
เอกสารประกอบการขอรับเงินบําเหน็จตกทอด 

ของ.................................................. 

         ขาราชการ                      ขาราชการบํานาญ                 ลูกจางประจําหรือผูรับบําเหน็จรายเดือน  

ลําดับ

ท่ี 
รายการเอกสาร 

จํานวนเอกสารท่ี

ใช (ชุด) 

จํานวนเอกสารท่ี

ไดรับ (คน/ชุด) 

1 
ขาราชการ แบบ 5309 / ลูกจางประจํา แบบ 5313  (เซ็นจริงทุกฉบับ 

ไมตองกรอกรายละเอียด) 
3 

 

2 
รายการสอบสวนทายาท (กรณีเสียชีวิตปกติ)/สอบขอเท็จจริง (กรณี

เสียชีวิตไมปกติ)  
1 

 

3 สําเนาใบมรณบัตร (ผูตาย) 2  

4 สําเนาบัตรประชาชน (ผูตาย) 2  

5 สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย) 2  

6 สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบสําคัญการหยา (ผูตาย) 2  

7 สําเนาบัตรประชาชนของทายาท (บิดามารดา คูสมรส บุตร) 2  

8 สําเนาทะเบียนบานของทายาท (บิดามารดา คูสมรส บุตร) 2  

9 สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยของทายาท (บิดามารดา คูสมรส บุตร) 2  

10 สําเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหยา ของบิดา มารดา 2  

11 สําเนาใบมรณบัตรของทายาท ถามี (บิดามารดา คูสมรส บุตร) 2  

12 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของทายาท (ถามี) จํานวนท่ีเปลี่ยน...............ครั้ง  2  

13 
แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร จากฐานขอมูลการทะเบียน (บุตร

ของบิดาท่ีตาย) จํานวน...................คน 
1 

 

14 
ใบรับรองจากทายาท ยืนยันผูมีสิทธิ พรอมสําเนาบัตรประชาชนของ

พยาน จํานวน 2 คน 
1 

 

หมายเหตุ 

1. ติดตอสหกรณ กรณีเปนสมาชิก/เปนหนี้สหกรณหรือไม ถาเปนตองเซ็นยินยอมใหหักหนี้จากทายาททุกคน  

2. ติดตอฝายสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ กรณีเปนสมาชิกฌาปนกิจกรม หอง 502 โทร. 0 2653 4444 ตอ 2125 

3. กรณีลูกจางประจําเปนสมาชิก กสจ. เสียชีวิต ถาสวนกลางใหยื่นท่ีกองการเจาหนาท่ี, สวนภูมิภาค (จังหวัด/เขต/

ศูนย/สถานี ใหยื่นท่ีจังหวัด) 

4. กรณีเปนสมาชิก กบข. ใชแบบฟอรม กบข. รง 008/2/2551 และ (ปค.14) ใหยื่นเรื่องท่ีวาการอําเภอ/เขต ท่ีใดก็ได 

5. เงินคาทําศพ (ขาราชการ) ติดตอเจาหนาท่ีหนวยเบิกจาย   

 

   



รายการสอบสวนบํานาญพิเศษหรือบําเหน็จตกทอด 

ในการขอรับบํานาญพิเศษ หรือบําเหน็จตกทอด ใหหัวหนาสวนราชการทําการสอบสวนและกรอกคําตอบคําถาม

ตอไปนี้ 

 คําถาม  คําตอบ 

ขอ 1 เปนขาราชการประเภทใด  

ประจําหรือเบี้ยหวัดหรือบํานาญ 

1 ขาราชการบํานาญ 

ขอ 2 ตายดวยเหตุใด หรือสูญหายเม่ือใด สงใบรับรองแพทย 

หรือสําเนามรณบัตร หรือหลักฐานการสูญหายไปดวย 

2  

ขอ 3 ถาตายดวยเหตุอ่ืนซ่ึงไมใชกรณีปกติ ใหสงหลักฐานการ

สอบสวนถึงสาเหตุท่ีตายไปดวย 

3 - 

ขอ 4 ขอรับบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด หรือ บํานาญพิเศษ 

หรือ ขอรับบําเหน็จพิเศษ แทนบํานาญพิเศษ 

4  

ขอ 5 บิดา มารดา 5 ชื่อบิดา 

 (1) ยังมีชีวิตอยูท้ัง 2 คน หรือคนหนึ่งคนใดตายเม่ือใด 

หรือตายท้ังหมดเม่ือใด 

 อายุ 

ชื่อมารดา 

 (2) ถาตายสงสําเนามรณบัตรไปดวย ถาไมมีสําเนามรณ

บัตรตองมีผูรับรอง และสงใบรับรองไปดวย 

 อายุ 

บิดาตายเม่ือ 

มารดาตายเม่ือ 

ขอ 6 สามี  6  

 มีสามีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ถามีชื่อใด   

ขอ 7 ภริยา 7  

 (1) มีภริยาท้ังหมดก่ีคน   

 (2) กอน ป.พ.พ.( 1 ต.ค.78) ก่ีคน ชื่อใด    ตองมีผูรับ

รองวาสมรสกอน ป.พ.พ. และสงใบรับรองไปดวย 

  

 (3) หลัง ป.พ.พ.มีภริยาท่ีจดทะเบียนสมรส   ก่ีคน ชื่อใด 

สงหลักฐานการจดทะเบียนสมรส ไปดวย 

  

 (4) ผูใดตายหรือไม เม่ือใด สงสําเนามรณบัตร ไปดวย 

ถาไมมีสําเนามรณบัตร ตองมีผูรับรองและสงใบรับรอง

ไปดวย 

  

 (5) มีการหยาหรือไม เม่ือใด และการหยากันนั้นถูกตอง

ตามกฎหมายท่ีใชอยูขณะนั้นหรือไม สงหลักฐานการ

หยาไปดวย ถาหยากอน ป.พ.พ.ตองมีผูรับรองและสง

ใบรับรองไปดวย 

  



ขอ 8 บุตร 8  

 (1) บุตรเกิดจากภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย 

ก่ีคน ชื่อใด เกิดวัน เดือน ป มารดาชื่อใด  

  

 (2) บุตรเกิดจากภริยาโดยไมชอบดวยกฎหมายก่ีคน ชื่อ

ใด เกิดวัน เดือน ป มารดาชื่อใด ศาลสั่งหรือบิดาจด

ทะเบียนรับเปนบุตรแลวหรือไม สงสําเนาคําสั่งศาลหรือ

สําเนาการจดทะเบียนไปดวย ถาศาลยังไมสง ก็ขอให

ศาลสั่ง 

  

 (3) มีบุตรบุญธรรมก่ีคน ชื่อใด เกิดวัน เดือน ป ใด สง

สําเนาการจดทะเบียนไปดวย 

  

 (4) มีบุตรอายุไมเกิน 26 ปบริบูรณคนใดกําลังศึกษาอยูตาม

เง่ือนไขมาตรา 48 หรือไม สงใบรับรองการศึกษาไปดวย 

  

 (5) มีบุตรท่ีพิการถึงทุพพลภาพหรือไม ชื่อใด สง

ใบรับรองของแพทยไปดวย 

  

 (6) ในกรณีไมมีทายาทตามขอ 5 ถึงขอ 8 มีผูอุปการะ

อยู หรือ ผูอยูในอุปการะหรือไม ถามีชื่อใด เก่ียวของกับ

ผูตายอยางใด สงหลักฐานหรือใบรับรองการอุปการะไป

ดวย ในกรณีท่ีผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะอายุยังไม

ถึง 20 ปบริบูรณ ใหสงหลักฐานตามขอ (6) ไปดวย 

  

ขอ 9 ในกรณีบุตรทุกคนใหสงสําเนาสูติบัตรไปดวย ถาไมมี

สําเนาสูติบัตร ก็ใหสงสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนา

ประกาศนียบัตร หรือสําเนาทะเบียนโรงเรียนแสดงวัน

เดือนปเกิด ไปดวย 

9  

ขอ 10 ผูตายเปนผูตองหามตามมาตรา 48,53,54 หรือไม 

ทายาทตองหามตามมาตรา 55 หรือไม 

10  

ขอ 11 ผูใด ขอรับทางจังหวัดใด 11  

ขอ 12 ตั้งแตเม่ือใด 12  

ขอ 13 ใหสวนราชการใดเปนผูเบิกจายให 13  

 

 

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

(.....................................................................................................) 

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



เขียนท่ี................................................................. 

วันท่ี..................................................................... 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว 

บันทึกไวเพ่ือแสดงวา ขาพเจา .................................................................................................................. 

ผูเปน บิดา/มารดา/สามี/ภริยา/บุตร/บุคคลผูท่ีเสียชีวิตแสดงเจตนา ของ .............................................................................. 

ขอรับรองวามีทายาทโดยชอบตามกฎหมาย จํานวน.........................คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1........................................................................................ 6........................................................................................ 

2........................................................................................ 7........................................................................................ 

3......................................................................................... 8........................................................................................ 

4......................................................................................... 9........................................................................................ 

5.........................................................................................   10........................................................................................ 

และขอทําหนังสือรับรองไวตอกรมปศุสัตววา ขอความท่ีปรากฏในเรื่องราวการขอรับบําเหน็จตกทอด พรอมหลักฐานท่ียื่นเพ่ือ

ขอรับบําเหน็จตกทอดนี้ ถูกตองตามความเปนจริง และขอรับรองวาผูตายไมมีคูสมรสและบุตรท้ังท่ีถูกตองและไมถูกตองตาม

กฎหมาย รวมท้ังไมเคยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมไว ณ ท่ีใดอีกเลย ถาปรากฏวามีทายาทหรือผูมีสิทธิเกิดข้ึน

เม่ือใด ขาพเจายินยอมคืนเงินท่ีไดรับไปโดยไมมีสิทธิและชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกทางราชการภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี

ขาพเจาไดรับทราบจากทางราชการ ท้ังนี้ ขาพเจาขอลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

      ลงชื่อ...................................................................(สามี/ภริยา) 

ลงชื่อ...........................................................................(บิดา) ลงชื่อ..........................................................................(มารดา) 

ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนท่ี 1) ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนท่ี 5) 

ลงชื่อ........................................................... (บุตรคนท่ี 2) ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนท่ี 6) 

ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนท่ี 3) ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนท่ี 7) 

ลงชื่อ.............................................................(บุตรคนท่ี 4) ลงชื่อ..............................................................(บุตรคนท่ี 8) 

ลงชื่อ............................................................................ ลงชื่อ........................................................................... 
     (ผูท่ีเสียชีวิตแสดงเจตนา)            (ผูท่ีเสียชีวิตแสดงเจตนา) 

 

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


