
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดอตัราและวิธีการรับบําเหน็จดาํรงชีพ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑๑  บําเหน็จดํารงชีพใหจายในอัตราสิบหาเทาของบํานาญรายเดือนที่ไดรับ

แตไมเกินสี่แสนบาท โดยใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดตามวิธีการดังนี้ 
(๑) ผูรับบํานาญซึ่งมีอายุต่ํากวาหกสิบหาปบริบูรณ ใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารง

ชีพไดไมเกินสองแสนบาท 
(๒) ผูรับบํานาญซึ่งมีอายุตั้งแตหกสิบหาปบริบูรณข้ึนไป ใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จ

ดํารงชีพไดไมเกินสี่แสนบาท แตถาผูรับบํานาญนั้นไดใชสิทธิตาม (๑) ไปแลว ใหขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพไดไมเกินสวนที่ยังไมครบตามสิทธิของผูนั้น แตรวมกันแลวไมเกินสี่แสนบาท 

 
ขอ ๒  ผูรับบํานาญซึ่งประสงคจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหขอรับไดตั้งแตวันที่ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ในกรณีที่ผูรับบํานาญคนใดมิไดขอรับ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ของทุกป 

สมาชิกซึ่งออกจากราชการและเลือกรับบํานาญ จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพพรอม
กับการขอรับบํานาญก็ได ในกรณีที่ยังไมขอรับบําเหน็จดํารงชีพพรอมกับการขอรับบํานาญ หาก
ภายหลังจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหขอรับไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๓  ในกรณีที่ผูรับบํานาญหรือสมาชิกซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือตองหาวา

กระทําความผิดวินัยหรืออาญากอนออกจากราชการ จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดเมื่อกรณีหรือคดี
ถึงที่สุดและมีสิทธิรับบํานาญ โดยใหขอรับตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๒ 

 
ขอ ๔๒  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เปนตนไป 
 
 

                                                 
๑ ขอ ๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๒ ก/หนา ๓/๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหไว ณ วันที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รอยเอก สุชาติ  เชาววศิิษฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๗/๑ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหผูรับ
บํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราบําเหน็จดํารงชีพไม
สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราบําเหน็จดํารงชีพ
ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 

กีรติกิติ์/ปรับปรุง 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หนา ๒๔/๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ 


