ขั้นตอนการขอรับเงินบาเหน็จบานาญ บาเหน็จดารงชีพ เงินบาเหน็จตกทอด
เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน และเงินกองทุน กบข.
1. การขอรับบาเหน็จบานาญปกติและเงินบาเหน็จดารงชีพ
ข้าราชการตุลาการผู้ขอรับบาเหน็จบานาญและบาเหน็จดารงชีพ ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัเพื
ด ่อ
ขอรับเงินบาเหน็จบานาญและเงินบาเหน็จดารงชีพ โดยกรอกแบบคาขอต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. แบบ 5300
จานวน 2 ชุด
2. แบบ สรจ. 1
จานวน 2 ชุด
3. แบบ สรจ. 3
จานวน 2 ชุด (บาเหน็จดารงชีพ)
4. แบบ สรจ. 9 (กรณีขอรับบาเหน็จ) จานวน 2 ชุด
และแนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2 ชุด
2. สาเนาบัตรประจาตัว
2 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี 2 ชุด
4. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 2 ชุด
2. การขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ (กรณีผู้เป็นข้าราชการตุลาการบานาญอยู่แล้ว)
ข้าราชการบานาญผู้ขอรับบาเหน็จดารงชีพกรอกแบบคาขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการโดยกรอก
แบบ สรจ.3 และแบบ 5316 ยื่นเรื่องต่อสานักงานศาลยุติธรรมและแนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2 ชุด
2. สาเนาบัตรประจาตัว
2 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี 2 ชุด
4. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 2 ชุด
3. การขอรับเงินบาเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการตุลาการประจาการถึงแก่กรรม)
ทายาทของผู้ขอรับเงินบาเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการประจาการถึงแก่กรรมตามกฎหมายและ
บุตรบุญธรรม (ถ้ามี) ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อกรอกแบบในใบคาขอพร้อมลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่
ในแบบ 5309 จานวน 2 ชุด และทายาทยื่นแบบ 5309 พร้อมแนบเอกสารโดยรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ ดังนี้
1. สาเนาใบมรณะบัตร
2 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย) 2 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัว (ผู้ตาย) 2 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส) 2 ชุด
5. สาเนาบัตรประจาตัว (คู่สมรส) 2 ชุด
6. สาเนาทะเบียนสมรส (คู่สมรส) 2 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้าน (บุตร) 2 ชุด
8. สาเนาบัตรประจาตัว (บุตร) 2 ชุด

- 2 9. สาเนาทะเบียนสมรส (บุตร)
2 ชุด
10. สาเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา) 2 ชุด
11. สาเนาบัตรประจาตัว (บิดา มารดา) 2 ชุด
12. สาเนาทะเบียนสมรส (บิดา มารดา) 2 ชุด
13. หรือสาเนาใบมรณะบัตร (บิดา มารดา ของผู้ตายกรณีถึงแก่กรรม) 2 ชุด
หมายเหตุ กรณีบิดา มารดา ของผู้ตายเสียชีวิตและไม่มีใบมรณะบัตรให้ใช้หนังสือรับรองการเสียชีวิตแทน
จัดทาขึ้นโดย
1. ให้ญาติพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกันรับรองการตาย ให้ทาเป็นหนังสือพร้อมลงลายมือ
ชื่อ ผู้รับรองและพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อจานวน 2 ชุด และแนบสาเนาทะเบียนบ้านและสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผู้รับรองการตาย จานวน 2 ชุดหรือ
2. รับรองการตายโดยให้ข้าราชการระดับใดก็ได้ทาเป็นหนังสือขึ้นมาว่าบิดา - มารดาของ
ผู้ถึงแก่กรรมนั้นได้ตายแล้วจริงจานวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับรองและลงลายมือชื่อพยาน2 คน
และแนบสาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของข้าราชการผู้รับรองการตาย จานวน
2 ชุด
14. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของทายาททุกคน 2 ชุด
15. ในกรณีที่มีบุตรบุญธรรมต้องมีเอกสารรับรองบุตรบุญธรรมหรือเอกสารอย่างอื่นประกอบตาม
กฎหมาย
4. การขอรับเงินบาเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการตุลาการบานาญถึงแก่กรรม)
ให้ทายาทของผู้ขอรับเงินบาเหน็จตกทอดตามกฎหมายทุกคน และบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) กรอก
แบบใบคาขอพร้อมยื่นเรื่องต่อสานักงานศาลยุติธรรมพร้อมลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่ในแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. แบบ 5309
2 ชุด
2. แบบ ป.ค. 14
2 ชุด (แบบบันทึกถ้อยคาคู่สมรสและบุตร)
และทายาทผู้ขอรับเงินบาเหน็จตกทอดยื่นเอกสารแนบการขอรับและรับรองสาเนาเอกสารแนบทุกฉบับดังนี้
1. สาเนาใบมรณะบัตร
2 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย)
2 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัว (ผู้ตาย)
2 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส) 2 ชุด
5. สาเนาบัตรประจาตัว (คู่สมรส) 2 ชุด
6. สาเนาทะเบียนสมรส (คู่สมรส) 2 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้าน (บุตร)
2 ชุด
8. สาเนาบัตรประจาตัว (บุตร)
2 ชุด
9. สาเนาทะเบียนสมรส (บุตร)
2 ชุด
10. สาเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา) 2 ชุด
11. สาเนาบัตรประจาตัว (บิดา มารดา) 2 ชุด

-312. สาเนาทะเบียนสมรส (บิดา มารดา)
2 ชุด
13. หรือสาเนาใบมรณะบัตร (บิดา มารดา ของผู้ตาย) 2 ชุด (กรณี บิดา มารดา ของผู้ตายเสียชีวิต
และไม่มีใบมรณะบัตรให้ใช้หนังสือรับรองการเสียชีวิตแทน
14. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของทายาททุกคน 2 ชุด
15. ในกรณีที่มีบุตรบุญธรรมต้องมีเอกสารรับรองบุตรบุญธรรมหรืออย่างอื่นประกอบตามกฎหมาย
5. การขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (กรณีข้าราชการตุลาการบานาญถึงแก่กรรม)
ทายาทหรือบุคคลที่ได้ระบุไว้ในแบบหนังสือรับรองเจตนาผู้รับเงินช่วยพิเศษ ยื่นเรื่องประกอบการ
ขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน ต่อสานักงานศาลยุติธรรมและกรอกแบบการขอรับเงินช่วยพิเศษต่อ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ดาเนินการและตรวจสอบข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมให้ทายาทหรือบุคคลซึ่งระบุไพร้
ว้ อมยื่นเอกสาร
แนบการขอ รับเงินช่วยพิเศษและรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารแนบทุกฉบับดังนี้
1. สาเนาใบมรณะบัตร
2 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย) 2 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัว (ผู้ตาย) 2 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอ) 2 ชุด
5. สาเนาบัตรประจาตัว (ผู้ขอ) 2 ชุด
6. สาเนาทะเบียนสมรส
2 ชุด
6. การขอเงินคืนจากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุน กบข. หรือทายาทของผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุน กบข. ยื่นเรื่องพร้อมกรอก
แบบใบขอรับต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการ ดังนี้
1. แบบ กบข. ธง 008/1/2555 (กรณีลาออก เกษียณอายุราชการ)
2. แบบ กบข. ธง 008/2/2551 (กรณีถึงแก่กรรม)
และผู้ขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข. แนบเอกสารการขอรับเงินจากกองทุน กบข. และรับรองสาเนา
ถูกต้องในเอกสารแนบทุกฉบับ ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2. สาเนาบัตรประจาตัว 2 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
(ถ้ามี) 2 ชุด
4. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 2 ชุด
หมายเหตุ กรณีข้าราชการซึ่งรับราชการอยู่ก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2540 เมื่อเกษียณอายุราชการ
หรือลาออกจากราชการ ให้เลือกรับเงินบานาญจะได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. เงินสะสม (ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน)
2. เงินสมทบ (ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน)
3. เงินประเดิม
4. เงินชดเชย

