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คําว�า “ค�าชดเชย” ในความหมายท่ีใช�กันอยู�โดยท่ัวไปของภาคเอกชนจะเป!นไป
ตามท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงานว�าหมายถึง “เงินท่ีนายจ�างจ�ายให�แก�ลูกจ�าง 
เม่ือเลิกจ�าง นอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืนซ่ึงนายจ�างตกลงจ�ายให�แก�ลูกจ�าง”  จากบทนิยามดังกล�าว  
จึงมีแนววินิจฉัยตีความกันเรื่อยมาว�า การเกษียณอายุถือเป!นการเลิกจ�างท่ีนายจ�างต�องจ�ายค�าชดเชย
ให�แก�ลูกจ�าง  และเพ่ือให�เกิดความชัดเจนว�าการเกษียณอายุเป!นการเลิกจ�างซ่ึงนายจ�างต�องจ�าย
ค�าชดเชยให�แก�ลูกจ�างท่ีเกษียณอายุนั้น ในการแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ครั้งล�าสุด (พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐) จึงได�เพ่ิมเติมบทบัญญัติ
หลักการดังกล�าวไว�ในมาตรา ๑๑๘/๑ ดังนี้ 

“มาตรา ๑๑๘/๑  การเกษียณอายุตามท่ีนายจ�างและลูกจ�างตกลงกันหรือตามท่ี
นายจ�างกําหนดไว� ให�ถือว�าเป!นการเลิกจ�างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง 

 ในกรณีท่ีมิได�มีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว� หรือมีการตกลงหรือ
กําหนดการเกษียณอายุไว�เกินกว�าหกสิบปA ให�ลูกจ�างท่ีมีอายุครบหกสิบปAข้ึนไปมีสิทธิแสดงเจตนา
เกษียณอายุได�โดยให�แสดงเจตนาต�อนายจ�างและให�มีผลเม่ือครบสามสิบวันนับแต�วันแสดงเจตนา  
และให�นายจ�างจ�ายค�าชดเชยให�แก�ลูกจ�างท่ีเกษียณอายุนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง” 

ดังนั้น ในกรณีภาคเอกชนจึงเป!นท่ียุติแล�วว�า การเกษียณอายุเป!นการเลิกจ�าง 
ท่ีนายจ�างมีหน�าท่ีต�องจ�ายค�าชดเชยให�แก�ลูกจ�าง 
 

 สําหรับในภาครัฐ เนื่องจากกฎหมายจัดต้ังหน�วยงานของรัฐส�วนใหญ�จะบัญญัติ
ยกเว�นกิจการของหน�วยงานไม�ต�องอยู�ภายใต�บังคับกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน กรณีจึงไม�อาจนํา
เรื่องการจ�ายค�าชดเชยตามกฎหมายคุ�มครองแรงงานมาใช�บังคับกับหน�วยงานของรัฐด�วยได� ในการ
จ�ายค�าชดเชยกรณีเกษียณอายุให�แก�พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานของรัฐ จึงต�องพิจารณาจาก
กฎหมายจัดต้ังหน�วยงานนั้น ๆ เป!นรายกรณีไป ในบทความนี้ผู�เขียนได�ศึกษาวิเคราะหFข�อมูลเก่ียวกับ
การจ�ายค�าชดเชยกรณีเกษียณอายุของพนักงานหน�วยงานของรัฐโดยแบ�งกลุ�มหน�วยงานของรัฐ 
ออกเป!น ๔ กลุ�ม คือ รัฐวิสาหกิจ องคFการมหาชน หน�วยงานของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ 
และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงผลการศึกษาวิเคราะหFพบว�าการจ�ายค�าชดเชยกรณีเกษียณอายุ
ให�แก�พนักงานหน�วยงานของรัฐนั้น ยังมีความแตกต�างกันอยู�โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 
 

๑. รัฐวิสาหกิจ 
 กรณีของรัฐวิสาหกิจแม�จะไม�ต�องอยู�ภายใต�บังคับกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครอง

แรงงาน แต�จะต�องอยู�ภายใต�บังคับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธF พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงการ
จ�ายค�าชดเชยให�แก�ลูกจ�างของรัฐวิสาหกิจนั้นจะเป!นไปตามประกาศของคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธF เรื่อง มาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจ�างในรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป!นมาตรฐานกลางใช�บังคับ
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 ๒ 

แก�รัฐวิสาหกิจทุกแห�ง  นอกจากนี้ พนักงานของรัฐวิสาหกิจจะต�องอยู�ภายใต�บังคับพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ด�วย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
ดังกล�าวได�แยก “ผู�บริหาร” ออกจาก “พนักงาน” ซ่ึงผู�บริหารอันได�แก� ผู�ว�าการ ผู�อํานวยการ 
กรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ หรือบุคคลซ่ึงดํารงตําแหน�งผู�บริหารสูงสุดท่ีมีอํานาจหน�าท่ีคล�ายคลึงกัน
ในรัฐวิสาหกิจนั้นจะถูกผูกพันตามสัญญาจ�างตามท่ีมาตรา ๘ จัตวา วรรคห�าและวรรคหก บัญญัติไว�ว�า 

“ในการทําสัญญาจ�าง ให�ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการท่ีได�รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีท่ีไม�มีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป!นผู�ลงนาม 
ในสัญญาจ�าง และให�การจ�างตามสัญญาดังกล�าวไม�อยู�ในบังคับแห�งกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน 
กฎหมายว�าด�วยแรงงานสัมพันธF กฎหมายว�าด�วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธF กฎหมายว�าด�วย 
การประกันสังคม และกฎหมายว�าด�วยเงินทดแทน 

 สัญญาจ�างตามวรรคห�า อย�างน�อยต�องมีข�อกําหนดเก่ียวกับการดํารงตําแหน�ง 
เง่ือนไขการทํางาน การพ�นจากตําแหน�ง เง่ือนไขการเลิกสัญญาจ�าง การประเมินผลการทํางานและค�าจ�าง
หรือผลประโยชนFอ่ืนของผู�บริหาร” 

ดังนั้น ผู�บริหารของรัฐวิสาหกิจจึงไม�อยู�ภายใต�บังคับกฎหมายว�าด�วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธF และไม�ต�องผูกพันตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธF เรื่อง 
มาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจ�างในรัฐวิสาหกิจด�วย 

ประกาศมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจ�างดังกล�าว ได�กําหนดบทนิยามคําว�า 
“ค�าชดเชย” หมายความว�า เงินท่ีนายจ�างจ�ายให�แก�ลูกจ�างเม่ือเลิกจ�างนอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืน
ซ่ึงนายจ�างตกลงจ�ายให�แก�ลูกจ�าง และในข�อ ๕๙ วรรคสองได�กําหนดไว�อย�างชัดเจนว�า “การเลิกจ�าง
ตามข�อนี้ หมายความว�า การกระทําใดท่ีนายจ�างไม�ให�ลูกจ�างทํางานต�อไปและไม�จ�ายค�าจ�างให�  
ไม�ว�าจะเป!นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ�างหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีท่ีลูกจ�างไม�ได�
ทํางานและไม�ได�รับค�าจ�างเพราะเหตุท่ีนายจ�างไม�สามารถดําเนินกิจการต�อไปได� แต�ไม�รวมถึงการพ�นจาก
ตําแหน�งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข�อบังคับ ข�อกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจ�าง” ประกอบกับ
ข�อ ๖๑ ได�กําหนดว�า “ลูกจ�างท่ีต�องพ�นจากตําแหน�งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข�อบังคับ ข�อกําหนด 
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจ�าง ไม�มีสิทธิได�รับค�าชดเชยตามข�อ ๕๙ แต�ถ�าลูกจ�างผู�นั้นได�ปฏิบัติงาน
ในช�วงก�อนเกษียณอายุติดต�อกันตามระยะเวลาดังต�อไปนี้ ให�มีสิทธิได�รับเงินเพ่ือตอบแทนความชอบ
ในการทํางานตามอัตราท่ีกําหนด 

(๑) ลูกจ�างผู�ได�ปฏิบัติงานในช�วงก�อนเกษียณอายุติดต�อกันครบห�าปAข้ึนไป ให�ได�รับ
เงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการทํางานเป!นจํานวนเท�ากับค�าจ�างอัตราสุดท�ายหนึ่งร�อยแปดสิบวัน 

(๒) ลูกจ�างผู�ได�ปฏิบัติงานในช�วงก�อนเกษียณอายุติดต�อกันครบสิบห�าปAข้ึนไปให�ได�รับ
เงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการทํางานเป!นจํานวนเท�ากับค�าจ�างอัตราสุดท�ายสามร�อยวัน 

ในกรณีท่ีนายจ�างมีข�อบังคับ ข�อกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งในการจ�ายค�าชดเชย
กรณีพ�นจากตําแหน�งเพราะเหตุเกษียณอายุ ให�ถือว�าเงินดังกล�าวเป!นส�วนหนึ่งหรือท้ังหมดของเงินเพ่ือ
ตอบแทนความชอบในการทํางานตามวรรคหนึ่งแล�ว” 

 

ดังนั้น โดยสรุปกรณีท่ีพนักงานหรือลูกจ�างของรัฐวิสาหกิจเกษียณอายุจะไม�มีสิทธิ
ได�รับค�าชดเชย แต�ได�รับเงินท่ีเรียกว�า “เงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการทํางาน” 

 
 



 ๓ 

๒. องค-การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค-การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ตามมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติองคFการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว�า 
“กิจการขององคFการมหาชนไม�อยู�ภายใต�บังคับแห�งกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน กฎหมาย 
ว�าด�วยแรงงานสัมพันธF กฎหมายว�าด�วยการประกันสังคม และกฎหมายว�าด�วยเงินทดแทน ท้ังนี้ 
ผู�อํานวยการ เจ�าหน�าท่ี และลูกจ�างขององคFการมหาชนต�องได�รับประโยชนFตอบแทนไม�น�อยกว�าท่ี
กําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน กฎหมายว�าด�วยการประกันสังคม และกฎหมาย 
ว�าด�วยเงินทดแทน” และมาตรา ๒๔ บัญญัติให�คณะกรรมการของแต�ละองคFการมหาชนมีอํานาจ
หน�าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการและการดําเนินการขององคFการมหาชน เพ่ือให�เป!นไปตาม
วัตถุประสงคFท่ีกําหนดไว� อํานาจหน�าท่ีเช�นว�านี้ให�รวมถึงการออกระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ  
หรือข�อกําหนดเก่ียวกับองคFการมหาชนในเรื่องการกําหนดตําแหน�ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง  
อัตราเงินเดือน ค�าจ�าง และเงินอ่ืนของเจ�าหน�าท่ีและลูกจ�างขององคFการมหาชน 
 ที่ผ�านมาองคFการมหาชนองคFการมหาชนจึงใช�อํานาจตามบทบัญญัติดังกล�าว
ออกระเบียบหรือข�อบังคับเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตนเอง ซึ่งมีการกําหนดเกี่ยวกับ 
การได�รับเงินค�าชดเชยเมื่อเกษียณอายุไว�แตกต�างกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบแนวทางการจ�ายค�าชดเชยให�กับผู�อํานวยการ เจ�าหน�าท่ีและลูกจ�าง 
ขององคFการมหาชน ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ กล�าวโดยสรุปคือ หากเป!นกรณีเลิกจ�างก็ให�จ�าย
ค�าชดเชยได� โดยให�ระบุในสัญญาจ�างหรือระเบียบข�อบังคับให�ชัดเจน เว�นแต�เป!นการเลิกจ�างลูกจ�าง
โครงการไม�ต�องจ�ายค�าชดเชย แต�หากเป!นกรณีส้ินสุดสัญญาจ�างไม�จําต�องจ�ายค�าชดเชย โดยให�ระบุ
ในสัญญาจ�างให�ชัดเจนเช�นกัน แต�ก็ยังคงมีปQญหาเกิดข้ึน เนื่องจากองคFการมหาชนบางแห�งกําหนดให�
การเกษียณอายุเป!นเหตุของการเลิกจ�าง  ต�อมา ในการแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองคFการมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติองคFการมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได�เพ่ิมเติมมาตรา ๓๕/๑ 
ข้ึนมา โดยมาตรานี้ได�บัญญัติให�กรณีเจ�าหน�าท่ีขององคFการมหาชนท่ีขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ (๒)  
ซ่ึงได�แก�จะต�องมีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปAบริบูรณF และไม�เกินหกสิบปAบริบูรณF ให�ถือว�าเป4นการพ�นจาก
ตําแหน�งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ�าง บทบัญญัติดังกล�าวจึงเป!นการบัญญัติให�ชัดเจนยิ่งข้ึนว�า 
การเกษียณอายุไม�ใช�การเลิกจ�างจึงไม�ต�องจ�ายค�าชดเชยให�แก�ลูกจ�างท่ีเกษียณอายุ 
 

 ดังนั้น ในปQจจุบันกรณีท่ีพนักงานองคFการมหาชนต�องพ�นจากตําแหน�งเพราะ
เกษียณอายุจึงไม�ต�องจ�ายค�าชดเชยแต�อย�างใด และองคFการมหาชนใดท่ีมีข�อบังคับขัดแย�งกับแนวทางนี้
จะต�องดําเนินการแก�ไขให�เป!นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดด�วย 

 

๓. หน�วยงานของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายเฉพาะ 
  ตามกฎหมายจัดต้ังหน�วยงานของรัฐจะมีบทบัญญัติกําหนดสถานะของหน�วยงาน
ซ่ึงจะกําหนดให�เป!นหน�วยงานของรัฐซ่ึงมิได�เป!นส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด�วย
วิธีการงบประมาณ มีฐานะเป!นนิติบุคคล และมีบทบัญญัติกําหนดให�กิจการไม�อยู�ภายใต�บังคับแห�งกฎหมาย
ว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน กฎหมายว�าด�วยแรงงานสัมพันธF กฎหมายว�าด�วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว�าด�วยเงินทดแทน  ท้ังนี้ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ�างต�องได�รับประโยชนFตอบแทน
ไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน กฎหมายว�าด�วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว�าด�วยเงินทดแทน  ดังนั้น การจ�ายค�าชดเชยของพนักงานหน�วยงานของรัฐจึงไม�อยู�
ภายใต�บังคับกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน แต�หน�วยงานของรัฐจะต�องอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
จัดต้ังหน�วยงานออกระเบียบ ข�อบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล 



 ๔ 

เพ่ือกําหนดกรณีเก่ียวกับการจ�าง การเลิกจ�าง การสิ้นสุดสัญญาจ�าง การเกษียณอายุ รวมท้ัง 
สิทธิประโยชนFต�าง ๆ ท่ีพนักงานจะพึงได�รับในฐานะท่ีเป!นพนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานของรัฐนั้น 
ซ่ึงแต�ละหน�วยงานอาจกําหนดแตกต�างกันได� และสําหรับการท่ีมีบทบัญญัติรับรองสิทธิว�าจะต�องได�รับ
ประโยชนFตอบแทนไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงานนั้น คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี ๓) ได�เคยให�ข�อสังเกตไว�ว�า การพิจารณากรณีดังกล�าวจะต�องพิจารณาจากข�อบังคับ
ของหน�วยงานว�าได�กําหนดประโยชนFตอบแทนไว�อย�างไร ประโยชนFตอบแทนของลูกจ�างท่ีกําหนดไว� 
ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงานเป!นเพียงประโยชนFตอบแทนข้ันตํ่าท่ีลูกจ�างจะต�องได�รับเท�านั้น 
จึงต�องพิจารณาว�าประโยชนFตอบแทนท่ีพนักงานและลูกจ�างได�รับอยู�แล�วโดยรวมท้ังหมดตามระเบียบ
หรือข�อบังคับของหน�วยงานไม�น�อยกว�าประโยชนFตอบแทนตามกฎหมายดังกล�าวหรือไม� โดยไม�ต�อง
พิจารณาผลประโยชนFตอบแทนเปรียบเทียบกันเป!นรายกรณี ประกอบกับศาลปกครองสูงสุด  
ได�มีคําพิพากษาท่ี อ. ๘๒๖/๒๕๖๐ กรณีการจ�ายค�าชดเชยของธนาคารแห�งประเทศไทย โดยพิพากษาว�า
ธนาคารแห�งประเทศไทยไม�ต�องจ�ายค�าชดเชยตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงานเพราะธนาคารฯ 
ได�จัดให�พนักงานท่ีเกษียณอายุได�รับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงธนาคารฯ ในฐานะนายจ�างได�ส�ง
เงินสมทบให�จํานวนมากกว�าค�าชดเชยตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน พนักงานจึงได�รับ
ประโยชนFตอบแทนกรณีพ�นจากการเป!นพนักงานไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครอง
แรงงานแล�ว พนักงานจึงไม�มีสิทธิได�รับค�าชดเชยอีก 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได�เคยให�ความเห็นไว�ในเรื่องเสร็จท่ี ๑๑๕/๒๕๕๙ 
กรณีของสถาบันคุ�มครองเงินฝากในการจัดให�มีระเบียบว�าด�วยการจ�ายค�าชดเชยให�แก�ผู�อํานวยการ
สถาบันคุ�มครองเงินฝาก สรุปได�ว�า เม่ือสถาบันคุ�มครองเงินฝากเป!นนายจ�างท่ีไม�ได�แสวงหากําไร
ในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ได�กําหนดไม�ให�นําบทบัญญัติหมวด ๑๑ ค�าชดเชย 
ต้ังแต�มาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๒ แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช�บังคับแก�
นายจ�างซ่ึงจ�างลูกจ�างท่ีไม�ได�แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น สถาบันจึงไม�ต�องจ�ายค�าชดเชยให�แก�
ผู�อํานวยการกรณีครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ�าง อันส�งผลให�คณะกรรมการสถาบันคุ�มครองเงินฝาก
ไม�มีอํานาจจัดให�มีระเบียบว�าด�วยการจ�ายค�าชดเชยกรณีครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ�างให�แก�ผู�อํานวยการได� 
 

  ดังนั้น จึงอาจสรุปได�ว�ากรณีหน�วยงานของรัฐท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงเป!นองคFกรท่ี
ไม�ได�แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจไม�มีหน�าท่ีท่ีจะต�องจ�ายค�าชดเชยให�แก�พนักงานหรือลูกจ�าง  
แต�จะต�องกําหนดเรื่องประโยชนFตอบแทนให�ได�รับไม�น�อยกว�ากฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน 
 

๔. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 กรณีของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั้น จะมีกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยของ

ตนเองโดยเฉพาะซ่ึงทุกมหาวิทยาลัยจะมีบทบัญญัติให�กิจการของมหาวิทยาลัยไม�อยู�ภายใต�บังคับ 
แห�งกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงานและกฎหมายว�าด�วยแรงงานสัมพันธF บางมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดยกเว�นไปถึงกฎหมายว�าด�วยการประกันสังคมและกฎหมายว�าด�วยเงินทดแทนด�วย  
ซ่ึงหมายความว�า มหาวิทยาลัยจะต�องไปดําเนินการจัดระบบหลักประกันการทํางานและประโยชนF
ตอบแทนเอง และโดยส�วนใหญ�มักจะมีการกําหนดไว�ด�วยว�า “พนักงานมหาวิทยาลัยต�องได�รับการ
คุ�มครองและประโยชนFตอบแทนไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน...”  
จึงมีประเด็นท่ีต�องพิจารณาว�าหากมหาวิทยาลัยท่ีมีบทบัญญัติรับรองสิทธิดังกล�าวจะทําให�ผูกพัน 
ต�องจ�ายค�าชดเชยให�แก�พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุด�วยหรือไม� ซ่ึงจากการศึกษาพบว�า  
ไม�ว�าพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยจะมีบทบัญญัติรับรองสิทธิให�พนักงานมหาวิทยาลัยต�องได�รับ 



 ๕ 

การคุ�มครองและประโยชนFตอบแทนไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน
หรือไม�ก็ตาม ก็ไม�ได�มีผลผูกพันโดยตรงต�อสภามหาวิทยาลัยท่ีจะอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยในการออกข�อบังคับหรือระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑF อัตรา และเง่ือนไขในการ
จ�ายค�าชดเชยให�แก�พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงข�อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
แต�ละแห�งก็กําหนดเง่ือนไขไว�แตกต�างกัน โดยมีท้ังกรณีให�จ�ายและไม�ให�จ�ายค�าชดเชยแก�พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีออกจากงานด�วยเหตุเกษียณอายุ ตัวอย�างเช�น 

 • กรณีท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยมีบทบัญญัติว�า ให�พนักงานมหาวิทยาลัย
ต�องได�รับการคุ�มครองและประโยชนFตอบแทนไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน 
และมหาวิทยาลัยออกข�อบังคับให�จ�ายค�าชดเชยแก�พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ  

   (๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี 
   (๒) จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย 
   (๓) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF 
   (๔) มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
   (๕) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรF 
 • กรณีท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไม�มีบทบัญญัติรับรอง

ว�าให�พนักงานมหาวิทยาลัยต�องได�รับการคุ�มครองและประโยชนFตอบแทนไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ใน
กฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน และมหาวิทยาลัยออกข�อบังคับให�จ�ายค�าชดเชยแก�พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ 

   (๑) มหาวิทยาลัยมหิดล 
   (๒) มหาวิทยาลัยบูรพา 

   (๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� (ใช�ชื่อว�า เงินช�วยเหลือ) 
 - เว�นแต�กรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรFท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐไม�มีบทบัญญัติรับรองว�าให�พนักงานมหาวิทยาลัยต�องได�รับการคุ�มครองและประโยชนF
ตอบแทนไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน และมหาวิทยาลัยออก
ข�อบังคับกําหนดให�พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได�รับค�าชดเชยเฉพาะการให�ออกกรณีพิเศษเท�านั้น  
ซ่ึงไม�รวมถึงกรณีเกษียณอายุ 
 

  กรณีของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได�เคยเสนอ
ประเด็นปQญหาข�อกฎหมายตามร�างกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยต�อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เพ่ือพิจารณาร�างพระราชบัญญัติท่ีจะเสนอต�อคณะรักษาความสงบแห�งชาติซ่ึงมีท�านมีชัย ฤชุพันธF  
เป!นประธานกรรมการ เม่ือวันอังคาร ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาว�า ในการกําหนดให�กิจการ
ของมหาวิทยาลัยไม�อยู�ภายใต�บังคับแห�งกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองแรงงานและกฎหมายว�าด�วย
แรงงานสัมพันธF นั้น จะต�องกําหนดความในตอนท�ายว�า “แต�พนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู�ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยต�องได�รับการคุ�มครองและประโยชนFตอบแทนไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย 
ว�าด�วยการคุ�มครองแรงงาน” ไว�ในร�างพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐให�เป!น
แนวทางเดียวกันทุกฉบับหรือไม� ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว�า การจะกําหนด 
ความดังกล�าวหรือไม�นั้น เป4นเรื่องเฉพาะของแต�ละมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีศักยภาพและความพร�อม 
ในการให�ความคุ�มครองและประโยชน-ตอบแทนแก�พนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู�ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยแตกต�างกัน จึงไม�มีความจําเป4นท่ีจะต�องกําหนดในเรื่องนี้ไว�เป4นแนวทางเดียวกัน 

     




