ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๗
-----------------------------------เพื่อใหการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการเปนไปโดยสะดวก
และ
รวดเร็ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๒๖ กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับ และการจาย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบการขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญขาราชการ และเงิน
ทดแทนขาราชการวิสามัญ พ.ศ. ๒๕๐๕
บรรดาระเบียบขอบังคับอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน เวนแตมีขอตกลงของสวนราชการกับกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปน
อยางอื่น
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ คําวา “บําเหน็จบํานาญ” ถามิไดวาไวเปนการเฉพาะในเรื่องใดให
หมายถึง บําเหน็จปกติ บํานาญปกติ บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็จตกทอดและหรือบํานาญ
พิเศษกรณีขาราชการตายและบําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบํานาญตาย
(๑)
ขอ ๔ ทวิ บรรดาแบบพิมพที่ใชตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่ กระทรวงการคลัง
กําหนด
(๑)
ขอ ๔ ตรี ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
การยื่นเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญ
ก. บําเหน็จบํานาญปกติ
(๓)

ขอ ๕ เมื่อขาราชการรับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก หรือใหออกจากราชการ หรือ
สงมอบงานเสร็จในวันใด ใหหนวยงานตนสังกัดผูเบิกจายเงินเดือนของผูนั้นงดเบิกจายเงินเดือน และ
ใหหมายเหตุวันทราบคําสั่งหรือวันที่ผูนั้นสงมอบงานเสร็จในบัตรเงินเดือน
(ยกเวนผูที่ออกจาก
ราชการเพราะครบเกษียณอายุใหบันทึกรายการในบัตรเงินเดือนใหถูกตองเปนปจจุบัน) หากมีการ
เบิกเงินเดือนเกิน ใหสงเงินที่เบิกเกินคืนใหเปนการเสร็จสิ้นไปพรอมทั้งบันทึกการนําสงลงในบัตร
เงินเดือนดวย
ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกหรือผูที่ไดรับมอบหมาย รับรองสําเนาภาพถายบัตร
เงินเดือนที่บันทึกรายการตามวรรคกอน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญ
ตามขอ ๗.๓
(๕)
ขอ ๕ ทวิ สําหรับหนวยงานที่ยังมิไดรับโอนบัตรเงินเดือนไปจากกรมบัญชีกลาง
หรือสํานักงานคลัง เมื่อขาราชการในสังกัดรับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออกหรือใหออกจากราชการ
หรือสงมอบงานเสร็จในวันใดใหหนวยตนสังกัดผูเบิกจายเงินเดือน
ของผูนั้นแจงใหสํานักเบิก
เงินเดือนทราบ เพื่องดจายเงินเดือนและหมายเหตุวันทราบคําสั่งหรือวันที่ผูนั้นสงมอบงานเสร็จใน
บัตรเงินเดือน (ยกเวนผูที่ไดรับเงินเดือนเปนเงินกอนหรือผูที่ออกจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ)
หากมีการเบิกเงินเดือนเกินใหสงเงินที่เบิกเกินคืนใหเปนการเสร็จสิ้นไป และใหเจาหนาที่สํานักเบิก
เงินเดือนบันทึกการนําสงลงในบัตรเงินเดือนดวย
ใหเจาหนาที่สํานักเบิกเงินเดือนถายภาพบัตรเงินเดือนที่บันทึกรายการ ตามวรรคกอน
ครบถวนและรับรองภาพถายนั้น
ใหหนวยตนสังกัดของผูออกจากราชการเพื่อใชเปนหลักฐาน
ประกอบเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญตามขอ ๗.๓

(๓)

ขอ ๖ ใหผูซึ่งประสงคจะขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ กรอกรายการในแบบคําขอ
(แบบ ๕๓๐๐) ใหครบถวน แลวลงชือ่ แสดงเจตนาขอรับบําเหน็จ บํานาญ หรือบําเหน็จแทนบํานาญ
ทางกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เทียบเทา หรือจังหวัด หรืออําเภอที่มีคลังอําเภอ ยื่นตอ
สวนราชการเจาสังกัดหรือจังหวัดที่รับราชการครัง้ สุดทาย
กรณีขาราชการพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหยื่นคําขอรับบําเหน็จบํานาญตอ
สวนราชการเจาสังกัดลวงหนาไดเปนเวลา ๘ เดือน กอนวันครบเกษียณอายุ ตามหลักเกณฑที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔)
ขอ ๗ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญ
รวบรวม
หลักฐานเกี่ยวของแนบแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ ดังนี้
๗.๑ สมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๗.๒ ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถามี) และเวลาทวีคูณ
ระหวางประจําปฏิบัติหนาที่ในเขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก (แบบ ๕๓๐๒)
๗.๓ ภาพถายบัตรเงินเดือนตามขอ ๕
๗.๔ สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปที่ออกจากราชการ
สําหรับผูที่ครบเกษียณอายุ
๗.๕ สําเนาคําสั่งที่ใหออก หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการหรือประกาศหรือ
แจงความเกษียณอายุ แลวแตกรณี
๗.๖ ตนฉบับ หรือสําเนาภาพถายใบแสดงความเห็นของแพทยที่ทางราชการ
รับรอง ซึ่งตรวจและใหความเห็นวา ไมสามารถจะรับราชการในหนาที่ไดตอ ไป (แบบ ๕๓๐๓)
สํารับผูที่ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ
๗.๗ หลักฐานการตรวจสอบ และรับรองเวลาราชการของกรมการเงินกลาโหม
กระทรวงกลาโหม หรือกรมตํารวจ แลวแตกรณี (แบบ ๕๓๐๔ หรือ แบบ ๕๓๐๕) สําหรับผูที่เคยรับ
ราชการทหารหรือตํารวจกองประจําการ กอนหรือภายหลังที่เขารับราชการแลว
๗.๘ หลักฐานเกี่ยวกับการถูกสั่งพักราชการ ใหออกจากราชการไวกอน ใหออก
ปลดออก หรือไลออก และหลักฐานการรับเงินเดือนระหวางนั้น สําหรับผูที่เคยถูกสั่งพัก หรือออก
จากราชการในลักษณะดังกลาว เวนแตไดบันทึกไวในสมุดประวัติโดยชัดแจงแลว

๗.๙ หลักฐานเกี่ยวกับการที่ทางราชการสั่งใหไปทําการใดๆ
ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งไดนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ สําหรับผูที่ไดไปปฏิบัติงานดังกลาว
ดังนี้
๗.๙.๑ คําสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปทําการนั้นๆ
๗.๙.๒ คําสั่งใหกลับเขารับราชการตามเดิม หรือหลักฐานการแสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จบํานาญ หรือหลักฐานการออกจากงานทางหนวยที่ไปปฏิบัตินั้นๆ แลวแตกรณี
๗.๑๐ หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับผูปฏิบัติหนาที่
ตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบปรามจลาจล หรือ
ในระหวางที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางที่สั่งใหเปนนักดําเรือ
ดําน้ํา ซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม (แบบ ๕๓๐๔)
๗.๑๑ หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับผูปฏิบัติราชการปราบปราม
ผูกอการราย คอมมิวนิสต ซึ่งรับรองโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (แบบ ๕๓๐๖)
๗.๑๒ หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับผูปฏิบัติราชการลับ หรือ
ปฏิบัติราชการตามแผนปองกันประเทศ หรือปฏิบตั ิราชการกรณีอื่น ตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอ
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือตามที่แจงใหกระทรวงการคลังทราบแลว
๗.๑๓ หลักฐานการพิจารณาของกระทรวงเจาสังกัด
หรือองคการกลาง
บริหารงานบุคคล (ก.พ. ก.ค. ก.ต. ก.ม. ก.ตร. ก.ร. หรือ ก.อ.) สําหรับผูที่มีกรณีถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง กอนออกจากราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะหยอนความสามารถ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสม หรือบกพรองในหนาที่หรือมีมลทินมัวหมอง หรือกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ซึ่งมีระเบียบใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานผลการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวใหกระทรวง
เจาสังกัด หรือองคการกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นทราบหรือหลักฐานการประกันดวย
บุคคล หรือทรัพยสิน (แบบ ๕๓๐๗ และแบบ ๕๓๐๘ ) สําหรับผูที่เจาสังกัดยังไมไดรายงานผลการ
ปฏิบัติ หรือรายงานแลวแตกระทรวงเจาสังกัดหรือองคการกลางบริหารงานบุคคลนั้น ยังพิจารณา
หรือดําเนินการในเรื่องดังกลาวไมเสร็จสิ้น
๗.๑๔ หลักฐานการชดใชเงินคืนกรณีลาศึกษา หรือดูงานแลวกลับมาปฏิบตั ิ
ราชการชดใชไมครบตามสัญญา

ข.บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
ขอ ๘ กรณีทผี่ ูออกจากราชการอยูในขายมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษ ใหผูมีสิทธิและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ และใหแนบหลักฐานที่เกี่ยวของดังนี้
๘.๑ คําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ
๘.๒ รายละเอียด
หรือรายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการจนเปนเหตุใหถูก
ประทุษรายหรือไดรับอันตราย
๘.๓ รายงานของผูรวมงานหรือผูรูเห็นเหตุการณใกลชิด (ถามี)
๘.๔ รายงานการสอบสวน ของเจาหนาที่ตํารวจในกรณีที่การถูกประทุษราย
หรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญาของผูหนึ่งผูใด หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น
๘.๕ หลักฐานการสอบสวนพรอมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งขึ้นสอบสวนวาการถูกประทุษราย หรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากความผิด
หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม ในกรณีที่ไมอาจแนบหลักฐาน ตามขอ
๘.๔ หรือหลักฐานตามขอ ๘.๔ ไมปรากฏชัดวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิด
จากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม
๘.๖ ใบรับรองของแพทยที่ทางราชการรับรอง ซึง่ ไดตรวจและใหความเห็นวาผู
นั้นไดรับอันตรายเสียแขน ขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บถึงทุพพลภาพไม
สามารถจะรับราชการตอไปได
๘.๗ คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถามี)
๘.๘ หลักฐานการกําหนดอัตราบํานาญพิเศษของเจากระทรวง
ขอ ๙ การขอบํานาญพิเศษ กรณีขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยไดรับบําเหน็จหรือ
บํานาญปกติไปแลว
หรือพลทหารกองประจําการ
หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งออกจากราชการหรือพนจากหนาที่ทหารไปแลว ปวยเจ็บถึงทุพพลภาพ
อันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ระหวางที่ผูนั้นรับราชการหรือทําหนาที่ทหารภายใน ๓ ป นับ
แตวันออกจากราชการ หรือพนจากหนาที่ทหาร นอกจากจะตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตาม
ขอ ๘ แลว ใหแนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้

๙.๑ หลักฐานการสอบสวนของสวนราชการที่เคยสังกัด วาการปวยเจ็บเกิดขึ้น
เพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
๙.๒ หลักฐานแสดงวาการปวยเจ็บไดเกิดขึ้นภายใน ๓ ป นับแตวันออกจาก
ราชการ
๙.๓ หลักฐานแสดงวันเดือนปที่เจาตัวไดยื่นขอรับบํานาญพิเศษ
ค.บําเหน็จตกทอดกรณีขา ราชการตาย
ขอ ๑๐ เมื่อขาราชการผูใดถึงแกความตาย ใหหนวยตนสังกัดผูเบิกจายเงินเดือนของ
ผูนั้นดําเนินการในเรื่องเงินเดือน เชนเดียวกับกรณีขาราชการออกจากราชการตามขอ ๕
(๔)
ขอ ๑๑ ใหทายาทผูมีสิทธิ ของขาราชการผูถึงแกความตาย หรือบุคคลซึ่งขาราชการ
ผูถึงแกความตายไดแสดงเจตนาไวแลวแตกรณี ลงชื่อขอรับบําเหน็จตกทอด และใหคํารับรองวาจะ
ชดใชเงินที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิ ตลอดจนคาเสียหายตางๆ คืนแกทางราชการ
ในแบบคําขอ
กับแสดงเจตนาขอรับทางกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เทียบเทาหรือจังหวัด หรืออําเภอที่
มีคลังจังหวัด ณ อําเภอ (สําหรับผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ ให
ผูปกครองในฐานะผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาล ลงชื่อแทน
หรือใหความยินยอม
แลวแตกรณี) ยื่นตอสวนราชการเจาสังกัดหรือจังหวัดที่ขาราชการผูตายรับราชการครั้งสุดทาย แลว
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของเชนเดียวกับขอ ๗ แนบแบบขอรับพรอมทั้ง
แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
๑๑.๑ หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
๑๑.๑.๑ สําเนามรณบัตร กรณีตายโดยเหตุปกติ หรือสําเนามรณบัตร
ประกอบหลักฐานการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ
เชน รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงาน
ประจําวันเกี่ยวกับคดีรายงานการสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
๑๑.๑.๒ สําเนาคําสั่งศาล สําหรับผูที่ศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ
๑๑.๑.๓ หลักฐานการสอบสวน
พรอมทั้งสรุปความเห็นของ
คณะกรรมการที่ผูบังคับบัญชาแตงตั้งเพื่อสอบสวนพฤติการณและกรณีแวดลอมทั่วๆ ไป สําหรับผูที่
ไมทราบแนชัดวาการตายมีสาเหตุเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนหรือไม

๑๑.๑.๔ หลักฐานการวินิจฉัยของกระทรวงเจาสังกัดวา ถาผูนั้นไมถึง
แกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออก หรือปลดออกจากราชการหรือไม สําหรับผูตายที่มี
กรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและยังไมไดรับการวินิจฉัย เรื่องที่กระทําความผิดวินัย
นั้น
๑๑.๒ หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
๑๑.๒.๑ สําเนาทะเบียนบานของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยูหรือสําเนา
มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผูที่ควรเชื่อถือได (เชน พี่ นอง ลุง ปา นา อา หรือเจาหนาที่
ฝายปกครอง) กรณีที่ตายไปกอนแลว
๑๑.๒.๒ หลักฐานการเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของผูตาย ไดแก
๑๑.๒.๒.๑ สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของ บิดา
มารดา หรือสําเนาทะเบียนฐานะของภริยา (มารดาของผูตาย) หรือ
๑๑.๒.๒.๒ หนังสือรับรองของผูควรเชื่อถือได ที่รับรองวาบิดา
มารดาสมรสกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ หรือ
๑๑.๒.๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน
หรือสูติบัตรของบุตรรวมบิดา
มารดาเดียวกันกับผูตายซึ่งเกิดภายในป พ.ศ.๒๔๗๘ หรือกอนนั้น
๑๑.๒.๓ หลักฐานเกี่ยวกับคูสมรส ไดแก
๑๑.๒.๓.๑ สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรส
๑๑.๒.๓.๒ สําเนาทะเบียนบาน
๑๑.๒.๓.๓ สําเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผูที่ควร
เชื่อถือไดกรณีที่คูสมรสตายไปกอน
๑๑.๒.๓.๔ สําเนาทะเบียนการหยา หรือใบสําคัญการหยาหรือคําสั่ง
ศาลกรณีที่มีการหยา
๑๑.๒.๓.๕ สําเนาคําพิพากษา หรือคําสั่งศาลที่แสดงวาคูสมรสคน
ใดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย กรณีที่มีการสมรสซอน
๑๑.๒.๔ หลักฐานเกี่ยวกับบุตร ไดแก

๑๑.๒.๔.๑ บันทึกแจงวัน เดือน ปเกิด ของบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ทุกคน พรอมทั้งสําเนาทะเบียนบานที่แสดงวัน เดือน ปเกิดสุริยคติโดยครบถวนของบุตรที่มีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จตกทอด
๑๑.๒.๔.๒ สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของผูตาย
กับมารดาของบุตร หรือสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร
๑๑.๒.๔.๓ บันทึกรับรองการมีบุตรชอบดวยกฎหมาย ในครรภ
มารดา (ถามี)
๑๑.๒.๔.๔ สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูควร
เชื่อถือไดกรณีที่มีบุตรตาย
๑๑.๒.๔.๕ สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
กรณีที่มีบุตร
บุญธรรม
๑๑.๒.๕ หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งขาราชการผูตายไดแสดงเจตนาไว
ไดแก
๑๑.๒.๕.๑ แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด
๑๑.๒.๕.๒ สําเนาทะเบียนบาน
๑๑.๓ หลักฐานแสดงการเปนผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูพ ิทักษ
หรือผูอนุบาลแลวแตกรณี ซึ่งลงชื่อใหความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบําเหน็จตกทอดแทนผูมี
สิทธิ ไดแกสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสําเนาคําสั่งศาล
ตั้งผูปกครองผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณี
ง. บํานาญพิเศษกรณีขาราชการตาย
(๔)

ขอ ๑๒ ใหทายาทผูมีสิทธิ ผูอุปการะ หรือผูอ ยูในอุปการะของขาราชการผูถึงแก
ความตายแลวแตกรณี ลงชื่อขอรับบํานาญพิเศษและใหคํารับรองวาจะชดใชเงินที่ไดรับไปโดยไมมี
สิทธิตลอดจนคาเสียหายตางๆ คืนแกทางราชการในแบบคําขอ กับแสดงเจตนาขอรับทางกระทรวง
ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เทียบเทา หรือจังหวัดหรืออําเภอที่มีคลังจังหวัด ณ อําเภอ (สําหรับ

ผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูปกครองในฐานะผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล ลงชื่อแทนหรือใหความยินยอมแลวแตกรณี ) แลวยื่นตอสวนราชการ
เจาสังกัดหรือจังหวัดที่ขาราชการผูตายรับราชการครั้งสุดทาย และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวของซึ่งตองแนบตามขอ ๘.๑ ถึง ๘.๕ และขอ ๑๑.๑ ถึง ๑๑.๓ (ยกเวนหลักฐานตามขอ
๑๑.๒.๕) พรอมทั้งใหแนบหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ดังนี้
๑๒.๑ ใบแสดงความเห็น หรือรายงานของแพทยที่ทางราชการรับรอง ซึ่งแสดง
วาการปวยเจ็บถึงตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่
๑๒.๒ รายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการในระยะกอนตาย เปนเวลาไมนอยกวา
สามสัปดาหสําหรับผูที่เจาสังกัดพิจารณาเห็นวาถึงแกความตาย เพราะปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรํา
เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา
๑๒.๓ หลักฐานรับรองการตายตามแบบที่กระทรวงกลาโหม ไดทําความตก
ลงกับกระทรวงการคลัง หรือที่ไดแจงใหกระทรวงการคลังทราบแลว สําหรับผูที่ทําหนาที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เชน หนังสือรับรองการตายกรณีปฏิบตั ิหนาที่ปราบปราม
ผูกอการรายคอมมิวนิสตของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน เปนตน
๑๒.๔ หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายวาสูญหายตั้งแตเมื่อใด และมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับอันตรายถึงตายหรือไม
๑๒.๕ คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ถามี)
๑๒.๖ กรณีไมมีทายาท (บิดามารดา คูสมรส และบุตร) แตมีบุคคลซึ่งเจา
กระทรวงพิจารณาเห็นวา มีสิทธิไดรบั บํานาญพิเศษในฐานะเปนผูอุปการะหรืออยูในความอุปการะ
ของขาราชการผูตายใหสงหลักฐาน ดังนี้
๑๒.๖.๑ หลักฐานรับรองการอุปการะ หรือการอยูใ นอุปการะของผูที่ควร
เชื่อถือได
๑๒.๖.๒ สําเนาทะเบียนบาน
๑๒.๖.๓ หลักฐานการพิจารณา และกําหนดสวนของเจากระทรวงใหผูใด
ไดรับบํานาญพิเศษเทาใด

ขอ ๑๓ การขอรับบํานาญพิเศษกรณีขาราชการ ซึ่งออกจากราชการโดยไดรับบําเหน็จ
หรือบํานาญปกติไปแลว
หรือพลทหารกองประจําการ
หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งออกจากราชการ หรือพนจากหนาที่ทหารไปแลว ปวยเจ็บถึงตายเปน
ผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ระหวางที่ผูนั้นรับราชการ หรือทําหนาที่ทหารภายใน ๓ ป นับตั้งแต
วันออกราชการหรือพนจากหนาที่ทหาร นอกจากหลักฐานที่เกี่ยวของซึ่งตองแนบตามขอ ๑๑ แลว
ใหแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
๑๓.๑ หลักฐานการสอบสวน ของสวนราชการที่เคยสังกัดวาการปวยเจ็บถึงตาย
เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
๑๓.๒ หลักฐานซึ่งแสดงวาการปวยเจ็บถึงตายไดเกิดขึ้นภายใน ๓ ป นับแตวัน
ออกจากราชการ
๑๓.๓ หลักฐานซึ่งแสดงวันเดือนปที่ทายาทไดยื่นขอรับบํานาญพิเศษ
จ.บําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบํานาญตาย
(๔)

ขอ ๑๔ เมื่อผูรับบํานาญถึงแกความตาย ใหทายาท หรือผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด
แจงใหผูเบิกจายบํานาญทราบ และใหผูเบิกจายบํานาญแจงการหมดสิทธิรับบํานาญของผูนั้นให
สํานักเบิกบํานาญ (สํานักบริหารการเบิกจายเงิน กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลัง แลวแตกรณี)
ทราบโดยเร็ว
(๔)
ขอ ๑๕ ใหทายาทผูมีสิทธิของผูรับบํานาญผูถึงแกความตาย หรือบุคคลซึ่งผูรับ
บํานาญไดแสดงเจตนาไวแลวแตกรณี ลงชื่อขอรับบําเหน็จตกทอด พรอมทั้งใหคํารับรองวาจะชดใช
เงินที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิตลอดจนคาเสียหายตางๆ
ในแบบคําขอกับแสดงเจตนาขอรับทาง
กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เทียบเทา หรือจังหวัด หรืออําเภอที่มีคลังจังหวัด ณ อําเภอ
(สําหรับผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถใหผูปกครองในฐานะผูแทนโดย
ชอบธรรม หรือผูพิทักษ หรือผูอนุบาล ลงชื่อแทน หรือใหความยินยอมแลวแตกรณี) แลวยื่นตอสวน
ราชการ หรือจังหวัดที่ผูตายรับบํานาญครั้งสุดทายแลวแตกรณี และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
รวบรวมหลักฐานเชนเดียวกับกรณีขาราชการตายตามขอ ๑๑ (ยกเวนหลักฐานเกี่ยวกับการรับ
ราชการ และหลักฐานเกี่ยวกับการตายตามขอ ๑๑.๑.๓ และ ๑๑.๑.๔) แนบแบบคําขอ

หมวด ๒
การสงเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญ
(๔)

ขอ ๑๖ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบกรอกขอความในแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญให
ครบถวน และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญ แลวเสนอหัวหนาสวนราชการ
หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ลงนามในแบบคําขอแลวสงไปยังสํานักบริหารการเบิกจายเงิน
กรมบัญชีกลาง (ไมตองมีหนังสือนําสง) ทั้งนี้ ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการเจาสังกัดที่มี
ฐานะไมต่ํากวากรมหรือจังหวัด แลวแตกรณี รีบตรวจสอบเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญและสง
กรมบัญชีกลางภายในสามสิบวันนับแตวันรับเรื่องราว
สําหรับการสงแบบขอรับเฉพาะบําเหน็จบํานาญปกติ ของหนวยงานที่ตั้งอยูในสวน
ภูมิภาคใหสงไปยังสํานักงานคลังเขตที่หนวยงานนั้นอยูภายในเขตทําการ (ไมตองมีหนังสือนําสง)
กรณีขอรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือบํานาญพิเศษของผูอุปการะ ผูอยูใน
อุปการะซึ่งมีบทบัญญัติของกฎหมายใหเจากระทรวงเปนผูพิจารณากําหนดอัตรา หรือกําหนดสวน
บํานาญพิเศษแลวแตกรณี ใหหนวยงานตนสังกัดตามวรรคหนึ่งเสนอใหปลัดกระทรวง หรือปลัด
ทบวงเจาสังกัดพิจารณาและดําเนินการตามนัยดังกลาว แลวสงไปยังกรมบัญชีกลาง
หมวด ๓
การสั่งจายบําเหน็จบํานาญ
(๒)

ขอ ๑๗ การสั่งจายบําเหน็จบํานาญ ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู
ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย ที่มีตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ ๘
เมื่อกรมบัญชีกลางไดรับเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญแลว ใหตรวจสอบและ
พิจารณาสั่งจายแลวแจงใหสวนราชการเจาสังกัด หรือจังหวัดผูขอ และผูเบิกตามความในหมวด ๔
โดยระบุประเภทเงินที่จาย จํานวน และชื่อผูรับใหชดั เจน

กรณีที่ไมจายบําเหน็จ หรือบํานาญรายใดใหกรมบัญชีกลางแจงผลใหสวนราชการเจา
สังกัดหรือจังหวัดผูขอทราบ
เมื่อผูมีสิทธิรับบําเหน็จหรือบํานาญไดรับบําเหน็จหรือบํานาญจากสวนราชการผูเบิก
แลวจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงคในการขอรับบําเหน็จหรือบํานาญอีกไมได
(๕)
เมื่อผูมีสิทธิรับบํานาญ ซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดรับเงิน
ประเดิมและเงินชดเชยจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว จะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค
เปนขอรับบําเหน็จแทนไมได
หมวด ๔
การเบิกบําเหน็จบํานาญ
(๑)

ขอ ๑๘ การเบิกบําเหน็จบํานาญ ใหปฏิบัติดังนี้
๑๘.๑ กรณีที่รับทางสวนกลาง ใหสวนราชการเจาสังกัด หรือผูเบิกบํานาญครั้ง
สุดทายแลวแตกรณี เปนผูเบิก
แตถาไมมีสวนราชการเจาสังกัดผูเบิกบํานาญทางสวนกลาง ให
สํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวงเจาสังกัดเปนผูเบิก
๑๘.๒ กรณีที่รับทางสวนภูมิภาค ใหสวนราชการสังกัดหรือแผนกเจาสังกัด
หรือผูเบิกบํานาญครั้งสุดทาย แลวแตกรณี ในจังหวัดหรืออําเภอที่มีคลังอําเภอเปนผูเบิก แตถาไมมี
สวนราชการเจาสังกัดหรือแผนกเจาสังกัด ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี เปน
ผูเบิก หรือจะมอบหมายใหเจาหนาที่แผนกใดที่เห็นสมควรเปนผูเบิกก็ได
การขอรับบําเหน็จบํานาญผานทางธนาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด
(๓)
ขอ ๑๘ ทวิ บํานาญที่กรมบัญชีกลางสั่งจายใหทางใด ถาผูรับบํานาญประสงคจะขอ
โอนไปจายทางอื่น ใหผูรับบํานาญแจงใหสวนราชการผูเบิกทราบ เมื่อสวนราชการผูเบิกตรวจสอบ
ถูกตองแลวใหผูเบิกลงนามรับรองในหนังสือสําคัญการโอนบํานาญ (แบบ ๕๓๑๒) แลวสงไปยัง
สํานักเบิกบํานาญ จํานวน ๔ ฉบับ กรณีที่เบิกบํานาญกับกรมบัญชีกลาง หรือจํานวน ๕ ฉบับ กรณีที่
เบิกกับสํานักงานคลัง

การสั่งโอนบํานาญใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมบัญชีกลาง
หรือผูที่อธิบดี
กรมบัญชีกลางมอบหมายสําหรับสวนภูมิภาค
ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
เมื่อสั่งโอนบํานาญแลว ใหสํานักเบิกบํานาญเก็บตนฉบับไว ๑ ฉบับ แลวแจงการโอน
พรอมทั้งสงบัตรบํานาญใหสํานักเบิกบํานาญที่จะรับโอน และแจงสวนราชการผูเบิกที่ขอโอนพรอม
ทั้งคูฉบับเพื่อสงใหสวนราชการผูเบิกที่รับโอนทราบ กรณีโอนระหวางจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัด
หนึ่ง ใหสํานักเบิกบํานาญแจงการโอนใหกรมบัญชีกลางทราบดวย
เมื่อสํานักเบิกบํานาญใดรับรองหนังสือสําคัญการโอนบํานาญแลว ใหงดเบิกบํานาญ
สําหรับผูนั้น
หมวด ๕
การหักบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอด
จากผูที่ไดรับเกินสิทธิหรือไมมีสิทธิ
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ไดเบิกจายบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอด ใหแกผูมีสิทธิตาม
หนังสือสั่งจายของกรมบัญชีกลางแลว หากปรากฏภายหลังวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวา
เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตายตามเงื่อนไขที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกําหนด
เพิ่มขึ้นใหกรมบัญชีกลางสั่งจายเงินรายนั้นใหม โดยใหผูเบิกหักเงินบํานาญพิเศษของผูซึ่งรับเกินไป
ตั้งแตวันเกิดสิทธิคืน ใหแกบุตรดังกลาวตามสิทธิที่บุตรผูนั้นจะไดรับทุกเดือนจนกวายอดเงินที่หักจะ
ครบจํานวนที่ผูนั้นรับเกินไป
ในกรณีที่หักเงินบํานาญพิเศษ ไดไมครบจํานวนที่รับเกินไป หรือไมมีเงินบํานาญ
พิเศษที่จะหักชดใชไดใหกรมบัญชีกลางสั่งใหผูเบิกเรียกเงินจากผูที่ไดรับเกินไปหรือไดรับไปโดยไม
มีสิทธิคืน เพื่อจายใหแกบุตรดังกลาวตามสิทธิที่บุตรผูนั้นจะไดรับ หากเรียกคืนไมไดหรือเรียกได

ไมครบ ใหผูเบิกแจงใหบุตรผูนั้นเรียกรองเอาจากผูที่ไดรับเกินไปหรือไดรับไปโดยไมมีสิทธิตอไป
ประการศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
(ลงชื่อ) สมหมาย ฮุนตระกูล
(นาย สมหมาย ฮุนตระกูล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

(๑) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๑
(๒) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๓๓
(๓) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๓๖
(๔)แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๔๐
(๕) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๘) พ.ศ.๒๕๔๒
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เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดทาย
เงินเดือน
เงินเบิกลด และเงินเพิ่มตางๆ (ถามี)

ตั้งแต

ถึง

รวมเปนเวลา
(เดือน)
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หมายเหตุ กรณีที่ไมอาจนับอัตราเงินเดือนใหครบหกสิบเดือนได ใหปฏิบัติ กฎกระทรวงฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙

การกรอกแบบคําขอ ๕๓๐๐
(๑) หัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือผูวาราชการจังหวัดลงนาม
(๒) วัน เดือน ป ใหกรอกเปนตัวเลขตามปปฏิทิน
(๓) กรณีทหารที่บรรจุครั้งแรกเปนขาราชการกลาโหมพลเรือน
ภายหลังไดรับการแตงตั้งยศ
เปนทหารชั้นประทวน เพื่อใชเปนขอมูลในการคํานวณวันสิ้นสุดการรับเบี้ยหวัด
(๔) กรณีขอรับเบี้ยหวัด
รองขอ หมายถึง รองขอเขากองประจําการ
ไมรองขอ หมายถึง เขารับราชการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารฯ
(๕) จบการศึกษาในชองอื่นๆ หมายถึง ไมเขาหลักเกณฑตามที่กําหนดใน ๑ - ๕
(๖) กรณีขอรับทางสวนกลาง ใหระบุสวนราชการเจาสังกัดระดับกรม
และรหัสหนวยงาน
กรณีขอรับทางสวนภูมิภาค ใหระบุจังหวัดที่ขอรับเงิน และรหัสจังหวัด รวมทั้งระบุชื่อหนวยงาน
ผูเบิกดวย

หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย

ในชอง

ที่ใช

ใบรับรองสมุดประวัติ และเวลาทวีคูณระหวางประจําปฏิบัติหนาที่ในเขตที่ไดประกาศกฎอัยการศึก
(ผูรับรองจะตองเปนหัวหนาสวนราชการชั้นอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปหรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
สถานที่………………………….
วันที่ ……..เดือน……………..พ.ศ………………….
ขาพเจา………………………………..ตําแหนง………………………………………
ขอรับรองสมุดประวัติและเวลาราชการทวีคูณของ…………………….
ตําแหนง……………………….
………………………………..สังกัดกรมหรือจังหวัด………………..กระทรวง……………….ดังนี้
๑. รับรองสมุดประวัติ
๑.๑ สมุดประวัติที่ลงไวในนี้ไดตรวจสอบถูกตองแลว
๑.๒ มีวันปวย ลา ขาดหรือพักราชการโดยไมไดรับเงินเดือน
ตั้งแตวันที่…….เดือน……..พ.ศ……..ถึงวันที่……..เดือน………………………… .พ.ศ……
ตั้งแตวันที่…….เดือน……..พ.ศ……..ถึงวันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ..….
๑.๓ มีวันปวย ลา ขาดหรือพักราชการโดยไดรบั เงินเดือนครึ่งหนึ่งหรือไดรับเงินไมเต็มเดือน
ตั้งแตวันที่…….เดือน……..พ.ศ……..ถึงวันที่……..เดือน……………………….….พ.ศ……
ตั้งแตวันที่…….เดือน……..พ.ศ……..ถึงวันที่……..เดือน……………………….….พ.ศ……
๑.๔ เงินเดือนเดือนสุดทาย ………บาท เงินเพิ่ม …….บาท รวม ……………………………..บาท
เบิกถึงวันที่ …….. เดือน ………พ.ศ. ………ไดรับจริงในเดือนนี้ …………....................บาท
๑.๕ เคยขอเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญแลวตามหนังสือที่ ………………………………………….
๑.๖ สงสําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดทาย(สําหรับผูเบิกจายเงินเดือนเปนเงินกอน) มาดวยแลว
๒. รับรองเวลาราชการทวีคูณ ระหวางประจําปฏิบัติหนาที่ในเขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก
๒.๑ พ.ศ.๒๔๙๔(ในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต ๓๐ มิ.ย.๒๔๙๔ ถึง ๕ ก.ย.๒๔๙๔ รวม ๒ เดือน
๖ วัน)
ตั้งแตวันที่ ………….ถึงวันที่ …….. รวม ……………. เดือน ……………….. วัน
หัก วันลาปวย (…….วัน) วันลากิจ (…..วัน) รวม ………….เดือน …………..วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม ๒.๑ …………..เดือน ……………….วัน

๒.๒ พ.ศ.๒๕๐๐ (ในเขต ๒๖ จังหวัด ตั้งแต ๑๗ ก.ย.๒๕๐๐ ถึง ๙ ม.ค.๒๕๐๑ รวม ๓ เดือน
๒๓ วัน)
ตั้งแตวันที่ ………….ถึงวันที่ ……….. รวม ………. เดือน ……………….. วัน
หัก วันลาปวย (…….วัน) วันลากิจ (…..วัน) รวม ………….เดือน …………..วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม ๒.๒ …………..เดือน ……………….วัน
๒.๓ พ.ศ.๒๕๐๐ (นอกเขต ๒๖ จังหวัด ตั้งแต ๑๗ ก.ย.๒๕๐๐ ถึง ๓ ต.ค.๒๕๐๐ รวม ๑๗ วัน)
ตั้งแตวันที่ ………….ถึงวันที่ ……….. รวม ……………. เดือน …………….. วัน
หัก วันลาปวย (…….วัน) วันลากิจ (…..วัน) รวม ………….เดือน …………..วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม ๒.๓ …………..เดือน ……………….วัน
๒.๔ พ.ศ.๒๕๐๑ (ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต ๒๑ ต.ค.๒๕๐๑ ถึง ๒๘ ต.ค.๒๕๐๘ รวม ๗
ป – เดือน ๙ วัน)
ตั้งแตวันที่ ………….ถึงวันที่ ……….. รวม ………. เดือน ……………….. วัน
หัก วันลาปวย (…….วัน) วันลากิจ (…..วัน) รวม ………….เดือน …………..วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม ๒.๔ …………..เดือน ……………….วัน
๒.๕ พ.ศ.๒๕๑๙ (ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต ๗ ต.ค.๒๕๑๙ ถึง ๕ ม.ค.๒๕๒๐ รวม ๓ เดือน)
ตั้งแตวันที่ ………….ถึงวันที่ ……….. รวม ………. เดือน ……………….. วัน
หัก วันลาปวย (…….วัน) วันลากิจ (…..วัน) รวม ………….เดือน …………..วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม ๒.๕ ………..เดือน ……………….วัน
๒.๖ พ.ศ.๒๕๓๔ (ทั่วราชอาณาจักรตั่งแต ๒๓ ก.พ.๒๕๓๔ ถึง ๒ พ.ค.๒๕๓๔ รวม ๒ เดือน
๘ วัน)
ตั้งแตวันที่ ………….ถึงวันที่ ……….. รวม ………… เดือน ……………….. วัน
หัก วันลาปวย (…….วัน) วันลากิจ (…..วัน) รวม ………….เดือน …………..วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม ๒.๖ …………..เดือน ……………….วัน
๒.๗ พ.ศ.๒๕๓๔ (ในเขต ๒๑ จังหวัด ตั้งแต ๒๓ ก.พ.๒๕๓๔ ถึง ……รวม .. ป……
เดือน ……….. วัน )

ตั้งแตวันที่ ………….ถึงวันที่ ……….. รวม ………. เดือน ……………….. วัน
หัก วันลาปวย (…….วัน) วันลากิจ (…..วัน) รวม ………….เดือน …………..วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม ๒.๗ ……ป……..เดือน ………….วัน
รวมเปนเวลาการทวีคูณทั้งสิ้น…………….ป…….เดือน…………..วัน
(ลงชื่อ) …………………………ผูรับรอง
( ……………………….. )
ตําแหนง ………………………………

๕๓๐๓
แบบที่ ๓
แบบแสดงความเห็นแพทย
เขียนที่………………………………..
วันที่………เดือน……………………พ.ศ……………
ขาพเจา…………………แพทย……………..(ก)………………เปนแพทยที่ได
ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะ....................(ข)……………………………..
สาขาเวชกรรม หมายเลขทะเบียน………………ประจํา….…………………………………….ไดทํา
การตรวจสอบรางกายของ………………………………….…..แผนก………………………………
ตําแหนง………………………………………………………………………………………………
กระทรวง………………………………………………กรม…………………………………………
จังหวัด…………………….……..เมื่อวันที่ ……… เดือน ………………. พ.ศ. …………………….
แลวเห็นวาเปนโรค ……………………………….….. มีอาการ …………………………………….
เห็นวา ………………………………….…………(ค) ………………………………………………
………………………แพทยผูตรวจ
หมายเหตุ (ก) แสดงตําแหนงหรือวิทยฐานะ เชน เปนแพทยประกาศนียบัตร หรือแพทยปริญญา
(ข) ใหแสดงวาเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑
(ค) ใหแพทยลงความเห็นวา ผูที่มาใหตรวจนั้นยังสมารถที่รับราชการในตําแหนงหนาที่
ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไปไดหรือไม หรือจะรับราชการตอไปไมไดอีกเลย

๕๓๐๔
แบบบันทึกรับรอง
เวลาราชการตอนเปนทหาร
ของ …………………………………
-----------------------------ไดตรวจสอบเวลาราชการแลวขอรับรองวา……………………………………………………………
๑. ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการเมื่อวันที่ …………………………………………..…………….
๒. เขารับราชการเมื่อวันที่ …………………………………………………………………………....
๓. ออกจากราชการเมื่อวันที่ ………………………………………………………………………….
๔. เหตุที่ออกจากราชการเพราะ ………………………………………………………………………
๕. ปลดเปนกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ เมื่อวันที่ ………………………………………………….
๖. รับราชการ ไมครบ ๒ ป เกิน ๒ ป เพราะ ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
๗. ระหวางรับราชการมีการขาดเบิกเงินเดือนเพราะ
ตั้งแต …………………………………………………..…..ถึง ………………………………………
ตั้งแต ………………………………………………..……..ถึง ………………………………………
๘. มีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณดังนี้
กรณีพิพาทอินโดจีน ตั้งแต……………...……. ถึง ………………………………………….
กรณีสงครามเอเชียบูรพา ตั้งแต……………….. ถึง ………………………………………….
กรณีสงครามเกาหลี ตั้งแต………………….. …ถึง ………………………………….………
กรณีสงครามเวียดนาม ตั้งแต………………….. ถึง …………………………….…………..
กรณีปฏิบัติราชการลับ ตัง้ แต………………….. ถึง …………………………………………
กรณีปราบปรามคอมมิวนิสต ตั้งแต………… .. ถึง …………………………………………
กรณีกฎอัยการศึก ตัง้ แต…………….…….. ถึง …………………………………………

พ.ศ.๒๔๙๔ ตั้งแต………………………... ถึง ……………………………………....
พ.ศ.๒๕๐๐ ตั้งแต………………………... ถึง ……………………………………….
พ.ศ.๒๕๐๑ ตั้งแต…………………….….. ถึง……………………………………….
พ.ศ.๒๕๑๙ ตั้งแต………………….…….. ถึง ...........................…………………….
(ลงชื่อ) …………………………. ผูรับรอง
( ……………………….. )
ตําแหนง ……………………………
หมายเหตุ ผูรับรองจะตองเปนเจาหนาที่กองเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กรมการเงินกลาโหม ซึ่งมี
ตําแหนงหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป

๕๓๐๕
แบบบันทึกรับรอง
เวลาราชการตอนเปนตํารวจ
ของ …………………………………..
-------------------ไดตรวจสอบเวลาราชการแลวขอรับรองวา………..………………………………………………….
๑. ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการเมื่อวันที่ ………………..……………………….
๒. เขารับราชการเมื่อวันที่ ……………………………………...……………………..
๓. ออกจากราชการเมื่อวันที่ ……………………………………...…………………..
๔. เหตุที่ออกจากราชการเพราะ …………………………………..………………….
๕. ปลดเปนกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ เมื่อวันที่ ………………...………………..
๖. รับราชการ ไมครบ ๒ ป
เกิน ๒ ป เพราะ………………………….……
…………………………………………………………………………………….
๗. ระหวางรับราชการมีการขาดเบิกเงินเดือนเพราะ
ตั้งแต …………………………………….ถึง ……………………………………
เพราะ …………………………..…………………………………………………
ตั้งแต ………………………………………...ถึง ……………………..…………
เพราะ ………...………………….……………………………………………….
๘. มีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณกรณีประกาศใชกฎอัยการศึกดังนี้
พ.ศ.๒๔๙๔ ตั้งแต ………………...…….ถึง …………………………………….
พ.ศ.๒๕๐๐ ตั้งแต ………………………ถึง …………………………………….

พ.ศ.๒๕๐๑ ตั้งแต ………………….…….ถึง …………………………………….
พ.ศ.๒๕๑๙ ตั้งแต ………………………..ถึง …………………………………….
(ลงชื่อ) ……………………………ผูรับรอง
( ………………………….. )
ตําแหนง …………………………………
บันทึกเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ ๑. ใสเครื่องหมาย / ในชอง
ที่ใช
๒. ผูรับรองจะตองเปนนายตํารวจชั้นหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป

แบบที่ ๖
บัญชีรายชื่อผูไดรับเวลาราชการเปนทวีคูณ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
หนวย
ลําดับ

ยศ - นาม

ตําแหนงและสังกัด
ในเวลาปกติ

ตําแหนงและสังกัด
ในเวลาที่มีการรบ
หรือสงคราม

วันทวีคูณ
ตําแหนงผูสั่ง คําสั่ง ใหปฏิบัติตั้งแต
วัน เดือน ป

รับรองวาเปนความจริง
(ลงชื่อ)…………………………………
( ……………………… )
ตําแหนง …………………………

ใหเลิกปฏิบัติ
วัน เดือน ป

วันลากิจ
วันลาปวย

หมายเหตุ

๕๓๐๗

หนังสือสัญญาการใชเงินคืน
เขียนที่ ………………..(๑)…………………
วันที่ ……………เดือน ……(๒)…………………….พ.ศ………….
ขาพเจา………….(๓)………………………………..อายุ………….……มีผูใหสัญญา
อยูบานเลขที่…………………………ถนน………..…ตําบล/แขวง…………………………………..
อําเภอ/เขต………………………………………….…จังหวัด……………………………………….
กอนออกจากราชการดํารงตําแหนง…………………….……..สํานัก/สวน/กอง……………………..
กรม………………………………กระทรวง………………………….………ผูยื่นเรื่องราวขอรับเงิน
บําเหน็จ/บํานาญ ไดทําหนังสือสัญญาใหไวกับ……………..…..(๔)…….………………ผูรับสัญญา
ดังมีขอความตอไปนี้
๑. ตามที่ขาพเจาไดยื่นเรื่องขอรับเงินบําเหน็จ/บํานาญ และกระทรวงการคลังไดสั่ง...
...(๔)….จายเงินบําเหน็จ/บํานาญ ใหแกขาพเจา ตามหนังสือ…(๕)…….ลงวันที่……………………
เปนเงิน …………..……………….บาท ……………..สตางค ถาปรากฏในภายหลังขาพเจาไดรับเงิน
บําเหน็จ/บํานาญ ไปโดยไมมีสิทธิ ขาพเจายินยอมคืนเงินที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิใหแกทางราชการ
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ขาพเจาไดรับแจงจากทางราชการ
๒. หากขาพเจาไมคืนเงินใหแกทางราชการภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑
ขาพเจา
ยินยอมใหทางราชการเรียกรองเงินคืนและคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ขาพเจาขอมอบทรัพยสินดังระบุไว
ตอไปนี้กับ………………………………………..(๔)……………………….….คือ

(๑)…………..……………...…(๖)……………………………………………
(๒)………..……………………………………………………………………
(๓)…………………………….……………………………………………….
และขาพเจาขอรับรองวาจะไมกอใหเกิดการอนสิทธิ หรือภาระผูกพันแกทรัพยสินดังกลาว
๔. ถาขาพเจาไดรับเงินบําเหน็จ/บํานาญ ไปโดยไมมีสิทธิ เมื่อ…………...(๔)…….ได
แจงใหขาพเจาทราบ ขาพเจาจะนําเงินไปชําระให………………………..(๔)……………………….
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ขา พเจาไดรับแจง หากขาพเจาไมนําเงินไปชําระภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ขาพเจายอมให………....(๔)……..……ดําเนินการบังคับชําระหนี้จากทรัพยสิน
ดังกลาวไดทันทีโดยไมจําเปนตองบอกกลาว
ในการแจงเรื่องใดๆ แกขาพเจานั้น หาก…………….…(๔)………………………….
มีหนังสือถึงขาพเจาตามที่อยูขางบนนี้ ใหถือวาขาพเจาไดรับทราบเรื่องนั้นๆ แลว
๕. เมื่อ ……………..(๔)……………..ไดรับเงินจากการบังคับชําระหนี้ตาม ขอ ๔ ได
เงินจํานวนสุทธิเทาใด ใหจัดสรรชําระหนี้ของขาพเจาจนครบ ถามีเงินเหลือ………..…๔)……….
จะแจงใหขาพเจาทราบเพื่อมารับเงินดังกลาว หากขาพเจาไมมารับเงินที่เหลือนี้ภายในเวลา ๕ ป นับ
แตวันที่…………..…(๔)…………….แจงใหขาพเจาทราบ ขาพเจายอมใหเงินที่เหลือนั้นตกเปนของ
แผนดิน
ถา………….(๔)……….ไดรับเงินจากการบังคับชําระหนี้ไมครบตามจํานวนที่
ขาพเจาไดรับเงินบําเหน็จ/บํานาญไป
โดยไมมีสิทธิ ขาพเจายินยอมชําระเงินจํานวนที่ขาดอยูให
ครบถวนทันทีเมื่อไดรับแจงจาก………….(๔)………………….
๖. ……………..(๔)…………………โดย……………………………..……ตําแหนง
.................................................................................ผูแทน ไดรบั มอบทรัพยสินตามที่ระบุไวในขอ ๓
จํานวน…………..สิ่ง ไวถูกตองแลวและจะเก็บรักษาไวที่แผนก/ฝาย ……. …………………………
สํานัก/สวน/กอง …………………………………………กรม ………………………….…………..
กระทรวง……………………….………………….จังหวัด…………………………………………..

หากปรากฏวาขาพเจาไดชดใชหนี้ตามสัญญาถูกตองครบถวนแลว หรือในกรณีที่
ขาพเจาไมตองรับผิดชดใชเงิน………..………(๔)……………..จะคืนทรัพยสินตามขอ ๓ แกขาพเจา
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ขาพเจายื่นคําขอรับทรัพยสิน
๗. เนื่องจากขาพเจาไมไดนําทรัพยสินมาประกันตามขอ ๓ ขาพเจาไดนํา…………..
…………………………มาเปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นสองฉบับขอความตรงกัน เก็บรักษาไวที่ …………………(๔)…..
หนึ่งฉบับ เก็บไวที่ขาพเจาหนึ่งฉบับ ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

(ลงชื่อ) ………………………ผูใหสัญญา
( ……………………..)
(ลงชื่อ) …………..…………..ผูรับสัญญา
( ……………(๗)……..)
(ลงชื่อ) …………………………...พยาน
( …….……………….)
(ลงชื่อ) …………..……..…………พยาน
( ………….…………………)

หมายเหตุ
(๑) กระทรวง ทบวง กรม เจาสังกัด หรือจังหวัด
(๒) วัน เดือน ป ที่ทําสัญญา
(๓) ชื่อผูทําสัญญาพรอมทั้งรายละเอียด
(๔) สวนราชการเจาสังกัด ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล หรือจังหวัด
(๕) หนังสือสั่งจาย บําเหน็จ บํานาญ
(๖) ทรัพยสนิ ตางๆ ที่นํามาประกัน
(๗) หัวหนาสวนราชการ หรือผูที่ไดรบั มอบหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔

๕๓๐๘
หนังสือสัญญาค้ําประกัน
เขียนที่…………………
วันที่ … เดือน ……………….. พ.ศ. ………………
ขาพเจา ……………………….…… ตําแหนง ……………………………………….
สังกัด …………………………………..….. อัตราเงินเดือน …………..………………………. บาท
อยูบานเลขที่ ……………………… ถนน ………….. ตําบล/แขวง …………………………….…..
อําเภอ/เขต ……………………………………. จังหวัด ……………………………………………..
ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวกับ ………….…(๑)………………………………ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ ๑ ตามที่ ………………….(๒)……………ซึ่งเปนผูมีสิทธิรับบําเหน็จ/บํานาญได
ทําหนังสือสัญญาการใชเงินคืน ฉบับลงวันที่ …….เดือน ...........…………………... พ.ศ……………
ไวตอ ……………(๑)…………………นั้น
ขาพเจาไดทราบขอความดังกลาวโดยตลอดแลวยินยอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกัน......
…………………………..……….(๒)………..ตอ…………………….………..(๑)……………เปน
เงินไมเกิน………………..(๒)………….บาท
ขอ ๒ หาก ………….……(๒)…………………..ปฏิบัตผิ ิดสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใด
ซึ่ง……………………(๑)………….….มีสิทธิเรียกให ………………(๒)…………………ชําระหนี้
รวมทั้งคาเสียหายตางๆ จากหนี้ดังกลาวจาก……………………...........(๒)……….….………ไดแลว
ขาพเจายินยอมชําระเงินตามจํานวนที่เรียกรองใหแก……………….…(๑)…………………..…ทันที
โดย………………………..(๑)……….มิตองเรียกรองให……………..(๒)…… …..…….ชําระกอน
ขอ ๓ ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ ……..…..(๒)………….
………………………………………….………..ตองรับผิดชอบอยูตามหนังสือสัญญาการใชเงินคืน
ขอ ๔ ขาพเจายอมรับรูและยินยอมดวยในการที่ ……………….…..(๑)…..………….
ไดผอนเวลาหรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญาการใชเงินคืนใหแก…….(๒)…..…
…………………………………………………….….ในทุกกรณี โดยไมจําตองแจงใหขาพเจาทราบ

ขอ ๕ หาก ………………………..…..(๒)………..…………ตกเปนบุคคลลมละลาย
หรือตาย หรือกลายเปนบุคคลไรความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยูโดยมิไดแจงให
………………………..…(๑)…………….ทราบหรือดวยเหตุอื่นๆ อันทําให………(๒)………..….
……………….ไมสามารถชําระหนี้ตามหนังสือสัญญาการใชเงินคืนได ขาพเจายินยอมให …(๑)….
เรียกรองเงินทั้งหมดที่ ………………………..…(๒)……………….…คางชําระจากขาพเจาไดทันที
ขอ ๖ ขาพเจาขอแสดงทรัพยสินที่ขาพเจามีอยูโดยปลอดภาระผูกพัน ดังนี้
(๑) ………………………………….…………………………………………..
(๒) ……………………………….…………………………………………….
(๓) …………………………………….……………………………………….
ขาพเจาจะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพยสินของขาพเจาตามที่ระบุไว
ขางตนตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้มีผลบังคับอยู
(ลงชื่อ) …………………ผูค้ําประกัน
( ………………… )
(ลงชื่อ) …..……………สามี/ภรรยา
( ……………….…) ผูใหความยินยอม
(ลงชื่อ) …………………. พยาน
( ……………….. )
(ลงชื่อ) ………………….. พยาน
( …………………. )
หมายเหตุ

(๑) สวนราชการเจาสังกัดซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล หรือจังหวัด
(๒) ชื่อผูมีสิทธิรับบําเหน็จ/บํานาญ
(๓) จํานวนเงินบําเหน็จ หรือจํานวนเงินบํานาญ ถาเปนจํานวนเงินบํานาญ
คิดกําหนดระยะเวลา ๓ ป
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การกรอกแบบคําขอ ๕๓๐๙
(๑) หัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือผูวาราชการจังหวัดลงนาม
(๒) วัน เดือน ป ใหกรอกเปนตัวเลขตามปปฏิทิน
(๓) กรณีขอรับทางสวนกลาง ใหระบุสวนราชการเจาสังกัดระดับกรม และรหัสหนวยงาน
กรณีขอรับทางสวนภูมิภาค ใหระบุจังหวัดที่ขอรับและรหัสจังหวัด รวมทั้งระบุชื่อหนวยงาน
ผูเบิกดวย
(๔) สาเหตุการตาย ก.ตายดวยเหตุปกติ เชน โรคปจจุบันหรือปวยเจ็บ ใหสงสําเนามรณบัตรไปดวย
ข. ถาตายดวยเหตุอื่นซึ่งมิใชกรณี ก. ใหสงหลักฐานการสอบสวนถึงสาเหตุที่ตาย
ไปดวย
(๕) ถาเปนภริยาหรือสามี ซึ่งสมรสกอนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือกอนวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๔๗๘ ใหสงใบรับรับรองของผูที่เชื่อถือไดไปดวย ถาสมรสตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘
เปนตนมา ใหสงสําเนาการจดทะเบียนสมรสไปดวย
(๖) ถาขาดจากการสมรสโดย
๑. ตายใหสงสําเนามรณบัตร แตถา ไมสามารถสงสําเนามรณบัตรได ใหสงคํารับรองของบุคคลที่
เชื่อถือไดไปดวย
๒. หยา
ก. หยากอนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสงสําเนาหนังสือหยา หรือคํารับรองของผู
ที่เชื่อถือไดหรือคํารับรองของเจาตัววาไดหยาขาดจากการสมรสไปดวย
ข. สมรสกอนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หยาภายหลังประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยสงสําเนาหนังสือหยา หรือสําเนาทะเบียนหยา หรือ สําเนาคําสั่งศาลไปดวย
ค. สมรสหลังประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวหยา ตองสงสําเนาทะเบียนหยาหรือ
คําสั่งศาลไปดวย
(๗) ก. กรณีบิดามารดาซึ่งสมรสภายหลังประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสงสําเนาทะเบียน
สมรสไปดวย
ข. กรณีบิดามารดาตาย ใหสงสําเนามรณบัตร หรือคํารับรองของบุคคลที่เชื่อถือไดไปดวย

(๘) ก. กรณีบุตร ใหแจงเฉพาะบุตรที่ยังมีชีวิตอยูในขณะที่ขาราชการประจํา หรือทหารกองหนุนมี
เบี้ยหวัด หรือขาราชการบํานาญตาย
และใหสงบันทึกแจงวันเดือนปเกิดทางสุริยคติทุกคน
ถาบุตรคนใดตายหลังจากนั้น ใหแจงวันเดือนปที่ตายไปดวย
อนึ่ง เฉพาะบุตรที่มีสิทธิใหสงสําเนาทะเบียนบาน ซึ่งแสดงวันเดือนปเกิดทางสุริยคติ
โดยครบถวนไปดวย แตถาวันเดือนปไมครบถวน ใหสงสําเนาสูติบัตรหรือใบรับรองของทาง
ราชการไปดวย
ข. กรณีบุตรที่พิการทุพพลภาพ (สําหรับกรณีรับบํานาญพิเศษ)
ใหเจาหนาที่สอบสวนและ
บันทึก รับรองไปดวยวาพิการทุพพลภาพตั้งแตเมื่อใด พรอมกับใหสง ใบรับรองของแพทย
ซึ่งรับรองวาไดทุพพลภาพจริงไปดวย
ค. กรณีบุตรบุญธรรม ใหสงสําเนาการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไปดวย
ง. บุตรที่ศาลสั่งใหเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ใหสงสําเนาคําสั่งศาลไปดวย
จ. กรณีบุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองเปนบุตร ใหสงสําเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรไปดวย
(๙) กรณีผูตายไมมีทายาทที่จะไดรับบําเหน็จตกทอด คือ บิดามารดา สามีภริยา หรือบุตร แตมีบุคคล
ซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไว ใหสงแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด
และ
สําเนาทะเบียนบานของบุคคลดังกลาวไปดวย
(๑๐) กรณีผตู ายไมมีทายาท คือ บิดามารดา สามีภริยา หรือบุตร แตมีผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ
ใหสงใบรับรองการอุปการะของผูที่เชื่อถือได และหลักฐานที่เจากระทรวงกําหนดสวนบํานาญ
พิเศษไปดวย
(๑๑) ถาทายาทแยกขอรับเงินตางสถานที่กัน ใหระบุจังหวัดที่ขอรับรหัสจังหวัดและชื่อหนวยงาน
ผูเบิกตามความประสงค แตถาทายาทขอรับเงินที่เดียวกันซึ่งไดระบุไวแลวตาม (๓) ก็ไมตอง
กรอกในสวนนี้
ก. กรณีทายาทผูมีสิทธิหลายคน โดยปกติใหลงชื่อขอรวมกันในฉบับเดียว หากกรอกไมพอให
ใชใบแทรก เวนแตกรณีจําเปนจะแยกขอคนละฉบับก็ได
ข. กรณีผูมีสิทธิเปนผูเยาว ผูไรความสามารถ หรือผูเสมือนไรความสามารถ ใหผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณีเปนผูลงชื่อขอแทน
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย
ในชอง
ที่ใช

๕๓๑๑
ใบรับรองการศึกษา
สถานศึกษา ……………………….………………..
ขาพเจา………………………………….…. ตําแหนง ……………………………….
ขอรับรองวา (ชื่อนักศึกษา) …………………………….………………..อายุ……………………...ป
ไดศึกษาอยูใน (ชื่อสถานศึกษา)………………………………………………………………………
(ชื่อสถานศึกษา)……………………………….…..นี้เปนโรงเรียน (เตรียมอุดมศึกษา หรืออุดมศึกษา
หรือเทียบเทากับชั้นใด)……………………………………………………………………………….
(ชื่อสถานศึกษา)……………….……………………………ไดเขาเปนนักศึกษา หรือเปนนักเรียนใน
(ชื่อสถานศึกษา) ………………………………………..ตั่งแตวันที่ …………..เดือน ………………
พ.ศ. …….ปจจุบันกําลังเรียนอยูในชัน้ ………….…………..ซึ่ง (สถานศึกษา) ……………………..
……………………….…………….………..นี้มีหลักสูตร …………..ป โดยปกติจะสําเร็จการศึกษา
ของสถานศึกษาในวันที่ ………..เดือน ………………………………………………พ.ศ…………..
ใหไว ณ วันที่ ……………………………………………………………

ผูรับรอง

……………………………
( ………………………… )
ตําแหนง ………………………
ผูรับรองจะตองเปนหัวหนาสวนราชการ ดังนี้ อธิการบดี คณะบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย
อาจารยใหญหรือครูใหญ ของสถานศึกษาที่เรียนอยู และประทับตราสถานศึกษา

๕๓๑๒
หนังสือสําคัญการโอนเบี้ยหวัดบํานาญ
หนังสือสําคัญเลขที่………………………
หนังสือสําคัญฉบับนี้แสดงวา…. ………………………..สังกัดกรม………………….
กระทรวง……………………………….…..รับ ……………. เหตุ ………………………………….
อยูทาง …………………………….……..เดือนละ ……………..บาท ……………………….สตางค
และมีเงินเพิ่ม ดังนี้
๑. ……….เดือนละ ………..บาท
๒. …………….เดือนละ ……………….บาท
๓. ………เดือนละ ………..บาท
๔. …………….เดือนละ ……………… บาท
ในฐานะเปน …………………………………..…………..ของ ……………………………………..
เกิดวันที่ ………………………….……จะมีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ เมื่อวันที่ ………………………
จะไดรับครบ ๑๐ ปบริบรู ณเมื่อวันที่ ………………….…..ไดรับ ……………………………………
และเงินเพิ่ม ดั่งกลาวขางตน ครั้งสุดทายประจําเดือน ……………….…………. พ.ศ. ………………
ไปจาก ………………..……………………แลว บัดนี้ไดขอโอนไปตั้งจายทาง ……………………..
ตั้งแตวันที่ …………………….เปนตนไป
วันที่ …………………………….
……………………………..
( ………………………………)
ตําแหนง …………………………….

คํารับรองของสํานักเบิกเบี้ยหวัดบํานาญ
คํารับรองเลขที่……………………
สํานักงาน ………………………………
วันที่ …………………………………………
ขอรับรองวา รายการที่กลาวขางตนถูกตอง
………………………………….
( ……………………………………..)
ตําแหนง ……………………………………..
หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….…….

