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ไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
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 หลกัการนับเวลาใหเ้กิดสิทธิ คือ หากเวลาราชการมีเศษคร่ึง

ปีใหนั้บเป็น 1 ปี เช่น เวลา 9 ปี 6 เดือน ใหนั้บเป็น 10 ปี 

เพื่อใหเ้กิดสิทธิบ าเหน็จ  

 เวลา 24 ปี 6 เดือน ใหนั้บเป็น 25 ปี เพื่อใหเ้กิดสิทธิ

บ านาญ  

เวลาราชการในการค านวณ 
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ตวัอยา่ง  พ.อ.อ.สงบฯ ลาออกจากราชการ โดยไดร้บั

เงินเดือนเดือนสุดทา้ย 26,990 บาท มีเวลาราชการ 

25 ปี  

 หาก พ.อ.อ.สงบฯ เลือกรบับ าเหน็จ จะไดร้บัเงินบ าเหน็จ 

    26,990 x 25 = 674,750 บาท  

 หาก พ.อ.อ.สงบฯ เลือกรบับ านาญ จ าไดร้บัเงินบ านาญ 

    26,990 x 25    =  13,495 บาท / เดือน 
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กรณี เป็นสมาชิก กบข. 
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 เวลาราชการในการค านวณใหนั้บจ านวนปีรวมทั้งเศษของปี

ดว้ย เช่น  

 เวลา 25 ปี 6 เดือน = 25 + (6/12) = 25.50 ปี  

 เวลา 25 ปี 6 เดือน 15 วนั = 25 + (6/12) + (15/360) 

= 25.54 ปี 

เวลาราชการในการค านวณ 
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ตวัอยา่ง 1  พ.อ.อ.สงบฯ เป็นสมาชิก กบข. ลาออกจาก

ราชการ โดยไดร้บัเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 26,990 บาท 

เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย 22,480 บาท มีเวลา

ราชการ 25 ปี 6 เดือน 15 วนั 
 

 เวลา 25 ปี 6 เดือน 15 วนั                                       

     = 25 + (6/12) + (15/360) = 25.54 ปี 

 หาก พ.อ.อ.สงบฯ เลือกรบับ าเหน็จ จะไดร้บัเงินบ าเหน็จ 

    26,990 x 25.54 = 689,324.60 บาท  
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 หาก พ.อ.อ.สงบฯ เลือกรบับ านาญ จะไดร้บัเงินบ านาญดงัน้ี 

1) ค านวณตามเกณฑ ์22,480 x 25.54 = 11,482.78 บาท 

   

2) ค านวณหา 70% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย 

         22,480 x 70% = 15,736 บาท 

หมายเหต ุตาม พรบ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ กรณีเป็นสมาชิก 

กบข. บ านาญท่ีค านวณไดต้อ้งไมเ่กิน 70% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 

เดือนสุดทา้ย  

ดงันั้น พ.อ.อ.สงบฯ จะไดร้บับ านาญเดือนละ 11,482.78 บาท  
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ตวัอยา่ง 2  พ.อ.อ.สงบฯ เป็นสมาชิก กบข. ลาออกจาก

ราชการ โดยไดร้บัเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 26,990 บาท 

เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย 22,480 บาท มีเวลา

ราชการ 37 ปี 6 เดือน 15 วนั 
 

 เวลา 37 ปี 6 เดือน 15 วนั                                    

     = 37 + (6/12) + (15/360) = 37.54 ปี 

 หาก พ.อ.อ.สงบฯ เลือกรบับ าเหน็จ จะไดร้บัเงินบ าเหน็จ 

    26,990 x 37.54 = 1,013,204.60 บาท  

 



 หาก พ.อ.อ.สงบฯ เลือกรบับ านาญ จะไดร้บัเงินบ านาญ ดงัน้ี 

1) ค านวณตามเกณฑ ์ 22,480 x 37.54 = 16,877.98 บาท 

         

2) ค านวณหา 70% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย 

   22,480 x 70% = 15,736 บาท 

หมายเหต ุตาม พรบ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ กรณีเป็นสมาชิก 

กบข. บ านาญท่ีค านวณไดต้อ้งไมเ่กิน 70% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 

เดือนสุดทา้ย  

ดงันั้น พ.อ.อ.สงบฯ จะไดร้บับ านาญเดือนละ 15,736 บาท  
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ขอ้คิด 

 เมื่อใดก็ตามท่ีเวลาราชการของผูท่ี้เป็นสมาชิก กบข. หากเกิน 35 ปี เมื่อ

ค านวณแลว้จะมีผลเพยีงแค่ 35 ปี เน่ืองจาก เท่ากบั 70% ของ 50 ปี  ซ่ึง

เป็นตวัหารตามสตูรการคิดค านวณเงินบ านาญของผูเ้ป็นสมาชิก กบข. 

 (เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย x เวลาราชการ) 
 

 มีผลท าใหเ้งินบ านาญท่ีจะไดร้บัจะเท่ากบั 70% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 

เดือนสุดทา้ย เสมอ 
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ออ๋!! เราก็ไม่ตอ้งแทนค่า

ตามสูตรก็ไดสิ้นะ ใช ้70% 

ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 

เดือนสุดทา้ยไดเ้ลย.. 


