
 

อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นความผิดอย่างเดียวกันก็อาจ 
แตกต่างกันในลักษณะพฤติการณ์ หรือเหตุผลซึ่งอาจ 
ใช้ดุลพินิจวางโทษหนักเบาแตกต่างกันตามควรแก่  
กรณีได้ โดยนาเหตุบางประการมาประกอบการ 
พิจารณา เช่น  
- ลักษณะของการกระทาผิด ความผิดอย่าง เดียวกัน 
บางกรณีพฤติการณ์หรือลักษณะแห่งการ กระทาผิด
เป็นการกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะต้องวาง
โทษหนักอาจจะถึงไล่ออกจากราชการ แต่ บางกรณี
พฤติการณ์หรือลักษณะการกระทาผิดไม่ถึง ขั้นเป็น
ความผิดร้ายแรง ซึ่งอาจพิจารณาวางโทษ สถานเบา
ลดหล่ันกันตามสมควรแก่กรณี  
- ผลแห่งการกระทาผิด ความผิดอย่างเดียวกัน อาจ
ต้องวางโทษต่างกัน เพราะผลแห่งการกระทาผิด ทาให้
เกิดความเสียหายมากน้อยต่างกัน  
- คุณความดี ในความผิดอย่างเดียวกัน ผู้มี ประวัติ
การทางานดี ไม่เคยกระทาผิดมาก่อน อาจ ได้รับโทษ
น้อยกว่าผู้ท่ีเคยทาผิดมาก่อนแล้ว ผู้ทาผิดใน เรื่อง
เดียวกัน ความท่ีพยายามแก้ไขบรรเทาผลร้ายอาจ 
ได้รับโทษน้อยกว่าผู้ไม่ได้พยายามทาเช่นนั้น  เช่น 
เจ้าหน้าท่ีตำรวจท่ีบกพร่องควบคุมผู้ต้องหาไม่ดีเป็น 
เหตุให้ ผู้ต้องหาหลบหนี  ในรายท่ีพยายามติดตาม 
จับกุมผู้ต้องหาท่ีหลบหนีคืนมาได้ ควรจะได้รับโทษ 
น้อยกว่าคนท่ีไม่พยายามทาเช่นนั้น  
- การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระทานั้นเป็นความผิด ถ้า ทำ
ไปท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าผิด ย่อมมีโทษหนักกว่าทาไปเพราะ ไม่รู้
ว่าผิด 
 
 

 
 

- เหตุเบื้องหลังการกระทำผิด การกระทำผิด เพราะ
ความจำเป็นบังคับหรือเพราะถูกยั่วโทสะ อาจ ได้รับ
โทษน้อยกว่า 
ทาผิดโดยสันดานช่ัวร้าย บางทีการ กระทาผิดอาจ
เกิดขึ้นเพราะโรคจิตซึ่งต้องใช้การรักษา มากกว่าการ
ลงโทษ  
- สภาพของผู้กระทำผิด ในความผิดอย่าง เดียวกัน 
อาจกำหนดโทษต่างกันตามสภาพของ ผู้กระทาผิด ซึ่ง
อาจต้องพิจารณาโดยคำนึงถึง เพศ อายุ 
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แนวทางการลงโทษทางวินัย 
การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ คือ การพิจารณา 
วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทา ผิดวินัยในกรณีใด ตาม 
มาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใด หรือไม่ ท้ังนี้เป็น 
กระบวนการท่ีจะต้องกระทาโดยผู้มีอำนาจหน้าท่ีในการ
พิจารณา โดยเฉพาะตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ การพิจารณา
ความผิด และกำหนดโทษพึงกระทำ เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริง
ของเรื่องท่ี กล่าวหาโดยกระจ่างชัดพอท่ีจะพิจารณาความผดิ
และกำหนด โทษได้แล้ว ท้ังนี้หากเป็นความผิดวินัย ซึ่งมิใช่
กรณีความผิดท่ี ปรากฏชัดแจ้ง จะต้องได้ข้อเท็จจริงจากการ
สืบสวนหรือ สอบสวน หากเป็นความผิดวินัยใน 
กรณีความผิดท่ีปรากฏชัด แจ้ง อาจได้ข้อเท็จจริงจากคา
พิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุด การ สืบสวน การรายงาน หรือ
การรวบรวมข้อมูลแล้วแต่กรณี  
หลักการพิจารณาความผิด  
ในการพิจารณาความผิด มีหลักท่ีควรคำนึงถึงอยู่ 2 หลัก คือ  
(1) หลักนิติธรรม ได้แก่การพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย 
กล่าวคือ การท่ีจะถือว่าการกระทาอย่างใดเป็นความผิดทาง
วินัยฐานใดนั้น ต้องมีบทกฎหมายบัญญัติว่าการกระทา
เช่นนั้นเป็นความผิดทางวินัย ถ้าไม่มีบทกฎหมายว่าการ
กระทาเช่นนั้นเป็นความผิดทางวินัย ก็ไม่ถือเป็นการกระทา
ผิดวินัย ท้ังนี้ การท่ีจะถือว่าการกระทาอย่างไรเป็นความผิด
ทางวินัยฐานใดนั้น ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของ
ความผิดฐานนั้นทุกประการ ถ้ากรณีใดไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิดฐานใดก็ไม่เป็นความผิดฐานนั้น ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้
เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบท  เป็น
ความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิดนั้น 

(2) หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาทบทวนให้รอบคอบ
โดยคำนึงถึงความเป็นจริงและความถูกต้องเหมาะสมตาม
เหตุผลท่ีควรจะเป็น เช่น ตามตัวอย่างดังกล่าวใน (1) ถ้า
พิจารณาโดยใช้หลักมโนธรรมด้วย ก่อนท่ีจะปรับบทความ
ผิด และกำหนดโทษจะตอ้งคำนงึถึงความเป็นจรงิตามเหตุผล
ท่ีควรจะเป็นในสภาพการณ์เช่นนั้นว่าเป็นการทุจริตต่อ
หน้าท่ีราชการหรือไม่ด้วย ซึ่งการพิจารณาโดยคำนึงถึงความ
เป็นจริงตามเหตุผลท่ีควรจะเป็นนั้น ต้องอาศัยข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์แวดล้อมประกอบ  เช่น ดูว่าฐานะของ
เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นเป็นอย่างไร ถ้าฐานะยากจนมาก เงินขาดมือ
เสมอ ชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นประจาอย่างนี้แม้เงิน  10 บาท 
20 บาท ก็อาจฟังว่าเอาไปหมุนใช้ส่วนตัวก่อนได้ แต่ถ้าเป็น
คนร่ารวย ฐานะดี มีเงินติดตัวอยู่เป็นจานวนพันเสมอ อย่าง
นี้การท่ีเงินหลวง 20-30 บาท เข้าไปปนอยู่ในกระเป๋า ถึงแม้
จะใช้ปนกนัไปกับเงินสว่นตัวก็คงจะไม่ได้ประโยชน์แก่ตนเอง
อย่างใด ก็ไม่น่าจะปรับบทเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
เพราะขาดองค์ประกอบในข้อท่ีว่า 
“เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ 
ท่ีมิควรได้” และอาจต้องดูระยะเวลาท่ี 
เงินอยู่กับตัวด้วยว่านานเพียงใด ถ้าระยะ 
เวลานานเป็นเดือน ๆ ก็อาจได้ประโยชน์ 
ส่วนตัวในการท่ีมีเงินนั้นอยู่ในมือ พอท่ีจะ 
ฟังว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการได้  
แตถ่้าเงินอยู่ในมือเพียง 2-3 วัน แล้วนามาส่งเอง  
โดยไม่มีเหตุบังคับใหต้้องส่ง แม้เงินจะมาก กน็่าจะ 
ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการท่ีมเีงินนัน้อยู่ในมือ  
จึงขาดองค์ประกอบท่ีจะฟังว่าเป็นการทุจรติต่อหน้าท่ี
ราชการ ความผดิท่ีจะปรับบทคงจะเข้ากรณเีพียงไม่ปฏบัิติ
ตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ เปน็การพิจารณาโดย
อาศัยหลัก นิติธรรม และ  หลักมโนธรรมประกอบกนั ซึ่งจะ
ถูกต้องตามความเปน็จริง และเหมาะสมกว่าการพิจารณา
โดยอาศัยหลัก  

นิติธรรมแต่เพียงอย่างเดียว 
(1) หลักนิติธรรม คือ คำนึงถึงระดับโทษตามท่ี

กฎหมายกำหนด  
(2) ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ  

(ก) ความผดิวินัยอย่างรา้ยแรงจะต้องโทษสถานไล่ออกหรือ
ปลดออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนจะลดหย่อนกไ็ด ้แต่ลดลงต่ำกว่าปลดออกไมไ่ด้  
(ข) ความผดิวินัยไมร่้ายแรง จะต้องลงทัณฑ์ภาคทัณฑ์หรือ
ตัดเงินเดือน  
(ค) ความผดิวินัยเล็กน้อย อาจวางโทษสถานภาคทณัฑ ์แต่
ถ้าเป็นความผดิครั้งแรก และผู้บังคับบัญชาเหน็ว่ามีเหตอัุน
ควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทา
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได ้ 
(2) หลกัมโนธรรม คือ การพิจารณาทบทวนใหร้อบคอบ
โดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามเหตผุลท่ีควรจะเป็น
ภายในขอบเขตระดับโทษตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่นใน
กรณีท่ีกฎหมายกำหนดว่าความผดิวินัยอย่างร้ายแรงจะต้อง
ลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ดังนี้กรณีไหนควรกำหนดโทษ
เป็นไล่ออก กรณีไหนควรกำหนดโทษเปน็ปลดออก ควรใช้
หลักมโนธรรมเข้าประกอบการ 
พิจารณาด้วย และทานองเดียวกันในกรณีความผดิไม่
ร้ายแรง กรณไีหนจะควรลงทัณฑ์ กักยาม กักขัง หรือ
ภาคทัณฑ์ และกรณีไหนจะควรลดหย่อนโทษ หรืองดโทษ ก็
ควรใช้หลักมโนธรรมเขา้ประกอบการพิจารณาด้วย  
(3) หลกัความเป็นธรรม คือ การวงโทษจะต้องให้ได้ระดับ
เสมอหน้ากนั ใครทาผดิก็จะต้องถูกลงโทษ ไม่มียกเว้น ไม่
เลือกท่ีรักมักท่ีชัง การกระทาผดิอย่างเดียวกันในลักษณะ 
และพฤติการณค์ล้ายคลึงกัน ควรจะวางโทษเท่ากัน 


