
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการล้างมลทิน๑ 
 

๑. กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินของไทย  
๑.๑ ตัวบทกฎหมาย (จำนวน ๘ ฉบับ)  

(๑) พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๒) พระราชบัญญัติลบล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์

แรงงานหรือทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครามอาเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(๓) พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  

(ล้างมลทินให้แก่บุคคลผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือผู้ถูกลงโทษ 
เพราะประพฤติชั่วถึงต้องออกจากองค์การรัฐบาล องค์การสาธารณ เทศบาล หรือสุขาภิบาล 
ตลอดจนโทษทางวินัยอย่างอ่ืน) 

(๔) พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๐๒  

(๕) พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๖) พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๗) พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๘) พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา ๑๐๒  
  (๒) คำพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง  
  (๓) คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง  

(๔) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง  
๑.๓ เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) , เล่ม ๑, (พระนคร : 
โรงพิมพ์อักษรนิติ, ๒๔๗๕), หน้า ๖๕๕. 

 
๑จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลกฎหมาย กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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๒. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
การล้างมลทินเป็นวิธีการแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำผิดวิธีหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ วิธีซึ่งตรงกับคำ

ภาษาอังกฤษคำว่า “REHABILITATION” ในความหมายของการคืนสิทธิให้แก่ผู้กระทำผิดที่พ้นโทษ
แล้ว โดยการลบล้างการกระทำความผิดและโทษให้แก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากคงเป็นการ 
ไม่ยุติธรรมที่มลทินหรือตราบาปซึ่งเกิดจากการกระทำความผิดหรือการลงโทษจะยังคงติดตัวผู้กระทำผิด
อยู่ ทั้ง ๆ ที่ผู้กระทำผิดก็ได้พ้นโทษไปแล้ว ประกอบกับเป็นความถูกต้องชอบธรรมที่ผู้กระทำผิด 
ซึ่งได้รับโทษแล้วจะได้รับการปลดเปลื้องมลทินหรือตราบาปใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำความผิด  
หรือการลงโทษทั้งปวง  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดที่พ้นโทษแล้วสามารถกลับคืน
สังคม และสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยกระทำความผิด
หรือไม่เคยต้องโทษมาก่อน เพราะการล้างมลทินจะมีผลทำให้ผู้กระทำผิดที่ได้รับการล้างมลทิน
เปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่เคยกระทำความผิดหรือเคยต้องโทษมาก่อน สิทธิและความสามารถใด ๆ  
ที่ผู้กระทำผิดได้สูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิดหรือการลงโทษ ผู้กระทำผิดก็จะได้รับกลับคืนมา 

 
๓. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการล้างมลทินของไทย 
การล้างมลทินในประเทศไทยมีแนวความคิดมาจากหลักการให้ความกรุณาแก่ผู้กระทำ

ความผิดโดยการคืนสิทธิให้แก่ผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกัน ซึ่งมีเหตุผลของการล้างมลทินอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการอภัยทานหรือความกรุณาของพระมหากษัตริย์หรือของรัฐที่ให้แก่ผู้กระทำ
ความผิดเป็นครั้งคราวเนื่องในโอกาสสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองเท่านั้น โดยฝ่ายนิติบัญญัติ
จะเป็นผู้ตรากฎหมายล้างมลทินในรูปแบบของพระราชบัญญัติออกมาลบล้างการกระทำความผิด  
หรือโทษให้แก่ผู้กระทำผิด ทั้งผู้กระทำผิดที่พ้นโทษแล้วและผู้กระทำผิดที่กำลังรับโทษหรือรับทัณฑ์อยู่ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระมหากษัตริย์หรือของรัฐในขณะนั้น  

การล้างมลทินครั้ งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕  ในรัชสมัย 
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการตราพระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง 
ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ เพ่ือล้างมลทินให้แก่ผู้กระทำความผิดทางการเมืองเมื่อ  ร.ศ. ๑๓๐ 
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
ที่ไม่เคยต้องโทษมาก่อน โดยคณะกรรมการราษฎรได้แถลงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติว่า 
นักโทษการเมืองดังกล่าวแม้ว่าจะพ้นพระราชอาชญามาแล้วก็ตาม แต่ตามกฎหมายก็ยังไม่ได้รับสิทธิ
สมบูรณ์เพราะขึ้นชื่อว่าติดคุกต้องพระราชอาชญา จึงเห็นสมควรว่า จะได้รับพระราชทานยกเว้นโทษ
ให้เกลี้ยงเกลา คือสิทธิที่เสียไปทางนั้นขอให้ยกเว้นเสีย๒ 

 
๒รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง), เล่ม ๑, (พระนคร : โรงพิมพ์

อักษรนิติ, ๒๔๗๕), หนา้ ๖๕๕. (อ้างถึงใน ศิรสา พูลสนอง, เล่มเดิม. หนา้ ๘๕). 
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๓.๒ ผู้ที่จะได้รับการล้างมลทินและความผิดที่จะได้รับการล้างมลทิน 
(๑) ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทิน ต้องเป็นผู้มีอยู่ในเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้  
- ต้องเป็นผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่กฎหมาย

กำหนด  
- ได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินใช้บังคับ โดยให้ถือว่า 

ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ  
ดังนั้น ผู้ต้องโทษที่จะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นผู้ต้องโทษ

ในกรณีความผิดที่ได้กระทำก่อนหรือในวันที่กฎหมายกำหนดและได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัติล้างมลทินใช้บังคับ กรณีจำเลยกระทำความผิดคดีอาญาก่อนวันกฎหมายกำหนด  
แต่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีดังกล่าวหลังวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินใช้บังคับ จำเลยจึงยังไม่ได้
พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินใช้บังคับ ดังนี้ จำเลยจึงไม่ได้รับประโยชน์
พระราชบัญญัติดังกล่าว๓  

(๒) ความผิดที่จะได้รับการล้างมลทิน 
แต่เดิม การตรากฎหมายล้างมลทินสองฉบับแรกของไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติ

ล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ และพระราชบัญญัติลบล้างมลทิน
ให้แก่ผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงานหรือทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครามอาเซีย
บูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙  กำหนดให้มีการล้างมลทินเฉพาะผู้กระทำความผิดอาญาที่รับโทษหรือพ้นโทษแล้ว
เท่านั้น  

ต่อมาในการตราพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕  พุทธศตวรรษ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้กำหนดให้ทั้งผู้กระทำความผิดทางอาญาและผู้กระทำความผิดทางวินัย 
เป็นผู้กระทำผิดที่มีสิทธิได้รับการล้างมลทินด้วย โดยปรากฏเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติว่า ในโอกาส
ที่พระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนครบรอบ ๒๕ ศตวรรษ ทางราชการจะได้บำเพ็ญกุศลเพ่ือเฉลิมฉลอง 
ในโอกาสนี้ การให้อภัยทานถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่ง ทางรัฐบาลจึงจะได้ดำเนินการให้มีการให้  
อภัยโทษแก่นักโทษท้ังหลายทั่วราชอาณาจักร และนิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏ จลาจล 
และผู้กระทำความผิดเนื่องในการป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามกบฏหรือจลาจลด้วย นอกจากผู้ที่ 
จะได้รับอภัยโทษและนิรโทษกรรมแล้ว ยังมีบุคคลอีกบางประเภท คือผู้ต้องโทษตามคำพิพากษา 
ในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้พ้นโทษไปแล้ว ผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
และผู้ถูกลงโทษถึงต้องออกจากองค์การรัฐบาล องค์การสาธารณ เทศบาล หรือสุขาภิบาล บุคคล
เหล่านี้ได้มีกฎหมายบางฉบับตัดสิทธิหรือจำกัดสิทธิบางประการไว้ ไม่มีสิทธิสมบูรณ์เหมือนประชาชน
พลเมืองทั้งหลาย สมควรที่จะได้ล้างมลทินให้บุคคลเหล่านี้ โดยถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษา คำสั่งให้
ลงโทษ และให้ได้รับสิทธิบางประการที่สูญเสียไป เป็นการให้อภัยทาน เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิ
ดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่เคยต้องรับโทษ เสมือนเป็นการชุบชีวิตให้เกิดขึ้นใหม่ ในการนี้
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการล้างมลทินในโอกาสครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ ขึ้นใช้บังคับต่อไป 

 

 
๓คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๙๔/๒๕๕๘ 
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ต่อมา ได้มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” ไว้อย่างชัดเจน 
ในกฎหมายล้างมลทินมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ตามลำดับ โดยเริ่มจากพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาส
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖๔ กำหนดบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” 
หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถูกลงโทษหรือ
ลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง 
กรม หน่วยงาน หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งของหัวหน้า
คณะปฏิวัติหรือหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในลักษณะทำนองเดียวกับโทษทางวินัย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐๕ กำหนดบทนิยามคำว่า  
“ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่และผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัย
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน หรือรัฐวิสาหกิจ
ดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงบุคคลใดที่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ๖ กำหนดบทนิยามคำว่า  
“ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย 

 
๔มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  

ฯลฯ     ฯลฯ 
“ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ผู้ปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถูกลงโทษ
หรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยงาน หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติ  
หรือหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในลักษณะทำนองเดียวกับโทษทางวินัย 

๕มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
ฯลฯ     ฯลฯ 

 “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว และให้หมายความ
รวมถึงบุคคลใดท่ีถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ทางวินัย 

๖มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
ฯลฯ     ฯลฯ 

 “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัย 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงบุคคลใดที่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย 



๕ 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงบุคคลใดที่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์  
โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐๗ ได้กำหนดบทนิยามดังกล่าวไว้ 
ในทำนองเดียวกันกับกฎหมายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ผู้ถูกลงโทษ
หรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง 
ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษ 
หรือลงทัณฑ์ทางวินัย 

ดังนั้น เมื่อพิจารณากฎหมายล้างมลทินในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว 
จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับประสงค์จะกำหนดให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัย  
คือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๕) ได้ให้ความเห็น
เพ่ือตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับความตอนท้ายของบทนิยามดังกล่าวในกฎหมายล้างมลทินปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ว่า 
“ต้องถือว่าคำว่า “บุคคลใด” ของข้อความในตอนท้ายที่ว่า “และให้หมายความรวมถึงบุคคลใด 
ที่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ทางวินัย” หมายถึงบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งมิได้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม แต่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย”๘ แม้ว่าต่อมาในกฎหมายล้างมลทิน 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะได้ใช้ถ้อยคำในการกำหนดความหมายของบทนิยามคำว่า 
“ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” ที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยในการพิจารณายกร่างกฎหมายนั้นเอง 
ได้มีการกล่าวว่าความแตกต่างไปจากเดิมของบทนิยามดังกล่าวมิได้ระบุถึงข้าราชการหรือลูกจ้าง  
ไว้ในคำนิยามนั้น เนื่องจากต้องการให้ครอบคลุมถึงกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่มิได้
ประสงค์จะให้ขยายความกว้างรวมไปถึงผู้อ่ืนซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กรณีนักศึกษาถูกลงโทษ  
ทางวินัยด้วย๙ จึงเห็นว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายล้างมลทิน ในกรณีการล้างมลทินให้แก่ผู้ถูกลงโทษ

 
๗มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  

ฯลฯ     ฯลฯ 
“ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ผู้ ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ เพราะกระทำผิดวินั ย 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย 

๘บันทึก เรื่อง หารือปัญหาตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ (เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา  
ซึ่งถูกลงโทษทางวินัยอยู่ในความหมายของบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินฯ หรือไม่) ซึ่งส่งพร้อมหนังสอืสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๔๑๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๒ 
ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๙/๒๕๓๒) 

๙รายงานการประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๕) ครั้งที่ ๑ 
วันอังคาร ท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  



๖ 
 

ทางวินัยนั้นมุ่งประสงค์ที่จะใช้บังคับแก่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่รัฐคือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเอง มิได้มุ่งประสงค์ 
ที่จะใช้บังคับแก่บุคคลโดยทั่วไป   

คณะกรรมการกฤษฎีกา๑๐ (ท่ีประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ คณะที่ ๒  
และคณะที่ ๑๑) ได้มีการวางแนวทางการให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยไว้ว่า การที่ผู้บังคับบัญชา 
ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาและมีคำสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็น  
การลงโทษทางวินัย หรือมีคำสั่งให้ยุติเรื่องหรืองดโทษ ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
มีผลใช้บังคับผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์จากการล้างมลทิน เพราะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้  
ในมาตรา ๖ ซึ่งมีผลให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกเพ่ิมโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป อันเป็น
ผลทางกฎหมายที่บัญญัติรับรองไว้  ดังนั้น แม้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่าเป็นการกระทำ
ความผิดวินัยร้ายแรง แต่เมื่อผู้นั้นได้รับการล้างมลทินไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาจึงไม่สามารถดำเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป 

หากผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยเสร็จเด็ดขาดไป
แล้วและผู้ถูกดำเนินการทางวินัยอยู่ในเงื่อนไขท่ีได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลทำให้ไม่อาจดำเนินการเพ่ิมโทษหรือดำเนินการทางวินัยในมูลกรณี
เดียวกันได้อีกต่อไป ดังนั้น ภายหลังจากที่ผู้นั้นได้รับผลจากการล้างมลทินแล้ว แม้ว่าคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ก็ตาม ผู้บังคับบัญชาย่อมไม่อาจดำเนินการทางวินัยแก่
ผู้นั้นได้อีกต่อไป โดยหากผู้นั้นได้รับการล้างมลทิน ผู้บังคับบัญชาไม่จำต้องออกคำสั่งหรือแก้ไขคำสั่ง
ลงโทษทางวินัยแต่ประการใด ดังความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามเรื่องเสร็จที่ ๔/๒๕๑๙๑๑ 
ซึ่งสรุปความว่าพระราชบัญญัติล้างมลทินมีผลเป็นเพียงการล้างโทษเพ่ือไม่ให้มีมลทินติดตัวต่อไป 

หากผู้ถูกดำเนินการทางวินัยยังไม่ได้รับโทษทางวินัยตามเงื่อนไขที่จะทำให้ได้รับการ
ล้ างมลทินตามมาตรา ๕  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ล้ างมลทิ นฯ  จึ งทำให้ ไม่ ได้ รับประโยชน์  
จากพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น จึงดำเนินการทางวินัยกับผู้นั้นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
ต่อไปได ้

 
๑๐บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอให้ทบทวนปัญหาการล้างมลทิน 

ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๒๓๔/๒๕๕๒) เป็นการพิจารณาเพื่อวางหลักเรื่องการล้างมลทินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เป็นผลให้บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหารือเกี่ยวกับ
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เคยให้ความเห็นไว้ (เรื่องเสร็จที่ 
๖๗๕/๒๕๕๑) ใช้ไมไ่ดอี้กตอ่ไป 

๑๑บันทึก เรื่อง คำสั่งของนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๔๙๒ 
(กรณี ม.ร.ว. สนั่น  ลดาวัลย์) ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สร ๐๘๐๑/๑๔๘ ลงวันที่  
๙ มกราคม ๒๕๑๙ ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



๗ 
 

๓.๓ ผลของการล้างมลทิน 
  (๑) ผลต่อคำสั่งลงโทษหรือคำพิพากษา 

พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕  
และพระราชบัญญัติลบล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงานหรือทรัพย์สิน 
ในระหว่างมหาสงครามอาเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติล้างมลทินฉบับแรก ๆ  
ของไทย กำหนดให้ผู้กระทำผิดที่ได้รับการล้างมลทินเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน
ทั้งนี้ เพราะการล้างมลทินจะลบล้างการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีผลทำให้การกระทำ
ความผิดนั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไป และมีผลทำให้โทษสำหรับความผิดนั้นถูกลบล้างไปด้วย 

แต่พระราชบัญญัติล้างมลทินฉบับต่อมา ได้กำหนดให้ผู้กระทำผิดที่ได้รับ 
การล้างมลทินเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนเท่านั้น โดยไม่มีผลรวมไปถึงการลบล้าง
การกระทำความผิดด้วย  ทั้งนี้ เพราะการล้างมลทินจะลบล้างแต่เฉพาะโทษให้แก่ผู้กระทำผิดเท่านั้น  
ส่วนความผิดไม่ถูกลบล้างไปด้วย การกระทำความผิดดังกล่าวยังคงมีอยู่ ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกา๑๒  
 
 
 

 
๑๒คำพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง 
- คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔/๒๕๓๙ มาตรา ๕ ตอนทายที่ระบุวาโดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคย 

ถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ยอมหมายความเพียงวาผูที่ถูกลงโทษทางวินัยไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
เทานั้น สวนความประพฤติหรือการกระทําท่ีเกิดขึ้นแลวไมอาจลางมลทินใหหมดไปได  

- คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๙๕/๒๕๔๑ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหลางมลทิน 
ใหแกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตาง ๆ ที่ไดกระทํากอนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และไดพนโทษไป 
แลวกอนหรือในวันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือซึ่งไดพนโทษไปโดยผลแหงพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษเทานั้น สวนความประพฤติหรือการกระทําที่เปนเหตุให้บุคคลนั้นตองโทษ 
หาไดถูกลบลางไปดวยไม เพราะความประพฤติหรือการกระทําท่ีเกิดขึ้นแลวไมอาจลางมลทินใหหมดไปได  

- คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๓/๒๕๔๓ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชยสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหลางมลทิน 
แกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตาง ๆ ซึ่งไดกระทํากอนหรือในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และไดพนโทษไปแลว 
กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือซึ่งไดพนโทษไปโดยผลแหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยตองโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ มีผลเพียงใหถือวาผูตองโทษไมเคยถูกลงโทษจําคุก
เทานั้น มิไดมีผลถึงกับใหถือวาความประพฤติหรือการกระทําอันเป็นเหตุใหบุคคลนั้นถูกลงโทษจําคุกถูกลบลางไปดวย 

- คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๘๑๒๙/๒๕๕๓ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ที่บัญญัติให้ล้างมลทิน
ให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  และได้พ้นโทษ 
ไปแล้วก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
ในกรณีความผิดนั้น ๆ มีผลเพียงให้ถือว่าจำเลยไม่เคยถูกลงโทษจำคุกเท่านั้น มิได้มีผลถึงกับให้ถือว่า  
ความประพฤติของจำเลยที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษจำคุกนั้นถูกล้างไปด้วย 



๘ 
 

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด๑๓ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๔ ก็ถือตามแนวทางนี้ 
มาโดยตลอด  

(๒) ผลของการล้างมลทินที่มีต่อบุคคลภายนอก 
การล้างมลทินจะมีผลทำให้บุคคลภายนอกถูกห้ามในการยกคำพิพากษา 

ของผู้กระทำผิดที่ ได้รับการล้างมลทินมาใช้ อ้างเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาล  
ศาลชำนัญพิเศษ องค์กร หรือบุคคลที่มีอำนาจ เพ่ือพิสูจน์ว่าบุคคลดังกล่าวเคยกระทำความผิด  
ถูกตั้งข้อหา ถูกฟ้องคดี หรือถูกพิพากษาลงโทษในความผิดนั้นมาก่อน 

(๓) ผลต่อการกระทำความผิดขึ้นอีก 
กฎหมายล้างมลทินมีผลให้ถือว่า ผู้กระทำผิดที่พ้นโทษแล้วนั้น ไม่เคยต้องโทษ

ใด ๆ มาก่อน  ดังนั้น หากผู้กระทำผิดที่ได้รับการล้างมลทินกลับมากระทำความผิดอีก ศาลไม่สามารถ
เพ่ิมโทษฐานเป็นผู้ กระทำความผิดไม่ เข็ดหลาบได้  นอกจากนี้  ศาลยั งสามารถนำวิธีการ 
รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษมาใช้กับผู้กระทำผิดที่ได้รับการล้างมลทินที่ได้กระทำความผิด 
ขึ้นใหมภ่ายหลังจากท่ีได้รับการล้างมลทินแล้วได้ เพราะถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดครั้งแรก 

อย่างไรก็ตาม หากผู้กระทำผิดนั้นยังไม่ได้รับโทษโดยศาลพิพากษาให้รอการลงโทษ
กรณีนี้ไม่ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องโทษตามกฎหมายล้างมลทินจึงไม่ไดร้ับประโยชน์ตามกฎหมายล้างมลทิน 
เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำความผิดขึ้นอีกศาลย่อมเพ่ิมโทษได ้ 

ปัญหาว่าจำเลยได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
จึงเพ่ิมโทษจำเลยไม่ได้ แม้จำเลยจะมิได้หยิบยกปัญหาข้อนี้ขึ้นกล่าวอ้างในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
ก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยจึงสามารถหยิบยกขึ้น
กล่าวอ้างในชั้นฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๒๒๕ 

(๔) ผลต่อความรับผิดทางแพ่ง 
การล้างมลทินมีความมุ่งหมายให้ผู้กระทำผิดที่ต้องโทษทางอาญาหรือโทษทางวินัย

ไดก้ลับมามีสถานภาพทางกฎหมายและทางสังคมที่สมบูรณ์ดังเดิม แต่โทษทางอาญาและโทษทางวินัย
ถือเป็นคนละส่วนกับความรับผิดทางแพ่ง และเนื่องจากกฎหมายล้างมลทินมิได้บัญญัติในส่วนของ
ความรับผิดทางแพ่งไว้ ดังนั้น ผู้กระทำผิดจึงยังต้องมีความรับผิดในทางแพ่งอยู่ เว้นแต่จะได้มี 
การบัญญัติใหผู้้กระทำความผิดพ้นจากความรับผิดทางแพ่งไว้ในกฎหมายล้างมลทินอย่างชัดเจน 

 

 
๑๓คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒/๒๕๔๖ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  

ที่ อ. ๑๑๖/๒๕๕๔ 
การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  มีผลเป็นเพียงการล้างโทษ 

ทางวินัยที่ผู้กระทำผิดได้รับเท่านั้น หาได้มีการลบล้างพฤติกรรมการกระทำความผิดอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกลงโทษ
ไปด้วยไม่ 

๑๔บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ใหญ่บ้าน
ตามมาตรา ๑๒ (๑๑) และ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และการลางมลทิน
ตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๗๗/๒๕๕๒)  



๙ 
 

(๕) ผลต่อสิทธิและประโยชน์อ่ืน ๆ 
กฎหมายล้างมลทินมีผลทำให้ผู้ที่ได้รับการล้างมลทินได้รับสิทธิที่ต้องสูญเสียไป

โดยผลของคำพิพากษากลับคืนมา เช่น สิทธิที่จะกลับเข้ารับราชการเพราะถูกปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการเนื่องจากคำพิพากษาว่าได้กระทำผิด สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครเข้ารับ
ราชการ เป็นต้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติล้างมลทินบางฉบับ ยังกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการล้างมลทิน 
มีสิทธิได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ หรือบรรดาศักดิ์กลับคืนมาดังเดิมด้วย และมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด
บำเหน็จหรือบำนาญตามเดิม  

อย่างไรก็ตาม การล้ างมลทินไม่ ก่อให้ เกิดสิทธิแก่ผู้ ได้รับการล้างมลทิน 
ในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นหลักการที่ปรากฏในกฎหมายล้างมลทิน
หลายฉบับ  โดยสิทธิดังกล่าวหมายถึงเฉพาะสิทธิหรือประโยชน์ที่เสียไปเพราะการถูกลงโทษทางวินัย  
แตไ่มห่มายความรวมถึงสิทธิหรือประโยชน์ที่พึงจะไดร้ับภายหลังการล้างมลทินแล้ว 

 
๔. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 

การล้างมลทินเป็นวิธีการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดเพ่ือให้ผู้กระทำความผิด 
ที่พ้นโทษแล้วสามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยการล้างประวัติการถูกลงโทษหรือล้างไปซึ่งมลทิน  
หรือผลร้ายอันเกิดจากคำพิพากษาให้ลงโทษท้ังปวงของผู้กระทำความผิดที่อาจมีผลต่อการดำเนินชีวิต
ต่อไปในอนาคต ภายหลังจากที่ผู้นั้นได้รับโทษและพ้นโทษแล้ว เป็นการทำให้กลับคืนดีดังเดิมโดยให้
ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษในความผิดนั้นมาก่อน เพ่ือให้สามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยกระทำความผิดหรือเคยต้องโทษมาก่อน 

 
๕. กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการล้างมลทิน 

๕.๑ ประเทศฝรั่งเศส 
ในประเทศฝรั่งเศส แต่เดิมอำนาจในการยกโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นอำนาจ

ของพระมหากษัตริย์ ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติฝรั่งเศสจึงได้ยกเลิกการอภัยโทษและกำหนดวิธีการล้างมลทิน
ให้แก่ผู้ กระทำความผิดแทน๑๕ ถือเป็นมาตรการแห่ งความเมตตาปราณี เพ่ือเป็นการตอบแทน 
ความประพฤติดีของผู้ถูกลงโทษซึ่งได้รับโทษแล้ว๑๖ โดยจะจัดเป็นพิธีการไถ่บาปเพ่ือประกาศให้
สาธารณชนทั่วไปทราบว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้กระทำผิดอีกต่อไป เนื่องจากในเวลาที่มีการนำตัวผู้กระทำ
ผิดมาลงโทษจะเป็นการลงโทษต่อหน้าสาธารณชน ดังนั้น เมื่อรัฐได้ล้างมลทินให้แก่ผู้กระทำความผิด 
ก็จะต้องประกาศให้สาธารณชนทั่วไปทราบด้วย ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ได้พัฒนาต่อมาเป็นวิธีการ  
ล้างมลทินโดยศาล ซึ่งมีแนวความคิดว่าผู้กระทำผิดที่จะได้รับการล้างมลทินจะต้องเป็นผู้กระทำผิด  
ที่ พ้นโทษแล้ว โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีและสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้   
ซึ่งศาลจะพิจารณาจากความประพฤติของบุคคลดังกล่าวเป็นสำคัญ หากเห็นว่ามีความประพฤติดี  

 
๑๕วาสนา รอดเอี่ยม, การลบล้างคำพิพากษาลงโทษจำคุก. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔, หน้า ๒.  
๑๖ศิรสา พูลสนอง, การล้างมลทินในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต ,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓.  



๑๐ 
 

และสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ ศาลจะมีคำพิพากษาล้างมลทินให้และจะมีการพิมพ์คำพิพากษา
ในทะเบียนประวัติอาชญากร๑๗ 

ต่อมาในศตวรรษที่ ๑๙ มีการปรับปรุงทะเบียนประวัติอาชญากรทำให้เกิดวิธีการ
ล้างมลทินโดยผลของกฎหมายเนื่องจากวิธีการดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้กระทำความผิดที่ได้รับโทษตาม
คำพิพากษาครบถ้วนแล้วและไม่ได้กลับไปกระทำความผิดอีกภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ภายหลังการพ้นโทษ เมื่อผู้กระทำผิดมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วนจะได้รับการล้างมลทิน
ทันทีโดยไม่จำต้องยื่นคำร้องขอต่อศาล ในประเทศฝรั่งเศสจึงมีวิธีการล้างมลทินให้แก่ผู้กระทำ
ความผิดอาญาสองวิธีการ คือ การล้างมลทินโดยศาลและการล้างมลทินโดยผลของกฎหมาย แต่ไม่ว่า
จะเป็นวิธีการใดก็ตาม การล้างมลทินต่างส่งผลดีต่อผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น กล่าวคือ ทำให้ได้รับสิทธิ
และความสามารถต่าง ๆ ที่สูญเสียไปโดยผลของคำพิพากษาลงโทษกลับคืนมา ทำให้คำพิพากษา
ลงโทษถูกลบล้างไปเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่เคยต้องคำพิพากษามาก่อน นอกจากนี้ ทะเบียนประวัติ
อาชญากรของผู้กระทำความผิดจะปรากฏรายละเอียดคำพิพากษาล้างมลทินซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ
กลับคืนสู่สังคมของผู้กระทำผิดต่อไป๑๘ อย่างไรก็ตาม การล้างมลทินในประเทศฝรั่งเศสได้มีการ
พัฒนาต่อมาโดยมีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และผลของการล้างมลทิน สำหรับผู้กระทำ
ความผิดอาญาไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวดการล้างมลทิน มาตรา ๗๘๒  
ถึงมาตรา ๗๙๙ และในกรณีของผู้กระทำความผิดทางวินัยจะได้รับการล้างมลทินต่อเมื่อมีกฎหมาย
พิเศษเป็นการเฉพาะโดยจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และผลของการล้างมลทินไว้ในรัฐบัญญัติ
และรัฐกฤษฎีกาฉบับนั้น ๆ ๑๙  

๕.๒ ประเทศอังกฤษ 
ในประเทศอังกฤษการล้างมลทินเป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะล้างมลทินให้แก่ผู้กระทำผิด 

ที่พ้นโทษแล้ว มีการตราพระราชบัญญัติล้างมลทิน ค.ศ. ๑๙๗๔ (Rehabilitation of offenders Act 
1974)๒๐ เป็นกฎหมายกลางที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และผลของการล้างมลทินโดยกำหนดให้
ผู้กระทำผิดที่พ้นโทษแล้วหากมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้
กลับไปกระทำความผิดอีกภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการล้างมลทินโดยทันที 
ถือ เป็นการล้ างมลทิน โดยผลของกฎหมาย ซึ่ งพระราชบัญญั ติ ฉบับนี้ ได้กำหนดเงื่อน ไข 
ในการล้างมลทินให้แก่ผู้กระทำผิดทั้งในความผิดและโทษทางอาญา และความผิดและโทษทางวินัย  
และได้กำหนดให้คำพิพากษาลงโทษบางประเภท ได้แก่ จำคุกตลอดชีวิต จำคุกในสถานกักกันเยาวชน
คุมขังเพ่ือความปลอดภัย เป็นโทษที่ไม่มีสิทธิได้รับการล้างมลทิน๒๑  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังกำหนดให้การล้างมลทินมีผลต่อผู้กระทำผิดที่ได้รับการล้างมลทินหลายประการ๒๒  
เช่น จะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นบุคคลที่ไม่เคยกระทำความผิดหรือถูกพิพากษาลงโทษในความผิด
นั้นมาก่อนมีผลเป็นการห้ามผู้อ่ืนมิให้ยกคำพิพากษาของผู้กระทำผิดที่ได้รับการล้างมลทินมาใช้อ้าง
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลเพ่ือพิสูจน์ว่าบุคคลดังกล่าวเคยกระทำความผิดนั้น 

 
๑๗ศิรสา  พูลสนอง, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 
๑๘ศิรสา  พูลสนอง, อ้างแล้ว, หน้า ๖๖ 
๑๙วาสนา  รอดเอี่ยม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖. 
๒๐วาสนา  รอดเอี่ยม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖. 
๒๑วาสนา  รอดเอี่ยม, อ้างแล้ว, หน้า ๗๐. 
๒๒วาสนา  รอดเอี่ยม, อ้างแล้ว, หนา้ ๗๔. 



๑๑ 
 

มาก่อนและมีผลทำให้ผู้กระทำผิดนั้นไม่จำต้องตอบข้อซักถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดที่ผ่านมาของตนให้ผู้อ่ืนทราบ แม้จะมีบทบัญญัติหรือข้อกำหนดในสัญญาระบุให้ต้องเปิดเผย
ก็ตาม การไม่เปิดเผยไม่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงานของตน 

เห็นได้ว่า แนวความคิดในการล้างมลทินให้แก่ผู้กระทำผิดของประเทศฝรั่งเศส 
และประเทศอังกฤษต่างมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกัน คือ การล้างมลทินให้แก่ผู้กระทำผิดที่พ้นโทษแล้ว
และสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยการใช้
ระยะเวลาเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์การแก้ไขปรับปรุงตัวของผู้กระทำผิด หากไม่หวนกลับไปกระทำ
ความผิดอีกภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการล้างมลทิน และมีสิทธิ
ได้รับการล้างมลทินทั้งผู้กระทำความผิดทางอาญาและผู้กระทำความผิดทางวินัยที่พ้นโทษแล้ว๒๓ 
 

๖. เปรียบเทียบกฎหมายการล้างมลทินของไทยและต่างประเทศ๒๔ 
กฎหมายการล้างมลทินของไทยและต่างประเทศมีข้อแตกต่างประการสำคัญ  คือ  

การล้างมลทินของไทยมีผลใช้บังคับกับผู้กระทำผิดทุกคน โดยไม่มีกระบวนการในการแยกแยะ 
และกลั่นกรองผู้กระทำผิดที่สมควรจะได้รับการล้างมลทินอย่างชัดเจนและไม่คำนึงว่าผู้กระทำผิด 
คนนั้นจะสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้หรือไม่ ทำให้กฎหมายล้างมลทินของไทยผู้กระทำผิดติดนิสัย
ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่สมควรได้รับการล้างมลทินได้รับการล้างมลทินด้วย 

แต่หลักการของกฎหมายล้างมลทินของต่างประเทศ (ประเทศฝรั่งเศสและประเทศ
อังกฤษ) มีการกำหนดกฎเกณฑ์และวิธีการแยกแยะผู้กระทำผิดที่สมควรจะได้รับการล้างมลทินไว้
อย่างชัดเจน กล่าวคือ กำหนดให้แต่เฉพาะผู้กระทำผิดที่พ้นโทษแล้วที่สามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้
เท่านั้นได้รับการล้างมลทินโดยการใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์การแก้ไขปรับปรุงตัว 
ของผู้กระทำผิด กล่าวคือ ถ้าผู้กระทำผิดที่พ้นโทษแล้วไม่ได้หวนกลับไปกระทำความผิดอีกภายในช่วง
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าผู้กระทำผิดคนนั้นเป็นผู้กระทำผิดที่สามารถแก้ไขปรับปรุง
ตัวเองได้แล้ว จึงสมควรได้รับการล้างมลทิน 
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