แบบ 5309
แบบขอรับบํานาญพิเศษและหรื อบําเหน็จตกทอดกรณี ถึงแก่ความตาย
สํ าหรับส่ วนราชการเจ้ าสั งกัดหรือจังหวัด
ที่.............../...............

..........................................................
รหัสหน่วยงาน/จังหวัด 
วันที่....................................................

เรื่ อง ขอให้สงั่ จ่ายจ่าย.............................................
เรี ยน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
โปรดพิจารณาสั่งจ่าย  บํานาญพิเศษ  บําเหน็จตกทอด ตาม  พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังคําขอข้างล่าง และขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบคําขอนี้ถูกต้อง และยังไม่เคยขอเงินดังกล่าวมาก่อนแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้ส่ง  สมุด/แฟ้ มประวัติ
และเอกสารรวม ................ ฉบับ มาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)......................................................................(1)
(......................................................................)
ตําแหน่ง......................................................................
.............................................
โทร. ...................................
ข้ อความเกีย่ วกับผู้ตาย
 ยศ...............................  คํานําหน้า ...................... ชื่อ .................................................นามสกุล....................................................
ประเภทการขอรับ
วันเดือนปี เกิด(2)
วันเดือนปี ที่เริ่ มนับเป็ นเวลา
วันเดือนปี ที่ตาย
........./............/.......
ราชการ
........./............/........
04  บํานาญพิเศษ
 บําเหน็จตกทอด
.
........./............/........
สถานภาพผูต้ าย
สถานภาพผูต้ าย
ตําแหน่ง............................................................................
1  ข้าราชการ
1  ข้าราชการประจํา (พ.ร.บ. 2494)
2  พลฯ กองประจําการ
3  อาสาสมัคร อส. อส.ทพ.
ลักษณะการปฏิบตั ิงาน
1  ยามปกติ
2  ปฏิบตั ิราชการเสี่ ยงภัย
3  ปฏิบตั ิตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม

2  ข้าราชการบํานาญ
 เคยรับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว
 ไม่เคยรับบําเหน็จดํารงชีพ
3  ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
4  ข้าราชการประจํา (กบข.)

ขอรับเงินทาง
(3)

ส่ วนราชการที่สังกัดครั้งสุ ดท้าย
กรม....................................................................................
รหัส 
กระทรวง...........................................................................
จังหวัด...............................................................................
รหัส 
ผูต้ ายสมรส.............ครั้ง ชื่อคู่สมรส
1..............................................................
2..............................................................
3..............................................................

เริ่ มจ่ายตั้งแต่ ................../......................./...........................
(สําหรับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางกรอก)
ส่ วนกลางที่กรม.....................................................
รหัส 
ส่ วนภูมิภาคที่จงั หวัด..............................................
รหัส 
หน่วยงานผูเ้ บิก .......................................................


สาเหตุการตาย
(4)
 ป่ วยเจ็บ
 อื่น ๆ ระบุ ........................................................
วันเดือนปี ที่สมรส (5)
............/................./.............
............/................./.............
............/................./............

ขาดจากการสมรสด้วยเหตุ (6)
 ตาย  หย่า  ศาลสั่งเมื่อ ......./......../........
 ตาย  หย่า  ศาลสั่งเมื่อ ......./......../........
 ตาย  หย่า  ศาลสั่งเมื่อ ......./......../........

บิดา ชื่อ ..............................................................................
 มีชีวติ อยู่  ตาย เมื่อ ............../...................../.....................
มารดา ชื่อ ..............................................................................
 มีชีวติ อยู่  ตาย เมื่อ ................../................../....................
บุตร  มี จํานวน ......................................คน  ไม่มี (8)
บุคคลซึ่งผูต้ ายแสดงเจตนาให้เป็ นผูร้ ับ  มี จํานวน ...........................................คน  ไม่มี (9)
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ดูคาํ อธิบายหน้า 4

(7)

ผูม้ ีสิทธิ รับเงิน (10)
กรณี ขอรับเงินต่างสถานที่กนั (1)
รหัส
101
102
201
202
301
302
303
304
305
311
401
411
501
502
503

ความสัมพันธ์

ชื่อ สกุล

วันเดือนปี เกิด

บิดา
มารดา
สามี
ภริ ยา
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตรบุญธรรม
ผูอ้ ุปการะ
ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ
ผูซ้ ่ ึ งผูต้ ายแสดงเจตนาไว้
ผูซ้ ่ ึ งผูต้ ายแสดงเจตนาไว้
ผูซ้ ่ ึ งผูต้ ายแสดงเจตนาไว้

จังหวัด

หน่วยงานผูเ้ บิก



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 



รหัส 

สําหรับเจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลาง
กรอก
สถานภาพ
จ่าย
กัน
1
2

คํารับรองของผูข้ อ (12)
เขียนที่...........................................
วันที่............................................................
ข้าพเจ้าทําหนังสื อรับรองไว้ต่อ...................................................................................ว่า ข้อความที่ปรากฏในเรื่ องราวนี้ถกู ต้องตามความเป็ นจริ ง และไม่มีทายาท
หรื อผูม้ ีสิทธิ เหลืออยูอ่ ีก ถ้าปรากฏว่ามีทายาทหรื อผูม้ ีสิทธิ เกิดขึ้นเมื่อใด ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินที่ได้รีบไปโดยไม่มีสิทธิ และชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ขา้ พเจ้าได้รับทราบจากทางราชการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)...............................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)...................................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)...............................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)...................................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)...............................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)...................................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)...............................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)...................................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ).................................................................พยาน
(ลงชื่อ)...................................................................พยาน
ที่อยูข่ องผูข้ อ...................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................................โทร..............................................
(10), (11), (12) ดูคาํ อธิ บายหน้า 4

รหัส
01

51
52
53
54
61

เวลาราชการ
เวลาปกติ 1 ...................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................
เวลาทวีคูณ ปราบปรามคอมมิวนิสต์...........................................................................................................
”
ปฏิบตั ิราชการลับ......................................................................................................................
”
ปฏิบตั ิราชการสงครามเวียดนาม................................................................................................
”
ปฏิบตั ิราชการพิเศษ...................................................................................................................
”
ปฏิบตั ิราชการตามแผนป้ องกันประเทศ.....................................................................................
เวลาทวีคูณ กฎอัยการศึก พ.ศ. 2500 (17 ก.ย. 00 – 3 ต.ค. 00) .......................................................................
”
”
พ.ศ. 2500 (17 ก.ย. 00 – 9 ต.ค. 01) ......................................................................
”
”
พ.ศ. 2501 (21 ต.ค. 01 – 28 ต.ค. 08) .................................................................
”
”
พ.ศ. 2519 (7 ต.ค. 19 – 3 ต.ค. 00) .....................................................................
”
”
พ.ศ. 2534 (23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34) .....................................................................
เวลาทวีคูณอื่น ๆ ..........................................................................................................................................
เวลาระหว่างรับเบี้ยหวัด นับ 1 ใน 4 ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หนีหรื อขาดราชการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/2...................................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/3..................................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/4..................................
ตัด ป่ วย ลา หนี ขาด ศึกษาต่อ ระหว่างประกาศกฎอัยการศึก........................วัน...................................

ตั้งแต่
.........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

ถึง
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
...........................

รหัส
71
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

อัตราเงินเดือน/อัตราบํานาญ
เงินเดือนสุ ดท้ายเดือนละ (สําหรับผูไ้ ม่สมัครเข้าเป็ นสมาชิก กบข.)...................................................................................................
เบิกลด .............................................................................................................................................................................................
เงินเพิ่ม พ.ด.ร.ส..................................................................................................................................................................................
พ.ส.ร.....................................................................................................................................................................................
พ.น.บ....................................................................................................................................................................................
พ.ก.ร.....................................................................................................................................................................................
พ.ป.ม......................................................................................................................................................................................
พ.ล.ฐ......................................................................................................................................................................................
พ.ป.อ.....................................................................................................................................................................................
พ.ต.อ......................................................................................................................................................................................
ผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องปรับบรรยากาศ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

บาท
............................
.............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
.............................

14
15
16
17
18
22
23
24
25
26
38
41

หมายเหตุ การขอรับบํานาญพิเศษหรื อขอรับบําเหน็จตกทอดข้าราชการบํานาญตายไม่ตอ้ งกรอกเวลาราชการ

การกรอกแบบคําขอ 5309
(1) หัวหน้าส่ วนราชการเจ้าสังกัด หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดลงนาม
(2) วัน เดือน ปี ให้กรอกเป็ นตัวเลขตามปี ปฏิทิน
(3) กรณี ขอรับทางส่ วนกลาง ให้ระบุส่วนราชการเจ้าสังกัดระดับกรม และรหัสหน่วยงาน
กรณี ขอรับทางส่ วนภูมิภาค ให้ระบุจงั หวัดที่ขอรับและรหัสจังหวัด รวมทั้งระบุชื่อหน่วยงานผูเ้ บิกด้วย
(4) สาเหตุการตาย ก. ตายด้วยเหตุปกติ เช่น โรคปั จจุบนั หรื อป่ วยเจ็บ ให้ส่งสําเนามรณบัตรไปด้วย
ข. ถ้าตายด้วยเหตุอื่นซึ่ งมิใช่กรณี ก. ให้ส่งหลักฐานการสอบสวนถึงสาเหตุที่ตายไปด้วย
(5) ถ้าเป็ นภริ ยาหรื อสามี ซึ่ งสมรสก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ คือก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 ให้ส่งใบรับรองของผูท้ ี่เชื่อถือได้ไปด้วย ถ้าสมรส
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2478 เป็ นต้นมา ให้ส่งสําเนาการจดทะเบียนสมรสไปด้วย
(6) ถ้าขาดจากการสมรสโดย
1. ตายให้ส่งสําเนามรณบัตร แต่ถา้ ไม่สามารถส่ งสําเนามรณบัตรได้ ให้ส่งคํารับรองของบุคคลที่เชื่อถือได้ไปด้วย
2. หย่า
ก. หย่าก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ให้ส่งสําเนาหนังสื อหย่า หรื อคํารับรองของผูท้ ี่เชื่อถือได้หรื อคํารับรองของเจ้าตัวว่าได้อย่าขาดจากการสมรส
ไปด้วย
ข. สมรสก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หย่าภายหลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ส่งสําเนาหนังสื อหย่า หรื อสําเนาทะเบียนหย่า หรื อสําเนา
คําสั่งศาลไปด้วย
ค. สมรสหลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้วหย่า ต้องส่ งสําเนาทะเบียนหย่าหรื อสําเนาคําสั่งศาลไปด้วย
(7) ก. กรณี บิดามารดาซึ่ งสมรสภายหลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ให้ส่งสําเนาทะเบียนสมรสไปด้วย
ข. กรณี บิดามารดาตาย ให้ส่งสําเนามรณบัตร หรื อคํารับรองของบุคคลที่เชื่อถือได้ไปด้วย
(8) ก. กรณี บุตร ให้แจ้งเฉพาะบุตรที่ยงั มีชีวิตอยูใ่ นขณะที่ขา้ ราชการประจํา หรื อทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด หรื อข้าราชการบํานาญตาย และให้ส่งบันทึกแจ้งวันเดือนปี เกิด
ทางสุ ริยคติทุกคน ถ้าบุตรคนใดตายหลังจากนั้น ให้แจ้งวันเดือนปี ที่ตายไปด้วย
อนึ่ง เฉพาะบุตรที่มีสิทธิ ให้ส่งสําเนาทะเบียนซึ่ งแสดงวันเดือนปี เกิดทางสุ ริยคติโดยครบถ้วนไปด้วย แต่ถา้ วันเดือนปี เกิดไม่ครบถ้วน ให้ส่งสําเนาสู ติ
บัตรหรื อใบรับรองของทางราชการไปด้วย
ข. กรณี บุตรที่พิการทุพพลภาพ (สําหรับกรณี บาํ นาญพิเศษ) ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนและบันทึกรับรองไปด้วยว่าพิการทุพพลภาพตั้งแต่เมื่อใด พร้อมกับให้ส่งใบรับรอง
ของแพทย์ซ่ ึ งรับรองว่าได้ทุพพลภาพจริ งไปด้วย
ค. กรณี บุตรบุญธรรม ให้ส่งสําเนาการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไปด้วย
ง. บุตรที่ศาลสัง่ ให้เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ส่งสําเนาคําสัง่ ศาลไปด้วย
จ. กรณี บุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองเป็ นบุตร ให้ส่งสําเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรไปด้วย
(9) กรณี ผตู ้ ายไม่มีทายาทที่จะได้รับบําเหน็จตกทอด คือ บิดามารดา สามีภริ ยา หรื อบุตร แต่มีบุคคลซึ่ งผูต้ ายได้แสดงเจตนาไว้ ให้ส่งแบบหนังสื อแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับ
บําเหน็จตกทอด และสําเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าวไปด้วย
(10) กรณี ผตู ้ ายไม่มีทายาท คือ บิดามารดา สามีภริ ยา หรื อบุตร แต่มีผอู ้ ุปการะหรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะให้ส่งใบรับรองการอุปการะของผูท้ ี่เชื่อถือได้ และหลักฐานที่เจ้า
กระทรวงกําหนดส่ วนบํานาญพิเศษไปด้วย
(11) ถ้าทายาทแยกขอรับเงินต่างสถานที่กนั ให้ระบุจงั หวัดที่ขอรับ รหัสจังหวัดและชื่อหน่วยงานผูเ้ บิกตามความประสงค์ แต่ถา้ ทายาทขอรับเงินเพิ่มที่เดียวกันซึ่ งได้ระบุ
ไว้แล้วตาม (3) ก็ไม่ตอ้ งกรอกในส่ วนนี้
(12) ก. กรณี ทายาทผูม้ ีสิทธิ หลายคน โดยปกติให้ลงชื่อขอรวมกันในฉบับเดียว หากกรอกไม่พอให้ใช้ใบแทรก เว้นแต่กรณี จาํ เป็ นจะแบกขอคนละฉบับก็ได้
ข. กรณี ผมู ้ ีสิทธิ เป็ นผูเ้ ยาว์ ผูไ้ ร้ความสามารถ หรื อผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ ให้ผแู ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์แล้วแต่กรณี เป็ นผูล้ งชื่อขอแทน

หมายเหตุ ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง  ที่ใช้

