
 

 

 
 
 
ท่ี นร ๑๐๑๑ /๑๙๕                           

  
 สํานักงาน ก.พ.        
 ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

เร่ือง   หารือเก่ียวกับกฎหมายว'าด)วยการล)างมลทิน 

เรียน    ผู)ว'าการธนาคารแห'งประเทศไทย 

อ)างถึง  หนังสือธนาคารแห'งประเทศไทย  ลงวันท่ี  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 

ส่ิงท่ีส'งมาด)วย  ๑.  สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปกป5ด ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๐๙๒  ลงวันท่ี 
      ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๓๒ 
             ๒. สําเนาบันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการตัดเงินเดือนของ
ข)าราชการที่ถูกลงโทษตัดเงินเดือนและได)ร ับการล)างมลทินตามพระราชบัญญัติล)างมลทิน 
ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร> ๒๐๐ ป? พ.ศ. ๒๕๒๖ 

       ตามหนังสือท่ีอ)างถึง ธนาคารแห'งประเทศไทย ได)หารือเก่ียวกับผลของการบังคับใช)
พระราชบัญญัติล) างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา  ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ ่งมีต'อกรณีที่ธนาคารแห'งประเทศไทยมีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยพนักงานก'อนวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต'ยังไม'ได)รายงานการส่ังลงโทษต'อผู)ว'าการ
ธนาคารแห'งประเทศไทยตามข)อบังคับธนาคารแห'งประเทศไทย ว'าด)วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
รวม ๖ ข)อ ความละเอียดแจ)งแล)ว น้ัน 

สํานักงาน ก.พ. พิจารณาแล)วมีความเห็น  ดังน้ี 

    ๑. ข)อหารือท่ี ๑ – ๓ ท่ีว'า 
     (๑)  กรณีท่ีมีการรายงานการส่ังลงโทษต'อผู)บังคับบัญชาตามลําดับช้ันแล)ว 
แต'ยังรายงานไม'ถึงผู)ว'าการจะถือว'าการดําเนินการทางวินัยเสร็จส้ินแล)วหรือไม' 
     (๒)  ในกรณีท่ีถือว'าการดําเนินการทางวินัยเสร็จส้ินและผู)ว'าการได)รับ
รายงานการส่ังลงโทษแล)ว  ผู)ว'าการมีอํานาจเปล่ียนแปลงแก)ไขระดับโทษได)หรือไม'  หรือต)องส่ังให) 
มีการล)างมลทินตามพระราชบัญญัติล)างมลทิน 



 
๒ 

 

 

     (๓)  หากถือว'าการส่ังลงโทษตามข)อ ๑ ยังไม'เสร็จส้ิน  พนักงานผู)น้ัน 
จะได)รับการล)างมลทินตามเง่ือนไขในหลักเกณฑ>พระราชบัญญัติดังกล'าว  และเปHนไปตามแนวทาง
เดียวกันกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการร'างกฎหมาย คณะท่ี ๕) 
เร่ืองเสร็จท่ี ๒๘๒/๒๕๔๐ หรือไม'   

จากข)อหารือท้ังสามข)อข)างต)น  สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว'า  การรายงานการลงโทษตาม 
ข)อ  ๕๒(๑) ของข)อบังคับธนาคารแห'งประเทศไทยว'าด)วยการพนักงาน  พ.ศ. ๒๕๓๒  จะเสร็จส้ิน
เม่ือใด น้ัน  เปHนแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห'งประเทศไทยโดยเฉพาะ สํานักงาน ก.พ. ไม'อาจก)าวล'วง
ให)ความเห็นได)   แต'อย'างไรก็ตาม คณะกรรมการกฎษฎีกาโดยท่ีประชุมใหญ'กรรมการร'างกฎหมาย 
ได)พิจารณาเม่ือคร้ังบังคับใช)พระราชบัญญัติล)างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ไว)มีสาระสําคัญว'า การรายงาน
การลงโทษผู)กระทําผิดวินัยต)องแยกเปHน ๒  กรณี  คือ  กรณีปกติท่ีไม'มีกฎหมายล)างมลทินใช)บังคับ   
เม่ือผู)บังคับบัญชาได)ส่ังลงโทษผู)กระทําผิดวินัยตามอํานาจหน)าท่ีแล)วจะต)องรายงานการลงโทษ 
ไปยังผู)บังคับบัญชาซึ่งมีตําแหน'งเหนือผู)ส่ังลงโทษเพ่ือพิจารณา  และกรณีท่ีมีกฎหมายล)างมลทิน 
ใช)บังคับ  การพิจารณารายงานการลงโทษจะต)องพิจารณากฎหมายล)างมลทินควบคู'กันไปด)วย  ดังน้ัน
ในกรณีท่ีผู)ถูกลงโทษได)กระทําผิดวินัยก'อนหรือในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  และได)รับโทษหรือรับ
ทัณฑ>ท้ังหมดหรือบางส'วนไปก'อนหรือในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐   อีกท้ังผู)น้ันมิได)โต)แย)งคําส่ังด)วยการ
ใช)สิทธิอุทธรณ>  ย'อมถือได)ว'าผู)ถูกลงโทษทางวินัยดังกล'าวได)รับการล)างมลทิน  ซึ่งผลของการ
ได)รับการล)างมลทินกฎหมายให)ถือว'า  ผู)น้ันไม'เคยถูกลงโทษทางวินัยในกรณีน้ันๆ  ผู)บังคับบัญชา
ซึ่งมีตําแหน'งเหนือผู)ส่ังลงโทษจึงไม'อาจเปลี่ยนแปลงโทษเปHนอย'างอื ่นได)  เพราะไม'มีโทษให)
พิจารณา  ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส'งมาด)วย ๑  ส'วนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะกรรมการร'างกฎหมายคณะท่ี ๕)  เร่ืองเสร็จท่ี ๒๘๒/๒๕๔๐  ตามท่ีธนาคารแห'งประเทศไทย
หยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบน้ัน  เปHนกรณีผู)บังคับบัญชาส่ังลงโทษทางวินัยแก'ผู)กระทําผิดโดยให)มีผล
บังคับล'วงหน)า  แต'ปรากฏว'าระหว'างน้ันมีกฎหมายล)างมลทินออกใช)บังคับ  จึงทําให)การปฏิบัติตาม
คําส่ังลงโทษเกิดขึ้นภายหลังวันประกาศใช)กฎหมายดังกล'าวแล)ว  ผู)กระทําผิดวินัยจึงไม'ได)รับ
ประโยชน>จากการล)างมลทินคร้ังน้ัน  ซึ่งการลงโทษในลักษณะดังกล'าวไม'ตรงกับกรณีที่ธนาคาร
แห'งประเทศไทยหารือ    

    ๒. ข)อหารือท่ี ๔  ท่ีว'า  ผลของการล)างมลทินตามมาตรา ๕  แห'งพระราชบัญญัติ
ล)างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  ธนาคารแห'งประเทศไทยจะนําไปใช)อ)างอิงในกรณีอ่ืนท่ีมิใช'การดําเนินการ



 
๓ 

 

 

ทางวินัยได)หรือไม'  เช'น  การพิจารณาไม'ขึ้นเงินเดือนประจําป? ๒๕๕๐  ตามข)อ ๓(๑) ของคําสั่ง
ธนาคารแห'งประเทศไทย ที่ ๗๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๗  หรือการส่ังให)ออกจากงาน
ตามข)อ ๒๔(๖) ของข)อบังคับธนาคารแห'งประเทศไทยว'าด)วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๒    

  สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว'า  มาตรา ๕  แห'งพระราชบัญญัติดังกล'าว  บัญญัติว'า 
“ให)ล)างมลทินให)แก'บรรดาผู)ต)องโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได)กระทําก'อนหรือในวันท่ี ๕  ธันวาคม 
๒๕๕๐  และได)รับโทษหรือรับทัณฑ>ทั้งหมดหรือบางส'วนไปก'อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ี 
ใช)บังคับ โดยให)ถือว'าผู)นั้นมิได)เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ>ทางวินัยในกรณีนั้นๆ” จากบทบัญญัติ
ดังกล'าวพิจารณาได)ว'า ผู)ถูกลงโทษทางวินัยเมื่อได)รับการล)างมลทินแล)วถือว'าไม'เคยถูกลงโทษ
ในกรณีนั้นอีกต'อไป  แต'พระราชบัญญัติล)างมลทินฉบับนี้มิได)ล)างการกระทําผิดทางวินัยด)วย  
ดังนั้นผู)ถูกลงโทษทางวินัยจึงสามารถนําผลของการได)รับล)างมลทินตามพระราชบัญญัตินี้ไป
ใช)ได)เฉพาะในเร่ืองการล)างโทษทางวินัยเท'าน้ัน  

    ๓. ข)อหารือท่ี  ๕   ท่ีว'า ในกรณีท่ีธนาคารแห'งประเทศไทยดําเนินการพิจารณาขึ้น
เงินเดือนประจําป? ๒๕๕๐ ไปก'อนวันท่ีพระราชบัญญัติล)างมลทินมีผลใช)บังคับ  โดยผู)ถูกลงโทษทาง
วินัยบางรายไม'มีสิทธิได)ขึ้นเงินเดือนประจําป?ตามหลักเกณฑ>ของคําส่ังธนาคารแห'งประเทศไทย   
ผลของการล)างมลทินตามพระราชบัญญัติดังกล'าวจะทําให)พนักงานผู)น้ันมีสิทธิได)รับการพิจารณา 
ขึ้นเงินเดือนประจําป?  และธนาคารแห'งประเทศไทยต)องย)อนกลับมาพิจารณาใหม'หรือไม'   
หากการขึ้นเงินเดือนมีผลหลังวันท่ีพระราชบัญญัติล)างมลทินฯ มีผลใช)บังคับ 

    สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว'า  กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคําสั่ง
ธนาคารแห'งประเทศไทย ท่ี ๗๐/๒๕๓๗ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๓๗ เปHนเร่ืองท่ีอยู'ในอํานาจหน)าท่ีของ
ธนาคารแห'งประเทศไทยท่ีจะพิจารณา  และโดยท่ีกระบวนการดังกล'าวมีหลักการท่ีแตกต'างจากการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนของข)าราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. ว'าด)วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 
๒๕๔๔  สํานักงาน ก.พ. จึงไม'อาจให)ความเห็นในข)อน้ีได)  แต'อย'างไรก็ตาม ในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนของข)าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฎ ก.พ. ดังกล'าว นั้น  ถือหลักวันที่คําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนมีผลบังคับเปHนสําคัญ  คือ วันท่ี ๑ ตุลาคม  หรือวันท่ี ๑ เมษายน  ดังน้ัน  หากปรากฏว'า
ข)าราชการถูกลงโทษทางวินัยซึ่งหนักกว'าโทษภาคทัณฑ>ในรอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งใด  แล)วต'อมาได)รับการล)างมลทินตามพระราชบัญญัติล)างมลทินฯก'อนวันที่คําสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนจะมีผลบังคับ  ข)าราชการผู)นั้นก็จะมิใช'เปHนผู)ถูกลงโทษทางวินัยอีกต'อไป จึงมีสิทธิที่จะ
ได)รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในคร้ังน้ันได)   



 
๔ 

 

 

๔. ข)อหารือท่ี ๖  ท่ีว'า  กรณีท่ีมีการลงโทษทางวินัย  โดยกรณีแรกพนักงานได)รับโทษ
ตัดเงินเดือน ๓ เดือน หรือลดอัตราเงินเดือน  แต'การลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดอัตราเงินเดือนมี
ผลหลังวันที่พระราชบัญญัติล)างมลทินฯ มีผลใช)บังคับ หรือกรณีหลังมีผลตัดเงินเดือนบางส'วน
หรือลดอัตราเงินเดือนไปก'อนวันที่พระราชบัญญัติล)างมลทินฯ มีผลใช)บังคับ  ทั้งสองกรณีน้ี
จะต)องดําเนินการตัดเงินเดือนหรือลดอัตราเงินเดือนอย'างไร  มีความแตกต'างกันระหว'างการ 
ตัดเงินเดือนกับการลดอัตราเงินเดือนหรือไม'   

สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว'า  สําหรับกรณีแรกเปHนการส่ังลงโทษโดยผลของคําส่ังเกิด
ภายหลังวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อันเปHนวันท่ีพระราชบัญญัติล)างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐  พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช)บังคับ   
จึงไม'เข)าหลักเกณฑ>ที่จะได)รับการล)างมลทินตามท่ีบัญญัติไว)ในมาตรา ๕  ซึ่งเปHนกรณีทํานอง
เดียวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาได)พิจารณาไว)ตามเร่ืองเสร็จท่ี ๒๘๐/๒๕๔๐  ส'วนกรณีหลัง
คณะกรรมการกฤษฎีกาได)เคยพิจารณาวางแนวทางปฏิบัติไว)มีสาระสําคัญว'า การลงโทษ 
ตัดเงินเดือนแก'ผู)กระทําผิดวินัยในกรณีได)รับการล)างมลทินตามกฎหมายว'าด)วยการล)างมลทิน 
ให)กระทําได)จนถึงวันก'อนวันท่ีกฎหมายดังกล'าวจะมีผลใช)บังคับ  เม่ือผู)กระทําผิดได)รับการล)าง
มลทินแล)วไม'สามารถลงโทษผู)กระทําผิดได)อีก  ตัวอย'างเช'น  ผู)กระทําผิดวินัยถูกส่ังลงโทษตัดเงินเดือน
เปHนเวลา ๓ เดือน ตั้งแต'เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ เปHนต)นไป กรณีเช'นน้ีการตัดเงินเดือนตามคําส่ัง
ลงโทษจะกระทําได)ตั้งแต'เดือนตุลาคม  เดือนพฤศจิกายน และวันท่ี ๑ – ๔  ของเดือนธันวาคม 
๒๕๕๐ เท'าน้ัน  เพราะหลังจากผู)กระทําผิดวินัยได)รับการล)างมลทินตามพระราชบัญญัติดังกล'าว
แล)วจะไม'มีโทษให)ต)องดําเนินการอีกต'อไป  ส'วนการลดอัตราเงินเดือน โดยผลของคําส่ังจะบังคับ
เสร็จส้ินทันทีในวันส่ังลงโทษ  จึงมิได)เปHนปPญหาเช'นการตัดเงินเดือน  เม่ือมีการส่ังลงโทษลดอัตรา
เงินเดือนแล)วต'อมาพระราชบัญญัติล)างมลทินฯ ใช)บังคับ โทษลดอัตราเงินเดือนท่ีผู)กระทําผิดได)รับ 
ก็จะถูกล)างมลทินไปตามมาตรา ๕  โดยผู)กระทําผิดไม'สามารถเรียกร)องอัตราเงินเดือนท่ีถูกลด 
ไปแล)วคืนได)  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส'งมาด)วย ๒ 

    อนึ ่ง  โดยที ่ข )อหาร ือข )างต)นเป HนปPญหาเกี ่ยวกับพระราชบัญญัต ิล)างมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปHนผู)รักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล'าว ดังนั้น หากธนาคาร 
 
 



 
๕ 

 

 

แห'งประเทศไทยมีความเห็นหรือมีข)อสงสัยเปHนประการอื่นก็สามารถหารือไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได)โดยตรงต'อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                
 
 

 

      

ขอแสดงความนับถือ 

   (ลงช่ือ)    ทัศนีย>  ธรรมสิทธ์ิ 
(นางสาวทัศนีย>  ธรรมสิทธ์ิ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 


