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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
 ศาลจงัหวดัสโุขทยัสงคาํโตแยงของจําเลย (พนัจาเอก นเรศ เทยีนบตุร) ในคดแีพงหมายเลขดํา
ที ่๑๙๗/๒๕๖๐ เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ โดยมขีอเทจ็จรงิ
สรปุไดดงันี้
 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
อนุมัติใหออกจากประจําการไดตามคําส่ังกรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ ท่ี ๑๐๒/๒๕๔๑ โดยมีสิทธิ
ไดรับเบ้ียหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบ้ียหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ และทางราชการ
ไดเบิกจายเงินประเภทตาง ๆ อันประกอบดวย เงินเบ้ียหวัด เงินบํานาญ เงินชวยคาครองชีพผูรับ
เบีย้หวดับาํนาญ และเงนิบาํเหนจ็ดาํรงชพีใหแกผูถกูฟองคด ี รวมเปนเงนิทัง้สิน้ ๘๗๓,๖๓๘.๒๘ บาท 
แตปรากฏวาเมือ่วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ผูถกูฟองคดีไดรบัการบรรจแุละแตงตัง้เปนพนกังาน
สวนตาํบล ตาํแหนงปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลยางซาย อาํเภอเมอืง 
จงัหวัดสโุขทัย ซึง่ขอบงัคบักระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบ้ียหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ขอ ๘ วรรคหน่ึง (๓) 
ระบุวา ทหารซ่ึงไดรับเบ้ียหวัดอยูแลว ใหงดเบ้ียหวัดในกรณีเขารับราชการในตําแหนงซึ่งมีสิทธิ
จะไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ผูถูกฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
ไดรบัเงินเบ้ียหวดั ตัง้แตวนัที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ ซึง่เปนวนัทีพ่ระราชบัญญตับิาํเหนจ็บาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๐๒

 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีโดยสัสดีจังหวัดสุโขทัยใหเรียก
เงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ เงินชวยคาครองชีพ ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ และเงินบําเหน็จดํารงชีพที่เบิกจาย
เงินเกินสิทธิคืนแกทางราชการ เมื่อผูฟองคดีไดรับแจงจากกรมบัญชีกลางจึงไดเรียกเงินดังกลาวคืน
ผูถกูฟองคดีไดทาํหนงัสอืรบัสภาพหน้ีและหนังสอืขอผอนชาํระหน้ีตอผูฟองคด ีหลงัจากนัน้ผูถกูฟองคดี
ไมมาทาํสัญญาผอนชําระหนีแ้ละไมชาํระเงนิดงักลาว ผูฟองคดจีงึนาํคดีมาฟองตอศาลปกครองพิษณโุลก 
แตศาลปกครองพิษณุโลกเห็นวาคดีนี้เปนคดีที่อยูในเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จงึรอการพจิารณาไวชัว่คราวและสงความเหน็ไปยงัศาลยตุธิรรม (ศาลจงัหวัดสโุขทยั) และศาลจงัหวัดสโุขทยั
มีความเห็นพองกับศาลปกครองพิษณุโลก จึงไดโอนคดีไปยังศาลจังหวัดสุโขทัย
 ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดสุโขทัย จําเลย (ผูถูกฟองคดีเดิม) ไดยื่นคําโตแยง
เพื่อขอใหศาลจังหวัดสุโขทัยสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
วาพระราชบัญญตับิาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ ขดัหรอืแยง
ตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ วรรคหน่ึงและวรรคสอง มาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๕ 
วรรคสาม มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึงและวรรคสาม และมาตรา ๒๑๒ เนือ่งจากพระราชบัญญตับิาํเหนจ็บาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓ ใหแกไขบทนิยาม “ขาราชการสวนทองถิน่” 
โดยยกเลิกในสวนของพนักงานตาํบล และ “ราชการสวนทองถิน่” ในสวนขององคการบรหิารสวนตาํบล 
ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ตอมา
พระราชบัญญตับิาํเหนจ็บาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มผีลใชบงัคบัต้ังแตวนัที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ความในมาตรา ๓ ใหแกไขเพ่ิมเตมิบทนิยามคําวา “ขาราชการสวนทองถิน่” 
และ “ราชการสวนทองถิน่” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญัตบิาํเหนจ็บาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตับิาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบบัที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการเพิ่มคําวา “พนกังานสวนตําบล” ในสวนบทนยิามของ “ขาราชการสวนทองถิน่” 
และคาํวา “องคการบรหิารสวนตาํบล” ในสวนบทนิยามของ “ราชการสวนทองถิ่น” 
 การที่โจทก (ผูฟองคดีเดิม) นําบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมาตัดสิทธิประโยชนของ
จําเลยซึ่งมีอยูกอนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใชโดยเรียกเงินคืนจากจําเลย จํานวน ๘๗๓,๖๓๘.๒๘ บาท
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับจากวันฟองจนกวาจําเลยจะชําระเสร็จนั้น 
จึงเปนการนําบทบัญญัติแหงกฎหมายมาใชบังคับใหมีผลยอนหลังทําใหจําเลยตองเสียสิทธิและ
ประโยชนที่ไดรับอยูกอนท่ีกฎหมายใชบังคับ เปนการกระทําที่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของจําเลย 
ดังนั้น พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและขัดตอหลักนิติธรรม เปนอันใชบังคับมิได ทั้งเปนการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของจําเลยในฐานะปวงชนชาวไทย
ซึง่ยอมไดรบัความคุมครองและเสมอกันในกฎหมายตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๕ วรรคสาม มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม
 ศาลจังหวดัสโุขทยัเหน็วา คาํโตแยงของจําเลยตองตามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
วรรคหนึง่ จึงสงคาํโตแยงดงักลาวใหศาลรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ 
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๑๐๓

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
 ประเด็นทีศ่าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมวีา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจรับหนังสอื
สงคําโตแยงไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ หรือไม
 พิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีที่ศาลจังหวัดสุโขทัยสงคําโตแยงของจําเลย เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วา พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๓ วรรคสอง 
มาตรา ๔ วรรคหน่ึงและวรรคสอง มาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๕ วรรคสาม มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง
และวรรคสาม และมาตรา ๒๑๒ ซึง่เปนกรณีทีศ่าลจังหวัดสโุขทัยจะใชพระราชบัญญตับิาํเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ บังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิีม้ากอน กรณีจงึเปนไปตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐ จงึมคีาํส่ังรบัไวพจิารณาวินจิฉยั

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

กรณมีปีระเดน็ทีต่องพจิารณาวนิจิฉยัวา พระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตับิาํเหนจ็บาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ 

(ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ 

วรรคหนึง่ และวรรคสาม หรือไม

 พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

มาตรา ๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติเพ่ิมเติมในสวนของคํานิยาม ใหขาราชการสวนทองถ่ิน หมายความรวมถึง

พนกังานสวนตาํบล และราชการสวนทองถ่ิน หมายความรวมถึงองคการบรหิารสวนตาํบลเน่ืองจากไดมี

การตราพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และการแกไขเพิ่มเติม

บทนิยามดังกลาวตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัติมีขึ้นเพ่ือใหพนักงานสวนตําบลไดมีสิทธิ

รบับาํเหน็จบาํนาญเชนเดียวกับขาราชการสวนทองถ่ินอืน่และทําใหเกดิความชัดเจนแนนอน สอดคลอง

กับการตรากฎหมายที่กําหนดใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่และอํานาจดําเนินกิจการ

ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
 เจตนารมณในการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็เพื่อใหขาราชการท่ีมีสถานะเปนพนักงานสวนตําบล และอยูในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทุกคนสามารถไดรับสิทธิในการคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญตามกฎหมาย
ดงักลาว พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช 
บังคับจึงมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อตัดสิทธิการรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
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creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๐๔

บทบัญญัติดังกลาวจึงมิไดมีลักษณะกระทบกระเทือนสิทธิของจําเลย หากแตเปนการใหความ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อใหพนักงานสวนตําบลมีความเสมอภาคในการรับบําเหน็จบํานาญ
เชนเดียวกับขาราชการสวนทองถิ่นอื่นซึ่งเปนการเพ่ิมสิทธิใหพนักงานสวนตําบลทุกคนมีสิทธิ
ไดรบับําเหน็จบาํนาญตามทีก่ฎหมายนีก้าํหนด แมสทิธใินการไดรบัเงนิเบีย้หวดั เงนิบาํนาญ เงนิชวย
คาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ และเงินบําเหน็จดํารงชีพของจําเลยจะไดตามกฎหมายอ่ืน 
ก็ไมเปนการจํากัดสิทธิของจําเลยแตอยางใด หากแตผลของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
ไดกอใหเกิดสิทธิแกจําเลยซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายนี้
เช นเดียวกับขาราชการสวนทองถ่ินอื่น อันสอดคลองกับหลักนิติธรรมและเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่มุ งคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตาม
กฎหมาย
 สวนกรณทีีจ่าํเลยโตแยงวาตนเปนผูมสีทิธไิดรบัเงนิเบีย้หวัด เงนิบาํนาญ เงนิชวยคาครองชีพ
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ และเงินบําเหน็จดํารงชีพมากอน และตอมามีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ทําใหจําเลยไมมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยหวัด เงินบํานาญ 
และเงินชวยคาครองชีพผู รับเบ้ียหวัดบํานาญอีกตอไป นั้น เห็นวา พระราชกฤษฎีกาเงินชวย
คาครองชพีผูรเับีย้หวดับาํนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ (๑) กาํหนดใหผูไดรบัเบีย้หวดัหรอืมสีทิธิ
ไดรับเบี้ยหวัด ไมมีสิทธิไดรับเงินบํานาญและเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบาํนาญในกรณี
กลบัเขารบัราชการ และขอบงัคบักระทรวงกลาโหมวาดวยเงนิเบีย้หวดั พ.ศ. ๒๔๙๕ ขอ ๘ วรรคหนึง่ (๓) 
ที่ใหงดเบี้ยหวัดกรณีทหารซึ่งไดรับเบี้ยหวัดอยูแลวเขารับราชการในตําแหนงซึ่งมีสิทธิจะไดรับ
บําเหน็จบํานาญ 
 การที่กรมบัญชีกลางใหเรียกเงินที่จําเลยไดรับเกินสิทธิคืน ก็เพื่อไมใหมีการเบิกจาย
งบประมาณรายจายงบกลางในหมวดหรือประเภทของเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญโดยถือเปน
เงินจากงบประมาณประเภทเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเปนการใชสิทธิตามกฎหมายท่ีซํ้าซอนกัน 
ดงันัน้ พระราชบญัญตับิาํเหนจ็บาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ ซึง่แกไขเพ่ิมเตมิ
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 วรรคหน่ึง และวรรคสาม
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