
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   

   



 

รายการสอบสวนบําเหน็จลูกจาง (ตาย) 

 

 คําถาม  คําตอบ 

ขอ 1 ผูตายเปนลูกจางประเภทใด  1  
 

ขอ 2 
 

ตายดวยสาเหตุใด  

1ก.ถาตายโดยสาเหตุปกติเชน โรคปจจุบัน

หรือปวยเจ็บใหสงสําเนาใบมรณบัตร 

2.ถาเปนกรณีสาบสูญใหสงคําสั่งศาลแสดง

การสาบสูญไปดวย 

3. ถาตายดวยเหตุอ่ืนซ่ึงมิใชกรณี 1 หรือ 2 

ใหส งสํ า เนามรณบัตรและหลักฐานการ

สอบสวนสาเหตุท่ีตายไปดวย (รายงานการ

สอบสวนของคณะกรรมการ หรือรายงานการ

สอบสวนของพนักงานสอบสวน ไมใชบันทึก

ประจําวัน) 

 

2.  
 

ตายดวย

...........................................................................

...........................................................................

ไดสงหลักฐาน คือ

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

.......................................................................... 

มาดวยแลว 

 

ขอ 3 
 

บิดามารดา 

1.ยังมีชีวิตอยู ท้ังสองคนหรือคนหนึ่งคนใด 

ตายเม่ือใดหรือตายท้ังหมดเม่ือใด 

2.ถาตายสงสําเนามรณบัตรไปดวย ถาไมมี

สําเนามรณบัตรตองใหบุคคลท่ีเชื่อถือได 

รับรองการตายและสงใบรับรองไปดวย 

3.บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันหรือไมให

สงหลักฐานการจดทะเบียนสมรส ถามิไดจด

ทะเบียนสมรส แตสมรสกันกอนวัน ท่ี  1 

ตุลาคม 2478 ใหบุคคลท่ีเชื่อถือไดรับรองการ

สมรสและส ง ใบรับรองพรอมกับสํ า เนา

ทะเบียนบาน 

 

3 
 

ชื่อบิดา...............................................................

(ยังมีชีวิตอยู)....................................................... 

ตายเม่ือ.............................................................. 

ชื่อมารดา........................................................... 

(ยังมีชีวิตอยู).................................................... 

ตายเม่ือ............................................................. 

ไดสงหลักฐานคือ........................................... 

บิดามารดา (จด,มิไดจด)................................... 

ทะเบียนสมรส.................................................... 

ไดสงหลักฐานคือ............................................... 

.......................................................................... 

มาดวยแลว 
 

ขอ 4 
 

มีสามีภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

ถามีชื่อใด 

 

4 
 

สามี/ภรรยา ชื่อ............................................ 

........................................................................ 



 คําถาม  คําตอบ 

ขอ 5 ภรรยา 5 ........................................................................... 

 (1) มีท้ังหมดก่ีคน 

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

มีผูรับรองวา สมรสกอน ป.พ.พ.และสง

ใบรับรองไปดวย 

(3) หลัง ป.พ.พ.มีภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรส

ก่ีคน ชื่อใด สงหลักฐานการจดทะเบียน

สมรสไปดวย 

(4) ผูใดตายสงสําเนาใบมรณบัตรไปดวย ถา

ไมมีสําเนาใบมรณบัตร ตองมีผูรับรอง 

(5) มีการหยาหรือไม เม่ือใด และการหยานั้น

ถูกตองตามกฎหมายท่ีใชอยูขณะนั้น

หรือไม สงหลักฐานการหยาไปดวย ถา

หยากอน ป.พ.พ.ตองมีผูรับรองและสง

ใบรับรองไปดวย 

 1........................................................................ 

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

...........................................................................

........................................................................... 

3.........................................................................

...........................................................................

.......................................................................... 

4.........................................................................

.......................................................................... 

5.........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... 

 

ขอ 6 บุตร  6 1.มี.......................คน 

 (1) บุตรเกิดจากภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย

ก่ีคน ชื่อใด มารดาชื่อใด 

(2) บุตรเกิดจากภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย

ก่ีคน ชื่อใด มารดาชื่อใด ศาลสั่งหรือบิดา

จดทะเบียนรับเปนบุตรแลวหรือไม สง

สํ า เนา คําสั่ งศาลหรือสํ า เนาการจด

ทะเบียนไปดวย 

(3) มีบุตรบุญธรรมก่ีคน ชื่อใด สงสําเนาการ

จดทะเบียนไปดวย 

(4) มีบุตรท่ีพิการหรือทุพพลภาพ หรือไม   

ชื่อใด สงใบรับรองแพทยไปดวย 

 ชื่อ..................................................................... 

........................................................................... 

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

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... 

3.........................................................................

........................................................................... 

4.........................................................................

........................................................................... 

ขอ 7 ในกรณีบุตรทุกคนใหสงสําเนาสูติบัตร และ

สําเนาทะเบียนบาน 

7 ไดสง................................................................... 

......................................................................... 

ขอ 8 ผูตายเปนผู ตองห ามตามขอ 7 (7)  แห ง

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จ

ลูกจาง พ.ศ.2519 หรือไม 

8 ...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... 



 คําถาม  คําตอบ 

ขอ 9 ผูใดขอรับบําเหน็จทางใด 9 ........................................................................... 

ขอ 10 ใหสวนราชการใดเปนผูเบิกจายให 10 ........................................................................... 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว 

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

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

ขอรับรองวามีทายาทโดยชอบตามกฎหมายจํานวน.........................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) 


