
                                                                                                                                                                                                                                                                             

ข้อเสนอแนะในการพิจารณาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการทางวินัย 
กรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจพ้นสถานะพนักงาน 

 

  

 ด้วยปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่า รัฐวิสาหกิจหลายแห่งไม่สามารถด าเนินการทางวินัยและลงโทษ
ทางวินัยกับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุหรือพ้นสภาพการท างานไปแล้วได้เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการทางวินัยกับพนักงานพ้นสถานะไปแล้ว แตกต่างจากกรณี  
ของข้าราชการพลเรือนที่มีกฎหมายก าหนดให้สามารถด าเนินการได้ ส่งผลให้การควบคุมทางวินัยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจขาดประสิทธิภาพ  อีกทั้งอาจเป็นการเปิดช่องให้ผู้กระท าความผิดทางวินัยโดยทุจริตต่อหน้าที่
สามารถไปด ารงต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ อีกได้  ซึ่งอาจกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมได้  
  เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการด าเนินการทางวินัย และมีช่องทางในการด าเนินการทางวินัย
กับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่พ้นสถานะพนักงานไปแล้ว คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการก าหนดแนวทางการด าเนินการทางวินัย 
กรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจพ้นสถานะพนักงาน ดังนี้ 
 ๑. ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ทุกต าแหน่งควบคุมดูแลกระบวนการด าเนินการทางวินัยกับพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ด าเนินการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะกรณีที่พนักงานที่ถูกกล่าวหา 
ว่ากระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงใกล้ครบก าหนดเกษียณอายุ หรือกรณีพนักงานที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดทางวินัยยื่นค าขอลาออกจากงานก่อนการด าเนินการทางวินัยแล้วเสร็จ โดยพิจารณาอ านาจ 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับ 
ของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาต่อไป 
 ๒. ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก ากับดูแลการด าเนินการของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
ตามข้อ ๑ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยของรัฐวิสาหกิจ
นั้นให้เหมาะสม เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการทางวินัยกับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่พ้นจากการเป็น
พนักงานไปแล้วได้ โดยเฉพาะในกรณีความผิดทางวินัยที่ได้กระท าโดยทุจริต และในการพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว อย่างน้อยต้องค านึงถึงความร้ายแรงของความผิดทางวินัย ลักษณะการใช้
อ านาจรัฐของรัฐวิสาหกิจ ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่รัฐจะได้รับกับสิทธิเสรีภาพของอดีตพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่อาจถูกกระทบ และต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จด้วย โดยอาจพิจารณา
เทียบเคียงการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในการพิจารณาปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับ
ดังกล่าว รวมถึงให้พิจารณาให้สอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. มีข้อเสนอแนะ
ซึ่งรัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาน าไปใช้ในการด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการทางวินัยกรณีพนักงาน
รัฐวิสาหกิจพ้นสถานะพนักงานได ้ดังนี้ 
 
 

/๑. การแก้ไข... 
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 ๑. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหรือข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ  
  กรณีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจและความเหมาะสมแล้ว
เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของรัฐวิสาหกิจนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
กรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจพ้นสถานะพนักงานก่อนการด าเนินการทางวินัยแล้วเสร็จ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
อาจพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 

๑.๑ การพักงาน กรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัย 
อย่างร้ายแรงหรือความผิดทางวินัยที่มีบทลงโทษถึงขั้นปลดออก ไล่ออก หรือให้ออกจากงาน จนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา อาจก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ 
สั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนกับพนักงานผู้นั้นได้  และรัฐวิสาหกิจอาจออกค าสั่งลงโทษทางวินัย
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีค าสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน ทั้งนี้ ควรก าหนดเกี่ยวกับกรอบระยะเวลา 
ในการพักงาน การจ่ายค่าจ้างในระหว่างการพักงาน รวมทั้งภายหลังจากการพักงานไว้ให้ชัดเจน  
เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมในการด าเนินการทางวินัยก่อนที่จะออกค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยอาจน ามาตรา ๑๑๖ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเป็นแนวทางได้ 
   ๑.๒ การยับยั้งการลาออก ให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจยับยั้งการลาออกจนกว่าการด าเนินการ
ทางวินัยจะแล้วเสร็จ 
   ๑.๓ การด าเนินการทางวินัยหลังจากพ้นจากสถานะพนักงานไปแล้ว อาจพิจารณา 
ให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการทางวินัยกับพนักงานที่พ้นสถานะพนักงานไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุตาย  
เสมือนว่าผู้นั้นยังไม่พ้นสถานะพนักงาน โดยอาจน าแนวทางตามกฎหมายของข้าราชการประเภทต่างๆ  
เช่น ข้าราชการพลเรือน มาเทียบเคียงโดยพิจารณาความเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ โดยอาจพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
    (๑) กรณีที่จะด าเนินการ ควรก าหนดให้ด าเนินการได้ในกรณีที่ในระหว่างพนักงาน 
ผู้นั้นยังมีสถานะเป็นพนักงาน ได้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ ซึ่งมีลักษณะเป็นการกระท าความผิด 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือความผิดทางวินัยที่มีโทษปลดออก ไล่ออก หรือให้ออก (ความผิดทางวินัย 
อย่างร้ายแรง) 
   (๒) ระยะเวลาการด าเนินการ อาจพิจารณาเทียบเคียงกรณีของข้าราชการพลเรือน 
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐) โดยก าหนดเวลา 
การเริ่มด าเนินการสอบสวนที่เหมาะสม เช่น ต้องเริ่มด าเนินการสอบสวนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจาก
สถานะพนักงานรัฐวิสาหกิจ ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการสอบสวนให้ชัดเจน เช่น ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่ 
เริ่มด าเนินการสอบสวน รวมถึงก าหนดกรอบระยะเวลาการออกค าสั่งลงโทษทางวินัย เช่น ต้องสั่งลงโทษ 
ทางวินัยภายใน ๓ ปี เว้นแต่กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้นั้นไม่ได้กระท าผิดทางวินัย หรือกระท าผิด 
ทางวินัยแต่ไม่ถึงขนาดต้องลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก (กระท าความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง) ก็ให้งดโทษได้ 
 

/(๓) กรณีอ่ืนๆ... 
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   (๓) กรณีอ่ืนๆ เช่น กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ 
ทางวินัยเพราะเหตุว่ากระบวนการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะต้อง
ด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด เช่น ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการ
ทางวินัยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด เป็นต้น 
 ๒. การด าเนินการในระหว่างที่ยังแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับไม่แล้วเสร็จ 
  ๒.๑ หากพนักงานที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงใกล้ครบก าหนด
เกษียณอายุ ให้รัฐวิสาหกิจเร่งด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณีรัฐวิสาหกิจมีการจัดท าโครงการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด พึงก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัยหรืออยู่ระหว่าง 
ถูกด าเนินการทางวินัยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ 
  ๒.๒ หากพนักงานที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงยื่นค าขอลาออก
จากงาน ให้พิจารณาอาศัยอ านาจตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการยับยั้งหรือไม่อนุมัติการลาออก 
 ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงข้อเสนอแนะที่ สคร. จัดท าขึ้น
เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในด าเนินการ อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจในเรื่องดังกล่าว 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณาหน้าที่และอ านาจของตน รวมถึง 
ความเหมาะสมในการด าเนินการตามแต่กรณีด้วย 


