การรับบาเหน็จบานาญสาหรับข้ าราชการที่ถูกดาเนินการทางวินัย
บำเหน็จ1 หรื อบำนำญ2 ได้ยินคำนี้ เมื่อไหร่ กด็ ูเหมือนจะเป็ นน้ ำทิพย์ชโลมใจสำหรับ
ข้ำรำชกำรทุกผูท้ ุกนำมเสี ยจริ ง และก็เพรำะบำเหน็จ หรื อบำนำญ นี่ แหละที่ทำให้ใครหลำย ๆ คน
ตัดสิ นใจก้ำวเข้ำสู่ เส้นทำงข้ำรำชกำร แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรที่ขำ้ รำชกำรผูใ้ ดจะได้รับบำเหน็จ หรื อ
บำนำญ ก็มีเงื่อนไขหรื อหลักเกณฑ์ ดังนั้น จึงมิใช่ ว่ำข้ำรำชกำรทุกคนจะมีสิทธิ ได้รับบำเหน็จ หรื อ
บำนำญเสมอไป ในฉบับนี้ผเู ้ ขียนจึงขอนำเรื่ องรำวที่น่ำสนใจสำหรับข้ำรำชกำรที่ถูกดำเนินกำรทำงวินยั
และกำรดำเนินกำรทำงวินยั ยังไม่แล้วเสร็ จ3 แต่มีเหตุให้สิ้นสภำพข้ำรำชกำรไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม เช่ น
เกษียณอำยุรำชกำร ลำออก ถูกให้ออก ถูกลงโทษไล่ ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร ซึ่ งข้ำรำชกำร
เหล่ ำนี้ ย งั ไม่ มีควำมชัดเจนว่ำ จะมี สิท ธิ ได้รับบำเหน็จหรื อบำนำญ หรื อไม่ อย่ำงไร มำนำเสนอ
เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ขำ้ รำชกำรกลุ่มนี้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นขอสำธยำยถึงควำมเป็ นมำโดยสังเขปเสี ยก่อนว่ำ บำเหน็จ หรื อบำนำญสำหรับ
ข้ำรำชกำร นั้น เริ่ มมีข้ ึนตั้งแต่ในรัชกำลของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั (รัชกำลที่ 5)
โดยได้ตรำขึ้นเป็ นพระรำชบัญญัติเบี้ยบำนำญ ร.ศ. 120 ซึ่ งต่อมำได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ปรั บปรุ ง
ระบบกำรรับรำชกำร จึงมีกำรตรำพระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 และที่สุดได้
มีกำรปรับปรุ งเป็ นพระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 โดยได้ใช้ต่อเนื่องมำ
จนถึงปั จจุบนั แต่อย่ำงไรก็ตำมเงินบำเหน็จ บำนำญ หรื อบำเหน็จตกทอด4 ก็ยงั คงอยู่หลักกำรเดิ ม
คือ ให้เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณของแผ่นดิน
1

บำเหน็จ หมำยควำมว่ำ เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้ รับรำชกำรมำ ซึง่ รัฐจ่ำยให้ ครัง้ เดียวเมื่อสมำชิกภำพสิ ้นสุดลง โดยมีสตู รกำรคำนวณ คือ
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ ำย X เวลำรำชกำร

2

บำนำญ หมำยควำมว่ำ เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้ รับรำชกำรมำ ซึง่ รัฐจ่ำยให้ เป็ นรำยเดือนเมื่อสมำชิกภำพสิ ้นสุดลง โดยมีสตู รกำรคำนวณ คือ
บำนำญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ ำย X เวลำรำชกำร
50
* แต่ทงนี
ั ้ ้ บำนำญ ต้ องไม่เกิน ร้ อยละ 70

X

เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ ำย

3

กำรดำเนินกำรทำงวินยั แล้ วเสร็จ หมำยควำมว่ำ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แล้ วแต่กรณี ได้ มีมติรับทรำบกำรดำเนินกำรทำงวินยั แต่หำกมี
กำรอุทธรณ์หรือร้ องทุกข์ กำรดำเนินกำรทำงวินยั จะแล้ วเสร็จก็ตอ่ เมื่อกำรพิจำรณำอุทธรณ์หรือร้ องทุกข์เสร็จสิ ้น (เฉพำะในฝ่ ำยบริหำร ไม่รวมถึง
กำรฟ้องคดีตอ่ ศำลปกครอง)
4

บำเหน็จตกทอด หมำยถึง เงินที่รัฐจ่ำยเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้ อนให้ แก่ทำยำทของข้ ำรำชกำรหรือข้ ำรำชกำรบำนำญที่ถึงแก่ควำมตำย ซึง่
จ่ำยเป็ นเงินก้ อนครัง้ เดียว แต่หำกไม่มีทำยำทเงินนี ้ก็จะจ่ำยให้ แก่บคุ คลซึ่งผู้ตำยได้ แสดงเจตนำไว้ ตอ่ ส่วนรำชกำรเจ้ ำสังกัด แต่หำกไม่มีทงั ้
ทำยำทและบุคคลซึง่ ผู้ตำยได้ แสดงเจตนำไว้ สิทธิในบำเหน็จตกทอดจะเป็ นอันยุติลง โดยบำเหน็จตกทอดมีสตู รกำรคำนวณ คือ
บำเหน็จตกทอด (เสียชีวติ ระหว่ำงรับรำชกำร) = เงินเดือนเดือนสุดท้ ำย X เวลำรำชกำร
บำเหน็จตกทอด (เสียชีวิตระหว่ำงรับบำนำญ) = 30 เท่ำของเงินบำนำญรำยเดือน

บำเหน็จ หรื อบำนำญ นั้น เป็ นกำรเกื้อกูลอย่ำงหนึ่งที่ทำงรำชกำรตอบแทนควำมชอบ
ให้แก่ขำ้ รำชกำรที่ได้ปฏิบตั ิงำนรับรำชกำรด้วยดีมำตลอดเวลำรำชกำร5 อันเป็ นประโยชน์ต่อประเทศชำติ
จนกระทัง่ ออกจำกรำชกำร หรื อเจ็บป่ วยทุ พพลภำพจนไม่ สำมำรถรั บรำชกำรได้ หรื อต้องออกจำก
รำชกำรด้วยเหตุทดแทน โดยที่ไม่มีควำมผิดและมิได้สมัครใจที่จะออกจำกรำชกำร และเมื่อถึงแก่
ควำมตำยก็ยงั ได้รับประโยชน์เป็ นบำเหน็จตกทอดให้แก่ทำยำทผูม้ ีสิทธิตำมกฎหมำยต่อไป
ข้ำรำชกำรที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ หรื อบำนำญปกติ จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังนี้ เหตุทดแทนเพรำะทำงรำชกำรยุบหรื อเลิกตำแหน่ง เหตุทุพพลภำพซึ่ งแพทย์รับรองว่ำไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิรำชกำรต่อไปได้ เหตุสูงอำยุ (อำยุตวั 60 ปี บริ บูรณ์ หรื ออำยุตวั 50 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปและประสงค์
จะลำออกจำกรำชกำร) เหตุรับรำชกำรมำนำน (เวลำรำชกำรครบ 25 ปี ขึ้นไปและประสงค์จะลำออกจำก
รำชกำร) ข้ำรำชกำรที่ถูกปลดออกจำกรำชกำร และข้ำรำชกำรที่มีเวลำรำชกำรตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
ที่ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร (กรณี น้ ีมีสิทธิเฉพำะกำรได้รับบำเหน็จเท่ำนั้น) ดังนั้น ข้ำรำชกำรที่มีเหตุ
ให้สิ้นสภำพข้ำรำชกำรไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม เช่น เกษียณอำยุรำชกำร ลำออก ถูกให้ออก ถูกลงโทษ
ไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร แต่กำรดำเนิ นกำรทำงวินัยยังไม่แล้วเสร็ จ หรื อข้ำรำชกำรที่ถูกฟ้ อง
คดีอำญำหรื อต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำ โดยกรณี หรื อคดีอำญำยังไม่ถึงที่สุด หรื อข้ำรำชกำรที่ถูก
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้ มูลว่ำมีควำมผิด แต่กำรดำเนิ นกำรตำมกำรชี้ มูลยังไม่แล้วเสร็ จ จึงยังไม่มี
ควำมชัด เจนว่ ำ จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ บำเหน็ จ หรื อ บ ำนำญ หรื อ ไม่ ซึ่ ง ในกรณี ข องข้ำ รำชกำรกลุ่ ม นี้
กระทรวงกำรคลังได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อเป็ นกำรบรรเทำควำมเดื อดร้อนของข้ำรำชกำรกลุ่มนี้
ที่อำจมีสิทธิ ได้รับบำเหน็จบำนำญเมื่อกำรดำเนิ นกำรทำงวินยั หรื อคดีอำญำสิ้ นสุ ดลง จึงได้กำหนด
วิธี ปฏิ บตั ิ ในกำรขอรั บบ ำเหน็ จ หรื อ บำนำญ ล่ ว งหน้ำ เพื่ อให้มี เงิ นส ำหรั บใช้จ่ำ ยในระหว่ำ งที่
กำรดำเนินกำรทำงวินยั ยังไม่แล้วเสร็ จ โดยให้ทำประกันกำรขอรับบำเหน็จ หรื อบำนำญ ด้วยบุคคล
หรื อทรัพย์สินไว้กบั ส่ วนรำชกำรเจ้ำสังกัด6 ซึ่งสรุ ปได้ ดังนี้
ประเภทของข้ าราชการที่ต้องทาประกันในการขอรับบาเหน็จ หรือบานาญ ด้ วยบุคคล
หรือทรัพย์ สิน แบ่งได้ 6 ประเภท
5

เวลำรำชกำร หมำยควำมว่ำ เวลำตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มรับรำชกำรจนถึงวันสุดท้ ำยที่ได้ รับเงินเดือนตำมหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระรำชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร พ.ศ. 2539 และให้ หมำยควำมรวมถึงกำรนับเวลำรำชกำรเป็ นทวีคณ
ู ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบำเหน็จบำนำญ
ข้ ำรำชกำร
6

หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0406.5/ว 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2552 เรื่อง วิธีปฏิบตั ิในกำรขอรับบำเหน็จบำนำญของ
ข้ ำรำชกำรหรือลูกจ้ ำงประจำซึง่ มีกรณีหรือต้ องหำว่ำกระทำผิดวินยั อย่ำงร้ ำยแรง หรือมีกรณีถกู ฟ้องคดีอำญำหรือต้ องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำ
โดยกรณีหรือคดีอำญำยังไม่ถึงที่สดุ

- ข้ำรำชกำรที่ เกษียณอำยุรำชกำร หรื อได้รับอนุ ญำตให้ลำออกจำกรำชกำร ก่ อน
กำรสอบสวนทำงวินยั เสร็จสิ้ น หรื อกำรพิจำรณำลงโทษเสร็จสิ้ น
- ข้ำรำชกำรที่ถูกสั่งให้ออก หรื อปลดออก หรื อไล่ออกจำกรำชกำร ซึ่ งมิได้อุทธรณ์
หรื อร้องทุกข์ แต่ อ.ก.พ.กระทรวง หรื อ ก.พ. แล้วแต่กรณี ยังไม่ตอบรับทรำบกำร
รำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินยั
- ข้ำรำชกำรที่ถูกสั่งให้ออก หรื อปลดออก หรื อไล่ออกจำกรำชกำร ซึ่ งได้อุทธรณ์
หรื อร้องทุกข์ แต่กำรพิจำรณำอุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ยงั ไม่เสร็จสิ้ น
- ข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำร หรื อได้รับอนุ ญำตให้ลำออกจำกรำชกำร หรื อถูกสั่ง
ให้ออก หรื อปลดออก หรื อไล่ออกจำกรำชกำร ซึ่ งผูน้ ้ นั ได้ถูกฟ้ องคดีอำญำหรื อ
ต้อ งหำว่ำ กระทำควำมผิดอำญำ อันมิ ใช่ ควำมผิดที่ ได้กระทำโดยประมำทที่ ไ ม่
เกี่ยวกับรำชกำรหรื อควำมผิดลหุโทษ โดยกรณี หรื อคดีอำญำยังไม่ถึงที่สุด
- ข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำร หรื อได้รับอนุ ญำตให้ลำออกจำกรำชกำร หรื อถูก
สั่งให้ออก หรื อปลดออก หรื อไล่ออกจำกรำชกำร ก่อนที่ส่วนรำชกำรต้นสังกัดจะ
ได้ดำเนิ นกำรตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้ช้ ี มูลว่ำข้ำรำชกำรผูน้ ้ นั มีควำมผิดทำง
วินยั
- ข้ำรำชกำรที่อำจถูกดำเนินกำรทำงวินยั ได้ตำมกฎหมำยเฉพำะอื่นใด และได้ออกจำก
รำชกำรโดยกรณี ยงั ไม่สิ้นสุ ด เว้นแต่กฎหมำยนั้นมิได้บญั ญัติให้สำมำรถดำเนินกำร
ทำงวินยั แก่ขำ้ รำชกำรผูน้ ้ นั ต่อไปได้ ภำยหลังจำกที่ผนู ้ ้ นั ออกจำกรำชกำรไปแล้ว
ประเภทของการประกัน
1. กำรประกันด้วยบุคคล จะต้องทำสัญญำค้ ำประกันภำยในวงเงินบำเหน็จปกติที่
ข้ำรำชกำรผูน้ ้ นั จะได้รับ แต่ถำ้ เป็ นกรณี บำนำญให้ทำสัญญำค้ ำประกันภำยในวงเงินบำนำญที่ขำ้ รำชกำร
ผูน้ ้ นั จะได้รับภำยในระยะเวลำ 3 ปี
1.1 บุคคลธรรมดำ ต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรทำนิติกรรมได้ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
(1) ประกอบอำชีพเป็ นข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ ผูร้ ับเบี้ยหวัด
บำนำญ เจ้ำหน้ำที่หรื อบุคลำกรที่เรี ยกชื่ออย่ำงอื่นของหน่วยงำนในภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ หรื อกิจกำร

อื่นของรัฐ จำนวนไม่เกิน 2 คน หำกมีจำนวน 1 คน ต้องได้รับเงินเดือนหรื อค่ำจ้ำงประจำไม่ต่ำกว่ำ
อัตรำเงินเดื อนของข้ำรำชกำรผูข้ อรับบำเหน็จบำนำญ แต่หำกมีจำนวน 2 คน ต้องได้รับเงินเดือน
หรื อค่ำจ้ำงประจำรวมกันไม่ต่ำกว่ำอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรผูข้ อรับบำเหน็จบำนำญ
(2) ประกอบอำชีพอื่น จำนวนไม่เกิน 2 คน หำกมีจำนวน 1 คน ต้อง
ได้รับเงินเดือนหรื อค่ำจ้ำงประจำไม่ต่ำกว่ำอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรผูข้ อรับบำเหน็จบำนำญ แต่
หำกมี จ ำนวน 2 คน ต้องได้รับ เงิ น เดื อนหรื อค่ ำ จ้ำ งประจำรวมกัน ไม่ ต่ ำกว่ำ อัต รำเงิ น เดื อนของ
ข้ำรำชกำรผูข้ อรับบำเหน็จบำนำญ
1.2 นิ ติบุคคล ต้องเป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งตรำสำรจัดตั้งหรื อข้อบังคับของนิ ติบุคคล
นั้นกำหนดให้สำมำรถค้ ำประกันกำรชำระหนี้ ได้ เช่ น ธนำคำร บริ ษทั จำกัด บริ ษทั เงิ นทุ น บริ ษ ทั
หลักทรัพย์ เป็ นต้น
2. กำรประกันด้วยทรัพย์สิน จะต้องทำสัญญำค้ ำประกันไม่ต่ำกว่ำวงเงินบำเหน็จ
ปกติที่ขำ้ รำชกำรผูข้ อรับบำเหน็จจะได้รับ แต่ถำ้ เป็ นกรณี บำนำญให้ทำสัญญำค้ ำประกันไม่ต่ำกว่ำวงเงิน
บำนำญที่ขำ้ รำชกำรผูข้ อรับบำนำญจะได้รับภำยในระยะเวลำ 3 ปี
2.1 อสังหำริ มทรัพย์ ให้คำนวณตำมรำคำประเมินกำรเสี ยภำษีของทำงรำชกำร
2.2 สังหำริ มทรัพย์ ซึ่ งกฎหมำยบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพำะกำรและมีรำคำ
ประเมินตำมที่ซ้ือขำยกันตำมปกติในท้องตลำดในวันที่จดทะเบียน
2.3 หลักทรัพย์อื่น เช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หุ น้ หรื อหุ น้ กู้ โดยให้
ดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่กฎหมำยในเรื่ องนั้น ๆ กำหนดไว้
3. เมื่ อ กำรดำเนิ นกำรทำงวินัย หรื อ คดี อ ำญำถึ ง ที่ สุ ด ด้ว ยประกำรใดแล้ว ให้ส่ ว น
รำชกำรเจ้ำ สัง กัดแจ้ง ให้ก ระทรวงกำรคลัง ทรำบโดยด่ ว น พร้ อ มแนบหลัก ฐำน ซึ่ ง ถ้ำ ปรำกฏว่ำ
ข้ำรำชกำรผูน้ ้ นั มีสิทธิได้รับบำเหน็จ หรื อบำนำญ (ไม่มีควำมผิด หรื อมีควำมผิดวินยั อย่ำงไม่ร้ำยแรง
หรื อมีควำมผิดวินยั อย่ำงร้ำยแรงแต่ได้รับโทษเพียงปลดออกจำกรำชกำร หรื อให้ออกจำกรำชกำรด้วย
เหตุอื่น) ก็ให้กำรประกันที่ได้ทำไว้ระงับไปตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ แต่
ถ้ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ ได้รับบำเหน็จ หรื อบำนำญ (มีควำมผิดวินยั อย่ำงร้ำยแรงโดย
ได้รับโทษไล่ออกจำกรำชกำร) ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเรี ยกบำเหน็จ หรื อบำนำญที่ได้รับล่วงหน้ำ
ไปแล้วคืน และนำเงินส่ งคลังตำมระเบียบของทำงรำชกำร แต่หำกไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้กใ็ ห้บงั คับ
ชำระหนี้ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ต่อไป

หำกกำรดำเนิ นกำรทำงวินยั หรื อคดีอำญำ ยังไม่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับ
แต่วนั ทำสัญญำ เฉพำะในกรณี ขอรับบำนำญ ส่ วนรำชกำรเจ้ำสังกัดต้องแจ้งให้ผูข้ อรับบำนำญมำ
ดำเนินกำรทำประกันด้วยบุคคลหรื อทรัพย์สินต่อไป โดยให้แจ้งล่วงหน้ำภำยใน 3 เดือน ก่อนครบ
กำหนดดังกล่ำว เพื่อให้ผนู ้ ้ นั ได้รับบำนำญต่อเนื่ องต่อไปได้ และให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเร่ งดำเนินกำร
ทำงวินยั ให้เสร็จโดยเร็ว
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