
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
 
๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นมหามงคลกาลอันสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการเฉลิม  
พระเกียรติและให้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สมควรล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้พ้นโทษไปแล้ว และผู้ถูกลงโทษทางวินัย  
ของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งได้รับการลงโทษทางวินัยไปแล้ว 
และสมควรให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันว าคม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัยซึ่งผู ้บังคับบัญชาได้พิจารณา  
สั่งยุติเรื ่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษ  
หรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไปด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

๒.๑ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู ้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อน  
หรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ (มาตรา ๔ ) 

๒.๒ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวนัที่ 
๕ ธ ันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ร ับโทษหรือรับทัณฑ์ทั ้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในว ันที่
พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู ้นั ้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั ้น ๆ   
(มาตรา ๕ ) 

๒.๓ บรรดาผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อน หรือในวันที่ 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัยซึ่งผู ้บังคับบัญชา  
ได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษ
หรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป (มาตรา ๖ ) 

๒.๔ การล้างมลทินตามพระราชบัญญัตินี ้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู ้ได้รับการล้างมลทิน 
ในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น (มาตรา ๗ ) 
  



๒ 
 

๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 
การล้างมลทินเป็นวิธีการเพื่อแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดเพื่อให้ผู้กระทำความผิด  

ที ่พ้นโทษแล้วสามารถกลับคืนสู ่สั งคมได้โดยการล้างประวัติการถูกลงโทษหรือล้างไปซึ ่งมลทิน 
หรือผลร้ายอันเกิดจากคำพิพากษาให้ลงโทษทั้งปวงของผู้กระทำความผิดที่อาจมีผลต่อการดำเนินชีวิต
ต่อไปในอนาคต ภายหลังจากท่ีผู้นั้นได้รับโทษและพ้นโทษแล้ว เป็นการทำให้กลับคืนดีดังเดิมโดยให้ถือว่า
ผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษในความผิดนั้นมาก่อน เพื่อให้สามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยกระทำความผิดหรือเคยต้องโทษมาก่อน 

 
๔. กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดําเนินการ
ตามเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีผู้ที่จะได้รับการล้างมลทินในเรื่องความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง 
 
๕. คำพิพากษาศาลฎีกา 
  ๕.๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๕๘๙๓/๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสอง 
ในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ แต่ในทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกัน  
ทำร้ายร่างกายผู ้เสียหาย เมื ่อความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที ่โจทก์ฟ้องรวมการกระทำหลายอย่าง  
ซึ่งมีการใช้กำลังประทุษร้ายรวมด้วยอย่างหนึ่ง และแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง จึงลงโทษ
จำเลยที่ ๑ ฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามที่พิจา รณาได้ความได้  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคหก 
  เมื่อศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องในความผิดฐานปล้นทรัพย์สำหรับจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเหตุ
ลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษายกฟ้องความผิดฐานปล้นทรัพย์ไปถึงจำเลยที่ ๒ ที่ไม่ได้ฎีกา 
ให้มิต้องถูกรับโทษดุจจำเลยที่ ๑ ผู้ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๓ 
ประกอบมาตรา ๒๒๕ 
  ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที ่ ๒ และพวกไม่มีเจตนาเอาทรัพย์สินดังกล่าวของ
ผู้เสียหายไปตั้งแต่เริ ่มแรก แต่จำเลยที่ ๒ เอาทรัพย์สินดังกล่าวหลังจากร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายแล้ว  
อันเป็นการกระทำต่างวาระ จึงมีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเป็นเหตุให้เกิดอันตราย  
แก่กายหรือจิตใจ และลักทรัพย์ รวม ๒ กรรม ซึ่งลงโทษได้ตามที่พิจารณาได้ความตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ ที่ศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษจำเลยทั้งสองเพราะจำเลยทั้งสองเคยได้รับ
โทษจำคุกในคดีอ่ืนมาก่อน และภายในเวลา ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษ จำเลยได้มากระทำความผิดคดีนี้ซ้ำอีก
นั้น ปรากฏว่าในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ใช้บังคับ ซึ่งมีผล
ให้ล้างมลทินแก่จำเลยทั้งสองซึ่งต้องคำพิพากษาดังกล่าว โดยให้ถือว่าจำเลยทั้งสองมิได้เคยถูกลงโทษ  
ในความผิดนั้นมาก่อน กรณีไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยทั้งสองได้ 



๓ 
 

  ๕.๒ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๔๙/๒๕๕๑ แม้ก่อนคดีนี้ จำเลยเคยต้องคำพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ๕ ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ตามคดีอาญาหมายแดงที่ ๙๒๕/๒๕๔๕  
ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี และจำเลยกลับมากระทำความผิดในคดีนี ้ขึ ้นอีกภายในเวลาห้าปีนับแต่  
วันพ้นโทษก็ตามแต่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกามี พระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔  
ที่บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่า  
ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อความผิดที่ศาลชั้นต้นจำคุกจำเลยที่โจทก์อาศัย  
เป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษ จำเลยได้พ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้างต้นใช้บังคับ จำเลยย่อมไดร้ับ
ประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้ แม้จำเลยมิได้ฎีกาในปัญหา
ข้อนี้ แต่เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขให้ถูกต้องได้  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ 
  ๕.๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่  ๑๕๗๑/๒๕๕๑ การที ่จำเลยมีเมทแอมเฟตามีน 
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยยังมีและพาอาวุธปืนพร้อมทั้งเครื่องกระสุนปืนติดตัว  
ไปในที่เกิดเหตุซึ ่งเป็นเมือง หมู ่บ้าน หรือทางสาธารณะ นับว่าเป็นการกระทำที ่ไม่เคารพยำเกรง  
ต่อกฎหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรง
ทั้งจำเลยเคยต้องคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้จำคุกอีก ๗ คดี ซึ่งมีทั้งรอการลงโทษและไม่รอการลงโทษ 
แสดงว่าจำเลยมีลักษณะเป็นผู ้กระทำความผิดติดนิสัย ไม่สำนึกหรือเกรงกลัวต่อโทษที่กำหนดไว้ 
ในกฎหมาย แม้ในระหว ่างพิจารณาของศาลฎีกาจะมี พระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ มาตรา ๔ ที่บัญญัติ 
ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่ พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้น 
มิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ ก็ตาม แต่มีผลเพียงให้ถือว่าจำเลยไม่เคยถูกลงโทษจำคุกเท่านั้น 
มิได้มีผลถึงกับให้ถือว่าความประพฤติหรือการกระทำอันเป็นเหตุ ให้จำเลยถูกลงโทษจำคุกถูกลบล้าง 
ไปด้วย ประกอบกับศาลฎีกาได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีนี ้แล้ว กรณียังไม่มีเหตุสมควรที ่จะรอ  
การลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย 
  ๕.๔ คำพิพากษาศาลฎ ีกาท ี ่  ๖๙๒๓/๒๕๕๑ ตามพระราชบ ัญญัติล ้างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ ที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๔ ว่า "ให้ล้างมลทินแก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่ พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่า 
ผ ู ้น ั ้นม ิได ้ เคยถ ูกลงโทษในกรณีความผ ิดน ั ้น ๆ”  น ั ้น หมายความว ่าผ ู ้ท ี ่จะได ้ร ับประโยชน์  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นผู้ที่ได้กระทำความผิดก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยได้รับโทษ
และพ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี ้มีผลใช้บังคับ  
แต่สำหรับคดีก่อนทั ้งสามคดีของจำเลย แม้จะได้กระทำผิดก่อนวันที ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ก็ตาม  
แต่ศาลก็ให้รอการลงโทษไว้ จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้รับโทษและพ้นโทษไปแล้ว กรณีของจำเลยไม่เข้า



๔ 
 

หลักเกณฑ์อันเป็นองค์ประกอบที่จะได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อจำเลยได้มา
กระทำผิดในคดีนี ้ภายในกำหนดเวลาที่ศาลให้รอการลงโทษไว้ จึงต้องนำโทษในคดีก่อนทั้งสามคดี  
มาบวกกับโทษในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๘ 
  ๕.๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๘๗/๒๕๕๑ จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ โจทก์เคยถูก
จำเลยลงโทษทางวินัยไล่ออกเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ ต่อมาโจทก์เปลี่ยนชื่อแล้วกลับมาสมัครงาน
กับจำเลยอีกครั้งในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จำเลยมีคำสั่งรับโจทก์เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๓๒ ซึ่งตามระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พุทธศักราช ๒๕๒๒ ที่ใช้อยู่เดิมในขณะที่โจทก์ 
สมัครงานและระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พุทธศักราช ๒๕๓๒ ซึ่งประกาศใช้ในขณะที่จำเลย 
มีคำสั่งรับโจทก์เข้าทำงานระบุให้การถูกไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจเป็นการขาดคุณสมบัติการเป็นพนั กงาน
ของจำเลย ต่อมาจำเลยได้รับหนังสือร้องเรียน จึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าโจทก์ขาดคุณสมบัติ
การเป็นพนักงานของจำเลยตั้งแต่วันสมัครงานดังกล่าว จำเลยจึงมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์เมื่อปี ๒๕๔๗ 
หลังจากที่ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งผลของ พระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิร ิราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีได้เฉพาะสิทธิประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น ดังนั้น แม้ขณะที่จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้าง
โจทก์ พระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับแล้วก็ตาม แต่ขณะโจทก์เข้าทำงานเมื ่อปี ๒๕๓๒  
โจทก์เป็นผู ้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พุทธศักราช ๒๕๒๒  
และระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พุทธศักราช ๒๕๓๒ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุโจทก์ 
ขาดคุณสมบัติได ้
  ๕.๖ คำพ ิพากษาศาลฎ ีกาท ี ่  ๑๕๐๐๒/๒๕๕๑  โจทก ์ไม ่ ได ้บรรยายฟ้องว่า 
เมทแอมเฟตามีนมีปร ิมาณคำนวณเป็นสารบริส ุทธ ิ ์ได ้ เท ่าใด จ ึงไม ่ครบองค์ประกอบความผิด  
ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฯ มาตรา ๖๖ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า เมทแอมเฟตามีนดังกล่าว
จะต้องมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ ๓๗๕ มิลลิกรัม กรณีจึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามมาตรา ๖๖ 
วรรคสองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง เพราะเกินคำขอ 
และมิได้กล่าวในฟ้อง จึงต้องลงโทษจำเลยตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฯ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง 
โจทก์มีคำขอให้เพิ่มโทษจำเลยเนื่องจากจำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก 
๖ เดือน ฐานลักทรัพย์ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ และจำเลยได้กระทำความผิดในขณะที่มีอายุเกินกว่า 
๑๗ ปี จำเลยพ้นโทษคดีดังกล่าวไปแล้ว ภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ จำเลยกลับมากระทำความผิด
ในคดีนี้ข้ึนอีกนั้น เนื่องจากในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ได้มี พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส
ที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ฯ ใช ้บ ังคับ  
และบทบัญญัติมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิด
ต่าง ๆ ซึ ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐) โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณี
ความผิดนั ้น ๆ ดังนั ้นเมื ่อความผิดที ่ศาลชั ้นต้นจำคุกจำเลยที ่โจทก์อาศัยเป็นเหตุขอให้เพิ ่มโทษ  
จำเลยได้พ้นโทษไปก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ ข้างต้นใช้บังคับ จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ 



๕ 
 

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเพ่ิมโทษจำเลยไม่ได้ ปัญหานี ้เป็นข้อกฎหมายที่เกี ่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ 
  ๕.๗ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๔๒๖๘/๒๕๕๒  ศาลชั ้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที ่ ๑  
และที่ ๒ มีความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ ๓ 
ร่วมกระทำความผิดด้วย ขอให้ลงโทษจำเลยทั ้งสามฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ผ ู ้ เส ียหายตามฟ้อง  
จำเลยทั้งสามมิได้อุทธรณ์ ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชิงทรัพย์ผู้เสียหาย 
จึงเป็นอันยุติ เมื ่อศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ฟังว่าจำเลยที ่ ๓ ร่วมกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ด้วย 
และพิพากษาแก้เฉพาะบทจากความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นปล้นทรัพย์ มิได้แก้ไขโทษ เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
และลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ เกินห้าปี แม้จำเลยที่ ๑ จะไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ วรรคสอง แต่จำเลยที่ ๑ คงมีสิทธิฎีกาได้เฉพาะในปัญหา
ว่าจำเลยที่ ๓ มิได้ร่วมกระทำความผิดด้วยอันจะทำให้การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นความผิดฐาน 
ชิงทรัพย์เท่านั้น จำเลยที่ ๑ จะหวนกลับมาใช้สิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒  
มิได้ร่วมกันชิงทรัพย์ผู้เสียหายอีกไม่ได้ ดังนั้นที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์รับฟังไม่ได้ว่า
จำเลยทั้งสามร่วมกันเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไป ขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นฎีกา 
ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ต้องห้ามมิให้ฎีกา 
ตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ ่ง ประกอบประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย 
  อนึ ่ง ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มี พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ 
ซึ ่งมาตรา ๔ บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู ้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ ่งได้กระทำก่อน  
หรือในวันที ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที ่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บั งคับ  
โดยให้ถือว่าผู้นั ้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆ เมื่อจำเลยที่ ๑ พ้นโทษในความผิดที่โจทก์ 
อาศัยเป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ จำเลยที่ ๑ ได้รับประโยชน์
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ ได้ แม้จำเลยที่ ๑ มิได้ฎีกา 
ในปัญหาข้อนี้ แต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไข  
ให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ 
  ๕.๘ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖๖/๒๕๕๒ ศาลชั้นต้นลงโทษและเพิ่มโทษจำเลย 
คดีถึงที่สุดแล้ว ภายหลังปรากฏว่ามี พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ที่บัญญัติให้ล้างมลทินให้ 
แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้น
โทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณี
ความผิดนั้น ๆ ดังนั้น แม้คดีจะถึงที่สุดแล้ว จำเลยก็ยังได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ถือว ่าจำเลยไม่เคยถูกลงโทษในคดีที ่โจทก์อาศัยเป็นเหตุเพิ ่มโทษ จึงมิอาจเพิ ่มโทษจำเลยตาม  
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๒ ได ้



๖ 
 

 
 
  ๕.๙ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๙๐/๒๕๕๒  พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
มาตรา ๔ บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีที่ความผิดต่างๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าบุคคล
นั้นไม่เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ต้องโทษและพ้นโทษในคดีอาญา 
ที่เป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นนำมาเป็นเหตุเพ่ิมโทษจำเลยที่ ๑ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ 
จึงต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ มิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จึงมิอาจเพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๓ (๘) ได้ แม้คดีจะถึงที่สุด
แล้วก็ตาม แต่การบังคับคดียังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว กรณีมีเหตุที่จะไม่เพ่ิมโทษและกำหนดโทษจำเลยที่ ๑ ใหม ่
  ๕.๑๐ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๗/๒๕๕๓  การที่จำเลยต้องคำพิพากษาให้จำคุก 
๒ เด ือนแต่รอการลงโทษไว้ จำเลยจึงย ังม ิได้ร ับโทษจำคุกตามคำพิพากษา จ ึงม ิใช ่ผ ู ้ต ้องโทษ  
ตามความหมายของมาตรา ๔ และย่อมไม่ได้ร ับผลแห่ง พระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ ศาลจึงชอบที่จะบวก
โทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีนี้ได้ 
  จำเลยร่วมกับพวกขับรถจักรยานยนต์ใช้มีดไล่ฟันผู้เสียหายทั้งสองบนท้องถนนต่อหน้า
ผู้คนที่สัญจรไปมาจำนวนมาก แสดงถึงนิสัยอันธพาลและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของจำเลยและทำให้ผู้คน
เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลักษณะการกระทำของจำเลยก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง ประกอบกับจำเลยเคยกระทำความผิดฐาน  
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นและศาลให้โอกาสจำเลยด้วยการรอการลงโทษมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่จำเลยไม่เข็ดหลาบ
มากระทำความผิดคดีนี้อีก แม้จำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนมีภาระต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปร ับปร ุงต ัวหลังเก ิดเหตุโดยมีความประพฤติไม ่เส ียหายหรือมีเหตุอ่ืน  
ก็ไม่เพียงพอที่จะรับฟังเพ่ือรอการลงโทษให้จำเลยได้ 
  ๕.๑๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๗/๒๕๕๓  สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า
จำเลยที่ ๑ กระทำความผิดตามฟ้อง และเพ่ิมโทษจำเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๓ คดี
ถึงที่สุด ต่อมามีการตรา พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องว่า ได้รับประโยชน์ 
จากพระราชบัญญัติดังกล่าวขอให้ศาลชั้นต้นงดเพิ่มโทษ เมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา ๔ บัญญัติ 
ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ  
ในกรณีความผิดนั ้น ๆ เมื ่อความผิดที ่โจทก์อาศัยเป็นเหตุขอให้เพิ ่มโทษ จำเลยที ่ ๑ ได้ต้องโทษ 
และพ้นโทษไปแล้วก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ และกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นไว้ว่าหากคดีถึงที่ สุด
แล้วจะไม่ได้รับประโยชน์ จำเลยที่ ๑ ย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ และในกรณีนี ้เป็นปัญหา 
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ในชั้นบังคับคดี เพื่อบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
คำพิพากษาศาลชั้นต้น 
  ๕.๑๒ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๘๖๐/๒๕๕๓ เมื ่อปรากฏตามคำร้องของจำเลย 
ว่าจำเลยได้ขอให้ศาลชั้นต้นแต่งตั้งทนายความให้ตลอดมาจนกระทั่งสืบพยานจำเลยเสร็จ แต่ศาลชั้นต้นก็
ไม่ได้แต่งตั้งทนายความให้จำเลย ซึ่งหากจำเลยเห็นว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง จำเลยต้องยื่นคำขอโดยทำเป็น 
คำร้องเพื่อให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนกระบวนพิจารณาดังกล่าวไม่ช้ากว่า ๘ วัน นับแต่วันทราบกระบวน
พิจารณานั ้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๗ ประกอบประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ แต่จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กำหนด คำร้องของจำเลยย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  จำเลยยื่นคำร้องว่า ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ว่าจะรับหรือไม่รับ
อุทธรณ์ของจำเลย ได้มี พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ขอให้งดเพิ่มโทษ โดยจำเลย
ยื่นคำร้องหลังจากที่ศาลชั้นต้น อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และก่อนที่จำเลยจะยื่นฎีกา เมื่อคำร้อง
ดังกล่าวเป็นปัญหาในชั้นบังคับคดี มิใช่เป็นการฎีกาโต้แย้งคัดค้านคำสั่งของศาลล่างที่มีคำสั่งให้ยกคำร้อง  
ของจำเลยที่ขอให้พิจารณาและพิพากษาคดีใหม่และไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จึงเป็นเรื่ องที่ศาลชั้นต้น 
ต้องพิจารณาสั ่งคำร้องดังกล่าว หากศาลชั ้นต้นสั่งเป็นประการใดแล้ว จำเลยจึงจะใช้สิทธิอุทธรณ์  
ฎีกาต่อมาได้เป็นลำดับ การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับเป็นคำร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมฎีกาของจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ 
ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นอ้างและแก้ไขให้ถูกต้องได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบ มาตรา ๒๒๕ 
  เม ื ่อความผ ิดท ี ่ศาลช ั ้นต ้นจำค ุกจำเลยที ่ โจทก ์อาศ ัยเป ็นเหต ุขอให ้ เพ ิ ่ มโทษ  
จำเลยได้พ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัติล้างมลทิน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ จำเลยย่อมได้รับ
ประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้ 
  ๕.๑๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๑๕/๒๕๕๓  พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ 
บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้
เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ เมื่อความผิดที่โจทก์อาศัยเป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษจำเลยได้ต้องโทษ
และพ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด
แล้ว จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมิต้องคำนึงว่าเป็นกรณี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ หรือไม่ แม้พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ และคดีจำเลยจะถึงที่สุดไปก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับแล้ว แต่ปัญหาว่า
เมื ่อมีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่จะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับแล้วจะเพิ่มโทษจำเลยได้หรือไม่ เป็นปัญหาในชั้น
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บังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่เป็นการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลของคดี 
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่อย่างใด กรณีมีเหตุที่จะไม่เพ่ิมโทษและกำหนดโทษจำเลยใหม่ 
  ๕.๑๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๖๔/๒๕๕๓ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ มาตรา ๔ บัญญัติ 
ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีมีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ 
ในกรณีความผิดนั้นๆ ดังนั้น เมื่อความผิดที่โจทก์อาศัยเป็นเหตุที่ขอให้เพิ่มโทษ จำเลยที่ ๓ ได้ต้องโทษ
และพ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด 
จำเลยที่ ๓ ย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ โดยมิต้องคำนึงว่าเป็นกรณี  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ หรือไม่ ทั้งปัญหาว่าเมื่อพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ ใช้บังคับแล้ว 
จะเพิ่มโทษจำเลยที่ ๓ ได้หรือไม่ เป็นปัญหาในชั้นบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวและไม่เป็นการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจเพิ่มโทษ
จำเลยที่ ๓ ได ้
  ๕.๑๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๓๐/๒๕๕๓ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ มาตรา ๔ บัญญัติให้
ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
และได้พ้นโทษไปก่อนหรือในวันที่ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ 
ในกรณความผิดนั้นๆ ดังนั้น เมื่อความผิดที่โจทก์อาศัยเป็น เหตุขอให้เพิ่มโทษ จำเลยที่ ๑ ได้ต้องโทษ 
และพ้นโทษแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
แล้ว จำเลยที่ ๑ ย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ พระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ 
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และคดีจำเลยที่ ๑ จะถึงที่สุดไปก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวใช้บังคับแล้วก็ตาม แต่ปัญหาว่าเมื่อมี พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ ใช้บังคับแล้วจะเพิ่มโทษจำเลยที่ ๑  
ได้หรือไม่ เป็นปัญหาในชั้นบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่เป็นการแก้ไข 
หรือเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่อย่างใด กรณีมีเหตุที่จะไม่เพ่ิมโทษจำเลยที่ ๑ 
  ๕.๑๖ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๔๗๔๕/๒๕๕๓  จำเลยกระทำผิดคดีนี ้ภายในเวลา 
ที่รอการลงโทษจำคุกในคดีก่อน และยังไม่พ้นกำหนด ๕ ปี นับแต่พ้นโทษ ถือว่าจำเลยยังไม่ได้รับโทษ
จำคุกตามคำพิพากษา จึงไม่ใช่ผู ้ต้องโทษตามความหมายมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ย่อมไม่ได้รับผลประโยชน์ในการล้างมลทิน จึงนำโทษจำคุกที่รอไว้มาบวกโทษจำคุกคดีนี้ได้ 
  ๕.๑๗ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๔๖/๒๕๕๓  คดีอาญาที่ศาลเพียงแต่ลงโทษปรับ 
และจำเลยได้ชำระค่าปรับแล้วคดีถึงที่สุด ถือว่า จำเลยเป็นผู้ต้องโทษและได้พ้นโทษไปแล้ว 



๙ 
 

  คดีอาญาที่ศาลลงโทษจำคุกและปรับแต่โทษจำคุกให้รอการลงอาญากับอีกคดีที ่ศาล  
รอการกำหนดโทษ กรณีของจำเลยด ังกล ่าวจ ึงม ิใช ่ผ ู ้ต ้องโทษตามความหมายของมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๕.๑๘ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๒๙/๒๕๕๓ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
มาตรา ๔ ที่บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู ้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ ่งได้กระทำก่อน  
หรือในว ันที ่  ๕ ธ ันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ ้นโทษไปแล้วก ่อนหรือในว ันที ่  ๕ ธ ันวาคม ๒๕๕๐  
ซึ่ง พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ มีผลเพียง  
ให้ถือว่าจำเลยไม่เคยถูกลงโทษจำคุกเท่านั้น มิได้มีผลถึงกับให้ถือว่าความประพฤติของจำเลยที่เป็นเหตุให้
ต้องรับโทษจำคุกนั้นถูกล้างไปด้วย 
  แม้โจทก์จะมิได้บรรยายฟ้องและขอให้บวกโทษในคดีเดิมเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้ 
แต่เมื่อจำเลยกระทำความผิดคดีนี้ภายในกำหนดระยะเวลาที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนก็ต้องนำโทษจำคุก
ที่รอไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๘ วรรคแรก 
  ๕.๑๙ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๘๗/๒๕๕๓ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาถึงที ่สุด 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ว่าจำเลยที่ ๑ มีความผิดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒), ๖๖ วรรคสอง จำคุก ๗ ปี และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพิ ่มโทษกึ ่งหนึ่ง 
เป็นจำคุก ๑๐ ปี ๖ เดือน และปรับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลดโทษให้กึ ่งหนึ ่งคงจำคุก ๕ ปี ๓ เดือน  
และปรับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที ่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ จำเลยที ่ ๑ ยื ่นคำร้องว ่าจำเลยที ่ ๑  
ได้รับประโยชน์ตาม พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไม่อาจเพิ ่มโทษจำเลยที ่  ๑ ได ้น ั ้น เห ็นว่า  
คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษและเพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ จนคดีถึงที่สุดแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขการเพิ ่มโทษในคดีหลังได้ และเมื ่อศาลอ่านคำพิพากษาจนคดีถึงที ่สุดแล้ว ศาลนั ้นจะแก้ไข  
คำพิพากษาเกี่ยวกับการเพิ่มโทษหาได้ไม่ เพราะไม่ใช่การแก้ไขถ้อยคำที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดซึ่งขัดต่อ
ประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๐ และกรณีดังกล่าวไม่ต้องด้วยบทบัญญัติ  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ (๑) ที่จะทำให้ศาลมีอำนาจยกคดีขึ้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ได้ 
(ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓) 
  ๕.๒๐ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๒๑๘๗/๒๕๕๔ ว ันที ่จำเลยลงสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นวันภายหลังจากที่ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกใช้บังคับ ดังนี้ แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ
ตามฟ้องอันฟังได้ว่า จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้อำนวยการเลือกตั้ง โดยปกปิดเรื่องที่จำเลย  
เคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา แต่โดยผลของ พระราชบัญญัติดังกล่าวถือว่าจำเลยไม่เคยถูกลงโทษ
หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษามาก่อน จำเลยจึงมิใช่บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ (๕) แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ การกระทำของจำเลยย่อมไม่ก ่อให้เกิดความเสียหายแก่ผ ู ้อำนวยการการเลือกตั้ง 



๑๐ 
 

หรือประชาชน กรณีไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ จำเลยจึงไม่มี
ความผิดตามฟ้อง ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยย่อมยกขึ้นฎีกาได้
ตามประมวลกฎหมายว ิธ ีพ ิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕  วรรคสอง และมาตรา ๒๒๕  
ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๔ 
  ๕.๒๑ คำพิพากษาศาลฎ ีกาท ี ่  ๓๐๑๗/๒๕๕๔  การให ้ถ ้อยคำของผ ู ้ต ้องหา 
ในชั้นสอบสวนเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรหรือไม่ให้การก็ได้ ในกรณีที่ผู ้ต้องหาให้การ  
เหมือน ๆ กันหรือทำนองเดียวกัน บันทึกคำให้การชั ้นสอบสวนของผู ้ต้องหาย่อมมีโอกาสเหมือน  
หรือคล้ายกัน และในการทำความเห็นสั ่งฟ้องคดี  หากพนักงานอัยการเห็นว่าการสอบสวนไม่ชอบ  
ไม่ถูกต้อง ย่อมจะส่งสำนวนการสอบสวนกลับไปให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมหรือปฏิบตัิ
เสียใหม่ให้ถูกต้อง ประกอบกับวิทยาการสมัยใหม่ที ่เอกสารสอบสวนสองฉบับจะมีข้อความตรงกัน  
ย่อมเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ลงชื่อในบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา ย่อมถือว่า  
การสอบสวนคดีนี้ชอบแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง 
  ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มี พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกใช้บังคับ โดยมาตรา ๓ ยกเลิก พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 
แต่ตามมาตรา ๒๗ ของกฎหมายใหม่ยังคงบัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดรับคนต่างด้าวเข้าทำงานเช่นเดียวกัน
กับกฎหมายเดิม เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งมีใบอนุญาตทำงาน กรณีจึงไม่ถือว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกความผิด
ของจำเลยที ่ ๑ อย่างไรก็ตามโทษปรับในความผิดฐานรับคนต่างด้าวที ่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน  
ตามกฎหมายเดิมเป็นคุณแก่จำเลยที่ ๑ มากกว่า จึงต้องใช้โทษปรับตามกฎหมายเดิมบังคับแก่จำเลยที่ ๑ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ 
  ก่อนคดีนี้ จำเลยที่ ๑ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดฐานปลอมเครื่องหมาย
การค้าและมีไว้เพ่ือจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
ฯ ลงโทษปรับ ๒๔๐,๐๐๐ บาท และต้องคำพิพากษาในความผิดเดียวกัน ให้ลงโทษจำคุก ๓ เดือน  
และปรับ ๒๒,๕๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๑ ปี คดีน ี ้  จำเลยที ่ ๑ กระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ อีก ซึ่งพ้นโทษในคดีก่อนยังไม่ครบ ๕ ปี กรณีต้องมีการวางโทษ
ทวีคูณแก่จำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มี พระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ออกใช้บังคับ โดยมาตรา ๔ บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู ้ต ้องโทษในกรณีความผิดต่าง  ๆ  
ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น  ๆ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่
เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ ๑ กระทำความผิดคดีนี้หลังจากได้ชำระค่าปรับครบถ้วนและพ้นกำหนดรอการลงโทษ
จำคุกในคดีก่อนที่โจทก์อาศัยเป็นเหตุขอให้วางโทษทวีคูณคดีนี้แล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ต้องโทษ 
และได้พ้นโทษในคดีก่อนไปแล้วก่อนที่พระราชบัญญัตินี้จะใช้บังคับและได้รับการล้างมลทินโดยถือว่า
จำเลยที่ ๑ มิเคยถูกลงโทษในความผิดนี้มาก่อนตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่อาจ 
วางโทษทวีคูณแก่จำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ได้ 



๑๑ 
 

  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙ บัญญัติว่า "ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้อง 
ถูกกักขังแทนค่าปรับ..." การที่ศาลทรัพย์สินฯ พิพากษาว่า "หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระค่าปรับให้กักขัง 
แทนค่าปรับ" ไปเสียเลยจึงเป็นการบังคับค่าปรับผิดลำดับตามบทกฎหมาย ต้องแก้เป็นว่า หากไม่ชำระ
ค่าปรับให้จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙, ๓๐ หากจะกักขังให้กักขังแทนค่าปรับ 
ไม่เกิน ๑ ปี (ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓) 
  ๕.๒๒ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗/๒๕๕๕  แม้ศาลชั้นต้นไม่ได้สอบจำเลยว่า เป็นบุคคล
เดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษหรือไม่และโจทก์ก็ไม่ได้นำสืบให้ปรากฏก็ตาม แต่จำเลยเบิก
ความตอบโจทก์ถามค้านว่าเคยต้องโทษในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษจริง ถือว่าความปรากฏแก่ศาลแล้ว 
การที่ศาลชั้นต้นไม่วินิจฉัยปัญหาข้อนี้จึงไม่ชอบ แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ 
พระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ที่บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณี
ความผิดต่างๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆ ดังนั้น เมื่อ
ความผิดที่โจทก์อาศัยเป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษ จำเลยพ้นโทษมาแล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัติใช้บังคับ จึง
เพิ่มโทษจำเลยไม่ได้ แม้จำเลยไม่ได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ศาลมีอำนาจยกขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ 
  ๕.๒๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๘๔๙/๒๕๕๔ คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาให้
ลงโทษและเพิ่มโทษจำเลยจนคดีถึงที่สุดไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ จำเลยจึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งกรณีไม่อาจนำประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓ ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ใน
ภายหลังการกระทำความผิดมาใช้บังคับได้ 
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๖๔๒/๒๕๕๕ ขณะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับแล้ว จำเลยย่อมได้ประโยชน์จากมาตรา ๔ 
แห่งระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีมีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้
กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่ระราชบัญญัตินี ้ใช้
บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ การที่ศาลชั้นต้นเพิ่มโทษจำเลยหนึ่งใน
สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ จึงเป็นการผิดหลงเล็กน้อย ศาลมีอำนาจแก้ไขได้ โดยไม่เป็น
การกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาเดิม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๓ 
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ 



๑๒ 
 

  ๕.๒๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๙/๒๕๕๕  จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ศาลกำหนด
โทษจำเลยใหม่โดยไม่เพ่ิมโทษ อ้างว ่ามีพระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ จำเลยได้รับ 
การล้างมลทินโดยถือว่าการกระทำความผิดในคดีก่อนถูกลบล้างไปแล้ว พระราชบัญญัติดังกล่าว  
จึงเป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน 
คดีถึงที่สุด การที่จำเลยมายื่นคำร้องครั้งใหม่โดยอ้างเหตุอย่างเดียวกันกับในประเด็นที่ศาลอุทธรณ์  
ได้วินิจฉัยชี้ขาดและคดีถึงที่สุดแล้ว จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๔ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕  
ปัญหาดังกล ่าวเป ็นข้อกฎหมายที ่ เก ี ่ยวกับความสงบเร ียบร ้อย ศาลฎีกายกขึ ้นว ิน ิจฉ ัยได ้เอง  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ 
  ๕.๒๕ คำพิพากษาศาลฎีกาท ี ่  ๑๗๓๙๖/๒๕๕๕ การที ่ โจทก์บรรยายฟ้องว่า  
จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ย่อมรวมถึงการมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองด้วย เมื่อจำเลย  
มีเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๒๐ เม็ด มีน้ำหนัก ๑.๗๒ กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธ์ได้ ๐.๕๑๗ กรัม  
ต้องด้วย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) ที ่บ ัญญัติว่า  
"การผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามปริมาณดังต่อไปนี้ 
ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย...(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ 
แอมเฟตามีนมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิ
ตั ้งแต่หนึ ่งจ ุดห้ากรัมขึ ้นไป..." ซึ ่งเป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาด ถือว่าเป็นการมีเมทแอมเฟตามีน  
ไว้ในครอบครองเพื ่อจำหน่าย และการกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องรวมการกระทำหลายอย่าง  
แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง จึงมิใช่ความผิดที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ ทั้งไม่ใช่กรณีที่
ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างจากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง ศาลย่อมพิพากษา
ลงโทษจำเลยในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายได้ตามประมวลกฎหมาย 
วิธ ีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ ่ง วรรคสอง วรรคท้าย แม้ศาลอุทธรณ์ภาค ๒  
จะมิได้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวมา ศาลฎีกามีอำนาจลงโทษในความผิดดังกล่าวได้   
ส่วนที่โจทก์ขอให้เพ่ิมโทษนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ บัญญัติให้ล้างมลทิน 
แก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไป
แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ 
ดังนั ้น เมื ่อความผิดที ่โจทก์อาศัยเป็นเหตุขอให้เพิ ่มโทษ จำเลยได้ต ้องโทษและพ้นโทษไปแล้ว  
ก่อนว ันที ่พระราชบัญญัต ิด ังกล ่าวใช ้บ ังค ับอันเป ็นไปตามหลักเกณฑ์ท ี ่กฎหมายกำหนดแล้ว  
จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยได้ 
  ๕.๒๖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๑๓๔/๒๕๕๕  ระหว่างที่จำเลยยังไม่ยื่นคำร้องขอ
ถอนฎีกาได้มี พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช ้บ ังคับแล้ว แต่เมื ่อจำเลยยื ่นคำร้องขอถอนฎีกา 
และศาลฎีกามีคำส ั ่งอนุญาตให้จำเลยถอนฎีกากับจำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา  



๑๓ 
 

จึงไม่มีคดีของจำเลยอยู ่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาอีก เมื ่อศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ลงโทษ 
และเพิ ่มโทษจำเลยก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ แม้ความผิดซึ ่งจำเลยต้องโทษในคดีก่อน  
ที่เป็นเหตุถูกเพิ่มโทษในคดีนี้จะเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และจำเลยได้พ้นโทษในคดีก่อนแล้ว 
ก็ตามก็ไม่เป็นเหตุให้เปลี ่ยนแปลงแก้ไขการเพิ ่มโทษคดีนี ้ได้เพราะมีผลเป็นการแก้ไขคำพิพากษา  
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ซึ ่งถึงที ่ส ุดแล้วขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๐  
ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้แก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งอ่านแล้วนอกจากถ้อยคำที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาด 
  ๕.๒๗ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๒๔๑/๒๕๕๕  การที่จำเลยกระทำผิดอาญาคดีนี้ 
ข ึ ้นอ ีกในระหว ่างได ้ร ับการพักการลงโทษเป ็นการปฏิบ ัต ิผ ิดเง ื ่อนไขแห ่งการพักการลงโทษ  
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๘ มาตรา ๔๓ กฎกระทรวงหมาดไทยออกตามความ 
ในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙ ข้อ ๙๓ (๑) และ ๙๔ (ก) และจำเลยไม่ได้รับ
ประโยชน์ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ จำเลยจึงมิใช่ผู้ซึ่งพ้นโทษ
ไปแล้วก่อนหรือในวันที ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที ่ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ 
จำเลยจึงไม่ได้รับการล้างมลทิน ตาม พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ 
  ๕.๒๘ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๓๑๑๔/๒๕๕๖ ศาลชั ้นต้นมีคำพิพากษาเมื ่อวันที่  
๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อความผิดที่โจทก์อาศัย 
เป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษ จำเลยได้ต้องโทษและพ้นโทษแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ  
อ ัน เป ็น ไปตามหล ัก เกณฑ ์ท ี ่ กฎหมายกำหนด จำ เลยย ่อมได ้ ร ับประโยชน ์ตามมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัตินั้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิ่มโทษจำเลยจึงเป็นการพิพากษาโดยมีข้อผิดหลง
เล็กน้อย ซึ ่งประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้แก้ไขคำพิพากษา 
ซึ่งอ่านแล้วได้เฉพาะถ้อยคำที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดเท่านั้น มิได้บัญญัติรวมถึงการแก้ไขกรณีมีข้อผิดหลง
เล็กน้อยไว้เหมือนดังเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๓ ดังนี้ แม้คดีจะถึงที่สุด 
ไปแล้ว แต่เมื ่อจำเลยยื ่นคำร้องว่าจำเลยได้ร ับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส 
ที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
ขอให้งดเพิ ่มโทษจำเลย เท่ากับจำเลยร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง  
และคดีขึ ้นสู่ศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขข้อผิดหลงนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่งมาตรา ๑๔๓ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ เพราะมิใช่เป็น 
การกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาเดิม ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี ่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย แม้ไม่มีคู ่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ 
  ๕.๒๙ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๖๘/๒๕๕๖  พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส 
๗ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลให้
ล้างมลทินแก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ที่ได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



๑๔ 
 

และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที ่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับเท่านั ้น จำเลยที่ ๑ ได้รับ 
การรอการลงโทษ ย่อมไม่มีวันพ้นโทษ ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้รับประโยชน์จาก พระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์ขอให้บวกโทษและไม่ฎีกา ก็เป็นกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลเอง  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๘ วรรคแรก ศาลย่อมบวกโทษจำคุกของจำเลยที่ ๑ ที่ได้รับ 
การรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนได้ 
  ๕.๓๐ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๙๔/๒๕๕๘ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
ให้ล้างมลทินแก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ ที่ได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับเท่านั้น แม้จำเลยกระทำความผิด
ก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีดังกล่าวเมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐  
ให้ลงโทษจำคุก ๒ ปี จำเลยจึงยังไม่ได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที ่ พระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ใช้บังคับ ดังนี้ จำเลยจึงไม่ได้รับประโยชน์จาก พระราชบัญญัติดังกล่าว 
  ๕.๓๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๓๑/๒๕๕๘ โทษทางวินัยตามระเบียบของจำเลย 
มี ๖ ประเภท คือ ตักเตือน พักงาน ตัดเงินเดือน ให้ออก ปลดออก และไล่ออก ดังนั้น การยกเลิก เรียกคืน 
หรือระงับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จึงมิอาจถือได้ว่าเป็นโทษทางวินัยของจำเลย และแม้การได้รับสิทธิในการ
ใช้บัตรโดยสารของพนักงานจำเลยตามระเบียบของจำเลยจะถือเป็นสภาพการจ้าง แต่การได้รับสิทธินั้น
ย ่อมต้องเป ็นไปตามข้อตกลงที ่กำหนดไว ้ในระเบียบดังกล ่าว เม ื ่อระเบ ียบของจำเลยกำหนด  
ห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิเรื่องบัตรโดยสารเพ่ือประโยชน์ทางการค้า และ/หรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยและถูกระงับการขอบัตรโดยสาร และจำเลยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้บัตร
โดยสารของพนักงานเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อจำเลยเห็นว่าโจทก์มีส่วนรว่ม 
รู้เห็นกับภริยาในการใช้บัตรโดยสารโดยไม่ชอบ จำเลยย่อมมีคำสั่งระงับใช้สิทธิบัตรโดยสารของโจทก์  
และภริยาได้ตามระเบียบ และเม่ือจำเลยไม่ได้ลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ โจทก์จึงไม่อาจอ้าง พระราชบัญญัติ
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ 
  ๕.๓๒ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๙  โจทก์พยายามปฏิเสธว่าโจทก์ไม่เคย
ต้องโทษจำคุกมาก่อน โดยไม่มีการหยิบยกข้อเท็จจริงที่แสดงว่าโจทก์เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและ  
ได้พ้นโทษแล้ว เข้าเง่ือนไขหรือองค์ประกอบตาม พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ขึ้นอ้างเป็นประโยชน์แก่ตน
ต่อคณะกรรมการฯ ผู้แทนจำเลยที่ ๑ ในระหว่างสอบสวนคุณสมบัติของโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่เคยอ้าง 
ข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อคณะกรรมการฯ ผู้แทนจำเลยที่ ๑ คณะกรรมการฯ ผู้แทนจำเลยที่ ๑ จึงไม่ทราบ
และไม่ได้นำ พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาให้ กรณีจึงหาเป็นความผิด 
ของคณะกรรมการฯ ผู้แทนจำเลยที่ ๑ ไม่ มติของคณะกรรมการฯ ผู้แทนจำเลยที่ ๑ จึงชอบแล้ว 



๑๕ 
 

  ๕.๓๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๘๙๗๐/๒๕๖๑ ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยกระทำ
ความผิดในคดีก่อนเมื ่ออายุ ๑๔ ปีเศษ และจำเลยได้รับประโยชน์จาก พระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
จึงเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้นั้น แม้จำเลยจะมิได้หยิบยกปัญหาข้อนี้ขึ้นกล่าวอ้างในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์  
ภาค ๘ ก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยจึงสามารถ
หยิกยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๒๒๕ 
  ขณะกระทำความผิดในคดีก่อนจำเลยมีอายุ ๑๔ ปีเศษ เมื่อความผิดที่ได้กระทำในขณะ 
มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๔ 
ดังนั้น ที่ศาลล่างทั ้งสองพิพากษาเพิ ่มโทษจำเลยจึงไม่ชอบ ประกอบกับโจทก์ฟ้องว่าจำเลยพ้นโทษ  
ในคดีดังกล่าวแล้วกลับมากระทำความผิด คดีนี้อีกเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ แสดงให้เห็นว่าจำเลย 
พ้นโทษในคดีก่อนตั้งแต่ก่อนวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ แล้ว เมื่อ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒ 
บัญญัติให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และมาตรา ๔ บัญญัติให้ล้างมลทิน 
แก่บรรดาผู้ต้องโทษในคดีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษ
ไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น  
ๆ ดังนั้นเมื่อความผิดที่โจทก์อาศัยเป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษ จำเลยต้องโทษและพ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ จำเลยจึงได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย 
จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยได้ 
 
๖. คำพิพากษาศาลปกครอง 
  ๖.๑ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๓/๒๕๕๔ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
มาตรา ๑๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กำหนดแต่เพียงว่า
เปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดก็ถือวา มีลักษณะตองหามมิใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือก
เปนผูใหญบานแลว แมจะมิไดมีการลงโทษตามคําพิพากษา และตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ 
ลางมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให ลางมลทินใหแกบรรดาผู ตองโทษ ในกรณีความผิดต าง ๆ  
โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ แตสําหรับการกระทําความผิด อันเปนเหตุ 
ใหถูกลงโทษ หรือคําพิพากษาที ่พิพากษาว าไดกระทําผิดนั ้น ไมปรากฏวามีบทบัญญัติมาตราใด  
ในพระราชบัญญัติล างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที ่กําหนดใหลบลางการกระทําความผิดอันเปนเหตุ 
ใหถูกลงโทษนั ้น หรือใหลางมลทินวาไม เคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําผิดไว   ดังนั ้น ผูที ่เคย 
ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดกฎหมายวาดวยปาไมหรือกฎหมายอื่น ๆ ตามมาตรา ๑๒ (๑๑)  
แหงพระราชบัญญัติล ักษณะปกครองท องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงไม ไดรับประโยชนจาก 
การลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในอันที่จะอางสิทธิในการสมัครรับเลือก 
เปนผูใหญบานไดเมื่อผูรองสอดเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม
พระพุทธศักราช ๒๔๘๔ ตองโทษจำคุก ๑ ปี จึงถือวามีลักษณะตองหาม 



๑๖ 
 

๖.๒ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๔/๒๕๕๗ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  
เมื ่อผู ้ฟ้องคดีต้องโทษในคดีอาญาฐานความผิดเป็นเจ้ามือจำหน่ายสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สิน  
โดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลพิพากษาจำคุก ๖ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ ๑ ปี  
ซ่ึงคดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติมลทินฯ โดยถือว่า มิเคยถูกลงโทษ
จําคุกเท่านั้นแต่พฤติกรรมหรือการกระทำความผิดซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิด
ฐานความผิดเป็นเจ้ามือสลากกินรวบ พนันทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ยังคงอยู่กรณีจึงถือได้ว่า 
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ เคยต้องคําพิพากษาถึงที ่ส ุดว่ากระทำเกี ่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนัน ผู้ฟ้องคดี 
จึงมีลักษณะต้องห้าม มิให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องท ี ่  พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และทำให้ผ ู ้ฟ ้องคดี ต้องพ้นจากตำแหน่งผ ู ้ ใหญ่บ ้าน 
ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๑๒ (๑๑)  ดังนั้น การที่ผู ้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู ้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงเป็นคำสั่ง 
ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่๒ ที่ยกอุทธรณ์จึงด้วยกฎหมายเช่นกัน 
 
๗. คำวินิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
  ไม่มี 
 
๘. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๘.๑ บันทึก เรื ่อง บุคคลที่อยู ่ในความหมายของบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษ 
ทางวินัย” ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๒/๒๕๕๑) 

โดยเจตนารมณ์ของพระราชบ ัญญัต ิล ้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ ที่ล้างมลทินให้แก่  “ผู้ถูกลงโทษ 
ทางวินัย” นั้น มุ่งประสงค์จะใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น มิได้มุ่งประสงค์จะใช้บังคับแก่บุคคล
โดยทั่วไป  ดังนั้น กรณีของผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักขัง หรือผู้ถูกกักกันที่ถูกลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน หรือสถานที่กักขัง  
จึงไม่อยู่ในความหมายของบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” 

๘.๒ บันทึก เรื ่อง ข้อหารือขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเกี ่ยวกับการได้รับ
ประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๓๑๗/๒๕๕๑) 

พนักงานขององค์การตลาดเพื ่อเกษตรกรที ่ถ ูกลงโทษทางวิน ัยและพ้นโทษไป  
ในปี ๒๕๕๐ และเป็นผู้อยู ่ในข่ายได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐  
อาจขอให้องค์การตลาดเพื ่อเกษตรกรพิจารณาเล ื ่อนข ั ้นเง ินเด ือนหรือค่าจ ้างโดยอ้างว ่าตน  
ไม่อยู ่ในหลักเกณฑ์ที ่ต้องห้ามตามข้อ ๓๓ (๓) ของข้อบังคับองค์การตลาดเพื ่อเกษตรกร ฉบับที ่ ๑  
ว่าด้วยพนักงานและลูกจ้างได้  แต่องค์การตลาดเพื ่อเกษตรกรจะยกเร ื ่องเพื ่อพิจารณาหรือไม่  



๑๗ 
 

ย่อมเป็นดุลพินิจขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพราะการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในปี งบประมาณ 
๒๕๕๑ ได้ล่วงพ้นไปแล้ว ซึ่งในขณะนั้นพนักงานคนดังกล่าวยังต้องโทษทางวินัยอยู ่และยั งไม่ได้รับ 
การล้างมลทิน อีกทั้งตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ นั้น การล้างมลทินไม่ก่อให้เกิดสิทธิ
แก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ 

๘.๓ บันทึก เรื ่อง ข้อหารือของการไฟฟ้านครหลวงเกี่ยวกับการได้รับประโยชน์ 
จากพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา ๘๐พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๓๒๑/๒๕๕๑) 

โทษทางวินัยตามข้อ ๓๑ แห่งข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยวินัยและการลงโทษ
พนักงานฯ ได้แก่ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน และภาคทัณฑ์  ดังนั้น การว่ากล่าว
ตักเตือนและทำทัณฑ์บนจึงไม่ถือว่าได้รับโทษทางวินัย และทำให้พนักงานที่ถูกว่ากล่าวตักเตือน  
และทำทัณฑ์บนไว้ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติล้ างมลทินฯ เมื่อไม่ได้ 
ถูกลงโทษทางวินัยจึงไม่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ดี การล้างมลทิน  
แก่ผู ้ถูกลงโทษทางวินัย หาได้ลบล้างความประพฤติหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษ  
ทางวินัยไปด้วย  ดังนั้น ไม่ว่าการว่ากล่าวตักเตือนและทำทัณฑ์บนในกรณีนี้จะเป็นโทษทางวินัยหรือไม่ 
ก็ตาม การขาดงานของพนักงานย่อมไม่ถูกลบล้างไป กรณีจึงเป็นไปตามข้อ ๗ (๑) ของระเบียบการไฟฟ้า 
นครหลวงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ที่จะทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๘.๔ บันทึก เรื ่อง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนขอหารือเกี่ยวกับ 
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๕/๒๕๕๑) 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีปัญหาแยกอธิบายได้ ๓ กรณี คือ 
(๑) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้าราชการผู้ใดได้กระทำความผิดวินัยและ 

ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ผู้บังคับบัญชาย่อมต้องดำเนินการ  
ทางวินัยตามมาตรา ๙๓ เพราะกระบวนการดำเนินการทางวินัยยังไม่เสร็จสิ้น จึงถือไม่ได้ว่าข้าราชการ  
ผู้นั้นได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯผู้บังคับบัญชาย่อมพิจารณา โทษ
ข้าราชการนั้นตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติได้ 

(๒) การดำเนินการทางวิน ัยเป็นการดำเนินการโดยผู ้บ ังคับบัญชาควบคู ่ ไปกับ  
การดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แม้การดำเนินการของผู้บังคับบัญชาเสร็จสิ้นและมีการสั่ง
ลงโทษข้าราชการไปแล้ว หรือมีการสั ่งงดโทษหรือสั ่งให้ออกจากราชการ แต่เมื ่อการดำเนินการ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่แล้วเสร็จ จะถือว่ากระบวนการทางวินัยเสร็จสิ้นแล้วไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา
จึงสั่งลงโทษข้าราชการผู้นั้นตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติได้ 

(๓) เมื่อข้าราชการผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ศาลปกครอง
กลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย และได้มีการสอบสวนทางวินัยแก่ผู ้นั ้นใหม่  
ในขณะที ่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ เริ ่มใช้บังคับ ข้าราชการผู ้นั ้นยังไม่ได้ร ับโทษหรือรับทัณฑ์  
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ จึงย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าว 



๑๘ 
 

๘.๕ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในปัญหา
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาโทษทางวินัย (เรื่องเสร็จที่ ๓๑/๒๕๕๒) 

เมื่อข้าราชการผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครอง
กลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย ต่อมาได้มีการสอบสวนทางวินัยแก่ข้าราชการผู้นั้น
ใหม่ในขณะที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ เริ ่มใช้บังคับ ย่อมถือได้ว่าข้าร าชการผู้นั ้นยังไม่ได้รับโทษ 
หรือรับทัณฑ์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ จึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 

๘.๖ บ ันท ึก เร ื ่อง  แนวทางปฏ ิบ ัต ิกรณีนายกองค ์การบริหารส ่วนตำบล 
ถ ูกศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด ้วยการเล ือกตั ้งสมาช ิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๓๗/๒๕๕๒) 

เมื ่อศาลพิพากษาถึงที ่สุดว่านาย พ. มีความผิดตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๑๒๑  
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ มีผลให้นาย พ. ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด เมื่อปรากฏว่านาย พ.  
พ้นจากตำแหน่งก่อนวันที ่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีผลใช้บังคับ นาย พ. จึงมิได้รับประโยชน์  
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ถึงแม้ว่านาย พ. จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม แต่ในระหว่างนั้น  
ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด การปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่ถูกกระทบกระเทือนและมีผลใช้ได้ การที่นาย พ. 
ได้รับค่าตอบแทนและค่าป่วยการอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ทางราชการจึงไม่อาจเรียกเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ได้จ่ายไปแล้วคืนได้ 

๘.๗ บันทึก เรื ่อง การได้รับการล้างมลทินจะมีผลให้พนักงานสำนักงานธนานุ
เคราะห์ที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิได้รับมอบของที่ระลึกหรือไม่ (เรื่องเสร็จที่ ๔๙/๒๕๕๒) 

กรณีพนักงานรายแรก ซึ่งถูกลงโทษลดขั ้นเงินเดือน ๑ ขั้น เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๒๑ นั้น  โดยผลของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๒๖ ต้องถือว่าพนักงาน 
มิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย หรือมิได้กระทำผิดทางวินัย สำนักงานธนานุเคราะห์จึงอาจ 
มอบของที่ระลึกให้ได้อีก โดยไม่ต้องคำนึงถึงพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐  

กรณีพนักงานรายที่ ๒ ถึงรายที่ ๗ ซึ่งได้กระทำความผิดทางวินัยฐานต่างๆ และได้รับ
โทษไปแล้ว นั้น  ผลทางกฎหมายในการได้รับการล้างมลทินจึงเป็นไปตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ ถือว่าพนักงานทั้งหกราย มิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย จึงมีผลให้
บุคคลทั้งหกมีสิทธิได้รับมอบของที่ระลึกตามคำสั่งดังกล่าวได้ 

สิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้ได้รับการล้างมลทินจะเรียกร้องไม่ได้ตามมาตรา ๗ นั้น หมายถึง 
สิทธิหรือประโยชน์ที่เสียไปเพราะการถูกลงโทษทางวินัย แต่ไม่หมายความรวมถึงสิทธิหรือประโยชน์  
ที่พึงจะได้รับภายหลังการล้างมลทินแล้ว การที่พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์จะได้รับของที่ระลึก 
ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากการล้างมลทิน จึงไม่เป็นสิทธิหรือปร ะโยชน์ 
ที่ต้องห้ามมิให้เรียกร้อง 

 



๑๙ 
 

๘.๘ บันทึก เรื ่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ 
(๑๑) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗ และ  
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๗๗/๒๕๕๒) 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที ่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้น ต้องไม่เป็น  
ผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายตามที่กำหนด โดยไม่ต้องพิจารณาว่า
บุคคลนั้นจะมีโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ เมื่อนาย ส. ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย 
ว่าด้วยการเลือกตั ้ง นาย ส. จึงเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม แม้จะมีการล้างมลทิน  
การล้างมลทินนั้นก็จะมีผลเฉพาะโทษที่ผู ้ต้องโทษได้รับเท่านั ้น มิได้มีผลเป็นการลบล้างการกระทำ
ความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั ้นด้วย นาย ส. จึงเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติและมีลั กษณะต้องห้าม 
การเป็นผู้ใหญบ่้าน 

๘.๙ บ ันท ึก เร ื ่อง ค ุณสมบ ัต ิและล ักษณะต ้องห ้ามการเป ็นผ ู ้ ใหญ ่บ ้าน  
ตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติล ักษณะปกครองท้องที ่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  
(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๓/๒๕๕๒) 

ความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ (คนเดินโพย) ไม่ได้เป็นฐานความผิดที่แตกต่าง 
จากความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ แต่เป็นการอธิบายลักษณะของการกระทำความผิดเพ่ือประโยชน์
ในการกำหนดโทษเท่านั้น  การที่นาย ร. ถูกศาลพิพากษาถึงที ่สุดว่าผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้  
(คนเดินโพย) จึงมีผลทำให้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑)  
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ 

๘.๑๐ บันทึก เรื ่อง ขอให้ทบทวนปัญหาการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติ  
ล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๒๓๔/ ๒๕๕๒) 

ประเด็นที่หนึ่ง  การที่ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชา 
และมีคำสั ่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัย หรือมีคำสั ่งให้ยุติเรื ่องหรืองดโทษ 
ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีผลใช้บังคับ ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์จากการล้างมลทิน 
เพราะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ ซึ่งมีผลให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการ  
ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป อันเป็นผลทางกฎหมายที่บัญญัติรับรองไว้  ดังนั้น แม้ว่าคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะมีมติว ่าเป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง แต่ เมื ่อผู ้น ั ้นได้ร ับการล้างมลทินไปแล้ว 
ผู้บังคับบัญชาจึงไม่สามารถดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป 

ประเด็นที่สอง  เมื่อผู้ถูกดำเนินการทางวินัยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ เมื่อผู้นั้นได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ จึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทำให้ได้รับการล้างมลทิน ย่อมได้รับประโยชน์
ตามมาตรา ๕ แล้ว จึงไม่อาจดำเนินการทางวินัยกับผู้นั้นได้อีกต่อไป 



๒๐ 
 

ประเด็นที่สาม  หากผู้ถูกดำเนินการทางวินัยยังไม่ได้รับโทษทางวินัยตามเงื่อนไขที่จะทำ
ให้ได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ จึงทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จาก
พระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น จึงดำเนินการทางวินัยกับผู้นั้นตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติต่อไปได้ 

ประเด็นที่สี่  ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยอยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทำให้ไม่อาจดำเนินการเพิ่มโทษหรือดำเนินการ  
ทางวินัยในมูลกรณีเดียวกันได้อีกต่อไป ดังนั้น ภายหลังจากที่ผู ้นั ้นได้รับผลจากการล้างมลทินแล้ว  
แม้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ก็ตาม ผู้บังคับบัญชาย่อมไม่อาจ
ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป 

๘.๑๑ บันทึก เรื่อง ปัญหาการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู (กรณีนายเยื้อน 
ใยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้) (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๕/๒๕๕๒) 

เมื่อได้มีการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีคำสั่งให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการทางวินัยใหม่ ต่อมาเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการทางวินัยใหม่
แล้วและมีมติลงโทษตัดเงินเดือน แต่ปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุราชการไปก่อนจึงให้งดโทษไว้ 
กรณีดังกล่าวจึงถือว่ามีการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้นั้นแล้ว เป็นผลให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับ
ประโยชน์ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 

๘.๑๒ บันทึก เรื่อง การใช้บังคับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (เรื ่องเสร็ จที่ ๔๔๖/
๒๕๕๒) 

มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจใหม่ 
ซึ่งเป็นกรณีท่ีต้องใช้บังคับกับทุกคนเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มิใช่เป็นกรณีการใช้กฎหมายย้อนหลังที่
เป็นโทษแก่บุคคลแต่อย่างใด  ดังนั้น พนักงานรัฐวิสาหกิจจึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมด้วย เว้นแต่จะได้มีการกำหนดบทยกเว้นการใช้บังคับ  
การมีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามนั้นไว้ในกฎหมายฉบับใหม่ ในกรณีที่พนักงานรัฐวิสาหกิจต้องพ้นจาก
ตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติตามกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม หากพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่
อยู ่ตลอดมา บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที ่จะได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั ้นได้ รวมทั้งมีสิทธิ  
ได้รับค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างด้วย 

๘.๑๓ บันทึก เรื่อง การเพิกถอนคำสั่งยุติเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายและการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๔/๒๕๕๒) 

การที่นาย ฉ. ซึ่งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกคำสั่งยุติเรื่อง
การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ตนเองเป็นคู่กรณีนั้น ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคู่กรณีทำการพิจารณาทางปกครอง 
จึงมีผลให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถูกเพิกถอนได้แต่ไม่ถึงกับไม่มีคำสั่งดังกล่าวอยู่เลย 



๒๑ 
 

และเมื่อคำสั่งนั้นยังไม่ถูกเพิกถอน นาย ฉ. ย่อมได้รับผลตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ทำให้ไม่ต้องถูก
ดำเนินการทางวินัยต่อไป 

๘.๑๔ บันทึก เรื่อง การดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนและการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๕/๒๕๕๒) 

เมื่อข้อหารือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทาง
วินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๖) กำหนดให้คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว จึงถือได้ว่าข้อหารือนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่
ของสถาบันอื่นอยู่แล้วตามกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไม่พิจารณาให้ความเห็นตามท่ีหารือมา 

๘.๑๕ บันทึก เร ื ่อง การดำเน ินการทางวิน ัยทางงบประมาณและการคลัง 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินและการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติ
ล ้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๖/๒๕๕๒) 

เมื ่อประเด็นที ่หาร ือมา ยังอยู ่ระหว่างการพิจารณาความผิดในชั ้นเจ ้าหน้าที่  
ซึ่งเป็นชั้นสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยยังไม่ได้ไปสู่ชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง และยังไม่ได้เข้าสู่ชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งข้อ ๔ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) จึงไม่รับพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องนี้  เนื่องจากเป็นเรื ่องที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันอื่นอยู่แล้วตามกฎหมาย 

๘.๑๖ บันทึก เรื่อง การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษา  
เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยภายหลังจากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ  
(เรื่องเสร็จที่ ๗๗๗/๒๕๕๒) 

คำส ั ่ งลงโทษไล ่ข ้าราชการตำรวจออกจากราชการ และได ้ม ีการยกอุทธรณ์  
ของข้าราชการตำรวจดังกล่าวก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ ย่อมถือได้ว่าข้าราชการ
ตำรวจผู ้นั ้นได้ร ับโทษแล้วก่อนวันที ่พระราชบัญญัติล้างมลทินใช้บังคับฯ จึงได้ร ับการล้างมลทิน  
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ต่อมาจะมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และศาลปกครอง 
มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจผู้นั้น แต่ก็เป็นภายหลังจากที่พระราชบัญญัติ ล้างมลทินฯ  
ใช้บังคับ หามีผลกระทบต่อการล้างมลทินที่มีผลสมบูรณ์ไปแล้วแต่อย่างใดไม่ 
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๘.๑๗ บันทึก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ 
(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และการล้างมลทิน  
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๖๗/๒๕๕๓) 

การที ่นาย ป. ถูกผู ้ว ่าราชการจังหวัดสั ่งให้พ้นจากตำแหน่งผู ้ใหญ่บ้านเพราะเป็น  
ผู ้บกพร่องทางความประพฤติหร ือความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๗)  
แห่งพระราชบัญญัต ิล ักษณะปกครองท ้องที ่ฯ ถ ือได ้ว ่าเป ็นการพ้นจากตำแหน่งตามเง ื ่อนไข  
ที่กฎหมายกำหนดอันเนื ่องมาจากพฤติกรรมของนาย ป. เอง มิใช่เป็นการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์  
แต่อย่างใด  ดังนั ้น นาย ป. จ ึงไม่อยู ่ในความหมายของ “ผู ้ถ ูกลงโทษทางวินัย” ตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ จึงไม่ได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
และด้วยเหตุนี ้นาย ป. จึงเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับเลือกเป็นผู ้ใหญ่บ้าน  
ตามมาตรา ๑๒ (๑๒) 

๘.๑๘ บันทึก เรื ่อง การดำเนินการทางวินัยข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (เรื่องเสร็จที่ ๕๗๑/๒๕๕๓) 

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานการดำเนินการทางวินัย  
จากผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาข ้าราชการด ั งกล ่าวแล ้ว ก ็จะต ้องรายงานเร ื ่ องด ั งกล ่าวไปย ัง อ.ก.พ.  
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป หาก อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วยังมีปัญหาก็ สามารถหารือ 
ไปยัง ก.พ. ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ส่วนข้อหารือที่สองเกี่ยวเนื่องกับข้อหารือที่หนึ่ง  
ซึ ่งต้องพิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ตามข้อ ๙ (๒)  
แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการ
กฤษฎีกาฯ ในชั้นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) จึงไม่อาจรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา 

๘.๑๙ บ ันทึก เร ื ่ อง การย ุต ิ เ ร ื ่ องการดำเน ินการทางว ิน ัยของธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ตามาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จ  
พร ะปร ม ิ น ท ร มหา ภ ู ม ิ พ ลอด ุ ล ย เ ดชม ี พ ร ะชนมพร รษา  ๘ ๐  พ ร ร ษา  พ . ศ .  ๒ ๕๕๐  
(เรื่องเสร็จที่ ๐๕๘๗/๒๕๕๓) 

เมื่อกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัยนาย อ. ว่ามิได้กระทำผิดและไม่ต้องรับโทษ แม้จะยังมิได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่อง  
แก่นาย อ. แต่ในทางปฏิบัติของธนาคารฯ ไม่ว่าจะเป็นการคืนสิทธิในการรับเงินเดือนส่วนต่างและโบนัส  
ตกเบิกที่ได้กันไว้ในระหว่างสอบสวนความผิดทางวินัย และการบันทึกประวัติการลงโทษไว้ในระบบข้อมูล
สารสนเทศของธนาคารฯ ว่า นาย อ. พ้นข้อกล่าวหาแล้ว ก่อนที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้
บังคับ จึงแสดงให้เห็นว่า ธนาคารฯ ได้ยุติการดำเนินการทางวินัยโดยเห็นว่า นาย อ. ไม่มีความผิดแล้ว 
เพียงแต่ยังมิได้มีคำสั่งเป็นทางการเท่านั้น และโดยที่ข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ ๑๗  
เรื ่อง ระเบียบปฏิบัติของพนักงานธนาคารว่าด้วยวินัย การสอบสวน การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง  



๒๓ 
 

การอุทธรณ์การถูกลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ และพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
ก็มิได้กำหนดรูปแบบในการสั่งยุติเรื่องไว้ ประกอบกับมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้การออกคำสั ่งทางปกครองอยู ่ในรูปแบบใดก็ได้ จึงถือได้ว่า  
กรรมการผู้จัดการธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว 
นาย อ. จึงได้รับผลตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ไม่ต้องถูกดำเนินการทางวินัยต่อไปอีก 

๘.๒๐ บันทึก เรื ่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาส 
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และคุณสมบัติของกรรมการตามมาตรา ๕๒ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๐๐๑๕/๒๕๕๔) 

พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖  
มีเจตนารมณ์ เพื่อให้บุคคลที่ถูกลงโทษได้มีสิทธิสมบูรณ์เช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลายซึ่งไม่เคยรับโทษ  
โดยมาตรา ๕ กำหนดให้ล้างมลทินแก่ผู ้ถูกลงโทษทางวินัยซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๖ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่า  
ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยหรือมิได้กระทำผิดทางวินัย และมาตรา ๓ กำหนดบทนิยามคำว่า  
“ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายถึง ข้าราชการซึ่งถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย  ก.  
กระทำผิดวินัยขณะเป็นข้าราชการครูและถูกปลดออกจากราชการด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
จึงเป็นผู ้ถ ูกลงโทษทางวินัยที ่ได ้กระทำผิดว ิน ัยก่อนวันที ่ ๖ เมษายน ๒๕๒๕ และได้ถ ูกลงโทษ 
ก่อนวันที ่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๖ ซึ ่งเป็นวันที ่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับแล้ว นาย  ก. จึงได้รับ 
การล้างมลทินโดยถือว่ามิเคยกระทำผิดวินัยและมิเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการมาก่ อน  ฉะนั้น  
การที่มาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งเคยถูกไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่เป็นหรือทำหน้าที่
กรรมการหร ือผ ู ้จ ัดการย ่อมไม่ม ีผลใช ้บ ังค ับแก ่นาย  ก. เพราะกฎหมายได ้บ ัญญัต ิร ับรองผล 
ของการล้างมลทินไว้โดยชัดแจ้งแล้ว  ดังนั้น นาย ก. จึงไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเป็นหรือทำหน้าที่
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ตามนัยมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ 

๘.๒๑ บันทึก เรื่อง การบรรจุข้าราชการซึ่งถูกคำสั่งไล่ออกกลับเข้ารับราชการในกรณทีี่
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใช้บังคับ ซึ่งต่อมาศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๕๔) 

เมื่อนาย ส. ได้รับโทษตามคำสั่งไล่ออกจากราชการแล้ว ต่อมามีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ กรณีต้องด้วยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที ่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
ซึ่งให้ล้างมลทินแก่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีที่ได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้รับ
โทษไปแล้วก่อนหรือในวันที ่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ นาย ส. จึงได้รับการล้างมลทิน  
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว แม้ว่าในระหว่างนั้นนาย ส. จะได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ซึ่งต่อมา  
ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดินที่ให้ลงโทษนาย ส. แต่เป็นเวลาภายหลัง



๒๔ 
 

จากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับแล้ว หามีผลกระทบต่อการล้างมลทินที่มีผลสมบูรณ์ไปแล้ว  
แต่อย่างใดไม่ เช่นเดียวกับที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้ในเรื ่องเสร็จที่  ๗๗๗/๒๕๕๒  
กรมที่ดินจึงอาจบรรจุนาย ส. กลับเข้ารับราชการได้โดยพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กำหนด 

๘.๒๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการ
ในกรณีอดีตปลัดกระทรวงการคลังได้รับพระราชทานอภัยโทษทางวินัย (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕๖/๒๕๕๔) 

ประเด็นที่หนึ่ง กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามพระราชกระแสให้อภัยโทษทางวินัย
แก่อดีตปลัดกระทรวงการคลัง จะต้องรอฟังผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่มีการยื่นฟ้อง  
ต่อศาลปกครองสูงสุดและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ก่อนหรือไม่ 

เมื่อกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวได้รับทราบ  
พระราชกระแสและมีการลงนามรับสนองพระราชกระแสแล้ว จึงมีหน้าที ่ต้องดำเนินการให้เป็นไป 
ตามพระราชกระแสโดยไม่จำต้องรอฟังผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแต่อย่างใด เนื่องจาก  
การฟ้องคดีต ่อศาลปกครองส ูงส ุดดังกล่าวเป็นเร ื ่องของการโต้แย้งว ่าไม ่ได้ร ับความเป็นธรรม  
จากการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และโต้แย้งว่าคำสั่ง 
ของกระทรวงการคลังที่ลงโทษปลดออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นคนละกรณี
กับการขอพระราชทานอภัยโทษ 

ประเด็นที ่สอง การพระราชทานอภัยโทษทางวินัยจะเทียบเคียงกับการล้างมลทิน 
ตามพระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้หรือไม่ 

การพระราชทานอภ ัย โทษทางว ิน ั ย ไม ่ อาจ เท ียบเค ี ย งก ับการล ้ างมลทิน  
ตามพระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขของการล้างมลทิน 
และการอภัยโทษมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การล้างมลทินโดยทั ่วไปจะกระทำได้โดยตราเป็น
พระราชบัญญัติล้างมลทินเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ และผู้ใดจะได้รับการล้างมลทินหรือไม่ ย่อมเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายล้างมลทินแต่ละฉบับบัญญัติไว้ โดยผลของการล้างมลทินกฎหมาย
ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น หรือกรณีเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยก็ให้ถือว่าผู้นั้น  
มิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้นมาก่อน การล้างมลทินจึงเป็นการล้างโทษที่เคยได้รับ
เพื ่อไม่ให้มีมลทินติดตัว แต่การกระทำหรือความประพฤติที ่ เป็นเหตุให้ผู ้น ั ้นถูกลงโทษดังกล่าว  
ม ิ ได ้ถ ูกลบล ้างไปด ้วย ส ่วนการพระราชทานอภ ัยโทษทางว ิน ัยเป ็นการใช ้พระราชอำนาจ  
ของพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการดำเนินการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ  
การดำเนินการอภัยโทษทางวินัยและผลในเรื ่องนี ้จ ึงต้องเป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญทั ่วไป คือ  
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกระแสอภัยโทษซึ่งมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ตามมาตรา ๑๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



๒๕ 
 

ประเด็นที ่สาม กระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการออกคำสั ่งยกเลิกคำสั ่งลงโทษ  
ปลดอดีตปลัดกระทรวงการคลังออกจากราชการหรือไม่ จะต้องมีคำสั่งให้อดีตปลัดกระทรวงการคลัง  
กลับเข้ารับราชการหรือไม่ และหากจะต้องดำเนินการออกคำสั่งทั้งสองกรณีดังกล่าว จะให้คำสั่งนั้น  
มีผลตั้งแต่เมื่อใด ตามกฎหมายหรือระเบียบใด และกระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการในประการอื่นใด
หรือไม่ อย่างไร 

กระทรวงการคลังต้องมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษปลดอดีตปลัดกระทรวงการคลัง 
ออกจากราชการ โดยให้คำสั่งดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งให้พ้นจากราชการ เพื่อมิให้คำสั่ง
ลงโทษทางวินัยดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่ต่อไป และเม่ือกระทรวงการคลังได้ออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษ
ทางวินัยดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกระแสแล้ว กระทรวงการคลังก็ควรนำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้ ตามประเพณีการปกครองอันเป็นระเบียบ
แบบแผนของทางราชการที ่ผ ่านมา สำหร ับกรณีอดีตปลัดกระทรวงการคลังย ังม ีอายุราชการ  
เหลืออยู่ กระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการสั่งให้กลับเข้ารับราชการอย่างไร และการจ่ายเงินเดือน  
หรือสิทธิประโยชน์อื ่นในช่วงระหว่างที่ออกจากราชการจนถึงวันที่ได้ รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 
หรือวันที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจะเป็นประการใด เป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน จึงเห็นควรให้กระทรวงการคลังหารือไปยังสำนักงาน ก.พ. ซึ ่งเป็นหน่วยงาน  
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 

๘.๒๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื ่อง การยกเลิกคำสั ่งลงโทษ 
ทางวินัยและการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ผู ้ได้รับการล้างมลทิน (เรื ่องเสร็จที่  ๖๓๔/
๒๕๕๕) 

ประเด็นที ่หนึ ่ง การไฟฟ้านครหลวงจะต้องดำเนินการยกเลิกคำสั่งลงโทษทางวินัย 
ตามที่นาย ก. ร้องขอ และออกคำสั่งหรือแก้ไขคำสั่งเป็นให้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุสูงอายุหรือไม่  
หรือควรดำเนินการประการใด 

การไฟฟ้านครหลวงไม่จำต้องยกเลิกคำสั่งลงโทษทางวินัยนายเกษมฯ และไม่จำต้อง  
ออกคำสั่งหรือแก้ไขคำสั่งเป็นให้นาย ก. พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุสูงอายุ เนื่องจากคำสั่งลงโทษทางวินัย
ดังกล่าวเป็นคำสั่งที่เสร็จเด็ดขาดไปแล้ว และพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลเป็นเพียงการล้างโทษ
เพื่อไม่ให้มีมลทินติดตัวต่อไป แต่การกระทำหรือความประพฤติที่เป็นเหตุให้ผู้นั้นถูกลงโทษมิได้ถูกลบลา้ง
ไปด้วย ตามคำพิพากษา ๖๙๔/๒๕๓๙ ทั้งการพระราชทานอภัยโทษก็เป็นเพียงการอภัยโทษปรับเท่านั้น  
โดยยังมีโทษจำคุกอยู่เพียงแต่ให้รอการลงโทษ และยังต้องทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
ประกอบกับมิใช่กรณีที่ต้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙  นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติของการไฟฟ้านครหลวง เมื่อมีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทิน  
ก็ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน โดยเพียงบันทึกหมายเหตุไว้ในประวัติการทำงาน 
โดยมิได้ยกเลิกคำสั่งลงโทษทางวินัยและมิได้ลบล้างข้อความที่บันทึกไว้แต่เดิมว่าเคยมีคำสั่งลงโทษ 
ทางวินัย 



๒๖ 
 

ประเด็นที่สอง การไฟฟ้านครหลวงจะต้องดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้แก่นาย ก. เพราะเหตุที่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่  
หรือควรดำเนินการประการใด 

นาย ก. ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้การไฟฟ้านครหลวงคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการใด ๆ  
ได้ เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูม ิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ บัญญัต ิให ้การล ้างมลทินตามมาตรา ๔  
และมาตรา ๕ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
โดยสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้ได้รับการล้างมลทินจะเรียกร้องไม่ได้นั้น หมายถึง สิทธิหรือประโยชน์ที่เสียไป
เพราะการถูกลงโทษทางวินัย แต่ไม่หมายความรวมถึงสิทธิหรือประโยชน์ที่พึงจะได้รับภายหลังจาก 
การล้างมลทินแล้ว 

๘.๒๔ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื ่อง ความผิดทางวินัยที ่ได้รับ 
การล้างมลทินแล้วเป ็นความผิดกรรมเด ียวก ับความผิดทางวิน ัยที ่คณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดหรือไม่ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐/๒๕๕๖) 

นาย อ. ปลัดเทศบาลถูกกล่าวหาว่าทุจริตการสอบแข่งขันโดยเรียกรับเงินจากนาง อ. 
และนาง พ. โดยเทศบาลได้สอบสวนและมีคำสั ่งลงโทษทางวินัยด้วยการตัดเงินเดือนเมื ่อวันที ่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงต่อนาย อ. กรณีทุจริตการ
สอบแข่งขันโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายทั้งหมด ๑๓ ราย ซึ่งรวมถึงกรณีของนาง พ. ด้วย เทศบาลจึงมี
คำสั่งลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ลงโทษไล่นาย อ. ออกจากราชการ แต่นาย อ. เห็นว่าไม่เป็นธรรม
เนื่องจากมูลกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหานั้นได้มีการสอบสวนและลงโทษตัดเงินเดือนตามคำสั่ ง
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แล้ว และกรณีดังกล่าวนั้นตนได้รับการล้างมลทินโดยพระราชบัญญัติล้าง
มลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ เทศบาลจึงไม่อาจดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษในมูลกรณีดังกล่าวได้อีก  ดังนี้  ความเห็น
ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการล้างมลทินแก่ผู้ต้องโทษซึ่งได้พ้นโทษไป
แล้ว และผู้ถูกลงโทษทางวินัยซึ่งได้รับการลงโทษไปแล้ว โดยมีเงื่อนไขสองประการ คือ (๑) ต้องเป็นกรณีที่
กระทำความผิดก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ (๒) ได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ 

ตามข้อหารือ แม้นาย อ. จะถูกลงโทษตัดเงินเดือนตามคำสั่งลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ แต่จากรายงานการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวนั้นมีผู้เสียหายมาร้องเรียนจำนวนสองราย คือ 
นาง อ.และนาง พ. ในขณะที่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหาย
เพิ่มขึ้นอีกจำนวนสิบสองราย และมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดแตกต่างกันไปตามวัน เวลา และ
สถานที่ จึงมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างวาระจากการกระทำผิดที่เทศบาลสอบสวน
เสร็จไปก่อนแล้ว การกระทำความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนั้น นาย อ. ยังไม่ได้รับการ



๒๗ 
 

ลงโทษทางวินัยแต่อย่างไร ต่อมาเมื่อเทศบาลได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไล่นาย อ. ออกจาก
ราชการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด จึงเป็นกรณีที่นาย อ. ได้รับโทษทางวินัยภายหลงัวันที่ 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นาย อ. จึงไม่ได้รับการล้างมลทินสำหรับการกระทำความผิดนั้น 

๘.๒๕ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การให้สิทธิรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของการไฟฟ้านครหลวงแก่พนักงานผู้ได้รับการล้างมลทิน (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๖/๒๕๕๖) 

นาย ก. อดีตพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ  
เมื่อปี ๒๕๔๓ แต่ต่อมาในปี ๒๕๔๖ การไฟฟ้านครหลวงได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยให้นาย ก. ออกจากงาน 
และในปี ๒๕๕๐ นาย ก. ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังนี้ การไฟฟ้านครหลวง
จะพิจารณาให้พนักงานที ่ได้ร ับคำสั ่งให้ออกจากงานแต่ต่อมาได้ร ับการล้างมลทิน ให้ได้ร ับสิทธิ
รักษาพยาบาลเช่นเดียวกับพนักงานที่เกษียณอายุ ตามคำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่ ๑๑/๒๕๑๘ ลงวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๘ เรื่อง ระเบียบการช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณอายุเกี ่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ได้หรือไม่  

ผู ้ที ่จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตามคำสั ่งการไฟฟ้านครหลวงที ่ ๑๑/๒๕๑๘ฯ นั้น  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ ของระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดให้พนักงานที่เกษียณอายุหมายความถึง
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่มีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบปี และการไฟฟ้านครหลวงได้มีคำสั่งให้
ออกจากงานในขณะใช้ระเบียบนี้ เนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  เมื่อกรณีของนาย ก. เป็นการถูก
ลงโทษทางวินัยให้ออกจากงาน จึงไม่ใช่พนักงานที่การไฟฟ้านครหลวงได้มีคำสั่งให้ออกจากงานเนื่องจาก
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ แม้ต่อมาจะได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ โดยให้ถือว่า
ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ก็ตาม แต่ผลจากการได้รับการล้างมลทินนั้น  
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้นตามมาตรา ๗  
ดังนั้น เมื่อนาย ก. ได้ออกจากงานตามคำสั่งการไฟฟ้านครหลวง โดยมิใช่เป็นการออกจากงานเพราะเหตุ
เกษียณอายุ นาย ก. จึงไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตามระเบียบดังกล่าว 

๘.๒๖ บันทึก เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอนคำสั่ง
ลงโทษไล่ออกจากราชการ (กรณีนาย ป.) (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐๖/๒๕๕๙) 

กรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการฯ 
ตามผลการชี้มูลดังกล่าว โดยผู้ถูกลงโทษไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออก และต่อมาศาลอาญาได้มี
คำพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทำที่เป็นมูลเหตุให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลไม่ถือเป็นความผิดอาญา  
กรมพลศึกษาจะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอนคำสั่งไล่ออกากราชการได้หรือไม่ 
เพียงใด 

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนและวินิจฉัยเป็นที่ยุติแล้ว ทำได้เพียงพิจารณา
การใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงโทษที่ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งลงโทษไปแล้วตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติเท่านั้น แต่ในกรณีตามข้อหารือนี้ โทษที่นาย ป. ได้รับถูกล้างมลทินไปแล้วตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ



๒๘ 
 

ชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ ซึ่งถือว่า นาย ป. มิได้เคยถูกลงโทษทางวินัยในกรณีนั้น  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงโทษตามคำสั่งลงโทษให้ไล่ออกจากราชการได้ 
 
๙. การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ 
  ไม่มี 
 
๑๐. เอกสารอ่ืน 
  ไม่มี 
 
หมายเหตุ - คำอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะ 
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ  
และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 


