
ช่ือผลงาน เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ

เจาของผลงาน/สังกัด กองสถิติและทะเบียนประวัติ

ประเภทผลงาน ผลงานดานสิทธิกําลังพล

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน

เบี้ยหวัด หมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีใหแกทหารชายท่ีออกจากประจําการจายเปนรายเดอืน
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.๒๔๙๕ โดยพลทหารประจําการมีสิทธิไดรับเงินเบี้ย
หวัดเชนเดียวกับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน นอกจากนั้น พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ ยังใหสิทธิแกทายาทของขาราชการประจําการ ทายาทของทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
และทายาทของขาราชการท่ีมีบํานาญ ซึ่งไดถึงแกกรรม มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด อีกดวย

บําเหน็จบํานาญ เปนเงินท่ีทางราชการตอบแทนความชอบใหแกขาราชการท่ีออกจากราชการ ตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔

- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ กลาวถึง กรณีสิทธิท่ีเกิดแกทายาท
ของขาราชการประจําการ ดังกลาวขางตนไดถึงแกกรรม ( การถึงแกกรรมนั้นมิไดเกิดข้ึนเนื่องจากความ
ประพฤติชั่วรายแรงของตนเอง )

ลักษณะของงาน

- เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนใหใครไมได
- มีอายุความ ๓ ป ( หมายความวาผูท่ีออกจากราชการจะตองยื่นเรื่องราว ขอรับบําเหน็จบํานาญ

ภายในกําหนด ๓ ป นับแตวันพนจากหนาท่ีราชการเปนตนไป )
- ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมถึง ๑๐ ปบริบูรณ มีสิทธิไดรับบําเหน็จ

( เขาอยูในเหตุใดเหตุหนึ่ง ) ตามปจจัยแหงความสําเร็จ
- ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต ๑๐ ปบริบูรณข้ึนไป มีสิทธิไดรับ

บํานาญ
( เขาอยูในเหตุใดเหตุหนึ่ง ) ตามปจจัยแหงความสําเร็จ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

ขาราชการท่ีออกจากราชการแลว  จะมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญดวยเหตุ ๔ เหตุ ดังนี้
๑. เหตุทดแทน
๒. เหตุทุพพลภาพ
๓. เหตุสูงอายุ
๔. เหตุรับราชการนาน



ความสัมฤทธิ์

๑. ขาราชการท่ีออกจากราชการ จะตองใหความรวมมือในการตรวจสอบการบันทึกประวัติ ให
เปนไปดวยความถูกตอง  ครบถวน

๒. ขาราชการท่ีออกจากราชการ จะตองรวบรวมเอกสารเพ่ิมเติม เชน วันทวีคูณตองใชเอกสารฉบับ
จริงเทานั้น เพ่ือประกอบการยื่นเรื่องราว ( เนื่องจากกรมบัญชีกลาง จะนําเอกสารวันทวีคูณฉบับจริงไป
ตรวจสอบกับหนวยท่ีรับรองวันทวีคูณท่ีเก่ียวของในการรับรอง ) เชน กรณีของนายทหารสัญญาบัตร จะตอง
นําสงเอกสารไปเก็บรักษาไวท่ี สบ.ทบ. ตามระเบียบ ทบ.วาดวยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙

๓. ขาราชการท่ีออกจากราชการ จะตองวางแผนการใชเวลาในการยื่นเรื่องราว ใหเหมาะสม

ความภาคภูมิใจ
๑. ใหความสะดวกกับขาราชการท่ีออกจากราชการ
๒. เขาใจ และลดปญหาขอจํากัดเรื่องระยะเวลา
๓. ลดปญหาเอกสารท่ีเกินความจําเปน
๔. ชวยลดภาระคาใชจายในการเดินทาง ประสานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ
๕. พัฒนาความรู
๖. พัฒนางาน
๗. อํานวยประโยชนใหแกขาราชการท่ีออกจากราชการ

**************************



เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ

๑. บุคคลใดไมสามารถสมัครเปนสมาชิก กบข.
ตอบ ขาราชการการเมือง

๒. พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการป ๓๙ เริ่มใชบังคับตั้งแตเม่ือใด
ตอบ ๒๘ ก.ย.๓๙

๓. หมวด ๓ แหง พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการป ๓๙ ใชบังคับตั้งแตเม่ือใด
ตอบ ๒๗ มี.ค.๔๐

๔. ผูซึ่งมีสถานภาพเปนขาราชการอยูกอน ๒๗ มี.ค.๔๐ และไดสมัครเปนสมาชิก กบข. เม่ือออกจากราชการ
เกิดสิทธิรับบํานาญเงินกอนท่ีจะไดรับจาก กบข. คือ…….
ตอบ ประเดิม, ชดเชย, สะสม, สมทบพรอมดอกผล

๕. บุคคลซึ่งบรรจุเขารับราชการตั้งแต ๒๗ มี.ค.๔๐ จะตองเปนสมาชิก กบข. โดยหลีกเลี่ยงมิไดเม่ือออกจาก
ราชการเกิดสิทธิรับบํานาญเงินกอนจาก กบข. ท่ีไดรับคือ.....
ตอบ ชดเชย, สะสม, สมทบพรอมดอกเบี้ย

๖. สมาชิก กบข. เม่ือออกจากราชการเกิดสิทธิรับเฉพาะบําเหน็จ หรือเกิดสิทธิรับบํานาญแตขอเปลี่ยนเปน
บําเหน็จเงินกอนจาก กบข. ท่ีจะไดรับคือ........
ตอบ สะสม, สมทบพรอมดอกผล

ขอความตอไปนี้ ใหตอบคําถามขอ ๗ – ๙
พันโท อมรเวช  ไชยชาญ สมาชิก กบข. ปงบประมาณ ๒๕๔๖ รับเงินเดือน ๑๖,๘๐๐ บาท เพ่ิมสูรบ

๕๐๐ บาท
๗. จะไดรับเงินชดเชย เดือนละ…….

ตอบ ๓๓๖ บาท
๘. จะไดรับเงินสมทบ เดือนละ……..

ตอบ ๕๐๔ บาท
๙. จะถูกหักเงินเดือนเปนเงินสะสมเขากองทุน เดือนละ…….

ตอบ ๕๐๔
๑๐. น.ส.แนงนอยฯ สมาชิก กบข. ลาออกจากราชการวันนี้ มีเวลาราชการ ๑๔ ป ๖ เดือน เงินเดือนเดือน

สุดทาย ๑๐,๐๐๐ บาท จะไดรับบําเหน็จ จํานวน..........
ตอบ ๑๔๕,๐๐๐ บาท



๑๑. คําวา “เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” ตามมาตรา ๖๖ แหง พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราช ป ๓๙ หมายถึง.........
ตอบ เวลาราชการปกติ และทวีคูณ (ถามี)

๑๒. คําวา “เวลาราชการสําหรับคํานวณเงินประเดิม” ตามกฎกระทรวงป ๔๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.
กองทุนบํานาญขาราชการป ๓๙ หมายถึง........
ตอบ เวลาราชการปกติตั้งแตบุคคลไดรับเงินเดือนจากงบประมาณประเภทเงินเดือนไมรวมวันทวีคูณ
ถึง ๒๖ มี.ค.๔๐

๑๓. เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามระบบ กบข. หากมีเศษเดือนจะทําเปนปตองหารดวย....
ตอบ ๑๒

๑๔. เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ หากมีเศษวันจะทําเปนปตองหารดวย.........
ตอบ ๓๖๐

๑๕. น.ส.แคทลียาฯ สมาชิก กบข. ลาออกจากราชการตั้งแต ๑ ต.ค.๔๓ (โครงการเกษียณกอนกําหนด)
มีเวลาราชการรวม ๓๕ ป เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย (ต.ค.๓๘ - ก.ย.๔๓) เทากับ ๒๐,๐๐๐ บาท
ดังนั้น น.ส.แคทลียาฯ จะไดรับบํานาญตามระบบ กบข. เทากับ.........
ตอบ ๑๔,๐๐๐ บาท

๑๖. สถานการณตอเนื่อง สมมุติวา น.ส.แคทลียาฯ มีเวลาราชการรวม ๔๐ ป จะไดรับบํานาญตามระบบ
กบข. เทากับ.........
ตอบ ๑๔,๐๐๐ บาท

๑๗. พ.อ.เทพชายฯ เกิด ๕ เม.ย.๒๕๐๐ สมัครเปนสมาชิก กบข. ๒๗ มี.ค.๔๐ ลาออก ๑ ต.ค.๔๓ (อายุ ๕๓ ป)
อยูในชวงกองหนุน (อายุไมเกิน ๕๕ ป) จะตองรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงิน
เบี้ยหวัด พ.ศ.๒๔๙๕ ชวงลาออกเงินกอนท่ีจะไดรับจาก กบข. คือ..........
ตอบ สะสม, สมทบ พรอมดอกผล

๑๘. ใน ๑ ม.ค.๕๖ พ.อ.เทพชายฯ ยายประเภทจาก “นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเปนนายทหารนอก
ราชการรับบําเหน็จ บํานาญ” และ พ.อ.เทพชายฯ เลือกรับบํานาญเงินกอนท่ีจะไดรับจาก กบข. อีก
สวนหนึ่งคือ....
ตอบ ประเดิม, ชดเชย พรอมดอกผล

๑๙. เบี้ยหวัดของนายทหารประทวน มีหลักเกณฑอยางไร.......
ตอบ ขณะลาออกนั้นยังไมพนกองหนุนชั้นท่ี ๒

๒๐. ขอใดเปนคําจํากัดความของคําวา “บําเหน็จ” คือ........
ตอบ จายเปนเงินกอนครั้งเดียวจบ



๒๑. บําเหน็จ และ บํานาญ ตางกันอยางไร........
ตอบ บําเหน็จจายเปนเงินกอน บํานาญจายเปนรายเดือน

๒๒. คําวา “บําเหน็จตกทอด” เงินสวนนี้จะจายใหกับใคร........
ตอบ ใหกับทายาทของผูเสียชีวิต

๒๓. ขาราชการทหาร ท่ีบรรจุตั้งแต ๒๗ มี.ค.๔๐ ตามกฎหมาย จะตองสมัครเขาเปนสมาชิก กบข. อยาก
ทราบวาเงินสะสมท่ีหักเขากองทุน กบข. จะหักก่ีเปอรเซ็นตของเงินเดือน
ตอบ ๓ เปอรเซ็นต

๒๔. หนวยงานใดสามารถสั่งจายเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และบําเหน็จตกทอด ใหกับขาราชาการ..........
ตอบ กรมบัญชีกลาง

๒๕. คําวาเงินเดือนสุดทาย ขอใดกลาวถูก.........
ตอบ เงินเดือนสุดทายท่ีขาราชการไดรับสูงสุดกอนออกจากราชการ

๒๖. จะสิ้นสุดการเปนสมาชิก กบข. ก็ตอเม่ือ.........
ตอบ ลาออกจากราชการ สิ้นสุดตั้งแตวันลาออก เสียชีวิตนับตั้งแตวันเสียชีวิตและเกษียณอายุ
ราชการ สิ้นสุดตั้งแตวันเกษียณ

๒๗. คําวา “ทหาร” หมายความวาอยางไร........
ตอบ นายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนและพลทหารประจําการ

*****************



ข้ันตอนการดําเนินการจัด KM เบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญ

ลําดับ วันท่ี การดําเนินการ เอกสารอางอิง หมายเหตุ
๑ การบงช้ีความรู : จากพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔

(แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๑๔) และขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเบี้ยหวัด พ.ศ.
๒๔๙๕
(แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๗) รวมท้ังแบบธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒ การสรางและแสวงหาความรู : เจาหนาท่ีประวัตินายทหารสัญญาบัตร และประวัติ
นายทหารประทวน รวมรวมเอกสาร และบันทึกในทะเบียนคุม

๓ มี.ค. กสป.รร.จปร. รวบรวมรายช่ือผูท่ีขอลาออก ประสาน กกพ.รร.จปร. และตนสังกัด
เก่ียวกับเอกสารทางประวัติรับราชการเปนรายบุคคล

๔ เม.ย. กสป.รร.จปร. คํานวณเวลาราชการปกติและทวีคูณ ยกรางแบบ ๕๓๐๐ ประมวลผล
นําเรียนผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนาม ตามสายการบังคับบัญชา จัดสงถึงหนวยเบิก
สวนภูมิภาค ถึงคลังเขต ๒

๕ พ.ค. กสป.รร.จปร. ตรวจสอบความเรียบรอย โดยการประสานกับเจาหนาท่ีหนวยขอเบิก
(มทบ.๑๒)

๖ มิ.ย. กสป.รร.จปร. ระดับเจาหนาท่ีประสานกับผูขอลาออก กรณีท่ีเอกสารประกอบการ
ยื่นเร่ืองราวยงัไมสมบูรณ จัดการรองขอใหแกไขใหสมบูรณ สงเอกสารใหตอไป

๗ ก.ค. กสป.รร.จปร. ตรวจสอบปฏิทินกําหนดการของ ทบ.


