
เร่ืองเสร็จที่ ๒๓๔/ ๒๕๕๒ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เร่ือง ขอใหทบทวนปญหาการลางมลทนิตามพระราชบญัญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ. ) ไดมีหนังสือ  
ที่ นร ๑๐๑๑/๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๑๐๑๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑  
แจงวาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) พิจารณาขอหารือและมีความเห็นปรากฏตามบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ ๖๗๕/๒๕๕๑ ประเด็นที่หนึ่ง ขอ ๑.๑ กรณีที่มีการ
ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการและผูบังคับบัญชาไดส่ังยุติเร่ือง งดโทษ ลงโทษ หรือกรณีที่ 
ส่ังใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัย เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไดมีมติช้ีมูลความผิดในกรณีเดียวกันแกขาราชการ 
ผูนั้นกอนที่พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จะใชบังคับ ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติ 
ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับ ผูบังคับบัญชาก็ยังตองดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๓ 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากกระบวนการดําเนินการทางวินัยยังไมเสร็จสิ้น ถือไมไดวา ผูนั้นไดรับโทษ
กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับ อันจะทําใหไดรับการลางมลทิน
ตามมาตรา  ๕  และขอ ๑ .๒  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ช้ีมูลความผิดหลังจาก
พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับแลว แมการดําเนินการของผูบังคับบัญชา 
จะเสร็จสิ้น แตเมื่อการดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไมเสร็จ ก็จะถือวากระบวนการ
ทางวินัยเสร็จสิ้นแลวไมได ผูบังคับบัญชาจึงส่ังลงโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีมติไดในประเด็นที่หนึ่งทั้งสองกรณีดังกลาว นั้น 
  สํานักงาน ก.พ. และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่นไดประชุมพิจารณา 
และมีความเห็นรวมกันวา ปญหานี้มีความสําคัญและมีผลกระทบตอขาราชการการฝายพลเรือน 
และเจตนารมณในการออกพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนพระราชอํานาจ 
 
 

สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๔๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

ของพระมหากษัตริย ควรขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) 
พิจารณาทบทวนปญหาตามประเด็นที่หนึ่ง โดยมีขอสังเกตเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้
  ๑. พระราชบัญญัติลางมลทินฯ เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงเห็นวา 
เปนประโยชนตอสวนรวม และเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและใหเกิดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค จึงเห็นควรใหออกกฎหมายดังกลาว การออกกฎหมายในลักษณะนี้ ตั้งแต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติจนถึงปจจุบัน  
มีเพียง ๖ ฉบับ เฉพาะในวโรกาสที่สําคัญเทานั้นซึ่งพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรากฎหมายนี้ข้ึน 
กฎหมายดังกลาวจึงควรจะเปนกฎหมายพิเศษที่มีผลยกเวนใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ 
ในกรณีปกติไมมีอํานาจดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือ
กฎหมายอื่นใด รวมทั้งกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กับผูถูกลงโทษ 
ทางวินัยที่ไดรับการลางมลทินตามมาตรา ๕ หรือผูไดรับประโยชนตามมาตรา ๖ 
  ๒. ขาราชการที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดทางวินัยอยางรายแรง 
ที่เปนปญหานี้ เปนผูอยูในเง่ือนไขและไดรับการลางมลทินตามมาตรา ๕ หรือไดรับประโยชน 
ใหผูนั้นไมตองถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ตอไปตามมาตรา ๖ 
และปญหานี้จะตองนํากฎหมายวาดวยการลางมลทินมาเปนหลักพิจารณาควบคูกันไปดวยตามที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) ไดเคยพิจารณามีความเห็นและ 
ไดถือเปนหลักปฏิบัติมาเปนเวลานานแลว 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) มีความเห็น
ตอไปดวยวา กฎหมายวาดวยการลางมลทินมีผลใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือระเบียบขาราชการครู ไมมีอํานาจพิจารณาดําเนินการ 
ทางวินัยกับขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัยที่ไดรับการลางมลทินแลว 
  ๓. แนวทางพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) 
เร่ืองเสร็จที่ ๖๗๕/๒๕๕๑ เปนการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ
กรรมการรางกฎหมาย) ไดถือปฏิบัติตลอดมา ซึ่งจะกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการบังคับใช
กฎหมายอยางย่ิง เชน เมื่อขาราชการผูใดไดรับการลางมลทินแลว ผูบังคับบัญชาไมมีอํานาจ
ดําเนินการเพิ่มโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แตกลับมีอํานาจดําเนินการได
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตประกอบกับกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน เปนตน ซึ่งไมสอดคลองกับเจตนารมณในการประกาศใชพระราชบัญญัติ 
ลางมลทินฯ ที่พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตินี้ ข้ึน 
เนื่องในวโรกาสซึ่งเปนมหามงคลกาลอันสําคัญยิ่ง เพ่ือเปนการถวายพระราชกุศล และเปนการ 
เฉลิมพระเกียรติและใหเกิดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ดังนั้น ควรถือวาพระราชบัญญัติลางมลทินฯ เปนกฎหมายพิเศษที่ยกเวน
กฎหมายทั่วไป 
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  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาแลวเห็นวาขอหารือดังกลาวเปน
ปญหาสําคัญที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายดาน จึงเห็นควรจัดใหมีการประชุมรวมกัน
ระหวางคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ และคณะที่ ๑๑) เพ่ือปรึกษาหารือรวมกัน
เปนกรณีพิเศษ ตามขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง๑ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการประชุม
ของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ 
และคณะที่  ๑๑) ได พิจารณาทบทวนปญหาขอหารือของสํานักงาน ก.พ. โดยมีผูแทน 
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.) และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา การที่มาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติลางมลทิน
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหลางมลทินแกผูถูกลงโทษทางวินัยซึ่งไดรับโทษหรือทัณฑทั้งหมด 
หรือบางสวนไปกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติลางมลทินฯ ใชบังคับ โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคย 
ถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวก็ไดบัญญัติให 
ลางมลทินแกผูถูกส่ังใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัยหรือผูที่ผูบังคับบัญชา 
ไดส่ังใหยุติเร่ืองหรืองดโทษไปแลว โดยใหผูนั้นไมตองถูกเพ่ิมโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัย 
อีกนั้น ยอมมีความหมายวาพระราชบัญญัติลางมลทินฯ มีความประสงคที่จะใหลบลางมลทินการ 
ถูกลงโทษทางวินัยหรือการดําเนินการทางวินัยที่ยุติแลวใหมีผลเปนที่ส้ินสุด โดยไมอาจหยิบยก 
การถูกลงโทษทางวินัยหรือการดําเนินการทางวินัยนั้นขึ้นพิจารณาดําเนินการใหมเพ่ือลงโทษ 
ทางวินัยหรือดําเนินการทางวินัยจากมูลเหตุเดียวกันนั้นไดอีก ไมวาการลงโทษหรือการดําเนินการ 
ทางวินัยนั้นจะเปนการกระทําโดยกฎหมายใด ถาอยูในเงื่อนไขตามพระราชบัญญัตินี้ยอมไดรับผล
จากการลางมลทินเชนเดียวกัน  อยางไรก็ตาม เนื่องจากปญหาตามขอหารืออาจมีกรณีขอเท็จจริง
แตกตางกันเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการทางวินัย จึงเห็นควรพิจารณา 
เปนแตละกรณี ดังตอไปนี้ 

                                                 
๑ขอ ๑๒  ในกรณีท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายดานหรือตองการความรอบคอบ 

ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอใหกรรมการกฤษฎีกาสองหรือ 
สามคณะมาประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพิเศษก็ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒มาตรา ๕  ใหลางมลทินใหแกบรรดาผู ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งไดกระทํากอน 

หรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดรับโทษหรือรับทัณฑท้ังหมดหรือบางสวนไปกอนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัยในกรณีนั้น ๆ 

๓มาตรา ๖  บรรดาผู ถูกสั่งใหออกจากราชการอันมิใช เปนการลงโทษทางวินัยกอน 
หรือในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ .ศ .  ๒๕๕๐  และบรรดาผู ถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัย 
ซึ่งผูบังคับบัญชาไดสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษกอนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหผูนั้นไมตองถูกพิจารณา
เพ่ิมโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ตอไป 
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๑. กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูใตบังคับบัญชาและ
ส่ังใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัย หรือส่ังยุติเร่ืองหรืองดโทษไปแลว ตอมา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดช้ีมูลความผิดไปยังผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ วาขาราชการ
ดังกลาวกระทําผิดวินัยอยางรายแรง โดยชี้มูลกอนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเปนวันประกาศใช
พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในขณะที่ผูบังคับบัญชากําลังดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พระราชบัญญัติลางมลทินฯ มีผลใชบังคับแลว กรณีนี้จะตองดําเนินการ
ทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลหรือไม 

กรณีนี้ เ ห็นวา  การที่ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ
ผูใตบังคับบัญชา และมีคําส่ังใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัย หรือมีคําส่ังใหยุติเร่ือง 
หรืองดโทษ กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับ ผูนั้นยอมไดรับ
ประโยชนจากการลางมลทิน เพราะเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา  ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว  ซึ่งมีผลใหผูนั้นไมตองถูกเพ่ิมโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัยในกรณี 
นั้น ๆ ตอไป  อันเปนผลทางกฎหมายที่บัญญัติรับรองไว  ดังนั้น แมวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

                                                 
๔มาตรา ๙๒  ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณา

พฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธานกรรมการ 
สงรายงานและเอกสารที่ มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังผู บังคับบัญชาหรือผู มี อํานาจแตงตั้งถอดถอน 
ผูถูกกลาวหาผูนั้นเพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงานเอกสารและ
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น ๆ แลวแตกรณี 

 กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือ
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสาร
ท่ีมีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
หรือประธานคณะกรรมการอัยการ  แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ โดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึ่งของ 
สํานวนการสอบสวนดวย และเมื่อดําเนินการไดผลประการใดแลวใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดวินัย 

 สํ าหรั บผู ถู กกล า วห าซึ่ ง ไม มี กฎหมาย  ร ะ เบี ยบ  หรื อ ข อ บั งคั บ เ ก่ี ย วกั บ วิ นั ย  
เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องท่ีถูกกลาวหา ใหประธานกรรมการ
สงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

๕โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 
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จะมีมติวาเปนการกระทําความผิดวินัยรายแรง ตามมาตรา ๙๒๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเมื่อผูนั้นไดรับการลาง
มลทินตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไปแลว ผูบังคับบัญชาจึงไมสามารถดําเนินการ
ทางวินัยแกผูนั้นไดอีกตอไป 

๒. กรณีที่ผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูใตบังคับบัญชา  
และผูนั้นไดรับโทษทั้งหมดหรือบางสวนแลว ตอมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวากระทําความผิด
วินัยรายแรง แตในระหวางที่ผูบังคับบัญชากําลังดําเนินการอยูนั้น พระราชบัญญัติลางมลทินใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับ กรณีนี้จะไดรับการลางมลทินหรือไม 

กรณีนี้เห็นวา  ผูถูกดําเนินการทางวินัยเปนผูถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๓๘ 
แหงพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อผูนั้นไดรับโทษหรือรับทัณฑทั้งหมดหรือบางสวน
ไปกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ จึงเปนไปตามเงื่อนไขที่ทําใหไดรับ 
การลางมลทิน ยอมไดรับประโยชนตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แลว จึงไมอาจ
ดําเนินการทางวินัยกับผูนั้นไดอีกตอไป 

๓. กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษทางวินัยแกขาราชการผูใตบังคับบัญชาแลว  
แตผูนั้นยังไมไดรับโทษทางวินัย ตอมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวากระทําความผิดวินัยรายแรง
ตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระหวางที่ผูบังคับบัญชากําลังดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับ กรณีนี้จะไดรับการลางมลทินหรือไม 

กรณีนี้เห็นวา  หากผูถูกดําเนินการทางวินัยยังไมไดรับโทษทางวินัยตามเงื่อนไข 
ที่จะทําใหได รับการลางมลทินตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
จึงทําใหไมไดรับประโยชนจากพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น จึงดําเนินการทางวินัยกับผูนั้น
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติตอไปได 

                                                 
๖โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน 
๗โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 
๘มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ผูถูกลงโทษทางวินัย” หมายความวา ผูถูกลงโทษหรือลงทัณฑเพราะกระทําผิดวินัย 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการ 
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึงผูถูกลงโทษหรือลงทัณฑโดยคําสั่ง 
ท่ีชอบดวยกฎหมายซึ่งมีผลเชนเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย 

๙โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
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๔. กรณีที่มีการดําเนินการทางวินัยแลว แตผูบังคับบัญชามีคําส่ังใหออกจาก
ราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัย หรือส่ังใหยุติเร่ืองหรืองดโทษ ตอมาคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติวากระทําความผิดวินัยรายแรงภายหลังจากที่พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
มีผลใชบังคับ กรณีนี้จะไดรับการลางมลทินหรือไม 

กรณีนี้เห็นวา  ผูถูกดําเนินการทางวินัยอยูในเงื่อนไขที่ไดรับการลางมลทินตาม
มาตรา ๖๑๐ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําใหไมอาจดําเนินการเพิ่มโทษ 
หรือดําเนินการทางวินัยในมูลกรณีเดียวกันไดอีกตอไป  ดังนั้น ภายหลังจากที่ผูนั้นไดรับผลจาก 
การลางมลทินแลว แมวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวากระทําความผิดวินัยรายแรง ตามมาตรา ๙๒๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
ก็ตาม ผูบังคับบัญชายอมไมอาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นไดอีกตอไป 
 
 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

                                                 
๑๐โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 
๑๑โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน 


