
หลักการของพระราชบัญญัติ 
ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 

มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา  พ.ศ. 2550 
(ในสวนที่เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ) 

_____________   

  หลักการโดยทั่วไปของพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเหมือนกับพระราชบัญญัติ 
ลางมลทินฯ พ.ศ. 2539  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการลางมลทินใหแกผูถูกลงโทษทางวินัย  
ถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือถูกดําเนินการทางวินัย   

บุคคลผูอยู ในขายที่จะไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินฯ พ.ศ. 2550   
(ดานวินัยและการออกจากราชการ) ไดแก ผูถูกลงโทษทางวินัย  ผูถูกสั่งใหออกจากราชการ  
และผูถูกดํา เนินการทางวินัย  ตามที่บัญญัติไว ในมาตรา  3  มาตรา  5  และมาตรา  6  
ตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว 1 ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได  ดังนี้ 

  1.  กรณีผูถูกลงโทษทางวินัยซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรืออยางไม
รายแรงอยูกอนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 (ผูที่กระทําผิดวินัยหลังจากวันที่  5  ธันวาคม 
2550  จะไมไดรับการลางมลทินแตอยางใด)  และไดรับโทษทางวินัยหรือรับทัณฑ (เชน   
การลงทัณฑเพิ่มเวรยามตาม พ.ร.บ. ราชทัณฑฯ) ไปกอนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 
ท้ังหมดหรือบางสวน 
  อนึ่ง  คําวา “ไดรับโทษทางวินัยหรือรับทัณฑ”  หมายถึง  มีคําสั่งลงโทษและ 
รับโทษไปแลวกอนหรือในวันที่  5  ธันวาคม  2550  แมวาคําสั่งลงโทษนั้นจะออกหลังวันที่   
5 ธันวาคม 2550  แตถาคําสั่งนั้นกําหนดใหมีผลยอนหลังไปกอนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม  
                                                 

1  มาตรา 3 “ผูถูกลงโทษทางวินัย”  หมายความวา  ผูถูกลงโทษหรือลงทัณฑเพราะกระทาํผิดวินัยตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
และใหหมายความรวมถึงผูถูกลงโทษหรือลงทัณฑโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งมีผลเชนเดยีวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย 

      มาตรา 5  “ใหลางมลทินใหแกบรรดาผูถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งไดกระทํากอนหรือในวันที่ 5  ธันวาคม พ.ศ. 2550  และ
ไดรับโทษหรือรับทัณฑทั้งหมดหรือบางสวนไปกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษหรือลง
ทัณฑทางวินัยในกรณีนั้น ๆ” 

        มาตรา  6  “บรรดาผูถูกสั่งใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัยกอนหรือในวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ. 2550  
และบรรดาผูถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัยซึ่งผูบังคับบัญชาไดสั่งยุติเร่ืองหรืองดโทษกอนหรือในวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ. 
2550  ใหผูนั้นไมตองถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ  ตอไป” 
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2550  ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535  
ก็ถือวาคําสั่งนั้นมีผลตั้งแตวันที่ยอนไป   ตัวอยางเชน  นายเดช  เปนขาราชการระดับ 6  ถูก
กรมตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน
เปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน  ตั้งแตวันที่  1  ธันวาคม  2550  และไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
อีกเลย  จนถึงวันออกคําสั่งลงโทษ(ไลออกจากราชการ)  ในวันที่  25  ธันวาคม  2550 โดย
คําสั่งใหมีผลยอนหลังไปยังวันแรกที่ละทิ้งหนาที่ราชการคือวันที่  1  ธันวาคม  2550  ดังนี้  
นายเดชยอมไดรับการลางมลทินเพราะถือวาถูกไลออกจากราชการไปแลวกอนวันที่  5  
ธันวาคม  2550  (เทียบเคียงจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการรางกฎหมาย
ที่ 2) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2526) 

  นอกจากนี้  คําวา “ไดรับโทษ.......... บางสวน”  หมายความวา  ผูถูกลงโทษ
ไดรับโทษแลว  แตการบังคับตามคําสั่งลงโทษยังไมครบ กฎหมายลางมลทินฯ  ใชบังคับ 
เสียกอน  จึงทําใหโทษที่เหลือไมสามารถบังคับตอไปได  เพราะถือวาไดรับการลางมลทิน 
ไปแลว  ดังนั้น จึงทําใหเห็นวาไมจําเปนตองไดรับโทษทั้งหมดกอนหรือในวันที่  5  ธันวาคม  
2550  โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน  ตัวอยางเชน  นายดอน  ขาราชการ 
กรมหนึ่งถูกอธิบดีสั่งลงโทษตัดเงินเดือน  5 % เปนเวลา  3  เดือน ตั้งแตเดือนธันวาคม  2550 
เปนตนไป  กรณีนี้เคยมีผูหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาวา  ปกติการตัดเงินเดือนของ 
สวนราชการจะกระทําเมื่อถึงเวลาที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเงินเดือนตอนปลายเดือน  จะถือวา
ผูนี้ไดรับโทษกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติลางมลทินฯ ใชบังคับไดหรือไม  อยางไร   
ซึ่งความเห็นของที่ประชุมใหญของกรรมการรางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวา  
แมปกติการรับเงินเดือนจะกระทํากันในตอนปลายเดือนก็ตาม  แตเงินเดือนสามารถคํานวณ
เปนรายวันได  ดังนั้น เมื่อคําสั่งลงโทษระบุใหเริ่มตัดเงินเดือนตั้งแตเดือนธันวาคม  ก็เทากับ
เริ่มตัดเงินตั้งแตวันที่  1  ธันวาคม 2550 เปนตนมาถึงวันที่  4  ธันวาคม 2550  หลังจากนั้น
ตั้งแตวันที่  5  ธันวาคม 2550 เปนตนไปผูนี้ไดรับอานิสงสของกฎหมายลางมลทินแลว เพราะ 
พระราชบัญญัติลางมลทินฯ พ.ศ. 2550  มีผลใชบังคับในวันที่ 5 ธันวาคม 2550  จึงตอง
คํานวณเงินเดือนที่จะตัดตามคําสั่งลงโทษไดเพียง 4  วันเทานั้น  (เทียบเคียงจากหนังสือตอบ
ขอหารือของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/349  ลงวันที่  1  มีนาคม 2531) 
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  2.  กรณีผูถูกสั่งใหออกจากราชการซึ่งมิใชการลงโทษวินัย  ถูกสั่งใหออกจาก
ราชการกอนหรือในวันที่  5  ธันวาคม  2550  : กรณีนี้จะพิจารณาเพียงวา  คําสั่งใหออกจาก
ราชการนั้นมีผลใชบังคับกอนหรือในวันที่  5  ธันวาคม 2550  โดยไมตองพิจารณาถึงการ
กระทําวามีการกระทําเมื่อใด 

  3.  กรณีผูถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัยซึ่งผูบังคับบัญชาไดสั่ง 
ยุติเรื่องหรืองดโทษกอนหรือในวันที่ 5  ธันวาคม 2550  ผูถูกดําเนินการทางวินัยคือ ผูที่ถูก 
สอบสวนวินัยอยางไมรายแรงหรืออยางรายแรงแลวปรากฏวาไมมีความผิด จึงสั่งยุติเรื่อง หรือ
มีความผิดแตเปนความผิดเล็กนอย  จึงใหงดโทษเปนวากลาวตักเตือนหรือทําทัณฑบนเปน
หนังสือ 

ผลของการลางมลทิน 

  1.  ใหถือวาผูถูกลงโทษทางวินัยหรือลงทัณฑนั้นมิไดเคยถูกลงโทษหรือลง
ทัณฑทางวินัยในกรณีนั้น ๆ  

  2.  ผูถูกสั่งใหออกจากราชการ  จะไมถูกพิจารณาในทางที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่ง 
จากใหออกเปนโทษทางวินัย เชน ถูกสั่งใหออกเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวน  หากจะใหรับราชการตอไปอาจเกิดความเสียหายแกราชการตามมาตรา  116 พ.ร.บ. 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  เมื่อไดรับการลางมลทินตามกฎหมายลางมลทินฉบับนี้
แลวจะพิจารณาในทางที่เปลี่ยนแปลงเปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการมิได  เปนตน 

  3.  ผูถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัยและผูบังคับบัญชาไดสั่งยุติ
เรื่องหรืองดโทษ กอนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม  2550  จะไมถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ  อีก
เชน  กรมไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการแลวสั่งยุติเรื่อง (คือไมมีมูล
เปนความผิดวินัย)  หรืองดโทษ (คือ เห็นวาเปนความผิดวินัยเพียงเล็กนอย  ยังไมควรลงโทษ 
แตอาจมีการวากลาวตักเตือนหรือทําทัณฑบนเปนหนังสือไว)  แลวรายงาน  อ.ก.พ. กระทรวง 
ดังนี้ เมื่อกฎหมายลางมลทินออกใชบังคับ  และเรื่องเขาสูการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเห็นวาตามขอเท็จจริงควรสั่งลงโทษ  กรณีเชนนี้ไมอาจกระทําได 
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  4.  ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูไดรับการลางมลทินในอันที่จะเรียกรองสิทธิหรือ
ประโยชนใด ๆ  เชน ถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนไปกอนที่ พ.ร.บ.ลางมลทินฯ ใชบังคับ  จะ
เรียกรองเงินที่ถูกตัดไปแลวคืนไมได    หรือกรณีถูกสั่งใหออก  ปลดออก หรือไลออกไปแลว 
ก็จะเรียกเงินเดือนระหวางที่ตนถูกสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการคืนไมได   
เปนตน   

  5.  เรื่องที่อยูระหวางการอุทธรณคําสั่งลงโทษ  ถือวาการลงโทษยังไมถึงที่สุด   
เพราะผูถูกลงโทษยังโตแยงการลงโทษอยู  ยังไมอาจนําการลางมลทินไปใชกับกรณีอุทธรณ
ไดทันที   ดังนั้น  ในการพิจารณาอุทธรณจึงยังดําเนินการตอได  และสามารถพิจารณาในทาง
เปนคุณได  แตจะเพิ่มโทษใหหนักขึ้นไมได  เพราะการเพิ่มโทษจะทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมแกผูถูกลงโทษ  เนื่องจากโทษเดิมนั้นอยูในขายไดรับการลางมลทินฯ  อยู  สวนการถอน
อุทธรณกอนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จ ผูอุทธรณสามารถกระทําไดโดยถือวาผูนั้นสละ
สิทธิอุทธรณและยังคงเปนผูถูกลงโทษทางวินัยที่อยูในขายไดรับการลางมลทินตามเดิม 

  ขอสังเกต   ในกรณีที่อุทธรณคําสั่งลงโทษปลดหรือไลออกจากราชการตอ 
ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาแลวมีมติใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการใหลดโทษจาก
ปลดหรือไลออกเปนโทษทางวินัยไมรายแรงสถานอื่น ไดแก   ลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  
ภาคทัณฑ เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการตามมติ ก.พ.  มีกฎหมายวาดวยการลางมลทินใชบังคับ  
ดังนี้  สวนราชการตนสังกัดตองออกคําสั่งลดโทษผูนี้จากปลดหรือไลออกเปนลงโทษวินัย
อยางไมรายแรง  ตั้งแตวันที่สั่งใหกลับเขารับราชการ  แตเนื่องจากผูนี้ไดรับการลางมลทินแลว  
สวนราชการนั้นจึงไมอาจลงโทษทางวินัยตามคําสั่งดังกลาวได  (เทียบเคียงจากหนังสือตอบ
ขอหารือของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0713/ ล 612  ลงวันที่  30  กันยายน 2531)  

  6.  การรายงานการดําเนินการทางวินัย  ตามมาตรา 109  แหง พ.ร.บ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ยังคงตองดําเนินการอยู  ทั้งนี้  เพื่อใหโอกาสผูบังคับบัญชา
หรือองคกรที่เหนือข้ึนไปไดตรวจสอบวา  เรื่องดังกลาวอยูในเกณฑไดรับลางมลทินหรือไม  
อยางไร    เพราะบางเรื่องตนสังกัดพิจารณาวาผูถูกลงโทษทางวินัยไดรับลางมลทิน   
แตขอเท็จจริงปรากฏวาไมเขาตามหลักเกณฑที่จะไดรับการลางมลทินขางตน   
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  นอกจากนี้  สํานักงาน ก.พ. เคยมีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/136   
ลงวันที่  23 เมษายน 2540  เกี่ยวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัย  สรุปไดวา  เมื่อ
ขาราชการผูถูกลงโทษไดรับการลางมลทินแลว  ผูบังคับบัญชา  หรือ อ.ก.พ. กระทรวงไมอาจ
พิจารณาหรือมีมติใด ๆ  เกี่ยวกับกรณีความผิดของผูนั้นไดอีก  แตกรมตองรายงานการลงโทษ
และการไดรับการลางมลทินไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อทราบ 

    อนึ่ง  กระทรวง  ทบวง  กรม เจาสังกัดตองบันทึกการถูกลงโทษของขาราชการ
ที่ไดรับการลางมลทินไวในในทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) และหมายเหตุไวดวยวาไดรับลาง
มลทินแลว  (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/1883  ลงวันที่  16  ตุลาคม  2539) 

  7.  การขอสมัครสอบแขงขันเขารับราชการหรือขอบรรจุกลับเขารับราชการ
ของขาราชการพลเรือนผูท่ีไดรับการลางมลทิน : ขาราชการพลเรือนที่ถูกสั่งใหออกถูกลงโทษ 
ปลดออกหรอืไลออกจากราชการและไดรับการลางมลทินตามพ.ร.บ. ลางมลทินฯ พ.ศ. 2550  นั้น  
หากประสงคจะสมัครสอบเขารับราชการใหมหรือขอบรรจุกลับเขารับราชการจะสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม  อยางไร 

  เรื่องนี้เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ลางมลทินฯ  พ.ศ. 2550  แลว  มี
เนื้อความเหมือนกับ พ.ร.บ. ลางมลทินฯ พ.ศ. 2539  กลาวคือ  ผลของกฎหมายถือเพียงวา 
ผูนั้นไมเคยไดรับโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการเทานั้น  ซึ่งหมายถึงกฎหมายนี้
ลางเฉพาะโทษ   แตการกระทําหรือกรรมที่ไดเคยทํามาไมไดรับการลางมลทินตามไปดวย   
ดังนั้น  จึงไมถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (12) และ (13)  2  แตอยางไรก็ดี   
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุอาจนําพฤติกรรมที่เคยกระทําผิดวินัยมาวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
30 (7)  ที่บัญญัติวา “ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม” ได  เชน 
ขาราชการที่ถูกลงโทษฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  กรณีขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่น  แมจะ

                                                 
2

   มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  "ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปดังตอไปนี้........... 

     (12)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรอืปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตาม
กฎหมายอื่น 

       (13)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวนัิยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนหรอืตามกฎหมายอื่น” 
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ไดรับการลางมลทิน  แตอาจพิจารณาไดวาการกระทําดังกลาวเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
จนเปนที่รังเกียจของสังคมได  เปนตน 

_________________   

หมายเหตุ  เอกสารนี้เปนเพียงการนําหลักการเดิมที่คณะกรรมการกฤษฎีกา  และ ก.พ. ไดเคย
วินิจฉัยและมีมติไวมาเสนอเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาเรื่องวินัยที่จะเกี่ยวของกับ พ.ร.บ. 
ลางมลทินฯ  พ.ศ. 2550  ซึ่งประกาศใชบังคับเมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2550  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการเปนประการใดเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลว  จะไดนําเสนออีก 
ครั้งหนึ่ง 


