เรื่องเสร็จที่ ๕๒๐/๒๕๕๒
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ฐานะความเปนขาราชการบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการของขาราชการมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๑.๔)/
๓๐๓๐ ลงวั น ที่ ๖ มี น าคม ๒๕๕๒ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สรุ ป ความว า
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได
ประกาศใช บั ง คั บ ไประยะหนึ่ ง แล ว ได บั ญ ญั ติ ใ ห ข า ราชการซึ่ ง ได รั บ การบรรจุ เ ป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
แล ว แต ก รณี นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ การบรรจุ เ ป น พนั ก งานของมหาวิ ท ยาลั ย และให พ นั ก งาน
มหาวิ ท ยาลัย ไดรั บ เงิ น เดื อ น ค า จา ง สวัส ดิก าร และประโยชน ต อบแทนอย า งอื่ น ไมน อ ยกว า
เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยกฎหมายดังกลาวยังกําหนดใหกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหง
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ จึงทําใหมหาวิทยาลัย
ทั้งสามแหงตองไปอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และมีประเด็นปญหา
หลายประการที่ไมชัดเจนวาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางไร กลาวคือ ขาราชการที่เปลี่ยน
สถานภาพเป นพนักงานมหาวิทยาลัยแลว มีฐานะเปนขาราชการบํานาญตามกฎหมายวา ดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือไม และมีสิทธิไดรับสวัสดิการและเงินชวยเหลือตางๆ จาก
ทางราชการหรือไม หากพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวมีฐานะเปนขาราชการบํานาญแลว จะมีสิทธิ
เลือกเขาหรือไมเขากองทุนประกันสังคมไดหรือไม เนื่องจาก จะไดรับสวัสดิการในฐานะขาราชการ
บํ า นาญอยู แ ล ว ประกอบกั บ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน โต แ ย ง ในกรณี นี้ ว า
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดไมวาจะไดรับสิทธิในฐานะขาราชการบํานาญหรือทางอื่นใดหรือไม
จะตองอยูภายใตการคุมครองสิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/ ๐๘๕๐ ลงวั น ที่ ๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๒ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
เหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหลักการและเหตุผล
ในการตราพระราชบัญญัติเชนเดียวกับพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แตมี
รายละเอียดแตกตางกันบางมาตรา โดยเฉพาะการบัญญัติให “พนักงานสถาบันซึ่งไดรับสิทธิ
ประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลว ใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวย
การประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ” และบัญญัติให “ขาราชการซึ่ง
เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิกตอไปไดแมจะออก
จากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหถือวา เปนขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากทาง
ราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ” ซึ่งผล
ของการบัญญัติเชนนั้นทําใหขาราชการที่ไดเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยยังคง
สิทธิไดรับสวัสดิการในฐานะขาราชการบํานาญ ปรากฏตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๗๗๕/๒๕๕๑ และเรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๙๑๐/๒๕๕๑ ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า
พระราชบัญญัติดังกลาวมีหลักการเดียวกัน จึงหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
(๑) ขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว มีฐานะเปน
ข า ราชการบํ า นาญตามกฎหมายว า ด ว ยกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ และมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
สวัสดิการและเงินชวยเหลือตางๆ จากทางราชการหรือไม
(๒) ในกรณี พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ยมี ฐ านะเปน ข า ราชการบํ า นาญแล ว ได รั บ
ยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และมีสิทธิประกันตนดวยความ
สมัครใจหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๘) ได พิ จ ารณาข อ หารื อ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผูแทนกระทรวง
แรงงาน (สํานักงานประกันสังคม) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) และผูแทนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา มี
ประเด็นที่จะตองพิจารณา ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว จะมีฐานะเปนผูรับบํานาญตามกฎหมายวา
ดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และมีสิทธิไดรับสวัสดิการและเงินชวยเหลือตางๆ จาก
ราชการหรือไม เห็นวา มาตรา ๘๑๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
๑

มาตรา ๘๑ ขาราชการซึ่งสถาบันรับเขาเปนพนักงานสถาบันตามมาตรา ๗๔ และมาตรา
๗๙ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ นับแตวันที่เปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานสถาบัน
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
ทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๐๒ แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ และมาตรา ๗๘๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให
ขาราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหถือวา
เป น การให อ อกจากราชการเพราะราชการเลิกหรื อยุ บ ตํา แหนง ตามกฎหมายว า ดว ยบํา เหน็ จ
บํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ นับแตวันที่เปลี่ยน
สถานภาพเปน พนั ก งานมหาวิ ทยาลัย ทั้ งนี้ ให มีสิท ธิข อเป น สมาชิ กกองทุ น บํ า เหน็จ บํ า นาญ
ขาราชการตอไปได และใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แตโดยที่มาตรา ๗๙๔ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๙๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
ขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก
ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจาก
ทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๒
มาตรา ๘๐ ขาราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๔
และมาตรา ๗๘ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ นับแตวันที่
มหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก
ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับ
บํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับสิทธิประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลวใหไดรับยกเวน
ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ
๓
มาตรา ๗๘ การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๕ และ
มาตรา ๗๖ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
บํ า เหน็จบํา นาญขาราชการ หรื อกฎหมายว าด วยกองทุน บํา เหน็ จบํานาญขาราชการ แล ว แต กรณี และเป น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ใหมีสิทธิขอเปนสมาชิก
ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนขาราชการบํานาญและมีสิทธิไดรับสวัสดิการจาก
ทางราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
มาตรา ๗๙ ขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา ซึ่ง ได รั บการบรรจุเ ปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๓ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ นับแตวันที่
ไดรับการบรรจุเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการตามกฎหมายว า ด ว ยกองทุ น
บําเหน็จบํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ

๔
จอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๖๘๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย และไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหถือวา เปนการให
ออกจากราชการเพราะราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการนับแตวันที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และในกรณีที่ขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวเปน
สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สมาชิกภาพใน กบข. ของขาราชการซึ่งเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยยอมเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ จะเห็นไดวา กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณ มีบทบัญญัติที่แตกตางไปจากกฎหมายจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวคือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ตางบัญญัติใหสมาชิกภาพใน กบข. ของขาราชการซึ่งเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเป นไปตามกฎหมายวา ดวยกองทุน บํา เหน็จบํา นาญ
ขาราชการ จึงมีผลทางกฎหมายที่อาจแยกพิจารณาไดสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ขาราชการซึ่ง
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไมมีความประสงคที่จะเปนสมาชิก กบข. ตอไป ใน
กรณีเชนวานี้ สมาชิกภาพใน กบข. ของผูนั้นยอมสิ้นสุดลง หากผูนั้นมีสิทธิไดรับบํานาญและเลือก
รับบํานาญแลว จะมีฐานะเปนผูรับบํานาญดวยเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ และมีสิทธิไดรับสวัสดิการและเงินชวยเหลือตางๆ จากราชการเชนเดียวกับผูรับ

๕

มาตรา ๗๙ ขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๗ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
ทั้งนี้ นับแตวันที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการตามกฎหมายว า ด ว ยกองทุ น
บําเหน็จบํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
๖
มาตรา ๖๘ ขาราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๗๑ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ นับแตวันที่
มหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการตามกฎหมายว า ด ว ยกองทุ น
บําเหน็จบํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ

๕
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการตามมาตรา ๔๕๗ มาตรา ๕๕๘ และมาตรา
๕๗๙ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีที่สอง สําหรับ
ขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมีความประสงคที่จะเปนสมาชิก กบข.
ตอไป มาตรา ๗๐/๖๑๐ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติไววา ในกรณีที่กฎหมาย
กําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ใหสมาชิกซึ่ง
เปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและประสงคจะเปนสมาชิก กบข. ตอไป ยังคงมี
สมาชิกภาพของสมาชิกตอไป และมาตรา ๗๐/๗๑๑ บัญญัติใหสมาชิกผูนั้นมีสมาชิกภาพตอเนื่อง
กับสมาชิกภาพเดิม และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอด
เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว แลวแตกรณี
ต อ เนื่ อ งจากสิ ท ธิ ที่ เ คยมี อ ยู เ ดิ ม ต อ ไป ผลของบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วทํ า ให ข า ราชการของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณ
ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิก กบข. ตอเนื่อง
จากสมาชิกภาพเดิม และโดยที่มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญ ญั ติใ หสมาชิกมีสิทธิไ ดรับบําเหน็จบํ า นาญ เงิ นสะสม เงิน สมทบ ฯลฯ และ
ผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้เมื่อสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสิ้นสุดลง และมาตรา ๕๕ บัญญัติใหสิทธิในการรับบํานาญใหเริ่มมีตั้งแตเมื่อสมาชิก
ภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงจนกระทั่งผูนั้นถึงแกความตาย เพราะฉะนั้น เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิก
กบข. ยังไมสิ้นสุดลง สิทธิในการรับบํานาญยอมไมอาจเกิดขึ้นได และเปนเหตุใหขาราชการผูนั้น
๗

มาตรา ๔๕ สมาชิกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงิน
ชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสิ้นสุดลง
๘
มาตรา ๕๕ สิ ท ธิใ นการรับ บํานาญใหเ ริ่ มมี ตั้ง แตเ มื่ อ สมาชิก ภาพของสมาชิ ก สิ้น สุ ด ลง
จนกระทั่งผูนั้นถึงแกความตาย
๙
มาตรา ๕๗ ใหผูรับบํานาญตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิไดรับสวัสดิการและเงินชวยเหลือ
ตางๆ เชนเดียวกับผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๑๐
มาตรา ๗๐/๖ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ใหสมาชิกซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและประสงคจะเปน
สมาชิกตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกตอไป
ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิกมาใชบังคับกับ
สมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงหมวดนี้
๑๑
มาตรา ๗๐/๗ ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ไดเคยเปนขาราชการและสมาชิกมา
กอนที่จะเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหสมาชิกผูนั้นมีสมาชิกภาพตอเนื่องกับสมาชิกภาพ
เดิมได ในการนี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอด เงินสะสม เงินสมทบ
เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว แลวแตกรณี ตอเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยูเดิม
ตอไป และใหนับเวลาราชการตอเนื่องกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๘ มาใช
บังคับโดยอนุโลม

๖
ยังไมเปนผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ บุคคลดังกลาวจึงไม
มีสิทธิไดรับสวัสดิการและเงินชวยเหลือตางๆ จากราชการตามที่กฎหมายบัญญัติไว ดังนั้น ใน
กรณีของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ไดเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และมีความประสงคจะ
เป น สมาชิก กบข. ต อ ไป จึงยั งมิใ ชผูรับ บํ านาญตามกฎหมายวา ดวยกองทุน บํ าเหน็จ บํา นาญ
ขาราชการ และยังไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการและเงินชวยเหลือตางๆ จากราชการในระหวางนั้นแต
อยางใด สวนขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และไมมีความประสงคจะ
เปนสมาชิก กบข. ตอไป สมาชิกภาพใน กบข. ของผูนั้นยอมสิ้นสุดลง หากผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญ
และเลื อ กรั บ บํ า นาญแล ว บุ ค คลดั ง กล า วย อ มมี ฐ านะเป น ผู รั บ บํ า นาญด ว ยเหตุ ท ดแทนตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ โดยมีสิทธิไดรับสวัสดิการและเงินชวยเหลือ
ตางๆ จากราชการเชนเดียวกับผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ประเด็ น ที่ ส อง ในกรณี ที่ ข า ราชการของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ที่ไ ดเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยแลว เปนผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
จะไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และมีสิทธิประกันตนดวย
ความสมัครใจหรือไม เห็นวา มาตรา ๑๔๑๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๔๑๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.
๒๕๕๐ และมาตรา ๑๓๑๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหกิจการ
ของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ ดวยเหตุนี้ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับผูซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ดังกลาว จึงไมมีฐานะเปน “นายจาง” กับ “ลูกจาง” ตามมาตรา ๕๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ แตในสวน
๑๒

มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
๑๓
มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
๑๔
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
๑๕
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความ
รวมถึง
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
(๒) ในกรณีที่น ายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึง ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
ฯลฯ
ฯลฯ

๗
ของกฎหมายว า ด ว ยการประกั น สั ง คมนั้ น ปรากฏว า ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดในกฎหมายจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยดังกลาวบัญญัติใหกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคม และมาตรา ๔๑๖ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็มิไดบัญญัติยกเวนไมใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
แกมหาวิทยาลัยเหลานี้ดวยเชนกัน จึงมีปญหาวา ขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งเปนสมาชิก กบข. เมื่อเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลวจะไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และมีสิทธิประกันตนดวยความสมัครใจหรือไม เห็นวา โดยที่กฎหมายวาดวย
การประกั น สั ง คมเป น กฎหมายที่ รั ฐ ให ป ระชาชนสร า งหลั ก ประกั น ตนเองไว กั บ กองทุ น
ประกันสังคมที่รัฐจัดตั้งขึ้น โดยรัฐจะใหเงินสมทบสวนหนึ่งรวมดวย เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ
ผูประกันตนในประโยชนทดแทนตางๆ และเปนคาใชจายในดานการบริการ ทั้งนี้ มาตรา ๒๒๑๗
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหกองทุนประกอบดวย เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตน
ฯลฯ สําหรับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ จะมีวัตถุประสงคตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑๘
๑๖

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง ของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
(๒) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๓) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานในตางประเทศ
(๔) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(๕) นักเรียน นั กเรี ยนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหัดซึ่งเป นลูกจางของ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล
(๖) กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
๑๗
มาตรา ๒๒ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓
(๓) ผลประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๒๖
(๔) เงินคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕
(๕) เงินที่ไดรับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน
(๖) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และ
มาตรา ๕๖
(๗) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
(๘) เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒
(๙) รายไดอื่น
๑๘
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ”
เรียกโดยยอวา “กบข.”
ใหกองทุนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

๘
แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเปนหลักประกันการจาย
บําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ เพื่อ
สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก ทั้งนี้
มาตรา ๖ ๑๙ บัญญั ติใ หทรั พย สินส วนหนึ่งของกองทุนมาจากเงินที่รัฐบาลจั ดสรรใหตามความ
จําเปนเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน สวนสวัสดิการและเงินคาใชจายตางๆ ที่ผูอยู
ในฐานะขาราชการบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจะไดรับก็เปนเงิน
ที่จายจากงบประมาณแผนดินตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบาง
ประเภทตามงบประมาณรายจาย จะเห็นไดวา ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ลวนแตเปนกองทุนที่รัฐจัด สรรงบประมาณสนับสนุ นใหทั้งสิ้น และในการ
จัดสรรงบประมาณดังกลาว จะตองเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตามวัตถุประสงคของการใช
จายเงินของรัฐ เพื่อใหเปนไปตามหลักการและเจตนารมณของกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ดวยเหตุนี้ แมวากฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยทั้งสามแหงดังกลาวจะมิไดบัญญัติวา ใหกิจการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ไม อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ กฎหมายว า ด ว ยการประกั น สั ง คม และกฎหมายว า ด ว ยการ
ประกันสังคมก็มิไดบัญญัติยกเวนไมใชบังคับกฎหมายนี้แกมหาวิทยาลัยดังกลาวก็ตาม แตก็มิได
หมายความวา กิจการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจะตองตกอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคม เพราะการกําหนดใหขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ
มีฐานะเปนขาราชการบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลวตอง
เปนผูประกันตนตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม จะทําใหรัฐตองรับภาระดานงบประมาณ
โดยการจา ยเงินสมทบจนเกิน กว า ความจํ า เป น และเปน การใหสิทธิ ซ้ํา ซ อ นกั น แก บุคคลกลุ ม
ดังกลาว เนื่องจากไมมีเหตุผลและความจําเปนใดที่รัฐจะตองใหความคุมครองบุคคลเพียงคน
เดียวโดยการจายเงินงบประมาณของรัฐสมทบใหกองทุนที่มีลักษณะคลายคลึงกันถึงสองกองทุน
ดังนั้น ขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และมหาวิทยาลัยทักษิณที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และเปนผูรับบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยกองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว จึงไมตองตกเปนผูประกันตนตาม

(๑) เพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการ
แกขาราชการเมื่อออกจากราชการ
(๒) เพื่อสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก
(๓) เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก
๑๙
มาตรา ๖ กองทุนประกอบดวยทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชย
(๒) เงินที่ไดรับจัดสรรตามมาตรา ๗๒
(๓) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๔) เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความจําเปนเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๕) รายไดอื่น
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

๙
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตทั้งนี้ ยอมไมเปนการตัดสิทธิบุคคลดังกลาวที่จะประกันตน
ดวยความสมัครใจตามมาตรา ๔๐๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
อนึ่ง แนวทางการวินิจฉัยขอหารือในประเด็นนี้ ยอมมีความหมายรวมไปถึงกรณี
ขาราชการของมหาวิทยาลัยทั้งสามแหงที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลวและมี
ความประสงคจะเปนสมาชิก กบข. ตอไปดวย ทั้งนี้ สิทธิของขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ที่ เ ป น ผู รั บ บํ า นาญตามกฎหมายว า ด ว ยกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขาราชการกับขาราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความประสงคจะเปน
สมาชิก กบข. ตอไป และยังไมเปนผูรับบํานาญ ยอมจะตองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
กลาวคือ มหาวิทยาลัยแตละแหงมีหนาที่จะตองดูแลรับผิดชอบเพื่อมิใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการ
ไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทตางๆ และเพื่อมิให
ฝายใดฝายหนึ่งตองรับภาระมากเกินกวาอีกฝายหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๕๒

๒๐

มาตรา ๔๐ บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา ๓๓ จะสมัครเขาเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน
หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนที่จะไดรับตามมาตรา
๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

