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เรียบเรียง - อรรถพล มนัสไพบูลย์

เรื่องที่ 1 ลงโทษได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

อีก 5 เดือนต่อมา ลูกจ้างรายนี้ ได้กระท�ำความ
“กรณีที่เมื่อ วันศุกร์ที่แล้ว ที่คุณพูดจา
หยาบคาย ก้าวร้าวหัวหน้าของคุณในที่ประชุม ผิดทางวินยั อีกครัง้ โดยกล่าววาจาหยาบคาย ก้าวร้าว
บริษทั พิจารณาแล้ว นีค่ อื หนังสือลงโทษทางวินยั , ต่อหัวหน้าคนเดิม ครั้งนี้ บริษัทมีหนังสือเลิกจ้าง
บริษัทสั่งพักงานคุณ 5 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง !” โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
หนังสือเลิกจ้างของบริษทั เขียนสาเหตุของการ
ผู ้ จั ด การฝ่ า ยบุ ค คลแจ้ ง หนั ง สื อ พั ก งาน
เลิกจ้างว่า เป็นการกระท�ำผิดซ�้ำค�ำเตือนภายใน 1 ปี
พร้อมอ่านให้ฟัง
นับจากวันที่ลูกจ้างท�ำผิดครั้งแรก

ประเด็นกฎหมาย : หนังสือพักงาน เป็ นหนังสือเตือน ซึง่ เป็ นโทษทางวินยั ด้วยหรือไม่ ?
และ การลงโทษครัง้ ที่สอง ด้วยการเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ?

บทกฎหมาย : พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (4)
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 2512/2541 ตามคูม่ ือสภาพการจ้างของนายจ้าง (ข้อบังคับ

เกี่ยวกับการท�ำงาน) มีขนั้ ตอนที่จะเลือกลงโทษพนั กงานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น นายจ้างมีบนั ทึกการลงโทษลูกจ้าง (หนังสือพักงาน) ระบุส่ งั ให้พกั การท�ำงาน
เป็ นเวลา 5 วัน โดยไม่จา่ ยค่าจ้างเท่านัน้ หาได้มขี อ้ ความใดระบุวา่ ให้ลงโทษด้วยการเตือน
เป็ นหนังสือด้วย แม้ขอ้ ความในตอนท้ายของบันทึก (หนังสือพักงาน) ดังกล่าว จะมีขอ้ ความ
ในลักษณะห้ามมิให้ลกู จ้างฝ่ าฝื นและกระท�ำผิดอีก จึงไม่มผี ลเป็ นการตักเตือนเป็ นหนังสือ
ดังนี ้ เมื่อการลงโทษโจทก์เป็ นการพักงาน 5 วัน โดยไม่ได้รบั ค่าจ้างแล้ว จะถือว่านายจ้าง
ได้ลงโทษลูกจ้างโดยการตักเตือนเป็ นหนังสือรวมอยูด่ ว้ ยอีกไม่ได้

วิเคราะห์ค�ำพิพากษาฎีกา 1. ข้อความที่ นายจ้างรายนี เ้ ขี ยนข้อบังคับฯ
พลาดคือ ก�ำหนดโทษทางวินยั ไว้ 4 ประเภท คือ
1) ตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกไว้
2) ตักเตือนเป็ นหนังสือ
3) พักงานไม่เกิน7 วัน โดยไม่จา่ ยค่าจ้าง
4) เลิกจ้าง
แต่เขี ยนข้อบังคับฯ ไว้ว่า บริ ษั ท สามารถ
ลงโทษทางวินัยได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยไม่
จ�ำเป็ นต้องเรียงตามล�ำดับ
2. ศาลตัดสินว่า เมื่อนายจ้างเลือกลงโทษอย่าง
ใดอย่างหนึง่ แล้ว (เลือกลงโทษ “พักงานไม่จา่ ยค่าจ้าง”)
หนัง สื อ พัก งาน จึ ง ไม่ ใ ช่ ก ารลงโทษทางวิ นัย ขั้น
“ตักเตือนเป็ นหนังสือ” (แม้หนังสือพักงานจะมีขอ้ ความ
เตือนตามกฎหมายแล้วก็ตาม)
3. การลงโทษครัง้ นี ้ จึงไม่ใช่การลงโทษด้วย
หนัง สือ เตื อ น เมื่ อต่อมาลูกจ้า งท�ำผิ ดซ�ำ้ เรื่องเดิม
จึงจะถือว่าเป็ นการกระท�ำผิดซ�ำ้ ค�ำเตือนไม่ได้ (เพราะ
การลงโทษครัง้ ก่อนไม่ใช่การลงโทษด้วยหนังสือเตือน
แต่เป็ นการลงโทษ พักงาน) คดีลกั ษณะนีน้ ายจ้างแพ้คดี
ต้องจ่ายค่าชดเชย

ข้อแนะน�ำในทางปฏิบัติ
1. ต้อ งแก้ไ ขข้อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การท�ำ งาน ในเรื่ อ ง
การลงโทษทางวินยั จากเดิม เป็ นข้อความแบบนี ้
การลงโทษทางวินัย
ในกรณีพนักงานกระท�ำผิดวินยั บริษัทจะพิจารณาโทษ
ตามความหนัก เบาของความผิ ด ที่ พ นัก งานผู้นั้น กระท�ำ ขึ น้
โดยไม่จำ� เป็ นต้องเรียงตามล�ำดับ และบริษัทสามารถลงโทษ
ทางวิ นัย ได้ป ระเภทใดประเภทหนึ่ ง หรื อ พร้ อ มกั น หลาย
ประเภทในการท�ำผิดวินัยคราวเดียวกัน
โทษทางวินยั มี 4ประเภท ดังนี ้
1) ตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกไว้
2) ตักเตือนเป็ นหนังสือ
3) พักงานไม่เกิน 7 วัน โดยไม่จา่ ยค่าจ้าง
4) เลิกจ้าง
2. หนังสือลงโทษทางวินยั เขียนหัวกระดาษให้ชดั ว่า
“หนังสือเตือน และ หนังสือพักงานโดยไม่จา่ ยค่าจ้าง”
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