
 

One Stop Service 

 การยื่นขอรับเงนิบ าเหน็จตกทอด (กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์) 

 การเบกิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล (กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์) 

 การเบกิสวัสดกิารศึกษาบุตร (กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์) 

 การแสดงเจตนาระบุตวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอด“บ านาญ” 

(กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์) 

 การท าบตัรประจ าตวั (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 การขอหนังสือรับรองเงนิเดอืน และการเป็นข้าราชการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 การขอส าเนา ก.พ.7 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 การแสดงเจตนาระบุตวัผู้ รับเงนิช่วยพเิศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 

   (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 การแสดงเจตนาระบุตวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอด (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล) (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 การขอหนังสือรับรองเงนิเดอืน เพื่อประกอบการกู้เงนิเพื่อที่อยู่อาศัย 

   กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

   (กลุ่มอ านวยการ) 

 แผนภมิูขัน้ตอนการปฏิบตักิารขอพระราชทานเพลิงศพ 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 

 



           เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงนิบ าเหน็จตกทอด 

1. แบบขอรับบ านาญพเิศษและ/หรือบ าเหน็จตกทอด กรณีถงึแก่ความตาย (แบบ 5309) 

 เอกสารของผู้ถงึแก่กรรม 
2. ส าเนาใบมรณบัตร 

3. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ระบุ “ตาย” 
 เอกสารของทายาทผู้รับบ าเหน็จตกทอด (บดิา, มารดา, คู่สมรส และบุตร)   
5. ส าเนาบัตรประชาชน 

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

7. ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 

8. ส าเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
10. กรณีไม่สามารถหาเอกสารใบมรณบัตรของบดิา – มารดา ของผู้ถงึแก่กรรมได้ ให้ใช้หนังสือ      
     รับรองแทน 

 หมายเหต ุ อย่างละ 2 ชุด 

เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงนิบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ข้าราชการ
บ านาญ 
1. แบบขอรับเงนิเพิ่มบ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพเิศษ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการ หรือ
ลูกจ้าง (แบบ 5316) 
2. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 หมายเหต ุ อย่างละ 1 ชุด 

 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการ
ทัง้สิน้ 30 นาท ี(นางสาวสุภา  พงษ์หว่ัน  ผู้รับผิดชอบ) *** 

 
  

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์



การเบกิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล 
 
ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ
1. หนังสือน าส่งขอเบิกเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล (กรณีข้าราชการบ านาญไม่ต้องใช้) 
2. หน้างบใบส าคัญสวัสดกิารเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล จ านวน 2 ฉบับ (ผอ.ร.ร.ลงนามผู้เบิก) 
3. แบบเบิกเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) พร้อมเอกสารประกอบการขอเบิก  

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบกิเงนิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล 

1. กรอกแบบค าขอ (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

2. แบบเอกสารใบเสร็จรับเงนิและหลักฐานอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน  

   - ใบเสร็จรับเงนินอกเหนือจากค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาต ิเช่น ค่าอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และ  

     ค่าบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลต้องใส่รหัสของอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และค่าบริการสาธารณสุข  

     รายการนัน้ ๆ ในใบเสร็จรับเงนิด้วย เพื่อส่วนราชการสามารถตรวจสอบรายการเบิกจ่ายตามอัตรา  

     ที่ก าหนด ค่ายานอกบัญชีหลักแห่งชาตต้ิองมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลด้วย (ใบเสร็จรับเงนิ  

     มีอายุ 1 ปี นับจากวันท่ีที่ลงในใบเสร็จรับเงนิ) 
3. กรณีเบิกส าหรับตนเอง ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
4. กรณีเบิกให้บิดา ต้องแนบเอกสาร ดังนี  ้

   - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 
   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
5. กรณีเบิกให้มารดา ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 
   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
6. กรณีเบิกให้คู่สมรส ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ส าเนาทะเบียนสมรส (ระหว่างผู้เบิกและคู่สมรส) 
   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
7. กรณีบิดาเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
8. กรณีมารดาเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสารดังนี  ้

   - ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 

   - กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการ แต่มารดามีความประสงค์จะขอเบิกเงนิสวัสดกิาร 

     ค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตร ให้แนบเอกสารขอใช้สิทธ์ิทุกครัง้ท่ีขอรับเงนิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล 

   - กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการ แต่จดทะเบียนหย่า ให้แนบส าเนาบันทกึการหย่าเพ่ือดูว่า  

     บุตรอยู่ในความปกครองของฝ่ายใด 

   - กรณีเบิกเงนิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาลให้บุตร บุตรตัง้แต่แรกเกิด – อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
    15 นาที (นางสาวสุภา  พงษหว่ัน  ผู้รับผิดชอบ) *** 
 



 
การเบกิสวัสดกิารค่าการศึกษาบุตร 

 
ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ

1. หนังสือน าส่งขอเบิกเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับค่าการศึกษาบุตร (กรณีข้าราชการบ านาญไม่ต้องใช้) 
2. หน้างบใบส าคัญสวัสดกิารเก่ียวกับค่าการศึกษาบุตร จ านวน 2 ฉบับ (ผอ.ร.ร.ลงนามผู้เบิก) 
3. แบบเบิกเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับค่าการศึกษาบุตร (แบบ 7223) พร้อมเอกสารประกอบการขอเบิก 

4. แนบเอกสารใบเสร็จรับเงนิ และหลักฐานอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน  

   - ใบเสร็จรับเงนิท่ีออกจากสถานศึกษา ให้แนบประกาศจัดเก็บของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  

     เกี่ยวกับเร่ืองค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน เพื่อตรวจสอบรายการท่ีเบิกไม่ได้ตาม 

     ระเบียบการเบิกเงนิสวัสดกิารค่าการศึกษาบุตร ใบเสร็จรับเงนิมีอายุ 1 ปี นับจากวันเปิดภาคเรียน 

     บุตรท่ีสามารถเบิกค่าการศึกษาบุตรจะต้องมีอายุตัง้แต่ 3 ปีบริบูรณ์ – 25 ปีบริบูรณ์ 

 

 
 
***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  

15 นาที (นางสาวสุภา  พงษ์หว่ัน  ผู้รับผิดชอบ) *** 

 
 

  

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์



การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

(บ านาญ) 

ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ
 

1. ผู้แสดงเจตนาย่ืนหนังสือแสดงเจตนา พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน 2 ชุด 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน ลงนามรับรอง 
3. ส่งคืนผู้แสดงเจตนา 1 ชุด เกบ็ไว้ที่แฟ้มประวัต ิ1 ชุด 

 

เอกสารประกอบ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้แสดงเจตนา และผู้รับผลประโยชน์ จ านวน 2 ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  2  ฉบับ 

 

หมายเหตุผู้แสดงเจตนาฯ ย่ืนด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถย่ืนด้วยตนเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ 

              มอบให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน 

 

          
 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
    15 นาที (นางสาวสุภา  พงษ์หว่ัน  ผู้รับผิดชอบ) *** 

 

  

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์



 
การจดัท าบัตรประจ าตัว 

 
ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ

 

-กรอกแบบค าขอมีบัตรประจ าตัว  
 - แนบบัตรประจ าตัวข้าราชการ (กรณีบัตรหมดอายุ)  

 - แนบรูปถ่ายหน้าตรง ตดิเคร่ืองหมายในชุดเคร่ืองแบบให้ถูกต้อง ขนาด 1 นิว้ จ านวน 2 รูป  

     
 
 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
    10 นาที (นางสาวกิตยิากร  บุญประอนันต์  ผู้รับผิดชอบ) *** 

  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



 

การขอหนังสือรับรองเงนิเดอืน และการเป็นข้าราชการ 

ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ
 

1. ผู้ขอหนังสือรับรอง กรอกแบบค าขอหนังสือรับรองเงนิเดือน และการข้าราชการและวัตถุประสงค์  

   ในการขอหนังสือรับรองฯ อย่างชัดเจน 
2. ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้ขอหนังสือรับรองฯ โดยประสานกับกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์  

   เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรองเงนิเดือน 

3. ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองเงนิเดือน และการเป็นข้าราชการ ตามที่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการขอ  

หนังสือรับรอง 

 
 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
10 นาที (นางสาวกิตยิากร  บุญประอนันต์  ผู้รับผิดชอบ) *** 

 

  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



 

การให้ขอส าเนา ก.พ.7 

ขัน้ตอนการให้บริการ 

1. เขียนค าขอใช้บริการในสมุดที่เจ้าหน้าที่จัดท าไว้ 

2. น า ก.พ.7 ออกไปถ่ายเอกสาร 

3. น า ก.พ.7 มาคืนเจ้าหน้าที่  
4. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ใน ก.พ.7 ก่อนมอบให้ผู้ใช้บริการต่อไป  

 

 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
5 นาที (นางสาวเจริญ  วงษ์อ่อน  ผู้รับผิดชอบ) *** 

  

 

 

                    



 
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงนิช่วยพเิศษ กรณีข้าราชการถงึแก่ความตาย 

 
ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ
 

1. ผู้แสดงเจตนาย่ืนหนังสือแสดงเจตนา พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน 2 ชุด 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน ลงนามรับรอง 

3. ส่งคืนผู้แสดงเจตนา 1 ชุด เก็บไว้ที่แฟ้มประวัต ิ1 ชุด 

 

เอกสารประกอบ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้แสดงเจตนา และผู้รับผลประโยชน์ จ านวน 2 ฉบับ  

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  2  ฉบับ 

 

หมายเหตุ ผู้แสดงเจตนาฯ ย่ืนด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถย่ืนด้วยตนเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  

มอบให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน 

       
           
 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
5 นาที (นางสาวเจริญ  วงษ์อ่อน  ผู้รับผิดชอบ) *** 

 

  

 

 

                    

 



 

การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ
 

1. ผู้แสดงเจตนาย่ืนหนังสือแสดงเจตนา พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน 2 ชุด 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน ลงนามรับรอง 
3. ส่งคืนผู้แสดงเจตนา 1 ชุด เกบ็ไว้ที่แฟ้มประวัต ิ1 ชุด 

 

เอกสารประกอบ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้แสดงเจตนา และผู้รับผลประโยชน์ จ านวน 2 ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  2  ฉบับ 

 

หมายเหตุผู้แสดงเจตนาฯ ย่ืนด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถย่ืนด้วยตนเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ 

              มอบให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน 

 

          
 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
    15 นาที (นางสาวเจริญ  วงษ์อ่อน  ผู้รับผิดชอบ) *** 

 

  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) 
 

ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ

 
1. เจ้าของสิทธิ กรอกข้อมูลตามแบบ 7127 พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ตามกรณี) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามหลักฐานที่แนบ หากถูกต้อง ครบถ้วน บันทกึข้อมูลในระบบ 

3. พมิพ์ข้อมูลจากระบบให้เจ้าของสิทธิตรวจสอบความถูกต้อง 
 

           
 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
    10 นาที (นางสาวเจริญ  วงษ์อ่อน  ผู้รับผิดชอบ) *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



การขอหนังสือรับรองเงนิเดือนเพื่อประกอบการขอกู้เงนิเพื่อที่อยู่อาศัย 

กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ

1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ย่ืนหนังสือขอรับรองสิทธิ และรับรองเงนิเดือน 

2. ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้ขอหนังสือรับรองสิทธิ โดยประสานกับ กลุ่มบริหารงานการเงนิและ 

สินทรัพย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรองเงนิเดือน 

3. ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองสิทธิ และรับรองเงนิเดือนให้กับข้าราชการครู และบุคลากร 

ทางการศึกษาเพื่อน าไปใช้ประกอบการขอกู้เงนิเพื่อที่อยู่อาศัย 

หลักฐานในการประกอบการขอหนังสือรับรอง 
1. หนังสือน าส่งจากโรงเรียน , บันทกึข้อความ ขอรับรองสิทธิ และรับรองเงนิเดือน 

2. สลิปเงนิเดือน เดือนสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่การเงนิ เซน็รับรอง 

3. ส าเนา ก.พ.7 จ านวน 1 ชุด 
 
          
 

***  เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน จะด าเนินการตามขัน้ตอน ใช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้  
    10 นาที (นางปริฉัตร  เผยสิริ  ผู้รับผิดชอบ) *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กลุ่มอ านวยการ 



  


