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แบบขอรับบาํนาญพิเศษและหรือบาํเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย 
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เรียน  อธิบดีกรมบญัชีกลาง                                                                                                        พ.ร.บ. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 
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........./............/.......

. 
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ลกัษณะการปฏิบติังาน 
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           เคยรับบาํเหน็จดาํรงชีพไปแลว้ 
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                                         3.............................................................. 
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บุตร       มี  จาํนวน ......................................คน        ไม่มี  (8) 
บุคคลซ่ึงผูต้ายแสดงเจตนาใหเ้ป็นผูรั้บ     มี  จาํนวน ...........................................คน        ไม่มี    (9) 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ดูคาํอธิบายหนา้ 4 
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                                                                                                                                                                                                                 เขียนท่ี........................................... 
                                                                                                                                                                                   วนัท่ี............................................................ 
                            ขา้พเจา้ทาํหนงัสือรับรองไวต่้อ...................................................................................ว่า ขอ้ความท่ีปรากฏในเร่ืองราวน้ีถกูตอ้งตามความเป็นจริง และไม่มีทายาท
หรือผูมี้สิทธิเหลืออยูอี่ก ถา้ปรากฏวา่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิเกิดข้ึนเม่ือใด ขา้พเจา้ยินยอมคืนเงินท่ีไดรี้บไปโดยไม่มีสิทธิและชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ทางราชการภายใน 30 วนั 
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                                                                                                      (ลงช่ือ).................................................................พยาน               
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                          ท่ีอยูข่องผูข้อ................................................................................................................................................................................................................... 
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การกรอกแบบคาํขอ  5309 
 

(1) หวัหนา้ส่วนราชการเจา้สังกดั หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนาม 
(2) วนั เดือน ปี ใหก้รอกเป็นตวัเลขตามปีปฏิทิน 
(3) กรณีขอรับทางส่วนกลาง ใหร้ะบุส่วนราชการเจา้สังกดัระดบักรม และรหสัหน่วยงาน 

กรณีขอรับทางส่วนภูมิภาค ใหร้ะบุจงัหวดัท่ีขอรับและรหสัจงัหวดั รวมทั้งระบุช่ือหน่วยงานผูเ้บิกดว้ย 
(4) สาเหตุการตาย ก. ตายดว้ยเหตุปกติ เช่น โรคปัจจุบนัหรือป่วยเจบ็ ใหส่้งสาํเนามรณบตัรไปดว้ย 

                        ข. ถา้ตายดว้ยเหตุอ่ืนซ่ึงมิใช่กรณี ก. ใหส่้งหลกัฐานการสอบสวนถึงสาเหตุท่ีตายไปดว้ย 
(5) ถา้เป็นภริยาหรือสามี  ซ่ึงสมรสก่อนประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์คือก่อนวนัท่ี  1 ตุลาคม 2478 ใหส่้งใบรับรองของผูท่ี้เช่ือถือไดไ้ปดว้ย ถา้สมรส 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2478 เป็นตน้มา ใหส่้งสาํเนาการจดทะเบียนสมรสไปดว้ย 
(6) ถา้ขาดจากการสมรสโดย 

1. ตายใหส่้งสาํเนามรณบตัร แต่ถา้ไม่สามารถส่งสาํเนามรณบตัรได ้ใหส่้งคาํรับรองของบุคคลท่ีเช่ือถือไดไ้ปดว้ย 
2. หยา่ 

ก. หยา่ก่อนประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ใหส่้งสาํเนาหนงัสือหยา่ หรือคาํรับรองของผูท่ี้เช่ือถือไดห้รือคาํรับรองของเจา้ตวัวา่ไดอ้ยา่ขาดจากการสมรส
ไปดว้ย 

ข. สมรสก่อนประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หยา่ภายหลงัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยส่์งสาํเนาหนงัสือหยา่ หรือสาํเนาทะเบียนหยา่ หรือสาํเนา
คาํสั่งศาลไปดว้ย 

ค. สมรสหลงัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้หยา่ ตอ้งส่งสาํเนาทะเบียนหยา่หรือสาํเนาคาํสั่งศาลไปดว้ย 
(7) ก. กรณีบิดามารดาซ่ึงสมรสภายหลงัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ใหส่้งสาํเนาทะเบียนสมรสไปดว้ย 

ข. กรณีบิดามารดาตาย ใหส่้งสาํเนามรณบตัร หรือคาํรับรองของบุคคลท่ีเช่ือถือไดไ้ปดว้ย 
(8) ก. กรณีบุตร ใหแ้จง้เฉพาะบุตรท่ียงัมีชีวิตอยูใ่นขณะท่ีขา้ราชการประจาํ  หรือทหารกองหนุนมีเบ้ียหวดั หรือขา้ราชการบาํนาญตาย และใหส่้งบนัทึกแจง้วนัเดือนปีเกิด

ทางสุริยคติทุกคน ถา้บุตรคนใดตายหลงัจากนั้น ใหแ้จง้วนัเดือนปีท่ีตายไปดว้ย 
  อน่ึง เฉพาะบุตรท่ีมีสิทธิใหส่้งสาํเนาทะเบียนซ่ึงแสดงวนัเดือนปีเกิดทางสุริยคติโดยครบถว้นไปดว้ย แต่ถา้วนัเดือนปีเกิดไม่ครบถว้น ใหส่้งสาํเนาสูติ
บตัรหรือใบรับรองของทางราชการไปดว้ย 
ข. กรณีบุตรท่ีพิการทุพพลภาพ (สาํหรับกรณีบาํนาญพิเศษ) ใหเ้จา้หนา้ท่ีสอบสวนและบนัทึกรับรองไปดว้ยวา่พิการทุพพลภาพตั้งแต่เม่ือใด พร้อมกบัใหส่้งใบรับรอง
ของแพทยซ่ึ์งรับรองวา่ไดทุ้พพลภาพจริงไปดว้ย 
ค. กรณีบุตรบุญธรรม ใหส่้งสาํเนาการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไปดว้ย 
ง. บุตรท่ีศาลสั่งใหเ้ป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหส่้งสาํเนาคาํสั่งศาลไปดว้ย 
จ. กรณีบุตรท่ีบิดาจดทะเบียนรับรองเป็นบุตร ใหส่้งสาํเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรไปดว้ย 

(9) กรณีผูต้ายไม่มีทายาทท่ีจะไดรั้บบาํเหน็จตกทอด คือ บิดามารดา สามีภริยา หรือบุตร แต่มีบุคคลซ่ึงผูต้ายไดแ้สดงเจตนาไว ้ใหส่้งแบบหนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บ
บาํเหน็จตกทอด และสาํเนาทะเบียนบา้นของบุคคลดงักล่าวไปดว้ย 

(10) กรณีผูต้ายไม่มีทายาท คือ บิดามารดา สามีภริยา หรือบุตร แต่มีผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะใหส่้งใบรับรองการอุปการะของผูท่ี้เช่ือถือได ้และหลกัฐานท่ีเจา้
กระทรวงกาํหนดส่วนบาํนาญพิเศษไปดว้ย 

(11) ถา้ทายาทแยกขอรับเงินต่างสถานท่ีกนั ใหร้ะบุจงัหวดัท่ีขอรับ รหสัจงัหวดัและช่ือหน่วยงานผูเ้บิกตามความประสงค ์แต่ถา้ทายาทขอรับเงินเพิ่มท่ีเดียวกนัซ่ึงไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ตาม (3) กไ็ม่ตอ้งกรอกในส่วนน้ี 

(12) ก. กรณีทายาทผูมี้สิทธิหลายคน โดยปกติใหล้งช่ือขอรวมกนัในฉบบัเดียว หากกรอกไม่พอใหใ้ชใ้บแทรก เวน้แต่กรณีจาํเป็นจะแบกขอคนละฉบบักไ็ด ้
ข. กรณีผูมี้สิทธิเป็นผูเ้ยาว ์ผูไ้ร้ความสามารถ หรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษแ์ลว้แต่กรณีเป็นผูล้งช่ือขอแทน 
 
 
หมายเหตุ  ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย    ในช่อง    ท่ีใช ้

 


