคราะหวา 

 5.3.1  มีการกระทําตามที่กลาวหาน้ันจริงหรือไม 

 5.3.2  การกระทําน้ันจะเปนการผิดวินัยขอใด หรือคําส่ังเรื่องใด 

 5.3.3  ใครเปนผูถูกกลาวหาบาง 

 5.4  การแจงขอกลาวหา ขอควรใหผูถูกกลาวหาทราบคือ 

 5.4.1  ลูกจางถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด 

 5.4.2  การกระทําน้ันเปนความผิดตามระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับการ

ทํางานหรือคําส่ังฉบับใด ขอใด 

 5.4.3 ลูกจางผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะเสนอขอเท็จจริงและหลักฐานตอ

นายจาง 

 

 5.5  การเสนอขอเท็จจริงของผูถูกกลาวหา ขอควรพิจารณาคือ 

 5.5.1  ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาที่จะแกขอกลาวหาเสมอ 

 5.5.2  ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะปฏิเสธการเขียนบันทึก มีสิทธิที่จะไมให

ถอยคําใด ๆ ตอผูสอบขอเท็จจริง และมีสิทธิปฏิเสธที่จะลงชื่อในบันทึกน้ัน ๆ ดวย 

 5.5.3 ผูสอบหาขอเท็จจริงไมมีอํานาจ “สอบสวน” ผูถูกกลาวหาดังเชน 

พนักงานสอบสวน (ตํารวจ) จึงไมควรใชคําวา “สอบสวน” คําที่ควรใชคือ “สอบหาขอเท็จจริง” 

หรือ “รวบรวมขอเท็จจริง” แทน 
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 5.5.4 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหายินยอมใหถอยคําตอผูสอบหาขอเท็จจริงไมวาผู

ถูกกลาวหาจะใหถอยคําอยางใด ผูสอบหาขอเท็จจริงที่ไมพึงแสดงอาการไมพอใจ ไมพึงขมขู

หรือบังคับใหผูถูกกลาวหาตองยอมรับขอเท็จจริง หรือยอมรับสารภาพ 

 5.5.5 เม่ือผูถูกกลาวหาใหถอยคําจบแลว ผูสอบหาขอเท็จจริงควรใหผูถูก

กลาวหาอาน ตรวจถอยคํา และชื่อในบันทึกน้ัน 

  

5.6  การรับสารภาพ  

 ขอควรพิจารณา คือ คํารับสารภาพนั้นหากมีรายละเอียดเก่ียวกับวัน เดือน ป 

และเวลาที่ไดกระทําลักษณะของการกระทํา  และมูลเหตุจูงใจใหกระทําผิดดวย  ก็จะชวยให

เกิดความเปนธรรม และนายจางสามารถใชดุลพินิจกําหนดโทษเหมาะสมกับการกระทําผิดวินัย

นั้นใหถูกตอง   

 

 5.7  การปฏิบัติตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไว  

  ขอควรพิจารณา คือ สถานประกอบกิจการบางแหงมีขอบังคับเก่ียวกับการ

ทํางาน  หรือมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  กําหนดใหมีกรรมการสหภาพแรงงานเขารวม

เปนกรรมการสอบหาขอเท็จจริงดวย  หรือเขารวมฟงการสอบหาขอเท็จจริงดวย  นายจางก็

จะตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามขอตกลงดังกลาว  หากไมปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ

หลักเกณฑที่กําหนดไว  การสอบขอเท็จจริงนั้นก็จะไมชอบดวยกฎหมาย 

 ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไวในคดีเร่ืองหน่ึงวา “เม่ือขอเท็จจริงยังไมปรากฏชัดวา 

โจทกกระทําผิดวินัยตามที่จําเลยกลาวหา จําเลยชอบที่จะแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนสอบสวน 

กอนลงโทษโจทก แตจําเลยดวนลงโทษโจทก โดยมิไดดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอน ตาม

ขอบังคับของจําเลยที่กําหนดไวและถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแลว จึงถือ

ไมไดวาจําเลยเลิกจางโจทกโดยมีเหตุอันควรและเปนการเลิกจางที่เปนธรรม” (ฎีกาที่ 

1464/2527) 

 

 5.8  การพิจารณาวินิจฉัย 
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 5.8.1 ถาปรากฏวา มีผูรูเห็นเหตุการณ หรือไมมีผูรูเห็นเหตุการณในขณะ

ลูกจางผูถูกกลาวหากระทําผิด กลาวคือ มีหรือไมมีประจักษพยานก็ตาม แตมีผูเห็นเหตุการณ

ใกลเคียงกับขณะกระทําผิด และมีหลักฐานอ่ืน ก็ตองวินิจฉัยวาลูกจางผูถูกกลาวหากระทําผิด

วินัยจริง 

 5.8.2 ถาปรากฏวาไมมีผูรูเห็นเหตุการณในขณะลูกจางกลาวหากระทําผิด มี

แตผูไดยินเขาเลามา กลาวคือ พยานบอกเลา และหลักฐานอ่ืนไมมีประกอบ ก็ตองถือวาเปน

กรณีสงสัย จะตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย 

 

5.9  การปรับบทความผิดวินัย  

 ขอควรพิจารณาดังน้ี ในระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานวา ตรงกับการ

กระทําของลูกจางผูถูกกลาวหาหรือไม  เชน  นายจางหามลูกจางวิวาทหรือทํารายรางกายขณะ

ปฏิบัติหนาที่ในบริษัท  เม่ือลูกจางทํารายรางกายเพ่ือนรวมงานที่รายกวยเตี๋ยวขางบริษัท

นายจางจึงถือไมไดวาลูกจางฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจาง     (ฎีกาที่ 

8448/2544) 

  

 5.10  การพิจารณากําหนดโทษ ขอควรพิจารณา ดังนี้ 

 5.10.1  โทษที่จะใชลงแกลูกจางจะตองเปนโทษที่ กําหนดไวในระเบียบ

ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานเทาน้ัน จะลงโทษสถานอื่นใดไมได 

 5.10.2 ความหนักเบาของโทษควรพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือ

นาจะเกิดขึ้นจากการกระทําผิดวินัยนั้น วามีความรายแรงหรือไม เพียงใด 

 5.10.3 โทษที่ลงสําหรับการกระทําผิดวินัยขอใดไว จะเปนเสมือนหนึ่ง

มาตรฐานสําหรับสถานประกอบกิจการของนายจางนั้นตอไป การกําหนดโทษแตละครั้งจึงตอง

พิจารณาถึงระดับของโทษที่เคยลงไวสําหรับวินัยขอน้ัน ๆ ดวย เชน นายจางกําหนดใหการ

ลงโทษไลออกกระทําไดในกรณีที่ลูกจางกระทําผิดรายแรง เม่ือการกระทําของลูกจางไมเปน

ความผิดรายแรง นายจางลงโทษไลลูกจางออกจากงานจึงไมชอบดวยกฎหมายเปนการเลิกจาง

ที่ไมเปนธรรม (ฎีกาที่ 7492/2542) 

DPU



48

 

  

5.11  การพิจารณาเหตุปราณี   ขอควรพิจารณา ดังนี้ 

 5.11.1  การรับสารภาพ 

 5.11.2  การบรรเทาผลราย 

 5.11.3  ความดีที่มีตอนายจางในอดีต 

 5.11.4  ความเปนผูไมเคยกระทําผิดมากอน 

 5.11.5  มูลเหตุจูงใจใหกระทําผิด 

 5.11.6  การออกหนังสือแจงการลงโทษ ขอความพิจารณาดังน้ี 

 ในการบันทึกแจงการลงโทษควรมีขอความระบุเก่ียวกับ วัน เดือน ป ลักษณะ

การกระทํา ขอวินัยที่ฝาฝน โทษท่ีกําหนด เหตุบรรเทาโทษ และโทษที่ไดรับจริง ขอความ

ตักเตือนมิใหกระทําซํ้า  ขอความที่แสดงถึงผลกระทบของการถูกลงโทษครั้งน้ัน เชน ไมไดรับ

การพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําปนั้นเปนตน  วัน   เดือน  ป  ที่ออกบันทึกน้ันลายมือชื่อของ

นายจาง หรือผูมีอํานาจลงโทษทางวินัยแทนนายจาง 

 

5.12  การแจงการลงโทษ   ขอควรปฏิบัติดังนี้ 

  เชิญลูกจางผูถูกลงโทษมาพบอานหนังสือแจงการลงโทษใหฟง หรือใหลูกจาง

อานหนังสือแจงการลงโทษเอง และขอใหลูกจางบันทึกการ “รับทราบ” หรือมอบหนังสือแจงการ

ลงโทษ ๑ ฉบับใหแกลูกจาง และขอใหลูกจางบันทึกการ “รับหนังสือแจงการลงโทษ” พรอมลง

ลายมือชื่อกับวันเดือนปไวในหนังสือแจงการลงโทษ 

 ในกรณีลูกจางไมมาพบ หรือไมอาจเชิญลูกจางมาพบ เชน ลูกจางละทิ้งการ

งานไป ไมกลับมาทํางาน  นายจางอาจใหพนักงานของนายจางไปสงหนังสือแจงการลงโทษน้ัน

ตอลูกจางที่บานพักของลูกจาง  แลวบันทึกเหตุการณหรือขอเท็จจริงของการสงหนังสือน้ันไว  

หรืออาจสงหนังสือแจงการลงโทษน้ันทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังบานพักหรือ

ภูมิลําเนาคร้ังสุดทายที่ลูกจางแจงไวแกนายจางและเก็บหลักฐานการสงนั้นไว 

  หากการดําเนินการดังกลาวไมอาจกระทําได  นายจางอาจใชวิธีการปด

ประกาศหนังสือแจงการลงโทษไว  ณ ที่ปดประกาศแจงขาวสารแกลูกจางของบริษัทก็ได ใ น
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5.13  การลงโทษกรรมการลูกจาง   ขอควรปฏิบัติดังนี้ 

 ในกรณีที่ลูกจางผูกระทําผิดวินัยเปน “กรรมการลูกจาง” ตามพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 หามมิใหนายจางลงโทษหรือแจงการลงโทษแกกรรมการลูกจางนั้น 

นายจางจะตองไปยื่นคํารองตอศาลแรงงานเพื่อขออนุญาตลงโทษกรรมการลูกจางนั้นกอน เม่ือ

ศาลแรงงานไดไตสวนขอเท็จจริงและมีคําสั่งอนุญาตใหลงโทษไดแลวนายจางจึงลงโทษ หรือ

นายจางจึงลงโทษหรือแจงการลงโทษแกกรรมการลูกจางน้ันได 

 การลงโทษกรรมการลูกจางโดยไมขออนุญาตศาลแรงงานกอน  เปนความผิด

ทางอาญามีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 การท่ีศาลแรงงานมีคําสั่งอนุญาตใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางที่เปน

กรรมการลูกจาง  และแมวาลูกจางจะไดรับทราบคําสั่งศาลน้ันแลวก็ยังไมถือวานายจางได

ลงโทษกรรมการลูกจางนั้นจนกวานายจางจะไดแจงการลงโทษตอกรรมการลูกจางนั้นอีกคร้ัง

หนึ่งแลว (ฎีกาที่ 4688/2529, 8013/2538) 

จะเห็นไดวาวินัยในการทํางานมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารการจัดการใน

องคกร จึงควรจะมีมาตรฐานในการกําหนดอยางมีระบบของเขต เปนที่ยอมรับของลูกจางที่จะ

พึงปฏิบัติได จากการสํารวจสถานประกอบกิจการ ปรากฏวามีวิธีการกําหนดลักษณะวินัยที่

แตกตาง หลากหลายรูปแบบ ไรขอบเขต บางประเภทเปนวินัยไมเหมาะสมท่ีจะนํามาปกครอง

หรือควบคุมแกลูกจาง สวนการลงโทษทางวินัย ถึงแมจะมีหนวยงานภาครัฐ โทษทางวินัยที่ใชก็

ไมอาจนํามาเปนหลักปฏิบัติใหแกสถานประกอบกิจการในภาคเอกชนได เน่ืองจากยังมีวิธีการ
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บทที่ 3 

 

กฎหมายและแนวปฏิบัต ิ

 

เก่ียวกับมาตรการลงโทษทางวินยัเปรียบเทยีบ 

 

1. หลักการขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

 องคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO: International Labour Organization) ได

กําหนดหลักการเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยโดยออมไวในอนุสัญญาดังตอไปน้ี 

 

1.1 อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 29  วาดวยการ

เกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ.2473    

  ประเทศสมาชิกตองปราบปรามการใชแรงงานบังคับหรือการเกณฑแรงงานทุก

รูปแบบภายในระยะเวลาสั้นที่สุด  โดยคําวา  “แรงงานบังคับหรือการเกณฑแรงงาน” ตอง

หมายถึง งานหรือบริการทุกชนิด ซึ่งบีบบังคับเอาจากบุคคลใดๆ โดยการใชบทลงโทษ และ

บุคคลดังกลาวน้ันมิไดสมัครใจที่จะทําเอง 

มาตรา 10 บัญญัติวา 

1. การเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับที่เรียกเอามาเพ่ือเปนคาภาษี และ

การเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับใหทํางานสาธารณะแทนการลงโทษ โดยหัวหนาผู

บริหารงานปกครองตองมีความคืบหนาในการยกเลิก  

 2. ในระหวางที่ยังมีการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ เพ่ือเปนคาภาษี 

และมีการเกณฑแรงงานหรือใชแรงงานบังคับใหทํางานสาธารณะแทนการลงโทษ โดยหัวหนาผู

บริหารงานปกครองเจาหนาที่ที่เก่ียวของตองแนใจแตแรกวา 

  (ก)   งานที่ทําหรือบริการที่ใหนั้น มีความสําคัญโดยตรงตอประโยชนของ

ชุมชนซึ่งไดรับการรองขอใหทํางานหรือใหบริการน้ัน 
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 (ข) งานหรือบริการน้ัน มีความจําเปนในปจจุบัน หรือมีความจําเปน

ฉุกเฉิน 

 (ค) งานหรือบริการนั้น ตองไมเปนภาระหนักเกินไปสําหรับประชากรใน

ปจจุบัน โดยพิจารณาถึงแรงงานที่มีอยูและความสามารถในการทํางานนั้นดวย 

 (ง) งานหรือบริการนั้นจะตองไมเปนผลใหมีการเคลื่อนยายคนงานออก

จากถิ่นที่อยูเดิมของเขา 

 (จ)  การลงโทษโดยใหทํา  หรือการใหบริการนั้น  ตองสอดคลองกับภาวะ

ฉุกเฉินของศาสนา  ชีวิตในสังคม  และเกษตรกรรม 

  มาตรา 20 บัญญัติวา กฎหมายลงโทษแบบรวมพิจารณา ซึ่งชุมชนหนึ่งอาจใช

ลงโทษสําหรับความผิดทางอาญาที่ไดกระทําไป โดยสมาชิกของชุมชน ตองไมมีบทบัญญัติให

เกณฑแรงงาน หรือบังคับใชแรงงานโดยชุมชนเพ่ือเปนวิธีการลงโทษวิธีหนึ่ง 

 

1.2 อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ฉบับที่ 95 วาดวยการ

คุมครองคาจาง พ.ศ.  2492 

  มาตรา 8 บัญญัติวา 

 1. การหักเงินจากคาจางใหกระทําไดเพียงตามเงื่อนไขและภายในขอบเขต

กฎหมายหรือขอบังคับแหงชาติหรือขอตกลงรวม หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 2. คนงานตองไดรับชี้แจงถึงเง่ือนไขและขอบเขตการหักเงินที่อาจมีขึ้นน้ัน 

โดยวิธีที่ผูทรงอํานาจพิจารณาเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

 มาตรา 9 บัญญัติวา หามไมใหมีการหักเงินใดๆ จากคาจาง โดยมุงหมายเพื่อ

ประกันการชําระเงินโดยตรงหรือโดยออมตอนายจางหรือผูแทนของนายจาง หรือตอคนกลาง

ใด… 

  อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดใหคําจํากัดความคาจางมีความหมายเปนคาตอบแทน  

ไมวาจะกําหนดรูปแบบหรือคํานวณอยางไร  และจายเปนตัวเงินใหลูกจางซึ่งทํางานใหไมวาจะ

มีสัญญาหรือไมก็ตาม  และใหใชบังคับกับบุคคลทุกคนที่ไดรับคาจาง  อนุสัญญายังกําหนดวา

การหักคาจางจะกระทําไมไดเวนแตมีกฎหมายกําหนด   หรือกําหนดในขอตกลงรวม   หรือคํา
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1.3 อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 105 วาดวยการ

ยกเลิกแรงงานบังคับ  พ.ศ. 2490    

 มาตรา 1 บัญญัติวา สมาชิกแตละประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ

ซึ่งใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้รับดําเนินการเพ่ือปราบปราม และไมใชรูปแบบใดๆ ของการ

เกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับเพ่ือ 

 (ก) เปนวิถีทางหนึ่งของการใหการศึกษาหรือขมขูทางการเมือง หรือเปนการ

ลงโทษตอการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง หรือการยึดถืออุดมการณ ซึ่งขัดกับ

ระบบการเมืองสังคมหรือเศรษฐกิจที่มีอยู 

 (ข) เปนวิธีหน่ึงของการระดม และใชแรงงานเพื่อวัตถุประสงคแหงการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ 

 (ค) เปนวิถีทางของการลงโทษคนงานทางวินัย 

 (ง) เปนการลงโทษตอการมีสวนรวมในการนัดหยุดงาน 

 (จ)  เปนวิถีทางหนึ่งของการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเชื้อชาติ  สังคม  สัญชาติ

หรือศาสนา 

 

2. หลักกฎหมายตางประเทศ 

 

2.1 หลักกฎหมายของประเทศคาซาคสถาน 

 ตามหลักกฎหมายของประเทศคาซาคสถาน  ไดบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับ

มาตรการลงโทษทางวินัยไวในประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 1999 ดังนี้ 

 มาตรา 94 การลงโทษทางวินัย 

 1. สําหรับการฝาฝนวินัยในการทํางานโดยลูกจาง เชน กรณีที่ลูกจางปฏิบัติ 
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หนาที่ไดไมเพียงพอหรือไมบรรลุผลเนื่องจากการกระทําผิด  นายจางมีอํานาจลงโทษทางวินัย

แกลูกจางดังตอไปน้ี 

 1) วากลาว 

 2) ตําหนิ 

3) เลิกสัญญาจาง  (ภายใตบังคับของอนุมาตรา 9 ถึงอนุมาตรา 12 ของ

มาตรา 26) 

 2. การลงโทษทางวินัยอ่ืนที่มิไดเปนไปตามกฎหมายน้ีไมอาจกระทําได 

  มาตรา 95 กระบวนการลงโทษทางวินัยและการอุทธรณ 

 1. กอนการลงโทษทางวินัยใดๆ ลูกจางจะตองไดรับการเรียกรองใหยื่น

คําอธิบายเปนหนังสือ 

 2. โทษทางวินัยน้ันจะตองดําเนินการภายในหนึ่งเดือนนับแตทราบการ

กระทําความผิดน้ัน และไมอาจดําเนินการไดหลังจากหกเดือนนับแตเกิดการกระทําน้ัน 

 3. การกระทําแตละครั้งจะทําการลงโทษทางวินัยไดเพียงครั้งเดียว 

 4. คําสั่งเก่ียวกับการบริหารการลงโทษทางวินัยจะตองกระทําเปน

หนังสือเพ่ือใหลูกจางลงลายมือชื่อรับทราบ 

 5. เม่ือมีการดําเนินการลงโทษทางวินัย นายจางตองพิจารณาถึงความ

รายแรงของการกระทําผิดวินัย พฤติการณแวดลอมของการกระทําผิดวินัย พฤติการณในอดีต

ของลูกจาง ทัศนคติของลูกจางตองานที่กระทํา และการลงโทษกรณีที่รายแรงกรณีอ่ืน 

 6. ลูกจางอุทธรณการลงโทษทางวินัยไดทุกกรณี ตามที่กําหนดไวใน

วิธีการพิจารณาขอพิพาทแรงงานสวนบุคคล   

 มาตรา 96 ผลใชบังคับของการลงโทษทางวินัย 

 1. การลงโทษทางวินัยจะมีผลใชบังคับไดไมเกินหกเดือนนับแตวันที่มี

คําสั่งลงโทษ หากภายในระยะเวลาดังกลาวลูกจางไมถูกลงโทษทางวินัยคร้ังใหมอีก ใหถือวา

ลูกจางน้ันไมเคยถูกลงโทษ  
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 2. นายจางซึ่งไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัย มีสิทธิที่จะยกเลิกโทษทางวินัย

กอนระยะเวลาขางตนโดยคําส่ังของนายจางเอง โดยการรองขอของลูกจาง หรือผูบังคับบัญชา

โดยตรงของลูกจาง หรือโดยคําขอของลูกจาง หรือผูแทนของลูกจางน้ัน10 

 จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  กฎหมายแรงงานของประเทศ

คาซาคสถานมีหลักกฎหมายท่ีนาจะนํามาพิจารณาดังนี้ 

 1. มีการกําหนดโทษไวเพียง 3 สถานคือ 

 1.1 วากลาว 

 1.2 ตําหนิ 

 1.3  เลิกสัญญาจาง 

 2. ไดมีการกําหนดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการลงโทษทางวินัย และ

การอุทธรณ 

 2.1 มีวิธีการปฏิบัติโดยยื่นคําอธิบายเปนหนังสือใหลูกจางกอนการ

ลงโทษทางวินัยและใหลูกจางลงลายมือชื่อรับทราบ การลงโทษกระทําไดเพียงครั้งเดียวตอ

ความผิดแตละครั้ง 

 2.2 มีวิธีการพิจารณาความผิดโดยคํานึงถึงความรายแรง พฤติการณ

แวดลอม การกระทําของลูกจางในอดีต ทัศนคติของลูกจางตอองคกร 

 2.3 มีอายุการลงโทษในกรณีทราบวาลูกจางกระทําผิดจะตองลงโทษภาย 

ในหนึ่งเดือน 

 2.4 สามารถอุทธรณไดทุกกรณีของการลงโทษ 

ขอที่นาสังเกต  

 มีการกําหนดระยะเวลาใชบังคับของการลงโทษไวไมเกินหกเดือน  ภายใน

ระยะเวลาดังกลาวหากลูกจางไมไดกระทําผิดอีก  ใหถือวาลูกจางไมเคยถูกลงโทษเลย  และยัง

ไดกําหนดผูมีสิทธิในการยกเลิกโทษทางวินัยได  

  

                                                           

        10 KAZAKHSTAN.  "Labour Law 1999, in Force 1 January 2000" 
http://natlex.ilo.org/txt/e99kaz01,htm.  26 July 2003. 
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 2.2 หลักกฎหมายของประเทศเทนซาเนีย 

 ตามหลักกฎหมายของประเทศเทนซาเนีย  ไดบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับ

มาตรการลงโทษทางวินัยไวในพระราชบัญญัติแรงงาน ค.ศ. 1997 ดังนี้ 

 สวนที่ 6 มาตรการวินัยและการลงโทษ 

 มาตรา 80 (1) นายจางมีสิทธิที่จะลงโทษทางวินัยแกลูกจางในกรณีที่ลูกจาง

ปฏิบัติโดยเลินเลอหรือผิดตอหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หากนายจางไมอาจเลิกจางลูกจาง

นั้นได 

 (2) โทษทางวินัยซึ่งนายจางมีอํานาจที่ลงแกลูกจาง ซึ่งฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการจางงาน คือ 

 (ก) ตักเตือนเปนหนังสือ 

 (ข) ตําหนิ 

 (ค) ปรับ 

  (ง) ลดตําแหนง และ 

  (จ) พักงาน 

 (3) นายจางมีสิทธิที่จะลงโทษทางวินัยแกลูกจางเฉพาะกรณีที่มี

เหตุผลเพียงพอในพฤติการณเชนนั้น และปญหาวามีเหตุผลเพียงพอหรือไมใหพิจารณาจาก 

 (ก) ลักษณะของความผิด อันเกิดจากการเลินเลอหรือ

ความผิดตามขอกลาวหาในสวนของลูกจาง โทษที่นายจางไดเคยลงโทษไว และความประพฤติ

ของลูกจางกอนหนาน้ัน 

 (ข) ขอกําหนดในเร่ืองมาตรการทางวินัยที่ไดจัดทําตามรัฐ

บัญญัตินี้ 

 มาตรา 81 (1) นายจางตองกําหนดวินัยในการทํางานเพ่ือใชบังคับเปน

เง่ือนไขการจางงานในสถานที่ทํางาน ซึ่งอาจแตกตางกันไปแตละสถานที่ทํางาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ขนาดและลักษณะของหนวยงานนั้น 

 (2) วินัยในการทํางานดังกลาวตองกระทําเปนหนังสือในภาษาที่

งายซ่ึงลูกจางทุกคน สมาคมลูกจาง หรือผูแทนสมาคมลูกจางสามารถเขาใจไดเร็ว 
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 (3) วินัยในการทํางานจะตองไมสอแสดงใหเห็นถึงการเลือก

ปฏิบัติทุกประเภท และตองใชบังคับแกลูกจางทุกคนไมวาลูกจางนั้นจะมีเชื้อชาติ สีผิว เพศ 

สถานภาพการสมรส ศาสนา หรือความเปนฝายทางการเมืองใด 

 (4) ลูกจางที่ฝาฝนวินัยในการทํางาน นายจางอาจตักเตือนดวย

วาจา ถาลูกจางนั้นยังไมปฏิบัติตาม นายจางอาจลงโทษอ่ืนตามกระบวนการลงโทษตามที่

บัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้ 

 (5) นายจางตองจัดใหมีสําเนาขอกําหนดวินัยในการทํางานไวใน

สถานที่ทํางานและตลอดระยะเวลาทํางานในจํานวนเพียงพอเพื่อใหแกลูกจางและสมาคม

ลูกจางที่ประสงค 

 (6) วินัยในการทํางานตองมีรายการดังตอไปน้ี 

 (ก) ประเภทของลูกจางที่ตองปฏิบัติตาม 

 (ข) สถานการณและสถานที่วินัยในการทํางานนั้นใชบังคับ 

 (ค) เน้ือหาของวินัยในการทํางานแตละขอ ซึ่งใชภาษาที่งาย

และชัดแจง สะดวกแกการเขาใจ 

 (ง) โทษซ่ึงจะลงแกลูกจางหากมีการฝาฝนวินัยขอน้ัน 

 มาตรา 82 (1) นายจางอาจพักงานลูกจางซ่ึงฝาฝนวินัยในการทํางานโดยไม

ตองจายคาจางเปนระยะเวลาไมเกินสองสัปดาหได 

 (2) นายจางอาจพักงานลูกจางเพ่ือการสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับ

การฝาฝนวินัยในการทํางานได หากนายจางสามารถพิสูจนถึงเจตนาวาจะเลิกจางลูกจางน้ัน 

 (3) ในกรณีที่นายจางตัดสินใจจะพักงานลูกจาง นายจางตองแจง

เปนหนังสือถึงขอหาและการกระทําที่เปนการฝาฝนวินัยในการทํางานของลูกจาง และตองให

เวลาเจ็ดวัน เพ่ือใหลูกจางน้ันสามารถชี้แจงแสดงหลักฐานเพ่ือปกปองตนเองได 

 (4) นายจางตองปรึกษากับผูนําสหภาพแรงงานซ่ึงประจํา

สถานที่ทํางานนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันเริ่มพักงาน 
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 (5) ภายในเจ็ดวันนับแตวันเริ่มพักงาน ผูนําสหภาพแรงงานซึ่ง

ประจําสถานที่ทํางานน้ันอาจพบหรือมีหนังสือถึงนายจางเพ่ือที่จะอธิบายถึงความตั้งใจของ

ลูกจางที่ถูกกลาวหา 

  (6) ภายในสิบสี่วันนับแตวันเร่ิมพักงาน นายจางตองทําการ

พิสูจนถึงการกระทําผิดวินัยในการทํางานของลูกจาง พิจารณาความเห็นของผูนําสหภาพ

แรงงานซึ่งประจําสถานที่ทํางานนั้น และตัดสินใจวาจะจางลูกจางนั้นตอไปหรือเลิกจางลูกจาง

นั้น 

 มาตรา 83  (1) ลูกจางซ่ึงฝาฝนวินัยในการทํางานหรือถูกกลาวหาวาฝาฝน

วินัยในการทํางานตองไดรับแจงเปนหนังสือ วาไดฝาฝนวินัยในการทํางานเรื่องใดและจะไดรับ

โทษสถานใด 

 (2) ลูกจางดังกลาวมีเวลาเจ็ดวันที่จะชี้แจงแสดงหลักฐานตอ

นายจางเพ่ือปกปองตนเองจากขอกลาวหาได 

 (3) ถาภายในเจ็ดวันลูกจางไมชี้แจงแสดงหลักฐานตอนายจาง 

หรือการชี้แจงแสดงหลักฐานนั้นไมเปนที่พอใจแกนายจาง นายจางอาจลงโทษทางวินัยแก

ลูกจางไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ี 

 (4) นายจางตองแจงใหผูนําสหภาพแรงงานซึ่งประจําสถานที่

ทํางานนั้นทราบถึงขอหาและการลงโทษทางวินัยตอลูกจาง 

 (5) ถาลูกจางไมพอใจตอการลงโทษทางวินัยของนายจาง 

ลูกจางนั้นอาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอเจาหนาที่แรงงานได ทั้งน้ี ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่

นายจางลงโทษ 

 (6) เม่ือรับคํารองจากลูกจางแลว เจาหนาที่แรงงานตองสอบสวน

ขอเท็จจริงจากนายจาง ลูกจาง และผูนําสหภาพแรงงานซึ่งประจําสถานที่ทํางานที่เก่ียวของกับ

เรื่องดังกลาว 

 (7) เจาหนาที่แรงงานมีอํานาจที่จะยืนยันหรือแกไขโทษทางวินัย

ได โดยพิจารณาจากน้ําหนักและสภาพแวดลอมของการฝาฝนวินัยในการทํางานนั้น 
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 (8) เจาหนาที่แรงงานตองแจงคําวินิจฉัยของตนเปนหนังสือให

นายจางทราบคําวินิจฉัยดังกลาวผูกพันนายจาง 

 มาตรา 84 (1) ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ี การเลิกสัญญาจาง

ลูกจางกระทําไดดวยเหตุดังตอไปน้ี 

 (ก) เม่ือนายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจางโดยไมแจงหรือ

แจงใหลูกจางทราบ 

 (ข) เม่ือลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจางโดยแจงหรือไม

แจงใหนายจางทราบ หรือลูกจางไมมาทํางานเปนเวลาหกวันทํางานติดตอกัน โดยมิไดแจง

เหตุผลหรือไดรับอนุญาตจากนายจาง 

 (ค) เม่ือลูกจางไมกลับมาทํางานภายในหกวันนับแตครบวัน

ลาโดยไมไดแจงเหตุผลหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษจากนายจาง 

 (2) ลูกจางที่ถูกเลิกสัญญาจางไมมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนการ

เลิกจางหรือเงินบําเหน็จใดๆ 

 มาตรา 85 (1) นายจางมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาจางตอลูกจางโดยไมตองแสดง

เหตุผลแหงการเลิกจางไดเฉพาะกรณีที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ 

 (2) นายจางที่ประสงคจะเลิกจางลูกจางเนื่องจากการฝาฝนวินัย

ในการทํางาน จะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 (ก) นายจางอาจพักงานลูกจางน้ันไดตามมาตรา 82 

 (ข) ภายในสิบส่ีวันลูกจางมิไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน    

หรือคําชี้แจงแสดงหลักฐานไมเปนที่พอใจ หรือผูนําสหภาพแรงงานไมไดกระทําการใดอันเปน

การปกปองลูกจางที่ถูกกลาวหาน้ัน นายจางยอมเลิกจางสัญญาจางกับลูกจางน้ันได 

 (ค) นายจางซ่ึงเลิกสัญญาจางลูกจางตองแจงการเลิกสัญญา

จางเปนหนังสือ โดยกลาวถึงเหตุผลแหงการเลิกสัญญาจาง และวัน เดือน ปที่การเลิกสัญญา

จางมีผล 

 (ง) นายจางตองแจงเปนทางการใหผูนําสหภาพแรงงานซึ่ง

ประจําสถานที่ทํางานนั้นทราบถึงการเลิกสัญญาจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เลิกสัญญาจาง 
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 มาตรา 86 (1) ลูกจางซึ่งไดกระทําหรือถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญา

นอกสถานที่ทํางาน นายจางอาจดําเนินการดังตอไปน้ีได 

 (ก) เม่ือคดีดังกลาวเขาสูศาล นายจางอาจใหลูกจางนั้นลา

โดยไมไดรับคาจางจนกวาศาลพิจารณาคดีนั้น 

 (ข) ลูกจางที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกนอยกวาหกเดือน 

นายจางอาจใหลูกจางลาโดยไมไดรับคาจางตลอดเวลาที่ถูกจําคุก หรือจะเลิกสัญญาจางและ

จายสิทธิประโยชนใหก็ได 

 (ค) ลูกจางที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตหกเดือนขึ้นไป 

นายจางจะเลิกจางสัญญาจางและจายสิทธิประโยชนใหตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ีก็ได 

 มาตรา 87 (1) ลูกจางที่ถูกกลาวหาวาลักทรัพยของนายจาง ของเพื่อน

รวมงาน หรือของลูกคา นายจางอาจดําเนินการดังตอไปน้ี 

 (ก) นายจางอาจพักงานลูกจางไดตามบทบัญญัติของ

กฎหมายน้ี 

 (ข) นายจางตองแจงเปนหนังสือตอเจาหนาที่แรงงานถึง

สภาพและการกระทําของนายจาง ทั้งน้ี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดเหตุลักทรัพย 

 (2) ในกรณีที่ลูกจางใหการรับวาไดลักทรัพย   หรือนายจางมีขอ

พิสูจนซึ่งมีเหตุผล นายจางอาจเลิกสัญญาจางลูกจางโดยแจงถึงขอพิสูจนเชนน้ันตอลูกจางและ

รับสําเนาหนังสือเลิกสัญญาจางและขอพิสูจนตอเจาหนาที่แรงงานและผูนําสหภาพแรงงานซ่ึง

ประจําสถานที่ทํางานนั้น 

 (3) ในกรณีที่ลูกจางไมใหการยอมรับหรือนายจางไมมีขอพิสูจน

วาลูกจางลักทรัพย นายจางอาจดําเนินคดีทางอาญาแกลูกจางนั้น และลูกจางนั้นอาจถูกพักงาน

ในระยะเวลาไมเกินสามเดือนจากวันที่เกิดเหตุนั้น ระหวางเวลาดังกลาว นายจางตองจาย

คาจางใหแกลูกจางเพียงครึ่งหน่ึงของคาจางปกติ 

 (4) ภายในเวลาสามเดือน ถาศาลพิพากษาวาลูกจางน้ันกระทํา

ผิด นายจางมีสิทธิที่จะเลิกจางลูกจางนั้น โดยลูกจางไมมีสิทธิไดรับผลประโยชนใดและคาจาง

อีกครึ่งหน่ึง 
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 (5) ถาศาลพิพากษายกฟอง นายจางอาจดําเนินการอยางใด

อยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

 (ก) รับลูกจางน้ันกลับเขาทํางาน 

 (ข) เลิกสัญญาจางและจายผลประโยชนตามบทบัญญัติของ

กฎหมายน้ี 

 (6) หากพนเวลาสามเดือนแลว การดําเนินคดีอาญายังไมเสร็จ

สิ้น นายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางคร่ึงหนึ่ง และหลังจากน้ันใหถือวาลูกจางลาโดยนายจาง

ไมตองจายคาจาง 

 (7) หากศาลพิพากษาลงโทษลูกจางเม่ือพนเวลาสามเดือนแลว 

นายจางเลิกสัญญาจางลูกจางได 

 (8) หากศาลพิพากษายกฟองลูกจางหลังจากพนเวลาสามเดือน

แลว นายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางคร่ึงหนึ่งตลอดสามเดือนแรก และนายจางอาจ

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตาม (5) ได 

 มาตรา 88 ลูกจางซึ่งกระทําผิดทางอาญาสถานอ่ืน จะไดรับโทษที่กําหนดไว

ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 

 มาตรา 89 นายจางที่ประสงคจะลงโทษซ่ึงเปนกรรมการสหภาพแรงงาน

สาขาจะตองแจงเปนหนังสือใหเจาหนาที่แรงงานทราบในโอกาสแรก11 

 

 2.3 หลักกฎหมายของประเทศเนปาล 

  ตามหลักกฎหมายของประเทศเนปาล  ไดบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับมาตรการ

ลงโทษทางวินัยไวในพระราชบัญญัติแรงงาน ค.ศ. 1992  

 หมวด 8  วินัยและการลงโทษ 

 มาตรา 50 ประเภทของการลงโทษ นายจางอาจลงโทษลูกจางสําหรับการ

กระทําผิดดังตอไปน้ี 

                                                           

         11 TANZANIA.  "Labouur  Act 1997"  http://natelx.ilo.org/txt/e98tza01.htm.  26 July 2003. 
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 (ก) ตักเตือน 

 (ข) งดการขึ้นเงินเดือนประจําป 

 (ค) พักงาน 

 (ง) เลิกจาง 

 มาตรา 51 การกระทําผิด เพ่ือประโยชนของมาตรา 50 การกระทําผิด

ดังตอไปน้ีของลูกจางถือเปนการกระทําผิด 

 (ก) กอใหเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บทางรางกายไมวาใชหรือไม

ใชอาวุธชนิดใดก็ตาม หรือมัดตัว หรือกักขังนายจาง หรือลูกจางคนหน่ึงคนใด หรือเขารวมใน

กิจกรรมที่เปนการกอความวุนวาย การทํารายรางกาย หรือการทําลายทรัพยสินในสถาน

ประกอบกิจการในกรณีที่เก่ียวกับขอพิพาทแรงงานหรือกรณีอ่ืน 

 (ข) กระทําการหรือกอใหผูอ่ืนกระทําการอันมีผลเปนปฏิปกษตอการ

ผลิตหรือการบริการของสถานประกอบกิจการ หรือกีดขวางการสงอาหาร หรือนํ้า หรือตัด

โทรศัพท หรือไฟฟา หรือขัดขวางการดําเนินการของสถานประกอบกิจการ 

 (ค) ลักทรัพยของสถานประกอบกิจการ หรือแสดงการทุจริตตอ

ธุรกิจของสถานประกอบกิจการ 

 (ง) ใหหรือรับทรัพยโดยไมชอบ (สินบน) 

 (จ) กระทําความผิดอาญาในเรื่องที่เก่ียวกับศีลธรรมและถูกจําคุกใน

ความผิดน้ัน 

  (ฉ) เขารวมหรือบังคับผูอ่ืนใหเขารวมในการนัดหยุดงานซึ่งผิดปกติ

หรือผิดกฎหมาย 

  (ช) เขารวมในการนัดหยุดงาน โดยมิไดดําเนินการที่กฎหมาย

กําหนด หรือตั้งใจที่จะถวงงานซึ่งเปนอันตรายตอประโยชนของสถานประกอบกิจการ 

  (ซ) จงใจทําลายหรือทําใหเสียหายแกทรัพยสินของสถานประกอบ

กิจการ หรือนําทรัพยสินดังกลาวออกนอกสถานประกอบกิจการ และใชหรือยอมใหผูอ่ืนใช

ทรัพยสินน้ัน โดยมิไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจหนาที่ 
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  (ฌ) จงใจฝาฝนคําสั่งหรือขอบังคับที่กําหนดในกฎหมายนี้หรือ

ระเบียบที่ออกตามกฎหมายน้ี หรือขอกําหนดใดที่สถานประกอบกิจการประกาศไว หรือ

ประพฤติอยางไมเหมาะสมตอลูกจางของสถานประกอบกิจการเปนอาจิณ 

  (ญ) ขาดงานหรือมาทํางานสายบอยคร้ังโดยไมไดรับอนุญาต 

  (ฎ) เสพสิ่งของที่มีแอลกอฮอลระหวางเวลาทํางานหรือกอนเขา

ทํางาน 

  (ฏ) กระทําการใดๆ ซึ่งในทางเปดเผยความลับของสถานประกอบ

กิจการ อันเปนเทคโนโลยีเฉพาะ โดยประสงคที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกสถานประกอบ

กิจการของนายจาง 

  (ด) จงใจใชอยางผิดวัตถุประสงคการใช หรือทําลายส่ิงของหรือ

อุปกรณที่ใชประโยชนในดานสวัสดิการ สุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจาง 

 มาตรา  52  การลงโทษ  

 (1) ลูกจางที่กระทําความผิดตามมาตรา 51 (ญ) (ฎ) (ฏ) หรือ (ด) 

อาจถูกเตือนเปนหนังสือ 

 (2) ลูกจางที่กระทําผิดตามมาตรา 51 (ฉ) (ช) (ซ) หรือ (ฌ) อาจถูก

งดการขึ้นเงินเดือนประจําป 

 (3) ลูกจางที่กระทําผิดตามมาตรา 51 (ข) (ค) หรือ (ง) อาจถูกพัก

งานในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

 (4) ลูกจางที่กระทําผิดตามมาตรา 51 (ก) (จ) อาจถูกเลิกจาง 

 (5) ลูกจางซึ่งกระทําผิดตาม (1) (2) หรือ (3) ซ้ําในเรื่องเดียวกันน้ัน 

อาจถูกเลิกจาง 

 มาตรา  53  การพิจารณา 

 (1) ลูกจางประจําหรือลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป 

มีสิทธิที่จะไดรับแจงขอหาการกระทําผิดและโทษที่อาจไดรับ   และภายในเวลาหาวันตาม

มาตรา 51 (1) และเจ็ดวันตามบทมาตรานั้น ลูกจางมีสิทธิชี้แจงแกขอกลาวหาได 
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 (2) ถาลูกจางไมยื่นคําชี้แจงภายในเวลาที่กําหนดใน (1) หรือคํา

ชี้แจงนั้นไมเปนที่พอใจ ลูกจางน้ันจะถูกลงโทษตามมาตรา 50 

 (3) ถาลูกจางไมรับการแจงใหสงคําชี้แจงตาม (1) หรือยังคงไมมา

ทํางาน ใหถือวาลูกจางนั้นไดรับแจงใหสงคําชี้แจงแลวตอเม่ือการแจงใหสงคําชี้แจงนั้นไดสง

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนและไดปดประกาศไวในสถานประกอบกิจการน้ัน12 

 

 2.4 หลักกฎหมายของประเทศมองโกเลีย 

 ตามหลักกฎหมายของประเทศมองโกเลีย ไดบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับ

มาตรการลงโทษทางวินัยไวในประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 1991 และฉบับแกไข ค.ศ. 1993 

ดังนี้ 

 มาตรา  58  ความรับผิดเก่ียวกับวินัยในการทํางาน 

 1. ฝายบริหารมีสิทธิกําหนดโทษที่จะลงแกลูกจาง ซึ่งไดกระทําการ

ฝาฝนวินัยในการทํางานในโทษดังตอไปนี้ (โดยการออกคําส่ัง การลงมติ และการวินิจฉัยชี้ขาด

ที่เหมาะสม) 

 (1)  ตําหนิ 

 (2) ปรับโดยหักจากคาจางไดถึงรอยละยี่สิบของคาจาง เปน

ระยะเวลาไดถึงสามเดือน 

 (3) เลิกจาง 

 2. การลงโทษไมอาจกระทําไดหลังจากระยะเวลาส้ินสุดแลวหนึ่ง

เดือนนับแตวันที่นายจางไดทราบความผิดน้ัน และเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดกระทําความผิด

นั้น 

 3. การลงโทษสองคร้ังในการกระทําผิดคร้ังหนึ่ง  หรือการกระทําผิด

คร้ังเดียวกัน  ไมอาจกระทําได 

 4. การบันทึกโทษทางวินัยลงในเอกสารการทํางาน ไมอาจกระทําได 

                                                           

         12 NEPAL.  "Labour Act 1992. Dated 15 may 1992"  http://natlex.ilo.org/txt/e92npl01.htm.  
26 July 2003. 
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 5. เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาหน่ึงปหลังจากที่ไดลงโทษทางวินัยแกลูกจาง

แลวใหถือวาลูกจางไมเคยถูกลงโทษทางวินัยใดมากอน13 

  

 2.5 หลักกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเยเมน 

 ตามหลักกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเยเมน  ไดบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับ

มาตรการลงโทษทางวินัยไวในประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 1995 ดังนี้ 

 มาตรา  93 บัญญัติวา ในกรณีที่ลูกจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ ซึ่งได

บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ หรือหนาที่ซึ่งไดระบุในสัญญาจางแรงงาน นายจางอาจลงโทษ

แกลูกจางน้ันดวยโทษประการหนึ่งประการใดดังตอไปน้ีได 

 (ก) แจงใหลูกจางสนใจตอการกระทําผิดเปนหนังสือ 

  (ข) เตือนลูกจางเปนหนังสือ 

 (ค) หักคาจางลูกจางในจํานวนไมเกินรอยละยี่สิบของคาจาง

พ้ืนฐาน  (ง) เลิกจางลูกจางโดยลูกจางยังมีสิทธิตามที่ กําหนดไวใน

ประมวลกฎหมายนี้ และบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานอ่ืน14 

 

 2.6 หลักกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

 ตามหลักกฎหมายของประเทศเวียดนาม ไดบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ

มาตรการลงโทษทางวินัยไวในประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 1994 ดังนี้ 

 หมวด 8 วินัยในการทํางานและการรับผิดชดใชคาเสียหาย 

 มาตรา  82 

                                                           

         13 “Law of Mongolia”  <http://www.indiana.edu/~mongsoc/mong/laborlaw.htm>.   
26 July 2003. 
         14 YEMEN.  “Labour Code, Act No.5 of 1995”  <http://natlex.ilo.org/txt/e95yem01.htm>.             
26 July 2003. 
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 (1) วินัยในการทํางานประกอบดวยกฎที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับ

กาลเวลา เทคโนโลยี และการจัดการดานการผลิตและธุรกิจ และสรางขึ้นเปนขอบังคับการทํางาน 

  ขอบังคับการทํางานจะตองไมขัดตอกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอ่ืน สถาน

ประกอบการที่จางลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป  จะตองจัดทําขอบังคับการทํางานเปนหนังสือ 

 (2) กอน จัดทํ าข อบั งคับการทํ างาน  นายจ า งต องปรึ กษาหา รือ กับ

กรรมการบริหารของสหภาพแรงงานของสถานประกอบการนั้น 

 (3) นายจางตองจดทะเบียนขอบังคับการทํางานกับสํานักแรงงานจังหวัด 

ขอบังคับการทํางานจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่จดทะเบียน ภายในสิบวันนับแตวันที่รับขอบังคับ

การทํางาน สํานักงานแรงงานจังหวัดตองแจงการจดทะเบียนนั้น หากระยะเวลาดังกลาวสิ้นสุด

ลงแลว ไมมีการแจงการจดทะเบียน ใหถือวาขอบังคับการทํางานนั้นมีผลใชบังคับ 

 มาตรา 83 

 (1) ขอบังคับการทํางานตองมีขอความสําคัญดังตอไปน้ี 

 (ก) ชั่วโมงการทํางานและเวลาพัก 

 (ข) คําสั่งของสถานประกอบการ 

 (ค) ความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทํางาน 

 (ง) การคุมครองปองกันทรัพยสิน และความลับในดานเทคโนโลยีและ

ธุรกิจของสถานประกอบการ  

 (จ) การกระทําหรือความประพฤติซึ่งฝาฝนวินัยในการทํางาน มาตรการ

ทางวินัย และมาตรการเกี่ยวกับการรับผิดชอบในวัตถุ 

 (2) ขอบังคับการทํางานจะตองใหลูกจางแตละคนทราบ ขอบังคับการทํางานที่

สําคัญตองปดประกาศไวในสถานประกอบการ 

 มาตรา  84   

 (1) ผูใดฝาฝนวินัยในการทํางาน จะถูกลงโทษอยางหน่ึงอยางใดตามความ

รายแรงของการฝาฝนดวยมาตรการทางวินัยดังตอไปน้ี 

 (ก) ติเตียน 

 (ข) ยายไปยังงานที่ไดคาจางต่ํากวาเปนเวลาไมเกินหกเดือน 
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 (ค) เลิกจาง 

 (2) การลงโทษดวยโทษหลายสถานไมอาจกระทําไดในการฝาฝนวินัยในการ

ทํางานหนึ่งคร้ัง 

 มาตรา 85 

 (1) การเลิกจางอาจใชเปนมาตรการในการลงโทษไดเฉพาะในกรณี 

 (ก) ลูกจางซึ่งลักทรัพย เปดเผยความลับทางเทคโนโลยี หรือธุรกิจ หรือ

กระทําประการอ่ืนซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยสินหรือประโยชนของ

สถานประกอบการ 

 (ข) ลูกจางซึ่งถูกลงโทษใหยายไปทํางานอ่ืน   และไดกระทําการฝาฝน

วินัยในการทํางานเร่ืองเดิมอีกภายในระยะเวลาที่ไดรับการลงโทษนั้น 

 (ค) ลูกจางซ่ึงขาดงานไปโดยปราศจากเหตุผลสมควรเปนเวลารวมทั้งสิ้น

เจ็ดวันตอเดือนหรือย่ีสิบวันตอป 

 (2) เม่ือเลิกจางลูกจางดังเหตุขางตนแลว นายจางตองแจงใหสํานักงาน

แรงงานจังหวัด 

 มาตรา 86 มาตรการทางวินัยจักตองดําเนินการภายในสามเดือนนับแตวันที่

ลูกจางฝาฝนวินัยในการทํางาน สําหรับกรณีพิเศษตองไมเกินกวาหกเดือน 

 มาตรา  87 

 (1) ในการดําเนินมาตรการทางวินัย นายจางตองสืบคนพยานหลักฐานของ

การกระทําผิดน้ัน  

 (2) ลูกจางมีสิทธิที่จะเสนอขอความจริง  หรือขอความชวยเหลือจาก

ทนายความ สภาการปองกันประชาชน หรือบุคคลอ่ืนที่ใหการคุมครอง 

 (3) การสอบสวนเพื่อดําเนินมาตรการทางวินัยจักตองกระทําตอหนาบุคคลท่ี

เก่ียวของและมีผูแทนของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานคนหนึ่งรวมอยูดวย 

 (4) การดําเนินมาตรการทางวินัยตองบันทึกไวเปนหลักฐาน 

 มาตรา  88 
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 (1) ภายในสามเดือนนับแตวันที่ลูกจางถูกลงโทษติเตียน หรือภายในหกเดือน

นับแตวันที่ลูกจางถูกลงโทษยายไปยังงานที่ไดคาจางต่ํากวา  หากลูกจางน้ันไมไดฝาฝนวินัยใน 

การทํางานเร่ืองน้ันอีก ใหถือวาการลงโทษครั้งน้ันไดรับการเพิกถอนไป 

 (2) ลูกจางซ่ึงถูกลงโทษยายไปยังงานที่ไดคาจางต่ํากวาหากไดทํางานน้ัน

มาแลวครบก่ึงหน่ึงของระยะเวลาที่ถูกลงโทษ และไดแกไขวิถีการทํางานและปฏิบัติตนดีขึ้น 

นายจางตองพิจารณาลดระยะเวลาการลงโทษที่เหลือลง 

 มาตรา 89 ลูกจางซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องมือและอุปกรณ หรือทํา

ใหทรัพยสินของสถานประกอบการเสียหาย จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายน้ันภายใตบังคับของ

กฎหมายน้ี หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอและมิใชกรณีที่รายแรง 

จํานวนคาเสียหายที่ลูกจางจะตองชดใชจะตองไมเกินกวาคาจางสามเดือน และตองหักจาก

ลูกจางในจํานวนที่บัญญัติไวในมาตรา 60 

 มาตรา 90 ลูกจางซ่ึงทําใหเคร่ืองมือและอุปกรณ หรือทําใหทรัพยสินซึ่งอยูใน

ความควบคุมของตนสูญเสียหรือใชวัสดุอยางส้ินเปลืองจะตองรับผิดชดใชคาเสียหาย15 

 

3.  แนวปฏิบัติตามหลักกฎหมายเยอรมัน 

ประเทศสหพันธสาธารณะรัฐเยอรมันเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ

จํานวนมาก มีการบริหารงานอยางเปนระบบ อีกทั้งมีแนวความคิดในการริเร่ิมกฎหมายการ

บริหารแรงงาน เพ่ือตองการใหผูแทนลูกจางมีสิทธิในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในแตละ

สถานประกอบการ ระบบการบริหารแรงงานดังกลาวไดแกพระราชบัญญัติธรรมนูญ

บริหารธุรกิจ (Betriebsverfassungs Gesetz) และกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ (Mitbestimmungs   Gesetz) ดังนี้      

3.1  รัฐบัญญัติธรรมนูญบริหารธุรกิจ ค.ศ.1952 ไดกําหนดสาระสําคัญเก่ียวกับ

หลักเกณฑการกําหนดโทษทางวินัย โดยจะตองมีคณะกรรมการลูกจางเขารวมพิจารณาและให

ความยินยอมในการลงโทษลูกจางน้ัน และถาไมมีขอตกลงกําหนดเอาไวเปนอยางอ่ืนโดยปกติ

                                                           

         15 VIETNAM.  “Labour Code, Dated 23 June 
1994” http://natlex.ilo.org/txt/e94vnm01.htm>.  26 July 2003 
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 3.1.1 นายจางสามารถลงโทษไดตามที่เห็นสมควรเม่ือไดมีการประกาศอยาง

แจงชัดใหลูกจางไดทราบถึงระเบียบนั้นแลว  

 3.1.2  จะตองมีการระบุโทษเอาไวอยางแจงชัดวาจะลงโทษอยางไรบางเม่ือ

ลูกจางไดทําการฝาฝนระเบียบ 

 3.1.3  กอนการลงโทษจะตองมีกระบวนพิจารณาความผิดและลูกจางมีสิทธิที่

จะไดรับรูกระบวนพิจารณาน้ันพรอมทั้งมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือตามกฎหมาย 

 3.1.4 คณะกรรมการลูกจางจะตองมีสิทธิเขารวมในการพิจารณานั้น  

โทษน้ันจะตองไมเกินไปกวาการตัดเงินที่มีจํานวนที่แนนอน16  3.1.5 

3.2  กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ   ไดกําหนดสาระสําคัญเก่ียวกับ

หลักเกณฑการกําหนดโทษทางวินัย โดยจะตองมีคนงานเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณา

ตัดสินใจในแตละสถานประกอบกิจการที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด หรือหุนสวน

จํากัด ประเภทมีหุนในตลาดหลักทรัพย ตลอดจนสหกรณที่มีลูกจางตั้งแต 2,000 คน ขึ้นไป 

โดยกําหนดหลักเกณฑฝายลูกจางไวดังนี้  

3.2.1 การใหสิทธิผูแทนฝายลูกจางในการเขามาเปนคณะกรรมการสูงสุดของ

บริษัท ซึ่งเรียกวา คณะกรรมการอํานวยการ (Supervisory Councils) หรือ (Aufsichtsrat) 

คณะกรรมการนี้เปนองคกรสูงสุดของบริษัทในการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงาน 

เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว   ทั้งมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนคณะ

กรรมการบริหาร สําหรับบริษัทที่มีลูกจางไมเกิน 10,000 คน  จะประกอบดวยกรรมการจํานวน 

12 คน เปนกรรมการจากฝายผูถือหุน 6 คน และจากฝายลูกจาง 6 คน 

 3.2.2   การใหสิทธิคณะที่ปรึกษาธุรกิจในการเขามาเปนผูแทนของลูกจางใน

แตละสถานประกอบกิจการ ซึ่งเรียกวา  ผูควบคุมธุรกิจ  มีอํานาจหนาที่ในการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ สวนรวมในการทํางาน สิทธิในการใหคําปรึกษา และการไดรับขาวสารในเรื่องเก่ียวกับ

                                                           

         16 ประมวล เฉลียว.  “รูปแบบองคกรของลูกจางในการเขาไปมีสวนรวมบริหารแรงงานตาม
ธรรมนูญบริหารธุรกิจของเยอรมัน.”  หนา 22. 
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 (1)   การโยกยายหนาที่การงาน         ตัดสินใจรวมกัน            

 (2)   การเลิกจาง                                   ,,                              

ขอปฏิบัติในการทํางาน                     ,,   17                          (3)   

  

4.  แนวปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม  SA 8000 

 มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม  (Social Accountability 8000) เปนขอบัญญัติ

ที่จัดทําขึ้นโดยองคกรเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา (Social Accountability International) 

ซึ่งอางอิงมาจากหลักเกณฑ ดังนี้ 

 1) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 29 และ 105 วาดวยการ

บังคับใชแรงงานและการใชแรงงานเพื่อการหักหน้ี 

 2) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 วาดวยเสรีภาพในการ

สมาคม 

                                                           

         17 ไพศิษฐ   พิพัฒนกุล.  “การบริหารงานโดยใหพนักงานมีสวนรวมแบบญี่ปุนกับแบบเยอรมัน.” 

เอกสารประกอบการสัมนา สภาองคการนายจางแหงประเทศไทย.  มกราคม 2526, หนา 5-22. 
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 3) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวม

เจรจาตอรอง 

 4) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 100 และ 111 วาดวย

คาตอบแทนการทํางานที่เทาเทียมกันของคนงานชายและหญิงสําหรับงานอยางเดียวกันและ

การเลือกปฏิบัติ 

 5) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 135 วาดวยผูแทนลูกจาง 

 6) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 155 และขอแนะฉบับที่ 164 

วาดวยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน 

 7) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 159 วาดวยการฟนฟู

สมรรถนะอาชีพและการจางงานของคนพิการ 

 8) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 177 วาดวยการรับงานไปทํา

ที่บาน 

 9) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่ไม

สมควรที่สุดของการใชแรงงานเด็ก 

 10) ปฏิญญาสากล วาดวยสิทธิมนุษยชน 

 11) อนุสัญญาองคการสหประชาชาติ วาดวยแรงงานเด็ก 

 12) อนุสัญญาองคการสหประชาชาติในการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก

รูปแบบ 

 ขอกําหนดมาตรฐาน SA 8000 (Social Accountability 8000) ฉบับป 2000 มี

สาระสําคัญเก่ียวกับเรื่องดังตอไปน้ี   

 1. การใชแรงงานเด็ก 

 2. การบังคับใชแรงงาน 

 3. ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

 4. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมเจรจาตอรอง 

 5. การเลือกปฏิบัติ 

 6. การลงโทษทางวินัย 
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 7. ชั่วโมงการทํางานและการทํางานลวงเวลา 

 8. คาตอบแทน 

 9. ระบบการจัดการ  

 ในขอกําหนดขอที่ 6 เก่ียวกับ “การลงโทษทางวินัย”  (Disciplinary Practices)  

โดยมีหลักเกณฑวา  นายจางตองปฏิบัติตอพนักงาน  ลูกจางทุกคน  คนดวยความเคารพใน

ศักด์ิศรีของมนุษย  หามไมใหมีการบังคับขูเข็ญ  หรือการทําทารุณตอลูกจาง  ไมวาจะเปนทาง

รางกาย  เพศ  จิตใจ  หรือโดยวาจา  การลงโทษทางวินัยจะตองโปรงใสและเปนธรรมดวย18 

 ในขอกําหนดที่ 8  เก่ียวกับ “คาตอบแทน”  (Remuneration)  โดยมีหลักเกณฑวา

บริษัทตองจายคาจางแกลูกจางอยางนอยเทากับอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือตามมาตรฐานขั้น

ต่ําของอุตสาหกรรมน้ันๆ  และตองเพียงพอสําหรับความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของลูกจาง  และการ

จายคาตอบแทนการทํางานแตละงวดลูกจาง จะตองไดรับทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

สวนประกอบของคาจางและสิทธิประโยชนตางๆ  ที่เขาไดรับการจายคาตอบแทนฯ ดังกลาว  

อาจจายในรูปเงินสดหรือเช็คก็ได  ทั้งน้ี  ใหเปนไปตามความสะดวกของลูกจาง 

 การหักคาจางเพ่ือการลงโทษทางวินัยจะกระทํามิได  นอกจากนี้บริษัทตองรับรอง

วาจะไมใชวิธีการทดลองงานลูกจางหรือทําสัญญาจางระยะสั้นๆ  หรือมีการวาจางใหมเปน

ระยะๆ  เพ่ือหลีกเลี่ยงการไมใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย  หรือหลีกเลี่ยงความ

รับผิดชอบตามกฎหมายประกันสังคม19 

 มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม  SA 8000 มีหลักเกณฑเก่ียวกับการลงโทษ

ทางวินัยซึ่งบัญญัติไวในขอกําหนดวาดวยเรื่อง การลงโทษทางวินัย และเรื่องคาตอบแทน โดย

มีแนวปฏิบัติวา 

 1.1 ตองยึดแนวปฏิบัติการลงโทษทางวินัยเปนลายลักษณอักษรดวยความเปน

ธรรม 

                                                           

         18 วิฑูรย  สิมะโชคดี.  “มาตรฐานดานความรับผิดชอบตอสังคม.”  รพี’46  คณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  หนา 85. 
         19 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน.  “คูมือมาตรฐาน
แรงงานเพื่อการสงออกสําหรับสถานประกอบกิจการ.”  พ.ศ.2546, หนา 19. 
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 1.2 ตองไมใชการลงโทษทางรางกาย หรือขูวาจะใชกําลังลงโทษ 

 1.3 การหักคาจางเพ่ือการลงโทษทางวินัยจะกระทํามิได 

 อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติมาตรฐานอ่ืนซ่ึงไดกําหนดเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยไว เชน 

 (1) มาตรฐานแมทเทล  วาดวยหลักการผลิตที่ เปนสากลทั่วโลก  ซึ่งอยูใน

ขอกําหนดวาดวยเรื่อง แรงงานบังคับ  (Forced Labour)  โดยมีแนวปฏิบัติวา  ตองจัดใหมีการ

ปฐมนิเทศเร่ืองหลักการ GMP ตอพนักงานทุกคนรวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัททองถิ่นดวย  

โดยกลาวถึงคาจาง  ชั่วโมงการทํางาน  กฎในการพักอาศัย  การใชหองอาหาร  กระบวนการ

รองทุกข  การลงโทษทางวินัย  การฝกอบรมเรื่องความปลอดภัย  การอพยพ  การปองกัน

อัคคีภัย  โอกาสในการสรางความกาวหนาและการนําชมโรงงาน 

 (2) มาตรฐานแรงงาน วาดวยหลักจรรยาบรรณของบริษัทไนก้ีซึ่งอยูในขอกําหนด

วาดวย เรื่องการจายเงินตอบแทน โดยมีแนวปฏิบัติวาผูประกอบการตองรับรองวาจะจาย

คาจางแรงงานอยางนอยขั้นต่ําสุดของคาจางแรงงานที่กําหนดไวในภาคอุตสาหกรรมนั้นแลวแต

วาอัตราไหนจะมาก มีการจัดทําบัญชีคาจางแรงงานทุกรอบระยะบัญชีใหแกลูกจางแตละคนไว

อยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร และจะตองไมมีบทลงโทษโดยการหักคาจางแรงงาน ซึ่ง

เปนไปตามนโยบายมาตรฐานของไนกี้ที่ไดกําหนดไว 

 (3) จรรยาบรรณแรงงานของ อาดิดาส-ซาโลมอน ซึ่งอยูในขอกําหนดวาดวยเรื่อง

การใชมาตรการทางวินัย โดยมีแนวปฏิบัติวา ลูกจางจะตองไดรับการปฏิบัติอยางใหเกียรติหาม

มิใหกระทําการทารุณตอลูกจางไมวาจะเปนทางรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ หรือโดยทางวาจาก็

ตาม 20 

 จะเห็นไดวา  แนวปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000 นั้น  ได

เห็นถึงความสําคัญเก่ียวกับเร่ือง  การลงโทษทางวินัย  ใหนายจางพึงปฏิบัติตอลูกจาง  โดยจัก

ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยบนพ้ืนฐานเทาเทียมกัน  โดยไมใชวิธีการบังคับขูเข็ญ  

ทารุณ  ไมวาจะเปนทางรางกาย  เพศ  จิตใจ  หรือการใชวาจาก็ตาม  และการลงโทษตองมี

มาตรการโปรงใสและเปนธรรม  อีกทั้งการลงโทษโดยออมในเร่ือง  คาตอบแทน  ใหนายจางพึง

                                                           

         20 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน.  “คูมือมาตรฐาน
แรงงานเพื่อการสงออกสําหรับสถานประกอบกิจการ.”  พ.ศ. 2546, หนา 22. 
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5.  หลักกฎหมายไทย 

 5.1 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540   

  มาตรา  4  กําหนดไววา  “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย   สิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลยอมไดรับความคุมครอง”   

  มาตรา 31 กําหนดไววา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย....” 

 5.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 583 ซึ่งบัญญัติวาถาลูกจางจงใจขัด

คําส่ังของนายจางอันชอบดวยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไมนําพาตอคําส่ังเชนวาน้ันเปนอาจิณก็ดี 

นายจางจะไลออกโดยมิจักตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได 

 5.3 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

  มาตรา 76 บัญญัติวาหามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลาคาทํางานใน

วันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด เปนตน 
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  มาตรา 108 บัญญัติวาใหนายจางมีอํานาจในการออกขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางาน  และใหนายจางประกาศใชขอบังคับแกลูกจาง  โดยในขอบังคับนั้นอยางนอยตองมี

รายละเอียดเก่ียวกับรายการตามที่บัญญัติไว ซึ่งมีรายการเร่ืองวินัยและโทษทางวินัยไวดวย  

  มาตรา 116 บัญญัติวาหามมิใหนายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางการ

สอบสวน เวนแตจะมีขอบังคับหรือขอตกลง นายจางจะตองมีคําสั่งพักงานเปนหนังสือระบุ

ความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ดวัน ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตาม

อัตราที่กําหนดไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ทั้งน้ี อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหา

สิบของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกส่ังพักงาน 

 5.4 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518   

  มาตรา 31  บัญญัติวา  ในกรณีลูกจางฝาฝนขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอัน

ชอบดวยกฎหมายของนายจางแมจะเปนชวงระหวางการไดสิทธิคุมครองตามกฎหมายก็ตาม  

กลาวคือ  อยูในระหวางการเจรจา  การไกลเกลี่ย  หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน  นายจาง

อาจเลิกจางได 

  มาตรา 52 ซึ่งบัญญัติหามมิใหนายจางเลิกจาง ลดคาจาง ลงโทษ ขัดขวางการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการลูกจางหรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไม

สามารถทํางานอยูตอไปได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน 

  มาตรา 123 ซึ่งบัญญัติวาในกรณีลูกจางฝาฝนขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งอัน

ชอบดวยกฎหมายของนายจาง แมจะเปนชวงในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือ

คําชี้ขาดมีผลใชบังคับ ก็มีผลใหนายจางเลิกจางได 

5.5 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

มาตรา 49 ซึ่งบัญญัติวาในกรณีนายจางเลิกจางโดยลูกจางไมไดกระทําความผิด เปนการเลิก

จางโดยไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทํางานตอไป 

หรือใหนายจางชดใชคาเสียหายแทน  

 

6.  คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 

 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาในคดีที่เก่ียวกับ “การลงโทษทางวินัย” ไวดังนี้ 
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 6.1    ปญหาเก่ียวกับความผิดที่จะลงโทษทางวินัยได  

  6.1.1  คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการเขาหรือออกนอกบริเวณสถาน

ประกอบกิจการมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 568/2527    วินิจฉัยวา ลูกจางที่ไมยอมเปดถุง  หรือ 

ภาชนะที่จะนําออกนอกโรงงานใหยามรักษาการณตรวจกอนเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

6.1.2  คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการตรวจรางกายประจําป  หรือตรวจ

เพ่ือทราบผลการเปนโรคอันเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน  มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3211/2545 

วินิจฉัยวา คําสั่งของนายจางที่สั่งใหลูกจางซึ่งยื่นใบลาปวยโดยมีใบรับรองของแพทยผูหน่ึงวา

เปนโรคปอดอักเสบ ไปรับการตรวจท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากนายจางมีขอสงสัยตาม

สมควรวาลูกจางปวยเปนโรคดังกลาวจริงตามที่แพทยรับรองมาหรือไมโดยนายจาง

ประสานงาน ออกคาใชจายในการตรวจ และอนุญาตใหลูกจางไปตรวจโดยไดรับคาจาง  เปน

คําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม 

6.1.3 คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการอยูหรือการใชหอพักมีคําพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1322/2523 วินิจฉัยวา การเลนการพนันในหอพัก ถือวาเปนการฝาฝนขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานในกรณีที่รายแรง และมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1684/2526 วินิจฉัยวา 

ลูกจางเลนการพนันนอกสถานที่ทําการและนอกเวลาปฏิบัติงาน เปนความผิดวินัยตาม

ขอบังคับ เชนกัน 

6.1.4  คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการชวยเหลือนายจางในเร่ืองอ่ืน มีคํา

พิพากษาศาลฎีกาที่ 5114/2545 วินิจฉัยวา นายจางมีขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ขอ 1 หาม

ชวยเหลือสนับสนุน ชักจูงรูเห็นเปนใจ หรือเพิกเฉยตอการกระทําผิดของพนักงานอ่ืน ขอ 2 

พนักงานตองระวังทรัพยสินของบริษัทฯมิใหสูญหายหรือถูกทําลายไป แมจะไมใชหนาที่

โดยตรงของตน  นายจางขอความรวมมือจากลูกจางใหแจงรายละเอียดเรื่องสถานที่ทํางาน ที่

อยูอาศัยและหรือรายละเอียดอ่ืนๆของลูกจางอีกคนหนึ่ง ใหบริษัทฯทรายภายในกําหนด 1 

เดือน แมนายจางจะอางอํานาจตามขอบังคับก็ตาม แตเร่ืองที่ใหลูกจางทําน้ันมิใชเร่ืองที่

เก่ียวกับการทํางานตามหนาที่ของลูกจางและมีลักษณะเปนการขอความรวมมือชวยเหลือ ถือ

ไมไดวาเปนคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมของนายจาง 
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6.1.5  คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการควบคุมพฤติกรรมของลูกจางนอก

เวลาทํางานปกติ ซึ่งมีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไวดังตอไปน้ี 

 (1)    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3541/2527 ความประพฤติของ

พนักงานเปนสวนสําคัญเก่ียวกับความมั่นคงของธนาคาร การที่ลูกจางกูยืมเงินจากลูกคา โดย

ลูกคาจะสมัครใจใหลูกจางกูยืมหรือไมก็ตาม เปนการกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงและกิจการ

ของนายจาง ถือวาลูกจางฝาฝนคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของนายจางเปนกรณีรายแรง ซึ่ง

นายจางมีสิทธิเลิกจางโดยไมตองจายเงินชดเชย 

(2)  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3862/2530 ลูกจางเขาไปมีสวนรวมใน

การประกอบกิจการผลไมแชแข็งกับหางหุนสวนจํากัดมารูไทย อันเปนธุรกิจที่นายจางประกอบ

อยูและเปนการแขงขันกับธุรกิจของนายจาง ลูกจางยอมมีความผิดรายแรง 

   (3)   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3831/2542 การท่ีลูกจางเขาไปมีสวน

รวมในการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพเชนเดียวกับที่นายจางประกอบอยู เปนการแขงขันกับ

ธุรกิจของนายจางในขณะที่ยังเปนลูกจางอยู กรณีถือไดวาลูกจางไดแสวงหาประโยชนสวนตัว

จากหนาที่การงานโดยทํางานใหแกธุรกิจที่แขงขันกับนายจางทําใหนายจางไดรับความเสียหาย

อยางรายแรงถือวาลูกจางฝาฝนระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน นายจางจึงมีสิทธิเลิกจาง

   (4)   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5609/2542  ลูกจางมีชูกับพนักงาน

ชายซ่ึงเปนชางประจําโรงแรมของนายจาง แมจะไมไดเกิดขึ้นภายในบริเวณโรงแรม หรือใน

เวลาทํางาน ก็ถือไดวาเปนการไมรักษาเกียรติและเปนการประพฤติชั่ว ซึ่งเปนการละเมิดตอ

ศีลธรรมอันดีอยางรายแรง การกระทําของลูกจางสงผลกระทบโดยตรงตอการปกครองบังคับ

บัญชา รวมทั้งชื่อเสียงของโรงแรม เน่ืองจากลูกจางมีตําแหนงฝายบริหารเปนถึงผูจัดการแผนก

ตอนรับ แตกลับมีความประพฤติชั่วเปนตัวอยางที่ไมดีแกพนักงานอ่ืนๆ การกระทําของลูกจาง

จึงเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของนายจางเปนกรณีรายแรง นายจางจึง

มีสิทธิเลิกจาง 

 6.2 ปญหาเก่ียวกับประเภทของโทษทางวินัยที่จะลงแกลูกจาง 

 6.2.1   คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการพักงานดังน้ี  
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(1)    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9330/2542 เม่ือลูกจางยอมรับวาไดกระทํา

ความผิดจริง นายจางก็มีอํานาจลงโทษลูกจางดวยการพักงานได ดังน้ัน การพักงานดังกลาวจึงเปน

การพักงานเน่ืองจากการลงโทษทางวินัยแกลูกจางเพราะลูกจางกระทําความผิด  

(2)    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2216/2533 ระเบียบขอบังคับของนายจาง

ที่ระบุการลงโทษทางวินัยแกพนักงานที่กระทําความผิดฯวา... 

(3)  ใหพักงานชั่วคราวโดยไมจายคาจางในระหวางน้ัน การใหพักงานที่

จะเปนการลงโทษทางวินัยตามระเบียบขอบังคับดังกลาว จะตองเปนการใหพักงานชั่วคราวโดยไม

จายคาจางในระหวางน้ัน นายจางใหลูกจางพักงานชั่วคราวเพื่อสอบสวน โดยจายคาจางใหลูกจาง

ตามปกติ จึงไมถือเปนการลงโทษในความผิดที่ลูกจางไดกระทําไปแลว 

6.3 ปญหาเก่ียวกับการลงโทษซ้ําในการกระทําผิดคร้ังเดียว 

6.3.1 คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการลงโทษซํ้าในการกระทําผิดคร้ัง

เดียวมีคําพิพากษาศาลฎีกาดังตอไปน้ี 

 (1) คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1043/2527 ตามขอบังคับการลงโทษ

ทางวินัยของนายจาง 4 กรณี คือ การตักเตือน ตัดคาจาง ลดคาจาง หรือใหออกจากงานอยาง

ใดอยางหนึ่ง ลูกจางทําผิดวินัยฐานขาดงาน นายจางเลือกวิธีลงโทษโดยการตัดคาจาง  จึง

เทากับความผิดดังกลาวไดหมดไปโดยการลงโทษตัดคาจางแลว ลูกจางมิไดกระทําความผิดขึ้น

ใหมอีก นายจางจะนําความผิดที่ไดลงโทษลูกจางไปแลวมาเปนเหตุเลิกจางอีกหาไดไม     

 (2) คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1218/2535  ลูกจางกระทําผิดฐานละ

ทิ้งหนาที่รวม 3 คร้ัง ซึ่งการละทิ้งหนาที่ใน 2 คร้ังแรก นายจางลงโทษลูกจางดวยการตักเตือน

เปนหนังสือทั้งสองคร้ัง ในครั้งที่ 3 นายจางก็ลงโทษโจทกเพียงการตักเตือนเปนหนังสืออีก การ

ตักเตือนเปนหนังสือหมายความวาหามกระทําผิดเรื่องน้ันซ้ําอีก มิฉะน้ันจะลงโทษสถานหนัก 

แตไมปรากฏวาลูกจางไดกระทําผิดฐานละทิ้งหนาที่เปนคร้ังที่ 4 อันจะเปนการกระทําผิดซํ้าคํา

เตือนซึ่งไดเตือนไวแลวรวม 3 คร้ัง  การที่นายจางลงโทษเลิกจางลูกจางโดยอางเหตุวาได

ตักเตือนแลวนั้น จึงเทากับวาลูกจางกระทําผิดคร้ังเดียวแตถูกลงโทษถึงสองคร้ัง การเลิกจาง

ลูกจางจึงไมชอบ  

 

DPU



 

79

 (3) คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1128/2544 นายจางลงโทษลูกจางโดย

ออกใบเตือน 1 ใบและหักคาจางรอยละ 10 นายจางมีขอบังคับเก่ียวกับการทํางานกําหนด

ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยวา “พนักงานที่ประพฤติผิดกฎขอบังคับของโรงแรมจะไดรับการ

พิจารณาลงโทษ ซึ่งโดยทั่วไปแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

กระทําผิดคร้ังที่   1   ไดรับหนังสือเตือนคร้ังแรก 

กระทําผิดคร้ังที่   2   ไดรับหนังสือเตือนคร้ังที่สอง 

กระทําผิดคร้ังที่   3   ถูกพักงานโดยไมไดรับคาจาง 

กระทําผิดคร้ังที่   4   เลิกจาง 

 และตามประกาศของนายจางไดกําหนดการลงโทษทางวินัยพนักงานใหมวา 

  “พนักงานที่ไดรับใบเตือนความประพฤติ 1 ใบ จะถูกลดเงินเดือน 5%  

  พนักงานที่ไดรับใบเตือนความประพฤติ  2 ใบ จะถูกลดเงินเดือน 10% 

   พนักงานที่ไดรับใบเตือนความประพฤติ  3 ใบ เลิกจาง”... 

ประกาศของนายจางดังกลาวกําหนดโทษทางวินัยลูกจางที่ฝาฝนขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานหนักขึ้นกวาที่กําหนดไวเดิมในคูมือพนักงาน ยอมไมเปนคุณแกลูกจางของ

จําเลยยิ่งกวา การท่ีนายจางปดประกาศ ใหลูกจางทราบแลว แมจะไมมีลูกจางคนใดคัดคานก็

ตาม ก็ยังไมอาจถือวาลูกจางใหความยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

ดังกลาวแลว  ดังนั้นจํานายจางไมอาจท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการลงโทษหนักงานที่ฝาฝนระเบียบ

ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานใหผิดไปจากวิธีการลงโทษเดิม ตามที่กําหนดไวในคูมือพนักงาน

ได... 

ทั้งยังมีคําวินิจฉัยในทํานองเดียวกัน   เชน   คําพิพากษาศาลฎีกาที่

1244/2541, 5864/2531 เปนตน 

6.4 ปญหาเก่ียวกับระยะเวลาที่ทําใหความผิดทางวินัยระงับลง 

6.4.1  คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ทําใหความผิดทางวินัย

ระงับลงมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 362/2525 ลูกจางฝาฝนขอบังคับฐานมาทํางานสายในป 

พ.ศ.2522 ถึงป พ.ศ.2524 รวม 14 คร้ัง ตามขอบังคับของนายจาง ลูกจางจะไดรับการตักเตือน

เปนลายลักษณอักษร หรือถูกตัดคาจาง นายจางทําหนังสือเตือน 10 ฉบับ และครั้งสุดทายได
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6.5 ปญหาเก่ียวกับการดําเนินมาตรการทางวินัย   

 6.5.1  คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการดําเนินมาตรการทางวินัย มีคํา

พิพากษาศาลฎีกาที่ 8448/2544 นายจางมีขอบังคับเก่ียวกับการทํางานหามลูกจางวิวาทหรือ

ทํารายรางกายขณะปฏิบัติหนาที่ในบริษัท เม่ือลูกจางทํารายรางกายเพ่ือนรวมงานที่ราน

กวยเตี๋ยวขางบริษัทนายจาง จึงถือไมไดวาลูกจางฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของ

นายจาง  

 6.6 ปญหาเก่ียวกับการลงโทษ    

 6.6.1 คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการลงโทษ 

 (1)   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1896/2543 นายจางมีคําสั่งพักงาน

ลูกจางคร้ังแรกโดยไมจายคาจางและยายลูกจางไปอยูแผนกจัดสงมีหนาที่รับสงและบรรจุน้ํามัน

ลงถัง และมอบหมายใหลูกจางทําความสะอาดพ้ืนบริเวณที่น้ํามันหก ลูกจางไมยอมทํา นายจาง

มีคําสั่งพักงานคร้ังที่สอง และใชใหลูกจางตักนํ้ามันและไขน้ํามันขึ้นจากทอนํ้า ซึ่งทอดังกลาว

เปนทอนํ้ารวมในโรงงานมีน้ําสกปรกไหลผานมาดวย ลูกจางไมยอมทํา นายจางสั่งพักงานอีก

เพ่ือรอการสอบสวนและเลิกจางลูกจาง  คําสั่งที่นายจางใหลูกจางไปทําความสะอาด เปนคําส่ัง

ที่ไมเคยสั่งใหลูกจางคนอ่ืนทํา เปนคําส่ังที่ไมเปนธรรม เปนการกลั่นแกลงลูกจาง  

  (2)  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5515/2540 นายจางมีคําส่ังใหลูกจางไป

ทําความสะอาดแครหรือหางรถเทรลเลอรครั้งละ 1 วัน เปนคําส่ังที่นายจางใชปฎิบัติตาม

ประเพณีของทางแผนกขนสง ในกรณีที่พนักงานขับรถของนายจางไปเกิดอุบัติเหตุในขณะ

ปฏิบัติงานในหนาที่ตลอดมา และพนักงานอ่ืนของนายจางที่เปนพนักงานขับรถก็ยอมรับปฏิบัติ

ตามเชนนี้ กรณีถือไดวาเปนระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานอยางหนึ่งของนายจางแมจะ

มิไดระบุเปนลายลักษณอักษร ก็ใชบังคับไดทั้งตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของนายจางไม

ปรากฏวาการทําความสะอาดแครเปนการลงโทษทางวินัยของนายจาง การที่นายจาง

มอบหมายใหพนักงานขับรถรวมทั้งลูกจางที่ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุลางแครหรือหางรถเทรลเลอร

จึงมิใชเปนการลงโทษ แตเปนการมอบหมายงานเปนกรณีพิเศษ 
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วิเคราะหปญหาการใชมาตรการในการลงโทษทางวินัยแกลูกจาง 

  

 แมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108 จะมีบทบัญญัติให

นายจางมีอํานาจกําหนดวินัยและโทษทางวินัยที่จะลงแกลูกจางได แตบทบัญญัติดังกลาวมิได

กําหนดถึงหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางวินัย ประเภท และลักษณะวิธีการลงโทษทาง

วินัยไว จากการศึกษาคนควาวิจัยเอกสาร ขอมูลสํารวจความคิดเห็นจากนายจาง ลูกจาง และ

เจาหนาที่ของรัฐ และการสุมสํารวจขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของสถานประกอบกิจการ

จํานวนหนึ่ง พบวามีปญหาเก่ียวกับการกําหนดความผิดทางวินัยและการใชมาตรการในการ

ลงโทษทางวินัยแกลูกจาง ดังตอไปน้ี  

 

1.  ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดความผิดที่จะลงโทษทางวินัยได 

จากการสํารวจสถานประกอบกิจการเก่ียวกับการกําหนดวินัยที่จะใชเปนระเบียบขอ 

บังคับแกลูกจางน้ัน ปรากฏวามีขอกําหนดที่ลูกจางตองปฏิบัติตามและขอหามมิใหลูกจาง

ประพฤติไวอยางหลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกเวลาทํางานโดยแยกเปน 4 ประเภทดวยกัน 

จึงตองนํามาพิเคราะหวา วินัยประเภทใดบางจะเปนความผิดที่นายจางในประเทศไทยควรใช

เปนหลักปฏิบัติในการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน เพ่ือใหวินัยในการ

ทํางานเปนไปในรูปแบบที่เหมาะสมและเปนทํานองเดียวกัน 

 

 1.1 ขอกําหนดวินัยที่เก่ียวของกับหนาที่การงานโดยตรง โดยหลักการ การ

กําหนดวินัยในการทํางาน จะตองระบุขอหามหรือขอตองประพฤติในเรื่องที่เก่ียวของกับงานใน

หนาที่ที่ลูกจางตองปฏิบัติในเวลาทํางาน หรือในขณะที่อยูในสถานที่ทํางานเทาน้ันนายจางไม

อาจกําหนดขอหามหรือขอที่ตองประพฤติที่ไมเก่ียวกับการทํางานของลูกจางหรือนอกเวลา

ทํางาน หรือนอกสถานที่ทํางานได ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะความเปนนายจางและลูกจางจะเปนอยู
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 ขอกําหนดวินัยเกี่ยวของกับการทํางานโดยตรง  เชน  การแตงกายตามแบบที่

กําหนดไว การใชอุปกรณเคร่ืองมือในการทํางานอยางถูกวิธี การบันทึกเวลาทํางานเปนตน  

 อยางไรก็ตาม ก็มีขอวินัยบางประการที่ยังมีปญหาถกเถียงกันอยูวา นายจางมี

อํานาจกําหนดเปน “วินัยในการทํางาน” ไดหรือไม เชน 

 1.1.1  ขอกําหนดวินัยที่สถานประกอบกิจการเกือบทุกแหงนิยมใช เก่ียวกับ

การเขาหรือออกนอกบริเวณสถานประกอบกิจการ คือ ตองยินยอมใหยามรักษาการณตรวจคน

รางกายทรัพยสินหรือสิ่งของที่ติดตัวและยานพาหนะทุกชนิด ขอกําหนดวินัยดังกลาวมีคํา

พิพากษาศาลฎีกาที่ 568/2527 วินิจฉัยวา ลูกจางที่ไมยอมเปดถุงหรือ ภาชนะที่จะนําออกนอก

โรงงานใหยามรักษาการณตรวจกอนเปนความผิดวินัยอยางรายแรง คําวินิจฉัยดังกลาวแสดง

วานายจางมีอํานาจออกขอบังคับกําหนดใหลูกจางแสดงทรัพยสินตางๆกอนเขาหรือออกนอก

สถานประกอบกิจการได แตนายจางคงไมมีสิทธิออกขอบังคับกําหนดใหยามรักษาการณตรวจ

คนรางกายของลูกจาง เน่ืองจากจะเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31 

 1.1.2  ขอกําหนดวินัยที่สถานประกอบกิจการ จํานวนหนึ่งกําหนดใหลูกจาง

ไปตรวจรางกายไมวาจะเปนการตรวจรางกายประจําป หรือตรวจเพื่อทราบผลการเปนโรคอัน

เก่ียวเนื่องจากการทํางาน ขอกําหนดวินัยดังกลาว มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3211/2545 

วินิจฉัยวา คําสั่งของนายจางที่สั่งใหลูกจางซึ่งยื่นใบลาปวยโดยมีใบรับรองของแพทยผูหน่ึงวา

เปนโรคปอดอักเสบ ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เน่ืองจากนายจางมีขอสงสัยตาม

สมควรวาลูกจางปวยเปนโรคดังกลาวจริงตามที่แพทยรับรองมาหรือไม  โดยนายจาง

ประสานงานออกคาใชจายในการตรวจและอนุญาตใหลูกจางไปตรวจ โดยไดรับคาจางเปนคําส่ัง

ที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม ซึ่งคําส่ังดังกลาวมีลักษณะบังคับใหลูกจางตองพารางกาย

ของตนไปใหแพทยตรวจ    อาจถือไดวาเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31 
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 1.2  ขอกําหนดวินัยที่ไมเก่ียวของกับหนาที่การงานโดยตรง การกําหนด 

“วินัยในการทํางาน” ของสถานประกอบกิจการบางแหงเปนเรื่องการกําหนดขอหามหรือขอตอง

ประพฤติที่ไมเก่ียวของกับหนาที่การงานโดยตรงของลูกจาง แตนายจางเห็นวานายจางมี

อํานาจที่กําหนดวินัยเชนน้ันได ซึ่งมีปญหาถกเถียงกันวา นายจางมีอํานาจกําหนดวินัย

ดังกลาวไดหรือไม เชน 

 1.2.1   ขอกําหนดวินัยที่เก่ียวกับการอยูหรือการใชหอพัก ขอกําหนดดังกลาว

มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1322/2523 วินิจฉัยวา การเลนการในหอพัก ถือวาเปนการฝาฝน

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานในกรณีที่รายแรง และมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1684/2526 

วินิจฉัยวา ลูกจางเลนการพนันนอกสถานที่ทําการและนอกเวลาปฏิบัติงาน เปนความผิดวินัย

ตามขอบังคับ เชนกัน 

            อยางไรก็ตาม มีขอโตแยงวา นายจางไมมีอํานาจลงโทษทางวินัยแกลูกจางที่

เลนการพนันในหอพัก เพราะไมเก่ียวของกับการทํางาน ซึ่งขอกําหนดวินัยดังกลาว นายจางใช

อํานาจจัดระเบียบวินัยถึงเรื่องอ่ืนเกินขอบเขตจากวินัยในการทํางาน การที่ลูกจางฝาฝนวินัย

เก่ียวกับเรื่องการใชหอพัก การใชอํานาจของนายจางในการลงโทษลักษณะดังกลาวก็ควรให

ลูกจางออกจากหอพัก มิใชใหลูกจางออกจากงาน 

 1.2.2. ขอกําหนดวินัยที่เก่ียวกับการชวยเหลือนายจางในเร่ืองอ่ืน ซึ่งมีคํา

พิพากษาศาลฎีกาที่ 5114/2545 วินิจฉัยวา นายจางมีขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ขอ 1 หาม

ชวยเหลือสนับสนุน ชักจูงรูเห็นเปนใจ หรือเพิกเฉยตอการกระทําผิดของพนักงานอ่ืน ขอ 2 

พนักงานตองระวังทรัพยสินของบริษัทฯมิใหสูญหายหรือถูกทําลายไป แมจะไมใชหนาทีโดย 

ตรงของตน  นายจางขอความรวมมือจากลูกจางใหแจงรายละเอียดเร่ืองสถานที่ทํางาน ที่อยู

อาศัยและหรือรายละเอียดอ่ืนๆของลูกจางอีกคนหน่ึง ใหบริษัทฯทรายภายในกําหนด 1 เดือน 

แมนายจางจะอางอํานาจตามขอบังคับก็ตาม แตเร่ืองที่ใหลูกจางทําน้ันมิใชเร่ืองที่เก่ียวกับการ

ทํางานตามหนาที่ของลูกจางและมีลักษณะเปนการขอความรวมมือชวยเหลือ   ถือไมไดวาเปน

คําส่ังอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมของนายจาง 

 คําวินิจฉัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาการใชอํานาจของนายจางในขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางาน ซึ่งมิใชเก่ียวกับในหนาที่การงานโดยตรงของลูกจางไมเปนขอกําหนดวินัย 
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 ที่ตองปฏิบัติตาม อันจะเปนความผิดที่จะลงโทษทางวินัยแกลูกจางได 

 ดังน้ันขอกําหนดวินัยที่ตองปฏิบัติตามอันจะเปนความผิดที่จะลงโทษทางวินัย

ไดนั้นควรมีหลักเกณฑที่เก่ียวกับในหนาที่การงาน ในเวลางาน และในสถานที่งาน ทั้งพึง

เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย และไมลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของลูกจางเปนสําคัญ

นายจางทุกรายจึงควรใชเปนหลักปฏิบัติในการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน

ดังกลาวขางตนไวในสถานประกอบกิจการ 

 

 1.3  ขอกําหนดวินัยนอกเวลาทํางานของนายจาง การกําหนด “วินัยในการ

ทํางาน” ของสถานประกอบกิจการบางแหงไดกําหนดขอหามหรือขอตองประพฤติของลูกจางไว

โดยไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่การงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนชวงเวลาในระหวาง “นอก

เวลาทํางาน” ซึ่งบางรายไดกําหนดควบกันไปทั้งในและนอกเวลาทํางาน สําหรับในระหวาง

เวลาทํางานนั้น นายจางยอมมีอํานาจโดยชอบที่จะกําหนดวินัยได แตความประพฤตินอกเวลา

ทํางานเปนปญหาวานายจางมีอํานาจกําหนดเชนน้ันหรือไม วินัยที่กําหนดครอบคลุมถึงชวง

นอกเวลาทํางาน เชน 

 1.3.1 หามพนักงานทุกคนเลนหรือรวมอยูในวงการพนันทุกชนิดในบริเวณ

บริษัทฯ และที่พักของบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติงาน 

 1.3.2   ตองไมประพฤติชั่วไมวาในหรือนอกเวลาทํางาน 

 1.3.3  หามทํางานสวนตัว หรือรับทํางานใหผู อ่ืนในงานที่เหมือนกันกับ

กิจการของบริษัท แมวางานนั้นจะทํานอกเวลาทํางานของบริษัทก็ตาม 

 ขอกําหนดวินัยที่ครอบคลุมพฤติกรรมของลูกจางนอกเวลาทํางานปกตินั้นมี

ขอที่จะตองพิจารณาใหปรากฏของเขตแนชัดวา นายจางมีอํานาจกําหนดเพียงใด ซึ่งมีคํา

พิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไวดังตอไปน้ี 

 (1)  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3541/2527 ความประพฤติของพนักงานเปน

สวนสําคัญเก่ียวกับความม่ันคงของธนาคาร การท่ีลูกจางกูยืมเงินจากลูกคา โดยลูกคาจะ

สมัครใจใหลูกจางกูยืมหรือไมก็ตาม เปนการกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงและกิจการของ
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 (2)   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3862/2530 ลูกจางเขาไปมีสวนรวมในการ

ประกอบกิจการผลไมแชแข็งกับหางหุนสวนจํากัดมารูไทย อันเปนธุรกิจที่นายจางประกอบอยู

และเปนการแขงขันกับธุรกิจของนายจาง ลูกจางยอมมีความผิดรายแรง 

 (3) คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3831/2542 การที่ลูกจางเขาไปมีสวนรวมในการ

ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพเชนเดียวกับที่นายจางประกอบอยู เปนการแขงขันกับธุรกิจของ

นายจางในขณะท่ียังเปนลูกจางอยู กรณีถือไดวาลูกจางไดแสวงหาประโยชนสวนตัวจากหนาที่

การงานโดยทํางานใหแกธุรกิจที่แขงขันกับนายจาง ทําใหนายจางไดรับความเสียหายอยาง

รายแรงถือวาลูกจางฝาฝนระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน นายจางจึงมีสิทธิเลิกจาง 

 (4)  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5609/2542 ลูกจางมีชูกับพนักงานชายซ่ึงเปน

ชางประจําโรงแรมของนายจาง แมจะไมไดเกิดขึ้นภายในบริเวณโรงแรม หรือในเวลาทํางาน ก็

ถือไดวาเปนการไมรักษาเกียรติและเปนการประพฤติชั่ว  ซึ่งเปนการละเมิดตอศีลธรรมอันดี

อยางรายแรง การกระทําของลูกจางสงผลกระทบโดยตรงตอการปกครองบังคับบัญชา รวมทั้ง

ชื่อเสียงของโรงแรม  เน่ืองจากลูกจางมีตําแหนงฝายบริหารเปนถึงผูจัดการแผนกตอนรับแต

กลับมีความประพฤติชั่วเปนตัวอยางที่ไมดีแกพนักงานอ่ืนๆ  การกระทําของลูกจางจึงเปนการ

ฝาฝนระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของนายจางเปนกรณีรายแรงนายจางจึงมีสิทธิเลิกจาง 

 คําวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกลาว แมจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นนอกเวลาทํางานปกติ

ของลูกจาง แตเหตุผลที่อางไวในคําวินิจฉัยเปนเรื่องที่การกระทําของลูกจางมีผลกระทบตอ

หนาที่การงานของลูกจางและสรางความเสียหายแกนายจางดวย อยางไรก็ตาม ในคําวินิจฉัย

ดังกลาว ก็แสดงถึงตําแหนงหนาที่การงานของลูกจางไวเปนองคประกอบในการพิจารณาดวย 

มิใชใชบังคับแกลูกจางทุกคนไดเสมอไป เพ่ือมิใหมีขอกําหนดวินัยในชวงเวลานอกเวลาทํางาน

อยางไมมีขอบเขตจึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดหามไวเปนหลักวา “ขอกําหนดวินัย

ที่ครอบคลุมถึงพฤติกรรมนอกเวลาทํางานของลูกจางไมมีผลบังคับ เวนแตการกระทําของ

ลูกจางน้ันมีผลเสียหายตอการปฏิบัติหนาที่การงานของลูกจางหรือเสียหายตอการประกอบการ

ของนายจางโดยชัดแจง”  
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 1.4  ขอกําหนดวินัยที่กําหนดไวในรูปแบบอ่ืน 

  สถานประกอบกิจการเกือบทุกแหงจะกําหนด ขอตองปฏิบัติและผลรายที่ไม

ปฏิบัติในเรื่องการมาทํางานไวแยกตางหากจากวินัยขออ่ืน ๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108 จะบัญญัติรวมไวในหมวด หรือเร่ืองวินัยในการทํางาน แตใน

หมวดเก่ียวกับเวลาทํางาน มักจะกําหนดเปนบทลงโทษกรณีลูกจางไมมาทํางานตรงตาม

กําหนดเวลาไวดวย เชน 

 (1)  สายไมเกิน 10 นาที ตัดคาแรง คร่ึงชั่วโมง 

 (2)  สายเกิน 10 นาที แตไมเกิน 30 นาที ตัดคาแรง 1 ชั่วโมง 

 (3)  สายเกิน 30 นาที แตไมเกิน 1 ชั่วโมง ตัดคาแรง 2 ชั่วโมง 

 (4)  พนักงานมาทํางานสายหรือกลับกอนกําหนดเปนเวลา1 ชั่วโมง  

1 นาที ตัด 4 ชั่วโมง 

 ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดังกลาวมีลักษณะเปนการลงโทษลูกจางที่มา

ทํางานสายผสมผสานไปกับการไมจายคาจาง เน่ืองจากลูกจางไมมาทํางานดวย  ขอกําหนด

ประเภทนี้ตองถือวาเปนวินัยและการลงโทษทางวินัยดวย  การลงโทษทางวินัยประเภทน้ีเปน

การทําผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย หากไมมีบทบัญญัติในกฎหมายแรงงานกําหนดหามไว ก็จะ

ทําใหนายจางสวนใหญคิดและคาดวานายจางมีอํานาจกําหนดไวเชนน้ันได และจะเปนขอ

พิพาทไปสูศาลแรงงาน นอกจากนั้น โทษทางวินัยประเภทนี้ยังไมเปนไปตามอนุสัญญาแรงงาน

ระหวางประเทศ ฉบับที่  95  วาดวยการคุมครองคาจาง  พ.ศ. 2492    มาตรา  9   อีกทั้งยัง

เปนการขัดตอแนวปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000 ซึ่งการลงโทษทาง

วินัยประเภทนี้ไมเหมาะสมและไมดีตอสังคมแรงงานไทย หากนายจางยังใชบทโทษนี้ในสถาน

ประกอบกิจการใด จะมีผลทําใหไมสามารถสงสินคาออกไปขายประเทศที่ตองการมาตรฐาน

ดังกลาว จะสงผลใหเศรษฐกิจการคาของประเทศจะไมเจริญกาวหนา อีกทั้งยังมีผลตอเกียรติ

ศักด์ิ หรือเกียรติภูมิของประเทศดวย จึงควรมีบทบัญญัติกําหนดหามมิใหนายจางวาง

ขอกําหนดหรือบทลงโทษกรณีที่ลูกจางมาทํางานสายดวยการหักหรือตัดคาจาง แตไมหามหาก

นายจางจะจายคาจางในวันน้ันตามจํานวนชั่วโมงที่ลูกจางมาทํางานจริง  
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2.  ปญหาเกี่ยวกับประเภทของโทษทางวินัยที่จะลงแกลูกจาง  

 ขอมูลจากการสํารวจขอบังคับเก่ียวกับการทํางานในสถานประกอบกิจการปรากฏ

วา นายจางแตละรายไดกําหนดประเภทของโทษทางวินัยที่จะลงแกลูกจาง หลากหลายรูปแบบ

ตั้งแตโทษเบาไปถึงหนักไวถึง 17 ประเภทดวยกัน จึงตองนํามาพิเคราะหวา โทษทางวินัย

ประเภทใดบางเปนโทษที่นายจางในประเทศไทยควรใชลงแกลูกจางและควรนําไปกําหนดไวใน

กฎหมายแรงงาน เพ่ือใหการลงโทษทางวินัยเปนไปในรูปแบบที่เหมาะสมและเปนทํานอง

เดียวกัน 

 

 2.1 การตักเตือนดวยวาจา     

  สถานประกอบกิจการสวนใหญนิยมกําหนดไว  เนื่องจากโดยสภาพของโทษ

เปนโทษสถานเบาที่สุด เปนโทษที่ลูกจางไมรูสึกวานายจางกลั่นแกลง และมักจะยอมรับ

โดยงาย ทั้งไมเกิดผลตอการลงโทษครั้งตอไป มีลักษณะเปนการใหโอกาส จึงเปนโทษที่

เหมาะสมที่สุดสําหรับความผิดทางวินัยที่ไมรายแรง เชน การมาทํางานสาย การทํางาน

บกพรองเล็กนอย การแตงกายไมถูกระเบียบ เปนตน ซึ่งการลงโทษทางวินัยประเภทน้ี 

นายจางควรมอบหมายหัวหนางานเปนผูเรียกลูกจางผูกระทําความผิดมาสนทนา แจงการ

กระทําความผิดทางวินัยที่ลูกจางกระทํา และกลาวดวยวา ควรรักษาวินัยในการทํางาน และไม

ควรกระทําผิดเชนนั้นอีก แลวหัวหนางานบันทึกการเตือนดวยวาจานั้นไวโดยลูกจางไมตองลง

ลายมือชื่อ โทษสถานนี้ทั้งนายจาง ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐ ก็มีความเห็นพองกันวาเปน

โทษที่เหมาะสมที่นายจางควรนํามาใช ในแนวคิดการลงโทษทางวินัย ในรูปแบบของการ

บริหารบุคคลสากล ก็กําหนดใหนายจาง ลงโทษทางวินัยแกลูกจางดวยการตักเตือนดวยวาจา

ดวย นอกจากนั้น กฎหมายแรงงานของประเทศเนปาล ประเทศเทนซาเนีย ประเทศมองโกเลีย 

ประเทศเวียดนาม ก็ยังกําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางเปนประเภทแรกดวย การ

ตักเตือน ตําหนิ ติเตียน เปนตน โทษทางวินัยประเภทนี้จึงเหมาะสมแกสังคมแรงงานไทย ควร

กําหนดไวในลําดับแรกและควรนําไปบัญญัติไวในกฎหมายแรงงานดวย 
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 2.2  การตักเตือนเปนหนังสือ    

  สถานประกอบกิจการเกือบทุกแหงจะกําหนดบทโทษประเภทนี้ไว ทั้งนี้ 

เน่ืองจากนายจางประสงคจะใหเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 มาตรา 119(4)   กับพระราชบัญญัติแรงงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518   มาตรา 31(3), 

123(3) หากนายจางลงโทษประเภทนี้แกลูกจางแลว  และลูกจางนั้นกระทําผิดทางวินัยในเรื่อง

เดียวกันน้ันซํ้าอีกภายใน 1 ป  นายจางก็มีสิทธิที่จะเลิกจางลูกจางนั้นไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

โทษทางวินัยประเภทนี้ ลูกจางมักเกรงกลัวเพราะจะมีผลตอชีวิตการทํางานของลูกจางหาก

กระทําผิดซํ้าอีก เห็นไดวาเปนโทษที่ควรลงแกลูกจางที่กระทําผิดตั้งแตขั้นไมรายแรงจนถึงขั้น

รายแรงแตยังไมถึงขั้นที่จะใหลูกจางออกจากงานไป เปนโทษที่ใหโอกาสแกลูกจางที่กระทําผิด

ไปไดปรับปรุงตัวและรักษาวินัยไวไมกระทําผิดซํ้าอีก นับวาเปนโทษที่เหมาะสมที่สุดที่นายจาง

ทุกรายจะนํามาใชลงโทษแกลูกจาง ทั้งนายจาง ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐก็มีความเห็นพอง

กันวาเปนโทษที่เหมาะสมที่นายจางควรนํามาใช ในแนวคิดการลงโทษทางวินัย ในรูปแบบของ

การบริหารบุคคลสากล ก็กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางดวย การตักเตือนเปน

หนังสือดวย นอกจากน้ัน กฎหมายแรงงานของประเทศเทนซาเนีย ประเทศสาธารณรัฐเยเมน 

ก็ยังกําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางเปนประเภทแรกดวยการตักเตือนเปนหนังสือ 

โทษทางวินัยประเภทนี้จึงเหมาะสมแกสังคมแรงงานไทยและควรกําหนดไวในลําดับที่สอง และ

ควรนําไปบัญญัติไวในกฎหมายแรงงาน 

  

 2.3  การใหขนยายทรัพยสินพรอมบริวารออกจากบานของบริษัทฯ ภายใน

กําหนดเวลาที่บริษัทฯแจงใหทราบ   

  สถานประกอบกิจการบางแหงใชโทษประเภทนี้ เปนโทษที่นายจางไมใหสิทธิ

เรื่องการอยูอาศัยในบานพักของบริษัทฯตอไป เปนโทษที่ลูกจางจะรูสึกวานายจางกลั่นแกลง 

ทําใหลูกจางตองเดือดรอนถึงปจจัยสําคัญของความเปนอยู ลูกจางจะตองไปหาที่พักอาศัยใหม 

และมีคาใชจายในการครองชีพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการลงโทษทางวินัยประเภทนี้คงไมเหมาะสมกับ

สังคมแรงงาน ดังนั้น นายจางทุกรายจึงไมควรมีโทษทางวินัยประเภทนี้ และไมควรนําไป

บัญญัติไวในกฎหมายแรงงานดวย 
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 2.4 การภาคทัณฑ  

  สถานประกอบกิจการบางแหงใชโทษประเภทนี้ ทั้งน้ี เน่ืองจากหนวยงานตาง 

ๆ ไมวาจะเปนขาราชการพลเรือน ขาราชการตํารวจ ลูกจางประจําของกระทรวงกลาโหม ซึ่ง

เปนเจาหนาที่ของรัฐที่ตองมีวินัยเครงครัด แตสถานประกอบกิจการของเอกชนนํามากําหนด

เปนบทโทษประเภทหนึ่งสําหรับลูกจางในกรณีที่ลูกจางไดทําผิดมาแลวครั้งหน่ึง และนายจาง

ใหโอกาสแกลูกจางที่กระทําผิดไปแลวไดมีโอกาสปรับปรุงตัวและรักษาวินัยไว หากลูกจาง

กระทําผิดซํ้าอีก จะถูกลงโทษตามบทโทษที่นายจางไดมีการกําหนดไวกอนที่ลูกจางจะกระทํา

ผิดวินัยเกิดขึ้นในคร้ังตอไป การลงโทษทางวินัยประเภทนี้คลายกับการตักเตือนเปนหนังสือ

นั่นเอง คงแตกตางกันในแงที่วาการภาคทัณฑของนายจางบางรายหมายถึงการใหลูกจางทํา

หนังสือสัญญาวาจะไมทําผิดอีกหากกระทําผิดคร้ังตอไปตกลงยินยอมใหนายจางลงโทษสถาน

หนักได เห็นไดวา เปนการลงโทษท่ีซ้ํากับการตักเตือนเปนหนังสือ สวนที่บางรายใหลูกจางทํา

สัญญาและตกลงยินยอมใหลงโทษสถานหนักก็อาจมีปญหาโตแยงถึงความยินยอมตามมา

ภายหลัง จึงเปนโทษที่ไมเหมาะสม ดังน้ัน โทษทางวินัยประเภทนี้จึงไมควรนําไปบัญญัติไวใน

กฎหมายแรงงาน 

 

 2.5 การลดตําแหนง 

  สถานประกอบกิจการสวนใหญจะกําหนดบทโทษประเภทน้ีไว เน่ืองจาก

นายจางไมประสงคที่จะใหลูกจางทํางานในตําแหนงเดิมตอไป และตองการใหลูกจางไปทํางาน

ในตําแหนงที่ต่ํากวา แตลูกจางที่ไดรับโทษประเภทนี้มักจะรูสึกวานายจางกล่ันแกลง และเปน

การประจานลูกจางใหอับอายตอผูรวมงานอ่ืน จึงมักจะไมยอมรับ กอใหเกิดความไมพอใจ จน

ลูกจางบางคนไมอาจทนทํางานอยูตอไปได การลงโทษทางวินัยประเภทนี้ จึงไมเหมาะสมกับ

สังคมแรงงานไทย อีกทั้งยังเปนปญหาเก่ียวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงเก่ียวกับสภาพ

การจาง ซึ่งอาจกลายเปนขอพิพาทแรงงานขึ้นภายหลัง คงมีแตกฎหมายแรงงานของประเทศ

เทนซาเนียที่กําหนดประเภทของโทษนี้ไว ดังนั้น โทษทางวินัยประเภทน้ี จึงไมเหมาะสมแก

สังคมแรงงานไทยและไมควรนําไปบัญญัติไวในกฎหมายแรงงาน 
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 2.6 การโยกยายตําแหนงหนาที่    

 สถานประกอบกิจการบางแหงจะกําหนดบทโทษประเภทนี้ไว เนี่องจาก

นายจางไมประสงคที่จะใหลูกจางทํางานในตําแหนงเดิมตอไป และตองการใหลูกจางไปทํางาน

ในตําแหนงอ่ืนที่เทียบเทาตําแหนงเดิมหรือต่ํากวา ซึ่งการลงโทษทางวินัยประเภทนี้ไมมี

ลักษณะเปนการลงโทษโดยตรง แตเปนเรื่องของการใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลของ

นายจางที่จะปรับปรุงโยกยายหนาที่การงานของบุคลากรไปทํางานที่เหมาะสมแกความรู

ความสามารถ และพฤติกรรม การกําหนดใหการยายตําแหนงเปนการลงโทษทางวินัยประเภท

หน่ึงจึงไมถูกตอง ทําใหเกิดความลับในอํานาจการบริหารของนายจาง จึงไมควรกําหนดโทษ

ประเภทนี้ไว แมจะมีกฎหมายแรงงานของประเทศเวียดนาม กําหนดใหนายจางสามารถยาย

ลูกจางไปยังงานที่ไดคาจางต่ํากวาเปนเวลาไมเกินหกเดือนไดก็ตาม โทษทางวินัยประเภทน้ี จึง

ไมเหมาะสมแกสังคมแรงงานไทยและไมควรนําไปบัญญัติไวในกฎหมายแรงงาน 

 

 2.7 การเปลี่ยนงานในหนาที่ชั่วคราว  

  สถานประกอบกิจการบางแหงจะกําหนดบทโทษประเภทนี้ไว เนื่องจาก

นายจางไมประสงคที่จะใหลูกจางทํางานในตําแหนงเดิมตอไป และตองการใหลูกจางไปทํางาน

ในตําแหนงอ่ืนที่เทียบเทาตําแหนงเดิม หรือต่ํากวา เพียงชั่วคราว ซึ่งการลงโทษทางวินัย

ประเภทนี้ไมเหมาะสม เชนเดียวกับการโยกยายตําแหนงหนาที่ โทษทางวินัยประเภทน้ี จึงไม

เหมาะสมแกสังคมแรงงานไทยและไมควรนําไปบัญญัติไวในกฎหมายแรงงาน 

 อน่ึง การลดตําแหนง การโยกยายตําแหนงหนาที่ และการเปลี่ยนงานในหนาที่

ชั่วคราว โทษทั้งสามประเภทนี้มีความหมายหรือวิธีการใชคลายคลึงกัน แตมีลักษณะการใช

ภาษาที่แตกตางกันเทาน้ัน 

 

 2.8   การตัดคาจาง 

  สถานประกอบกิจการเกือบทุกแหงยังกําหนดบทโทษประเภทนี้ไวใชอยูเปน

โทษที่นายจางทําใหลูกจางไดรับคาจางไมครบถวนตามที่เคยไดรับ ซึ่งนายจางจะกําหนดอัตรา

การตัดคาจางของโทษไวตั้งแตรอยละ 5-20 คาจางดังกลาวเปนเงินของลูกจาง แตนายจางได
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 2.9 การหักคาจาง  

  สถานประกอบกิจการบางแหงกําหนดโทษประเภทนี้ โดยมีลักษณะคลายกับ

การตัดคาจาง จะใชแตกตางกันในความผิดทางวินัยบางประเภท เชน การหักคาจางชดใช

คาเสียหาย ซึ่งไดกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งการลงโทษทางวินัย

ประเภทนี้ เปนโทษที่ไมเหมาะสม เชนเดียวกับโทษการตัดคาจาง แมจะมีกฎหมายของประเทศ

มองโกเลีย ประเทศสาธารณรัฐเยเมน กําหนดใหนายจางหักคาจางไดรอยละ 20 ของคาจางก็

ตาม แตเม่ือโทษประเภทนี้เปนการกระทําที่ขัดตออนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่  

95  วาดวยการคุมครองคาจาง  พ.ศ. 2492    มาตรา  9 และมาตรฐานความรับผิดชอบทาง

สังคม SA8000 เชนเดียวกับเหตุผลการหักคาจาง  โทษทางวินัยประเภทนี้จึงไมควรกําหนดไว 

และไมควรนําไปบัญญัติไวในกฎหมายแรงงาน 

  

 2.10  การลดคาจาง   

  สถานประกอบกิจการสวนใหญกําหนดบทโทษประเภทนี้ไว เปนโทษที่

นายจางใชอํานาจบังคับบัญชาลดเงินซึ่งเปนคาจางของลูกจางทําใหลูกจางไดรับคาจางไมครบ

จํานวนที่เคยไดรับ การลดเงินจํานวนดังกลาวน้ันเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง เปนโทษ
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 2.11  การไมไดรับสิทธิประโยชนประจําป     

  สถานประกอบกิจการที่มีการใหสิทธิประโยชนแกลูกจางประจําป สวนใหญจะ

กําหนดบทโทษประเภทนี้ไวควบคูกันใชสําหรับการประเมินผลงานประจําปของลูกจาง เพ่ือจะ

ไมพิจารณาความดีความชอบ เชน งดขึ้นเงินเดือน งดโบนัส งดการพิจารณาใหรางวัลประจําป 

หากลูกจางไดรับบทโทษนี้จะรูสึกนอยเนื้อต่ําใจของการทําความดีมาทั้งปแตถูกลบลางดวย

ความ ผิดเพียงคร้ังเดียว ซึ่งการลงโทษทางวินัยประเภทนี้เปนโทษที่กระทบกระเทือนตอ

สถานะทางเศรษฐกิจของลูกจางนอยกวาการตัดคาจาง หักคาจาง ลดคาจาง สถานประกอบ

กิจการบางแหงก็มิไดใหสิทธิประโยชนประจําปแกลูกจางไวเปนหลักการที่แนนอนจะมีอยู

เฉพาะสถานประกอบกิจการขนาดกลางและใหญบางแหงเทาน้ัน จึงเปนโทษที่ใชลงแกลูกจาง

ไดไมทุกสถานประกอบกิจการทั้งนายจางและเจาหนาที่ของรัฐก็มีความเห็นพองกันวา เปนโทษ

ที่เหมาะสมที่นายจางควรนํามาใช  สวนลูกจางมีความเห็นวาเปนโทษที่ไมเหมาะสมที่นายจาง

ไมควรนํามาใชยังเปนความเห็นที่ขัดแยงกัน แมกฎหมายแรงงานของบางประเทศ เชนประเทศ

เนปาล กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางได ก็ยังไมควรนําไปบัญญัติไวในกฎหมาย

แรงงาน 

  

 2.12  การพักงาน     

  สถานประกอบกิจการเกือบทุกแหงจะกําหนดบทโทษประเภทนี้ไว เปนโทษที่

นายจางไมใหลูกจางทํางานชั่วคราวและไมจายคาจางให โดยจะกําหนดระยะเวลาพักงานตั้งแต 
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  โทษพักงานนี้ นายจาง ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐก็มีความเห็นพองกันวา 

เปนโทษที่เหมาะสมที่นายจางควรนํามาใช ในแนวคิดการลงโทษทางวินัยในรูปแบบของการ

บริหารบุคคลสากล ก็กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางดวยการพักงานเชนกัน 

สําหรับกฎหมายแรงงานในตางประเทศก็มีกฎหมายแรงงานของประเทศเทนซาเนีย กําหนด

โทษการพักงานโดยไมตองจายคาจางเปนระยะเวลาไมเกิน 2 สัปดาห และประเทศเนปาลก็ 

กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางประเภทน้ีได โทษทางวินัยประเภทน้ีจึงควรเปน

โทษที่นายจางทุกรายมีความชอบธรรมที่จะลงแกลูกจางได และควรนําไปบัญญัติไวใน

กฎหมายแรงงาน 

 

 2.13  การพักงานกรณีอ่ืน ๆ     

  สถานประกอบกิจการบางแหงไดกําหนดใหการพักงานเปนเสมือนโทษทั้งที่

ลูกจางมิไดกระทําผิดวินัยในการทํางาน เชน 

 2.13.1  การพักงานเนื่องจากโรคติดตอซ่ึงเปนกรณีที่นายจางไมประสงคให

ลูกจางทํางานเน่ืองจากลูกจางปวย เชน เปนโรคหัวใจ โรคไต และโรคปอด เปนตน การพักงาน
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  2.13.2   การพักงานระหวางสอบสวน  สถานประกอบกิจการเกือบทุกแหง

จะกําหนดบทโทษประเภทนี้ไว ทั้งน้ี เน่ืองจากนายจางประสงคจะใหเปนการปฏิบัติที่สอดคลอง

กับ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 116,117 หากนายจางมิไดกําหนดไว

ในขอบังคับเก่ียวกับการทํางานนายจางจะไมมีอํานาจสั่งพักงานลูกจางได จึงจําเปนสําหรับ

นายจางที่จะตองกําหนดไวใหชัดแจง การพักงานกรณีนี้ไมถือวาเปนการลงโทษเชนเดียวกัน 

เน่ืองจากเปนมาตรการหยุดการทํางานของลูกจางที่อยูในระหวางที่มีขอหาวากระทําความผิด

และนายจางกําลังดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริงอยู  

 

 2.14  การเลิกจาง   

  สถานประกอบกิจการเกือบทุกแหงจะกําหนดบทโทษประเภทนี้ไวเปน

มาตรการทางวินัยขั้นสุดทาย โดยสภาพของโทษเปนโทษสถานหนักที่สุดสําหรับความผิด

รายแรง เชน ทํารายรางกายนายจาง หรือลักทรัพยในสถานประกอบกิจการ เปนตน เห็นไดวา

เปนโทษที่เหมาะสมสําหรับลูกจางกระทําผิดขั้นรายแรง ซึ่งหากความผิดน้ันสอดคลองกับ

บทบัญญัติมาตรา 119 (1)-(6) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  นายจางก็มี

สิทธิที่จะเลิกจางลูกจางนั้นไดโดยไมตองจายคาชดเชย ทั้งนายจาง ลูกจาง และเจาหนาที่ของ

รัฐก็มีความเห็นพองกันวาเปนโทษที่เหมาะสมที่นายจางควรนํามาใช ในแนวคิดการลงโทษทาง

วินัยในรูปแบบของการบริหารบุคคลสากล ก็กําหนดใหนายจางลงโทษแกลูกจางดวยการเลิก

จาง นอกจากนั้น กฎหมายแรงงานของทุกประเทศ ไมวาประเทศคาซาคสถาน ประเทศเนปาล 

ประเทศมองโกเลีย ประเทศสาธารณรัฐเยเมน และประเทศเวียดนาม ก็ยังกําหนดใหนายจาง

ลงโทษทางวินัยแกลูกจางเปนประเภทสุดทายดวยการเลิกจาง เชนกัน ดังน้ัน นายจางทุกราย

จึงตองกําหนดโทษทางวินัยประเภทนี้ไวเปนโทษในลําดับสุดทาย และควรนําไปบัญญัติไวใน

กฎหมายแรงงานดวย 
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 2.15  การปลดออก   

  สถานประกอบกิจการบางแหงใชถอยคําน้ีแทนคําวาเลิกจาง  เปนโทษที่

นายจางประสงคใหมีความหมายวา เปนการเลิกจางโดยไดรับคาชดเชย แตบางแหงก็ใหมี

ความหมายวา เปนการเลิกจางโดยไมไดรับคาชดเชย การกําหนดถอยคําที่แตกตางไปนี้ทําให

เกิดความเขาใจผิดสับสน เปนภาษาที่เขาใจยากไมชัดเจน จะกลายเปนขอพิพาทแรงงานขึ้นใน

กรณีของการเลิกจางไมเปนธรรม ซึ่งการลงโทษทางวินัยประเภทนี้ เปนโทษที่ซ้ําซอนกับ

ประเภทของโทษการเลิกจาง จึงควรที่จะใชคําวา “การเลิกจาง” ตามถอยคําในพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541   ดังน้ัน นายจางจึงไมควรที่มีโทษทางวินัยประเภทนี้ และไมควร

นําไปบัญญัติไวในกฎหมายแรงงาน 

 

          2.16  การใหออก  

  สถานประกอบกิจการบางแหงกําหนดบทโทษประเภทนี้ไว เน่ืองจากนายจาง

ประสงคจะไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาชดเชยให เชน ใหลูกจางออกจากงานโดยไม

จายคาชดเชย  หรือใหลูกจางที่ทําผิดลาออกจากงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 5 วัน ซึ่งการ

ลงโทษทางวินัยประเภทนี้ เปนโทษที่ไมเหมาะสม เกิดความซ้ําซอนในการใชภาษาดังกลาว

เชนเดียวกับการปลดออก ดังน้ัน นายจางจึงไมควรกําหนดโทษทางวินัยโดยใชภาษาที่คิดขึ้น

เอง หรือเขาใจเอง และไมควรนําไปบัญญัติไวในกฎหมายแรงงาน 

 

2.17  การไลออก   

 สถานประกอบกิจการบางแหงกําหนดบทโทษน้ีเน่ืองจากเหตุผลเชนเดียวกับ

การปลดออก การใหออก ดังน้ัน นายจางจึงไมควรกําหนดโทษทางวินัยประเภทนี้ไวในสถาน

ประกอบกิจการ และไมควรนําไปบัญญัติไวในกฎหมายแรงงานดวยการใชบทโทษทางวินัย

ประเภทการเลิกจาง  การปลดออก การใหออก การไลออก เห็นไดวามีลักษณะการใชภาษาที่

แตกตางกัน ไมชัดเจน สับสน ซ้ําซอน ควรบัญญัติไวเปนรูปแบบบรรทัดฐานเดียวกัน 
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3.  ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะนํามาลงโทษทางวินัย 

เม่ือการฝาฝนวินัยเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ ลูกจางผูกระทําผิดทางวินัย

มักจะหวาดระแวงและไมสบายใจถึงการกระทําของตน หรือหากลูกจางมิใชผูกระทําผิดก็

ตองการที่จะแกขอกลาวหาและประสงคที่จะอธิบายใหนายจางรับทราบโดยเร็ว การที่นายจาง

ทราบการกระทําผิดวินัยของลูกจางแลวยังเพิกเฉยไมเร่ิมที่จะดําเนินการใด จนกระทั่งเวลา

ลวงเลยไประยะหนึ่งหรือเปนป ซึ่งระยะเวลาที่ลวงพนไปแลวนั้นลูกจางอาจเขาใจวา นายจางได

ยกโทษไมเอาผิดแลวแตนายจางกลับนํามาลงโทษเม่ือใดก็ได หรือนึกขึ้นไดก็จะลงโทษเวลานั้น 

หรือเกิดการโกรธเคืองลูกจางในเรื่องอ่ืนแลวจึงวากลาวขึ้นลงโทษจึงดูเสมือนวานายจางใช

อํานาจลงโทษทางวินัยแกลูกจางโดยไมสุจริต   การที่ปลอยเวลาเนิ่นนานเกินควรไมดําเนินการ

สอบขอเท็จจริงและลงโทษ  ก็ควรจะถือวานายจางไมติดใจในการกระทําผิดวินัยและลงโทษ

ลูกจางน้ันหรือถือวานายจางไดใหอภัยในการกระทําผิดน้ันแลว  ดังนั้นจึงควรกําหนดระยะเวลา

ในการใชมาตรการในการลงโทษทางวินัยไวไหสอดคลองกับบทกฎหมายในเร่ืองอ่ืนและแนว

ปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษยดวย กฎหมายแรงงานในบางประเทศ  เชน  ประเทศ

คาซาคสถาน ก็กําหนดใหนายจางจะตองดําเนินการภายในหนึ่งเดือนนับแตทราบการกระทํา

ความผิดน้ัน และไมอาจดําเนินการไดหลังจากหกเดือนนับแตเกิดการกระทําน้ัน  ประเทศ

มองโกเลีย ก็กําหนดในทํานองเดียวกัน  สวนประเทศเวียดนาม  กําหนดใหตองดําเนินการ

ภายในสามเดือนนับแตวันที่ลูกจางฝาฝนวินัยในการทํางาน สําหรับกรณีพิเศษตองไมเกินกวา

หกเดือน 

 

 4.  ปญหาเกี่ยวกับการลงโทษหลายสถานในการกระทําผิดขอหาเดียว 

 สถานประกอบกิจการบางแหงกําหนดโทษทางวินัยที่จะลงแกลูกจางไวถึง ๒ สถาน

หรือกวาน้ันขึ้นไป เชน 

4.1 ตักเตือนเปนหนังสือ และลดคาจางหรือขั้นเงินเดือน 

4.2 ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร และทําทัณฑบน 

4.3 ภาคทัณฑหรือทําทัณฑบนและตัดคาจาง/เงินเดือน 

4.4 ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือนและ/หรือ ลดตําแหนง 
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4.5 เตือนเปนหนังสือและตัดคาจางรอยละ 10 ของเงินเดือนเปนเวลา 3 เดือน 

4.6 พักงานไมเกิน 15 วัน (โดยไมจายคาจาง) พรอมทั้งทําหนังสือเตือนดวย 

 การลงโทษทางวินัยหลายสถานในการกระทําผิดวินัยหน่ึงเร่ืองหรือขอหาเดียวเชนน้ี 

ยอมทําใหเกิดความรูสึกที่ไมเปนธรรมแกลูกจาง กอใหเกิดความรูสึกสับสนและไมพอใจ จึงไม

ควรใหนายจางกําหนดโทษทางวินัยดังเชนกรณีดังกลาวไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน และ

ไมควรใหสิทธินายจางลงโทษลูกจางหลายสถานในการกระทําผิดวินัยหน่ึงเรื่องหรือขอหาเดียว

ตอไปอีก  

 

          5.  ปญหาเกี่ยวกับการลงโทษซ้ําในการกระทําผิดคร้ังเดียว 

  สถานประกอบกิจการบางแหงยังไดลงโทษทางวินัยแกลูกจางซํ้า (ลงโทษ 2 ครั้ง) 

ในการกระทําผิดวินัยครั้งเดียว ซึ่งนายจางไมมีสิทธิที่จะกระทําได แตก็มีนายจางจํานวนหนึ่งได

กระทําเชนน้ันดังปรากฏในคําพิพากษาศาลฎีกาดังตอไปน้ี 

 (1) คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1043/2527 ตามขอบังคับการลงโทษทางวินัยของ

นายจาง 4 กรณี คือ การตักเตือน ตัดคาจาง ลดคาจาง หรือใหออกจากงานอยางใดอยางหนึ่ง 

ลูกจางทําผิดวินัยฐานขาดงาน นายจางเลือกวิธีลงโทษโดยการตัดคาจาง จึงเทากับความผิด

ดังกลาวไดหมดไปโดยการลงโทษตัดคาจางแลว ลูกจางมิไดกระทําความผิดขึ้นใหมอีก นายจาง

จะนําความผิดที่ไดลงโทษลูกจางไปแลวมาเปนเหตุเลิกจางอีกหาไดไม     

 (2) คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1218/2535 ลูกจางกระทําผิดฐานละทิ้งหนาที่รวม 3 

คร้ัง ซึ่งการละทิ้งหนาที่ใน 2 คร้ังแรก นายจางลงโทษลูกจางดวยการตักเตือนเปนหนังสือทั้ง

สองครั้ง ในคร้ังที่ 3 นายจางก็ลงโทษลูกจางเพียงการตักเตือนเปนหนังสืออีก การตักเตือนเปน

หนังสือหมายความวาหามกระทําผิดเร่ืองนั้นซ้ําอีก มิฉะน้ันจะลงโทษสถานหนัก แตไมปรากฏ

วาลูกจางไดกระทําผิดฐานละทิ้งหนาที่เปนครั้งที่ 4 อันจะเปนการกระทําผิดซํ้าคําเตือนซึ่งได

เตือนไวแลวรวม 3 คร้ัง  การที่นายจางลงโทษเลิกจางลูกจางโดยอางเหตุวาไดตักเตือนแลวนั้น 

จึงเทากับวาลูกจางกระทําผิดคร้ังเดียวแตถูกลงโทษถึงสองคร้ัง การเลิกจางลูกจางจึงไมชอบ  

  (3) คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1128/2544 นายจางลงโทษลูกจางโดยออกใบเตือน 1 

ใบและหักคาจางรอยละ 10 นายจางมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกําหนดขั้นตอนการ
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 กระทําผิดคร้ังที่  1 ไดรับหนังสือเตือนคร้ังแรก 

 กระทําผิดคร้ังที่  2 ไดรับหนังสือเตือนคร้ังที่สอง 

 กระทําผิดคร้ังที่  3 ถูกพักงานโดยไมไดรับคาจาง 

 กระทําผิดคร้ังที่  4 เลิกจาง     

 และตามประกาศของนายจางไดกําหนดการลงโทษทางวินัยพนักงานใหมเปนวา 

“พนักงานที่ไดรับใบเตือนความประพฤติ 1 ใบ จะถูกลดเงินเดือน   5% 

พนักงานที่ไดรับใบเตือนความประพฤติ   2 ใบ จะถูกลดเงินเดือน 10% 

พนักงานที่ไดรับใบเตื่อนความประพฤติ   3 ใบ เลิกจาง”... 

  ประกาศของนายจางดังกลาวกําหนดโทษทางวินัยลูกจางที่ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับ

การทํางานหนักขึ้นกวาที่กําหนดไวเดิมในคูมือพนักงาน ยอมไมเปนคุณแกลูกจางของจําเลยยิ่ง

กวา การท่ีนายจางปดประกาศ ใหลูกจางทราบแลว แมจะไมมีลูกจางคนใดคัดคานก็ตาม ก็ยัง

ไมอาจถือวาลูกจางใหความยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว

แลว  ดังน้ันจํานายจางไมอาจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการลงโทษลูกจางที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานใหผิดไปจากวิธีการลงโทษเดิมตามที่กําหนดไวในคูมือพนักงานได... 

   ทั้งยังมีคําวินิจฉัยในทํานองเดียวกัน เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1244/2541, 

5864/2531 เปนตน 

 คําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวแสดงวา ในการพิพากษาคดีแรงงานน้ันจะตองนํา

ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของแตละสถานประกอบกิจการมาประกอบการวินิจฉัย ซึ่งในแตละ

แหงนายจางมีการกําหนดบทโทษทางวินัยไวแตกตางกัน หลากหลายรูปแบบ ทําใหมีคํา

วินิจฉัยที่แตกตางกัน ไมเปนไปในรูปแบบเดียวกัน จึงไมมีบรรทัดฐานในการลงโทษทางวินัยใน

สังคมแรงงานที่เปนมาตรฐานและเปนธรรมแกลูกจาง ในแนวปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบ

ทางสังคม SA 8000 ในขอกําหนดขอที่ 6 เก่ียวกับ “การลงโทษทางวินัย” มีหลักเกณฑวา การ

ลงโทษทางวินัยจะตองโปรงใสและเปนธรรม นอกจากน้ัน กฎหมายแรงงานของบางประเทศ 

เชน ประเทศคาซาคสถาน  ก็ยังกําหนดใหการกระทําแตละครั้งจะทําการลงโทษทางวินัยได
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6.  ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ทําใหความผิดทางวินัยระงับลง    

เม่ือนายจางมีการลงโทษทางวินัยแกลูกจางแลว โดยทั่วไปลูกจางทุกคนจะเขาใจวา

ความผิดน้ันไดลบลางไปดวยการรับโทษทางวินัยเสร็จสิ้น แตยังมีนายจางบางสวน เม่ือเวลา

ผานไปเปนปมักจะนําเอาความผิดตางๆท่ีลูกจางไดกระทําไปมาอางหรือวากลาวลูกจางอีกทั้งที่

นายจางไดลงโทษทางวินัยในความผิดน้ันแลว ซึ่งความผิดในแตละครั้งที่ลูกจางกระทําก็นาจะ

สิ้นสุดลงเม่ือนายจางลงโทษลูกจางไมควรนํามาสะสมกลาวอางใหเกิดหมางใจเปนขอพิพาทขึ้น

อีก เชน ในกรณีที่มีขอพิพาทไปสูศาลแรงงาน  นายจางสวนมากจะนําความผิดของลูกจาง

ทั้งหมดมาใหการในชั้นศาลเปนขอเท็จจริงที่ไมนาจะนํามาพิจารณาเปนตน  กรณีดังกลาวเคยมี

คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับระยะเวลาของความผิดที่เกิดขึ้น คือคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

362/2525 ลูกจางฝาฝนขอบังคับฐานมาทํางานสายในป พ.ศ.2522 ถึงป พ.ศ. 2524 รวม 14 

ครั้ง  ตามขอบังคับของนายจาง ลูกจางจะไดรับการตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หรือถูกตัด

คาจาง นายจางทําหนังสือเตือน 10 ฉบับ และครั้งสุดทายไดคาดโทษลูกจางไว แตลูกจางก็ยัง

มาทํางานสายอีกจึงเปนการฝาฝนขอบังคับซึ่งนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว นายจางจึงมี

สิทธิที่จะเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย 

คําวินิจฉัยดังกลาว เปนการนําระยะเวลาที่ลูกจางมาทํางานสายตั้งแตป พ.ศ.2522 

ถึงปพ.ศ.2524 มารวมเปนความผิดประกอบการพิจารณา ซึ่งความผิดดังกลาวนาจะสิ้นสุดไป 

เม่ือนายจางไดมีการลงโทษโดยตักเตือนเปนหนังสือหรือตัดคาจางแลว โดยแยกสวนความผิดที่

ระงับแลวออกไปนายจางไมควรนําความผิดของลูกจางมาอางพิจารณาอีก  ควรจะมีความชัดเจน

และมีรูปแบบที่มีขอบเขต 

ในแนวปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000 ในขอกําหนดขอที่ 6 

เก่ียวกับ “การลงโทษทางวินัย” มีหลักเกณฑวาการลงโทษทางวินัยจะตองโปรงใสและเปนธรรม 

นอกจากน้ัน กฎหมายแรงงานของบางประเทศ เชน ประเทศคาซาคสถาน ก็ยังกําหนดใหการ
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7.   ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการทางวินัย 

เม่ือมีการกลาวหาวาลูกจางฝาฝนวินัยเกิดขึ้น นายจางสวนใหญมิไดกําหนดหรือ

ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาโทษทางวินัยที่เหมาะสม การดําเนินมาตรการทางวินัยจึงไมมี

รูปแบบหรือมีมาตรฐานใหเกิดความรอบคอบไดขอเท็จจริงมากที่สุด และเปนธรรมแกลูกจางผู

ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย ทําใหการดําเนินมาตรการทางวินัยของนายจางบางราย เปนการ

รับฟงความฝายเดียว ไมมีเหตุผลที่เหมาะสม ไมตรวจสอบหาขอเท็จจริงโดยแนชัด ไมให

ลูกจางไดมีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผล หรือแกขอกลาวหา จึงไมเปนธรรมแกลูกจาง ทั้งน้ี 

เน่ืองจากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดขั้นตอนและรายละเอียดในการดําเนินมาตรการ

ทางวินัยที่ชัดเจนไว เพ่ือใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม  

   

8.  ปญหาเกี่ยวกับการลงโทษ  

 แมกฎหมายแรงงานหลายฉบับจะใหสิทธิแกนายจางในการลงโทษทางวินัยแก

ลูกจางไวนั้น แตไมมีบทบัญญัติใดกําหนดถึงการลงโทษไว ปรากฏวานายจางบางแหงใชวิธีการ

ลงโทษที่ประหลาดหลายรูปแบบจนกลายเปนขอพิพาทแรงงาน   เชน  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

1896/2543 การท่ีใหลูกจางไปทําความสะอาดโดยสภาพเปนงานที่ต่ํากวา ถือวาเปนการกลั่น

แกลง และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5515/2540 การที่ใหลูกจางไปทําความสะอาดเชนกัน แตถือ

วาเปนการมอบหมายงานเปนกรณีพิเศษ คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับแรก และฉบับที่สองวินิจฉัย

แตกตางกัน แสดงถึงสังคมแรงงานยังไมมีหลักเกณฑรูปแบบและคําจํากัดความของคําวา   
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 จะเห็นไดวาการลงโทษเปนเรื่องที่มีความละเอียดมีผลกระทบตอความรูสึกของ

ลูกจางทั้งประเทศ ดังน้ีคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษจึงควรมีหลักเกณฑและรูปแบบในการบริหาร

การลงโทษทางวินัยที่เหมาะสม ดังนี้ 

 1. นายจางจะลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับ

การทํางานเทาน้ัน 

 2. การลงโทษทางวินัยจะตองทําเปนหนังสือและตองแจงใหลูกจางทราบถึงโทษใน

คร้ังตอไป 

 3. นายจางมีสิทธิยกเลิกคําสั่งการลงโทษทางวินัยกอนระยะเวลา โดยการรองขอ

ของลูกจาง 

 ทั้งนายจาง ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐก็มีความเห็นพองกันวาเปนมาตรการ

ลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมที่ควรนํามาใช 

 นอกจากน้ันกฎหมายแรงงานของบางประเทศ เชน ประเทศคาซาคสถาน มาตรา 

95 ขอ 4 คําส่ังเกี่ยวกับการบริหารการลงโทษทางวินัยจะตองกระทําเปนหนังสือเพ่ือใหลูกจาง

ลงลายมือชื่อรับทราบ และมาตรา 96 ขอ 2 นายจางซ่ึงไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัยมีสิทธิที่จะ

ยกเลิกโทษทางวินัยกอนระยะเวลาขางตน โดยคําส่ังของนายจางเองโดยการรองขอของลูกจาง 

หรือผูบังคับบัญชาโดยตรงของลูกจาง หรือโดยคําขอของลูกจาง หรือผูแทนของลูกจางนั้น 

ประเทศเนปาล มาตรา 53 (2) ถาลูกจางไมยื่นคําชี้แจงภายในเวลาที่กําหนดใน (1) หรือคํา

ชี้แจงน้ันไมเปนที่พอใจ ลูกจางนั้นจะถูกลงโทษตามมาตรา 50 และมาตรา 53 (3) ถาลูกจางไม

รับการแจงใหสงคําชี้แจงตาม (1) หรือยังคงไมมาทํางานใหคือวาลูกจางน้ันไดรับแจงใหสงคํา

ชี้แจงแลวตอเม่ือการแจงใหสงคําชี้แจงน้ันไดสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนและไดปดประกาศ

ไวในสถานประกอบกิจการน้ัน 
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 ในแนวปฏิบัติมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA8000 ในขอกําหนดขอที่ 6 

เก่ียวกับ “การลงโทษทางวินัย” โดยมีหลักเกณฑวานายจางตองปฏิบัติตอพนักงานลูกจางทุก

คนดวยความเคารพในศักด์ิศรีของมนุษย หามไมใหมีการบังคับขูเข็ญหรือการทําทารุณตอ

ลูกจาง ไมวาจะเปนทางรางกาย เพศ จิตใจ หรือโดยวาจา การลงโทษทางวินัยจะตองโปรงใส

และเปนธรรมดวย 

  

9. การอุทธรณ 

 เม่ือนายจางไดใชมาตรการทางวินัยในการลงโทษแกลูกจางแลวการที่ลูกจางเปน

ฝายทําผิดวินัยและนายจางเปนผูใชอํานาจในการลงโทษนั้น ความสมดุลยของโทษที่นายจางใช

ลงแกลูกจางกับความผิดที่ลูกจางกระทําไปน้ันจะเปนการยุติโดยธรรมเพียงใด  หากลูกจางเห็น

วาการลงโทษน้ันไมเปนธรรมแกตน ก็ไมสามารถดําเนินการอยางใดได บางรายก็นําคดีไปฟอง

ศาลแรงงาน ซึ่งทําใหศาลแรงงานตองพิจารณาคดีเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยของลูกจางโดย

ไมจําเปน จึงควรมีบทบัญญัติใหสิทธิแกลูกจางที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในการ

ลงโทษทางวินัย  โดยไปขอรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของทางราชการกอนที่จะนําคดี

ไปสูศาล คือ  

  1. หากลูกจางเห็นวานายจางลงโทษตนโดยไมถูกตองเหมาะสม ลูกจางน้ันมีสิทธิ

รองตอพนักงานตรวจแรงงาน เพ่ือพิจารณาและดําเนินการไกลเกลี่ย หรือใหนายจางแกไขได 

หากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธินําคดีไปสูศาล 

 2. ลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลได โดยไมตองรองขอตอพนักงานตรวจแรงงานให

ดําเนินการกอน หากนายจางลงโทษเลิกจางลูกจางนอกจากน้ัน กฎหมายแรงงานของบาง

ประเทศ  เชน  ประเทศคาซาคสถาน  ก็ยังกําหนดใหลูกจางอุทธรณการลงโทษทางวินัยไดทุก

กรณี ตามที่กําหนดไวในวิธีการพิจารณาขอพิพาทแรงงานสวนบุคคล  ประเทศเทนซาเนีย ก็ยัง

กําหนดใหถาลูกจางไมพอใจตอการลงโทษทางวินัยของนายจาง ลูกจางนั้นอาจยื่นคํารองเปน

หนังสือตอเจาหนาที่แรงงานได ทั้งน้ีภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นายจางลงโทษ   และยังกําหนด

เม่ือรับคํารองจากลูกจางแลว เจาหนาที่แรงงานตองสอบสวนขอเท็จจริงจากนายจาง ลูกจาง 
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10.  ขอมูลสํารวจความคิดเห็นมาตรการในการลงโทษทางวินัย 

การศึกษาความคิดเห็นเรื่องมาตรการในการลงโทษทางวินัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนายจาง จํานวน 100 คน ลูกจาง 

จํานวน 300 คน  และเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 100 คน  รวมทั้งสิ้น  500 คน 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรม SPSS FOR WINDOWS โดยการหา

ความถี่และรอยละ และในสวนการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยศึกษา

วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยการใชคาเฉลี่ย

เปนเกณฑ ดังนี้ 

x

คาเฉลี่ย   4.50 – 5.00 หมายความวา   เห็นดวยมากที่สุด 

คาเฉลี่ย   3.50 – 4.49 หมายความวา   เห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ย   2.50 – 3.49 หมายความวา   เห็นดวยปานกลาง 

คาเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายความวา   เห็นดวยนอย 

คาเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายความวา   เห็นดวยนอยที่สุด 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปน 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง 

1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
1.2 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทาง

วินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

ตอนที่ 2   การวิเคราะหขอมูลของนายจาง 

2.1 ขอมูลทั่วไปของนายจาง 
2.2 ความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทางวินัย

ที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

ตอนที่ 3   การวิเคราะหขอมูลของลูกจาง 
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3.1 ขอมูลทั่วไปของลูกจาง 
3.2 ความคิดเห็นของลูกจางเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่

ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

ตอนที่ 4   การวิเคราะหขอมูลของเจาหนาที่ของรัฐ 

4.1 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ของรัฐ 
4.2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ของรัฐเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษ-

ทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

ตอนที่ 5 การศึกษาความสัมพันธและเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มี

ตอมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

5.1 ความสัมพันธระหวางสถานภาพของกลุมตัวอยางกับความคิดเห็น
ตอมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิ

ลงโทษทางวินัยแกลูกจางได การตักเตือนดวยวาจา  ตักเตือนเปนหนังสือ  พักงานโดยไมจาย

คาจาง 1-7 วัน  และเลิกจาง  

5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอมาตรการในการ
ลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 
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ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง 

 

1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตวัอยาง 
 

ตารางที ่1  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
           ชาย              273 54.6 
           หญิง 227 45.4 

รวม 500        100.0 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 54.6 และเพศหญิง คิด

เปน รอยละ 45.4 
 
ตารางที ่2 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
15-20 ป 15 3.0 
21-30 ป 136 27.2 
31-40 ป 173 34.6 
41-50 ป 107 21.4 
50 ปขึ้นไป 69 13.8 

รวม 500 100.0 

 

จากตารางที่ 2  พบวา อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุในชวง  31-40 ป  คิด

เปนรอยละ 34.6  รองลงมา คือ อายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 27.2    อายุ 41-50 ป คิดเปน 

รอยละ 21.4    50 ป ขึ้นไป  รอยละ 13.8  และ อายุ 15-20 ป รอยละ 3.0  ตามลําดับ 
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ตารางที ่3  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง  จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
นายจาง 100 20.0 
ลูกจาง 300 60.0 
เจาหนาที่ของรัฐ 100 20.0 

รวม 500 100.0 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา   กลุมตัวอยางนายจาง และเจาหนาที่ของรัฐ คิดเปนรอยละ 

20.0   และ รอยละ 60.0 เปนกลุมตัวอยางลูกจาง 
 
 
ตารางที ่4  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 
 

ประสบการณในการทํางาน จํานวน รอยละ 
4 เดือน  -  1 ป 34 6.8 
1 ปขึ้นไป - 3 ป 69 13.8 
3 ปขึ้นไป - 6 ป 81 16.2 
6 ปขึ้นไป-10 ป 93 18.6 
10 ปขึ้นไป 223 44.6 

รวม 500 100.0 
 
 

 จากตารางที ่ 4 พบวา   กลุมตวัอยางสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 10 ป

ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 44.6   รองลงมา 6 ปขึ้นไป – 10 ป คิดเปนรอยละ 18.6     รอยละ 16.2   

3 ปขึ้นไป - 6ป      1 ปขึน้ไป - 3 ป คิดเปนรอยละ 13.8    และ4 เดือน – 1 ป       รอยละ 

6.8 ตามลําดับ 
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ตารางที ่5  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา ม.6 57 11.4 
ม.6  และปวช. 99 19.8 
ปวส. และอนุปริญญา 52 10.4 
ปริญญาตรี 222 44.4 
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 70 14.0 

รวม 500 100.0 
  

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปน

รอยละ 44.4   รองลงมา คือ ม.6 และปวช.  คิดเปนรอยละ 19.8 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 

14.0    รอยละ 11.4 ต่ํากวา ม.6 และรอยละ 10.4 ปวส.และอนุปริญญา    ตามลําดับ 

 

1.2  ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทางวินัย

ที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอมาตรการในการลง 

              โทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทาง  

              วินัยแกลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ 
 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 331 66.2 
ไมเห็นดวย 169 33.8 

รวม 500 100.0 
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 จากตารางที ่6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 66.2 เห็นดวยกับมาตรการใน

การลงโทษทางวินัยที่ควรบญัญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวนิัยแก

ลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ ดังตอไปน้ี คือ 1. ตักเตือนดวยวาจา  2. ตักเตือนเปนหนังสือ  3. พัก

งานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน   4. เลิกจาง และรอยละ 33.8  ไมเห็นดวยกับมาตรการดังกลาว 

ตารางที ่7 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นกับมาตรการในการลงโทษทาง 

              วนิัย และกําหนดใหนายจางมีสิทธลิงโทษทางวินัยแกลูกจางเฉพาะโทษ 

 
ความคิดเห็นในการลงโทษทางวินัย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. ตักเตือนดวยวาจา 24.6 75.4 
2. ตักเตือนเปนหนังสือ 27.4 72.6 
3. ตัดคาจาง 18.6 81.4 
             -ไมเกิน 5 % 15.2  
             -ไมเกิน 10 % 3.4  
4. ลดคาจาง 11.8 88.2 
             -ไมเกิน 10 % เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน 11.0  
             -ไมเกิน 10 % เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน 0.8  
5. พักงานโดยไมจายคาจาง 15.6 84.4 
             -ไมเกิน 3 วัน 9.6  
             -ไมเกิน 7 วัน 5.4  
             - ไมเกิน 10 วัน 0.6  
6. เลิกจาง 8.8 91.2 

 

จากตารางที ่ 7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยกับมาตรการในการลงโทษ

ทางวินัยโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวนิัยแกลูกจางเฉพาะโทษคือ 1. ตักเตือนดวยวาจา    

2. ตักเตือนเปนหนังสือ   3. ตัดคาจางไมเกิน 5 %   และไมเกิน 10 %      4. ลดคาจางไมเกิน 

10 % เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน   และไมเกิน 10 % เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน     5. พักงานโดย

ไมจายคาจางไมเกิน 3 วัน   ไมเกิน 7 วัน   และไมเกิน 10 วัน     6. เลิกจางดังแสดงในตาราง 
 
 
 

DPU



 

109

 
 
 
 
 

ตารางที ่8  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับ 
               มาตรการในการลงโทษทางวนิัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 
 
 

ลําดับ
ที่ 

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญตัิ
ไวในกฎหมาย 

ความคิดเห็น 

ระดับความ x  S.D 
คิดเห็น 

กําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินยัแกลูกจาง
ดวยการใชมาตรการดังตอไปน้ี  ไดโดยชอบดวย
กฎหมายและผูกพันลูกจาง 

1    

 1.1ลดสวัสดกิารสวนที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 
(เชน โบนัส , การใหพักอาศัยในบานพัก เปนตน)  
ตามอัตราสวนและระยะเวลาที่กําหนดแตไมเกิน 1 
ป 

2.73 1.31 ปานกลาง 

 1.2 งดสวสัดกิารสวนที่นายจัดใหแกลูกจางตาม
ระยะเวลาที่กําหนด แตไมเกิน 1 ป  

2.52 1.20 ปานกลาง 

 1.3 ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางไม
ลงโทษทางวนิัยแกลูกจางในการกระทําผิดทางวินัย
คร้ังนั้น  และลูกจางตกลงใหลงโทษอยางหน่ึงอยาง
ใดตามที่กําหนดไวในครั้งตอไปน้ี 

3.23 1.12 ปานกลาง 

 1.4  ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางจะไม
ลงโทษลูกจางถึงขั้นเลิกจางในความผิดรายแรงที่
ลูกจางกระทําในครั้งนั้น โดยลงโทษ สถานอ่ืนแทน 
และลูกจางตกลงใหถือวาลูกจางเปนฝายลาออก หาก
กระทําผิดน้ันซ้ําอีก หรือกระทําผิดรายแรงประการ
อ่ืน 

3.25 1.22 ปานกลาง 

2 กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางได
เฉพาะโทษท่ีระบุไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน
เทาน้ัน 

3.91 0.92 มาก 
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3 กําหนดใหนายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจาง
สําหรับระยะเวลาทีลู่กจางไมไดทํางานใหแก
นายจาง(กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไปไดตาม
สัดสวนที่คํานวณจากระยะเวลาทีไ่มมาทาํงาน) 

3.46 1.16 ปานกลาง 

 
 
 
ตารางที ่8 (ตอ) 
 

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญตัิ
ไวในกฎหมาย 

ลําดับ
ที่ 

ความคิดเห็น 

ระดับความ x  S.D 
คิดเห็น 

3.41 
 
 

3.38 

1.16 
 
 

1.20 

 4 
 
 
5 

กําหนดใหนายจางไมมีสิทธลิงโทษทางวนิัยหาก
นายจางทราบการกระทําผิด วินัยนั้นแลวไมได
ลงโทษภายใน 1 ป  

ปานกลาง 
 

กําหนดใหนายจางมีสิทธเิรียกรองและตกลงในเรื่อง
คาเสยีหาย อันเกิดจากการทําผิดวินัยกบัลูกจางได
ในจํานวนทีไ่มเกินกวาความเสียหายจริง 

ปานกลาง 

6 กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจง
การลงโทษใหแกลูกจาง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั 
วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทาํผิดโดยยอ
ขอวินัยทีลู่กจางกระทําผิด และโทษทีลู่กจางไดรับ 

4.08 0.88 มาก 

7 กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรองขอ
ตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ย
หรือให     นายจางแกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะ
มีสิทธินําคดีไปสูศาล 

3.65 1.13 มาก 

8 กําหนดใหลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดโดยไมตอง
รองขอตอพนักงานตรวจแรงงานใหดําเนินกอน 
หากนายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง 

3.49 1.21 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.56 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษ

ทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.37) x
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และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มาตรการที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก คือ กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง โดย

มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอขอวินัยที่ลูกจาง

กระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ    กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษ

ที่ระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเทาน้ัน      และกําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการ

ลงโทษรองขอตอพนักงานตรวจแรงงานเพ่ือดําเนินการไกลเกลี่ยหรือให     นายจางแกไขได 

หากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธินําคดีไปสูศาล    และสําหรับมาตรการอ่ืนๆ กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 

ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลของนายจาง 

 

2.1 ขอมูลทั่วไปของนายจาง 

 

ตารางที ่9   จํานวนและรอยละของนายจาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 77 77.0 
หญิง 23 23.0 
รวม 100        100.0 

 จากตารางที่ 9  พบวา นายจางเปนเพศชาย รอยละ 77.0 และเพศหญิง คิดเปน 

รอยละ 23.0 

 

ตารางที ่10  จํานวนและรอยละของนายจาง จําแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
21-30 ป 5 5.0 
31-40 ป 20 20.0 
41-50 ป 30 30.0 
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50 ปขึ้นไป 45 45.0 
รวม 100 100.0 

  

 จากตารางที ่ 10  พบวา อายุของนายจางสวนใหญ 50 ป ขึ้นไป คดิเปนรอยละ 45.0    

รองลงมา คือ ชวงอายุ 41-50 ป คิดเปน รอยละ 30.0     31-40 ป คิดเปนรอยละ 20.0   และ 

อายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 
ตารางที่ 11    จํานวนและรอยละของนายจาง จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 

ประสบการณในการทํางาน จํานวน รอยละ 
3 ปขึ้นไป – 6 ป 7 7.0 
6 ปขึ้นไป – 10 ป 12 12.0 
10 ปขึ้นไป 81 81.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที่ 11    พบวา นายจางสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 10 ป ขึ้น

ไป คิดเปนรอยละ 81.0   รองลงมา 6 ปขึ้นไป – 10 ป รอยละ 12.0   และ3 ปขึ้นไป – 6 ป 

รอยละ 7.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 12    จํานวนและรอยละของนายจาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา ม.6 3 3.0 
ม.6  และปวช. 8 8.0 
ปวส. และอนุปริญญา 7 7.0 
ปริญญาตรี 50 50.0 
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 32 32.0 

รวม 100 100.0 

 

DPU



 

113

จากตารางที่ 12    พบวา ระดับการศึกษาของนายจางสวนใหญ คือ ปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 50.0 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 32.0    ม.6 และปวช.   

รอยละ 8.0    ปวส. และอนุปริญญา  รอยละ 7.0 และรอยละ 3.0 ต่ํากวา ม.6 ตามลําดับ 

 

 

 

2.2  ความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควร

บัญญตัิไวในกฎหมาย   

 

ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของนายจาง  จําแนกตามความคิดเห็นตอมาตรการในการลง 

                 โทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทาง 

                 วินัยแกลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ 

 
ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 67 67.0 
ไมเห็นดวย 33 33.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา นายจางสวนใหญ รอยละ 67.0 เห็นดวยกับมาตรการในการ

ลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแก

ลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ ดังตอไปนี้ คือ 1. ตักเตือนดวยวาจา  2. ตักเตือนเปนหนังสือ 3. พัก

งานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน  4. เลิกจาง และรอยละ 33.0 ไมเห็นดวยกับมาตรการดังกลาว 
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ตารางที่ 14   รอยละของนายจาง  จําแนกตามความคิดเห็นตอมาตรการในการลงโทษทางวินัย 

                 และกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางเฉพาะโทษ 

 
ความคิดเห็นในการลงโทษ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. ตักเตือนดวยวาจา 17.0 83.0 

2. ตักเตือนเปนหนังสือ 26.0 74.0 

3. ตัดคาจาง 21.0 79.0 

             -ไมเกิน 5 % 12.0  

             -ไมเกิน 10 % 9.0  

4. ลดคาจาง 16.0 84.0 

             -ไมเกิน 10 % เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน 12.0  

             -ไมเกิน 10 % เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน 4.0  

5. พักงานโดยไมจายคาจาง 23.0 77.0 

             -ไมเกิน 3 วัน 9.0  

             -ไมเกิน 7 วัน 13.0  

             - ไมเกิน 10 วัน 1.0  

6. เลิกจาง 22.0 78.0 
 

จากตารางที่ 14   พบวา นายจางสวนใหญไมเห็นดวยกับมาตรการในการลงโทษทาง

วินัยโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางเฉพาะโทษ คือ 1. ตักเตือนดวยวาจา    
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ตารางที่ 15     แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับ 
                  มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

ลําดับ
ที่ 

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญตัิ
ไวในกฎหมาย 

ความคิดเห็น 

x  S.D ระดับความ 
คิดเห็น 

กําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจาง
ดวยการใชมาตรการดังตอไปน้ี  ไดโดยชอบดวย
กฎหมายและผูกพันลูกจาง 

1    

 1.1 ลดสวัสดิการสวนที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 
(เชนโบนัส,การใหพักอาศัยในบานพัก เปนตน)ตาม
อัตราสวนและระยะเวลาที่กําหนดแตไมเกิน 1 ป 

3.35 1.23 ปานกลาง 

 1.2 งดสวัสดิการสวนที่นายจัดใหแกลูกจางตาม
ระยะเวลาที่กําหนด แตไมเกิน 1 ป  

3.08 1.22 ปานกลาง 

 1.3 ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางไม
ลงโทษทางวินัยแกลูกจางในการกระทําผิดทางวินัย
คร้ังน้ัน  และลูกจางตกลงใหลงโทษอยางหนึ่งอยาง
ใดตามที่กําหนดไวในครั้งตอไปน้ี 

2.95 1.28 ปานกลาง 

 1.4  ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางจะไม
ลงโทษลูกจางถึงขั้นเลิกจางในความผิดรายแรงท่ี
ลูกจางกระทําในครั้งน้ัน โดยลงโทษ สถานอ่ืนแทน
และลูกจางตกลงใหถือวาลูกจางเปนฝายลาออก หาก
กระทําผิดน้ันซํ้าอีก หรือกระทําผิดรายแรงประการ
อ่ืน 

2.93 1.30 ปานกลาง 

2 กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางได
เฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

3.81 0.96 มาก 
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3 กําหนดใหนายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจาง
สําหรับระยะเวลาที่ลูกจางไมไดทํางานใหแก
นายจาง (กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไป) ไดตาม
สัดสวนที่คํานวณจากระยะเวลาที่ไมมาทํางาน 

3.98 0.92 มาก 

     

 

 

ตารางที่ 15  (ตอ) 
 

ลําดับ
ที่ 

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญตัิ
ไวในกฎหมาย 

ความคิดเห็น 

ระดับความ x  S.D 
คิดเห็น 

4 กําหนดใหนายจางไมมีสิทธิลงโทษทางวินัยหาก
นายจางทราบการกระทําผิด วินัยนั้นแลวไมได
ลงโทษภายใน 1 ป  

3.91 0.86 มาก 

6 กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจง
การลงโทษใหแกลูกจาง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอ
ขอวินัยที่ลูกจางกระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ 

4.05 0.74 มาก 

7 กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรองขอ
ตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ย
หรือให     นายจางแกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะ
มีสิทธินําคดีไปสูศาล 

3.16 1.18 ปานกลาง 

8 กําหนดใหลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดโดยไมตอง
รองขอตอพนักงานตรวจแรงงานใหดําเนินกอน 
หากนายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง 

2.92 1.24 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.55 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 15   พบวา  นายจางมีความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษ

ทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.41)   และเมื่อx
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ตอนที่ 3   การวิเคราะหขอมูลของลูกจาง 
 

3.1  ขอมูลทั่วไปของลูกจาง 
 
ตารางที่ 16   จํานวนและรอยละของลูกจาง  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 160 53.3 
หญิง 140 46.7 
รวม 300 100.0 

 

 จากตารางที่ 16      พบวา ลูกจางเปนเพศชาย รอยละ 53.3  และเพศหญิง คิดเปน 

รอยละ 46.7 

 

ตารางที่ 17  จํานวนและรอยละของลูกจาง  จําแนกตามอายุ 

 
อาย ุ จํานวน รอยละ 

15-20 ป 15 5.0 
21-30 ป 119 39.7 
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31-40 ป 110 36.7 
41-50 ป 45 15.0 
50 ปขึ้นไป 11 3.7 
รวม 300 100.0 

 

 จากตารางที่ 17  พบวา  อายุของลูกจางสวนใหญมีอายุในชวง 21-30 ป คิดเปนรอย

ละ 39.7  รองลงมา คือ ชวงอายุ 31-40 ป  คิดเปนรอยละ 36.7   อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 

15.0  อายุ 15-20 ป รอยละ 5.0 และอายุ 50 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 3.7 ตามลําดับ 

ตารางที ่18    จํานวนและรอยละของลูกจาง  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 
ประสบการณในการทํางาน จํานวน รอยละ 

4 เดือน  -  1 ป 33 11.0 
1 ปขึ้นไป - 3 ป 64 21.3 
3 ปขึ้นไป - 6 ป 60 20.0 
6 ปขึ้นไป - 10 ป 53 17.7 
10 ปขึ้นไป 90 30.0 

รวม 300 100.0 

 

จากตารางที่ 18    พบวา ลูกจางสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป 

คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมา คือ 1 ปขึ้นไป – 3 ป คิดเปนรอยละ 21.3   3 ปขึ้นไป – 6 ป 

รอยละ 20.0     6 ปขึ้นไป – 10 ป รอยละ 17.7    และ4 เดือน - 1 ป คิดเปนรอยละ 11.0 

ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 19    จํานวนและรอยละของลูกจาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา ม.6 54 18.0 
ม.6  และปวช. 87 30.0 
ปวส. และอนุปริญญา 41 13.7 
ปริญญาตรี 96 32.0 
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 22 7.3 
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รวม 300 100.0 
  

จากตารางที่ 19 พบวา ระดับการศึกษาของลูกจางสวนใหญ คือ ปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 32.0 รองลงมา คือ ม.6 และปวช. รอยละ 30.0 ต่ํากวา ม.6 คิดเปนรอยละ 18.0    

ปวส. และอนุปริญญา รอยละ 13.7 และสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 7.3  

ตามลําดับ 
3.2  ความคิดเห็นของลูกจางเกี่ยวกับมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควร

บัญญัติไวในกฎหมาย 
 

ตารางที่ 20  จํานวนและรอยละของลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นตอมาตรการในการลงโทษ 

                ทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัย 

                แกลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ 
 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 199 66.3 
ไมเห็นดวย 101 33.7 

รวม 300 100.0 

 

 จากตารางที่ 20  พบวา ลูกจางสวนใหญ รอยละ 66.3 เห็นดวยกับมาตรการในการ

ลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแก

ลูกจางไดโดยเฉพาะโทษดังตอไปนี้คือ   1. ตักเตือนดวยวาจา    2. ตักเตือนเปนหนังสือ 3. 

พักงานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน 4. เลิกจาง และรอยละ 33.7 ไมเห็นดวยกับมาตรการดังกลาว 
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ตารางที่ 21 รอยละของลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นตอมาตรการในการลงโทษทางวินัย  

               และกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางเฉพาะโทษ 

 
ความคิดเห็นในการลงโทษ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. ตักเตือนดวยวาจา 29.3 70.7 
2. ตักเตือนเปนหนังสือ 27.7 72.3 
3. ตัดคาจาง 16.3 83.7 

-ไมเกิน 5 % 14.7  
-ไมเกิน 10 % 1.6  

4. ลดคาจางไมเกิน 10 % เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน 8.0 92.0 
5. พักงานโดยไมจายคาจาง 12.3 87.7 

-ไมเกิน 3 วัน 9.3  
-ไมเกิน 7 วัน 2.3  
- ไมเกิน 10 วนั 0.7  

6. เลิกจาง 3.0 97.0 

 

จากตารางที่ 21 พบวา ลูกจางสวนใหญไมเห็นดวยกับมาตรการในการลงโทษทาง

วินัยโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางเฉพาะโทษ คือ 1. ตักเตือนดวย

วาจา    2. ตักเตือนเปนหนังสือ    3. ตัดคาจางไมเกิน 5%   และไมเกิน 10%     4. ลดคาจาง

ไมเกิน 10% เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน    5. พักงานโดยไมจายคาจางไมเกิน 3 วัน ไมเกิน 7 

วัน และไมเกิน 10 วัน     6. เลิกจาง ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 22  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของลูกจางเก่ียวกับมาตรการ 
                ในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 
 

ลําดับ
ที่ 

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญตัิไว
ในกฎหมาย 

ความคิดเห็น 

ระดับความ x  S.D 
คิดเห็น 

กําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจาง
ดวยการใชมาตรการดังตอไปน้ี  ไดโดยชอบดวย
กฎหมายและผูกพันลูกจาง 

1    

 1.1 ลดสวัสดิการสวนที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 
(เชนโบนัส,การใหพักอาศัยในบานพักเปนตน)  ตาม
อัตราสวนและระยะเวลาที่กําหนดแตไมเกิน1 ป 

2.36 1.22 นอย 

 1.2 งดสวัสดิการสวนที่นายจัดใหแกลูกจางตาม
ระยะเวลาที่กําหนด แตไมเกิน 1 ป  

2.23 1.12 นอย 

 1.3 ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางไม
ลงโทษทางวินัยแกลูกจางในการกระทําผิดทางวินัย
ครั้งน้ัน  และลูกจางตกลงใหลงโทษอยางหนึ่งอยาง
ใดตามที่กําหนดไวในครั้งตอไปน้ี 

3.34 1.03 ปานกลาง 

 1.4  ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางจะไม
ลงโทษลูกจางถึงขั้นเลิกจางในความผิดรายแรงท่ี
ลูกจางกระทําในครั้งน้ัน โดยลงโทษ สถานอ่ืนแทน
และลูกจางตกลงใหถือวาลูกจางเปนฝายลาออก หาก
กระทําผิดนั้นซ้ําอีก หรือกระทําผิดรายแรงประการ
อ่ืน 

3.47 1.15 ปานกลาง 

2 กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางได
เฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน
เทาน้ัน 

3.90 0.91 มาก 
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3 กําหนดใหนายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจาง
สําหรับระยะเวลาที่ลูกจางไมไดทํางานใหแกนายจาง 
(กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไป) ไดตามสัดสวนที่
คํานวณจากระยะเวลาที่ไมมาทํางาน 

3.14 1.15 ปานกลาง 

     

 
 
ตารางที่ 22   (ตอ) 
 

ลําดับ
ที่ 

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญตัิ
ไวในกฎหมาย 

ความคิดเห็น 

ระดับความ x  S.D 
คิดเห็น 

4 กําหนดใหนายจางไมมีสิทธิลงโทษทางวินัยหาก
นายจางทราบการกระทําผิด วินัยนั้นแลวไมได
ลงโทษภายใน 1 ป  

3.21 1.15 ปานกลาง 

6 กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจง
การลงโทษใหแกลูกจาง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอ
ขอวินัยที่ลูกจางกระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ 

3.99 0.94 มาก 

7 กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรองขอ
ตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ย
หรือให     นายจางแกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะ
มีสิทธินําคดีไปสูศาล 

3.87 1.05 มาก 

8 กําหนดใหลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดโดยไมตอง
รองขอตอพนักงานตรวจแรงงานใหดําเนินกอน 
หากนายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง 

3.60 1.14 มาก 

รวม 3.28 0.57 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 22 พบวา  ลูกจางมีความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทาง

วินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.28)  และเม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มาตรการที่ลูกจางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ กําหนดใหนายจางที่

ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน 

x

DPU



 

123

 

ตอนที่ 4   การวิเคราะหขอมูลของเจาหนาที่ของรัฐ 
 

4.1 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ของรัฐ 

 

ตารางที่ 23   จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ของรัฐ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 36 36.0 
หญิง 64 64.0 
รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที่ 23     พบวา เจาหนาที่ของรัฐเปนเพศหญิง   รอยละ 64.0   และเพศ

ชายคิดเปน รอยละ 36.0 

 

ตารางที ่24 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ของรัฐ จําแนกตามอายุ 

 
อาย ุ จํานวน รอยละ 
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21-30 ป 12 12.0 
31-40 ป 43 43.0 
41-50 ป 32 32.0 
50 ปขึ้นไป 13 13.0 
รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที่ 24   พบวา อายุของเจาหนาที่ของรัฐสวนใหญอยูในชวง 31-40 ป     

คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 32.0    50 ปขึ้นไป คิดเปน

รอยละ 13.0 และ 21-30 ป รอยละ 12.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 25    จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ของรัฐ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 
ประสบการณในการทํางาน จํานวน รอยละ 

4 เดือน  -  1 ป 1 1.0 
1 ปขึ้นไป – 3 ป 5 5.0 
3 ปขึ้นไป – 6 ป 14 14.0 
6 ปขึ้นไป – 10 ป 28 28.0 
10 ปขึ้นไป 52 52.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที่ 25     พบวา เจาหนาที่ของรัฐสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 

10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาคือ 6 ปขึ้นไป - 10 ป รอยละ 28. 3 ปขึ้นไป - 6 ป 

รอยละ 14.0     1 ปขึ้นไป - 3 ป   รอยละ 5.0 และรอยละ 1.0 คือ 4 เดือน - 1 ป ตามลําดับ 

 

ตารางที ่26    จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ของรัฐ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
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ม.6 และปวช. 4 4.0 
ปวส. และอนุปริญญา 4 4.0 
ปริญญาตรี 76 76.0 
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 16 16.0 

รวม 100 100.0 

  

 

จากตารางที่ 26    พบวา ระดับการศึกษาของเจาหนาที่ของรัฐสวนใหญ คือ ปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 76.0 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.0 และม.6 ปวช.  และ 

ปวส.  อนุปริญญา   คิดเปนรอยละ 4.0   ตามลําดับ 

 

4.2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ของรัฐเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทาง
วินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

 

ตารางที่ 27  จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ของรัฐ จําแนกตามความคิดเห็นตอมาตรการใน 

                การลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลง 

                โทษทางวินัยแกลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ 

 
ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 65 65.0 
ไมเห็นดวย 35 35.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที่ 27   พบวา เจาหนาที่ของรัฐ สวนใหญ รอยละ 65.0 เห็นดวยกับ

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษ

ทางวินัยแกลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ ดังตอไปนี้คือ 1. ตักเตือนดวยวาจา  2. ตักเตือนเปน

หนังสือ   3. พักงานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน    4. เลิกจาง และรอยละ 35.0 ไมเห็นดวยกับ

มาตรการดังกลาว 
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ตารางที่ 28 รอยละของเจาหนาที่ของรัฐ จําแนกตามความคิดเห็นตอมาตรการในการลงโทษ 

               ทางวินัยและกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางเฉพาะโทษ 

 
ความคิดเห็นในการลงโทษ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. ตักเตือนดวยวาจา 18.0 82.0 
2. ตักเตือนเปนหนังสือ 28.0 72.0 
3. ตัดคาจาง 23.0 77.0 

-ไมเกิน 5 % 20.0  
-ไมเกิน 10 % 3.0  

4. ลดคาจางไมเกิน 10 % เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน 19.0 81.0 
5. พักงานโดยไมจายคาจาง 18.0 82.0 

-ไมเกิน 3 วัน 11.0  
-ไมเกิน 7 วัน 7.0  

6. เลิกจาง 13.0 87.0 

 

จากตารางที่ 28 พบวา เจาหนาที่ของรัฐสวนใหญไมเห็นดวยกับมาตรการในการ

ลงโทษทางวินัยโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางเฉพาะโทษ คือ  1. 

ตักเตือนดวยวาจา    2. ตักเตือนเปนหนังสือ    3. ตัดคาจางไมเกิน 5%   และไมเกิน 10%    4. 

ลดคาจางไมเกิน 10% เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน    5. พักงานโดยไมจายคาจางไมเกิน 3 วัน ไม

เกิน 7 วัน และไมเกิน 10 วัน   6. เลิกจาง ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 29  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของเจาหนาที่ของรัฐ เก่ียว 
                กับมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 
 

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญตัิ
ไวในกฎหมาย 

ลําดับ
ที่ 

ความคิดเห็น 

ระดับความ x  S.D 
คิดเห็น 

กําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจาง
ดวยการใชมาตรการดังตอไปน้ี  ไดโดยชอบดวย
กฎหมายและผูกพันลูกจาง 

1    

 1.1 ลดสวัสดิการสวนที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 
(เชนโบนัส,การใหพักอาศัยในบานพักเปนตน)  
ตามอัตราสวนและระยะเวลาที่กําหนดแตไมเกิน1 ป 

3.23 1.25 ปานกลาง 

 1.2 งดสวัสดิการสวนที่นายจัดใหแกลูกจางตาม
ระยะเวลาที่กําหนด แตไมเกิน 1 ป  

2.86 1.12 ปานกลาง 

 1.3 ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางไม
ลงโทษทางวินัยแกลูกจางในการกระทําผิดทางวินัย
คร้ังน้ัน  และลูกจางตกลงใหลงโทษอยางหนึ่งอยาง
ใดตามที่กําหนดไวในครั้งตอไปน้ี 

3.18 1.14 ปานกลาง 

 1.4  ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางจะไม
ลงโทษลูกจางถึงขั้นเลิกจางในความผิดรายแรงท่ี
ลูกจางกระทําในครั้งน้ัน โดยลงโทษ สถานอ่ืนแทน
และลูกจางตกลงใหถือวาลูกจางเปนฝายลาออก หาก
กระทําผิดน้ันซํ้าอีก หรือกระทําผิดรายแรงประการ
อ่ืน 

2.91 1.18 ปานกลาง 

2 กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางได
เฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

4.04 0.89 มาก 
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3 กําหนดใหนายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจาง
สําหรับระยะเวลาที่ลูกจางไมไดทํางานใหแก
นายจาง (กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไป) ไดตาม
สัดสวนที่คํานวณจากระยะเวลาที่ไมมาทํางาน 

3.90 1.11 มาก 

 
 
 
 
ตารางที่ 29   (ตอ) 
 

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญตัิไว
ในกฎหมาย 

ลําดับ
ที่ 

ความคิดเห็น 

ระดับความ x  S.D 
คิดเห็น 

4 กําหนดใหนายจางไมมีสิทธิลงโทษทางวินัยหาก
นายจางทราบการกระทําผิด วินัยน้ันแลวไมได
ลงโทษภายใน 1 ป  

4.00 0.86 มาก 

 
3.77 

 
1.10 

  
5 

 
กําหนดใหนายจางมีสิทธิเรียกรองและตกลงในเรื่อง
คาเสียหาย อันเกิดจากการทําผิดวินัยกับลูกจางไดใน
จํานวนที่ไมเกินกวาความเสียหายจริง 

มาก 

6 กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจง
การลงโทษใหแกลูกจาง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอ
ขอวินัยที่ลูกจางกระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ 

4.35 0.73 มาก 

7 กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรองขอ
ตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ย
หรือใหนายจางแกไขไดหากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธิ
นําคดีไปมากสูศาล 

3.51 1.13 มาก 

8 กําหนดใหลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดโดยไมตอง
รองขอตอพนักงานตรวจแรงงานใหดําเนินกอน หาก
นายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง 

3.74 1.22 มาก 
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รวม 3.41 0.55 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 29 พบวา  เจาหนาที่ของรัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการในการ

ลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.41)  และเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มาตรการที่เจาหนาที่ของรัฐมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ  

กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง โดยมีรายละเอียด

เกี่ยวกับ วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอขอวินัยที่ลูกจางกระทําผิด และ

โทษที่ลูกจางไดรับ กําหนดใหนายจางไมมีสิทธิลงโทษทางวินัยหากนายจางทราบการกระทําผิด 

วินัยนั้นแลวไมไดลงโทษภายใน 1 ป กําหนดใหนายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจาง

สําหรับระยะเวลาที่ลูกจางไมไดทํางานใหแกนายจาง (กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไป) ไดตาม

สัดสวนที่คํานวณจากระยะเวลาที่ไมมาทํางาน    กําหนดใหนายจางมีสิทธิเรียกรองและตกลงใน

เร่ืองคาเสียหายอันเกิดจากการทําผิดวินัยกับลูกจางไดในจํานวนที่ไมเกินกวาความเสียหายจริง  

กําหนดใหลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดโดยไมตองรองขอตอพนักงานตรวจแรงงานใหดําเนิน

กอน หากนายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง   กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรองขอ

ตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยหรือใหนายจางแกไขไดหากไมเปนที่พอใจจึง

จะมีสิทธินําคดีไปมากสูศาล   และสําหรับมาตรการอ่ืนๆ เจาหนาที่ของรัฐมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 

130

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 5 การศึกษาความสัมพันธและเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

 

5.1 ความสัมพันธระหวางสถานภาพของกลุมตัวอยางกับความคิดเห็นตอ

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมี

สิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ คือ การตักเตือนดวยวาจา  การ

ตักเตือนเปนหนังสือ  การพักงานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน  และการเลิกจาง 

  

ตารางที่  30  แสดงความสัมพันธระหวางสถานภาพของกลุมตัวอยางกับความคิดเห็นตอมาตร 

                 การในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย  โดยกําหนดใหนายจางมี 

                 สิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ 
 

สถานภาพ เห็นดวย ไมเห็นดวย รวม 
     นายจาง 67 

(13.4) 
33 

(6.6) 
100 

(20.0) 
ลูกจาง 199 

(39.8) 
101 

(20.2) 
300 

(60.0) 
เจาหนาที่ของรัฐ 65 

(13.0) 
35 

(7.0) 
100 

(20.0) 
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                 รวม 331 
(66.2) 

169 
(33.8) 

500 
(100.0) 

 

จากตารางที่ 30  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับมาตรการในการลงโทษ

ทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจาง

ไดโดยเฉพาะโทษดังตอไปน้ี คือ 1. การตักเตือนดวยวาจา    2. ตักเตือนเปนหนังสือ        

3. พักงานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน และ 4. เลิกจาง คิดเปนรอยละ 66.2 และไมเห็นดวย

รอยละ 33.8 

 

  

 

 

5.2  ตารางที ่31 
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ตารางที่ 31 (ตอ) 
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 จากตารางที่ 31 พบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการ

ลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.37)    และเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มาตรการที่กลุมเจาหนาที่ของรัฐมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  คือ  

กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง โดยมีรายละเอียด

เกี่ยวกับ วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอขอวินัยที่ลูกจางกระทําผิด และ

โทษที่ลูกจางไดรับ    รองลงมา คือ  กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษที่

ระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเทาน้ัน  กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรอง

ขอตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยหรือใหนายจางแกไขไดหากไมเปนที่พอใจ

จึงจะมีสิทธินําคดีไปมากสูศาล   และกําหนดใหลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดโดยไมตองรอง

ขอตอพนักงานตรวจแรงงานใหดําเนินกอน หากนายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง    นอกจากนั้น

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในสวนของ การกําหนดใหนายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจาง

สําหรับระยะเวลาที่ลูกจางไมไดทํางานใหแกนายจาง (กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไป) ไดตาม

สัดสวนที่คํานวณจากระยะเวลาที่ไมมาทํางาน   กําหนดใหนายจางไมมีสิทธิลงโทษทางวินัย

หากนายจางทราบการกระทําผิด วินัยน้ันแลวไมไดลงโทษภายใน 1 ปกําหนดใหนายจางมีสิทธิ

เรียกรองและตกลงในเรื่องคาเสียหายอันเกิดจากการทําผิดวินัยกับลูกจางได ในจํานวนที่ไมเกิน

กวาความเสียหายจริงตามลําดับ มาตรการที่กําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจาง

ดวยการใชมาตรการดังตอไปน้ีไดโดยชอบดวยกฎหมายและผูกพันลูกจางนั้น กลุมตัวอยางเห็น

ดวยกับการตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางจะไมลงโทษลูกจางถึงขั้นเลิกจางในความผิด
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น เก่ียวกับมาตรการในการลงโทษ

ทางวินัยของ ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  500 คน ซึ่งแบงไดเปน 3 กลุม โดยมีสถานภาพ 

และประเภทของผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพเปนนายจาง จํานวน 100 คน มีอายุอยูใน

เกณฑเฉลี่ย 50 ปขึ้นไป ซึ่งเปนวัยที่มีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป การศึกษาจบ

ระดับปริญญาตรี โดยสวนใหญนายจางดังกลาวเปนผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง 

เปนกรรมการสมาคมนายจาง เปนกรรมการสภาองคการนายจาง และเปนคณะทํางานดาน

แรงงานและนายจางในสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพเปนลูกจาง จํานวน 300 คน มีอายุอยูใน

เกณฑเฉลี่ย 21-30 ป ซึ่งเปนวัยทํางานที่มีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป การศึกษา

จบระดับปริญญาตรี โดยสวนใหญลูกจางดังกลาวเปนผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง 

เปนกรรมการสหภาพแรงงาน เปนกรรมการสภาองคการลูกจาง ลูกจางจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และลูกจางที่มีหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  

3.  ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานะภาพะเปนเจาหนาที่รัฐ จํานวน100 คน มีอายุอยู

ในเกณฑเฉลี่ย 31-40 ป ซึ่งเปนวัยทํางานที่มีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป 

การศึกษาจบระดับปริญญาตรี โดยสวนใหญเจาหนาที่รัฐดังกลาวเปนผูพิพากษาในศาล

แรงงานกลาง เปนนักวิชาการ และเปนเจาหนาที่จากกระทรวงแรงงาน เชน พนักงานตรวจ

แรงงาน นิติกรใน กองคุมครองแรงงานหรือกองนิติกร กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   
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จากผลการวิเคราะหพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับ

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายโดยกําหนดใหนายจางมีสิทธิ

ลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ ดังตอไปน้ี คือ 

1. ตักเตือนดวยวาจา   

2. ตักเตือนเปนหนังสือ  

3.  พักงานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน  

4.  เลิกจาง  

นอกจากน้ีกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมเห็นดวยกับความคิดเห็นในการ

ลงโทษทางวินัยเรื่องการตัดคาจาง  การลดคาจาง  การพักงานโดยไมจายคาจางและการเลิกจาง  

สวนมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยที่

จะใหบัญญัติไวในกฎหมาย  

(1) กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานเทาน้ัน  

(2) กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอ ขอวินัยที่ลูกจาง

กระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ  

(3)  กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรองขอตอพนักงานตรวจแรงงาน

เพ่ือดําเนินการไกลเกลี่ยหรือใหนายจางแกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธินําคดีไปสูศาล 

ในสวนที่เก่ียวกับความคิดเห็นของนายจาง มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่

นายจางสวนใหญเห็นดวยควรที่จะใหบัญญัติไวในกฎหมาย  

(1) กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานเทาน้ัน  

(2) กําหนดใหนายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับระยะเวลาที่ลูกจาง

ไมไดทํางานใหแกนายจาง (กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไป) ไดตามสัดสวนที่คํานวณจาก

ระยะเวลาที่ไมมาทํางาน 
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(3)   กําหนดใหนายจางมีสิทธิเรียกรองและตกลงในเรื่องคาเสียหาย อันเกิดจากการ

ทําผิดวินัยกับลูกจางไดในจํานวนที่ไมเกินกวาความเสียหายจริง  

(4)  นายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง  โดยมี

รายละเอียดเก่ียวกับ วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอขอวินัยที่ลูกจางกระทํา

ผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ 

ในสวนที่เก่ียวกับความคิดเห็นของลูกจาง มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ลูกจาง

สวนใหญเห็นดวยควรที่จะใหบัญญัติไวในกฎหมาย  

(1) กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานเทาน้ัน  

(2) กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอขอวินัยที่ลูกจาง

กระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ 

(3) กําหนดใหสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรองขอตอพนักงานตรวจแรงงาน

เพ่ือดําเนินการไกลเกลี่ยหรือใหนายจางแกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธินําคดีไปสูศาล  

(4) กําหนดใหลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดโดยไมตองรองขอตอพนักงานตรวจ

แรงงานใหดําเนินกอน หากนายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง  

ในสวนที่เก่ียวกับความคิดเห็นของลูกจาง  มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ลูกจาง

สวนใหญไมเห็นดวยที่จะใหบัญญัติไวในกฎหมาย  ในกรณีกําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทาง

วินัยแกลูกจางดวยการใชมาตรการดังตอไปน้ีไดโดยชอบดวยกฎหมายและผูกพันลูกจาง  

(1)  การลดสวัสดิการสวนที่นายจางจัดใหแกลูกจาง (เชน โบนัส, การใหพักอาศัย

ในบานพัก เปนตน) ตามอัตราสวนและระยะเวลาที่กําหนดแตไมเกิน 1 ป  

(2)  การงดสวัสดิการสวนที่นายจัดใหแกลูกจางตามระยะเวลาที่กําหนด  แตไมเกิน 

1 ป 

ในสวนที่เก่ียวกับความคิดเห็นของเจาหนาที่รัฐ  มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่

เจาหนาที่รัฐสวนใหญเห็นดวยควรที่จะใหบัญญัติไวในกฎหมาย  
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(1) กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานเทาน้ัน  

(2) กําหนดใหนายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับระยะเวลาที่ลูกจาง

ไมไดทํางานใหแกนายจาง (กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไป) ไดตามสัดสวนที่คํานวณจาก

ระยะเวลาที่ไมมาทํางาน  

(3) กําหนดใหนายจางไมมีสิทธิลงโทษทางวินัยหากนายจางทราบการกระทําผิด 

วินัยนั้นแลวไมไดลงโทษภายใน 1 ป 

(4)  กําหนดใหนายจางมีสิทธิเรียกรองและตกลงในเรื่องคาเสียหาย อันเกิดจากการ

ทําผิดวินัยกับลูกจางไดในจํานวนที่ไมเกินกวาความเสียหายจริง   

(5) กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอขอวินัยที่ลูกจาง

กระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ  

(6) กําหนดใหสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรองขอตอพนักงานตรวจแรงงาน

เพ่ือดําเนินการไกลเกลี่ยหรือใหนายจางแกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธินําคดีไปสูศาล  

(7) กําหนดใหลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลได โดยไมตองรองขอตอพนักงานตรวจ

แรงงานใหดําเนินกอน หากนายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง  

 

11.  สรุปการศึกษาและวิเคราะห 

จากการดําเนินการวิจัยเชิงเอกสารและเชิงปริมาณ มีขอคนพบท้ัง 2 วิธีดังกลาวใน

เชิงสนับสนุนกันวาในการกําหนดวินัยในการทํางาน และการลงโทษทางวินัยในสถานประกอบ

กิจการนั้น มีปญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการกําหนดความผิดทางวินัยที่ไมมีขอบเขต ไม

เก่ียวของกับงานในหนาที่เปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย มีการกําหนด

โทษทางวินัยที่แตกตางและหลากหลายโดยไมจํากัดประเภทของโทษ  มีการลงโทษหลาย

สถานและลงโทษซ้ําตอการกระทําผิดคร้ังเดียวเปนโทษที่ผิดกฎหมาย ผิดตอศีลธรรม ไมมีการ

ตรวจสอบ ไมใหโอกาสลูกจางไดอุทธรณภายในสถานประกอบกิจการ ไมมีมาตรการในการ

รองขอตอเจาหนาที่รัฐ  อีกทั้งยังมีปญหาในทางกฎหมายโดยเฉพาะการใชและการตีความของ
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(1) กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับ 

เก่ียวกบัการทํางานเทาน้ัน  

(2) กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจาง ตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทาํผิดโดยยอ ขอวินัยทีลู่กจาง

กระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ  

(3) กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ ไมพอใจการลงโทษรองขอตอพนักงานตรวจแรงงาน

เพ่ือดําเนินการไกลเกลี่ยหรอืใหนายจางแกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธินําคดีไปสูศาล 

จึงมีขอสนับสนุนสมควรตรากฎหมายเปนหมวดหน่ึง “วินัยและโทษทางวินัย” จะได

มีมาตรการการลงโทษทางวนิัยที่ถูกตองเปนธรรมแกสงัคมแรงงานไทยและไดมาตรฐานสากล 
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5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตวัอยางที่มีตอมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

  ตารางที่   31   เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทีม่ีตอมาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

นายจาง ลูกจาง เจาหนาที่ ลําดับ

ที่ 
มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

ความคิดเห็นโดยรวม 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

1 กําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางดวยการใชมาตรการดังตอไปนี้  ได
โดยชอบดวยกฎหมายและผูกพันลูกจาง 

        

 1.1 ลดสวัสดิการสวนที่นายจางจัดใหแกลูกจาง (เชน โบนัส , การใหพักอาศัยใน
บานพัก เปนตน)  ตามอัตราสวนและระยะเวลาที่กําหนดแตไมเกิน 1 ป 

3.35 1.23 2.36 1.22 3.23 1.25 2.73 1.15 

 1.2 งดสวัสดิการสวนที่นายจัดใหแกลูกจางตามระยะเวลาที่กําหนดแตไมเกิน 1 ป  3.08 1.22 2.23 1.12 2.86 1.12 2.52 1.20 
 1.3 ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางไมลงโทษทางวินัยแกลูกจางในการกระทํา

ผิดทางวินัยครั้งนั้น  และลูกจางตกลงใหลงโทษอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดไวใน
ครั้งตอไปนี้ 

2.95 1.28 3.34 1.03 3.18 1.14 3.23 1.12 

 1.4  ตกลงกับลูกจางเปนหนังสือวานายจางจะไมลงโทษลูกจางถึงขั้นเลิกจางในความผิด
รายแรงที่ลูกจางกระทําในครั้งนั้น โดยลงโทษ สถานอื่นแทน และลูกจางตกลงใหถือวา
ลูกจางเปนฝายลาออก หากกระทําผิดนั้นซ้ําอีก หรือกระทําผิดรายแรงประการอื่น 

2.93 1.30 3.47 1.15 2.91 1.18 3.25 1.22 

2 กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานเทานั้น 

3.81 0.96 3.90 0.91 4.04 0.89 3.91 0.92 
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     ตารางที่  31  (ตอ) 

ลําดับ

ที่ 
มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย 

นายจาง ลูกจาง เจาหนาที่ ความคิดเห็นโดยรวม 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

3 กําหนดใหนายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับระยะเวลาที่ลูกจาง
ไมไดทํางานใหแกนายจาง (กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไป) ไดตามสัดสวนที่
คํานวณจากระยะเวลาที่ไมมาทํางาน 

3.98 0.92 3.14 1.15 3.90 1.11 3.46 1.16 

4 กําหนดใหนายจางไมมีสิทธิลงโทษทางวินัยหากนายจางทราบการกระทําผิด 
วินัยนั้นแลวไมไดลงโทษภายใน 1 ป  

3.41 1.26 3.21 1.15 4.00 0.86 3.41 1.16 

5 กําหนดใหนายจางมีสิทธิเรียกรองและตกลงในเรือ่งคาเสียหายอันเกิดจากการทํา
ผิดวินัยกับลูกจางไดในจาํนวนที่ไมเกินกวาความเสียหายจริง 

3.91 0.86 3.08 1.23 3.77 1.10 3.38 1.20 

6 กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจาง 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอ
ขอวินัยที่ลูกจางกระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ 

4.05 0.74 3.99 0.94 4.35 0.73 4.08 0.88 

7 กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษรองขอตอพนักงานตรวจแรงงาน
เพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยหรือใหนายจางแกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธิ
นําคดีไปสูศาล 

3.16 1.18 3.87 1.05 3.51 1.13 3.65 1.13 

8 กําหนดใหลูกจางมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดโดยไมตองรองขอตอพนักงานตรวจ
แรงงานใหดาํเนนิกอน หากนายจางลงโทษเลิกจางลูกจาง 

2.92 1.24 3.60 1.14 3.74 1.22 3.49 1.21 

3.41 0.55 3.28 0.57 3.55 0.50 3.37 0.56 
รวม 
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บทที่ 5 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

1. บทสรุป 

 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108  กําหนดใหนายจางจัดใหมี

และประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยในขอบังคับน้ันอยางนอยตองมีรายละเอียด

เก่ียวกับรายการตางๆ  รวมทั้งวินัยและโทษทางวินัยดวย  นายจางแตละรายไดกําหนด

รายละเอียด เก่ียวกับวินัยและโทษทางวินัยไวแตกตางกันตามความรอบรูในเชิงการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย ประสบการณและความเห็นของตน  ดังน้ันการกําหนดวินัยและโทษทางวินัย

จึงมีความแตกตางกันทั้งการกําหนดการกระทําที่เปนความผิดทางวินัย และบทลงโทษทางวินัย 

ทั้งนี้เน่ืองจากบทกฎหมายดังกลาวขางตนไมไดกําหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีการลงโทษและ

ประเภทของโทษทางวินัยไว จึงมีปญหาตลอดมาวาการกระทําของลูกจางประเภทใดที่นายจาง

ลงโทษทางวินัยแกลูกจางได และโทษทางวินัยประเภทใดที่เหมาะสมในการใชลงโทษลูกจาง 

เพ่ือใหการพิจารณาปญหาดังกลาว เปนไปโดยละเอียด กวางขวาง และมีขอเปรียบเทียบในทุก

มิติ จึงไดศึกษาจากกฎหมายที่กําหนดหลักการและประเพณีในทางปฏิบัติไว เชน รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพันธ พ.ศ. 2518   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

เปนตน แลวนําไปพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใชมาตรการในการลงโทษทางวินัยของ

ขาราชการและลูกจางของหนวยงานราชการหรือของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เชน การลงโทษทาง

วินัยของขาราชการพลเรือน ขาราชการตํารวจ ลูกจางประจําของกระทรวงกลาโหม การไฟฟา

สวนภูมิภาค  บริษัท ป.ต.ท. จํากัด(มหาชน) เปนตน   รวมทั้งคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัย

ปญหาเก่ียวกับการใชมาตรการในการลงโทษทางวินัยตอลูกจาง นอกจากน้ันยังไดนําไป

พิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติในกฎหมายแรงงานของบางประเทศ  ซึ่งมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับมาตรการลงโทษทางวินัยไวชัดเจนดวย เชน ประเทศคาซาคสถาน ประเทศเทนซาเนีย 
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 จากผลการวิเคราะหปญหาการใชมาตรการในการลงโทษทางวินัยแกลูกจาง พบวามี

ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดความผิดทางวินัย และการใชมาตรการในการลงโทษทางวินัยแก

ลูกจาง คือ 

  1. มีการกําหนดความผิดทางวินัยที่ไมมีขอบเขตที่เหมาะสม และเปนการละเมิดตอ

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของลูกจาง 

  2. มีการกําหนดความผิดทางวินัยที่ไมเก่ียวของกับงานในหนาที่การงานโดยตรง 

  3. มีการกําหนดความผิดทางวินัยที่เปนความประพฤตินอกเวลาทํางานของนายจาง 

  4. มีการกําหนดความผิดทางวินัยที่เปนความประพฤตินอกสถานท่ีทํางานและไมกอ 

ใหเกิดความเสียหายแกนายจางโดยตรง 

  5. มีการกําหนดโทษทางวินัยที่แตกตางกันและหลากหลายโดยไมจํากัดประเภทของ

โทษทางวินัย 

  6. มีการกําหนดโทษทางวินัยที่มีลักษณะขัดตอกฎหมาย 

  7. มีการกําหนดโทษทางวินัยที่มีลักษณะขัดตอศีลธรรม 

  8. มีการกําหนดโทษทางวินัยที่ขัดตอแนวปฏิบัติขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศและขัดตอแนวปฏิบัติของมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม 

  9. มีการลงโทษทางวินัยในความผิดที่ลวงเลยเวลาที่จะนํามาลงโทษแลว 

 10. มีการลงโทษทางวินัยหลายสถานในการกระทําผิดขอหาเดียว 

 11. มีการลงโทษทางวินัยซ้ําในการกระทําผิดคร้ังเดียว 

 12. มีการลงโทษทางวินัยโดยอางความผิดเดิมรวมกับความผิดคร้ังใหม 

 13. มีการลงโทษทางวินัยโดยไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริงที่เหมาะสม 
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 14. มีการลงโทษทางวินัยโดยไมใหโอกาสลูกจางไดโตแยงหรืออุทธรณการลงโทษน้ัน

ตามระบบการยุติขอรองทุกข 

 15. ไมมีมาตรการในการรองขอตอพนักงานตรวจแรงงานทองที่กอนนําคดีไปสูศาล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลสํารวจความคิดเห็น เก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทาง

วินัยของลูกจาง นายจาง และเจาหนาที่รัฐพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับ

มาตรการในการลงโทษทางวินัยที่ควรบัญญัติไวในกฎหมาย ดังตอไปน้ี  

 1.  กําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางได โดยเฉพาะโทษตักเตือน

ดวยวาจา    ตักเตือนเปนหนังสือ พักงานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน และ เลิกจาง  

 2. กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษที่ระบุไวในขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานเทาน้ัน  

 3.  กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจาง ตองมีหนังสือแจงการลงโทษใหแกลูกจางโดยมี

รายละเอียดเก่ียวกับวัน เดือน ป สถานที่ ลักษณะการกระทําผิดโดยยอ ขอวินัยที่ลูกจางกระทํา

ผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ  

 4. กําหนดสิทธิแกลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษ รองขอตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อ

ดําเนินการไกลเกลี่ยหรือใหนายจางแกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธินําคดีไปสูศาล 

 

2.  ขอเสนอแนะ 

 เพ่ือใหการคุมครองเรื่องมาตรการในการลงโทษทางวินัยแกลูกจางเปนผล  จึงมีขอ 

เสนอแนะเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติและกฎหมายดังนี้ 

 1.  ความผิดที่นายจางจะกําหนดไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน และนํามาลงโทษ

ทางวินัยแกลูกจางได ควรเปนความผิดวินัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหนาที่ของลูกจาง 

หรือในเวลาทํางาน หรือในสถานประกอบการของนายจางเทาน้ัน สวนความผิดที่ไมเก่ียวของ

กับงานในหนาที่ หรือเกิดขึ้นนอกเวลาทํางาน หรือนอกสถานประกอบการของนายจางที่มิไดกอ 

ใหเกิดความเสียหายใหแกนายจางโดยตรงนั้น นายจางไมอาจกําหนดเปนความผิดทางวินัยได  

 2. ประเภทของโทษทางวินัยที่นายจางจะลงแกลูกจางได ควรเปนประเภทของโทษทาง

วินัยในรูปแบบของการบริหารบุคคลสากลที่เหมาะสมมีบรรทัดฐานเดียวกันโดยเฉพาะโทษดังนี้ 
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  2.1 การตักเตือนดวยวาจา 

 2.2 การตักเตือนเปนหนังสือ 

 2.3 การพักงานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน 

 2.4 การเลิกจาง 

 3. โทษที่เกี่ยวของกับการตัดหรือหักหรือลดคาจาง เปนโทษที่นายจางไมควรใชลงแก

ลูกจาง เวนแตในกรณีที่ลูกจางมาสายหรือละทิ้งหนาที่การงาน นายจางยอมมีความชอบธรรมที่

จะไมจายคาจางใหเฉพาะระยะเวลาที่ลูกจางมิไดมาทํางาน โดยคํานวณตามสัดสวนของเวลา

เทียบกับคาจางได 

 4. การลงโทษทางวินัยนายจาง ควรดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและลงโทษ

ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ทราบหรือควรไดทราบการกระทําผิดวินัยของลูกจาง 

 5. ในกรณีที่ลูกจางกระทําผิดวินัยเพียงขอหาเดียว นายจางควรลงโทษทางวินัยแก

ลูกจางเพียงสถานเดียว 

 6. ในกรณีที่มีการลงโทษทางวินัยแกลูกจางในการกระทําผิดขอหาใดไปแลว นายจาง

ไมควรนําความผิดน้ันมาอางหรือลงโทษซ้ําอีก 

 7.  ความผิดทางวินัยที่นายจางไดลงโทษและลูกจางไดรับโทษไปแลวเกินกวา 1 ป 

นายจางไมควรนํามาอางเพ่ือการลงโทษในความผิดอ่ืนหรือเพ่ือการใดโดยใหถือวาลูกจางไมเคย

ถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

 8. กอนที่นายจางจะลงโทษลูกจาง นายจางควรตรวจสอบหาขอเท็จจริงใหครบถวน 

โดยใหลูกจางไดทราบขอกลาวหา และใหสิทธิแกลูกจางที่จะชี้แจงแสดงเหตุผลพรอมพยาน 

หลักฐาน 

 9. ในการลงโทษทางวินัย นายจางควรออกหนังสือแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ

กระทําผิดโดยยอ และประเภทของโทษที่ลูกจางไดรับดวย 

 10. นายจางควรลงโทษเฉพาะโทษทางวินัยที่ไดระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

เทาน้ัน 

 11. ในกรณีที่ลูกจางไมเห็นดวยกับการลงโทษ นายจางควรใหโอกาสลูกจางที่จะ

อุทธรณตอนายจางในระบบการยุติขอรองทุกข 
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 12. ลูกจางที่ไมเห็นดวยกับการลงโทษทางวินัยที่มิใชการเลิกจาง ควรมีสิทธิยื่นคํา

รองตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยใหนายจางและลูกจางตกลงกัน 

 13. ลูกจางควรนําคดีมาสูศาลได ตอเม่ือไดยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแลว 

และไมมีขอตกลงหรือประนีประนอมกัน สวนการลงโทษถึงขั้นเลิกจางน้ัน ลูกจางยอมมีสิทธินํา

คดีไปสูศาลไดตามกฎหมายโดยไมตองยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานกอน 

 14. เพ่ือใหการกําหนดวินัยและการลงโทษทางวินัยมีขอบเขตที่เหมาะสมเปน

มาตรฐานเดียวกัน ไมลักลั่น ไมลวงละเมิดศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย ไมขัดตอศีลธรรม และ

ไมขัดตอมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000 จึงสมควรตรา

กฎหมายโดยมีบทบัญญัติดังขอเสนอแนะขางตน โดยอาจกําหนดเปนหมวดหนึ่งใน

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้  

ราง 

พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน (ฉบับที่  ...) พ.ศ.... 

--------------- 

--------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ 

 โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------- 

 มาตรา 1 พระราชบัญญตัินี้เรียกวา พระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน (ฉบับที.่..) พ.ศ... 

 มาตรา 2 พระราชบัญญตัินี้ใหใชบังคบั นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

 มาตรา 3 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนหมวดที่ 9/1 และ มาตรา 115/1 ถึงมาตรา 115/13 

แหงพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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“หมวด 9/1 

วินัยและโทษวินัย 

------------------------------- 

 มาตรา 115/1  ในการกําหนดวินัยไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามมาตรา 

108(6) นายจางจะกําหนดขอหามและขอตองปฏิบัติสําหรับลูกจางไดเฉพาะในระหวางเวลา

ทํางาน ในสถานที่ทํางาน หรือในสถานประกอบกิจการของนายจางเทาน้ัน 

 นายจางจะกําหนดวินัยในชวงนอกเวลาทํางานไดเฉพาะการกระทําที่มีผลทําให

นายจางไดรับความเสียหายอยางชัดแจงหรือโดยตรงเทาน้ัน 

 นายจางมีอํานาจที่จะแกไขเพ่ิมเติมวินัยได แตจะนําวินัยน้ันมาใชบังคับแกลูกจางได

เม่ือไดประกาศหรือแจงวินัยดังกลาวใหลูกจางทราบโดยชอบแลว 

 มาตรา 115/2 นายจางไมอาจนําวินัยและโทษทางวินัยที่ขัดตอกฎหมาย ขัดตอ

ศีลธรรม ขัดตอสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย หรือมีลักษณะละเมิดตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย มา

ใชบังคับหรือใชลงโทษแกลูกจางได 

 มาตรา 115/3  นายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะโทษดังตอไปน้ี 

 (1)  ตักเตือนดวยวาจา 

 (2) ตักเตือนเปนหนังสือ 

 (3) พักงานโดยไมจายคาจางหนึ่งถึงเจ็ดวัน 

 (4) เลิกจาง 

 มาตรา 115/4 หามมิใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางดวยการตัดหรือหักหรือลด

คาจาง 

 ในกรณีที่ลูกจางมิไดทํางานใหแกนายจางในวันและเวลาทํางานปกติครบตามกําหนด

ไมวาจะเปนกรณีที่ลูกจางมาสายหรือละทิ้งหนาที่  นายจางมีสิทธิที่จะไมจายคาจางใหแกลูกจาง

นั้นตามจํานวนเงินที่คํานวณ  โดยถือสัดสวนของระยะเวลาที่ทํางานไมครบกับคาจางที่ลูกจาง

ไดรับ 
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 มาตรา 115/5 นายจางจะลงโทษทางวินัยแกลูกจางไดเฉพาะกรณีที่ลูกจางกระทําผิด

วินัยที่ไดกําหนดไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางานและเฉพาะโทษที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ

 เก่ียวกับการทํางานเทาน้ัน 

 มาตรา 115/6 กอนที่นายจางจะลงโทษทางวินัย นายจางตองตรวจสอบขอเท็จจริง

วาลูกจางไดกระทําผิดวินัยตามที่นายจางไดกําหนดไวจริง ทั้งน้ีโดยไดใหลูกจางทราบขอ

กลาวหา และไดรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับขอกลาวหาพรอมทั้งพยานหลักฐานจากลูกจางแลว 

 มาตรา 115/7 ใหนายจางออกหนังสือแจงการลงโทษทางวินัยแกลูกจาง โดยใหมี

รายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปและเวลาที่กระทําผิด ลักษณะของการกระทําผิด และโทษที่

ลูกจางจะไดรับดวย 

 มาตรา 115/8 ในกรณีที่ลูกจางไมเห็นดวยกับการลงโทษทางวินัย ลูกจางอาจรอง

ทุกขตอนายจางไดตามขั้นตอนและวิธีการรองทุกขที่ไดกําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางานของนายจางน้ัน ใหนายจางรีบดําเนินการตอขอรองทุกขตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว

โดยไมชักชา 

 มาตรา 115/9  ลูกจางที่ไมพอใจการลงโทษทางวินัยที่มิใชการเลิกจางใหยื่นคํารอง

ตอพนักงานตรวจแรงงานทองที่ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกจางทราบการลงโทษ 

 เม่ือพนักงานตรวจแรงงานไดรับคํารองแลวใหดําเนินการชี้แจงแนะนํา หรือไกลเกลี่ย

เพ่ือใหนายจางและลูกจางตกลงกัน 

 มาตรา 115/10 ลูกจางไมมีสิทธินําคดีที่นายจางลงโทษทางวินัยที่มิใชการเลิกจางมาสู

ศาล เวนแตจะไดยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานและพนักงานตรวจแรงงานดําเนินการแลว

และนายจางและลูกจางตกลงกันไมได 

 หามมิใหลูกจางนําคดีเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่งไปสูศาลเม่ือพน

กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางทราบการลงโทษ 

 มาตรา 115/11 เม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่นายจางลงโทษลูกจางแลว ใหถือวา

ลูกจางน้ันไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

 มาตรา 115/12 หามมิใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับ

แตวันที่ทราบหรือควรจะไดทราบการกระทําความผิดวินัยของลูกจาง 
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 มาตรา 115/13 หามมิใหนายจางลงโทษทางวินัยแกลูกจางซํ้าในการกระทําผิดวินัยที่

ไดลงโทษไปแลว เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงโทษเปนโทษสถานเบากวา” 

 มาตรา 4 ในกรณีที่นายจางไดลงโทษทางวินัย แกลูกจางดวยโทษสถานอ่ืนไวกอน

วันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับก็ใหเปนไปตามน้ัน เวนแตจะมีคําพิพากษาของศาลเปนอยางอ่ืน 

 โทษทางวินัยที่นายจางไดกําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน    กอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากแตกตางจากโทษที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ใหนายจาง

ลงโทษไดเฉพาะโทษที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้เทาน้ัน 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 นายกรัฐมนตรี  
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ภาคผนวก ก 
 

หลักกฎหมายของประเทศคาซาคสถาน 
 

KAZAKHSTAN 

Labour Law 1999, in force 1 January 2000  

Section 94. Disciplinary sanctions 

1. For a breech of labour discipline by the worker, i.e. for non-fulfillment or inadequate 
fulfillment of his labour duties through his fault, the employer shall be empowered to 
apply the following disciplinary sanctions: 

• 1) reproof;  

• 2) reprimand;  

• 3) dissolution of the individual contract of employment in compliance with 
subsections 9) - 12) of Section 26 hereof.  

2. Application of any disciplinary sanctions not envisaged by this Law shall not be 
allowed. 

Section 95. Procedures of application of and appeals against disciplinary 
sanctions 

1. Before application of any disciplinary sanction the worker should be demanded to 
present his explanations in writing. 

2. A disciplinary sanction shall be applied not later than one month after disclosure of 
the misdeed and cannot be applied later than six months after its commitment. 

3. Only one disciplinary sanction can be applied for every misdeed. 

4. The order about the administration of the disciplinary sanction shall be brought to 
notice of the worker against his signature. 
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5. When applying a disciplinary sanction, the employer should take into consideration 
the seriousness of the misdeed, circumstances of its commitment, previous behaviour 
of the worker, his attitude towards the work, as well as correspondence of the sanction 
to the seriousness of the misdeed. 

6. Any disciplinary sanction can be appealed against, according to the procedure 
provided for consideration of individual labour disputes. 

Section 96. Validity of disciplinary sanctions 

1. The validity of a disciplinary sanction shall not exceed six months from the day it 
was imposed. If within this period the worker is not subjected to a new sanction, he 
shall be deemed clear of the sanction. 

2. The employer who imposed a disciplinary sanction shall be entitled to lift it ahead of 
time on his own initiative, or at the request of the worker, or his immediate superior, 
petition of the workers and their representatives. 

http://natlex.ilo.org/txt/E99KAZ01.htm                                                          7/26/2003 
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ภาคผนวก ข 
 

หลักกฎหมายของประเทศเทนซาเนีย 
 

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

ZANZIBAR LABOUR ACT, 1997  

PART VI - DISCIPLINARY MEASURES AND PENALTIES 

80. (1) Any employer shall be entitled to impose a disciplinary penalty on any 
employee for negligence or failure to carry out his duties under the contract of service; 
Provided that the employer is not allowed to dismiss him. 

 (2) Disciplinary penalties which an employer is entitled to impose on any employee 
who breaches the conditions of employment shall be as follows:- 

• (a) written warning;  

• (b) reprimand;  

• (c) fine;  

• (d) demotion; and  

• (e) suspension from work.  

 (3) An employer shall be entitled to impose a disciplinary penalty only when it is 
reasonable for him to do so in the particular circumstances, and the question of what is 
reasonable shall be decided by considering:- 

• (a) the nature of the neglect failure or alleged failure on the part of the 
employee, the penalty imposed by the employer before, and the previous conduct of 
the employee;  

• (b) the contents of the Disciplinary Measures as set out in the Schedule 
to this Act.  
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81. (1) Every employer is required to make disciplinary rules which shall govern the 
conditions of employment at the place of work, which may differ from one place to 
another depending on the size and the nature of that institution. 

 (2) The said rules shall be written in a simple language which all employees, their 
associations or representatives may easily understand. 

 (3) The rules shall not show any kind of discrimination and shall apply to all 
employees without regard to tribe nationality, color, gender, marriage status, religious 
or political inclination. 

 (4) Any employee who contravenes any disciplinary rule, may be given oral 
warning, by the employer and if he fails to comply with, other disciplinary penalties 
shall be taken in accordance with procedures set out in the Schedule to this Act . 

 (5) An employer is required to produce many copies of the rules and be available 
to employees and their associations at all hours at their place of work. 

 (6) The disciplinary rules shall specify the following matters:- 

• (a) the categories of employees concerned;  

• (b) the circumstances in which the rules shall apply;  

• (c) the contents of the rules, which shall be in a simple and clear 
language which can be easily understood;  

• (d) the penalties which may be imposed in case of contravention of any 
such rules.  

82. (1) The employer may suspend an employee who has breached any of the 
disciplinary rules without pay for a period not exceeding two weeks. 

 (2) The employer may suspend an employee for the purpose of conducting an 
inquiry into the offence or offences committed and the employer shall prove his 
intention to dismiss him. 
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 (3) Where an employer decides to suspend his employee, he is required to give 
him a written notice on the offence or offences committed and the action taken and 
shall give him seven days to defend himself. 

 (4) An employer is required to consult trade union branch leadership at the place 
of work within seven days from first date of suspension. 

 (5) Within the seven days from the date of suspension the trade union branch 
leadership at the place of work may meet or write to the employer in order to explain 
its stand on the suspended employee. 

 (6) Within fourteen days of suspension, the employer is required to prove the 
offence or offences, consider the opinion of trade union branch leadership, and to 
decide whether to continue with his service or to dismiss him. 

83. (1) An employee who commits an offence or suspected to commit a disciplinary 
offence shall be notified in writing about his offence and the disciplinary penalty which 
shall be taken. 

 (2) An employee shall be given seven days to defend himself before his employer. 

 (3) If within the period of seven days, the employee fails to give explanation or his 
explanation was unsatisfactory to the employer, the employer may impose disciplinary 
penalties in accordance with the Schedule to this Act. 

 (4) An employer shall be required to inform the trade union branch leadership at 
the place of work on the offence and disciplinary action taken against the employee.  

 (5) If the employee is not satisfied with the disciplinary action imposed on him by 
the employer, the employee may, within a period of fourteen days of imposition of the 
penalty, make a written complaint to the Commissioner. 

 (6) After receiving the complaint made by the employee, the Labour officer shall 
investigate such complaint and shall communicate with the employer concerned, 
employee concerned and the leadership of the trade union branch at the place of work. 

 (7) The Labour Officer shall have the powers to set aside or amend the said 
penalty depending on the weight and circumstances of such offence. 
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 (8) The Labour Officer shall communicate in writing with the employer and 
employee on his decision, and the employer shall be bound by it. 

84. (1) Subject to the provisions of this Act, a dismissal may be made in the following 
circumstances:- 

• (a) where the contract of service is terminated by the employer without 
notice, or within less notice than that to which the employee is entitled by any statutory 
provision or contractual term; (such dismissal shall be termed "summary dismissal")  

• (b) where the contract of service is terminated by the employee, with or 
without notice, or the employee fails to attend work for the six consecutive days of 
work without notice to or permission of the employer;  

• (c) where the employee fails to return to his work six days after 
completing his leave without notice to or special permission of the employer.  

 (2) Any employee who has been dismissed shall not be entitled to any terminal 
benefit or gratuity. 

85. (1) No employer shall have the right to dismiss any employee without proving the 
reasons for such dismissal, as prescribed in this Act - 

 (2) When the employer is intending to dismiss his employee for offence or 
offences committed, or for further committal of disciplinary offence, he shall observe 
the following procedure:- 

• (a) the employer may suspend him in accordance with the provisions of 
section 82 of this Act;  

• (b) when, within the period of fourteen days, the employee has failed to 
give explanation or his explanation is unsatisfactory or the trade union branch 
leadership at the place of work has failed to defend the suspected employee, the 
employer may take action to dismiss that employee;  

• (c) the employer who dismisses his employee is required to notify him in 
writing on his dismissal action, reasons for dismissal, and the date on which that action 
shall take effect;  
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• (d) the employer is required to inform officially the trade union branch 
leadership at the place of work within seven days from the date of such dismissal, and 
to explain the reasons for dismissal and the date to which that action has taken effect.  

86. (1) The employee who commits or suspected to have committed a criminal offence 
outside the place or work, may be dealt with in the following manner:- 

• (a) at the time the criminal proceedings commence at the court, the 
employer may give him leave without pay until the day of judgement;  

• (b) when the employee is convicted and sentenced for a term of less 
than six months, the employer may give him leave without pay for the whole period of 
his imprisonment or may dismiss him and give him his benefits;  

• (c) when the employee is convicted and sentenced for a term of six 
months or more, the employer shall dismiss him and give him his benefits in 
accordance with the provisions of this Act.  

87. (1) The employee who is suspected to steal the property of his employer or his 
colleague or a customer, may be dealt with in the following manner:- 

• (a) the employer may suspend him from work in accordance with the 
procedures under this Act;  

• (b) the employer shall inform, in writing, a Labour Officer of the instance 
and the action taken within seven days from the occurrence of such theft.  

 (2) In case in his statement, the employee admits that he has stolen or the 
employer has reasonable proof of it he may take action to dismiss him and to inform 
him about such proof; and a copy to the Labour Officer and leadership of trade union 
branch at the place of work. 

 (3) In case the employee did not admit or the employer has no proof of that theft, 
he may initiate criminal proceedings and the employee shall be suspended for a period 
not exceeding three months from the date of such occurrence, and the employer is 
obliged to pay him half salary. 
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 (4) When, within the period of three months, the court convicted such employee, 
the employer shall have the right to dismiss him and shall not be entitled to any 
benefits and half salary. 

 (5) When the suspected employee is acquitted, the employer shall do one of the 
following:- 

• (a) shall re-instate him to his work so as to continue with his contract of 
service; or  

• (b) shall terminate his contract of service and give him his benefits in 
accordance with the provisions of this Act.  

 (6) If three months expire, and the criminal proceedings are not completed, the 
employer shall pay him half salary, and from that date the said employee shall be 
considered on a leave without pay. 

 (7) Where, after the three months period, the employee has been convicted, he 
shall be dismissed forthwith.  

 (8) Where, within the period after three months, the employee is acquitted, the 
employer shall pay back the half salary of three months and thereafter shall decide in 
accordance with the provision of subsection (5) of this section. 

88. An employee who commits criminal offences, other than theft, shall be liable to the 
penalties as set out in the Schedule to this Act. 

89. An employer who is intending to take any disciplinary action against the employee 
who is an officer of trade union branch shall first be entitled to communicate in writing 
with the Labour Officer. 

 
http://natlex.ilo.org/txt/E98TZA01.1htm                                           7/26/2003 
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ภาคผนวก ค 
 

หลักกฎหมายของประเทศเนปาล 
 

NEPAL 

LabourAct,1992. Dated15May1992.  
        (Nepal Recorder, 12 June 1992, Vol. 16, No. 19, pp. 220253.) 

Chapter 8. Conduct and penalties 

Section 50. Forms of penalties. The general manager may punish any worker or 

employee for misconduct in the following manner:  

• (a) warning;  

• (b) withholding of annual increment in salary;  

• (c) suspension; or  

• (d) dismissal from service.  

Section 51. Misconduct. For the purpose of section 50, the following actions of a 

worker or employee shall be regarded as misconduct:  

• (a)causing physical injury or harm with or without using any kind of 
weapon;           tying up or detaining the general manager, manager, or any employee;   
engaging in rioting, assault or destructive activities within the establishment in respect 
of any labour dispute or any other issue;  

• (b)taking or instigating others to take action in such a way as to 
adversely affect the production of or the provision of services by the establishment, or 
preventing the supply of food and water, or cutting telephone or electricity service, or 
obstructing movement within the establishment;  
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• (c)stealing any property of the establishment, or showing dishonesty in 
the business of the establishment;  

• (d)offering or accepting bribes;  

• (e)conviction for any criminal offence involving moral turpitude and 
imprisonment for such an offence;  

• (f)participation or the compulsion of others to participate in a strike which 
has been declared irregular or illegal;  

• (g)participating in a strike without fulfilling the legal requirements, or 
wilfully slowing down work so that the interests of the establishment are harmed;  

• (h)wilfully destroying or damaging any asset of the establishment, or 
carrying outside the premises of the establishment and using or allowing unauthorized 
persons to use such assets without obtaining permission from the authorized person;  

• (i)frequently and intentionally violating any order or directive issued under     
this Act or the rules established under the Act, or any byrules made by  the 
establishment, or misbehaving in relations with the clients of the establishment;  

• (j)absence from work or frequent late arrivals for work without having 
obtained permission;  

• (k)consuming alcohol during office hours, or reports to work after 
consuming alcohol;  

• (l)committing any action which violates the secrecy of the establishment 
relating to any special technology, with the objective of causing losses to the 
establishment where he is employed; or  

• (m)wilfully misusing or damaging any object or facility kept to ensure the 
welfare, health and safety of workers or employees.  

Section 52. Penalties. (1) Any worker or employee who behaves in a manner 

mentioned under paragraphs (j), (k), (l) or (m) of section 51 may be issued a warning.  
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 (2) The annual increment in the remuneration of a worker 
or employee who behaves in a manner mentioned under clauses (f), (g), (h) or (i) of 
section 51 may be withheld.  

 (3) Any worker or employee who behaves in a manner 
mentioned under paragraphs (b), (c) or (d) of section 51 may be suspended for a 
period not exceeding three months.  

 (4) Any worker or employee who behaves in a manner 
mentioned under paragraphs (a) or (e) may be dismissed from service.  

 (5) Any worker or employee committing a misconduct 
mentioned under subsections (1), (2) or (3) after being twice punished for such 
misconduct, may be dismissed.  

Section 53. Procedures.(1) Any permanent worker or employee, or any worker or 

employee who has completed one year's uninterrupted service under section 52, shall 
be entitled to notice explicitly referring to the alleged misconduct and the punishment 
that might be imposed if the misconduct is proved, and a fiveday period where 
paragraph 51(1) is applicable, and a sevenday period where other clauses are 
applicable, in which he may provide an explanation for the alleged misconduct.  

 (2) If the employee or worker concerned does not submit 
an explanation within the timelimit prescribed under subsection (1), or if the explanation 
submitted by him is not found to be satisfactory, he may be punished under section 50 
for misconduct.  

 (3) If the worker or employee concerned does not accept 
notification of the timelimit provided under subsection (1) or remains absent, he shall 
be deemed to have been notified about the timelimit after it is sent to his address by 
registered post and the copy is posted on the public notice board of the establishment, 
subject to a statement that the copy was posted, prepared and witnessed by at least 
three persons and subject to the sending of another copy to the Labour Office 
concerned.  

 
       http://natlex.ilo.org/txt/E92NPL01.htm                             7/26/2003 
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ภาคผนวก ง 

 

หลักกฎหมายของประเทศมองโกเลีย 

 

Labor Law of Mongolia 
(As adopted January 24, 1991, and as amended January 14, 1993) 

CHAPTER VI. LABOR DISCIPLINE AND MATERIAL LIABILITY  

Article 58. Labor Discipline Liabilities  

1. The administration shall impose on the worker who committed acts in breach of 
labor discipline the following penalties (through appropriate order, resolution or 
decision):  

 (1) censure;  

 (2) fine deducted from the wages by up-to 20 percent for a period up-to 
three month;  

(3) dismissal.  

2. No penalty shall be imposed after the expiry of one month since the revealing of the 
offense and of over six months since the commission thereof.  

3. Imposing double penalty for one and the same offense is prohibited.  

4. Making a record of disciplinary penalties in the workbook is forbidden.  

5. Upon the expiry of one year after imposition of the disciplinary penalty, the worker 
shall be deemed having no disciplinary penalty.  

 
 

http://www.indiana.edu/∼mongsoc/mong/laborlaw.htm                   7/26/2003 
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ภาคผนวก จ 
 

หลักกฎหมายของประเทศเยเมน 
 

Republic of Yemen 

Presidential Legislative Order to promulgate the Labour Code, Act No. 5 of 1995. 

(Unofficial translation by the International Labour Office)  

Part II. Disciplinary penalties 

Article 93 

 Where a worker commits a breach of his duties as provided for in this Code 
or in his contract of employment, his employers may impose on him one of the 
following penalties:  

• (a) call his attention in writing;  

• (b) warn him in writing;  

• (c) deduct from his wage an amount not exceeding 20 per cent of his 
basic wage,  

• (d) dismiss him subject to maintenance of all his entitlements as provided 
for in this Code and other labour legislations.  

 

        http ://natlex.ilo.org/txt/E95YEM01.htm           7/26/2003 
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ภาคผนวก ฉ 
 

หลักกฎหมายของประเทศเวียดนาม 
 

VIET NAM  

LabourCode. Dated23June1994. 
    (Printed separately.) 

CHAPTER VIII. LABOUR DISCIPLINE AND RESPONSIBILITY FOR 
DAMAGE  

Section 82.  (1)  Labour discipline consists of provisions governing compliance with 

requirements of time, technology and management in production and business, as set 
out in works rules.  

Works rules shall not be contrary to labour legislation and other laws. Enterprises 
employing ten or more workers shall be required to adopt works rules in writing.  

(2)  Prior to the adoption of works rules, the employer must consult the 
Executive Committee of the trade union of the enterprise.  

(3)  The employer must register the works rules with the provincial 
labour office. Works rules shall take effect as of the date of their registration. No later 
than ten days after the receipt of the works rules text, the provincial labour office must 
notify the registration thereof. On expiry of that time limit, if no notification has been 
given, the works rules shall be deemed to take effect.  

Section 83.  (1)  Works rules must include the following main provisions governing:  

• (a) hours of work and rest periods;  

• (b) order in the enterprise;  

• (c) occupational safety and health at the workplace;  

• (d) protection of property, and technological and business 
secrets of the enterprise;  
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• (e) acts and conduct in contravention of labour discipline, 
disciplinary measures and measures concerning material liability.  

(2)  Works rules shall be brought to the notice of each worker and the main rules shall 
be posted where required in the enterprise.  

Section 84.  (1)  Persons contravening labour discipline, depending on the degree of 
the contravention, may be sanctioned by one of the following disciplinary measures:  

• (a) blame;  

• (b) transfer to a lower paid job for a period not exceeding six 
months;  

• (c) dismissal.  

 (2)  Multiple disciplinary measures shall not be applied with regard to one 
contravention.  

Section 85.(1)  Dismissal shall be used as a disciplinary measure only to:  

• (a) workers who commit acts of theft, embezzlement, disclosure of 
technological and business secrets, or other acts causing severe loss to the property 
and interests of the enterprise;  

• (b) workers transferred to another job as a disciplinary measure 
who again commit the same breach of labour discipline when the disciplinary measure 
is still in effect.  

• (c) workers who have been absent for a total of seven days per 
month or 20 days per year without legitimate reasons.  

(2)  After dismissing a worker, the employer shall be required to notify the 
provincial labour office.  

Section 86.  Disciplinary measures shall be applied within a period not exceeding 

three months of the date of the contravention. For special cases this period shall not 
exceed six months.  
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Section 87.  (1)  When proceeding to take disciplinary action, the employer must 

raise evidence establishing the fault of the worker.  

(2)  Workers shall have the right to present their own case or to ask for 
the assistance of a lawyer, a people's defence council, or other person for their 
defence.  

(3)  Examination of disciplinary action must be carried out in the 
presence of the person concerned and with the participation of a representative of the 
Executive Committee of the trade union of the enterprise.  

(4)  A record must be established of a proceeding concerning 
disciplinary action.  

Section 88.  (1)  Three months after a worker has been blamed as a disciplinary 

measure and six months after a transfer to another job, if the same breach of labour 
discipline has not been repeated, the disciplinary measures in question shall be 
automatically withdrawn.  

 (2)  Persons subject to transferral to another job as a disciplinary 
measure and who have completed one half of the period of transfer and have mended 
their ways and made progress, shall be considered by the employer for a reduction of 
the remaining period.  

Section 89.  Workers who cause damage to tools and equipment or otherwise 

damage the property of the enterprise shall be held liable to compensate for the 
damages incurred in accordance with the provisions of the law. If the damage is 
caused through negligence and is not of a serious nature, maximum compensation 
may not exceed three months of the workers' wages and shall be deducted gradually 
from wages as provided for under Article 60 of this Code.  

Section 90.  Workers who lose tools, equipment, or cause loss to other property 

entrusted to them by the enterprise, or utilize materials at an excessive rate shall be 
held liable, as the case may be, to compensate in part or in full for the losses at 
market prices. Where a liability contract has been signed by the parties, compensation 
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shall be paid according to the terms of such contract. In the event of force majeure, no 
compensation shall be due.  

 

http://natlex.ilo.org/txt/e94vnm01.htm                    7/26/2003 
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ภาคผนวก ช 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง มาตรการในการลงโทษทางวนิัย 
แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือประมวลผลวิเคราะหในการพัฒนากฎหมาย 
โปรดใสเครื่องหมาย          ในตารางทีต่รงกับความคดิเห็นของทาน 

 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
 

1. เพศ 1.        ชาย   2.       หญิง 
 

2. อายุของทานอยูระหวาง 

 1.        15 – 20 ป   2.       21 – 30 ป   

3.        31 – 40 ป                 4.       41 – 50 ป   

5.     50 ปขึ้นไป 
 

3. สถานะภาพ 

 1.     นายจาง                 2.       ลูกจาง     

 3.     เจาหนาที่รัฐ 
 

4.ประสบการณในการทํางาน 

 1.     4 เดือน – 1 ป       2.       1 ปขึ้นไป – 3 ป  

 3.        3 ปขึน้ไป – 6 ป                   4.       6 ปขึ้นไป – 10 ป  

 5.     10 ขึ้นไป 
 

5. ระดับการศกึษา 

 1.     ต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6           2.       มัธยมศึกษาปที่ 6, ปวช.  

 3.     ปวส., อนุปริญญา                 4.       ปริญญาตรี   

 5.      สูงกวาปริญญาตรี 
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ตอนที่ 2  ขอมูลสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการในการลงโทษทางวินัย 
 
6. ทานเห็นดวยในระดับใดกับมาตรการในการลงโทษทางวินัย ทีค่วรบัญญัติไวในกฎหมาย 
   โดยกําหนดใหนายจางมีสิทธลิงโทษทางวินัยแกลูกจางไดโดยเฉพาะโทษ ดังตอไปน้ี  
   คือ      (1)  ตักเตือนดวยวาจา                        (2)  ตักเตือนเปนหนังสือ   
             (3)  พักงานโดยไมจายคาจาง 1-7 วัน       (4)  เลิกจาง 

 1.      มากที่สุด       2.       มาก    

 3.      ปานกลาง                    4.       นอย    

 5.      นอยที่สุด 
 
7. (ในกรณีที่ใหความเห็นในขอ 6 ในระดับปานกลางไปจนถึงนอยทีสุ่ด โปรดใหความเห็น  
ขอ 7 นี้ดวย)   กําหนดใหนายจางมีสิทธลิงโทษทางวินัยแกลูกจางเฉพาะโทษดังตอไปน้ี     

   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

7.1  ตักเตือนดวยวาจา 

7.2 ตักเตือนเปนหนังสือ 
 

7.3  ตัดคาจาง 

  1. ไมเกิน 5%  2. ไมเกิน 10%  
 

7.4  ลดคาจาง 

1. ไมเกิน 10% เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน   

2. ไมเกิน 10% เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน 
 

7.5  พักงานโดยไมจายคาจาง 

  1. ไมเกิน 3 วัน  2. ไมเกิน 7 วัน  

3. ไมเกิน 10 วัน  
 

7.6 เลิกจาง 
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มาตรการในการลงโทษทางวินัยทีค่วร
บัญญัตไิวในกฎหมาย 

ระดับความคดิเห็น 

ปาน
กลาง 

มาก    
ที่สุด 

มาก นอย 
นอย    
ที่สุด 

8. กําหนดใหนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินัย
แกลูกจางดวยการใชมาตรการดังตอไปน้ี ได
โดยชอบดวยกฎหมายและผูกพันลูกจาง  
(ใหตอบขอ 8.1 – 8.4) 
    8.1ลดสวสัดิการสวนทีน่ายจางจัดใหแก
ลูกจาง (เชน โบนัส การใหพักอาศัยใน
บานพัก เปนตน) ตามอัตราสวนและ
ระยะเวลาที่กําหนดแตไมเกิน 1 ป 
    8.2 งดสวสัดิการสวนทีน่ายจางจัดใหแก
ลูกจางตามระยะเวลาที่กําหนดแตไมเกิน1 ป 
    8.3   ตกลงกับลูกจาง     เปนหนังสือ
วานายจางไมลงโทษทางวนิัยแกลูกจางใน
การกระทําผิดทางวินัยครั้งน้ัน และลูกจาง
ตกลงใหลงโทษอยางหนึ่งอยางใดตามที่
กําหนดไวในครั้งตอไปได 
    8.4    ตกลงกับลูกจาง    เปนหนังสอื
วา นายจางจะไมลงโทษลูกจางถึงขั้นเลิกจาง
ในความผิดรายแรงที่ลูกจางกระทําในครั้งนั้น 
โดยลงโทษสถานอื่นแทน และลูกจางตกลง
ใหถือวาลูกจางเปนฝายลาออกหากกระทาํ
ผิดน้ันซํ้าอีก หรือกระทําผิดรายแรงประการ
อ่ืน 

     

9. กําหนดใหนายจางลงโทษทางวินัย แก
ลูกจางไดเฉพาะโทษที่ระบไุวในขอบังคบั
เก่ียวกบัการทํางานเทาน้ัน 
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มาตรการในการลงโทษทางวินัยทีค่วร
บัญญัตไิวในกฎหมาย 

ระดับความคดิเห็น 

ปาน
กลาง 

มาก    
ที่สุด 

มาก นอย 
นอย    
ที่สุด 

10. นายจางมีสิทธิไมจายคาจางใหแกลูกจาง
สําหรับระยะเวลาทีลู่กจางไมไดทํางานใหแก
นายจาง (กรณีมาสายหรือละทิ้งหนาที่ไป) 
ไดตามสัดสวนที่คํานวณจากระยะเวลาทีไ่ม
มาทํางาน 
11. ลงโทษทางวินัย หากนายจางทราบการ
กระทําผิดวินัยน้ันแลวไมไดลงโทษภายใน1 ป 

     

12. กําหนดให นายจางมีสิทธิ เรียกรอง
และตกลงในเรื่องคาเสียหาย อัดเกิดจากการ
ทําผิดวินัยกบัลูกจางไดในจํานวนที่ไมเกิน
กวาความเสียหายจริง 
13. กําหนดใหนายจางที่ลงโทษลูกจางตอง
มีหนังสือแจง การลงโทษใหแกลูกจาง โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วนั เดือน ป สถานที่ 
ลักษณะการกระทําผิดโดยยอขอวินัยที่
ลูกจางกระทําผิด และโทษที่ลูกจางไดรับ 
14. กําหนดสิทธิแกลูกจาง  ที่ไมพอใจการ
ลงโทษ รองขอตอพนักงานตรวจแรงงาน
เพ่ือดําเนินการไกลเกลี่ยหรอืใหนายจาง
แกไขได หากไมเปนที่พอใจจึงจะมีสิทธินํา
คดีไปสูศาล 
15. กําหนดให ลูกจางมีสิทธิ นําคดีไปสู
ศาลไดโดยไมตองรองขอตอพนักงานตรวจ
แรงงานใหดําเนินกอน หากนายจางลงโทษ
เลิกจางลูกจาง  

 
16.  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ             

 
ขอขอบพระคณุในความคิดเห็นของทาน 
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ประวตัิผูเขียน 

 

ชื่อ - นามสกุล                 นางสาวจิตตกาญจน เกียรติกนกกุล 

วัน-เดือน-ปเกิด  6 กุมภาพันธ 2503 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.2545 

ตําแหนงหนาที่ 

การงานปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ บริษัท ดูฟูด จํากัด 

ตําแหนงหนาที่อ่ืน ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง รุนที่ 21  

   รองประธานสภาองคการนายจางผูประกอบการคาและ 

   อุตสาหกรรมไทย 

   ประธานสมาคมนายจางผูผลิตอาหารสําเร็จรูป 

   กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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