
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินบาํเหน็จตกทอดเพื!อใชเ้ป็นหลกัทรพัย์
ประกนัการกูเ้งนิ 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : กองคลงั กระทรวงคมนาคม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื!อนไข (ถา้ม)ี ในการยื!นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑแ์ละขั �นตอนการขอรับหนังสอืรับรองสทิธใินบาํเหน็จตกทอดเพื#อใชเ้ป็นหลักทรัพยป์ระกันการกูเ้งนิ 
 
1. ผูม้สีทิธเิป็นผูร้ับบํานาญปกตหิรอืผูร้ับบาํนาญพเิศษเพราะเหตทุพุพลภาพ ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 
หรอื พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 
    - กรอกขอ้มลูใน แบบคํารอ้งขอรับหนังสอืรับรองสทิธใินบําเหน็จตกทอดเพื#อใชเ้ป็นหลักทรัพยป์ระกนัการกูเ้งนิ จํานวน 1 ชดุ 
 
2. มทีายาทผูม้สีทิธริับบาํเหน็จตกทอดตามกฎหมายวา่ดว้ยบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ และไดแ้สดงหนังสอืเจตนาระบตุวัผูร้ับ
บําเหน็จตกทอดไวต้อ่สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคมตามแบบที#กระทรวงการคลงักําหนด 
    - กรอกขอ้มลูใน หนังสอืแสดงเจตนาระบตุวัผูร้ับบาํเหน็จตกทอด (แบบ 1) จํานวน 2 ชดุ 
    - กรอกขอ้มลูใน แบบคําขอเพิ#ม/ปรับปรงุขอ้มลูในฐานบคุลากรภาครัฐ (แบบ 7127) จํานวน 1 ชดุ 
 
3. ไมม่ทีายาทผูม้สีทิธริับบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบํานาญขา้ราชการ แตไ่ดแ้สดงเจตนาระบตุวัผูร้ับบําเหน็จ
ตกทอดไวต้อ่สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมตามแบบที#กระทรวงการคลงักําหนด 
    - กรอกขอ้มลูใน หนังสอืแสดงเจตนาระบตุวัผูร้ับบาํเหน็จตกทอด (แบบ 1) จํานวน 2 ชดุ 
    - กรอกขอ้มลูใน แบบคําขอเพิ#ม/ปรับปรงุขอ้มลูในฐานบคุลากรภาครัฐ (แบบ 7127) จํานวน 1 ชดุ 
 
4. ยนิยอมใหส้ํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมหักเงนิบาํนาญรายเดอืนเพื#อชําระคนืเงนิกูใ้หแ้กส่ถาบนัการเงนิ 
    - กรอกขอ้มลูใน หนังสอืยนิยอมใหหั้กเงนิบํานาญ จํานวน 1 ชดุ 
 
ตวัอยา่งวธิกีารคํานวณวงเงนิหลกัทรัพย ์
 
1. เงนิบาํเหน็จตกทอด = เงนิบาํนาญ + เงนิชว่ยคา่ครองชพีผูร้ับเบี�ยหวดับํานาญ (ช.ค.บ.) = ยอดรวม x 30 เท่า 
 
2. เงนิบาํเหน็จดํารงชพี = เงนิบาํนาญ x 15เท่า ครั �งละไมเ่กนิ 2 แสน หรอืเทา่ที#มสีทิธ ิ
 
3. สทิธใินบาํเหน็จตกทอดเพื#อใชเ้ป็นหลักทรัพยคํ์�าประกนั = (เงนิบาํเหน็จตกทอด)-(เงนิบาํเหน็จดํารงชพีที#รับไปแลว้) 
 
ตวัอยา่ง นาย ก ไดร้ับเงนิบาํนาญเดอืนละ 9,000.- บาท และเงนิ (ช.ค.บ.) เดอืนละ 6,000.- บาท รวมเป็นเงนิ 15,000.- บาท 
(รับบาํเหน็จดํารงชพีไปแลว้ 135,000.- บาท) ไดย้ื#นคํารอ้งขอรับหนังสอืรับรองสทิธฯิ จะมสีทิธใินบาํเหน็จตกทอดเพื#อใชเ้ป็น
หลกัทรัพย ์จํานวนเทา่ไร ? 
 
วธิกีารคดิ คอื (9,000 + 6,000) = 15,000 x 30 = 450,000.- บาท ( 450,000 - 135,000 ) = 315,000.- บาท 
ดงันั�นนาย ก จะมสีทิธใินหลักทรัพย ์= 315,000.- บาท 
 
หมายเหต ุ
 
1. ขั �นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ#มนับระยะเวลาตั �งแตเ่จา้หนา้ที#ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที#ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับ
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  
 
 
 
 
 
 
 



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ฝ่ายการเงนิ กองคลงั สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม  38 ถนน
ราชดาํเนนินอก เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 10100 
โทรศพัท ์02-281-4066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 

ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที!รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 110 นาท ี
 

ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและความครบถว้นของขอ้มลูในแบบ
คํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองคลงั 
 

2) การพจิารณา 
บนัทกึและรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูลลงในระบบบําเหน็จ
บํานาญ 
(หมายเหต:ุ -)  

40 นาท ี กองคลงั 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พจิารณาอนุญาตเอกสารผา่นระบบ (e-pension)  และ แจง้
เลขที#ใบรับแบบคํารอ้งขอรับหนังสอืรับรองฯ 
(หมายเหต:ุ (รับหนังสอืรับรองฯ ดว้ยตนเองที#กรมบญัชกีลาง 
หรอืแจง้จัดสง่ทางไปรษณีย)์)  

40 นาท ี กองคลงั 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูม้สีทิธ_ิเซ็นตร์ับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของบคุคลในครอบครัว ประกอบดว้ย คูส่มรส / บดิา / 
มารดา / บตุร / บคุคลอื#น กรณีที# 3 ไมม่ทีายาทตามกฎหมายแตร่ะบตุัว
เป็นผูร้ับบาํนาญตกทอด_เซ็นตร์ับรองสําเนา) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจําตวัขา้ราชการหรอืพนกังานองคก์ารของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูม้สีทิธ ิกรณี ผูม้สีทิธไิมม่บีตัรประชาชน และตอ้งใชคู้่
กับสาํเนาทะเบยีนบา้น_เซ็นตร์บัรองสาํเนา) 

- 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูม้สีทิธ_ิเซ็นตร์ับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของบคุคลในครอบครัว ประกอบดว้ย คูส่มรส / บดิา / 
มารดา / บตุร / บคุคลอื#น กรณีที# 3 ไมม่ทีายาทตามกฎหมายแตร่ะบตุัว
เป็นผูร้ับบาํนาญตกทอด_เซ็นตร์ับรองสําเนา) 

กรมการปกครอง 

6) ทะเบยีนสมรส กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูม้สีทิธ ิกรณี สมรสเกนิกว่า 1 ครั �ง ใหแ้นบทะเบยีนหยา่
หรอื มรณบตัรของคูส่มรสเดมิ_เซ็นตร์ับรองสําเนา) 

7) 
 

ทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูม้สีทิธ ิกรณีมกีารหยา่รา้ง_เซ็นตร์ับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ใบมรณบตัรบดิา/ มารดาของผูร้บับํานาญ กรณีเสยีชวีติ หรอื 
หนงัสอืรบัรองการตาย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารของบคุคล กรณีที# 2 ทายาทผูร้ับบาํเหน็จตกทอดตา
มกฎหมาย/กรณีที# 3 ไมม่ทีายาทตามกฎหมายแตไ่ดแ้สดงเจตนาผูร้ับ
บําเหน็จตกทอด_ถา้บดิา-มารดาเสยีชวีติ ตอ้งแนบสาํเนาใบมรณบตัร 
หรอืเอกสารรับรองการตายดว้ย) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืจดทะเบยีนรบัรองบตุร/ หนงัสอืจดทะเบยีนรบับตุรบุญ
ธรรม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารของบคุคล กรณีที# 2 ทายาทผูร้ับบาํเหน็จตกทอดตา
มกฎหมาย/กรณีที# 3 ไมม่ทีายาทตามกฎหมายแตไ่ดแ้สดงเจตนาผูร้ับ
บําเหน็จตกทอด_เซ็นตร์ับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ใบสําคญัการเปลี!ยนชื!อ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูม้สีทิธ_ิเซ็นตร์ับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ใบสําคญัการเปลี!ยนชื!อ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของบคุคลในครอบครัว ประกอบดว้ย คูส่มรส / บดิา / 
มารดา / บตุร / บคุคลอื#น กรณีที# 3 ไมม่ทีายาทตามกฎหมายแตร่ะบตุัว
เป็นผูร้ับบาํนาญตกทอด_เซ็นตร์ับรองสําเนา) 

กรมการปกครอง 

12) 
 

คําส ั!งศาล กรณีศาลส ั!งใหเ้ป็นบตุรชอบดว้ยกฎหมาย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารของบคุคล กรณีที# 2 ทายาทผูร้ับบาํเหน็จตกทอดตา
มกฎหมาย/กรณีที# 3 ไมม่ทีายาทตามกฎหมายแตไ่ดแ้สดงเจตนาผูร้ับ
บําเหน็จตกทอด_เซ็นตร์ับรองสาํเนา) 

กระทรวงยตุธิรรม 

13) 
 

แบบคํารอ้งขอรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินบําเหน็จตกทอดเพื!อใชเ้ป็น
หลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมบญัชกีลาง 

14) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิบํานาญ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

15) 
 

หนงัสอืแสดงเจตนาระบตุวัผูร้บับําเหน็จตกทอด (แบบ 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมบญัชกีลาง 

16) แบบคําขอเพิ!ม/ปรบัปรุงขอ้มลูในฐานขอ้มูลบคุลากรภาครฐั (แบบ กรมบญัชกีลาง 



ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 7127) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ฝ่ายการเงนิ กองคลงั สาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

(หมายเหต:ุ (38 ถนนราชดาํเนนินอก เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 10100 โทรศพัท ์02-281-4066))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที# 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที# 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื#องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื#องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
1) แบบคํารอ้งขอรับหนังสอืรับรองสทิธใินบําเหน็จตกทอดเพื#อใชเ้ป็นหลกัทรัพยป์ระกนัการกูเ้งนิ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) หนังสอืยนิยอมใหหั้กเงนิบํานาญ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืแสดงเจตนาระบตุวัผูร้ับบําเหน็จตกทอด (แบบ 1) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) แบบคําขอเพิ#ม/ปรับปรงุขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครัฐ (แบบ 7127) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที#คูม่อืมผีลบังคับใช:้ 29/07/2558 


