ขั้นตอนการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
กรณีข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ
1. การขอรับบําเหน็จบํานาญปกติและเงินบําเหน็จดํารงชีพ
ข้าราชการตุลาการผู้ขอรับบําเหน็จบํานาญและบําเหน็จดํารงชีพ ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
ขอรับเงินบําเหน็จบํานาญและเงินบําเหน็จดํารงชีพ โดยกรอกแบบคําขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการ ดังนี้
1. แบบ 5300
จํานวน 2 ชุด
2. แบบ สรจ. 1
จํานวน 2 ชุด
3. แบบ สรจ. 3
จํานวน 2 ชุด (บําเหน็จดํารงชีพ)
4. แบบ สรจ. 9 (กรณีขอรับบําเหน็จ) จํานวน 2 ชุด
และแนบเอกสารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัว
2 ชุด
3. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อของผู้ขอและเลขที่บัญชี 2 ชุด
ทั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐดําเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติบุคลากรภาครัฐของ
ข้าราชการตุลาการที่ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ ดังนี้
วันที่ออกจากราชการ 1/10/2561
เหตุที่ออก
ให้ออก (เกษียณ)
2. การขอเงินคืนจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุน กบข. ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ โดยกรอกแบบคําขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการ ดังนี้
1. แบบ กบข. ธง 008/1/2555 แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)
จํานวน 1 ชุด
และรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารแนบทุกฉบับ
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
1 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัว
1 ชุด
3. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่มีชื่อของผู้ขอและเลขที่บัญชี 1 ชุด
หมายเหตุ กรณีข้าราชการซึ่งรับราชการอยู่ก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2540 เมื่อเกษียณอายุราชการ
หรือลาออกจากราชการ ให้เลือกรับเงินบํานาญจะได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. เงินสะสม (ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน)
2. เงินสมทบ (ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน)
3. เงินประเดิม
4. เงินชดเชย

- 2 3. การขอรับเงินบําเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการตุลาการบํานาญถึงแก่กรรม)
ให้ทายาทของผู้ขอรับเงินบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายทุกคน และบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) กรอก
แบบใบคําขอพร้อมยื่นเรื่องต่อสํานักงานศาลยุติธรรมพร้อมลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่ในแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. แบบ 5309
2 ชุด
และทายาทผู้ขอรับเงินบําเหน็จตกทอด ยื่นเอกสารแนบการขอรับ และรับรองสําเนาเอกสารแนบทุกฉบับ ดังนี้
1. สําเนาใบมรณบัตร
2 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย)
2 ชุด
3. สําเนาบัตรประจําตัว (ผู้ตาย)
2 ชุด
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส)
2 ชุด
5. สําเนาบัตรประจําตัว (คู่สมรส)
2 ชุด
6. สําเนาทะเบียนสมรส (คู่สมรส)
2 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบ้าน (บุตร)
2 ชุด
8. สําเนาบัตรประจําตัว (บุตร)
2 ชุด
9. สําเนาทะเบียนสมรส (บุตร)
2 ชุด
10. สําเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา) 2 ชุด
11. สําเนาบัตรประจําตัว (บิดา มารดา) 2 ชุด
12. สําเนาทะเบียนสมรส (บิดา มารดา) 2 ชุด
13. หรือสําเนาใบมรณบัตร (บิดา มารดา ของผู้ตาย) 2 ชุด (กรณี บิดา มารดา ของผู้ตายเสียชีวิต
และไม่มีใบมรณบัตรให้ใช้หนังสือรับรองการเสียชีวิตแทน
14. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของทายาททุกคน 2 ชุด
15. ในกรณีที่มีบุตรบุญธรรมต้องมีเอกสารรับรองบุตรบุญธรรมหรือเอกสารอย่างอื่นประกอบตาม
กฎหมาย
หมายเหตุ กรณีบิดา มารดา ของผู้ตายเสียชีวิตและไม่มีใบมรณบัตรให้ใช้หนังสือรับรองการเสียชีวิตแทน
จัดทําขึ้นโดย
1. ให้ญาติพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกันรับรองการตาย ให้ทําเป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้รับรองและพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อจํานวน 2 ชุด และแนบสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องของผู้รับรองการตาย จํานวน 2 ชุดหรือ
2. รับรองการตายโดยให้ข้าราชการระดับใดก็ได้ทําเป็นหนังสือขึ้นมาว่าบิดา - มารดาของ
ผู้ถึงแก่กรรมนั้นได้ตายแล้วจริงจํานวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับรองและลงลายมือชื่อพยาน 2 คน
และแนบสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของข้าราชการผู้รับรองการตาย จํานวน
2 ชุด

- 3 4. การขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (กรณีข้าราชการตุลาการบํานาญถึงแก่กรรม)
ทายาทหรือบุคคลที่ได้ระบุไว้ในแบบหนังสือรับรองเจตนาผู้รับเงินช่วยพิเศษ ยื่นเรื่องประกอบการ
ขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน ต่อสํานักงานศาลยุติธรรมและกรอกแบบการขอรับเงินช่วยพิเศษต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ดําเนินการและตรวจสอบข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมให้ทายาทหรือบุคคลซึ่งระบุไว้พร้อมยื่นเอกสารแนบการ
ขอรับเงินช่วยพิเศษและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารแนบทุกฉบับ ดังนี้
1. สําเนาใบมรณบัตร
2 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย)
2 ชุด
3. สําเนาบัตรประจําตัว (ผู้ตาย)
2 ชุด
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอ)
2 ชุด
5. สําเนาบัตรประจําตัว (ผู้ขอ)
2 ชุด
6. สําเนาทะเบียนสมรส
2 ชุด
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