เอกสารประกอบการขอรับเงินบําเหน็จตกทอด
ของ..................................................
ขาราชการ
ลําดับ
ที่

ขาราชการบํานาญ

ลูกจางประจําหรือผูรับบําเหน็จรายเดือน

รายการเอกสาร

จํานวนเอกสารที่
ใช (ชุด)

3
4
5
6
7
8

ขาราชการ แบบ 5309 / ลูกจางประจํา แบบ 5313 (เซ็นจริงทุกฉบับ
ไมตองกรอกรายละเอียด)
รายการสอบสวนทายาท (กรณีเสียชีวิตปกติ)/สอบขอเท็จจริง (กรณี
เสียชีวิตไมปกติ)
สําเนาใบมรณบัตร (ผูตาย)
สําเนาบัตรประชาชน (ผูตาย)
สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย)
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบสําคัญการหยา (ผูตาย)
สําเนาบัตรประชาชนของทายาท (บิดามารดา คูสมรส บุตร)
สําเนาทะเบียนบานของทายาท (บิดามารดา คูสมรส บุตร)

9

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของทายาท (บิดามารดา คูสมรส บุตร)

2

10
11
12

สําเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหยา ของบิดา มารดา
สําเนาใบมรณบัตรของทายาท ถามี (บิดามารดา คูสมรส บุตร)
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของทายาท (ถามี) จํานวนที่เปลี่ยน...............ครั้ง
แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร จากฐานขอมูลการทะเบียน (บุตร
ของบิดาที่ตาย) จํานวน...................คน
ใบรับรองจากทายาท ยืนยันผูมีสิทธิ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของ
พยาน จํานวน 2 คน

2
2
2

1
2

13
14

จํานวนเอกสารที่
ไดรับ (คน/ชุด)

3
1
2
2
2
2
2
2

1
1

หมายเหตุ
1. ติดตอสหกรณ กรณีเปนสมาชิก/เปนหนี้สหกรณหรือไม ถาเปนตองเซ็นยินยอมใหหักหนี้จากทายาททุกคน
2. ติดตอฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ กรณีเปนสมาชิกฌาปนกิจกรม หอง 502 โทร. 0 2653 4444 ตอ 2125
3. กรณีลูกจางประจําเปนสมาชิก กสจ. เสียชีวิต ถาสวนกลางใหยื่นที่กองการเจาหนาที่, สวนภูมิภาค (จังหวัด/เขต/
ศูนย/สถานี ใหยื่นที่จังหวัด)
4. กรณีเปนสมาชิก กบข. ใชแบบฟอรม กบข. รง 008/2/2551 และ (ปค.14) ใหยื่นเรื่องที่วาการอําเภอ/เขต ที่ใดก็ได
5. เงินคาทําศพ (ขาราชการ) ติดตอเจาหนาที่หนวยเบิกจาย

รายการสอบสวนบํานาญพิเศษหรือบําเหน็จตกทอด
ในการขอรับบํานาญพิเศษ หรือบําเหน็จตกทอด ใหหัวหนาสวนราชการทําการสอบสวนและกรอกคําตอบคําถาม
ตอไปนี้
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5

ขอ 6
ขอ 7

คําถาม
เปนขาราชการประเภทใด
ประจําหรือเบี้ยหวัดหรือบํานาญ
ตายดวยเหตุใด หรือสูญหายเมื่อใด สงใบรับรองแพทย
หรือสําเนามรณบัตร หรือหลักฐานการสูญหายไปดวย
ถาตายดวยเหตุอื่นซึ่งไมใชกรณีปกติ ใหสงหลักฐานการ
สอบสวนถึงสาเหตุที่ตายไปดวย
ขอรับบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด หรือ บํานาญพิเศษ
หรือ ขอรับบําเหน็จพิเศษ แทนบํานาญพิเศษ
บิดา มารดา
(1) ยังมีชีวิตอยูทั้ง 2 คน หรือคนหนึ่งคนใดตายเมื่อใด
หรือตายทั้งหมดเมื่อใด
(2) ถาตายสงสําเนามรณบัตรไปดวย ถาไมมีสําเนามรณ
บัตรตองมีผูรับรอง และสงใบรับรองไปดวย

คําตอบ
1

ขาราชการบํานาญ

2
3

-

4
5

สามี
6
มีสามีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ถามีชื่อใด
ภริยา
7
(1) มีภริยาทั้งหมดกี่คน
(2) กอน ป.พ.พ.( 1 ต.ค.78) กี่คน ชื่อใด ตองมีผูรับ
รองวาสมรสกอน ป.พ.พ. และสงใบรับรองไปดวย
(3) หลัง ป.พ.พ.มีภริยาที่จดทะเบียนสมรส กี่คน ชื่อใด
สงหลักฐานการจดทะเบียนสมรส ไปดวย
(4) ผูใดตายหรือไม เมื่อใด สงสําเนามรณบัตร ไปดวย
ถาไมมีสําเนามรณบัตร ตองมีผูรับรองและสงใบรับรอง
ไปดวย
(5) มีการหยาหรือไม เมื่อใด และการหยากันนั้นถูกตอง
ตามกฎหมายที่ใชอยูขณะนั้นหรือไม สงหลักฐานการ
หยาไปดวย ถาหยากอน ป.พ.พ.ตองมีผูรับรองและสง
ใบรับรองไปดวย

ชื่อบิดา
อายุ
ชื่อมารดา
อายุ
บิดาตายเมื่อ
มารดาตายเมื่อ

ขอ 8

บุตร
8
(1) บุตรเกิดจากภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย
กี่คน ชื่อใด เกิดวัน เดือน ป มารดาชื่อใด
(2) บุตรเกิดจากภริยาโดยไมชอบดวยกฎหมายกี่คน ชื่อ
ใด เกิดวัน เดือน ป มารดาชื่อใด ศาลสั่งหรือบิดาจด
ทะเบียนรับเปนบุตรแลวหรือไม สงสําเนาคําสั่งศาลหรือ
สําเนาการจดทะเบียนไปดวย ถาศาลยังไมสง ก็ขอให
ศาลสั่ง
(3) มีบุตรบุญธรรมกี่คน ชื่อใด เกิดวัน เดือน ป ใด สง
สําเนาการจดทะเบียนไปดวย
(4) มีบุตรอายุไมเกิน 26 ปบริบรู ณคนใดกําลังศึกษาอยูตาม
เงื่อนไขมาตรา 48 หรือไม สงใบรับรองการศึกษาไปดวย

ขอ 9

ขอ 10
ขอ 11
ขอ 12
ขอ 13

(5) มีบุตรที่พิการถึงทุพพลภาพหรือไม ชื่อใด สง
ใบรับรองของแพทยไปดวย
(6) ในกรณีไมมีทายาทตามขอ 5 ถึงขอ 8 มีผูอุปการะ
อยู หรือ ผูอยูในอุปการะหรือไม ถามีชื่อใด เกี่ยวของกับ
ผูตายอยางใด สงหลักฐานหรือใบรับรองการอุปการะไป
ดวย ในกรณีที่ผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะอายุยังไม
ถึง 20 ปบริบูรณ ใหสงหลักฐานตามขอ (6) ไปดวย
ในกรณีบุตรทุกคนใหสงสําเนาสูติบัตรไปดวย ถาไมมี
สําเนาสูติบัตร ก็ใหสงสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนา
ประกาศนียบัตร หรือสําเนาทะเบียนโรงเรียนแสดงวัน
เดือนปเกิด ไปดวย
ผูตายเปนผูตองหามตามมาตรา 48,53,54 หรือไม
ทายาทตองหามตามมาตรา 55 หรือไม
ผูใด ขอรับทางจังหวัดใด
ตั้งแตเมื่อใด
ใหสวนราชการใดเปนผูเบิกจายให
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10
11
12
13

(ลงชื่อ) ..........................................................................................
(.....................................................................................................)
(ตําแหนง) ......................................................................................................................

เขียนที่.................................................................
วันที่.....................................................................
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว
บันทึกไวเพื่อแสดงวา ขาพเจา ..................................................................................................................
ผูเปน บิดา/มารดา/สามี/ภริยา/บุตร/บุคคลผูที่เสียชีวิตแสดงเจตนา ของ ..............................................................................
ขอรับรองวามีทายาทโดยชอบตามกฎหมาย จํานวน.........................คน ดังรายชื่อตอไปนี้
1........................................................................................

6........................................................................................

2........................................................................................

7........................................................................................

3......................................................................................... 8........................................................................................
4......................................................................................... 9........................................................................................
5......................................................................................... 10........................................................................................
และขอทําหนังสือรับรองไวตอกรมปศุสัตววา ขอความที่ปรากฏในเรื่องราวการขอรับบําเหน็จตกทอด พรอมหลักฐานที่ยื่นเพื่อ
ขอรับบําเหน็จตกทอดนี้ ถูกตองตามความเปนจริง และขอรับรองวาผูตายไมมีคูสมรสและบุตรทั้งที่ถูกตองและไมถูกตองตาม
กฎหมาย รวมทั้งไมเคยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมไว ณ ที่ใดอีกเลย ถาปรากฏวามีทายาทหรือผูมีสิทธิเกิดขึ้น
เมื่อใด ขาพเจายินยอมคืนเงินที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิและชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกทางราชการภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ขาพเจาไดรับทราบจากทางราชการ ทั้งนี้ ขาพเจาขอลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ...................................................................(สามี/ภริยา)
ลงชื่อ...........................................................................(บิดา) ลงชื่อ..........................................................................(มารดา)
ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนที่ 1) ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนที่ 5)
ลงชื่อ........................................................... (บุตรคนที่ 2)

ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนที่ 6)

ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนที่ 3) ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนที่ 7)
ลงชื่อ.............................................................(บุตรคนที่ 4)

ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนที่ 8)

ลงชื่อ............................................................................
(ผูที่เสียชีวิตแสดงเจตนา)

ลงชื่อ...........................................................................
(ผูที่เสียชีวิตแสดงเจตนา)

ลงชื่อ..............................................................(พยาน)

ลงชื่อ..............................................................(พยาน)

