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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๐/๒๕๖๒
วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ศาลจังหวัดสุโขทัยสงคําโตแยงของจําเลย (พันจาเอก นเรศ เทียนบุตร) ในคดีแพงหมายเลขดํา
ที่ ๑๙๗/๒๕๖๐ เพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ โดยมีขอ เท็จจริง
สรุปไดดงั นี้
กองทัพบก ผูฟองคดี ยื่นฟองพันจาเอก นเรศ เทียนบุตร เปนผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครอง
พิษณุโลก ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๕๗/๒๕๕๘ วา เดิมผูถูกฟองคดีรับราชการในตําแหนงชางไฟฟา
สื่อสาร หมวดชางไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส แผนกซอม กองชาง กองบัญชาการกองเรือลํานํ้า
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ และวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ ไดรับ
อนุมัติใหออกจากประจําการไดตามคําสั่งกรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ ที่ ๑๐๒/๒๕๔๑ โดยมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ และทางราชการ
ไดเบิกจายเงินประเภทตาง ๆ อันประกอบดวย เงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ เงินชวยคาครองชีพผูรับ
เบีย้ หวัดบํานาญ และเงินบําเหน็จดํารงชีพใหแกผถู กู ฟองคดี รวมเปนเงินทัง้ สิน้ ๘๗๓,๖๓๘.๒๘ บาท
แตปรากฏวาเมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ผูถ กู ฟองคดีไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ เปนพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบลยางซาย อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย ซึง่ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบีย้ หวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ขอ ๘ วรรคหนึง่ (๓)
ระบุวา ทหารซึ่งไดรับเบี้ยหวัดอยูแลว ใหงดเบี้ยหวัดในกรณีเขารับราชการในตําแหนงซึ่งมีสิทธิ
จะไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ผูถูกฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
ไดรบั เงินเบีย้ หวัด ตัง้ แตวนั ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึง่ เปนวันทีพ่ ระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีโดยสัสดีจังหวัดสุโขทัยใหเรียก
เงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ เงินชวยคาครองชีพ ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ และเงินบําเหน็จดํารงชีพที่เบิกจาย
เงินเกินสิทธิคืนแกทางราชการ เมื่อผูฟองคดีไดรับแจงจากกรมบัญชีกลางจึงไดเรียกเงินดังกลาวคืน
ผูถ กู ฟองคดีไดทาํ หนังสือรับสภาพหนีแ้ ละหนังสือขอผอนชําระหนีต้ อ ผูฟ อ งคดี หลังจากนัน้ ผูถ กู ฟองคดี
ไมมาทําสัญญาผอนชําระหนีแ้ ละไมชาํ ระเงินดังกลาว ผูฟ อ งคดีจงึ นําคดีมาฟองตอศาลปกครองพิษณุโลก
แตศาลปกครองพิษณุโลกเห็นวาคดีนี้เปนคดีที่อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงรอการพิจารณาไวชวั่ คราวและสงความเห็นไปยังศาลยุตธิ รรม (ศาลจังหวัดสุโขทัย) และศาลจังหวัดสุโขทัย
มีความเห็นพองกับศาลปกครองพิษณุโลก จึงไดโอนคดีไปยังศาลจังหวัดสุโขทัย
ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดสุโขทัย จําเลย (ผูถูกฟองคดีเดิม) ไดยื่นคําโตแยง
เพื่อขอใหศาลจังหวัดสุโขทัยสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
วาพระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ วรรคหนึง่ และวรรคสอง มาตรา ๕ วรรคหนึง่ มาตรา ๒๕
วรรคสาม มาตรา ๒๗ วรรคหนึง่ และวรรคสาม และมาตรา ๒๑๒ เนือ่ งจากพระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓ ใหแกไขบทนิยาม “ขาราชการสวนทองถิน่ ”
โดยยกเลิกในสวนของพนักงานตําบล และ “ราชการสวนทองถิน่ ” ในสวนขององคการบริหารสวนตําบล
ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ตอมา
พระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ความในมาตรา ๓ ใหแกไขเพิม่ เติมบทนิยามคําวา “ขาราชการสวนทองถิน่ ”
และ “ราชการสวนทองถิน่ ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการเพิ่มคําวา “พนักงานสวนตําบล” ในสวนบทนิยามของ “ขาราชการสวนทองถิน่ ”
และคําวา “องคการบริหารสวนตําบล” ในสวนบทนิยามของ “ราชการสวนทองถิ่น”
การที่โจทก (ผูฟองคดีเดิม) นําบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมาตัดสิทธิประโยชนของ
จําเลยซึ่งมีอยูกอนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใชโดยเรียกเงินคืนจากจําเลย จํานวน ๘๗๓,๖๓๘.๒๘ บาท
พร อ มด ว ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ ๗.๕ ต อ ป นั บ จากวั น ฟ อ งจนกว า จํ า เลยจะชํ า ระเสร็ จ นั้ น
จึงเปนการนําบทบัญญัติแหงกฎหมายมาใชบังคับใหมีผลยอนหลังทําใหจําเลยตองเสียสิทธิและ
ประโยชนที่ไดรับอยูกอนที่กฎหมายใชบังคับ เปนการกระทําที่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของจําเลย
ดังนั้น พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและขัดตอหลักนิติธรรม เปนอันใชบังคับมิได ทั้งเปนการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของจําเลยในฐานะปวงชนชาวไทย
ซึง่ ยอมไดรบั ความคุม ครองและเสมอกันในกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคสาม มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม
ศาลจังหวัดสุโขทัยเห็นวา คําโตแยงของจําเลยตองตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
วรรคหนึง่ จึงสงคําโตแยงดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบือ้ งตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับหนังสือ
สงคําโตแยงไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีที่ศาลจังหวัดสุโขทัยสงคําโตแยงของจําเลย เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วา พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคสาม มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม และมาตรา ๒๑๒ ซึง่ เปนกรณีทศี่ าลจังหวัดสุโขทัยจะใชพระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ บังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ มี้ ากอน กรณีจงึ เปนไปตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐ จึงมีคาํ สัง่ รับไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมปี ระเด็นทีต่ อ งพิจารณาวินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่
พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗
วรรคหนึง่ และวรรคสาม หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
มาตรา ๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติเพิ่มเติมในสวนของคํานิยาม ใหขาราชการสวนทองถิ่น หมายความรวมถึง
พนักงานสวนตําบล และราชการสวนทองถิน่ หมายความรวมถึงองคการบริหารสวนตําบลเนือ่ งจากไดมี
การตราพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และการแกไขเพิ่มเติม
บทนิ ย ามดั ง กล า วตามหมายเหตุ ท  า ยพระราชบั ญ ญั ติ มี ขึ้ น เพื่ อ ให พ นั ก งานส ว นตํ า บลได มี สิ ท ธิ
รับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับขาราชการสวนทองถิน่ อืน่ และทําใหเกิดความชัดเจนแนนอน สอดคลอง
กับการตรากฎหมายที่กําหนดใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่และอํานาจดําเนินกิจการ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เจตนารมณในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็เพื่อใหขาราชการที่มีสถานะเปนพนักงานสวนตําบล และอยูในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทุกคนสามารถไดรับสิทธิในการคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญตามกฎหมาย
ดังกลาว พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช
บังคับจึงมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อตัดสิทธิการรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

บทบัญญัติดังกลาวจึงมิไดมีลักษณะกระทบกระเทือนสิทธิของจําเลย หากแตเปนการใหความ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อใหพนักงานสวนตําบลมีความเสมอภาคในการรับบําเหน็จบํานาญ
เชนเดียวกับขาราชการสวนทองถิ่นอื่นซึ่งเปนการเพิ่มสิทธิใหพนักงานสวนตําบลทุกคนมีสิทธิ
ไดรบั บําเหน็จบํานาญตามทีก่ ฎหมายนีก้ าํ หนด แมสทิ ธิในการไดรบั เงินเบีย้ หวัด เงินบํานาญ เงินชวย
คาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ และเงินบําเหน็จดํารงชีพของจํ า เลยจะได ต ามกฎหมายอื่ น
ก็ไมเปนการจํากัดสิทธิของจําเลยแตอยางใด หากแตผลของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
ไดกอใหเกิดสิทธิแกจําเลยซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายนี้
เช น เดี ย วกั บ ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น อื่ น อั น สอดคล อ งกั บ หลั ก นิ ติ ธ รรมและเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่มุงคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตาม
กฎหมาย
สวนกรณีทจี่ าํ เลยโตแยงวาตนเปนผูม สี ทิ ธิไดรบั เงินเบีย้ หวัด เงินบํานาญ เงินชวยคาครองชีพ
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ และเงินบําเหน็จดํารงชีพมากอน และตอมามีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ทําใหจําเลยไมมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ
และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญอีกตอไป นั้น เห็นวา พระราชกฤษฎีกาเงินชวย
คาครองชีพผูร เั บีย้ หวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ (๑) กําหนดใหผไู ดรบั เบีย้ หวัดหรือมีสทิ ธิ
ไดรับเบี้ยหวัด ไมมีสิทธิไดรับเงินบํานาญและเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญในกรณี
กลับเขารับราชการ และขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบีย้ หวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ขอ ๘ วรรคหนึง่ (๓)
ที่ใหงดเบี้ยหวัดกรณีทหารซึ่งไดรับเบี้ยหวัดอยูแลวเขารับราชการในตําแหนงซึ่งมีสิทธิจะไดรับ
บําเหน็จบํานาญ
การที่กรมบัญชีกลางใหเรียกเงินที่จําเลยไดรับเกินสิทธิคืน ก็เพื่อไมใหมีการเบิกจาย
งบประมาณรายจายงบกลางในหมวดหรือประเภทของเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญโดยถือเปน
เงิ น จากงบประมาณประเภทเดี ย วกั น ซึ่ ง จะทํ า ให เ ป น การใช สิ ท ธิ ต ามกฎหมายที่ ซํ้ า ซ อ นกั น
ดังนัน้ พระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ ซึง่ แกไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมิได
กระทบกระเทือนสิทธิของจําเลย มิไดขัดหรือแยงกับหลักนิติธรรม ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และมิไดเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แตอยางใด
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
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