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เกษียณอายุแล้วถูกไล่ออกย้อนหลัง ... ต้องคืนบาเหน็จบานาญหรือไม่ ?
นางสาวจารุณี กิจตระกูล พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

Topic : สาระดี..ดี.. จากคดีปกครอง
หน่วยงานทางปกครองมีคาสั่งลงโทษไล่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากราชการ โดยให้คาสั่งดังกล่าว
มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่เจ้าหน้าที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และมีผลให้คาสั่งของหน่วยงานที่
อนุมัติให้จ่ายบานาญปกติ เงิน ช.ค.บ. และบาเหน็จดารงชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 เป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดมีสิทธิเรียกคืนเงิน
ที่เจ้าหน้าที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิอันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา 406 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่ที่ได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าตนถูกกล่าวหาว่ากระทา
ความผิดทางวิ นัยก่อนออกจากราชการ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ตนตกเป็นผู้ไม่มีสิทธิรับบาเหน็จบ านาญและสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วเต็มจานวนตามมาตรา 412 แห่งประมวลกฎหมาย
เดียวกัน พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
และแม้ ว่ าเจ้ าหน้ าที่ ดั งกล่ าวจะอยู่ ในข่ ายมี สิ ทธิ ได้ รั บการล้ างมลทิ นตามมาตรา 5 แห่ ง
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80
พรรษา พ.ศ. 2550 ก็ตาม แต่การล้างมลทินมีผลเพียงเป็นการลบล้างประวัติการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย
โดยถือว่าไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยเท่านั้น หามีผลลบล้างการกระทาความผิดที่จะทาให้คาสั่งไล่ออก
จากราชการกลายเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับการล้างมลทินไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะ
เรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ ใด ๆ ทั้งสิ้น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการล้างมลทินในภายหลังจึงไม่ก่อให้เกิด
สิทธิที่จะเรียกร้องเงินหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากทางราชการได้
คาสาคัญ : วินัยร้ายแรง, บาเหน็จบานาญ, อายุความ
เหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี
มูลเหตุของคดี ... เกิดเมื่อครั้งที่นายเที่ยงเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานที่ดิน สานักงานที่ดินจังหวัด ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 และกรมที่ดินอนุมัติ
ให้นายเที่ยงได้รับบานาญปกติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เดือนละ 25,182.20 บาท เงิน ช.ค.บ. (เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ) 80,966 บาท และบาเหน็จดารงชีพ 200,000 บาท
ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าขณะดารงตาแหน่ง นายเที่ยงได้ออก น.ส. 3 ก. ให้แก่นายบุญ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา 67 วรรคสาม และมาตรา 68 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
(ใช้บังคับขณะกระทาความผิด ปัจจุบัน คือ มาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
กรมที่ดินจึงมีคาสั่งลงวันที่ 1 กันยายน 2552 ลงโทษไล่นายเที่ยงออกจากราชการย้อนหลังไป
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2548 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณที่นายเที่ยงมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แจ้งให้นายเที่ยงส่งคืนเงินที่ได้รับไปแล้ วทั้งหมดจานวน
1,464,529.40 บาท แต่นายเที่ยงไม่ชาระภายในเวลาที่กาหนด กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) จึงนาคดีมาฟ้องเพื่อขอให้
ศาลปกครองมีคาพิพากษาให้นายเที่ยง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชาระเงินจานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดี และนับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชาระเสร็จ
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ความเป็นธรรม ... จากคาพิพากษาศาลปกครอง
ประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณา คือ : นายเที่ยงจะต้องคืนเงินบานาญปกติ เงิน ช.ค.บ. และ
เงินบาเหน็จดารงชีพที่ตนได้รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยให้แก่กรมที่ดินหรือไม่ ?
ข้ อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง : พระราชบั ญญั ติ บ าเหน็ จบ านาญข้ า ราชการ พ.ศ. 2494
มาตรา 8 (1) ก าหนดให้ ข้ าราชการที่ ถู กไล่ ออกเพราะมี ความผิ ด ไม่ มี สิ ทธิ ได้ รั บบ าเหน็ จบ านาญปกติ
มาตรา 9 บั ญญั ติ ว่ า “ข้ าราชการมีสิ ทธิ ได้รั บบ าเหน็ จบ านาญปกติ ด้ วยเหตุ อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ดังต่ อไปนี้ ...
(3) เหตุ สู งอายุ ...” และมาตรา 47/1 วรรคหนึ่ ง บั ญญั ติ ว่ า “บ าเหน็ จด ารงชี พ ได้ แก่ เงิ นที่ จ่ ายให้ แก่
ผู้รับบานาญเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียว”
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 406 วรรคหนึ่ ง ก าหนดให้ ผู้ ซึ่ งได้ ทรั พย์ มา
โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ จาต้องคืนทรัพย์ให้แก่บุคคลนั้น
และมาตรา 412 บัญญัติว่า “ถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาภมิควรได้นั้นเป็นเงินจานวนหนึ่ง ท่านว่าต้องคืนเต็ม
จานวนนั้น เว้นแต่เมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต จึงต้องคืนลาภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน”
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่กรมที่ดินมีคาสั่งลงวันที่ 1 กันยายน 2552 ลงโทษ
ไล่นายเที่ยงออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2548 จึงมีผลให้คาสั่งกรมที่ดินที่อนุมัติให้จ่ายบานาญปกติ
เงิน ช.ค.บ. และบาเหน็จดารงชีพให้แก่นายเที่ยงตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ. 2494 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นมา เป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้แจ้งให้นายเที่ยงคืนบานาญปกติตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 รวมทั้งคืนเงิน ช.ค.บ. และบาเหน็จดารงชีพ อันเป็นกรณีที่กรมที่ดินใช้
สิทธิเรียกเงินที่นายเที่ยงได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ อันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา 406 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่ าวหานายเที่ยงว่าเป็นเจ้าพนักงานกระทา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ออก น.ส. 3 ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคาสั่ งลงวันที่
18 ตุลาคม 2543 และลงวันที่ 1 เมษายน 2546 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา จึงถือ
ได้ว่านายเที่ยงทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าตนถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางวินัยก่อนออกจากราชการโดยกรณี
ยังไม่ถึ งที่สุด ซึ่งอาจเป็นเหตุ ให้นายเที่ยงตกเป็นผู้ไม่มีสิ ทธิ รั บบ าเหน็จบานาญ รวมถึ งสิทธิ ประโยชน์อื่น ๆ
โดยถือว่านายเที่ยงตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่ในขณะนั้น จึงต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วเต็มจานวนตามมาตรา 412
แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมีหนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 แจ้งให้นายเที่ยงคืนเงินดังกล่าว
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับแจ้งหนังสือนี้เมื่อใด แต่การที่นายเที่ยงมี
หนังสือลงวันที่ 11 มกราคม 2553 แจ้งกรมที่ดินว่าตนได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างพิจารณา จึงรับฟังได้ว่านายเที่ยงได้รับหนังสือเรียกให้ใช้เงินคืนอย่างช้าที่สุดในวันที่
11 มกราคม 2553 นายเที่ยงจึงต้องชาระเงินคืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 12 มกราคม 2553 ซึ่งจะครบกาหนด
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อไม่มีการคืนเงิน จึงถือว่านายเที่ยงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
และต้องชาระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ของต้นเงิน 1,464,529.40บาท จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นเงิน 58,681.49 บาท
ดังนั้น นายเที่ยงจึงต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้ว 1,464,529.40 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,523,210.89 บาท ให้แก่กรมที่ดิน
ส่ วนนายเที่ยงจะได้รั บประโยชน์ จากพระราชบัญญัติล้ างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 หรือไม่นั้น
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า โดยที่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ บัญญัติว่า
ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทาก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และได้รับโทษ
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หรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
หรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ
แม้สานักงาน ป.ป.ช. จะมีหนังสือลงวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ส่งรายงานเอกสารและความเห็นให้
กรมที่ดินพิจารณาโทษทางวินัยตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ปัจจุบันเทียบเคียงได้กับมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ
แต่เมื่อกรมที่ดินมีคาสั่งลงวันที่ 1 กันยายน 2552 ลงโทษไล่นายเที่ยงออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2548
ย่อมมีผลทาให้นายเที่ยงได้รับโทษสาหรับการกระทาผิดนั้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ อันอยู่ใน
ข่ายมีสิทธิได้รับการล้างมลทินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ
แต่ การล้ างมลทิ นมี ผลเพี ยงเป็ นการลบล้ างประวั ติ การถู กลงโทษหรื อลงทั ณฑ์ ทางวิ นั ย
โดยถื อ ว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การล้ างมลทิ น ไม่ เคยถู ก ลงโทษหรื อ ลงทั ณ ฑ์ ทางวิ นั ยเท่ า นั้ น แต่ ห ามี ผลลบล้ า ง
การกระท าความผิ ดที่ จะท าให้ ค าสั่ งไล่ นายเที่ ยงออกจากราชการกลายเป็ นค าสั่ งที่ ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
แต่ อย่ างใดไม่ ประกอบกั บมาตรา 7 แห่ งพระราชบั ญญั ติ เดี ยวกั น ก าหนดว่ าการล้ างมลทิ นตามมาตรา 5
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
เมื่อเงินบานาญปกติ เงิน ช.ค.บ. และเงินบาเหน็จดารงชีพ ถือเป็นสิทธิหรือประโยชน์ที่นายเที่ยง
สูญเสี ยไปเพราะเหตุถูกลงโทษทางวินั ยไปก่อนพระราชบัญญัติล้ างมลทินฯ ใช้บังคับ การได้รับการล้ างมลทิน
ในภายหลังจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่นายเที่ยงที่จะเรียกร้องเงินดังกล่าวได้ พิพากษาให้นายเที่ยงคืนเงินที่รับไปให้แก่
กรมที่ดินจานวน 1,523,210.89 บาท (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 139/2563)
หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
1. เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วก่อนที่หน่วยงานต้นสังกัดจะมีคาสั่งไล่ออก
จากราชการ ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าตนมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางวินัยตั้งแต่ก่อนออกจากราชการ
และอาจเป็ นเหตุ ให้ ตนตกเป็ นผู้ ไม่ มี สิ ทธิ ได้ รั บบ าเหน็ จบ านาญ ตลอดจนสิ ทธิ ประโยชน์ อื่ น ๆ ของทาง
ราชการ ถื อว่ าเจ้ าหน้ าที่ ผู้ นั้ นตกอยู่ ในฐานะไม่ สุ จริ ตตั้ งแต่ ในขณะนั้ น ซึ่ งหน่ วยงานต้ นสั งกั ดมี สิ ทธิ เรี ยก
ให้เจ้าหน้ าที่ดังกล่ าวคืนเงินอันมีลั กษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา 406 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เต็มจานวนตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 412 แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน (คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. 1186/2558 วินิจฉัยทานองเดียวกัน)
2. การล้างมลทินมีผลเป็นเพียงการลบล้างประวัติการถูกลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือ
การถูกลงทัณฑ์เพราะกระทาผิดวินัยเท่านั้น โดยถือว่าผู้ได้รับการล้างมลทินไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์มาก่อน
แต่ ไม่ มี ผลลบล้ างการกระทาความผิ ดที่ ได้ เคยกระท าไว้ แล้ วได้ นอกจากนี้ ผู้ ได้ รั บการล้ างมลทิ นยั ง ไม่ มี
สิทธิที่จะเรียกร้องเงินหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในช่วงเวลาที่ได้รับการล้างมลทินนั้นด้วย
3. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการล้างมลทิน ถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งคู่กรณีสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ แม้จะไม่ ได้มีการยกขึ้น
ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นก็ตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา 101 วรรคสอง แห่งระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
(ปรึกษาคดีปกครองได้ที่ “สายด่วนศาลปกครอง 1355” และสืบค้นบทความย้อนหลังได้ที่
www.admincourt.go.th
เมนูวิชาการ
เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)
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