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พระราชบัญญัติ 
ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูตองโทษ”  หมายความวา  ผูตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหลงโทษหรือใหกักกัน  

และใหหมายความรวมถึงผูถูกลงโทษโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งมีผลเชนเดียวกับการถูกลงโทษ
โดยคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 
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“ผูถูกลงโทษทางวินัย”  หมายความวา  ผูถูกลงโทษหรือลงทัณฑเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  และใหหมายความรวมถึงผูถูกลงโทษหรือลงทัณฑโดยคําส่ังที่ชอบ
ดวยกฎหมายซึ่งมีผลเชนเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย 

มาตรา ๔ ใหลางมลทินใหแกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตาง ๆ  ซ่ึงไดกระทํากอนหรือ
ในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และไดพนโทษไปแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ 

มาตรา ๕ ใหลางมลทินใหแกบรรดาผูถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซ่ึงไดกระทํากอนหรือ 
ในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และไดรับโทษหรือรับทัณฑทั้งหมดหรือบางสวนไปกอนหรือ 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัยในกรณีนั้น ๆ 

มาตรา ๖ บรรดาผูถูกส่ังใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัยกอนหรือ 
ในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และบรรดาผูถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัย   
ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดส่ังยุติเร่ืองหรืองดโทษกอนหรือในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใหผูนั้นไมตอง
ถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้น  ๆ  ตอไป 

มาตรา ๗ การลางมลทินตามมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูไดรับการลางมลทิน
ในอันที่จะเรียกรองสิทธิหรือประโยชนใด ๆ  ทั้งส้ิน 

มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  ในวันท่ี  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงเปนมหามงคลกาล
อันสําคัญยิ่ง  เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและใหเกิดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  สมควรลางมลทินใหแกผูตองโทษในกรณีความผิดตาง ๆ   ซ่ึงไดพนโทษไปแลว  และผูถูกลงโทษ
ทางวินัยของกระทรวง  ทบวง  กรม  หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ  ซ่ึงไดรับการลงโทษทางวินัยไปแลว  
และสมควรใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัยกอนหรือในวันท่ี  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และบรรดาผูถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัยซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาส่ังยุติเรื่องหรืองดโทษ
กอนหรือในวันท่ี  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใหผูนั้นไมตองถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัย
ในกรณีนั้น ๆ  ตอไปดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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