6.การขอหนังสือรับรองรายได

ผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ ที่มีความประสงคจะขอหนังสือ
รับรองรายได ใหแจงดวยตนเองวาตองการนําไปทําธุรกรรมใด
และขอรับหนังสือรับรองนี้ไดที่ กบน.กง.ทหาร

7.การปฏิ บั ติ ต นของทายาทเมื่ อ ผู รั บ เบี้ ย หวั ด
บํานาญ ถึงแกกรรม

ทายาทตองแจงการถึงแกกรรมของผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ ให
กบน.กง.ทหาร ทราบ ภายใน 15 วัน เพื่องดเบิ กเบี้ย หวั ด
บํานาญ พรอมกับนําหลักฐานไปยื่นตอเจาหนาที่ ดังนี้.1.สําเนามรณบัตร 3 ฉบับ พรอมฉบับจริง
2.สําเนาทะเบีย นบานที่ จําหนายการถึ งแก กรรม ของ
ผรับเบี้ยหวัด บํานาญ 3 ฉบับ พรอมฉบับจริง
8.การปรับปรุงฐานขอมูลภาครัฐ ใหเปนปจจุบัน
หากข า ราชการ บํ า นาญ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
สถานภาพข อ มู ล ของตนเอง หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว
กรุณาแจง กบน.กง.ทหาร เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งขอมู ล
ของทาน ใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน
9.การขอรับบําเหน็จดํารงชีพ เมื่ออายุครบ 65 ป
ผูรับบํานาญ เมื่ออายุครบ 65 ปบริบูรณ (นับวันชนวัน
เดือนชนเดือน) ประสงคจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหติดตอ
ขอเบิกที่ กบน.กง.ทหาร โดยยื่นหลักฐานและเอกสาร ดังนี้
1.กรอกรายการในหนังสือรับรอง (แบบ สรจ.3)
2.สําเนาบัตรประชาชน
จํานวน 2 ฉบับ
3.สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 2 ฉบับ
4.สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
จํานวน 2 ฉบับ
(ผูรับบํานาญรับรองสําเนาถูกตอง ทุกฉบับ)

สถานที่ติดตอ ทําบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ
สังกัด สป. นายทหารชั้นยศนายพลขึ้นไป
ติดตอ กรมเสมียนตรา
โทร. 02 – 221 - 3846
สังกัด ทบ. ชั้นยศ พ.อ.(พิเศษ) ลงมาถึง รอยตรี
ติดตอ กรมสารบรรณทหารบก
โทร. 02 – 297 - 7604

กรมการเงินทหาร
กองเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ

ชั้นยศ จาสิบเอก (พิเศษ) ลงมาติดตอจังหวัดทหารบกที่ตนสังกัด
สังกัด ทร. ติดตอ กรมกําลังพลทหารเรือ โทร. 02 – 475 - 3014
สังกัด ทอ ติดตอ กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร 02 534 1595

กองเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
กรมการเงินทหาร
127 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่

เอกสารแนะนํา
ผู รั บ เบี้ ย หวั ด บํา เหน็ จ บํา นาญ

กรุงเทพฯ 10210 โทร. โทรสาร 02-575-6365
Website : http://find.rtarf.mi.th
Facebook :
http://www.facebook.com/pensionroyalarmy

สถานที่ปฏิบัติงาน
กบน.กง.ทหาร อาคาร 4 ชั้น 6
หองรับรองขาราชการบํานาญ อาคาร 4 ชั้น 1
ติดตอไดในวันเวลาราชการ

โทรศัพท: 02-575-6365
http://find.rtarf.mi.th

1.แนวทางการปฏิบัติการรายงานตัวขอรับเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ

2.การใหบริการดานการหักหนี้สนิ ของผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ

เอกสารที่ตองใช ประกอบดวย
ของตนเอง
1. หนังสือสั่งจายเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ จากกระทรวงการคลัง
2. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด
จํานวน 2 รูป
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให
จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนบานของตนเอง
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) (ใชในการ
โอนเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล, คาการศึกษาบุตร) จํานวน 1 ฉบับ
ของบิดา,มารดา
6. สําเนาใบสําคัญการสมรส /สําเนาใบสําคัญการหยา จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาทะเบียนการรับรองบุตรของบิดา (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาทะเบียนบานของบิดา, มารดา (กรณีที่ยังมีชีวิตอยู)
อยางละ 1 ฉบับ
9. สําเนามรณบัตร หรือสําเนารับรองการถึงแกกรรมจากเขตหรือ
อําเภอ
จํานวน 1 ฉบับ
ของคูสมรส
10. สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาใบสําคัญการสมรสของคูสมรส
อยางละ 1 ฉบับ
11. สําเนาใบสําคัญการหยา, สําเนามรณบัตรของคูสมรสเดิม (ถามี)
อยางละ 1 ฉบับ
ของบุตร
12. สําเนาสูติบัตร
คนละ 1 ฉบับ
13. สําเนามรณบัตร (เฉพาะบุตรถึงแกกรรม)
คนละ 1 ฉบับ
14. สําเนาทะเบียนรับรองบุตร,สําเนาทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม

ขาราชการที่เกษียณอายุราชการที่มีหนี้สินกับสหกรณหรือ
ธนาคารตาง ๆ ที่มีขอตกลงกับ บก.ทท. สามารถเขี ยนหนั งสื อ
ยินยอมใหหั กเงิ น เพื่ อชําระหนี้ใ นหนัง สื อยิ นยอมใหหักหนี้ สิ น
จาก เงิ นเบี้ยหวัด บํานาญ (แบบฟอรมที่ ผบ.ทสส. อนุ มั ติ )
ได ที่ กบน.กง.ทหาร หรื อสหกรณ ออมทรั พ ย ที่ ข าราชการ
เป นสมาชิ ก แล วส ง แบบฟอร ม ดั ง กล าวให กบน.กง.ทหาร
ํ ิ กเงินสวัํ สสดิการค
ี้ สิ าใรัก ษาพยาบาล
ั  ี้ และค
่ี าการศึ
ไ   กไปษาบุตร
3.การเบิ

5.การขอหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอด
ผู รั บ บํ า นาญปกติ และหรื อ บํ า นาญพิ เ ศษเหตุ ทุ พ พลภาพ
สามารถใชสิทธิในการขอหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อ
ใชเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน ใชหลักฐาน ดังนี้
ตนเอง สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
บิดา สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียน
สมรส (บิดา-มารดา)
อยางละ 1 ฉบับ
(หากเสียชีวิตแลว ใหใชสําเนามรณบัตรแทน)
มารดา สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียน
สมรส (บิดา-มารดา)
อยางละ 1 ฉบับ
(หากเสียชีวิตแลว ใหใชสําเนามรณบัตรแทน)
คูสมรส สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน,สําเนาทะเบียน
สมรส
อยางละ 1 ฉบับ
สําเนาใบสําคัญการหยาของคูสมรสเดิม (ถามี)
บุตร สําเนาบัตรประชาชน(หรือสําเนาสูติบัตร กรณีที่ยังไมทําบัตร
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด

3.1 เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
หลักฐานประกอบดวย
1. ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองจากโรงพยาบาล (ถามี)
2. ใบเบิกคารักษาพยาบาล (แบบ 7131)
3. หนั ง สื อแจ ง การใช สิ ท ธิ ผ ายใดฝ ายหนึ่ ง กรณี คู ส มรสเป น
ขาราชการ และมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลทั้ง 2 ฝาย (ถามี)
3.2 เงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
หลักฐานประกอบดวย
ใหร ะบุตั วผู รับบํ าเหน็จตกทอด เป นบุค คลอื่ นซึ่ งไม ใช บิด า
1. ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองจากสถานศึกษา
มารดา คูสมรส หรือ บุตร อาทิ เชน หลาน, พี่, นอง, ลุง, ปา, นา, อา,
2. ใบเบิกคาการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
ลู กเขย, ลู กสะใภ หรื อ บุ ค คลอื่ นๆ ระบุ อย างน อย 1 คน โดยแนบ
3. ใบอนุญาตตางๆ , ร.12 (สําหรับสถานศึกษาของเอกชน)
สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาสูติบัตร และสําเนาทะเบียนบานของ
4. หนั งสื อแจ งการใช สิ ทธิ ผ ายใดฝ ายหนึ่ ง กรณี คู สมรสเป น
คนที่ระบุ อยางละ 2 ฉบับ และใหผูรับบํานาญรับหนังสือแสดงเจตนานี้
ขาราชการ และมีสิทธิเบิกคาการศึกษาบุตรทั้ง 2 ฝาย (ถามี)
คืน 1 ฉบับ ซึ่งขอรับคืนภายหลังได
4.การหักภาษี ณ ที่จาย โ ิ  ั ี ิ ฝ
หมายเหตุ การกูเงินบําเหน็จตกทอดค้ําประกัน จะทําใหวงเงินบําเหน็จ
กรมบัญ ชีกลาง จะคํานวณภาษีเ งินไดหัก ณ ที่จายทุกเดือ น
ตกทอดถูกล็อคทั้งจํานวน แมวาจะกูไมเต็มวงเงินก็ตาม ดังนั้นหากกูเงิน
หากผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ มีความประสงคจะหักรายการลดหยอน
บําเหน็ จตกทอดค้ําประกั นไปแลว จะไมส ามารถขอเบิกเงิ นบํ าเหน็ จ
ต องแจ ง ที่ กบน.กง.ทหาร และกรมบั ญ ชี กลาง จะออกหนั ง สื อ
ดํารงชี พกรณี อายุ 65 ปขึ้นไปได อีก จนกวาจะชําระเงินกูบําเหน็จตก
รับรองภาษีหัก ณ ที่จาย โดย กบน.กง.ทหาร จะจัดสงหนังสือรับรอง
ทอดครบแลวทั้งจํานวน ซึ่งหากทานใดตองการขอรับเงินบําเหน็จดํารง
การหักภาษี ณ ที่จายประจําป ใหผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ ตามที่อยูที่
ชีพกรณีอาย 65 ปขึ้นไปกอน (ซึ่งจะไมเสียดอกเบี้ยและไมตองใชคืน )
 ไตนเอง
ใ หรื อ บุค คลในครอบครั
i ป
วทีื ่ มีการเปลี่ ย นชื่ อปตั ว ชื่ อสกุ ล ตองมี สําเนาหนั ง สื อสําคั ญ การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทุกครั้งและทุกคน

