
 

 

ท่ี นร ๑๐๑๑/๑๕๙                            

  

 

สํานักงาน ก.พ.                           
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐   

                               ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

เร่ือง พระราชบัญญัติล*างมิลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
  มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เรียน นาย พ. 

อ*างถึง สําเนาหนังสือกระทรวงยุติธรรม  ท่ี ยธ ๐๒๐๗/๐๑๕๕๗  ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ 

ส่ิงท่ีส8งมาด*วย สําเนาหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๑/๑  ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๑ 

    ตามหนังสือท่ีอ*างถึง  แจ*งว8าท8านได*มีหนังสือลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ หารือ
ป<ญหาข*อกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติล*างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  และกระทรวงยุติธรรมขอให*สํานักงาน ก.พ. 
พิจารณาตอบข*อหารือดังกล8าว  และแจ*งให*ท8านทราบโดยตรง  ความละเอียดแจ*งแล*ว  น้ัน 

    สํานักงาน ก.พ. พิจารณาแล*ว  ขอเรียน  ดังน้ี 

    ๑. ตามท่ีหารือว8า  การออกพระราชบัญญัติล*างมลทินฯ ฉบับน้ี  เพ่ือต*องการสร*าง 
พระราชกุศลและเสริมสร*างพระบารมีแด8พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
โดยการล*างมลทินและเปBดโอกาสให*แก8บรรดาผู*ถูกลงโทษท้ังหมดได*กลับตัวเปDนคนดีของสังคม  
พร*อมท้ังเปBดโอกาสให*กลับเข*ารับราชการอีกคร้ังหน่ึงต8อไปใช8หรือไม8  น้ัน 

    สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว8า  เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  
เ น่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา   
๘๐ พรรษา  ในวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งเปDนมหามงคลกาลอันสําคัญย่ิง  เพ่ือเปDนการ
เฉลิมพระเกียรติและให*เกิดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  สมควรล*างมลทินให*แก8ผู*ต*องโทษในกรณีความผิดต8าง ๆ ซึ่งได*พ*นโทษ 
ไปแล*ว  และผู*ถูกลงโทษทางวินัยของกระทรวง  ทบวง  กรม  หน8วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต8าง ๆ  
ซึ่งได*รับการลงโทษทางวินัยไปแล*วและสมควรให*ผู*ถูกส่ังให*ออกจากราชการอันมิใช8เปDนการลงโทษ
ทางวินัยก8อนหรือในวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  และบรรดาผู*ถูกดําเนินการทางวินัย 
ในกรณีกระทําผิดวินัยซึ่งผู* บังคับบัญชาได*พิจารณาส่ังยุติเ ร่ืองหรืองดโทษก8อนหรือในวันท่ี   
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ให*ผู*น้ันไม8ต*องถูกพิจารณาเพ่ิมโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีน้ัน ๆ 



๒ 

   

ต8อไปด*วย  จึงได* มีการตราพระราชบัญญัติดังกล8าว  ส8วนผู* ท่ีได* รับการล*างมลทินมีสิทธิ 
ท่ีจะขอบรรจุกลับเข*ารับราชการโดยไม8ต*องขอยกเว*นคุณสมบัติท่ัวไปต8อ ก.พ. ตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง  แห8งพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  อย8างไรก็ตาม  การรับ 
ผู*ซึ่งออกจากราชการไปแล*วกลับเข*ารับราชการน้ัน  ต*องเปDนความประสงคHของทางราชการด*วย 

   ๒. ตามท่ีหารือว8า  พระราชบัญญัติล*างมลทินฯ ฉบับน้ี  มาตรา ๕ ระบุว8า   
“ให*ล*างมลทินให*แก8บรรดาผู*ถูกลงโทษหรือลงทัณฑHในกรณีน้ัน ๆ”  หมายความว8า  บรรดา 
ผู*ถูกลงโทษทางวินัยต8างๆ เช8น หน8วยงานราชการมีคําส่ังลงโทษไล8ออกจากราชการเม่ือวันท่ี   
๒๑ กุมภาพันธH ๒๕๔๕  และข*าราชการผู*ถูกลงโทษทางวินัยได*พ*นผิดแล*วใช8หรือไม8   พร*อมท้ัง 
ขอกลับเข*ารับราชการในตําแหน8ง  ระดับเดิมได*ใช8หรือไม8  น้ัน 

    สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว8า  ตามพระราชบัญญัติล*างมลทินในวโรกาสท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
มาตรา ๕ บัญญัติว8า  “ให*ล*างมลทินให*แก8บรรดาผู*ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได*กระทําก8อนหรือ
ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได*รับโทษหรือรับทัณฑHท้ังหมดหรือบางส8วนไปก8อนหรือในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ  โดยให*ถือว8าผู*น้ันมิเคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑHในกรณีน้ัน ๆ ต8อไป”   
ดังน้ันผู*ถูกลงโทษไล8ออกจากราชการ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธH ๒๕๔๕  จึงได*รับการล*างมลทิน 
โดยถือว8ามิเคยถูกลงโทษทางวินัย  ส8วนการขอบรรจุกลับเข*ารับราชการน้ันต*องเปDนความประสงคHของ
ทางราชการ  เช8นเดียวกับข*อท่ี ๑ 

   ๓. ข*อท่ีหารือว8า  ตามท่ีพระราชบัญญัติล*างมลทินฯ ฉบับน้ี  มาตรา ๕ ระบุว8า   
“โดยให*ถือว8าผู*นั้นมิได*เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑHในกรณีนั้น ๆ”  ซึ่งตามเจตนารมณHของกฎหมายน้ี
เปDนการเปBดโอกาสให*บรรดาผู*ถูกลงโทษทางวินัยได*มีการแก*ตัวใหม8  โดยท่ีหน8วยราชการต*นสังกัด
รับกลับเข*ารับราชการอีกคร้ังหน่ึง  ก็จะสามารถกลับเข*ารับราชการได*ทันทีพร*อมท้ังนําอายุราชการ
เดิมท่ีผ8านมาก8อนท่ีจะถูกลงโทษมานับต8อเน่ืองต8อไปได*อีกใช8หรือไม8  น้ัน 

    สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว8า  เจตนารมณHของพระราชบัญญัติล*างมลทินในวโรกาสท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐   
มีหลักการและเหตุผลตามท่ีปรากฏในข*อ ๑ ส8วนการนับอายุราชการ  สํานักงาน ก.พ. ได*เคยตอบข*อ
หารือของท8านเร่ืองการขอกลับเข*ารับราชการโดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส8งมาด*วยแล*ว 



๓ 

   

    ๔. ตามท่ีหารือว8าพระราชบัญญัติล* างมลทินฯ ฉบับน้ี  มาตรา ๗ ระบุว8า   
“การล*างมลทินตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ ไม8ก8อให*เกิดสิทธิแก8ผู*ได*รับการล*างมลทินในอัน 
ท่ีจะเรียกร*องสิทธิหรือประโยชนHใด ๆ ท้ังส้ิน”  ดังน้ันในช8วงเวลาท่ีผ8านมาผู*ถูกลงโทษไม8สามารถ 
ท่ีจะเรียกร*องสิทธิหรือประโยชนHท่ีสูญเสียไปในระหว8างน้ันไม8ได*เช8นกันถูกต*องหรือไม8  แต8สิทธิ
ประโยชนHท่ีได*อยู8ก8อนแล*วก8อนท่ีจะถูกลงโทษยังคงเดิม  เช8น  ตําแหน8งท่ีจะเข*ารับราชการอีกคร้ัง
ยังคงเปDนตําแหน8ง  ระดับ  ขั้นเงินเดือนเดิม  ตลอดจนการนับอายุราชการต*องนับต8อเน่ืองจากอายุ
ราชการเดิมใช8หรือไม8  น้ัน 

    สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว8า  ตามมาตรา ๗ แห8งพระราชบัญญัติล*างมลทินฯ  
ดังกล8าว  หมายความถึงสิทธิหรือประโยชนHท่ีได*สูญเสียไปก8อนได*รับการล*างมลทินท่ีไม8สามารถ
เรียกร*องได*  เช8น ค8าเช8าบ*าน  ค8ารักษาพยาบาล  เปDนต*น  สําหรับกรณีผู*ท่ีออกจากราชการไปแล*ว
ขอบรรจุกลับเข*ารับราชการน้ัน  ถ*าทางราชการประสงคHจะบรรจุกลับเข*ารับราชการ  ผู*มีอํานาจ
ตามกฎหมายต*องส่ังบรรจุและแต8งตั้งให*ดํารงตําแหน8งในระดับท่ีไม8สูงกว8าเดิม  และให*ได*รับ
เงินเดือนไม8สูงกว8าขั้นท่ีเคยได*รับอยู8เดิมก8อนออกจากราชการ  ส8วนการนับอายุราชการปรากฏ
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส8งมาด*วย 

    ๕. ตามท่ีหารือว8า  พระราชบัญญัติล*างมลทินฯ ฉบับน้ี  รัฐบาลมีวัตถุประสงคH และ 
เจตนารมณHต*องการให*เกิดผลขึ้นจริงทางสังคมในรูปธรรมมิใช8เพียงแค8อักษรท่ีตราไว*ในกฎหมาย
เพียงอย8างเดียวเท8าน้ัน  ถ*าหน8วยงานราชการท่ีเปDนต*นสังกัดของผู*ถูกลงโทษทางวินัยไม8สนองตอบ
ตามนโยบายและเจตนารมณHดังกล8าวโดยไม8ให*โอกาสแก8ผู*ท่ีได*รับสิทธิประโยชนHจากพระราชบัญญัติ
ล*างมลทินฯ ฉบับน้ีเข*ารับราชการใหม8  ทางสังคมก็ยังเปรียบเสมือนว8าผู*น้ันยังคงถูกลงโทษอยู8   
ซึ่งไม8เปDนไปตามวัตถุประสงคHและเจตนารมณHท่ีจะทําให*เกิดพระราชกุศลแด8พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามท่ีต*องการจริง  และมีวิธีแก*ไข  แนะนําหรือแนวทางปฏิบัติ
ให*ผู*ถูกลงโทษได*อย8างไรในทางท่ีจะให*พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลเปDนรูปธรรมได*จริง  น้ัน 

     สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว8า  เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติล*างมลทินใน
วโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.  
๒๕๕๐  ปรากฏรายละเอียดตามข*อ ๑. และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติล*างมลทินฯ  
ฉบับน้ี  กําหนดให*ล*างมลทินให*แก8บรรดาผู*ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได*กระทําก8อนหรือในวันท่ี  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได*รับโทษหรือรับทัณฑHท้ังหมดหรือบางส8วนไปแล*วก8อนหรือในวันท่ี



๔ 

   

พระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ  โดยให*ถือว8าผู*น้ันมิได*เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑHทางวินัยในกรณีน้ัน ๆ  
ซึ่งเปDนการล*างเฉพาะโทษเท8าน้ัน  ไม8รวมถึงการล*างการกระทําแต8อย8างใด  ดังน้ัน  เม่ือผู*ถูกลงโทษ
ทางวินัย  ซึ่งอยู8ในเกณฑHท่ีกฎหมายดังกล8าวกําหนดไว*  ได*รับการล*างมลทิน  หรือผู*ถูกดําเนินการ
ทางวินัยไม8ต*องถูกดําเนินการอีกต8อไป  ถือได*ว8าบรรลุผลตามเจตนาของการออกกฎหมายฉบับน้ีแล*ว   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๒๘  
โทรสาร   ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๒๕ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  อนุสรณH  สุขแสงทอง 
 (นายอนุสรณH  สุขแสงทอง) 

ผู*อํานวยการสํานักมาตรฐานวินัย 
แทนเลขาธิการ ก.พ. 


