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     อย่างไรก็ด ีแมจ้ะเป็นความผดิอย่างเดยีวกนัก็อาจแตกต่างกนั

ในลกัษณะพฤติการณ์ หรือเหตุผลซึ่งอาจใชดุ้ลพนิิจวางโทษหนกั

เบาแตกต่างกนัตามควรแก่กรณีได ้ โดยน าเหตุบางประการมา

ประกอบการพจิารณา เช่น 

- ลกัษณะของการกระท าผิด ความผิดอย่างเดียวกนั บาง

กรณีพฤติการณ์หรือลกัษณะแห่งการกระท าผิดเป็นการกระท า

ความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง จะตอ้งวางโทษหนกัอาจจะถงึไล่ออก

จากราชการ แต่บางกรณีพฤติการณ์หรือลกัษณะการกระท าผดิไม่

ถึงข ัน้เป็นความผิดรา้ยแรง  ซึ่งอาจพิจารณาวางโทษสถานเบา

ลดหล ัน่กนัตามสมควรแก่กรณี 

- ผลแห่งการกระท าผิด ความผดิอย่างเดยีวกนั อาจตอ้งวาง

โทษต่างกนั เพราะผลแห่งการกระท าผดิท  าใหเ้กดิความเสยีหายมาก

นอ้ยต่างกนั 
- คุณความดี  ในความผิดอย่างเดียวกนั ผูม้ีประวตัิการ

ท างานด ีไม่เคยกระท าผดิมาก่อน อาจไดร้บัโทษนอ้ยกว่าผูท้ีเ่คยท า

ผิดมาก่อนแลว้ ผูท้  าผิดในเรื่องเดียวกนั ความที่พยายามแกไ้ข

บรรเทาผลรา้ยอาจไดร้บัโทษนอ้ยกว่าผูไ้ม่ไดพ้ยายามท าเช่นนัน้ เช่น 

เจา้หนา้ทีต่  ารวจทีบ่กพร่องควบคุมผูต้อ้งหาไม่ดเีป็นเหตใุหผู้ต้อ้งหา

หลบหนี ในรายทีพ่ยายามตดิตามจบักมุผูต้อ้งหาทีห่ลบหนีคืนมาได ้

ควรจะไดร้บัโทษนอ้ยกว่าคนทีไ่ม่พยายามท าเช่นนัน้ 

- การรูห้รือไม่รูว้่าการกระท านั้นเป็นความผิด ถา้ท าไปท ัง้ ๆ 

ทีรู่ว้่าผดิ ย่อมมโีทษหนกักว่าท  าไปเพราะไม่รูว้่าผดิ 
- การใหโ้อกาสแกไ้ขความประพฤติ  ถา้เป็นความผดิเลก็นอ้ย

ไม่รา้ยแรง อาจใหโ้อกาสแก่ผูก้ระท าผดิทีจ่ะแกไ้ขความประพฤตอิกี

คร ัง้ โดยวางโทษสถานเบา หรืองดโทษโดยว่ากล่าวตกัเตอืนหรือท า

ทณัฑบ์น แลว้แต่กรณี 

งานการเจา้หน้าที ่
  

ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลพระงาม 

 
 

- เหตุเบื้องหลงัการกระท าผิด การกระท าผดิเพราะความจ า

เป็นบงัคบัหรือเพราะถูกย ัว่โทสะ อาจไดร้บัโทษนอ้ยกว่าท  าผดิโดย

สนัดานช ัว่รา้ย บางทกีารกระท าผดิอาจเกิดขึ้นเพราะโรคจติซึ่งตอ้ง

ใชก้ารรกัษามากกว่าการลงโทษ 

- สภาพของผูก้ระท าผิด  ในความผิดอย่างเดียวกนั อาจ

ก าหนดโทษต่างกนัตามสภาพของผูก้ระท าผดิ ซึ่งอาจตอ้งพจิารณา

โดยค านึงถงึ เพศ อายุตวั อายุราชการ การศึกษา ต าแหน่งหนา้ที ่

และสภาพทางส่วนตวัดา้นอืน่ ๆ ของผูก้ระท าผดิ 

www.prangam.go.th 
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        การพจิารณาความผดิและก าหนดโทษ คอื การพจิารณา

วินิจฉัยว่า ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผิดวิน ัยในกรณีใด ตาม

มาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใด หรือไม่ ท ัง้นี้ เป็น

กระบวนการทีจ่ะตอ้งกระท าโดยผูม้อี  านาจหนา้ทีใ่นการพจิารณา

โดยเฉพาะตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ การพิจารณาความผิด

และก าหนดโทษพงึกระท า เมื่อไดท้ราบขอ้เท็จจริงของเรื่องที่

กล่าวหาโดยกระจ่างชดัพอที่จะพจิารณาความผดิและก าหนด

โทษไดแ้ลว้ ท ัง้นี้หากเป็นความผดิวนิยั ซึ่งมใิช่กรณีความผดิที่

ปรากฏช ัดแจง้ จะตอ้งไดข้อ้เท็จจริงจากการสืบสวนหรือ

สอบสวน หากเป็นความผดิวนิยัในกรณีความผดิที่ปรากฏชดั

แจง้ อาจไดข้อ้เทจ็จริงจากค าพพิากษาของศาลอนัถงึทีสุ่ด การ

สบืสวน การรายงาน หรอืการรวบรวมขอ้มลูแลว้แต่กรณี 

 

หลกัการพจิารณาความผิด 

  ในการพจิารณาความผดิ มหีลกัทีค่วรค านึงถงึอยู่ 2 หลกั คอื 

 (1)  หลกันิติธรรม  ไดแ้ก่การพิจารณาตามตวับท

กฎหมาย กล่าวคือ การที่จะถือว่าการกระท าอย่างใดเป็น

ความผดิทางวนิยัฐานใดนัน้ ตอ้งมบีทกฎหมายบญัญตัวิ่าการ

กระท าเช่นนัน้เป็นความผดิทางวนิยั ถา้ไม่มบีทกฎหมายว่าการ

กระท าเช่นนัน้เป็นความผดิทางวนิยั ก็ไม่ถอืเป็นการกระท าผดิ

วนิยั ท ัง้นี้  การที่จะถอืว่าการกระท าอย่างไรเป็นความผดิทาง

วนิยัฐานใดนัน้ ตอ้งพจิารณาใหเ้ขา้องคป์ระกอบของความผดิ

ฐานนัน้ทกุประการ ถา้กรณีใดไม่ครบองคป์ระกอบความผดิฐาน

ใดก็ไม่เป็นความผดิฐานนัน้ ถา้ขอ้เทจ็จริงบ่งชี้ เขา้องคป์ระกอบ

ความผดิตามมาตราใด ก็ปรบับทเป็นความผดิไปตามมาตรานัน้ 

และลงโทษไปตามความผดินัน้ 

 (2)  หลกัมโนธรรม  ไดแ้ก่  การพิจารณาทบทวนใหร้อบคอบโดย

ค านึงถงึความเป็นจริงและความถูกตอ้งเหมาะสมตามเหตผุลที่ควรจะ

เป็น เช่น ตามตวัอย่างดงักล่าวใน (1) ถา้พจิารณาโดยใชห้ลกัมโนธรรม

ดว้ย ก่อนทีจ่ะปรบับทความผดิ และก าหนดโทษจะตอ้งค านึงถงึความ

เป็นจริงตามเหตผุลทีค่วรจะเป็นในสภาพการณ์เช่นนัน้ว่าเป็นการทจุริต

ต่อหนา้ทีร่าชการหรอืไม่ดว้ย ซึ่งการพจิารณาโดยค านึงถงึความเป็นจริง

ตามเหตุผลที่ควรจะเป็นนั้น ตอ้งอาศัยขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์

แวดลอ้มประกอบ  เช่น  ดูว่าฐานะของเจา้หนา้ทีผู่น้ ัน้เป็นอย่างไร  ถา้

ฐานะยากจนมาก  เงนิขาดมอืเสมอ ชกัหนา้ไม่ถงึหลงัเป็นประจ าอย่างนี้

แมเ้งนิ 10 บาท  20 บาท ก็อาจฟงัว่าเอาไปหมนุใชส่้วนตวัก่อนได ้แต่ถา้

เป็นคนร า่รวย ฐานะด ีมเีงนิตดิตวัอยู่เป็นจ านวนพนัเสมอ อย่างนี้การที่

เงนิหลวง 20-30 บาท เขา้ไปปนอยู่ในกระเป๋า ถงึแมจ้ะใชป้นกนัไปกบั

เงนิส่วนตวัก็คงจะไม่ไดป้ระโยชนแ์ก่ตนเองอย่างใด ก็ไม่น่าจะปรบับท

เป็นการทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ เพราะขาดองค์ประกอบในขอ้ที่ว่า 

“เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่ไดร้บัประโยชน์
ทีม่คิวรได”้ และอาจตอ้งดูระยะเวลาที่
เง ินอยู่กบัตวัดว้ยว่านานเพียงใด ถา้

ระยะเวลานานเป็นเดือน ๆ ก็อาจได ้

ประโยชนส่์วนตวัในการที่มเีงนินัน้อยู่

ในมือ พอที่จะฟงัว่าเป็นการทุจริตต่อ

หนา้ที่ราชการได ้แต่ถา้เงนิอยู่ในมือ

เพยีง 2-3 วนั แลว้น ามาส่งเอง โดยไม่

มีเหตุบงัคบัใหต้อ้งส่ง แมเ้งินจะมาก  

ก็น่าจะไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรในการที่มี

เงนินัน้อยู่ในมอื จึงขาดองคป์ระกอบที่จะฟงัว่าเป็นการทุจริตต่อหนา้ที่

ราชการ ความผดิทีจ่ะปรบับทคงจะเขา้กรณีเพยีงไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ

ของทางราชการ ดงันี้  เป็นการพจิารณาโดยอาศยัหลกั นิติธรรม และ

หลกัมโนธรรมประกอบกนั ซึ่งจะถูกตอ้งตามความเป็นจริง และ

เหมาะสมกว่าการพจิารณาโดยอาศยัหลกั นิตธิรรมแต่เพยีงอย่างเดยีว 

(1) หลกันิติธรรม  คือ ค านึงถงึระดบัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนด 
ซึง่อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื 
(ก)  ความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงจะตอ้งโทษสถานไล่ออกหรือปลด

ออก ตามความรา้ยแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควรลดหย่อนจะ

ลดหย่อนก็ได ้แต่ลดลงต า่กว่าปลดออกไม่ได ้ 
(ข)  ความผดิวนิยัไม่รา้ยแรง จะตอ้งลงทณัฑภ์าคทณัฑห์รือตดั

เงนิเดอืน 
(ค)  ความผดิวนิยัเลก็นอ้ย อาจวางโทษสถานภาคทณัฑ ์แต่ถา้เป็น

ความผดิคร ัง้แรก และผูบ้งัคบับญัชาเห็นว่ามเีหตุอนัควรงดโทษ 

จะงดโทษใหโ้ดยว่ากล่าวตกัเตอืน หรือใหท้  าทณัฑบ์นเป็นหนงัสอื

ไวก่้อนก็ได ้

(2)  หลกัมโนธรรม  คือ  การพิจารณาทบทวนใหร้อบคอบโดย

ค านึงถึงความถูกตอ้งเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเป็นภายใน

ขอบเขตระดบัโทษตามที่กฎหมายก าหนด เช่นในกรณีทีก่ฎหมาย

ก าหนดว่าความผิดวนิยัอย่างรา้ยแรงจะตอ้งลงโทษไล่ออก หรือ

ปลดออก ดงันี้กรณีไหนควรก าหนดโทษเป็นไล่ออก กรณีไหนควร

ก าหนดโทษเป็นปลดออก ควรใชห้ลกัมโนธรรมเขา้ประกอบการ

พิจารณาดว้ย และท านองเดียวกนัในกรณีความผิดไม่รา้ยแรง 

กรณีไหนจะควรลงทณัฑ ์ กกัยาม กกัขงั หรอืภาคทณัฑ ์และกรณี

ไหนจะควรลดหย่อนโทษ หรืองดโทษ ก็ควรใชห้ลกัมโนธรรมเขา้

ประกอบการพจิารณาดว้ย  

(3) หลกัความเป็นธรรม คือ การวงโทษจะตอ้งใหไ้ดร้ะดบัเสมอ

หนา้กนั ใครท าผดิก็จะตอ้งถกูลงโทษ ไม่มยีกเวน้ ไม่เลอืกทีร่กัมกั

ที่ชงั การกระท าผิดอย่างเดียวกนัในลกัษณะ และพฤติการณ์

คลา้ยคลงึกนั ควรจะวางโทษเท่ากนั 

แนวทางการลงโทษทางวนัิย 
หลกัการพจิารณาก าหนดโทษ 


