แบบแจ้งความประสงค์ให้ดําเนินการยืน่ ขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ
ผ่านระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’s Electronic Filing)
(เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ถกู ต้องครบถ้วน)
ข้าพเจ้า ชื่อ...............................................................นามสกุล……………………………..………………………………..
ตําแหน่ง................................................................................สังกัด........................................................................ได้
 เกษียณอายุราชการ  ลาออกจากราชการ  อื่นๆ ระบุ.......................................................................
และเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินบําเหน็จบํานาญปกติ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สล. ดําเนินการยื่นขอรับเงินเงินบําเหน็จบํานาญปกติ ดังนี้
 ข้าพเจ้าได้ยื่นด้วยตนเองผ่านระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอ
ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ดังนี้
 สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
จํานวน 2 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 2 ฉบับ
 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับผู้รับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญปกติ (แบบ สรจ.1)
จํานวน 2 ฉบับ
 หนังสือรับรองการขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ (แบบ สรจ.3) จํานวน 2 ฉบับ
 ข้าพเจ้าขอให้กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก. ยื่นผ่านระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และขอให้ข้อมูลประกอบการยื่นขอผ่านระบบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
จํานวน 2 ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 2 ฉบับ
 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับผู้รับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญปกติ (แบบ สรจ.1)
จํานวน 2 ฉบับ
 หนังสือรับรองการขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ (แบบ สรจ.3) จํานวน 2 ฉบับ
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...................................................
 E-mail : ……………………………………………………………………………………..(ยกเว้น E-mail Hotmail
และ E-mail ที่ส่วนราชการออกให้)
 ขอให้กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก. แจ้งข้อมูลรหัสผ่านเข้าระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’s Electronic Filing) เป็นรายบุคคลผ่านทาง
 SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...................................................
 E-mail : ……………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ......................................................ผู้มีสิทธิ
(..................................................)
วันที่...................................................................
หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กลุม่ การเจ้าหน้าที่ สลก. โทร. 1623
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อ/ส่งเอกสารได้ : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบแจงรายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญปกติ

(แบบ สรจ. 1)

วัน/เดือน/ป ที่แจงรายการ..........................................
สวนราชการที่สังกัดสุดทาย.........สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ..............................................
ผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ ชื่อ ............................................................................ ชื่อสกุล ..................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยู สําหรับสงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
เลขที่........................หมูที่........ ตรอก/ซอย .........................................ถนน ......................................... ตําบล / แขวง......................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย. .........................โทรศัพท........................................
รายการลดหยอนภาษี
1. ฐานะการสมรส
2. จํานวนบุตร

โสด

หมาย

หยา หรือตายระหวางปภาษี

คูสมรส (ไมมีเงินไดหรือรวมคํานวณภาษี)

คูสมรสมีเงินได (แยกคํานวณภาษี)

บุตรไมไดอยูในระหวางการศึกษา อายุไมเกิน 20 ป

คนละ 15,000 บาท หรือ 7,500 บาท

จํานวน..............................คน

(กรณีแยกคํานวณภาษีใหหักคนละ 7,500 บาท)

บุตรอยูในระหวางการศึกษา อายุไมเกิน 25 ป
จํานวน..............................คน

คนละ 17,000 บาท หรือ 8,500 บาท

(กรณีแยกคํานวณภาษีใหหักคนละ 8,500 บาท)

รวมลดหยอนบุตร..............................คน จํานวนเงิน..............................................บาท
3. เบี้ยประกันชีวิตที่จายภายในปภาษี จํานวน...........................................................บาท
(ใหหักลดหยอนไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท)
บริษัทผูรับประกัน................................................................. กรมธรรมประกันชีวิตเลขที.่ .......................................................................
4. ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซื้อ เชาซื้อ หรือสรางอาคารที่อยูอาศัย จํานวน....................................................บาท
(เฉพาะสวนของผูมีเงินไดที่มีสิทธิขอหักลดหยอนตามที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท)
สถาบันการเงิน / นายจางที่ใหกูยืม............................................................................เลขที่สัญญา.................................................................
5. อื่น ๆ………………………………….
ขอรับรองวารายการที่แสดงไวเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................................... ผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ
(
)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน
(
)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน
(
)

แบบแจงรายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญปกติ

(แบบ สรจ. 1)

วัน/เดือน/ป ที่แจงรายการ..........................................
สวนราชการที่สังกัดสุดทาย.........สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ..............................................
ผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ ชื่อ ............................................................................ ชื่อสกุล ..................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยู สําหรับสงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
เลขที่........................หมูที่........ ตรอก/ซอย .........................................ถนน ......................................... ตําบล / แขวง......................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย. .........................โทรศัพท........................................
รายการลดหยอนภาษี
1. ฐานะการสมรส
2. จํานวนบุตร

โสด

หมาย

หยา หรือตายระหวางปภาษี

คูสมรส (ไมมีเงินไดหรือรวมคํานวณภาษี)

คูสมรสมีเงินได (แยกคํานวณภาษี)

บุตรไมไดอยูในระหวางการศึกษา อายุไมเกิน 20 ป

คนละ 15,000 บาท หรือ 7,500 บาท

จํานวน..............................คน

(กรณีแยกคํานวณภาษีใหหักคนละ 7,500 บาท)

บุตรอยูในระหวางการศึกษา อายุไมเกิน 25 ป
จํานวน..............................คน

คนละ 17,000 บาท หรือ 8,500 บาท

(กรณีแยกคํานวณภาษีใหหักคนละ 8,500 บาท)

รวมลดหยอนบุตร..............................คน จํานวนเงิน..............................................บาท
3. เบี้ยประกันชีวิตที่จายภายในปภาษี จํานวน...........................................................บาท
(ใหหักลดหยอนไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท)
บริษัทผูรับประกัน................................................................. กรมธรรมประกันชีวิตเลขที.่ .......................................................................
4. ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซื้อ เชาซื้อ หรือสรางอาคารที่อยูอาศัย จํานวน....................................................บาท
(เฉพาะสวนของผูมีเงินไดที่มีสิทธิขอหักลดหยอนตามที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท)
สถาบันการเงิน / นายจางที่ใหกูยืม............................................................................เลขที่สัญญา.................................................................
5. อื่น ๆ………………………………….
ขอรับรองวารายการที่แสดงไวเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................................... ผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ
(
)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน
(
)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน
(
)

(แบบ สรจ. 3)

หนังสือรับรองและขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ..................................................................................................................(1)
เลขประจําตัวประชาชน..........................................................วัน เดือน ปเกิด....................................... ปจจุบัน อายุ...................ป
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได..............................................................
ขอรับบําเหน็จดํารงชีพ กรณี
อายุต่ํากวา 65 ปบริบูรณ ขอรับเงิน
จํานวนตามสิทธิไมเกิน 200,000 บาท หรือ
จํานวน .............................. บาท (...........................................................) ไมเกิน 200,000 บาท
อายุ ตั้งแต 65 ปบริบูรณ ขอรับเงิน
จํานวนตามสิทธิ ไมเกิน 400,000 บาท หรือ
จํานวน ............................. บาท (...........................................................) ไมเกิน 400,000 บาท
โดยขอใหโอนเงินบําเหน็จดํารงชีพเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร................................................สาขา..........................................
ชื่อบัญชี.....................................................................................บัญชีเลขที่...................…...................................................(2)
(ลงชื่อ).......................................................ผูรับบํานาญ
วันที.่ ..........เดือน..................................พ.ศ...............
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนราชการ.....สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ...................................
ขาพเจาไดตรวจสอบคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของแลว
ขอรับรองวา
นาย/นาง/นางสาว/ยศ........................................................................................................................................... (1)
ไมเปนบุคคลที่มีกรณีหรือ ตองหาวากระทําความผิดวินัยหรืออาญากอนออกจากราชการและกรณีหรือคดียังไมถึงที่สุด
และเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพ
จึงขอใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ระบุไวขางตน
กรณีที่ …………………...............................................................(1) ถึงแกกรรม จะแจงใหกรมบัญชีกลาง
(สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ) ทราบทันที
ลงชื่อ ..................................................... หัวหนาสวนราชการผูขอ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(นางสาวอัจฉรา วงศแสงจันทร)
ตําแหนง เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. ............
หมายเหตุ : (1) ชื่อผูขอรับบําเหน็จดํารงชีพ (ผูรับบํานาญ)
(2) ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับบํานาญ เฉพาะประเภทออมทรัพย /สะสมทรัพย /
เผื่อเรียก/กระแสรายวัน พรอมแนบสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งผูรับบํานาญไดรับรองสําเนาถูกตองแลว ไปพรอมกับแบบนี้ดวย

(แบบ สรจ. 3)

หนังสือรับรองและขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ..................................................................................................................(1)
เลขประจําตัวประชาชน..........................................................วัน เดือน ปเกิด....................................... ปจจุบัน อายุ...................ป
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได..............................................................
ขอรับบําเหน็จดํารงชีพ กรณี
อายุต่ํากวา 65 ปบริบูรณ ขอรับเงิน
จํานวนตามสิทธิไมเกิน 200,000 บาท หรือ
จํานวน .............................. บาท (...........................................................) ไมเกิน 200,000 บาท
อายุ ตั้งแต 65 ปบริบูรณ ขอรับเงิน
จํานวนตามสิทธิ ไมเกิน 400,000 บาท หรือ
จํานวน ............................. บาท (...........................................................) ไมเกิน 400,000 บาท
โดยขอใหโอนเงินบําเหน็จดํารงชีพเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร................................................สาขา..........................................
ชื่อบัญชี.....................................................................................บัญชีเลขที่...................…...................................................(2)
(ลงชื่อ).......................................................ผูรับบํานาญ
วันที.่ ..........เดือน..................................พ.ศ...............
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนราชการ.....สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ...................................
ขาพเจาไดตรวจสอบคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของแลว
ขอรับรองวา
นาย/นาง/นางสาว/ยศ........................................................................................................................................... (1)
ไมเปนบุคคลที่มีกรณีหรือ ตองหาวากระทําความผิดวินัยหรืออาญากอนออกจากราชการและกรณีหรือคดียังไมถึงที่สุด
และเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพ
จึงขอใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ระบุไวขางตน
กรณีที่ …………………...............................................................(1) ถึงแกกรรม จะแจงใหกรมบัญชีกลาง
(สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ) ทราบทันที
ลงชื่อ ..................................................... หัวหนาสวนราชการผูขอ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(นางสาวอัจฉรา วงศแสงจันทร)
ตําแหนง เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. ............
หมายเหตุ : (1) ชื่อผูขอรับบําเหน็จดํารงชีพ (ผูรับบํานาญ)
(2) ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับบํานาญ เฉพาะประเภทออมทรัพย /สะสมทรัพย /
เผื่อเรียก/กระแสรายวัน พรอมแนบสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งผูรับบํานาญไดรับรองสําเนาถูกตองแลว ไปพรอมกับแบบนี้ดวย

