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วินัย

หมายถึง การอยู่ในระเบียบแบบแผน ข้อปฏิบัติ
และข้อบังคับ ในส่วนวินัยเกี่ยวกับการท�ำงานนั้น
หมายถึง ระเบียบข้อบังคับหรือค�ำสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างแรงงานทีน่ ายจ้างได้กำ� หนดขึน้ เพือ่ ให้ลกู จ้างปฏิบตั ิ และ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก�ำหนด หากฝ่าฝืนลูกจ้าง
จะได้รับโทษ ตามที่ก�ำหนดไว้ เช่น ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็น
หนังสือ ภาคฑัณฑ์ พักงาน เลิกจ้าง นายจ้างสามารถก�ำหนดวินัยใน
การท�ำงานได้ โดยอาจกระท�ำในรูปค�ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท�ำงาน แต่อย่างไรก็ดี แม้จะมีกฎหมายรับรองสิทธิอ�ำนาจของ
นายจ้างดังกล่าว แต่การทีน่ ายจ้างจะก�ำหนดวินยั ในการท�ำงานไม่วา่
ในรูปแบบใดก็ตาม จะได้รบั การรับรองหรือมีผลทางกฎหมายต่อเมือ่
“ชอบด้วยกฎหมาย และ เป็นธรรม” เท่านั้น ดังนั้น หากค�ำสั่ง
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานที่นายจ้างก�ำหนดไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมแล้ว ลูกจ้างไม่จำ� ต้องปฏิบตั ติ าม และ
จะน�ำเหตุแห่งการฝ่าฝืนค�ำสั่ง ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�ำงานดังกล่าวมาใช้เพือ่ ลงโทษลูกจ้างหาได้ไม่ และ “โทษทางวินยั ”
ทีจ่ ะน�ำมาลงแก่ลกู จ้างได้นนั้ จะต้องเป็นโทษทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงานเท่านั้น
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พัออกหนักงสืองาน
และ
ตักเตือนไปในคราวเดียวได้หรือไม่
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ความคิดพื้นฐานทั่วไประหว่างนายจ้าง และลูกจ้างมักจะ
ตรงข้ามกันเสมอ ในบางกรณีที่ลูกจ้างเห็นว่าเป็นเรื่องส�ำคัญและ
จ�ำเป็นส�ำหรับตนเอง นายจ้างอาจกลับมองว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่จำ� เป็นก็ได้
การก�ำหนดวินยั ในการท�ำงานอันจะน�ำไปสูก่ ารลงโทษลูกจ้าง จึงควร
ก�ำหนดให้เหมาะสมกับลักษณะ และประเภทของกิจการ โดยใช้
ถ้อยค�ำทีใ่ ห้ลกู จ้างอ่านแล้วสามารถเข้าใจตรงกัน และปฏิบตั ติ ามได้
และควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ปกติทั่วไปลูกจ้างผู้กระท�ำผิดวินัย และ
ได้รับการลงโทษจากการกระท�ำของตน มักจะคิดว่าโทษที่ตนได้รับ
รุนแรงและไม่เป็นธรรมส�ำหรับตนเองเสมอ การก�ำหนดโทษที่จะลง
แก่ลกู จ้างผูก้ ระท�ำผิดวินยั ไว้ในข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน และการ
ใช้ดุลพินิจในการลงโทษของนายจ้างจึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง หาก
นายจ้างใช้ดลุ พินจิ ในการลงโทษลูกจ้างของตนได้อย่างเหมาะสมแก่
การกระท�ำ และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ก็จะท�ำให้ลูกจ้างยอมรับ
โทษนัน้ โดยไม่คดิ ว่าตนเองถูกกลัน่ แกล้งหรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
แต่ประการใด การก�ำหนดวินัยในการท�ำงานไว้อย่างกว้างๆ โดย
ก�ำหนดไว้แต่เพียงว่า การกระท�ำของลูกจ้างจะเป็นการกระท�ำผิด
วินัยอย่างไรหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจของนายจ้างที่จะพิจารณาแต่
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เพียงฝ่ายเดียว ไม่อาจท�ำให้ลูกจ้างทราบได้ว่าการกระท�ำของตน
จะเป็นการผิดวินัยหรือไม่ หากมีการพิจารณา และลงโทษเพราะ
การกระท�ำดังกล่าว ลูกจ้างส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับ และจะมักจะน�ำ
ปัญหาดังกล่าวมาสู่ศาลแรงงาน การที่จะท�ำให้ลูกจ้างยอมรับได้ใน
ระดับหนึง่ ว่า นายจ้างได้ใช้ดลุ พินจิ ในการลงโทษอย่างเหมาะสมแล้ว
ก็คอื การสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาลงโทษ ดังนัน้ ก่อนการ
ลงโทษลูกจ้างจึงควรมีการ สอบข้อเท็จจริงโดยเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรสอบถามลูกจ้าง
ที่ถูกกล่าวหาเพื่อให้มีโอกาสอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น อันจะท�ำให้
ลูกจ้างผู้นั้นรู้สึกว่าการที่นายจ้างลงโทษตนเองได้มีการพิจารณา
ไตร่ตรองก่อนที่จะลงโทษแล้ว
การพิจารณาโทษทีจ่ ะลงแก่ลกู จ้างนัน้ ควรค�ำนึงถึงเรือ่ งต่างๆ
ดังนี้
(1) การกระท�ำผิดวินัยที่น�ำมาเป็นเหตุแห่งการลงโทษ ต้อง
เป็นการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนค�ำสัง่ ระเบียบหรือข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม
(2) ต้องเป็น “ทษ” ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�ำงานเท่านั้น
(3) หากมีการก�ำหนดโทษเป็นล�ำดับขั้นตอนไว้ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงานอย่างไร จะต้องลงโทษตามล�ำดับขั้นตอนที่ได้
ก�ำหนดไว้นั้น
(4) ความหนักเบาของโทษที่จะลงควรพิจารณาจากความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ หรือน่าจะเกิดขึน้ จากการกระท�ำผิดวินยั ของลูกจ้างนัน้
(5) เหตุอันควรปราณี อันได้แก่
➠ การรับสารภาพ
➠ การบรรเทาผลร้าย
➠ ความดีที่ได้กระท�ำมาในอดีต
➠ ความเป็นผู้ไม่เคยกระท�ำความผิดมาก่อน
➠ มูลเหตุจูงใจในการกระท�ำความผิด
ปัญหาทีเ่ กิดจากการลงโทษ และมีการน�ำคดีไปสูศ่ าลแรงงาน
ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุที่ลูกจ้างรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการพิจารณาโทษ และการลงโทษ ถูกกลั่นแกล้งหรือนายจ้างใช้
ดุลพินจิ ในการลงโทษทีไ่ ม่เหมาะสม เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั มีคดีความเรือ่ ง
หนึ่ง โทษที่จะลงกับลูกจ้างมีตามล�ำดับชั้น นับตั้งแต่ตักเตือนด้วย
วาจา ตักเตือนเป็นหนังสือพักงาน ปลดออก และไล่ออก ปรากฎว่า
เมือ่ นายจ้างได้สอบสวนความผิดได้ลงโทษพักงานไม่จา่ ยค่าจ้างเป็น
เวลา 7 วัน และในหนังสือพักงานมีข้อความการเตือนไม่ให้ลูกจ้าง
ท�ำผิดอีก ต่อมาลูกจ้างท�ำผิดเรื่องเดิมที่เคยถูกพักงานจะถือว่า
เป็นการท�ำผิดซ�้ำค�ำเตือนหรือไม่
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1074/2558 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย
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ตามอุทธรณ์ของจ�ำเลยว่าโจทก์กระท�ำผิดซ�้ำค�ำเตือนหรือไม่ เห็นว่า
ระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานของจ�ำเลย ตามเอกสารหมาย ล.
22 ข้อ 6.4 ก�ำหนดว่า “พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวินัยอย่าง
เคร่งครัด ถ้าพนักงานฝ่าฝืน/กระท�ำผิดวินัยของบริษัทจะถูกลงโทษ
ตามลักษณะความผิดหรือความหนักเบาของการกระท�ำความผิด การ
ลงโทษจะเป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันก็ได้” การที่
โจทก์กระท�ำความผิดครั้งแรก และจ�ำเลยลงโทษด้วยการพักงาน 7
วัน โดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง และไม่ให้โจทก์กระท�ำผิดซ�ำ้ อีก หากยังกระท�ำ
ผิดวินัยไม่ว่ากรณีใดๆ จ�ำเลยจะพิจารณาลงโทษขั้นปลดออกโดยไม่
จ่ายค่าชดเชยใดๆ ตามเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งมีลักษณะเป็นหนังสือ
ตักเตือนด้วย เป็นการใช้ดลุ ยพินจิ ในการใช้อำ� นาจบริหารจัดการของ
จ�ำเลย ทีจ่ ะลงโทษโจทก์หลายข้อรวมกันได้ตามข้อบังคับเกีย่ วกับการ
ท�ำงานของจ�ำเลย การที่จ�ำเลยลงโทษพักงานโจทก์ และในขณะ
เดียวกันในค�ำสั่งลงโทษก็ยังค�ำเตือนอยู่ด้วยหาท�ำให้หนังสือเตือน
นัน้ สิน้ ผลไปด้วยโทษพักงานทีโ่ จทก์ได้รบั ไปแล้วไม่ เมือ่ โจทก์แสดง
กริยาวาจาก้าวร้าว ท้าท้ายผู้บังคับบัญชาอีก อันเป็นการกระท�ำผิด
ลักษณะเดียวกันกับในหนังสือเตือน และยังไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่
กระท�ำผิด การกระท�ำของโจทก์จึงเป็นการกระท�ำผิดซ�้ำค�ำเตือน
จ�ำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
บทสรุปส่งท้าย การลงโทษใดๆ ก็ตามของนายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้กระท�ำผิดวินัย และได้รับการลงโทษจากการกระท�ำของตน มักจะ
คิดว่าโทษที่ตนได้รับรุนแรง และไม่เป็นธรรมเสมอ ดังนั้นในการ
ก�ำหนดโทษที่จะลงแก่ลูกจ้างไว้ ในข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานต้อง
ชัดเจน และเป็นธรรม และการใช้ดุลพินิจในการลงโทษของนายจ้าง
ต้องอยูใ่ นกรอบตามข้อบังคับฯ ทีก่ ำ� หนดไว้และทีส่ ำ� คัญต้องเป็นธรรม
ต่อลูกจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง หากนายจ้างใช้ดุลพินิจในการ
ลงโทษลูกจ้างของตนได้อย่างเหมาะสมแก่การกระท�ำ และปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน ก็จะท�ำให้ลกู จ้างยอมรับโทษนัน้ โดยไม่คดิ ว่าตนเอง
ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ประการใด TPA
news

