แบบทดสอบ
เรื่อง บาเหน็จบานาญข้าราชการ และพร้อมเพย์
1. ความหมายของเงินบาเหน็จ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
ข. เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
ค. เงินตอบแทนการปูนบาเหน็จ
ง. เงินที่จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ซึ่งจ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว
2. ความหมายของเงินบานาญ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เงินช่วยกรณีพิเศษ กรณีผู้รับบานาญตาย
ข. เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
ค. เงินที่จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
ง. เงินตอบแทนการปูนบาเหน็จ
3. การคานวณเวลาราชการ กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. หากมีเศษของปี ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ให้ปัดนับเป็นอีก 1 ปี
ข. หากมีเศษของปี ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ให้ปัดนับเป็นอีก 1 ปี
ค. หากมีเศษของปี ตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ให้ปัดนับเป็นอีก 1 ปี
ง. หากมีเศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดนับเป็นอีก 1 ปี
4. กรณีเหตุแห่งบานาญ สูงอายุ อายุตัวครบ 60 ปี (ข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิก กบข.) คือข้อใด
ก. ลาออก

ข. ให้ออก

ค. ปลดออก

ง. ให้ออก (เกษียณอายุ)

5. เหตุแห่งบานาญ สิทธิข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. มีกี่เหตุ อะไรบ้าง
ก. 3 เหตุ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุรับราชการนาน
ข. 4 เหตุ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ เหตุรับราชการนาน
ค. 3 เหตุ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ
ง. 4 เหตุ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ เหตุทวีคูณ
6. บาเหน็จดารงชีพ หมายถึงอะไร และมีเกณฑ์การจ่ายใดบ้าง
ก. เงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบานาญเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพ โดยจ่ายเงินเป็นก้อน โดยให้จ่ายใน
อัตรา 30 เท่า ของบานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
ข. เงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบานาญเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพ โดยจ่ายเงินเป็นรายเดือน โดยให้
จ่ายในอัตรา 15 เท่า ของบานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
ค. เงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบานาญเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพ โดยจ่ายเงินเป็นก้อน โดยให้จ่ายใน
อัตรา 15 เท่า ของบานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
ง. เงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบานาญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจ่ายเงินเป็นก้อน โดยให้จ่ายใน
อัตรา 15 เท่า ของบานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
7. บาเหน็จตกทอด หมายถึงอะไร และผู้ใดมีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอด
ก. เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจ่ายเงินเป็นก้อน โดยบิดามารดา ได้รับ
1 ส่วน คู่สมรส 1 ส่วน บุตรได้รับ 2 ส่วน
ข. เงินที่รัฐจ่ายเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพ โดยจ่ายเงินเป็นก้อน โดยบิดามารดา ได้รับ 1 ส่วน
คู่สมรส 1 ส่วน บุตรได้รับ 2 ส่วน
ค. เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจ่ายเงินเป็นก้อน โดยบิดามารดา ได้รับ
2 ส่วน คู่สมรส 2 ส่วน บุตรได้รับ 2 ส่วน
ง. เงินที่รัฐจ่ายเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพ โดยจ่ายเงินเป็นก้อน โดยบิดามารดา ได้รับ 1 ส่วน
คู่สมรส 2 ส่วน บุตรได้รับ 2 ส่วน

8. สิ่งที่ต้องเตรียมสาหรับใช้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ มีอะไรบ้าง
ก. สมุดบัญชีเงินฝาก / บัตรประจาตัวประชาชน / statement ธนาคาร
ข. สมุดบัญชีเงินฝากบัญชีส่วนตัว / บัตรประจาตัวประชาชน / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ค. บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรเอทีเอ็ม / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ง. สมุดบัญชีเงินฝากบัญชีร่วมหรือส่วนตัว / บัตรประจาตัวประชาชน / หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ
9. บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชี ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้กี่หมายเลข อย่างไรบ้าง
ก. 3 หมายเลข คือเลขประจาตัวประชาชน 1 หมายเลข กับโทรศัพท์มือถือ 2 หมายเลข
ข. 3 หมายเลข คือเลขประจาตัวประชาชน 2 หมายเลข กับโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข
ค. 4 หมายเลข คือเลขประจาตัวประชาชน 1 หมายเลข กับโทรศัพท์มือถือ 3 หมายเลข
ง. 4 หมายเลข คือเลขประจาตัวประชาชน 2 หมายเลข กับโทรศัพท์มือถือ 2 หมายเลข
10. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ข้อใดกล่าวผิด
ก. โอนไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ข. โอน 5,000 – 30,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 3 บาท/รายการ
ค. โอน 30,000 – 100,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาท/รายการ
ง. มากกว่า 100,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาท/รายการ

.................ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่านคะ...........................
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
2 มีนาคม 2561

