
ท่ี นร ๑๐๑๑/๑๙๒          สํานักงาน ก.พ. 
            ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒  มิถุนายน ๒๕๕๑ 

เร่ือง  ตอบหารือกรณีข&าราชการผู&ถูกลงโทษทางวินัยได&รับการล&างมลทิน 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ&างถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ด1วนท่ีสุด  ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๗/๓๓๖๔  
  ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ6 ๒๕๕๑ 

ส่ิงท่ีส1งมาด&วย  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๔ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ 

ตามหนังสือท่ีอ&างถึง  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหารือป7ญหาเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติล&างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๓ ข&อ  ไปยัง ก.พ. ความละเอียดแจ&งแล&ว  น้ัน 

สํานักงาน ก.พ. พิจารณาแล&วมีความเห็นดังน้ี 

   ๑. ตามท่ีหารือว1า  ข&าราชการถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปBนเวลา ๒ เดือน  

ตั้งแต1เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปBนต&นไป  จะถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % ถึงวันท่ี ๔ ธันวาคม 

๒๕๕๐ และวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จะกลับมารับเงินเดือนตามเดิมใช1หรือไม1  กรณีน้ี  วันท่ี ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๐ ข&าราชการผู&น้ีจะได&รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือไม1 และเปBนผู&ท่ีอยู1ในหลักเกณฑ6

ได&รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว1าด&วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในวันท่ี ๑ 

เมษายน ๒๕๕๑ หรือไม1  อย1างไร น้ัน 

   สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว1า  พระราชบัญญัติล&างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช&บังคับใน

วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แล&ว  ย1อมทําให&บรรดาผู&ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได&กระทําก1อนหรือ

ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  และได&รับโทษหรือรับทัณฑ6ท้ังหมดหรือบางส1วนไปก1อนหรือในวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช&บังคับได&รับการล&างมลทิน  โดยให&ถือว1าผู&น้ันมิเคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ6ทาง

วินัยในกรณีนั้นๆ ตามนัยมาตรา ๕ แห1งพระราชบัญญัติฉบับดังกล1าว  โดยท่ีปรากฏข&อเท็จจริงตาม



๒ 

 

ข&อหารือว1า  ข&าราชการถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปBนเวลา ๒ เดือน  ตั้งแต1เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๐ เปBนต&นไป  กรณีจึงต&องตัดเงินเดือนข&าราชการผู&น้ีตามเกณฑ6ท่ีคําส่ังลงโทษระบุไว&ตั้งแต1

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เท1าน้ัน  ความเห็นของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองจึงถูกต&องแล&ว 

   สําหรับกรณีไม1ได&รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เน่ืองจากถูก

แต1งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแล&วต1อมาได&รับโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปBนเวลา ๒ เดือน  จึงให&

งดการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามข&อ ๑๓ (๒) ของกฎ ก.พ. ว1าด&วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ น้ัน  

การงดการเล่ือนขั้นเงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว1าโทษภาคทัณฑ6ตามข&อ ๑๓ (๒) ของ 

กฎ ก.พ. ดังกล1าว  ถือเปBนสิทธิประโยชน6ท่ีข&าราชการผู& น้ีได&เสียไปก1อนท่ีพระราชบัญญัติ 

ล&างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  

๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช&บังคับ  ซึ่งมาตรา ๗ บัญญัติว1า “การล&างมลทินตามมาตรา ๔ และ

มาตรา ๕ ไม1ก1อให&เกิดสิทธิแก1ผู&ได&รับการล&างมลทินอันท่ีจะเรียกร&องสิทธิหรือประโยชน6ใดๆท้ังส้ิน”  

ดังน้ัน  ข&าราชการผู& น้ีจึงไม1สามารถเรียกร&องขั้นเงินเดือนท่ีถูกงดไปแล&วก1อนหน&าน้ันคืนได&   

แต1สําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเปBนรอบการพิจารณาเล่ือนขั้น

เ งินเดือนคร้ังถัดไป  ถือว1าโทษตัดเ งินเดือนท่ีข&าราชการผู& น้ี ได& รับถูกล&างมลทินไปตาม

พระราชบัญญัติล&างมลทินดังกล1าวแล&ว  จึงไม1มีโทษอีกต1อไป  ข&าราชการผู&น้ีจึงมีสิทธิท่ีจะได&รับการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเช1นเดียวกับข&าราชการอ่ืน 

  ๒. ตามท่ีหารือว1า  ข&าราชการถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น  จากรับเงินเดือนขั้น 

๑๘,๐๐๐ บาท (ปรับเปBนขั้น ๑๙,๓๕๐ บาท) ให&ได&รับเงินเดือนขั้น ๑๗,๗๖๐ บาท  (ปรับเปBนขั้น 

๑๘,๔๘๐ บาท) ตั้งแต1วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปBนต&นไป  โดยวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ไม1ได&รับ

การเล่ือนขั้นเงินเดือนเน่ืองจากถูกลงโทษทางวินัย  ข&าราชการผู&นี้จะถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนตั้งแต1

วันท่ี ๒๖ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และตั้งแต1วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได&รับ

การล&างมลทินจะพ&นโทษได&กลับไปรับเงินเดือนขั้น ๑๘,๖๐๐ บาท (ปรับเปBน ๑๙,๓๕๐ บาท) 

ตามเดิมและได&รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ใช1หรือไม1  และวันท่ี ๑ เมษายน 



๓ 

 

๒๕๕๑ จะเปBนผู&อยู1ในหลักเกณฑ6ได&รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว1าด&วยการเล่ือนขั้น

เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข&อ ๗ (๒) ใช1หรือไม1  น้ัน 

  สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว1า  การส่ังลงโทษลดขั้นเงินเดือนมีผลเบ็ดเสร็จทันทีนับแต1

วันท่ีมีคําส่ังลงโทษมีผลใช&บังคับและมีผลตลอดไป  ซึ่งต1างจากการลงโทษตัดเงินเดือนท่ีมีระยะเวลา

เพ่ือให&ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีกํากับไว&  เช1น  เดิมรับเงินเดือนอันดับ ท.๗ ขั้น ๑๘,๖๐๐ บาท  ถูกลงโทษ

ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น  ผู&ถูกลงโทษจะถูกลดขั้นเงินเดือนทันทีโดยได&ให&รับเงินเดือนอันดับ ท.๗ ขั้น 

๑๗,๗๖๐ บาท (ต่ํากว1าเดิม ๑ ขั้น) และจะรับเงินเดือนขั้นน้ีเร่ือยไปจนกว1าจะได&รับการพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือนจึงจะรับเงินเดือนสูงขึ้นได&  เปBนต&น  สําหรับกรณีท่ีหารือข&อน้ี  ปรากฏข&อเท็จจริง

ว1าข&าราชการถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น  เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ และต1อมา

พระราชบัญญัติล&างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี 

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช&บังคับเม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ การล&างมลทิน

ตามพระราชบัญญัติดังกล1าวจึงมีผลเพียงการล&างโทษลดขั้นเงินเดือนเท1าน้ัน  โดยถือว1าข&าราชการผู&น้ี

ไม1เคยถูกลงโทษทางวินัยแต1อย1างใด  ดังน้ัน  ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ข&าราชการผู&น้ีจึงไม1

สามารถกลับไปรับเงินเดือนขั้นเดิมก1อนถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น  ได& 

  ส1วนกรณีท่ีจะได&รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งถูกงดไป

เพราะถูกแต1งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและลงโทษลดขั้นเงินเดือน  ตามข&อ ๑๓ (๒) ของกฎ 

ก.พ. ว1าด&วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ และการเล่ือนขั้นเงินเดือนในวันท่ี ๑ เมษายน 

๒๕๕๑ ในรอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังถัดมา  หรือไม1  น้ัน  หลักในการพิจารณาเปBน

ทํานองเดียวกับท่ีได&กล1าวไว&ในข&อ ๑ แล&ว 

  ๓. ตามท่ีหารือว1า  กรณีข&าราชการดํารงตําแหน1งระดับ ๙ ในราชการบริหารส1วน

ภูมิภาคถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปBนเวลา ๑ เดือน  ตั้งแต1เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ และมีการ

อุทธรณ6  ขณะน้ีเร่ืองอยู1ระหว1างการพิจารณาช้ันอุทธรณ6ของ ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขไม1ทราบข&อมูลดังกล1าวจึงได&ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนให&แก1ข&าราชการผู&นี้ตลอดมาถึงป7จจุบัน  

หลังจากพระราชบัญญัติล&างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  มีผลใช&บังคับแล&ว  จะถือว1าข&าราชการผู&น้ีได&รับการล&าง



๔ 

 

มลทินหรือไม1  และจะต&องตัดเงินเดือนข&าราชการผู&น้ีย&อนหลังไปตั้งแต1เดือนมีนาคม ๒๕๔๙  ตาม

คําส่ังลงโทษหรือไม1  รวมท้ังต&องยกเลิกคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ หรือไม1  

อย1างไร  ในกรณีดังกล1าว  หากจะต&องตัดเงินเดือนย&อนหลังและยกเลิกคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน  

ข&าราชการผู&นี้จะต&องใช&เงินเดือนท่ีได&รับไปแล&วคืนแก1ทางราชการหรือไม1  อย1างไร  น้ัน 

  สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว1า  มาตรา ๕ แห1งพระราชบัญญัติล&างมลทินในวโรกาสท่ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บัญญัติว1า “ให&ล&างมลทินให&แก1บรรดาผู&ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได&กระทําก1อนหรือในวันท่ี ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐ และได&รับโทษหรือรับทัณฑ6ท้ังหมดหรือบางส1วนไปก1อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี

ใช&บังคับ  โดยให&ถือว1าผู&น้ันมิได&เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ6ทางวินัยในกรณีน้ันๆ” สําหรับกรณีตาม

ข&อ ๓ ปรากฏข&อเท็จจริงว1าข&าราชการผู&ดํารงตําแหน1งระดับ ๙ ถูกส่ังลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปBน

เวลา ๑ เดือน  ตั้งแต1เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ เปBนต&นไป  แต1ในทางปฏิบัติยังมิได&มีการตัดเงินเดือน

จริงตามท่ีระบุในคําส่ังลงโทษแต1อย1างใด  จึงเท1ากับว1าข&าราชการผู&น้ียังไม1ได&รับโทษเลยกรณีจึงไม1

อยู1ในเกณฑ6ได&รับการล&างมลทินตามมาตรา ๕ แห1งพระราชบัญญัติดังกล1าว  ท้ังน้ี  ตามนัยหนังสือ

ตอบข&อหารือของสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๔ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส1งมาด&วย  สําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนให&แก1ข&าราชการผู&น้ีในวันท่ี ๑ เมษายน 

๒๕๔๙ น้ัน  ข&อ ๗ (๒) ของกฎ ก.พ. ว1าด&วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.. ๒๕๔๔ บัญญัติว1า  

“ในคร่ึงปOท่ีแล&วมาจนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนต&องไม1ถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว1าโทษ

ภาคทัณฑ6....ฯลฯ.....” จากข&อเท็จจริงปรากฏว1าข&าราชการผู&น้ีถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ %  

เปBนเวลา ๑ เดือน ตั้งแต1เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ จึงถือได&ว1าในรอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

ก1อนวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ (ตั้งแต1เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ - มีนาคม ๒๕๔๙) ข&าราชการผู&น้ีถูก

ลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว1าโทษภาคทัณฑ6จึงไม1สามารถเล่ือนขั้นเงินเดือนในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ 

แต1อย1างใด  ดังน้ัน  ในทางปฏิบัติสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงต&องยกเลิกการเล่ือนขั้น

เงินเดือนในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ เฉพาะส1วนของข&าราชการผู&น้ีให&ถูกต&อง  แล&วเรียกเงินท่ียัง

ไม1ได&ตัดตามคําส่ังลงโทษเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ และขั้นเงินเดือนท่ียังไม1ได&งดในวันท่ี ๑ เมษายน 

๒๕๔๙ คืนแก1ราชการ 



๕ 

 

  อย1างไรก็ดี  โดยท่ีข&าราชการผู&น้ีอุทธรณ6คําส่ังลงโทษต1อ ก.พ. และเร่ืองอยู1ใน

ระหว1างการพิจารณาอุทธรณ6  จึงสมควรรอผลการพิจารณาให&เสร็จส้ินก1อน  หากผลการพิจารณา

อุทธรณ6ข&าราชการผู&น้ีไม1มีความผิด  สํานักงานปลัดกระทรวงก็ไม1จําต&องดําเนินการเรียกเงิน

ดังกล1าวคืนแต1อย1างใด 

  อน่ึง  ตามป7ญหาท่ีหารือในส1วนท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติล&างมลทินในวโรกาสท่ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข&างต&น  หากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นเปBนประการอ่ืน  ก็สามารถหารือไปยัง

คณะกรรมการกฤษฎีกาโดยตรงได& 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

                          (ลงช่ือ)    ทัศนีย6  ธรรมสิทธ์ิ 
 (นางสาวทัศนีย6  ธรรมสิทธ์ิ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 
 
สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 


