
 

One Stop Service 

 การยื่นขอรับเงนิบําเหน็จตกทอด 

 การเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาล (กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย) 

 การเบิกสวัสดิการศึกษาบุตร (กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย) 

 การทาํบัตรประจําตัว (กลุมบริหารงานบุคคล) 

 การขอหนังสือรับรอง และการเปนขาราชการ (กลุมบรหิารงานบุคคล) 

 การขอสําเนา ก.พ.7 (กลุมบรหิารงานบุคคล) 

 การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการถึงแกความตาย 

(กลุมบริหารงานบุคคล) 

 การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด (กลุมบรหิารงานบุคคล) 

 ขอมูลบุคลากรภาครัฐ (สวัสดิการคารักษาพยาบาล) (กลุมบรหิารงานบุคคล) 

 การขอหนังสือรับรองเงินเดอืน เพ่ือประกอบการกูเงินเพ่ือทีอ่ยูอาศัย 

กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห และ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

(กลุมอํานวยการ) 

 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การขอพระราชทานเพลิงศพ  

(กลุมบริหารงานบุคคล) 

  



 

 

เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงินบําเหน็จตกทอด 

1. แบบขอรับบํานาญพิเศษและ/หรือบําเหน็จตกทอด กรณีถึงแกความตาย (แบบ 5309) 

 เอกสารของผูถึงแกกรรม 
2. สําเนาใบมรณบัตร 

3. สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยา 

4. สําเนาทะเบียนบาน ระบุ “ตาย” 

เอกสารของทายาทผูรับบําเหน็จตกทอด (บดิา, มารดา, คูสมรส และบุตร)   
5. สําเนาบัตรประชาชน 

6. สําเนาทะเบียนบาน 

7. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย 
8. สําเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา (ถามี) 
9. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 
10. กรณีไมสามารถหาเอกสารใบมรณบัตรของบิดา – มารดา ของผูถึงแกกรรมได ใหใชหนังสือ      
     รับรองแทน   
หมายเหตุ  อยางละ 2 ชุด 

เอกสารหลกัฐานการยืน่ขอรบัเงนิบําเหน็จดํารงชีพ กรณีอายคุรบ 65 ปบรบิูรณ ขาราชการบํานาญ 
1. แบบขอรับเงินเพ่ิมบําเหน็จ บํานาญ บํานาญพิเศษ บําเหน็จตกทอดของขาราชการ หรือลูกจาง 

   (แบบ 5316) 
2. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ  
3. สําเนาทะเบียนบาน 

หมายเหตุ  อยางละ 1 ชุด 
 

***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
     30 นาที (นางสาวสุภา  พงษหว่ัน  ผูรับผิดชอบ) *** 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

การเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. หนังสือนําสงขอเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล (กรณีขาราชการบํานาญไมตองใช) 
2. หนางบใบสําคัญสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล จํานวน 2 ฉบับ (ผอ.ร.ร.ลงนามผูเบิก) 
3. แบบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล (แบบ 7131) พรอมเอกสารประกอบการขอเบิก 

หลักฐานท่ีใชประกอบการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
1. กรอกแบบคําขอ (แบบ 7131) ใหครบถวนถูกตอง 

2. แบบเอกสารใบเสร็จรับเงินและหลักฐานอ่ืน ๆ แลวแตกรณีใหครบถวน 

   - ใบเสร็จรับเงินนอกเหนือจากคายาในบัญชีหลักแหงชาติ เชน คาอุปกรณ อวัยวะเทียม และ 

     คาบริการสาธารณสขุ สถานพยาบาลตองใสรหัสของอุปกรณ อวัยวะเทียม และคาบริการสาธารณสุข 

     รายการน้ัน ๆ ในใบเสร็จรับเงินดวย เพ่ือสวนราชการสามารถตรวจสอบรายการเบิกจายตามอัตรา 

     ท่ีกําหนด คายานอกบัญชีหลักแหงชาติตองมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลดวย (ใบเสร็จรับเงิน 

     มีอายุ 1 ป นับจากวันท่ีท่ีลงในใบเสร็จรับเงิน) 
3. กรณีเบิกสําหรับตนเอง ตองแนบเอกสารดังน้ี 

   - ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี) 
4. กรณีเบิกใหบิดา ตองแนบเอกสาร ดังน้ี 

   - สําเนาทะเบียนบานของผูเบิก (ขาราชการ) 
   - ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี) 
5. กรณีเบิกใหมารดา ตองแนบเอกสารดังน้ี 

   - สําเนาทะเบียนบานของผูเบิก (ขาราชการ) 
   - ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี) 
6. กรณีเบิกใหคูสมรส ตองแนบเอกสารดังน้ี 

   - สําเนาทะเบียนสมรส (ระหวางผูเบิกและคูสมรส) 
   - ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี) 
7. กรณีบิดาเบิกใหบุตร ตองแนบเอกสารดังน้ี 

   - ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี) 
8. กรณีมารดาเบิกใหบุตร ตองแนบเอกสารดังน้ี 

   - สําเนาทะเบียนบานของบุตร 

   - กรณีท่ีคูสมรสของฝายหญิงเปนขาราชการ แตมารดามีความประสงคจะขอเบิกเงินสวัสดิการ 

     คารักษาพยาบาลใหแกบุตร ใหแนบเอกสารขอใชสิทธิ์ทุกครั้งท่ีขอรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

   - กรณีท่ีคูสมรสของฝายหญิงเปนขาราชการ แตจดทะเบียนหยา ใหแนบสําเนาบันทึกการหยาเพ่ือดูวา 

     บุตรอยูในความปกครองของฝายใด 

   - กรณีเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหบุตร บุตรต้ังแตแรกเกิด – อายุ 20 ปบริบูรณ 
***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
    15 นาที (นางอัมพรรณ  หอมกรุน  ผูรับผิดชอบ) *** 

 
 
 



 
 

การเบิกสวัสดิการคาการศึกษาบตุร 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

1. หนังสือนําสงขอเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคาการศึกษาบุตร (กรณีขาราชการบํานาญไมตองใช) 
2. หนางบใบสําคัญสวัสดิการเก่ียวกับคาการศึกษาบุตร จํานวน 2 ฉบับ (ผอ.ร.ร.ลงนามผูเบิก) 
3. แบบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคาการศึกษาบุตร (แบบ 7223) พรอมเอกสารประกอบการขอเบิก 

4. แนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอ่ืน ๆ แลวแตกรณีใหครบถวน 

   - ใบเสร็จรับเงินท่ีออกจากสถานศึกษา ใหแนบประกาศจัดเก็บของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลยั 

     เก่ียวกับเรือ่งคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน เพ่ือตรวจสอบรายการท่ีเบิกไมไดตาม 

     ระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร ใบเสร็จรับเงินมีอายุ 1 ป นับจากวันเปดภาคเรียน 

     บุตรท่ีสามารถเบิกคาการศึกษาบุตรจะตองมีอายุต้ังแต 3 ปบริบูรณ – 25 ปบริบูรณ 
 
 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 
 
***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  

    15 นาที (นางอัมพรรณ  หอมกรุน  ผูรับผิดชอบ) *** 

 

 

  



 

การจัดทําบัตรประจําตัว 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

- กรอกแบบคําขอมีบัตรประจําตัว  
 - แนบบัตรประจําตัวขาราชการ (กรณีบัตรหมดอายุ)  
 - แนบรูปถายหนาตรง ติดเครื่องหมายในชุดเครื่องแบบใหถูกตอง ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป 

     
 

         กลุมบริหารงานบุคคล 
 
 

***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
    10 นาที (นางสาวกัลยรักษ  เรียบรอย  ผูรับผิดชอบ) *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน และการเปนขาราชการ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

1. ผูขอหนังสือรับรอง กรอกแบบคําขอหนังสือรับรองเงินเดือน และการขาราชการ และวัตถุประสงค 
   ในการขอหนังสือรับรองฯ อยางชัดเจน 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอหนังสือรับรองฯ โดยประสานกับกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
   เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับรองเงินเดือน 

3. ดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองเงินเดือน และการเปนขาราชการ ตามท่ีไดระบุวัตถุประสงคในการขอ   
   หนังสือรับรอง 

 

         กลุมบริหารงานบุคคล 
 

***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
    10 นาที (นางสาวกัลยรักษ  เรียบรอย  ผูรับผิดชอบ) *** 

 

  



 

การใหขอสําเนา ก.พ.7 

ข้ันตอนการใหบริการ 

1. เขียนคําขอใชบริการในสมุดท่ีเจาหนาท่ีจัดทําไว 
2. นํา ก.พ.7 ออกไปถายเอกสาร 

3. นํา ก.พ.7 มาคืนเจาหนาท่ี  
4. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ใน ก.พ.7 กอนมอบใหผูใชบริการตอไป 

 

 

         กลุมบริหารงานบุคคล 

 

***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
    5 นาที (นางสาวเจริญ  วงษออน  ผูรับผิดชอบ) *** 

  



 
 

การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการถึงแกความตาย 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

1. ผูแสดงเจตนายื่นหนังสือแสดงเจตนา พรอมเอกสารประกอบ จํานวน 2 ชุด 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล ถูกตองครบถวน ลงนามรับรอง 

3. สงคืนผูแสดงเจตนา 1 ชุด เก็บไวท่ีแฟมประวัติ 1 ชุด 

 

เอกสารประกอบ 

1. สําเนาบัตรประชาชน ของผูแสดงเจตนา และผูรับผลประโยชน จํานวน 2 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  2  ฉบับ 
 

หมายเหตุ ผูแสดงเจตนาฯ ยื่นดวยตนเอง กรณีไมสามารถยื่นดวยตนเองได ตองมีหนังสือมอบอํานาจ 

มอบใหผูอ่ืนดําเนินการแทน 

       

          กลุมบริหารงานบุคคล 
 

***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
    5 นาที (นางเจริญ  วงษออน  ผูรับผิดชอบ) *** 

 

  



 

 

การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

1. ผูแสดงเจตนายื่นหนังสือแสดงเจตนา พรอมเอกสารประกอบ จํานวน 2 ชุด 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล ถูกตองครบถวน ลงนามรับรอง 

3. สงคืนผูแสดงเจตนา 1 ชุด เก็บไวท่ีแฟมประวัติ 1 ชุด 

 

เอกสารประกอบ 

1. สําเนาบัตรประชาชน ของผูแสดงเจตนา และผูรับผลประโยชน จํานวน 2 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  2  ฉบับ 
 

หมายเหตุ ผูแสดงเจตนาฯ ยื่นดวยตนเอง กรณีไมสามารถยื่นดวยตนเองได ตองมีหนังสือมอบอํานาจ 

              มอบใหผูอ่ืนดําเนินการแทน 

 

          กลุมบริหารงานบุคคล 
 

***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
    15 นาที (นางสาวสุภา  พงษหว่ัน  ผูรับผิดชอบ) *** 

 

  



 
 
 

ขอมูลบุคลากรภาครัฐ (สวัสดิการคารักษาพยาบาล) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 
1. เจาของสิทธิ กรอกขอมลูตามแบบ 7127 พรอมแนบเอกสารประกอบ (ตามกรณี) 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลตามหลักฐานท่ีแนบ หากถูกตอง ครบถวน บันทึกขอมูลในระบบ 

3. พิมพขอมูลจากระบบใหเจาของสิทธิตรวจสอบความถูกตอง 

 

          กลุมบริหารงานบุคคล 
 

***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
    10 นาที (นางสาวเจริญ  วงษออน  ผูรับผิดชอบ) *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

การขอหนังสือรับรองเงนิเดือนเพ่ือประกอบการขอกูเงนิเพ่ือที่อยูอาศัย 

กับธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ยื่นหนังสือขอรับรองสิทธิ และรับรองเงินเดือน 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอหนังสือรับรองสิทธิ โดยประสานกับ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
   เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับรองเงินเดือน 

3. ดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองสิทธิ และรับรองเงินเดือนใหกับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

   เพ่ือนําไปใชประกอบการขอกูเงินเพ่ือท่ีอยูอาศัย 

หลักฐานในการประกอบการขอหนังสือรับรอง 

1. หนังสือนําสงจากโรงเรียน , บันทึกขอความ ขอรับรองสิทธิ และรับรองเงินเดือน 

2. สลิปเงินเดือน เดือนสุดทาย โดยมีเจาหนาท่ีการเงิน เซ็นรับรอง 

3. สําเนา ก.พ.7 จํานวน 1 ชุด 
 

         กลุมอํานวยการ 

 

***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
    10 นาที (นางสุณี  บุญเลิศ  ผูรับผิดชอบ) *** 

  



 

***  เมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวน จะดําเนินการตามขั้นตอน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น  
    15 นาที (นางนันทยา  โสภณสรัญญา  ผูรับผิดชอบ) *** 

 


