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วนัิย   คืออะไร

❖ ข้อปฏิบัต ิหรือข้อบังคบั ส าหรับควบคุมความประพฤติ 
ของบุคคลอาชีพใดอาชีพหน่ึง

❖ ข้อปฏิบัตทิีผู้่มีอ านาจได้ก าหนดขึน้อย่างเป็นธรรม    
สมเหตุสมผล  เพ่ือความสงบเรียบร้อย  อนัจะเป็นผลให้
การปฏิบัตภิารกจิขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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❖David Keith กล่าวในหนังสือ Human Relation at 

Work :The Dynamic of Organization 

Behavior ว่า …

“ คุณภาพของบรรยากาศขององค์กร เป็นผล
สะท้อนให้เห็นถึงวนัิยของพนักงานในองค์กร ”

วนัิย   คืออะไร
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ท าไมต้องมีระเบียบวนัิยในองค์กร

2.เพราะเรามอีปุนิสัยต่างกนั
➢จากวธีิการเลีย้งดูทีต่่างกนั

➢จากวฒันธรรมประเพณทีี่ต่างกนั

1.เพราะแต่ละคนมวีตัถุประสงค์ในการเข้ามา
ท างานต่างกนั
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พฤติกรรมคนในองค์กร

องค์ความรู้

ทกัษะต่างๆ

บทบาททีแ่สดงออกต่อสังคม
(Social Role)

บทบาทที่บุคคล
แสดงออกต่อผู้อ่ืน

ความรู้สึกนึกคดิเกีย่วกบั
เอกลกัษณ์และคุณค่าของ
คน

ความเคยชิน  พฤติกรรมซ ้า ๆ ใน
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

จินตนาการ แนวโน้ม วธีิคิด วิธี
ปฏิบัติตนอนัเป็นโดยธรรมชาติ
ของบุคคล

ข้อมูลความรู้ทีบุ่คคลม ี     
ในสาขาต่าง ๆ ความเช่ียวชาญ  ช านาญ

พเิศษในด้านต่าง ๆ

ภาพลกัษณ์ภายใน(Self-Image)

อปุนิสัย(Traits)

แรงผลกัดันเบ้ืองลกึ
(Motivation)



โครงสร้างผู้บริหารในองค์กร

ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง

ผูบ้ริหาร
ระดบักลาง

ผูบ้ริหารระดบัตน้
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- ก าหนดนโยบายการบริหาร
- ก าหนดเป้าหมายในการบริหาร
- ตดัสินใจ น าองคก์รใหอ้ยูร่อด

- แปลงนโยบายใหเ้ป็นแผนงาน
ท่ีน าไปปฏิบติัได้
- ก ากบัฝ่ายงานแต่ละดา้นให้
ด าเนินการตามเป้าหมาย

- ก ากบัควบคุมพนกังานใหท้ างาน
ไดส้ าเร็จตามแผน /เป้าหมาย
-สอนงาน ใหค้  าปรึกษา ดูแลพนกังาน
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เทคนิค

มนุษยสมัพนัธ์

การบรหิาร

สงู                 กลาง              ตน้
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❖ อยู่ใกล้ผูป้ฏิบติังานท่ีสดุ

❖ อยู่ในสภาพแวดล้อม และสถานท่ีท างานเดียวกบัผูป้ฏิบติังาน

❖ เป็นผูค้วบคมุก ากบัดแูล ตรวจสอบการปฏิบติังาน / การผลิต คณุภาพ 
และต้นทุน

❖ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน

❖ เป็นผูป้ระสานความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูป้ฏิบติังาน

❖ รบันโยบายจากผูบ้ริหารน าลงไปสู่การปฏิบติั
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1.  เป็นผู้น ำในกำรปฏิบัตติวัเป็นตวัอย่ำงให้พนักงำน
2. เป็นที่ปรึกษำปัญหำต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำน
3. เป็นผู้ให้กำรเสนอแนะในเร่ืองกำรเพิม่ค่ำจ้ำง กำร
แต่งตั้ง โยกย้ำย กำรปลดออก ตลอดจนถึงกำรเลกิจ้ำง
พนักงำน
4. เป็นผู้ใช้อ ำนำจบังคบับัญชำพนักงำนให้ปฏิบัตติำม
ระเบียบข้องบังคบัของบริษัท
5. เป็นผู้รับเร่ืองกำรต่อว่ำ ร้องทุกข์จำกพนักงำน และ
ท ำกำรแก้ไขเป็นเบ้ืองต้น
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6. เป็นผู้ส่ือข้อควำมหรือให้ควำมกระจ่ำงในค ำส่ังของ
ฝ่ำยจัดกำรแก่พนักงำนระดบัต่ำง ๆ ลงมำ
7. เป็นผู้ส่ือข้อควำมหรือให้ควำมกระจ่ำง ควำมเข้ำใจ
แก่ฝ่ำยบริหำรเบ้ืองบน ในเร่ืองทีพ่นักงำนได้ให้
ข้อคดิเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะขึน้ไป
8. เป็นผู้ให้ควำมดคีวำมชอบ รำงวลัแก่พนักงำนที่ท ำ
ควำมดคีวำมชอบ



แรงงานสัมพนัธ์
กฎระเบียบ

ข้อบังคบั,กฎหมาย
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เคร่ืองมือในการบริหารวินยัพนกังาน



กฎหมายแรงงานทีหั่วหน้างานควรรู้

www.themegallery.com
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ลูกจ้างคือใครบ้าง

"ลูกจ้าง" 

หมายความว่า ผู้ซ่ึงตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับ

ค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร



15

นายจ้างคือใคร(บ้าง)

(๑)  ผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายใหท้ างานแทนนายจา้ง
(๒) ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบุคคลให้
หมายความรวมถึง ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลและผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลใหท้ าการแทนดว้ย

นายจ้าง ผูซ่ึ้งตกลงรับลูกจา้งเขา้ท างาน   โดยจ่ายค่าจา้งให้
และหมายความรวมถึง
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ความหมายของ “ล่วงเกนิ”

ล่วงเกนิ :  แสดงอาการเกนิสมควรต่อผู้อ่ืนโดยล่วงจารีต
ประเพณ ีหรือจรรยามารยาทด้วยการลวนลาม                
ดูหมิ่น สบประมาท

ลวนลาม : การล่วงเกนิในลักษณะชู้สาว ด้วยการพูดหรือ
กระท าเกนิสมควร
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ความหมายของ “คุกคาม”

คุกคาม :  แสดงอ านาจด้วยกริิยาหรือวาจาให้
หวาดกลวั  ท าให้หวาดกลวั

ความหมายของ “ร าคาญ”

ร าคาญ : ระคายเคือง เบ่ือ ท าให้เดือดร้อนเบ่ือหน่าย            
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มาตรา 16 พรบ. คุ้มครองแรงงาน 2551

2541 

ห้ามมิให้นายจ้างหรือผู้ซ่ึงเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจ
งาน     กระท าการล่วงเกนิทางเพศต่อลูกจ้างซ่ึงเป็นหญิงหรือเดก็

2551

ห้ามมใิห้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือ
ผู้ตรวจงาน  กระท าการล่วงเกนิ คกุคาม หรือก่อความ
เดอืดร้อนร าคาญ ทางเพศต่อลูกจ้าง
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การบอกกล่าวล่วงหน้า ม.17

ในกรณีสัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา.... 
ในเม่ือถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจ้าง
คราวหน่ึงคราวใด.....

การบอกเลกิสัญญาจ้าง  ...นายจ้างอาจจ่าย  
ค่าจ้างให้ตามจ านวนที่ต้องจ่ายจนถึงเวลาเลกิ
สัญญาตามก าหนดทีบ่อกกล่าวและให้ลูกจ้าง
ออกจากงานได้ทันที.......
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การบอกเลกิจ้างระหว่างทดลองงาน  

...ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาที่ไม่มี
ก าหนดระยะเวลาด้วย (ม.17)
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การท างานล่วงเวลา  ม. 24

เม่ือมงีานด่วนหรืองานท าไม่ทนั และลูกน้องมาท างาน 

ล่วงเวลาแบบ  “ท าก่อนบอกทีหลงั”  กฎหมายบอก

ว่าบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา   ทว่าหัวหน้าฝ่าฝืน

ไม่จ่ายได้หรือไม่ 
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วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี ม.30

การปฏิบัตต่ิอการลาหยุดพกัผ่อนประจ าปี

1.เป็นวนัหยุดมใิช่วนัลา

2.เป็นวนัหยุดทีใ่ช้ระเบียบปฏิบัตเิหมือนการลา
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หา้มมิใหน้ายจ้างใหลู้กจ้างท างานล่วงเวลา
หรือท างานในวันหยุดในงานทีอ่าจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตาม
มาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง

มาตรา ๓๑
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งานอนัตรายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 มีอะไรบ้าง

1.งานทีต้่องท าใต้ดนิ ใต้น า้ ในถ า้ ในอโุมงค์ หรือ
ในที่อบัอากาศ

2.งานเกีย่วกบักมัมันตภาพรังสี

3.งานเช่ือมโลหะ

4.งานขนส่งวตัถุอนัตราย

5.งานผลติสารเคมีอนัตราย
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6.งานที่ต้องท าด้วยเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรซ่ึง
ผู้ท าได้รับความส่ันสะเทือนอนัอาจเป็นอนัตราย

7.งานที่ต้องท าเกีย่วกบัความร้อนจัดหรือความ
เยน็จัดอนัอาจเป็นอนัตราย ทั้งนีโ้ดยสภาพของ
งานมคีวามเส่ียงอนัตรายสูง หรือมภีาวะ
แวดล้อมในการท างานเกนิมาตรฐาน

งานอนัตรายตามกฎกระทรวงฉบับที ่2 มีอะไรบ้าง
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ก าหนดอตัราน า้หนักทีน่ายจ้างให้ลูกจ้างท างานได้ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑ ให้นายจ้างใช้ลูกจ้างท างานยก แบก หาม
หาบ ทูน ลาก หรือเขน็ของหนักไม่เกนิอตัรา

น า้หนักโดยเฉลีย่ต่อลูกจ้างหน่ึงคน ดงัต่อไปนี้
(๑) ยีสิ่บกโิลกรัมส าหรับลูกจ้างซ่ึงเป็น

เดก็หญิงอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ยงัไม่ถงึสิบแปดปี
(๒) ยีสิ่บห้ากโิลกรัมส าหรับลูกจ้างซ่ึงเป็น

เดก็ชายอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ยงัไม่ถงึสิบแปดปี
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(๓) ยีสิ่บห้ากโิลกรัมส าหรับลูกจ้างซ่ึงเป็นหญิง

(๔) ห้าสิบห้ากโิลกรัมส าหรับลูกจ้างซ่ึงเป็นชาย

ในกรณขีองหนักเกนิอัตราน ้าหนักที่ก าหนด
ตามวรรคหน่ึง ให้นายจ้างจดัให้มแีละให้ลูกจ้างใช้
เคร่ืองทุนแรงทีเ่หมาะสม และไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภยัของลูกจ้าง

ก าหนดอตัราน า้หนักทีน่ายจ้างให้ลูกจ้างท างานได้ พ.ศ. ๒๕๔๗
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หา้มมิใหน้ายจา้งใหล้กูจา้งซึง่เป็นหญิงท างานอยา่งหนึ่งอย่างใดดงง่อ่ปนน ้
(๑) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสรา้งท ่่อ้งท าใ่ด้ิน  ใ่น้  า้ ในถ า้  ในอุโมงค์

หรอืนลอ่งในภเูขา เวน้แ่ส่ภาพของการท างานปม่เน็นองน่ราย่่อสขุภาพหรือรา่งกาย
ของลกูจา้ง

(๒) งานท ่่อ้งท าบนนง่งรา้นท ่สงูกวา่พืน้ดินตัง้แตส่บิเมตรขึน้ไป
(๓) งานผลิ่หรือขนส่งวง่ถุระเบิดหรือวง่ถุปวปฟ  เว้นแ่่สภาพของการ

ท างานปมเ่น็นองน่ราย่อ่สขุภาพหรอืรา่งกายของลกูจา้ง
(๔) งานอื่น่ามท ่ก  าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๘
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หา้มมิใหน้ายจา้งให้ลูกจา้งซ่ึงเป็น หญิงมคีรรภ์ท างานอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
ดงัต่อไปน้ี

(๑) งานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนตท่ี์มีความสัน่สะเทือน
(๒) งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนกัเกนิสิบ 

ห้ากโิลกรัม
(๔) งานท่ีท าในเรือ
(๕) งานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๙
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ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซ่ึงเป็น หญิงมีครรภ์ท างานใน
ระหวา่งเวลา ๒๒.๐๐ –๐๖.๐๐ ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวนัหยดุ

ในกรณีท่ีลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์ างานในต าแหน่งผู้บริหาร
งานวชิาการ   งานธุรการ  หรืองานเกีย่วกบัการเงินหรือบัญชี นายจา้ง
อาจใหลู้กจา้งนั้นท างานล่วงเวลาในวนัท างานไดเ้ท่าท่ีไม่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ ์  โดยไดรั้บความยนิยอมจาก
ลูกจา้งก่อนเป็นคราวๆ ไป

มาตรา ๓๙/๑
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ลากจิธุระ  ม. ๓๔

ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือกจิธุระอนัจ าเป็นได้ตาม

ข้อบังคบัเกีย่วกบัการท างาน
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นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซ่ึง
เลกิจ้างในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต่อไปนี้

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผดิอาญา
โดยเจตนาแก่      นายจ้าง

(๒) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับ

ความเสียหายอย่างร้ายแรง
ม.119 (1/2)

มาตรา ๑๑๙
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มาตรา ๑๑๙

(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคบัเกีย่วกบัการท างานหรือ
ระเบียบหรือค าส่ังของนายจ้างอนัชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว
เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

หนังสือเตือนให้มีผลบังคบัได้ไม่เกนิหน่ึงปีนับแต่วนัที่ 
ลูกจ้างได้กระท าผดิ
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(๕) ละทิ้งหน้าที่ เป็นเวลาสามวันท างาน
ตดิต่อกนั   ไม่ว่าจะมีวนัหยุดคัน่หรือไม่กต็ามโดยไม่
มีเหตุอนัสมควร

(๖) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก ในกรณ(ี๖) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ   ต้องเป็นกรณี
ทีเ่ป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

ม.119 (2/2)

มาตรา ๑๑๙
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มาตรา ๑๑๙

การเลกิจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหน่ึง  
ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเทจ็จริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้
ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือไม่ได้แจ้งเหตุทีเ่ลกิ
จ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะทีเ่ลกิจ้าง   นายจ้างจะยกเหตุ
น้ันขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้
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ประเภทของวนัิย ทีอ่ยู่ในข้อบังคบัฯ

1.วนัิยเกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน
เช่น - ไม่ฝ่าฝืน หลกีเลีย่ง ขัดขืน หรือเพกิเฉยต่อกฎข้อบังคบัการท างาน ประกาศ 

และระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- ไม่ขาดงานโดยไม่มเีหตุอนัควร
- ไม่มาท างานสาย หรือกลบัก่อนเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ไม่เจตนาปฏิบัตงิานให้ล่าช้า
- ไม่ละทิง้หน้าที่ ละเลย หรือหลกีเลีย่งการท างานหรือขาดงานโดยไม่ลาให้

ถูกต้อง
- ไม่กระท าการนอกเหนือจากอ านาจทีรั่บผดิชอบ เว้นแต่เป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของของบริษัทฯ
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ประเภทของวนัิย ทีอ่ยู่ในข้อบังคบัฯ (ต่อ)
1.วนัิยเกีย่วกบัการปฏิบัติงาน  ( ต่อ )

เช่น - ไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจอนัอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย

- ไม่กระท าการใด ๆ โดยประมาทเลนิเล่อ หรือขาดความระมดัระวงัจนเป็น
เหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

- ไม่ออกนอกบริษัทฯ ในระหว่างเวลาท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต

- ไม่หย่อนสมรรถภาพ หรือไร้ประสิทธิภาพในการท างาน

- ห้ามบันทกึเวลาแทนผู้อ่ืน 
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ประเภทของวนัิย ทีอ่ยู่ในข้อบังคบัฯ (ต่อ)
2. วนัิยเกีย่วกบัการปฏิบัตต่ิอผู้บังคบับญัชา

เช่น - ไม่แจ้ง  รายงานเทจ็ต่อผู้บังคับบัญชา

- ไม่ขัดค าส่ัง หรือกระท านอกเหนือค าส่ังผู้บังคบับัญชา

- ไม่แสดงกริิยาก้าวร้าว ดูหมิน่ เหยยีดหยาม หรือก่อการทะเลาะววิาท ต่อ
ผู้บังคบับัญชาภายในที่ท างาน
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ประเภทของวนัิย ทีอ่ยู่ในข้อบังคบัฯ (ต่อ)
3. วนัิยเกีย่วกบัความประพฤติและการปฏิบัตตินทั่วไป

เช่น – ไม่ท าลาย ต่อเติม เปลีย่นแปลงแก้ไขข้อความในประกาศ หรือแผ่นป้ายของ
บริษัทฯ หรือของผู้อ่ืนทีไ่ด้รับอนุญาตให้ปิดประกาศ

- ไม่น าหรือพกพาอาวุธใดๆ เข้ามาในสถานทีท่ าการของบริษัทฯ

- ไม่แพร่ข่าวอกศุลใส่ร้ายผู้อ่ืน หรือท าให้เกดิความแตกแยกสามัคคใีน
ระหว่างพนักงานด้วยกนั

- ไม่น าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของบริษัทไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตวั หรือประโยชน์ผู้อ่ืน

- ห้ามเล่นการพนัน



www.themegallery.com

การก าหนดมาตรการควบคุม
❖ การสร้างสรรค์และรักษาวนัิยในองค์กร 

เป็นหน้าที่และความรับผดิชอบโดยตรงของ

ผู้บังคบับัญชา

❖HR เป็นทีป่รึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือ
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“วนัิยเป็นดรรชนีอย่างหน่ึงซ่ึงใช้เห็นถึงคุณภาพของการ
บังคบับัญชาของผู้บังคบับัญชาทุกด้าน  ซ่ึงรวมถึงการ
แก้ไข  การฝึกอบรม  หล่อหลอม  และให้แนวทางแก่
พนักงานให้น าไปสู่การเพิม่ผลผลติ”

( ผู้บังคบัคญัชามีอทิธิพลต่อพนักงานในอนัทีจ่ะท าให้พนักงาน
ทั้งหลายปฏิบัตติามระเบียบ ข้อบังคบั โดยให้การส่ังสอน การ
ให้บทเรียน เพ่ือการพฒันา  และปรับปรุงนิสัยแห่งความ
ประพฤติด้วย )
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การสร้างความเข้าใจมาตรฐาน/มาตรการควบคุมความประพฤต ิและ ปฏิบัติ

❖ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

❖ การประชุมช้ีแจงแบบต่อเน่ือง

❖ การฝึกอบรมผู้บังคบับัญชา
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วตัถุประสงค์ของการใช้มาตรการทางวนัิย

❖ เพ่ือสร้างและรักษาวนัิย

❖ เพ่ือสร้างทีมงานที่ดี

❖ เพ่ือการเปลีย่นแปลงทศันคติ และ  ลกัษณะนิสัย

❖ เพ่ือให้โอกาสพนักงานที่ประพฤติผดิได้กลับตน  เป็น
พนักงานที่ดี
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หลกัการการใช้มาตรการทางวนัิยอย่างสร้างสรรค์

❖ ความยุตธิรรม

❖ ความเท่าเทียมกนั

❖ ความทันการณ์

❖ บรรลุตามวตัถุประสงค์
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ประเภทมาตรการทางวนัิย

❖ การเตือนโดยวาจา

❖ การเตือนเป็นหนังสือ

❖ การพกังานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง

❖ ไม่ขึน้ค่าจ้างประจ าปี

❖ การเลกิจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย

❖ การไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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ขั้นตอนการใช้มาตรการทางวนัิย

1. รวบรวมข้อเทจ็จริง

ข้อกล่าวหา / พยานแวดล้อม
2. แจ้งข้อกล่าวหา

3. ให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา – สอบถามผู้กระท าผดิ ผู้ถูกกล่าวหา
4. พจิารณาและวินิจฉัยว่า ( พจิารณาการกระท า )

➢ การกระท านั้นมีจริงหรือ   ?
➢ การกระท านั้นเป็นความผดิ ?
➢ ลูกจา้งนั้นเป็นผูท้  า ?
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ขั้นตอนการใช้มาตรการทางวนัิย ( ต่อ )

5. พจิารณาความผดิว่า ( พจิารณาใช้มาตรการ )
➢ อยูใ่นขอ้ใด
➢ มีโทษในระดบัใด
➢ มีเหตุใหบ้รรเทาโทษหรือไม่

6. การออกค าส่ัง
➢ อา้งความผดิ
➢ อา้งโทษ
➢ ก าหนดโทษ

7. มอบหนังสือและติดตามผล
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การสืบหาข้อเท็จจริง

❖ ข้อมูลเบ้ืองต้น        Information

❖ เจาะจงสอบผู้ต้องสงสัย    Investigation

❖ เคร่ืองมือต่าง ๆ Instrumentation 
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การสอบสวน

คือ  การรวบรวมหลกัฐานเกีย่วกบัการกระท าความผดิที่
บุคลากรในองค์กรถูกกล่าวหา  หรือถูกร้องเรียน  เพ่ือทีจ่ะลงโทษ
ผู้กระท าความผดิ

❖ คณะกรรมการสอบสวน ไม่มีกฎหมายรองรับ

❖ การสอบสวนจะต้องด าเนินการโดยรอบคอบ และระมัดระวงั 
เน่ืองจากจะเกีย่วพนัไปถงึกฎหมายแรงงาน
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เทคนิคการสอบสวน

❖ ข้อควรพจิารณา
1. ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

2. การข่มขู่ ไม่เป็นประโยชน์
3. ค าปฏิเสธ ข้อกล่าวหา  ไม่ใช่สาระส าคญั

4.พยานบุคคลส าคญั

5. ปัญหาที่เกดิขึน้บ่อย
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Tip !!

❖ เม่ือมีการท าผดิวนัิยเกดิขึน้ ต้องด าเนินการสอบสวนให้เร็ว   
ทีสุ่ด

❖ ประเดน็ที่ต้องเกบ็ให้ได้ในการสอบสวน  ใคร ท าอะไร    
อย่างไร  ที่ไหน  เม่ือไร

❖ทุกคร้ังทีส่อบสวน ต้องท าบันทึก และให้ผู้ถูกสอบสวนลงนาม
ไว้เป็นหลกัฐาน
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❖ กรณผู้ีถูกกล่าวหา มีหลายคน  หรือมีพยานหลายคน 
ควรสอบสวนให้เสร็จในวนัเดยีวกนั และช่วงเวลาใกล้ ๆกนั    

❖ หากให้การไม่ตรงกนั  ต้องรีบหาข้อสรุปทนัท ีโดยเรียก
คนทีเ่ห็นต่างจากผู้อ่ืน เข้ามาถามอกีคร้ังเพ่ือย า้ให้มั่นใจ  
และท าการบันทึก ให้ลงนามทันที    

Tip !!
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พยานหลกัฐาน

กฎหมายแบ่งพยานหลกัฐาน เป็น 3ประเภท

1. พยานบุคคล

2. พยานเอกสาร

3. พยานวตัถุ
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การพจิารณาก าหนดมาตรการที่เหมาะสม

❖ ข้อเทจ็จริงและพยานหลกัฐาน

❖ การกระท า

❖ เจตนาหรือสาเหตุแห่งการกระท า

❖ ผลแห่งการกระท าและลกัษณะงาน

❖ ระเบียบ ข้อบังคบั

❖ กฎหมายและแนวค าพพิากษาของศาล
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หนังสือเตือน
Sub Title Sub Title

1. เป็นหนังสือ

*   เขยีนถึงผู้กระท าความผดิ

*   ระบุวนัที่

2. ระบุความผดิให้ชัดเจน

*   การกระท าใด

*   ฝ่าฝืนข้อบงัคบัใด หรือค าส่ังใด

*   มโีทษอย่างไร

3. ต้องมีข้อความเตือน…ห้าม
กระท าผดิซ ้าอกี

4. ต้องเป็นหนังสือของฝ่าย
นายจ้าง

5. ต้องให้ผู้มีอ านาจลงนาม

6. หลกัฐานในการแจ้งหนังสือ
เตือน ( ไม่จ าเป็นต้องบังคับให้
ลูกจ้างเซ็นรับ )
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วธีิการส่ือสารกบัพนักงานทีถู่กลงโทษ

❖ ช้ีให้เห็นประเดน็ของความผดิ 

❖ พูดให้โอกาส ให้ก าลงัใจ  

❖ ให้เกยีรตใินความเป็นมนุษย์

หมายเหตุ – เร่ืองทีพ่นักงานถูกลงโทษ ควรเป็นเร่ืองลบั
รู้เฉพาะระหว่าง ผู้บังคบับัญชาและพนักงานคนน้ัน ๆ

หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องเท่าน้ัน
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สิทธิของพนักงานในการร้องทุกข์

❖ เป็นสิทธิทีไ่ด้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

❖ การร้องทุกข์ ต้อง ท าอย่างเป็นทางการ
- ผ่านผู้บังคบับัญชาโดยตรง
- ผ่านผู้บังคบับัญชาระดบัเหนือขึน้ไป
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- ด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ
- มีการแจ้งข้อสรุปให้ผู้ร้องทุกข์รับทราบ
- ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิขออุธรณ์
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เม่ือเกดิเหตุ หลงัเกดิเหตุก่อนเกดิเหตุ

แนวปฏิบัติเร่ืองการกวดขันวนัิยของไทยรุ่งเทรดดิง้

สรุปแนวปฏิบัตขิองกลุ่มไทยรุ่งเทรดดิง้
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สรุปแนวปฏิบัตขิองไทยรุ่งเทรดดิง้ - ก่อนเกดิเหตุ

1. ผู้จดัการหน่วยงานต้องพูดย า้บ่อย ๆ ถึงพฤติกรรมทีไ่ม่  
เหมาะสม  แสดงออกซ่ึงการไม่ส่งเสริม

2. ผู้จดัการหน่วยงาน ต้องหมั่นตรวจเช็ค หรือสุ่มตรวจสอบจุด
ล่อแหลม  จุดเส่ียง ทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของตน

3. ผู้จดัการหน่วยงาน ต้องเป็นตวัอย่างทีด่ี
4. Head BU/ ผู้บริหารระดบัสูง สร้างวฒันธรรมเร่ืองการรักษา

วนัิยให้เกดิในกลุ่มผู้จัดการหน่วยงาน
5. HR ต้องคอยช่วยเหลือผู้จัดการหน่วยงานให้มีการปฏิบัตติาม

ข้อบังคบั 
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กรณีเป็นเร่ืองทีไ่ม่
ซับซ้อน

กรณีที่เร่ืองราวซับซ้อน หรือไม่
ชัดเจน

สรุปแนวปฏิบัตขิองไทยรุ่งเทรดดิง้ - เม่ือเกดิเหตุ

- ผูจ้ดัการหน่วยงาน สามารถ
พดูคุย กบัสมัพนัธ์ก่อน
- ปรึกษา พนกังานไดโ้ดยทนัที
ใชห้ลกัแรงงาน HR เพื่อกรณีตอ้งการ
เขา้สู่กระบวนการลงโทษท่ีเป็น
ทางการ
- ลงโทษตามดุลยพินิจ / อาศยั

แนวปฏิบติั (ส่วนรวม)

- ผูจ้ดัการหน่วยงาน ร้องขอให ้HR

เชิญคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ…
- ด าเนินการตามกระบวนการการหา
ขอ้เทจ็จริง
- เป็นทางการ มีการบนัทึก
- เลือกใชม้าตรการลงโทษตามดุลย
พินิจ / แนวปฏิบติั ( ส่วนรวม )
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คณะกรรมการใน BU

สรุปแนวปฏิบัตขิองไทยรุ่งเทรดดิง้ - เม่ือเกดิเหตุ (ต่อ)

- กรณีเป็นเร่ืองภายใน BU 

ประกอบไปด้วย
1. ผู้จัดการหน่วยงานทีพ่นักงาน
ท าผดิวนัิย

2. HR BU

3. ผู้จัดการหน่วยงานอ่ืน (ถา้จ าเป็น)

- กรณีเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น หรือ
เก่ียวกบัการทุจริต หรือมีผูบ้ริหาร
ใน BU เก่ียวขอ้งโดยตรง

จะม ีการแต่งตั้งเฉพาะกจิ ประกอบไปด้วย
1. ผู้จัดการหน่วยงานจาก BU อ่ืน
2. HR Holding 

3. FCD

4.  IA     ( ถ้าจ าเป็น )

คณะกรรมการระหว่าง
BU
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สรุปแนวปฏิบัตขิองไทยรุ่งเทรดดิง้ - เม่ือเกดิเหตุ
มาตรการทางวนัิยของกลุ่มฯ

❖ การเตือนโดยวาจา (ท าบันทกึ) ไม่มีผลทางกฎหมาย

❖ การเตือนเป็นหนังสือ  มีผลทางกฎหมาย / ถูกปรับลดโบนัส/
หากถูกเตือนเป็นคร้ังที ่2 จะไม่ได้พจิารณาโบนัสในปีน้ัน ๆ 

❖ การพกังานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 1-7วนั มผีลทางกฎหมาย /ไม่ได้รับโบนัส

❖ การเลกิจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย

❖ การเลกิจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ( ไล่ออก )

*หมายเหตุ กรณมีีความเสียหาย ต้องชดใช้ความเสียหายด้วย
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สรุปแนวปฏิบัตขิองไทยรุ่งเทรดดิง้- หลงัเกดิเหตุ

1. ผู้จัดการหน่วยงานต้องติดตามสังเกตุพนักงานน้ัน ๆ

2. ขยายผลในเชิงป้องกนั

3. กลบัไปสู่ ส่ิงทีต้่องท า   “ก่อนเกดิเหตุ”

หมายเหตุ หนังสือเตือนเน่ืองจากการลงโทษ จะมีอายุเพยีง 1 ปีนับ
จากวนักระท าความผิด  จึงควรระวังอย่าติดภาพของพนักงาน
คนน้ัน ๆ ไปแบบไม่มีวันลืม ( หลกัของการให้โอกาส )
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