
การล้างมลทิน : กรณีผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
                             

                                                                            ร้อยต ำรวจโทหญิง สุทธมิำ พิพัฒน์พิบูลย์1                       
ควำมน ำ 

                    กฎหมำยล้ำงมลทินเพ่ือล้ำงโทษให้แก่ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย บัญญัติครั้งแรกในพระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทินในโอกำสครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499 หลังจำกนั้นได้มีกฎหมำยล้ำงมลทินให้แก่ผู้
ถูกลงโทษทำงวินัย  ในโอกำสส ำคัญของประเทศอีก 4 ฉบับ คือ พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในโอกำสสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2526  พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษำ 60 พรรษำ  พ.ศ. 2530  พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี  พ.ศ. 2539 และ
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ 
80 พรรษำ พ.ศ. 2550 โดยหลักกำรส ำคัญของกฎหมำยล้ำงมลทินคือ กำรให้อภัยทำนและให้โอกำสผู้
ถูกลงโทษทำงวินัยที่อยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับล้ำงมลทิน ไม่ต้องมีมลทินกรณีถูกลงโทษทำงวินัยอีกต่อไป โดย
กฎหมำยให้ถือว่ำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยเมื่อได้รับกำรล้ำงมลทินแล้วเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษในกรณีควำมผิดนั้น ๆ 
แต่ทั้งนี้กำรล้ำงมลทินไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับกำรล้ำงมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ 
ทั้งสิ้น และเป็นกำรลบล้ำงโทษเท่ำนั้นมิได้เป็นกำรลบล้ำงกำรกระท ำ 

                    เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยล้ำงมลทินให้ชัดเจน ในบทควำมนี้จึงได้ศึกษำหลักเกณฑ์
กำรล้ำงมลทินตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ พ.ศ. 2550 ประกอบควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำในประเด็นต่ำง ๆโดย
หวังว่ำจะเกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้เกี่ยวข้องต่อไป  
 

เงื่อนไขของกำรได้รับกำรล้ำงมลทิน  ตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ พ.ศ.2550 

                มำตรำ 5  ให้ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือในวันที่ 
5 ธันวำคม 2550 และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น 

                จำกบทบัญญัติมำตรำ 5 ผู้อยู่ในข่ำยได้รับกำรล้ำงมลทิน คือ 
1. ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย ตำมควำมหมำยในมำตรำ 3 ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย หมำยควำมว่ำ  

ผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือค ำสั่งของ
กระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ และให้
หมำยควำมรวมถึงผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยซึ่งมีผลเช่นเดียวกับกำรถูกลงโทษ
หรือลงทัณฑ์ทำงวินัย 

ในเรื่องควำมหมำยของผู้ถูกลงโทษทำงวินัยตำมมำตรำ 3 นี้ มีค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (คณะที่ 11) เรื่องเสร็จที่ 162/2551 วินิจฉัยว่ำโดยเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ 
พ.ศ. 2550 ที่ล้ำงมลทินให้แก่ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยนั้น มุ่งประสงค์จะใช้บังคับแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเท่ำนั้น มิได้
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มุ่งประสงค์จะใช้บังคับแก่บุคคลโดยทั่วไป  ดังนั้น กรณีของผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักขังหรือผู้ถูกกักกันที่ถูกลงโทษทำง
วินัยตำมพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พุทธศักรำช 2479 จึงไม่อยู่ในควำมหมำยของบทนิยำมค ำว่ำถูกลงโทษทำง
วินัย 
                   2. ไดก้ระท ำผิดวินัยก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวำคม 2550 และ 

       3. ได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวำคม 2550 ค ำวำ “ได
รับโทษทางวินัยหรือรับทัณฑ หมำยถึง มีค ำสั่งลงโทษและรับโทษไปแล้วทั้งหมดหรือบำงส่วนกอนหรือในวันที่ 5 
ธันวำคม 2550  แม้วำค ำสั่งลงโทษนั้นจะออกหลังวันที่ 5 ธันวำคม 2550  แตถ้ำค ำสั่งนั้นก ำหนดใหมีผลย้อนหลัง
ไปกอนหรือในวันที่ 5 ธันวำคม 2550 ตำมระเบียบ ก.พ. วำด้วยวันออกจำกรำชกำรของ 
ขำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่มีผลใช้บังคับในขณะออกค ำสั่ง  ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยตำมค ำสั่งที่มีผลย้อนหลัง
ดังกล่ำวก็เป็นผู้ได้รับกำรล้ำงมลทิน เช่น กรณีข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำรเมื่อ 30 กันยำยน 2550 แต่มีกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยมำก่อนหน้ำนี้ และผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรหลังวันที่ 5 ธันวำคม 2550 
กรณีนี้จะต้องออกค ำสั่งไล่ออกจำกรำชกำรย้อนหลังไปในวันที่ 30 กันยำยน 2550  
 

กรณีผู้ถกูสั่งให้ออกจำกรำชกำรอันมิใช่เป็นกำรลงโทษทำงวินัยและผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 

            มำตรำ 6  บรรดำผูถูกสั่งใหออกจำกรำชกำรอันมิใชเปนกำรลงโทษทำงวินัยกอนหรือ 
ในวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2550  และบรรดำผูถูกด ำเนินกำรทำงวินัยในกรณีกระท ำผิดวินัยซึ่งผูบังคับบัญชำ
ไดสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษกอนหรือในวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2550 ใหผูนั้นไมตองถูกพิจำรณำเพ่ิมโทษหรือถูก
ด ำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ ตอไป 

จำกบทบัญญัติมำตรำ 6  มีบุคคลที่ได้รับประโยชน์จำกกฎหมำยล้ำงมลทิน 2 กลุ่ม คือ    ผู
ถูกสั่งใหออกจำกรำชกำร ก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวำคม 2550 จะไมถูกพิจำรณำในทำงท่ีจะเปลี่ยนแปลงค ำสั่ง
จำกใหออกเปนโทษทำงวินัย (ปลดออกหรือไลออกจำกรำชกำร  และผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัยในกรณีกระท ำ
ผิดวินัยซึ่งผูบังคับบัญชำไดสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษกอนหรือในวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2550   จะไม่ถูก
พิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ อีกต่อไป 

ในกรณีนี้มีค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ที่ประชุมร่วมกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ 1 
คณะที่ 2 และคณะที่ 11) - เรื่องเสร็จที่ 234/ 2552 วินิจฉัยสรุปได้ดังนี้  

1. กรณีผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรและมีค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำร
อันมิใช่เป็นกำรลงโทษทำงวินัย หรือมีค ำสั่งให้ยุติเรื่องหรืองดโทษ ก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ 
พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์จำกกำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว แม้ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะมีมติว่ำเป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยร้ำยแรง ผู้บังคับบัญชำจึงไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป   

2. กรณีที่ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรและผู้นั้นได้รับโทษทั้งหมดหรือ
บำงส่วนแล้ว ต่อมำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติว่ำกระท ำควำมผิดวินัยร้ำยแรง แต่ในระหว่ำงที่ผู้บังคับบัญชำ
ก ำลังด ำเนินกำรอยู่นั้น พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ จึงเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ท ำให้
ได้รับกำรล้ำงมลทิน ตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้ว จึงไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้นั้นได้
อีกต่อไป แต่หำกผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัยยังไม่ได้รับโทษทำงวินัยตำมเงื่อนไขที่จะท ำให้ได้รับกำรล้ำงมลทิน



ตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ พ.ศ. 2550 ผู้บังคับบัญชำสำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยกับ 
ผู้นั้นตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติต่อไปได ้

3. กรณีท่ีมีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชำมีค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรอันมิใช่
เป็นกำรลงโทษทำงวินัย หรือสั่งให้ยุติเรื่องหรืองดโทษ ต่อมำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติว่ำกระท ำควำมผิด
วินัยร้ำยแรงภำยหลังจำกที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ ซึ่งมีผลท ำให้ไม่อำจ
ด ำเนินกำรเพ่ิมโทษหรือด ำเนินกำรทำงวินัยในมูลกรณีเดียวกันได้อีกต่อไป ดังนั้น ภำยหลังจำกที่ผู้นั้นได้รับ
ผลจำกกำรล้ำงมลทินแล้ว แม้ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติว่ำกระท ำควำมผิดวินัยร้ำยแรง ก็ตำม 
ผู้บังคับบัญชำย่อมไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป 

 

กรณีผู้ถูกลงโทษทำงวินัยที่อยู่ในข่ำยได้รับกำรล้ำงมลทิน อุทธรณ์ค ำสั่ง 

           ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยซึ่งกระท ำผิดก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวำคม 2550 และได้รับโทษหรือรับ
ทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวำคม 2550   หำกมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่ง ผู้นั้นได้รับ
กำรล้ำงมลทินทันทีที่พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ คือวันที่ 5 ธันวำคม 2550  

กรณีผู้ถูกลงโทษทำงวินัยที่อยู่ในข่ำยได้รับกำรล้ำงมลทินใช้สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่ง  ไม่ปรำกฏว่ำ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทินฉบับใดบัญญัติถึงกรณีดังกล่ำวว่ำ เมื่อกฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทินใช้บังคับแล้ว
จะมีผลต่อกำรอุทธรณ์ค ำสั่งอย่ำงไร หรือไม่  หรือจะต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์อย่ำงไร ในทำงปฏิบัติ
จึงยึดแนวทำงตำมค ำวินิจฉัยกฤษฎีกำและกำรตอบข้อหำรือของส่วนรำชกำรที่หำรือมำยังส ำนักงำน ก .พ. 
สรุปได้ดังนี้ 
 1. เมื่อข้ำรำชกำรที่อยู่ในข่ำยได้รับกำรล้ำงมลทินได้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษก่อนหรือหลังวันที่
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินฯ ใช้บังคับ องค์กรพิจำรณำอุทธรณ์มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจำรณำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป  แม้ผู้อุทธรณ์จะได้รับโทษไปแล้วไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดก็ตำม กรณีจึงยังไม่อำจ
พิจำรณำได้ว่ำผู้อุทธรณ์จะได้รับกำรล้ำงมลทินหรือไม่ จนกว่ำกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์จะถึงที่สุด ซึ่งหำก
ผลกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ปรำกฏว่ำผู้อุทธรณ์มิได้กระท ำควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำ และให้ยกเลิกค ำสั่ง
ลงโทษผู้อุทธรณ์แล้ว กรณีเช่นนี้ก็ถือได้ว่ำผู้อุทธรณ์มิได้กระท ำควำมผิดและไม่เคยถูกลงโทษใด ๆ ท ำให้
กฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทินไม่มีผลต่อผู้อุทธรณ์ไปโดยปริยำย เนื่องจำกผู้อุทธรณ์ไม่มีมลทินหรือโทษใด ๆ 
ที่จะต้องล้ำง (สรุปหลักที่ได้จำกค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ 37/2527 และเรื่องเสร็จที่ 
210/2532 วินิจฉัยไว้ในท ำนองเดียวกัน)  
   2. กำรพิจำรณำอุทธรณ์จะเพ่ิมโทษไม่ได้ (มติ ก.พ. ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2531 วันที่ 4 
มกรำคม 2531 สรุปได้ว่ำ กำรอุทธรณ์นั้น แม้ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับกำรล้ำงมลทินตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรล้ำงมลทินฯ ก็ตำม ก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. 2518 ได้ภำยในวันเวลำอำยุอุทธรณ์ตำมกฎหมำย และผู้ที่อุทธรณ์ไว้แล้วผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์
จะต้องพิจำรณำอุทธรณ์ต่อไป  กำรพิจำรณำอุทธรณ์จะพิจำรณำด ำเนินกำรได้แต่เฉพำะในทำงที่ยกอุทธรณ์ 
ยกโทษ ลดโทษ หรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งเป็นให้ออกจำกรำชกำรที่มิใช่เป็นกำรลงโทษทำงวินัย ซึ่งเป็นไป
ในทำงท่ีเป็นคุณเท่ำนั้น จะพิจำรณำด ำเนินกำรในทำงเพ่ิมโทษไม่ได้)  
  3. กรณีพิจำรณำอุทธรณ์แล้วให้ลดโทษจำกปลดออกหรือไล่ออกเป็นโทษวินัยไม่ร้ำยแรง 
ส่วนรำชกำรต้นสังกัดตองออกค ำสั่งลดโทษผูนี้จำกปลดหรือไลออกเปนลงโทษวินัยอยำงไมรำยแรง ตั้งแต
วันที่สั่งใหกลับเขำรับรำชกำร แตเนื่องจำกผูนี้ไดรับกำรลำงมลทินแลวสวนรำชกำรนั้นจึงไมอำจลงโทษ 



ทำงวินัยตำมค ำสั่งดังกลำวได้  (จำกหนังสือตอบข้อหำรือของส ำนักงำน ก.พ. ลับ ที่ นร 0713/ล 612  
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2531) 
              โดยสรุป กำรล้ำงมลทินให้แก่ผู้ถูกลงโทษทำงวินัย เป็นกำรลบล้ำงโทษแต่ไม่ล้ำงกำรกระท ำ 
และไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับกำรล้ำงมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น   และหำก 
ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยและเป็นผู้ได้รับกำรล้ำงมลทินมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่ง ผู้นั้นได้รับกำรล้ำงมลทินทันทีในวันที่ 
กฎหมำยล้ำงมลทินมีผลใช้บังคับ แต่หำกใช้สิทธิอุทธรณ์  องค์กรพิจำรณำอุทธรณ์ก็ต้องพิจำรณำอุทธรณ์
ต่อไปตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยพิจำรณำเพ่ิมโทษไม่ได้ หำกผลกำรพิจำรณำปรำกฏว่ำผู้อุทธรณ์ไม่มีควำมผิดและ
สั่งยกโทษ จึงไม่มีโทษให้ล้ำงมลทิน  ถ้ำพิจำรณำได้ว่ำยังมีโทษอยู่ ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ถูกลงโทษเพรำะกระท ำผิด
วินัยและได้รับกำรล้ำงมลทิน 
              
  


