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๑. ความเบื้องต้น 

การบริหารงานบุคคล ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน 
จะต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวกับความประพฤติที่ เป็น 
ข้อปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติ  โดยจะก าหนดไว้ในหมวด 
ว่าด้วย “วินัย” วัตถุประสงค์เพ่ือให้ภารกิจขององค์กร
ด าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร  

๒. การไม่รักษาเกียรติและช่ือเสียงขององค์ 

คดีแรงงาน : เรื่ อง เลิกจ้ างที่ ไม่ เป็นธรรม1  

โจทก์ ฟ้องและแก้ ไขค า ฟ้องขอให้บั งคับจ า เลย  
(บริษัทการบินไทย จ ากัด มหาชน รัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงคมนาคม ) รับโจทก์กลับเข้าท างานใน
ต าแหน่งหน้าที่ อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ 
เช่นเดิม หากไม่สามารถรับกลับเข้าท างานได้ ให้จ าเลย
ชดใช้ค่าเสียหายในการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเท่ากับ 
๑,๑๒๒,๕๑๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ 
ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๑๒๒,๕๑๖ บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์  

จ าเลยให้การขอให้ยกฟ้อง  

ศาลแรงงานกลาง พิพากษายกฟ้อง  

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน โดยค าพิพากษาฎีกา
ที่ ๕๙๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยว่า ... มีปัญหาต้องวินิจฉัยตาม
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อุทธรณ์ของโจทก์ว่าโจทก์กระท าการฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของจ าเลยในกรณีร้ายแรง
หรือไม่  เห็นว่ า  ระ เบียบของจ า เลยว่ าด้ วยการ
บริหารงานบุคคล ตอนที่ ๒ ว่าด้วยวินัย การลงโทษ 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ข้อ ๕.๑๒ 
ระบุว่า “พนักงานต้องรักษาวินัยที่ก าหนดไว้ต่อไปนี้
โดยเคร่งครัดคือรักษาเกียรติชื่อเสียงของบริษัท   
ไม่ประพฤติชั่ว  ไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล ไม่กระท า
ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่ประพฤติตน
อัน เป็ นภั ย ต่ อ สั ง คมหรื อบ ริ ษั ท ” ก า รที่ โ จ ทก์ 
น าภาพถ่ าย เปลือยของหญิ งและภาพถ่ ายกา ร 
ร่ วมประ เวณี ระหว่ า งหญิ งดั งกล่ า วกับ โจทก์ ที่ 
โจทก์บันทึกไว้ออกเผยแพร่เพ่ือประจานฝ่ายหญิงนั้น 
เป็นการกระท าของผู้ที่มีจิตใจผิดปกติที่คนธรรมดาจะ
พึงกระท าและการกระท าของโจทก์ปรากฏเป็น 
ข่าวทางหนังสือพิมพ์รายวัน โดยในข่าวระบุว่า 
โจทก์เป็นพนักงานฝ่ายช่างของจ าเลย จึงย่อม
กระทบต่อเกียรติและชื่อเสียงของจ าเลย ถือว่า 
โจทก์ไม่รักษาเกียรติและชื่อเสียงของจ าเลย  และ 
ยังเป็นการประพฤติชั่ว รวมทั้งเป็นการกระท าที่ 
ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดี อีกด้วย  แม้โจทก์ 
จะกระท านอกสถานที่ท างานและนอกเวลาท างาน 
ก็เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การท างานของจ าเลยกรณีร้ายแรง การที่จ าเลย 
เลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ ไม่เป็นธรรม 
อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น  พิพากษายืน 

 



๒ 

 

ค าพิพากษาฎีกานี้ การประพฤติชั่วปรากฏเป็น
ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน จึงกระทบต่อเกียรติและ
ชื่อเสียงขององค์กร แต่ค าพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๐๙/
๒๕๔๒ แม้จะไม่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน 
แตเ่ป็นที่รู้กันทั่วไปในหมู่พนักงานของโรงแรมจ าเลย 
การกระท าของโจทก์และชายชู้ย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการปกครองบังคับบัญชาพนักงานโรงแรม
ของจ าเลย รวมทั้งชื่อเสียงของโรงแรมจ าเลยด้วย  
คดีนี้โจทก์อ้างว่า พฤติกรรมการกระท าไม่ได้เกิดใน
สถานที่ท างานหรือในเวลาท างาน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 
“... แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นภายในบริเวณสถานที่ท างาน  
หรือในเวลาท างานก็ถือได้ว่าเป็นการไม่รักษาเกียรติ
และเป็นการประพฤติชั่ว ซึ่งเป็นการละเมิดต่อศีลธรรม
อันดีอย่างร้ายแรง”   และค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๔/
๒๕๕๗ วินิจฉัยว่า “... การประพฤติชั่วนั้นมิได้หมายถึง
เฉพาะความประพฤติในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ย่อม
หมายความรวมถึงความประพฤติที่ พึงต้องปฏิบัติ
โดยทั่วไปด้วย”   

กรณีข้าราชการ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
๓๓๒/๒๕๔๙ วินิจฉัยว่า “ข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในฐานะส่วนตัวหรือในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการย่อมจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ทั้งสิ้น”   

ส่ ว นก า ร พิ จ า รณาว่ า  ก า ร ก ร ะท า ใ ด เ ป็ น 
พฤติชั่วหรือไม่  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
๓๔๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยว่า “การพิจารณาว่าการกระท า
อ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ (เดิม ซึ่งตรงกับมาตรา ๘๕ (๔) 
แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑) 

จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการผู้นั้น และ
ความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระท าของข้าราชการ 
ผู้นั้นประกอบกับเจตนาในการกระท าโดยค านึงถึง
พฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระท าการอัน 
ท าให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียง
หรือไม”่ 

๓. บทสรุป 

การกระท าอันได้ชื่อว่า “เป็นผู้ประพฤติชั่ว” ซึ่ง
เป็นความผิดวินัยนั้น แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นภายในบริเวณ
สถานที่ท างาน  ในเวลาท างาน หรือกระท าในฐานะ
ส่วนตัว ก็ถือได้ว่าเป็นการไม่รักษาเกียรติและเป็นการ
ประพฤติชั่ว และการเป็นผู้ประพฤติชั่วยังส่งผลกระทบ
ต่อเกียรติและชื่อเสียงขององค์กรและเพื่อนร่วม
วิชาชีพอีกด้วย 

การปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณจะเป็น
การบังคับ “จิตใจ” ให้เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
เป็น “ผู้มีคุณธรรม” และในที่สุด “เป็นผู้มีจริยธรรม”  
ที่สามารถเลือกแสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์  

 


