
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

 
 
๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 
๖๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ นับว่าเป็นมหามงคลกาลอันสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการเฉลิม  
พระเกียรติในมหามงคลกาลนี ้ สมควรให้มีการล้างมลทินให้แก่ผู ้ต ้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ  
ซึ่งได้พ้นโทษไปแล้ว และผู้ถูกลงโทษทางวินัยของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ต่าง ๆ ซึ ่งได้ร ับการลงโทษทางวิน ัยไปแล้ว เพื ่อให้บ ุคคลเหล่านี ้ได ้ม ีส ิทธ ิสมบูรณ์เช่นเดียวกับ  
บุคคลทั้งหลายซึ่งไม่เคยรับโทษ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

๒.๑ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือ  
ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือ 
ซึ ่งได้พ้นโทษไปโดยผลแห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.  ๒๕๓๐ โดยให้ถือว่าผู้นั้น 
มิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ (มาตรา ๔)  

๒.๒ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู ้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ ่งได้กระทำก่อนหรือ  
ในวันที ่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วก่อนหรือ 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ  
(มาตรา ๕) 

๒.๓ การล้างมลทินตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู ้ได้รับการล้างมลทิน 
ในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น (มาตรา ๖)  
 
๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 

การล้างมลทินเป็นวิธีการเพื่อแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดเพื่อให้ผู้กระทำความผิด  
ที ่พ้นโทษแล้วสามารถกลับคืนสู ่ส ังคมได้โดยการล้างประวัต ิการถูกลงโทษหรือล้างไปซึ ่งมลทิน  
หรือผลร้ายอันเกิดจากคำพิพากษาให้ลงโทษทั้งปวงของผู้กระทำความผิดที่ อาจมีผลต่อการดำเนินชีวิต
ต่อไปในอนาคต ภายหลังจากท่ีผู้นั้นได้รับโทษและพ้นโทษแล้ว เป็นการทำให้กลับคืนดีดังเดิมโดยให้ถือว่า
ผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษในความผิดนั้นมาก่อน เพื่อให้สามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยกระทำความผิดหรือเคยต้องโทษมาก่อน 
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๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

 
๕. คำพิพากษาศาลฎีกา 

๕.๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๑๓๙๑/๒๕๓๑ ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
ได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี  
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้บังคับ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติว่า 
ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ  
ในกรณีความผิดนั้น ๆ ปรากฏว่าความผิดฐานมีเฮโรอีนที่โจทก์ถือเป็นเหตุขอให้เพิ ่มโทษจำเลยนั้น  
จำเลยได ้กระทำก ่อนว ันท ี ่  ๕  ธ ันวาคม ๒๕๓๐ และได ้พ ้นโทษไปแล ้วต ั ้ งแต ่  พ.ศ.  ๒๕๒๖  
ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนี้จึงเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้ 

๕.๒ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๒๑๐๕/๒๕๓๑ ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา  
ได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี 
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้บังคับ ซึ่งล้างมลทินโทษจำเลยที่เคยต้องคำพิพากษา 
และพ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ จึงเพ่ิมโทษและกักกันจำเลยไม่ได้ 

๕.๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๖๕/๒๕๓๑ จำเลยกระทำความผิดฐานมีเฮโรอีนก่อน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้บังคับ จึงเพิ่มโทษจำเลย
ตามท่ีโจทก์ขอไม่ได้ 

๕.๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๕๘๖๔/๒๕๓๑ เมื ่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โจทก์ถูกลงโทษ 
ด้วยการลดขั ้นเงินเดือน ๑ ขั ้น และถูกตักเตือนเป็นหนังส ือ ได้ร ับการล้างมลทินตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี  
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ เฉพาะการถูกลดขั้นเงินเดือนซึ่งเป็นโทษทางวินัยที่ได้รับไปแล้ว
เท่านั้น ส่วนการตักเตือนเป็นหนังสือซึ่งตามข้อบังคับของจำเลยมิได้ถือเป็นโทษ จึงไม่ได้รับการล้างมลทิน 
ต้องถือว่าการที่โจทก์เคยถูกตักเตือนเป็นหนังสือยังมีอยู่ การที่โจทก์มากระทำผิดระเบียบข้อบังคับของ
จำเลยอีกในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ แต่ไม่ได้รับการล้างมลทินเพราะยังไม่ถูกลงโทษ เมื่อจำเลยพบการกระทำผิด
หลังจากที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับแล้วก็นำเหตุดังกล่าวมาลงโทษให้โจทก์ออกจากงานตาม
ข้อบังคับของจำเลยได้ 

๕.๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๑๑/๒๕๓๑ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา  ๖๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่  
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยให้ถื อว่า 
ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ การล้างมลทินตามพระราชบัญญัตินี้มิได้จำกัดความผิดของ  
ผู้ต้องโทษไว้ ผู้ต้องโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษจึงอยู่ในข่ายได้รับผลด้วย จำเลยพ้นโทษฐาน



๓ 
 

มียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองไปก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
จึงถือว่าจำเลยไม่เคยถูกลงโทษในความผิดนี้มาก่อน เพ่ิมโทษจำเลยในคดีหลังไม่ได้ 

๕.๖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๓๗/๒๕๓๒ โจทก์เคยประพฤติตนไม่เหมาะสมมาก่อนแล้ว
หลายครั้งหลายหนซึ่งการประพฤติตนดังกล่าวหาได้ถูกล้างไปตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาส
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๕ ไม่ จำเลยซึ่งเป็นหน่วยราชการต้นสังกัดของ
โจทก์จึงสามารถนำเอาความประพฤติชั่วของโจทก์ในครั้งก่อน ๆ มาพิจารณาประกอบความประพฤติ  
ที ่ไม่สมควรในครั ้งหลัง และถือว ่าโจทก์ประพฤติไม่สมควรและประพฤติชั ่วหลายครั ้งหลายหน  
ไม่เข็ดหลาบ เป็นประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ปลดโจทก์ออกจากราชการได้ ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ 

๕.๗ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๗๐/๒๕๓๓ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐  
มาตรา ๔ บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยให้ถือว่า  
ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ จำเลยได้กระทำความผิดในคดีก่อนก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าว
ใช้บังคับ ดังนั้นจึงเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้ แม้จำเลยมิได้ฎีกาในข้อนี้แต่เป็นปัญหาที่เกี ่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้ 

๕.๘ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๑๑/๒๕๓๓ คดีเดิมศาลพิพากษาให้รอการลงโทษจำคุก
จำเลยไว้ การที ่ศาลกำหนดโทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้ เท่ากับจำเลยยังมิได้รับโทษจำคุกมาก่อน  
จำเลยจึงมิใช่ "ผู้ต้องโทษ" ตามความหมายของมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๓๐ และไม่ได้รับผลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงนำโทษจำคุกที่รอไว้มาบวกกับโทษจำคุก  
ในคดีนี้ได ้

๕.๙ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๑๕/๒๕๓๓ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ หมายถึงผู้ที่ได้กระทำผิดก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๐  
ซึ่งได้รับโทษและพ้นโทษไปแล้ว ดังนั้น การที่จำเลยได้กระทำผิดก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐  
แต่ศาลก็ได้รอการลงโทษไว้ จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้รับโทษและพ้นโทษแล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์อันเป็น
องค์ประกอบที ่จะได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื ่อจำเลยได้มากระทำผิดในคดีนี้  
ภายในกำหนดเวลาที ่ศาลให้รอการลงโทษไว้ จึงต้องนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี ้ตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๘ 

๕.๑๐ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๙๑/๒๕๓๓ เมื่อคดีก่อนจำเลยกระทำผิดก่อนวันที่  
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และพ้นโทษไปก่อนแล้ว จำเลยย่อมได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินใน
วโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ ถือว่าจำเลยไม่เคยถูกลงโทษในความผิดดังกล่าว จึงเพิ ่มโทษจำเลยตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ไม่ได ้



๔ 
 

๕.๑๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๗๕/๒๕๓๕ การใช้สิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ มิได้หมายความว่า บุคคลใดต้องการใช้สิทธิทางศาลก็ยื่นคำร้องขอต่อ
ศาลได้ตามอำเภอใจ แต่ต้องเป็นเรื ่องที ่ต ้องพิจารณาด้วยว่ามีกฎหมายสารบัญญัติสนับสนุนว่า  
เป็นกรณีจำเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องมาร้องขอต่อศาลเพ่ือรับรองหรือคุ้มครองตามสิทธิของตนที่มีอยู่หรือไม่ 
จึงจะใช้สิทธิทางศาลยื่นเป็นคำร้องขอได้ ตามคำร้องขอของผู้ร้องได้ความว่า ผู้ร้องเคยเป็นข้าราชการของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ถูกปลดออกจากราชการ ต่อมามีพระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ 
พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกใช้บังคับ ผู ้ร้องเป็นผู ้หนึ ่งที ่ได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
จึงยื่นคำร้องขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้มีคำสั่งไม่ รับผู้ร้องให้กลับ
เข้ารับราชการซึ่งไม่มีอำนาจกระทำได้ ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว กรณีดังกล่าวนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติ 
ให้สิทธิแก่ผู้ร้องที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธินำคดีมาให้ศาลวินิจฉัย 

๕.๑๒ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๕๙๒๕/๒๕๓๗ ผ ู ้ท ี ่จะได ้ร ับการล้างมลทินตาม
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี 
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ คือ ผู ้ได ้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในว ันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ แต่จำเลยยังไม่พ้นโทษในวันที ่พระราชบัญญัติ ดังกล่าวใช้บังคับ  
จึงไม่ได้รับผลจากพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อจำเลยพ้นโทษฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง  
มายังไม่เกินห้าปี กลับมากระทำผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนอีกจึงต้องเพิ่มโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ  
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๗ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 
มิได้ฟ้องว่าจำเลยจำหน่ายเฮโรอีน เงินสดของกลางไม่ใช่ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ 
จึงมิใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดในคดีนี้  
ศาลจึงไม่มีอำนาจสั ่งริบเงินสดของกลาง ที ่ศาลล่างทั ้งสองสั ่งริบเงินสดของกลางด้วยจึงไม่ชอบ  
แม้จำเลยไม่ได้ฎ ีกาปัญหานี ้แต่เน ื ่องจากเป็นปัญหาข้อกฎหมายที ่เก ี ่ยวกับความสงบเรียบร้อย  
ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ 

๕.๑๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔/๒๕๓๙ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๕ ตอนท้าย ที่ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ย่อมหมายความ
เพียงว่าผู ้ที ่ถูกลงโทษทางวินัยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าความประพฤติ 
หรือการกระทำที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษทางวินัยถูกลบล้างไปด้วยเพราะเรื่องความประพฤติ  
หรือการกระทำที่เกิดขึ ้นแล้วไม่อาจล้างมลทินให้หมดไปได้ กรมที่ดินมีคำสั ่งลงโทษโจทก์ทางวินัย  
ให้ปลดออกจากราชการฐานไม่ตั ้งใจปฏิบัติหน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที ่ราชการโดยมิชอบเพื ่อให้ตนเองได้
ประโยชน์ที ่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่  รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา แต่ตามพระราชบัญญัติ  
ล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา  
๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ มีผลเพียงให้ถือว่าโจทก์ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยให้ปลดออกจากราชการเท่านั้น
แต่การกระทำหรือความประพฤติของโจทก์ที่ไม่ตั ้งใจปฏิบัติหน้าที่หรืออื่น ๆ ไม่ได้ถูกลบล้างไปด้วย  
ดังนั้นที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเห็นว่า การกระทำของโจทก์ดังกล่าวไม่ได้รับการล้างมลทิน 



๕ 
 

และเป็นการกระทำที่ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ (๗) 
ที่ว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๕.๑๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๑๘๔๗/๒๕๔๐ ตามสัญญาข้าราชการไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศเงื่อนไขข้อ ๙ ระบุว่า "ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลา  
ที่ข้าพเจ้ากลับเข้าปฏิบัติราชการต่อไปตามท่ีกล่าวในข้อ ๕ ถ้าข้าพเจ้าประพฤติผิดทางวินัยจนถึงถูกไล่ออก 
ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (โจทก์) เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ ๗ 
"เมื ่อโจทก์มีคำสั ่งปลดจำเลยซึ ่งได้ร ับอนุญาตให้ศึกษาต่อให้ออกจากราชการฐานกระทำผิดวินัย 
ระหว่างที่จำเลยปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาข้อ ๙ จำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ทุนและเบี้ยปรับ 
ให้แก่โจทก์ตามเง ื ่อนไขในสัญญาข้อ ๙ ดังกล่าว แต่เมื ่อจำเลยขอกลับเข้าร ับราชการหลังจาก
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี  
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศใช้บังคับ โดยจำเลยแสดงความจำนงต่อโจทก์ว่า
ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนต่อ เนื่องจากยังชดใช้ทุนไม่ครบตามสัญญาและโจทก์ก็มี
คำสั่งรับบรรจุจำเลยที่ ๑ กลับเข้ารับราชการ ดังนี้ถือได้ว่าโจทก์ประสงค์จะให้จำเลยกลับเข้ารับราชการ
เพ่ือชดใช้ทุนตามสัญญาต่อไปนั่นเอง จำเลยจึงยังไม่ต้องรับผิดชำระเงินทุนและเบี้ยปรับแก่โจทก์ 
 
๖. คำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด 
  ไม่มี 
 
๗. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
  ไม่มี 
 
๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๘.๑ บันทึก เรื ่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐  
(กรณีนักศึกษาพยาบาลกระทำผิดระเบียบและถูกลงโทษ จะได้รับการล้างมลทินหรือไม่) (เรื่องเสร็จที่ ๖๓/๒๕๓๑)  

นางสาว ส. เป็นนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  
มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น หรือผู ้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  
หรือผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ตามที่บัญญัติไว้ในบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” ตามมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ แต่อย่างใด ส่วนข้อความในบทนิยามดังกล่าวที่ว่า “และให้หมายความรวมถึง
บุคคลใดที่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั ่งที ่ชอบด้วยกฎหมายซึ ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลง โทษ 
หรือลงทัณฑ์ทางวินัย” นั้น คำว่า “บุคคลใด” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น  
ที่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายอื ่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นที่เป็นการลงโทษทางวินัยเท่านั้น  
มิได้หมายความรวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่า นางสาว ส. เป็น “ผู้ถูกลงโทษทางวินยั” 



๖ 
 

ตามความหมายของบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติด ังกล่าว ด้วยเหตุนี้  นางสาว ส.  
จึงมิได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 

๘.๒ บันทึก เรื ่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา  พ.ศ. ๒๕๓๐  
(เมื ่อพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับแล้ว ข้าราชการตำรวจซึ ่งได้รับทัณฑ์ยังไม่ครบกำหนด  
และข้าราชการตำรวจซึ่งถูกเพิ่มทัณฑ์ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ จะต้องรับทัณฑ์ต่อไปหรือไม่)  
(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๗/๒๕๓๑) 

ประเด็นที ่หนึ ่ง  ผู ้ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยไม่ถึงออกจากราชการและได้รับทัณฑ์  
ยังไม่ครบกำหนดแล้วพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ก็มีผลใช้บังคับ ผู้ถูกลงทัณฑ์ดังกล่าวจะต้องรับทัณฑ์
ต่อไปจนครบกำหนดหรือไม่ นั้น เมื่อผู้ถูกลงทัณฑ์ได้รับทัณฑ์ไปแล้วบางส่วนก่อนวันที่พระราชบัญญัติ  
ล้างมลทินฯ ใช้บังคับ ผู้ถูกลงทัณฑ์จึงได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
ดังนั้น ผู้ถูกลงทัณฑ์จึงไม่ต้องรับทัณฑ์ต่อไปอีก 

ประเด็นที่สอง  ผู้ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยไม่ถึงออกจากราชการและได้รับทัณฑ์ไปแล้ว  
ต่อมาผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือได้มีคำเพิ่มทัณฑ์ถึงออกจากราชการโดยมีคำสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินฯ ใช้บังคับ แต่ได้ระบุวันออกจากราชการเป็นสองกรณี คือ “ทั้งนี้ ตั ้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” 
และ “ทั ้งนี้ ตั ้งแต่วันรับทราบคำสั ่งเป็นต้นไป” คำสั ่งเพิ ่มทัณฑ์ทั ้งสองกรณีส่งไปถึงผู ้ถูกลงทัณฑ์ 
ภายหลังวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับผู้ถูกลงทัณฑ์ในแต่ละกรณีจะต้องออกจากราชการหรือไม่ นั้น 
กรณีที ่ระบุว ันออกจากราชการว่า “ทั ้งนี้ ตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป” คำสั ่งเพิ ่มทัณฑ์ย่อมมีผลทำให้ 
ผ ู ้ถ ูกลงท ัณฑ ์ออกจากราชการต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่ออกคำส ั ่ งผ ู ้ถ ูกลงท ัณฑ ์จ ึ งต ้องออกจากราชการ  
ตามคำสั่งเพิ่มทัณฑ์ สำหรับกรณีที่ระบุวันออกจากราชการว่า “ทั้งนี้ ตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งเป็นต้นไป” นั้น  
เนื่องจากผู้ถูกลงทัณฑ์ได้รับทัณฑ์ตามคำสั่งลงทัณฑ์ครั้งแรกไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
และคำสั่งเพิ่มทัณฑ์มีผลใช้บังคับ ผู้ถูกลงทัณฑ์จึงได้รับการล้างมลทินฯ และไม่ต้องออกจากราชการ 
ตามคำสั่งเพิ่มทัณฑ ์

ประเด็นที่สาม  ผู้ถูกลงทัณฑ์ทางวินัย (กักขังมีกำหนดเจ็ดวัน) และได้รับทัณฑ์ 
ไปแล ้ว ต ่อมาผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาช ั ้นเหน ือได ้ม ีคำ ส ั ่ ง เพ ิ ่มท ัณฑ ์ เป ็นก ักข ังม ีกำหนดสามส ิบวัน  
โดยมีคำสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ แต่คำสั่งดังกล่าวส่งไปถึงต้นสังกัดภายหลัง 
วันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ ผู้ถูกลงทัณฑ์จะต้องรับทัณฑ์กักขังตามคำสั่งเพิ่มทัณฑ์หรือไม่ นั้น 
เมื่อผู้ถูกลงทัณฑ์ได้รับทัณฑ์กักขังตามคำสั่งที่ลงทัณฑ์ครั้งแรกไปแล้วจึงได้รับการล้างมลทิน และไม่ต้องรับ
ทัณฑ์กักขังตามคำสั่งเพิ่มทัณฑ์ 

๘.๓ บันทึก เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ (การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
ลงโทษข้าราชการคร ูซ ึ ่ งถ ูกลงโทษทางว ิน ัยก ่อนว ันท ี ่พระราชบ ัญญัต ิล ้างมลทินฯ  ใช ้บ ังคับ  
ภายหลังวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ) (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๒/๒๕๓๑) 

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนนาย บ. นาย ส.ก. และนาย ส.ท. 
และบุคคลทั้งสามไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
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ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งนำมาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลมตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ บุคคลทั้งสามจึงเป็น "ผู้ถูกลงโทษทางวินัย"  
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ และผู้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าวเป็นผู้ถูกลงโทษทางวนิัย
ในกรณีซึ ่งได้กระทำก่อนวันที ่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้ร ับโทษทั ้งหมดไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ ผู้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าวจึงได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ซึ่งบัญญัติให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีเช่นนี้มิได้เคยถูกลงโทษทาง
วินัยในกรณีนั้น การที่ต่อมากระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำแหน่งเหนือผู้สั่งลงโทษ  
จะสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษของจังหวัดเพชรบูรณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๒  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที ่ ๑๙ ลงวันที ่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ ่งนำมาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม 
ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยเห็นสมควรลดโทษนาย บ. 
และยกโทษนาย ส.ก. และนาย ส.ท. จึงไม่อาจกระทำได้ เพราะบุคคลทั้งสามซึ่งถูกลงโทษทางวินัยตาม 
คำสั่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ดังกล่าวนั้นได้รับการล้างมลทิน โดยถือว่าบุคคลทั้งสามมิได้เคยถูกลงโทษ  
ทางวินัยในกรณีตามคำสั่งของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว จึงไม่มีโทษที่กระทรวงศึกษาธิการจะสั่งลดโทษ  
หรือยกโทษให้อีกได ้

๘.๔ บันทึก เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของการเคหะ
แห่งชาติ ซึ ่งถูกลงโทษทางวินัยและได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติ ล้างมลทินในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐  
(เรื่องเสร็จที่ ๓๒๒/๒๕๓๑) 

ประเด็นที ่หนึ ่ง ถ้าผู ้ได้ร ับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินฯ ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในการเคหะแห่งชาติ การได้รับประโยชน์จากการล้างมลทินโดยถือว่า 
ผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษทางวินัยในกรณีนั้น จะทำให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเช่นเดียวกับ
พนักงานที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเลยหรือไม่ นั้น เห็นว่า โดยผลของมาตรา ๕ พนักงานของการเคหะ
แห่งชาติซ ึ ่งถูกลงโทษทางวิน ัยในกรณีซึ ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที ่ ๕ ธ ันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  
และได้ร ับโทษทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วก่อนหรือในวันที ่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ  
จึงเป็นผู้ได้รับการล้างมลทินและมีสิทธิสมบูรณ์เช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลายซึ่งไม่เคยรับโทษทางวินัย  

ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ประโยชน์แก่  
ผู ้ได้รับการล้างมลทินซึ ่งยังคงปฏิบัติงานอยู ่และผู ้ที ่ออกจากงานไปแล้วในกรณีใดบ้าง  นั ้น เห็นว่า  
สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ที ่ผ ู ้ได้ร ับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
จะเรียกร้องไม่ได้ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ นั้น หมายความว่าเป็นสิทธิหรือประโยชน์
ที่เสียไปแล้วเพราะการถูกลงโทษทางวินัยแต่ไม่หมายความถึงสิทธิหรือประโยชน์ที่พึงจะได้รับภายหลังจาก
การล้างมลทินแล้ว ดังเช่นสิทธิในการได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามข้อ ๔ (๙) ของข้อบังคับ 
การเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนพนักงานและค่าจ้างลูกจ้าง  ดังนั้น สิทธิที่จะไดร้ับ
การพิจารณาเล ื ่อนเง ินเด ือนซ ึ ่งเก ิดข ึ ้นภายหล ังกา รล ้างมลทินจ ึงไม ่ถ ูกจำก ัดตามมาตรา ๖  
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
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๘.๕ บันทึก เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ก.ค.จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยภายหลังที่พระราชบัญญัติ  
ล้างมลทินฯ ใช้บังคับแล้วได้หรือไม่) (เรื่องเสร็จที่ ๓๖๐/๒๕๓๑) 

ประเด็นที ่หนึ ่ง  การที่กรมสามัญศึกษามีคำสั่งลงโทษนาย บ. ให้ตัดเงินเดือน  
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป ต่อมาภายหลังจากที่ได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ
แล้ว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้อำนาจตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนฯ สั่งลดโทษเป็นภาคทัณฑ์หรือยกโทษ ได้หรือไม่ เห็นว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่อาจใช้
อำนาจตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ สั่งลดโทษเป็นโทษภาคทัณฑ์
หรือยกโทษได้ เพราะนาย บ. ได้รับการล้างมลทินแล้ว โดยถือว่านายบันลือชัยฯมิได้เคยถูกลงโทษ 
ทางวินัยในกรณีดังกล่าว จึงไม่มีโทษที่กระทรวงศึกษาธิการจะสั่งลดหรือยกโทษให้อีกได้ 

ประเด็นที่สอง  การที่กรมสามัญศึกษามีคำสั่งลงโทษนาย บ. ออกจากราชการ  
โดยคำสั่งระบุว่า "ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" ต่อมาภายหลังจากมีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ
แล ้ว  ก .ค .  จะใช ้อำนาจตามมาตรา ๗ (๕) แห ่ งพระราชบ ัญญ ัติ ระเบ ี ยบข ้ าราชการครูฯ  
รายงานนายกร ัฐมนตร ีเพ ื ่อส ั ่ งให ้กรมสาม ัญศ ึกษามีคำส ั ่งลดโทษลงเป็นโทษลดขั ้นเง ินเด ือน  
ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ หรือยกโทษได้หรือไม่ เห็นว่า กรณีนี้นาย บ. ได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ 
แห ่งพระราชบ ัญญัติล ้างมลทินฯ จ ึงถ ือว ่านาย บ. ม ิได ้ เคยถ ูกลงโทษทางว ิน ัยกรณีด ังกล ่าว   
ดังนั ้น การที ่ ก.ค.จะใช้อำนาจตามมาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ  
รายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือสั่งให้กรมสามัญศึกษามีคำสั่งลดโทษให้แก่นายบุญถิ่นฯ เป็นโทษลดขั้นเงินเดือน 
จึงไม่อาจกระทำได้ เพราะไม่มีโทษที่จะสั่งลดโทษหรือยกโทษให้อีกได้ 

ประเด็นที่สาม การที่กรมสามัญศึกษามีคำสั่งลงโทษปลดนาย ส. ออกจากราชการ 
โดยในคำสั่งระบุว่า "ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" แต่นาย ส. ได้รับทราบคำสั่งหลังจากที่พระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินฯ ใช้บังคับแล้ว กรมสามัญศึกษาจะดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั ่งดังกล่าวได้หรือไม่   
เห็นว่า เป็นกรณีที ่นาย ส. เป็น "ผู ้ถูกลงโทษทางวินัย" ในกรณีซึ ่งได้กระทำก่อนวันที ่ ๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับโทษไปแล้วก่อนวันที ่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ  ดังนั ้น นาย ส.  
จึงได้รับการล้างมลทินไปแล้วตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ แม้ว่านาย ส. จะได้รับทราบ
คำสั่งลงโทษหลังจากวันที่มีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับก็ตาม  ทั้งนี้ เพราะคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับ
แล้วตั้งแต่วันออกคำสั่ง มิใช่เริ ่มมีผลนับแต่วันที่ผู ้ถูกลงโทษทางวินัยได้รับทราบคำสั่ง การแจ้งคำสั่ง  
เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบถึงผลที่จะต้องได้รับตามคำสั่งเท่านั้น 

ประเด็นที่สี ่  การที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมีคำสั่ง
ลงโทษนาง ส. ให้ตัดเงินเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป แต่นาง ส. ได้ทราบคำสั่งภายหลัง
จากที่มีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
จะดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวต่อไปได้หรือไม่ การที่คำสั่งลงโทษนาย ส. กำหนดผลบังคับของ
คำสั่งว่า "ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" มีผลทำให้นาย ส. ถูกปลดออกจากราชการตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง  
คือ วันที ่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ นาย ส. จึงเป็น "ผู้ถูกลงโทษทางวินัย" ในกรณีซึ ่งได้กระทำก่อนวันที่  



๙ 
 

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้ร ับโทษไปแล้วก ่อนวันที ่พระราชบัญญัติล ้างมลทินฯใช้บ ังคับ  
ดังนั้น นาย ส. จึงได้รับการล้างมลทินไปแล้วตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ แม้ว่านาง ส.  
จะได้รับทราบคำสั่งลงโทษหลังจากวันที่มีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับก็ตาม  ทั้งนี้ เพราะคำสั่ง
นั้นมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันออกคำสั่ง มิใช่เริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้รับทราบคำสั่ง 
การแจ้งคำสั่งเป็นแต่เพียงการแจ้งให้ทราบถึงผลที่จะต้องได้รับตามคำสั่งเท่านั้น ฉะนั้น กรมสามัญศึกษา
จึงดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวได้ 

ประเด็นที่ห้า การสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมีคำสั่งลงโทษ
นาง ส. ให้ตัดเงินเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป แต่นาง ส. ได้รับทราบคำสั่งภายหลังจากที่
มีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจะดำเนินการ
ให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวต่อไปได้หรือไม่ เห็นว่า การที่คำสั่งลงโทษนาง ส. กำหนดผลบังคับของคำสั่ง
ตั ้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป มีผลทำให้นาง ส. เป็นผู้ที ่ถูกลงโทษตัดเงินเดือนตั้งแต่วันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ นาง ส. จึงเป็น "ผู้ถูกลงโทษทางวินัย" ในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๓๐ และได ้ร ับโทษบางส ่วนไปแล้วก ่อนว ันท ี ่พระราชบ ัญญัติล ้างมลทินฯ ใช ้บ ังคับ  
ดังนั้น นาง ส. จึงได้รับการล้างมลทินไปแล้วตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ แม้ว่านาง ส.  
จะได้รับทราบคำสั่งภายหลังจากวันที่มีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับก็ตาม  ทั้งนี้ เพราะคำสั่งนั้น 
มีผลใช้บังคับแล้วตั ้งแต่ว ันออกคำสั ่ง มิใช่เร ิ ่มมีผลในวันที ่ผ ู ้ถ ูกลงโทษทาง วินัยได้รับทราบคำสั่ง   
นาง ส. จึงต้องรับโทษตามคำสั่งดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลของการได้รับการล้างมลทินให้ถือว่า 
นาง ส. ม ิได ้เคยถูกลงโทษทางว ิน ัยน ับต ั ้งแต ่ว ันที ่พระราชบัญญัต ิล ้างมลทินฯ  มีผลใช ้บ ังคับ   
ฉะนั้น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจึงมีอำนาจตัดเงินเดือนนาง ส. ตามคำสั่งลงโทษ
ได้ตั ้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
ใช้บังคับเท่านั้น 

๘.๖ บันทึก เรื ่อง การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหารือปัญหาเกี ่ยวกับมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี  
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ.  ๒๕๓๐ (กรณ ีคำส ั ่ งลงโทษต ัดเง ิน เด ือนออกภายหลั ง  
วันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ) (เรื่องเสร็จที่ ๓๖๖/๒๕๓๑) 

ในกรณีที ่คำสั ่งลงโทษตัดเงินเดือนออกภายหลังวันที ่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
ใช้บังคับ โดยให้ตัดเงินเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป พนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ถูกลงโทษทางวินัยจะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ หรือไม่ 
เห็นว่า ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ที่บัญญัติว่า “...และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมด
หรือบางส่วนไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ...” นั้น ในกรณีที่หารือนี้ ก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ พนักงานของ กฟผ. ยังไม่ถูกลงโทษและยังไม่ได้รับโทษ ต่อมาหลังจากที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ผู้บังคับบัญชาของพนักงานดังกล่าวจึงได้ออกคำสั่งลงโทษพนักงานคนนั้น 
และแม้ว ่าตามคำสั ่งลงโทษนั ้นจะให้ต ัดเง ินเดือนตั ้งแต่เด ือนธันวาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไปก็ตาม  
พนักงานดังกล่าวก็ไม่อยู ่ในหลักเกณฑ์ที ่จะได้ร ับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ เพราะว่าขณะที่



๑๐ 
 

พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับคือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น พนักงานดังกล่าวยังไม่ได้  
ถูกลงโทษและยังไม่ได้รับโทษแต่อย่างใด 

๘.๗ บันทึก เรื ่อง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหารือปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ กรณีคำสั ่งลงโทษตัดเงินเดือนออกภายหลังวันที่
พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ (เรื่องเสร็จที่ ๓๗๙/๒๕๓๑) 

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ นั้น ในกรณีที่หารือนี้ ก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พนักงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางยังไม่ได้ถูกลงโทษ  
และยังไม่ได้รับโทษ ต่อมาหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ผู้บังคับบัญชาของพนักงานดังกล่าว 
จึงได้ออกคำสั่งลงโทษพนักงานนั้น และแม้ว่าตามคำสั่งลงโทษนั้นจะให้ตัดเงินเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 
๒๕๓๐ เป็นต้นไปก็ตาม พนักงานดังกล่าวก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ 
เพราะว ่าขณะที ่พระราชบ ัญญัต ิล ้างมลทินฯ ใช ้บ ัง ค ับ ค ือ ในว ันท ี ่  ๕ ธ ันวาคม ๒๕๓๐ นั้น  
พนักงานดังกล่าวยังไม่ได้ถูกลงโทษและยังไม่ได้รับโทษแต่อย่างใด  

๘.๘ บันทึก เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการล้างมลทินผู้กระทำความผิดวนิัย
ตามพระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ (เรื่องเสร็จที่ ๕๐๑/๒๕๓๑) 

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ บัญญัติว่า “ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดา 
ผู ้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับโทษ  
หรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ....” แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่านาย พ. ได้กระทำผิดวินัยเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นการกระทำผิดก่อนวันที่   
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ แต่นาย พ. ได้รับโทษภายหลังวันที ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ คือตามคำสั ่งลงวันที่  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ และได้ถูกตัดเงินเดือนตามคำสั่งนั้นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๑  กรณี ของนาย พ.  
จึงไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ นาย พ. จึงไม่ได้รับ 
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๘.๙ บันทึก เรื ่อง  ผลแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๓๐ กรณีคำสั่งลงโทษ 
ตัดเงินเดือนออกในขณะที่ผู้ถูกลงโทษถูกสั่งพักราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๔๐/๒๕๓๒) 

ประเด็นที่หนึ่ง  การที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติออกคำสั่ง
ลงโทษตัดเง ินเดือนนาย ธ. และนาย ว. ข้าราชการครูในขณะที ่บ ุคคลทั ้งสองถูกสั ่งพักราชการ  
โดยคำสั่งดังกล่าวระบุให้ตัดเงินเดือนบุคคลทั้งสอง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ และบุคคลทั้งสองได้รับ
การสั่งกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๑ ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
มีผลใช้บังคับแล้วนั้น บุคคลทั้งสองจะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  หรือไม่  
เห็นว่า  ตามข้อ ๑๒ (๓) แห่งกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยการสั ่งพ ักราชการการสั ่งให ้ออกจากราชการไว ้ก ่อน  
และการดำเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ซึ ่งนำมาใช้บังคับแก่ข้าราชการครู  



๑๑ 
 

โดยอนุโลมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ในการดำเนินเรื่องของ 
นาย ธ. และนาย ว. นั้น การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ในระหว่างที่ผู้ถูกลงโทษ  
ถูกสั่งพักราชการไม่อาจกระทำได้ ดังนั้น คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่ให้
ลงโทษตัดเงินเดือนนาย ธ. และนาย ว. จึงเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒ (๓) ดังกล่าว และการที่คำสั่ง
นั้นระบุให้ตัดเงินเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นาย ธ. และนาย ว. 
ถูกสั่งพักราชการก็ย่อมจะบังคับตามคำสั่งไม่ได้อยู่แล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับ บุคคลทั้งสองจึงไม่ใช่
เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยและได้รับโทษทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
นาย ธ. และนาย ว. จึงไม่ได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 

ประเด็นที่สอง  หากบุคคลทั้งสองไม่ได้รับการล้างมลทิน การตัดเงินเดือนบุคคล 
ทั้งสองตามคำสั่งนั้นจะตัดอย่างไร เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนที่ให้ตัดเงินเดือน
ในระหว่างที ่ผ ู ้ถ ูกลงโทษถูกส ั ่งพักราชการเป็นคำสั ่งที ่ ไม ่ม ีผลบังคับ สำนักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติจึงต้องมีคำสั่งลงโทษใหม่ โดยคำสั่งลงโทษนั้นจะต้องไม่มีผลย้อนหลังไปก่อน
วันที่บุคคลทั้งสองกลับเข้ารับราชการ และในการดำเนินการสั่งลงโทษดังกล่าวนี้ สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎคณะกรรมการข้าราชการครู ฉบับที่ ๑๐  
(พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบข้าราชการคร ู พ.ศ.  ๒๕๒๓ ว ่าด ้วย 
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน
พิจารณาซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วในขณะที่บุคคลทั้งสองกลับเข้ารับราชการ 

๘.๑๐ บันทึก เร ื ่อง หาร ือปัญหาตามพระราชบ ัญญัต ิล ้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา  พ.ศ.๒๕๓๐ 
(เจ้าหน้าที่ของคุรุสภาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยอยู่ในความหมายของบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” 
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯหรือไม่) (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๙/๒๕๓๒) 

ในการพิจารณาความหมายของข้อความที ่ว ่า “และให้หมายความรวมถึง 
บุคคลใดที่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ทางวินัย” ตามบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้างมลทินฯ นั ้น  จะต้องพิจารณาความหมายประกอบกับข้อความในตอนต้นของบทนิ ยามที ่ว่า  
“ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัย  
และต้องถือว่าคำว่า “บุคคลใด” ของข้อความในตอนท้ายที่ว่า “และให้หมายความรวมถึงบุคคลใด 
ที่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์  
ทางวินัย” หมายถึงบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งมิได้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม แต่ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผล
เช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย เช่น ข้าราชการที่ถูกลงโทษตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๑๗ ของธรรมนูญ 



๑๒ 
 

การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ และมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นต้น มิได้หมายความถึงบุคคลทั่ว ๆ ไปนอกจากบุคคลจำพวกต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว 

สำหรับกรณีตามปัญหาที่ว่า เจ้าหน้าที่ของคุรุสภาที่ถูกลงโทษทางวินัยอยู่ใน
ความหมายของบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 
หรือไม่ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ มาตรา ๔ ได้บัญญัติไว้แต่เพียงว่า ให้คุรุสภา  
เป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการและมีฐานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น และตามประกาศของคณะปฏิวัติ   
ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
มิได้กำหนดให้คุรุสภาเป็นส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และคุรุสภามิใช่ “หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของ” อันจะเข้าอยู่ในความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
คุรุสภาจึงไม่มีฐานะเป็นส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ของ
คุร ุสภาจึงมิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม  หรือผู ้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ   
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภาก็มิใช่ผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส ่วนท้องถ ิ ่น และมิใช ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานตามกฎหมายว ่าด ้วยล ักษณะปกครองท ้องท ี ่ด ้วย   
ดังนั ้น เจ ้าหน้าที ่ของคุร ุสภาที ่ถ ูกลงโทษทางวิ น ัยจึงมิใช ่ผ ู ้ถ ูกลงโทษทางวิน ัยตามความหมาย 
ของบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 

๘.๑๑ บันทึก เรื่อง การล้างมลทินผู้ถูกลงโทษทางวินัย (การบังคับใช้พระราชบัญญัติ  
ล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา  
๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ในระหว่างที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกลงโทษ
ทางวินัย) (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๐/๒๕๓๒) 

เมื่อข้าราชการพลเรือนผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ และได้มีการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนั้นต่อ ก.พ.ตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้ว ก.พ.ย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวที่จะต้องพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นต่อไปแล้วรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ ซึ่งการพิจารณาอุทธรณ์ของ 
ก.พ. นี้ เป็นการพิจารณาทบทวนในเนื้อหาสาระของเรื่องที่มีการอุทธรณ์ว่าได้มีการดำเนินการโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือไม่ ผู้อุทธรณ์ได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ และโทษท่ีผู้อุทธรณ์ได้รับนั้นเหมาะสมหรือไม่  
นอกจากนั ้น กรณีที ่มีการอุทธรณ์นี้ แม้ผู ้อุทธรณ์จะได้ร ับโทษไปแล้วไม่ว ่าบางส่วนหรือทั ้งหมด 
ก็ตาม เรื่องเหล่านี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำความผิดจริงหรือไม่ หรือโทษที่ผู้นั้นได้รับเป็นการเหมาะสม
หรือไม่ เพียงใด จนกว่าจะได้มีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นถึงที่สุดตามกฎหมาย ส่วนกฎหมายว่าด้วย
การล้างมลทินนั้นมีผลเป็นเพียงให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษมาก่อน ดังนั้น หากข้าราชการผู้ใดถูกลงโทษ
ทางวินัยและได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว ไม่ว่าในระหว่างการอุทธรณ์ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับโทษไป 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วก็ตาม ในระหว่างนั้นยังไม่อาจถือเป็นยุติได้ว่าข้าราชการผู้นั้นกระทำความผิด
จริงและต้องได้รับโทษตามคำสั่งนั้น จนกว่าจะได้มีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุด  ดังนั้น ในระหว่าง
การพิจารณาอุทธรณ์หากมีการตรากฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินใช้บังคับ กรณีจึงยังไม่อาจพิจารณาได้ว่า
ผู ้อุทธรณ์จะได้รับการล้างมลทินหรือไม่ จนกว่าการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะถึงที ่สุด ซึ ่งหากผล  
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา และให้ยกเลิกคำสั่ง



๑๓ 
 

ลงโทษผู้อุทธรณ์แล้ว กรณีเช่นนี ้ก็ถือได้ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทำความผิดและไม่เคยถูกลงโทษใด ๆ  
ทำให้กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินไม่มีผลต่อผู้อุทธรณ์ไปโดยปริยายเนื่องจากผู้อุทธรณ์ไม่มีมลทิน  
หรือโทษใด ๆ ที่จะต้องล้างโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทิน แต่หากผลการพิจารณา
อุทธรณ์ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์กระทำความผิดจริงแต่ได้มีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือเห็นด้วยตามอัตราโทษ 
ที่ผู้อุทธรณ์ได้รับก็ตาม กรณีนี้ก็ถือได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับการล้างมลทิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินแล้ว ส่วนปัญหาต่อไปที่ว่ากรณีนี้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยนั้นจะได้รับ  
การล้างมลทินหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อนั้น ๆ ของกฎหมายว่าด้วย  
การล้างมลทินหรือไม่  

อนึ ่ง มีข้อสังเกตไว้ว ่า นับแต่ได้ม ีการตรากฎหมายว่าด้วยการล้างมลทิน  
คือ ตั้งแต่พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.  ๒๔๙๙ จนถึงพระราชบัญญัติ
ล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา  
๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ปรากฏว่ากฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินดังกล่าวยังคงมีข้อที่ไม่ได้กล่าวถึง 
ปัญหาอันจะเกิดขึ้นดังในกรณีนี้อย่างเดียวกันอยู่ประการหนึ่ง คือ ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทิน  
ฉบับใดที่บัญญัติถึงกรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการล้างมลทินนั้นด้วยว่า 
เมื่อกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินใช้บังคับแล้วจะมีผลต่อการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวอย่างไร หรือไม่  
หรือจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์อย่างไร  ดังนั้น ในโอกาสต่อไปหากจะมีการตรากฎหมาย  
ว่าด้วยการล้างมลทินในทำนองเดียวกันนี้ขึ้นใช้บังคับอีก สมควรที่จะได้เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์
และผลของการอ ุทธรณ์ท ี ่ ได ้ย ื ่นไว ้ก ่อนว ันท ี ่กฎหมายว ่าด ้วยการล ้างมลทินใช ้บ ังค ับด ้วยว่า  
กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินมีผลต่อการอุทธรณ์อย่างไร หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ต่อไปอย่างไรด้วย 

๘.๑๒ บันทึก เรื ่อง ขอให้ทบทวนความเห็นปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ 
พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๗/๒๕๓๒) 

พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ.  ๒๕๓๐ มีเจตนารมณ์ที ่จะใช้บังคับแก่บุคคลซึ่ง 
เข้าลักษณะเป็น “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย”ตามความหมายในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ  
ผู้ซึ่งถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัยเท่านั้น มิได้มีความมุ่งหมายที่จะใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิได้
กระทำผิดวินัย แต่ถูกสั่งลงโทษไปโดยไม่ถูกต้องด้วย  ฉะนั้น หากผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือรายงาน 
การลงโทษตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ปรากฏว่า 
ผู้ถูกลงโทษมิได้กระทำผิดวินัย แต่ได้ถูกสั่งลงโทษไปโดยถูกต้อง ผู้ถูกลงโทษผู้นั้นจึงมิใช่ “ผู้ถูกลงโทษ 
ทางวินัย”ตามความหมายของบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย”ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพราะมิได้กระทำผิดวินัย และไม่อยู่ใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำแหน่งเหนือผู้สั่งลงโทษหรือนายกรัฐมนตรีย่อมมีอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ ที่จะสั่งให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ
ของผู ้บังคับบัญชาชั ้นต้นได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าผู ้ถูกลงโทษผู้นั ้นกระทำผิดวินัยจริง 



๑๔ 
 

ไม่ว ่าตามพฤติการณ์ของการกระทำผิดนั ้นผู ้กระทำควรจะได้ร ับโทษหนักขึ ้นหรือเบาลงก็ตาม   
ผู้ถูกลงโทษดังกล่าวย่อมเป็น”ผู้ถูกลงโทษทางวินัย”ตามความหมายของบทนิยามคำว่า “ผู้ถูกลงโทษ 
ทางวินัย” ในมาตรา ๓  แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ และโดยที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าว
ได้รับโทษตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไปแล้ว ผู้ถูกลงโทษทางวินัยผู้นั ้นจึ งได้รับการล้างมลทิน 
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำแหน่งผู้สั่งลงโทษตามมาตรา ๙๒ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๑๘ หรือนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๕)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไม่อาจสั่งเพ่ิมโทษหรือลดโทษให้แก่ผู้ถูกลงโทษ
ทางวินัยผู้นั้นได ้

๙.๑๓ บันทึก เรื่อง การล้างมลทินโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ.  ๒๕๓๐  
(เรื่องเสร็จที่ ๓๑๔/๒๕๓๒) 

การที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่ง ที่ ๒๙๔๗/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๐ 
ลงโทษปลดนาย ว. ออกจากราชการ โดยระบุให้มีผลบังคับตั้งแต่วันออกคำสั ่งเป็นต้นไป ซึ่งนาย ว.  
ได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว และกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่ง ที่ ๒๕๓๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๓๑ ให้นาย ว. กลับเข้ารับราชการ และลดโทษเป็นโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น โดยระบุให้มีผลบังคับ
ต้ังแต่วันออกคำสั่งเป็นต้นไป นั้น ย่อมถือได้ว่านาย ว. ยังเป็น “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย”ตามความหมายของ
บทน ิยามคำว ่า “ผ ู ้ถ ูกลงโทษทางว ิน ัย”ในมาตรา ๓ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิล ้างมลท ิน ฯ อยู่   
และโดยที ่นาย ว. ได้ร ับโทษปลดออกจากราชการตามคำสั ่งกรุงเทพมหานคร ที ่ ๒๙๔๗/๒๕๓๐  
ลงวันที ่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๐ ไปแล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัต ิล ้างมลทินฯ ใช้บ ังคับ นาย ว.  
จึงได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงไม่อาจ
ลงโทษลดขั้นเงินเดือนของนาย ว. สำหรับการกระทำผิดวินัยกรณีเดียวกันกับที่ได้รับโทษและได้รับ  
การล้างมลทินไปแล้วได้ 

๙.๑๔ บันทึก เรื ่อง ขอทบทวนการหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ  
ล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา  
๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ (เรื่องเสร็จที่ ๕๐๖/๒๕๓๒) 

การดำเน ินการทางว ิน ัยก ับผ ู ้กระทำผิดว ิน ัยต ้องแยกเป ็น ๒ กรณี คือ  
กรณีปกติที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินใช้บังคับ และกรณีที่มีกฎหมายว่ าด้วยการล้างมลทิน 
ใช้บังคับ ซึ่งการรายงานการลงโทษไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำแหน่งเหนือผู ้สั ่งลงโทษเพื่อพิจารณา  
ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๑๘ ก็ดี หรือการรายงานต่อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๗ (๕)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๒๓ ก็ดี 
เป็นขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยในกรณีปกติ แต่สำหรับกรณีท่ีมีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินใช้บังคับ  
จะต้องพิจารณากฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินควบคู่กันไปด้วย กล่าวคือ หากผู้ถูกลงโทษทางวินัยผู้ใด  
อยู ่ในเงื ่อนไขที ่กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินบัญญัติให้ได้รับการล้างมลทิน และผู ้นั ้นมิได้โต้แย้ง 
การถูกลงโทษด้วยการใช้สิทธิอุทธรณ์ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าวได้รับการล้างมลทินแล้ว 



๑๕ 
 

สำหรับกรณีตามปัญหาที่ขอให้ทบทวนนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการครู  
ที่ถูกลงโทษทางวินัยได้กระทำผิดวินัยก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยได้รับโทษทั้งหมดไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี  
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้บังคับ และมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ ผู้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าว
จึงได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ซึ่งผลของการได้รับการล้างมลทิน นั้น 
บทบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษทางวินัยในกรณีนั้น  ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา 
ซึ ่งมีตำแหน่งเหนือผู ้ส ั ่งลงโทษตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๕) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไม่อาจพิจารณาเกี ่ยวกับการดำเนินการทางวินัยกับผู ้ถ ูกลงโทษทางวินัยที ่ได ้รับ  
การล้างมลทินไปแล้วได้ 

อนึ่ง หากวินิจฉัยตามความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน ก.ค.ที่ว่า  
ถึงแม้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินใช้บังคับแล้วก็ตาม ควรรอให้การดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้น
เสียก่อน กล่าวคือ มีการรายงานการลงโทษไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำแหน่งเหนือผู้สั ่งลงโทษตาม  
มาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือรายงานนายกรัฐมนตรี 
ตามมาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำแหน่ง
เหนือผู้สั ่งลงโทษหรือนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเสร็จแล้ว จึงจะพิจารณาว่าผู้ถูกลงโทษทางวินัย ผู้ใด 
ได้ร ับการล้างมลทินหรือไม่ จะยิ ่งกลับเป็นผลร้ายแก่ผู ้ถ ูกลงโทษทางวินัย เพราะผู ้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีตำแหน่งเหนือผู้สั่งลงโทษหรือนายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเห็นว่า โทษตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
ไม่เหมาะสมและเห็นสมควรเพิ่มโทษก็ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าวต้องรับโทษหนักขึ้น  
และไม่ได้รับการล้างมลทิน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที ่ประชุมใหญ่กรรมการร่าง
กฎหมาย) จึงมีความเห็นว่า ผู้ถูกลงโทษทางวินัยที่ได้รับโทษไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 
ใช้บังคับ และผู้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าวมิได้อุทธรณ์การลงโทษ ผู้ถูกลงโทษทางวินัยผู้นั้นย่อมได้รับ 
การล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำแหน่งเหนือ 
ผ ู ้ส ั ่ งลงโทษตามมาตรา ๙๒ แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบข ้าราชการพลเร ือน พ.ศ.  ๒๕๑๘  
หรือนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๕) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไม่มีอำนาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าว 

๙.๑๕ บันทึก เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐  
กรณีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนออกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯใช้บังคับ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓/๒๕๓๓) 

มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีความมุ ่งหมายที ่จะให้ลบล้าง 
บรรดาโทษและทัณฑ์ทางวินัยแก่ผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  
ใช้บังคับ  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับโทษหรือทัณฑ์นั้นเสร็จสิ้นไปแล้วหรือได้รับไปเพียงบางส่วนในขณะนั้น  
ก็ตาม โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ สำหรับกรณีที่เป็นปัญหานี้
ปรากฏว่า ในขณะที ่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับในวันที ่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น  



๑๖ 
 

นาย ก. ยังมิได้ถูกลงโทษและยังมิได้รับโทษทางวินัยแต่อย่างใด เพราะโรงเรียนบ้านหนอกเพิ่งจะมีคำสั่ง 
ให้ลงโทษตัดเงินเดือนนาย ก. เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ฉะนั้น นาย ก. จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์  
ที่จะได้รับการล้างมลทินตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 

๙.๑๖ บันทึก เรื่อง สิทธิในการได้รับเงินโบนัสของพนักงานและลู กจ้างของการเคหะ
แห่งชาติซึ ่งถูกลงโทษทางวินัยและได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐  
(เรื่องเสร็จที่ ๒๙๙/๒๕๓๔) 

ส ิ ทธ ิ ห ร ื อประ โยชน ์ ใ ด  ๆ  ท ี ่ ผ ู ้ ไ ด ้ ร ั บกา รล ้ า งมลท ินตามมาตรา  ๔  
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะเรียกร้องไม่ได้ตามมาตรา ๖ นั้น หมายความว่า เป็นสิทธิ
หรือประโยชน์ที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้เสียไปเพราะการถูกลงโทษทางวินัย และเนื่องจากสิทธิการได้รับเงิน
โบนัสของผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาตินั ้นได้เกิดหรือเริ ่มมีขึ ้นตั ้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๓๑  
(๑ ตุลาคม ๒๕๓๐) คือ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีผลใช้บังคับ ผู้ปฏิบัติงาน  
ที่ถูกลงโทษทางวินัยก่อนพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีผลใช้บังคับ จึงเสียสิทธิที่จะได้รับเงิน
โบนัสของปีงบประมาณ ๒๕๓๑ ไปตั้งแต่ก่อนพระราชบัญญัติล้างมลทิน ฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีผลใช้ บังคับ  
โดยผลของข้อ ๘ แห่งข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ  ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสผู้ปฏิบัติงาน  
ที่กำหนดว่า “ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกลงโทษทางวินัยไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสของปีที่มีคำสั่งลงโทษทางวินัย 
ยกเว้นกรณีโทษภาคทัณฑ์” ดังนั้น สิทธิในการได้รับเงินโบนัสดังกล่าวจึงเป็นสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ  
ที่ผู ้ถูกลงโทษทางวินัยและได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ ได้เสียไปเพราะเหตุถูกลงโทษทางวินัย  
และไม่อาจเรียกร้องได้ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู ้ปฏิบัติงาน  
ของการเคหะแห่งชาติซึ่งถูกลงโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และได้รับการล้างมลทิน
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งผู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในการเคหะแห่งชาติ
และผู้ที่ได้ออกจากการเคหะแห่งชาติไปแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสของปีงบประมาณ ๒๕๓๑ 

๙.๑๗ บันทึก เรื่อง การล้างมลทินแก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยให้มีผลย้อนหลัง
ไปถึงวันกระทำความผิด (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๐/๒๕๓๕) 

พ.ต.ท. จ. ได้ขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ โดยไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการและกรมตำรวจได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วปรากฏผลว่า  
พ.ต.ท. จ. ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอันเป็นการกระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ต่อมา อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๓  
ให้ไล่ พ.ต.ท. จ. ออกจากราชการ กรมตำรวจจึงได้มีคำสั่งที่ ๙๕๕/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓  
ไล่ พ.ต.ท. จ. ออกจากราชการตั ้งแต่ว ันที ่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ซึ ่งเป็นวันละทิ ้งหน้าที ่ราชการ  
กรณีจึงมีปัญหาว่า การที่ พ.ต.ท. จ. ได้กระทำผิดวินัยก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ใช้บังคับ แต่กรมตำรวจได้มีคำสั่งลงโทษให้ไล่ออกจากราชการหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
โดยมีผลย้อนหลังไปลงโทษตั้งแต่วันกระทำความผิดดังกล่าว พ.ต.ท. จ. จะอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับ 
การล้างมลทินหรือไม่ 

ในประเด็นดังกล่าวเห็นว่า การออกจากราชการของข้าราชการตำรวจเพราะถูกสั่ง
ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกนั้น มาตรา ๔๖  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ



๑๗ 
 

ตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้บัญญัติให้วันออกจากราชการในกรณีดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่ ก.ตร. กำหนด 
ซึ่งตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อันเป็นระเบียบที่
ออกตามบทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดในข้อ ๓ (๒) ว่า ปกติการสั่งลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก  
มิให้สั่งให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการสั่งลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการในกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่กลับมา
ปฏิบัติราชการอีก ให้สั่งลงโทษตั้งแต่วันละทิ้ง หน้าที่ราชการ  ฉะนั้น การที่กรมตำรวจได้มีคำสั่งลงโทษ 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปลงโทษไล่ พ.ต.ท. จ. ออกจากราชการตั้งแต่วันละทิ้งหน้าที่ราชการตามข้อเท็จจริง
ข้างต้น จึงเป็นการปฏิบัติไปตามข้อ ๓ (๒) ของระเบียบ ก.ตร. ดังกล่าว และผลของคำสั่งนี้ทำให้ต้องถือว่า  
พ.ต.ท. จ. ได้รับโทษให้ไล่ออกจากราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ตามที่ระบุในคำสั่ง 
เป็นต้นมา พ.ต.ท. จ. จึงเป็นผู้ที่ได้กระทำผิดก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และได้รับโทษโดยผลของกฎหมาย
ไปแล้วก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ อันเป็นวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้บังคับ  
พ.ต.ท. จ. ย่อมเป็นผู้ที ่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยให้ถือว่ามิได้เคยถูกลงโทษทางวินัยในกรณีนั้นด้วย 

 
๙. การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ 
  ไม่มี 
 
๑๐. เอกสารอ่ืน 
  ไม่มี 
 
หมายเหตุ - คำอธิบายนี ้มีขึ ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั ้น ส่วนการจะ 
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั ้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ  
และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 


