
แบบ 5309 
แบบขอรับบ ำนำญพิเศษและหรือบ ำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ควำมตำย 

ส ำหรับส่วนรำชกำรเจำ้สงักดัหรือจงัหวดั 

ท่ี........................../....................                                                                                                                                                                         ช่ือหน่วยงำน ............................................................                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                        วนัท่ี ............................................ 
เร่ือง       ขอใหส้ัง่จ่ำยเงิน…………………………… 
เรียน       อธิบดีกรมบญัชีกลำง 
                             โปรดพิจำรณำสัง่จ่ำย     บ ำนำญพิเศษ         บ ำเหน็จตกทอด          ตำม        พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ. 2494  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
                                                                                                                                                              พ.ร.บ. กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ดงัค ำขอขำ้งล่ำง และขอรับรองวำ่ขอ้มูลต่ำง  ๆท่ีปรำกฏในแบบค ำขอน้ีถูกตอ้ง และยงัไม่เคยขอเงินดงักล่ำวมำก่อนแต่อยำ่งใด พร้อมทั้งไดส่้ง   สมุด / แฟ้มประวติั  และเอกสำรประกอบค ำขอมำดว้ยแลว้ 
 
 
 

 
 
 

ขอ้ควำมเก่ียวกบัผูต้ำย 

ยศ............................................. ค  ำน ำหนำ้ ................................... ช่ือ-นำมสกุล................................................................................................... 
ต ำแหน่ง.....................................................................................................................................................................เลขประจ ำตวัประชำชน              

วนัเดือนปีเกิด …...../........./……....  (3) วนัเดือนปีท่ีเร่ิมนบัเวลาราชการ…….../…….../............... วนัเดือนปีท่ีตาย…................./........................../....................... 
  เร่ิมจ่ำยตั้งแต่…...................../........................../........................ 

ประเภทการขอรับ 

ประเภทเงิน สถานภาพผูต้าย ลกัษณะการปฏิบติังาน 
                    04 บ านาญพิเศษ  1 ขา้ราชการ 

 2 พลฯ กองประจ าการ 
 3 อาสาสมคัร อส. / อส.ทพ. 
 4 อำสำสมคัรท ำหนำ้ท่ีทหำรเป็นกำรชัว่ครำว 

 1  ยำมปกติ มำตรำ 41 (1) 
 2 ยำมเส่ียงภยั / ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีกระทรวงกลำโหมก ำหนด    
         มำตรำ 41 (2) 

                   05 บ าเหน็จตกทอด   1 ขา้ราชการประจ า (พ.ร.บ.2494) 
  2 ขา้ราชการประจ า (กบข.) 
  3 ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวดั 
  4 ผูรั้บบ านาญ 

 

ส่วนราชการทีสั่งกดัคร้ังสุดท้าย 
กรม  .....................................................................  
กระทรวง ............................................................. 
จงัหวดั ................................................................. 

ขอรับเงนิทาง (4) 
 ส่วนกลางท่ีกรม....................................................                                                                                                                  
 ส่วนภูมิภาคท่ีจงัหวดั...........................................  
ช่ือหน่วยงานผูเ้บิก.....................................................       

         สาเหตุการตาย        
  ป่วยเจ็บ 
  อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................(5) 

ผู้ตายสมรส...........คร้ัง   ช่ือคู่สมรส 
1..................................................................................... 
2.................................................................................... 
3.................................................................................... 

วนัเดอืนปีทีส่มรส (6) 
…….../…….../............... 
…….../…….../............... 
…….../…….../............... 

วนัทีข่าดจากการสมรสด้วยเหตุ (7) 
 ตาย......./......../........       หยา่....../......../........  ศาลสัง่เม่ือ ....../......../....... 
 ตาย......./......../........       หยา่....../......../........  ศาลสัง่เม่ือ ....../......../....... 
 ตาย......./......../........       หยา่....../......../........  ศาลสัง่เม่ือ ....../......../....... 

บิดา  ช่ือ  ………………………………………………………        มีชีวิตอยู ่                   ตำย     เม่ือ   ................................................... 
มารดา ช่ือ  ...................................................................................          มีชีวิตอยู ่                  ตำย     เม่ือ   ...................................................         (8) 

บุตร                                                             ไม่มี           มี   จ ำนวน    ………   คน    (9)            

บุคคลซ่ึงผู้ตายแสดงเจตนาไว้                     ไม่มี           มี   จ ำนวน    ………   คน   (10) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  ดูค  ำอธิบำยหนำ้ 4 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

(ลงช่ือ)............................................................................(1) 
       (...........................................................................) 

ต ำแหน่ง....................................................................... 
 (ลงช่ือ).............................................(2) เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 

          (..........................................................) 
    โทร........................................................... 
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ผู้มสิีทธิรับเงนิ  (11) 

ความสมัพนัธ์ ช่ือ   นามสกุล วนั  เดือน  ปีเกิด 

สถานภาพการขอ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ในช่องท่ีใช)้ 

จ่าย กนัส่วน 
บิดา     
มารดา     
คู่สมรส     
บุตร     
บุตร     
บุตร     
บุตร     
บุตร     
บุตร     
บุตร     
บุตร     
บุตรบุญธรรม     
บุตรบุญธรรม     
ผูอ้ยูใ่นอุปกำระ     
ผูอ้ยูใ่นอุปกำระ     
บุคคลซ่ึงผูต้ำยแสดงเจตนำไว ้     
บุคคลซ่ึงผูต้ำยแสดงเจตนำไว ้     
บุคคลซ่ึงผูต้ำยแสดงเจตนำไว ้     
บุคคลซ่ึงผูต้ำยแสดงเจตนำไว ้     

ค ารับรองของผู้ขอ (12) 

                                                                                                                                                                                                          เขียนท่ี  ................................................................................ 
                                                                                                                                                                  วนัท่ี ............................................... 
                  ขำ้พเจำ้ท ำหนงัสือรับรองไวต่้อ (ส่วนรำชกำร) ............................................................. วำ่  ขอ้ควำมท่ีปรำกฏในเร่ืองรำวน้ีถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง และไม่มีทำยำทหรือผูมี้สิทธิเหลืออยูอี่ก  
ถำ้ปรำกฏว่ำมีทำยำทหรือผูมี้สิทธิเกิดข้ึนเม่ือใด  ขำ้พเจำ้ยินยอมคืนเงินท่ีไดรั้บไปโดยไม่มีสิทธิและชดใช้ค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแก่ทำงรำชกำรภำยใน  30  วนั  นบัจำกวนัท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบจำก 
ทำงรำชกำร  ทั้งน้ี  ขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำนแลว้ 

                   (ลงช่ือ)..............................................................................ผูข้อ                                                        (ลงช่ือ)............................................................................ผูข้อ                                                            

                   (ลงช่ือ)..............................................................................ผูข้อ                                                        (ลงช่ือ)............................................................................ผูข้อ                                                                                                    

                   (ลงช่ือ)..............................................................................ผูข้อ                                                        (ลงช่ือ)............................................................................ผูข้อ                                                            

                   (ลงช่ือ)..............................................................................ผูข้อ                                                        (ลงช่ือ)......................... ...................................................ผูข้อ    

                                                                                               (ลงช่ือ).................................................................................พยำน  

                                                                                               (ลงช่ือ).................................................................................พยำน  

ท่ีอยูข่องผูข้อ........................................................................................................................................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ..........................................รหสัไปรษณีย ์............................................  โทร.................................................   

(11)  (12)  ดูค  ำอธิบำยหนำ้ 4 
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รหสั เวลำรำชกำร ตั้งแต ่ ถึง 
01 เวลาปกติ 1.   
  2.    
  3.   
  4.   
14 เวลาทวีคูณ ปราบปรามคอมมิวนิสต ์   
15        ” ปฏิบติัราชการลบั   
16        ” ปฏิบติัราชการสงครามเวียดนาม   
17        ” ปฏิบติัราชการพิเศษ   
18        ” ปฏิบติัราชการตามแผนป้องกนัประเทศ   
22        ” กฎอยัการศึก พ.ศ.2500 (17 ก.ย.00 – 3 ต.ค.00)   
23        ” กฎอยัการศึก พ.ศ.2500 (17 ก.ย.00 – 9 ม.ค.01)   
24        ” กฎอยัการศึก พ.ศ.2501 (21 ต.ค.01 –28 ต.ค.08)   
25        ” กฎอยัการศึก พ.ศ.2519 (7 ต.ค.19 – 5 ม.ค.20)   
26        ” กฎอยัการศึก พ.ศ.2534 (23 ก.พ.34 – 2 พ.ค.34)   
28        ” กฎอยัการศึก พ.ศ.2547 (26 ม.ค.47 – 30 ก.ย.47)   
29        ” กฎอยัการศึก พ.ศ. 2549 (19 ก.ย.49 - 26 ม.ค. 50)   
30        ” กฎอยัการศึก พ.ศ.2557 (20 พ.ค.57 – 1 เม.ย.58)   
38 เวลาทวีคูณอ่ืน ๆ   
41 เวลาระหวา่งรับเบ้ียหวดั นบั 1 ใน 4   
51 ตดั        ลา       พกัราชการ      ให้ออกจากราชการไวก่้อน        หนีหรือขาดราชการ โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน   
52 ตดั        ลา       พกัราชการ      ให้ออกจากราชการไวก่้อน       โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน 1/2   
53 ตดั        ลา       พกัราชการ      ให้ออกจากราชการไวก่้อน       โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน 1/3   
54 ตดั        ลา       พกัราชการ      ให้ออกจากราชการไวก่้อน       โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน 1/4   
61 ตดั  ป่วย  ลา  หนี  ขาด  ศึกษาต่อ  ระหวา่งประกาศกฎอยัการศึก .................. วนั   

รหัส อตัราเงนิเดอืน/บ านาญ บาท 
71 เงินเดือนเดือนสุดทำ้ยเดือนละ  

75 บ ำนำญเดือนละ  

76 บ ำนำญพิเศษทุพพลภำพเดือนละ  

79 เบิกลด  

80 เงินเพ่ิม พ.ต.ร.ส  

81        ”    พ.ส.ร.  

82        ”    พ.น.บ  

83        ”    พ.ต.ร.  

84        ”    พ.ป.ผ.  

85        ”    พ.ล.ฐ.  

86        ”    พ.ป.อ.  

87        ”    พ.ค.บ.  

88        ”   ค่ำฝ่ำอนัตรำยของผูป้ฏิบติังำนในห้องปรับบรรยำกำศ   

89   

 

หมายเหต ุ  กำรขอรับบ ำนำญพิเศษหรือขอรับบ ำเหน็จตกทอดผูรั้บบ ำนำญตำยไม่ตอ้งกรอกเวลำรำชกำร 
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การกรอกแบบค าขอ  5309 
 

(1) หวัหนำ้ส่วนรำชกำรเจำ้สงักดั  หรือผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัลงนำม 
(2) เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 
(3) วนั เดือน ปี ใหก้รอกเป็นตวัเลขตำมปีปฏิทิน 
(4) กรณีขอรับทำงส่วนกลำง  ใหร้ะบุส่วนรำชกำรเจำ้สงักดัระดบักรม  

กรณีขอรับทำงส่วนภูมิภำค   ใหร้ะบุจงัหวดั รวมทั้งระบุช่ือหน่วยงำนผูเ้บิกดว้ย 
(5) สำเหตุกำรตำย   ก. ตำยดว้ยเหตุปกติ  เช่น  โรคปัจจุบนัหรือเจ็บป่วย  ใหส่้งส ำเนำมรณบตัรไปดว้ย 

      ข. ถำ้ตำยดว้ยเหตุอ่ืนซ่ึงมิใช่กรณี ก.  ใหส่้งหลกัฐำนกำรสอบสวนถึงสำเหตุท่ีตำยไปดว้ย 
(6) ถำ้เป็นภริยำหรือสำมี  ซ่ึงสมรสก่อนประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ คือก่อนวนัท่ี  1  ตุลำคม  2478  ให้ส่งใบรับรองของผูท่ี้เช่ือถือไดไ้ปดว้ย  

ถำ้สมรส   ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม   2478  เป็นตน้มำ  ใหส่้งส ำเนำกำรจดทะเบียนสมรสไปดว้ย 
(7) ถำ้ขำดจำกกำรสมรสใหร้ะบุวนัท่ี โดย 

1. ตำย ใหส่้งส ำเนำมรณบตัร  แต่ถำ้ไม่สำมำรถส่งส ำเนำมรณบตัรได ้ ใหส่้งค ำรับรองของบุคคลท่ีเช่ือถือไดไ้ปดว้ย 
2. หยำ่ 

ก. หยำ่ก่อนประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ใหส่้งส ำเนำหนงัสือหยำ่  หรือค ำรับรองของผูท่ี้เช่ือถือไดห้รือค ำรับรองของเจำ้ตวัวำ่ไดห้ยำ่ขำดจำกกำร
สมรสไปดว้ย 

ข. สมรสก่อนประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ หยำ่ภำยหลงัประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ใหส่้งส ำเนำหนงัสือหยำ่  หรือส ำเนำทะเบียนหยำ่ หรือ
ส ำเนำค ำสัง่ศำลไปดว้ย 

ค. สมรสหลงัประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยแ์ลว้หยำ่  ใหส่้งส ำเนำทะเบียนหยำ่หรือส ำเนำค ำสัง่ศำลไปดว้ย 
(8) ก. กรณีบิดำมำรดำซ่ึงสมรสภำยหลงัประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ ใหส่้งส ำเนำทะเบียนสมรสไปดว้ย 

ข. กรณีบิดำมำรดำตำย  ใหส่้งส ำเนำมรณบตัร หรือค ำรับรองของบุคคลท่ีเช่ือถือไดไ้ปดว้ย 
(9) ก. กรณีบุตร ใหแ้จง้เฉพำะบุตรท่ียงัมีชีวติอยูใ่นขณะท่ีขำ้รำชกำรประจ ำ หรือทหำรกองหนุนมีเบ้ียหวดั หรือผูรั้บบ ำนำญตำย ใหส่้งส ำเนำทะเบียนบำ้น   

     เพื่อใหท้รำบวนัเดือนปีเกิด ถำ้บุตรคนใดตำยหลงัจำกนั้นใหส่้งส ำเนำมรณบตัรดว้ย 
ข. กรณีบุตรท่ีพิกำรทุพพลภำพ (ส ำหรับกรณีรับบ ำนำญพิเศษ) ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสอบสวนและบนัทึกรับรองไปดว้ยวำ่พิกำรทุพพลภำพตั้งแต่เม่ือใด  พร้อมกบัให ้
     ส่งใบรับรองของแพทยซ่ึ์งรับรองวำ่ไดทุ้พพลภำพจริงไปดว้ย 
ค. กรณีบุตรบุญธรรม  ใหส่้งส ำเนำกำรจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไปดว้ย 
ง. บุตรท่ีศำลสัง่ใหเ้ป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมำย  ใหส่้งส ำเนำค ำสัง่ศำลไปดว้ย 
จ. กรณีบุตรท่ีบิดำจดทะเบียนรับรองเป็นบุตร  ใหส่้งส ำเนำกำรจดทะเบียนรับรองบุตรไปดว้ย 

(10) กรณีผูต้ำยไม่มีทำยำทท่ีจะไดรั้บบ ำเหน็จตกทอด  คือ บิดำ มำรดำ สำมี ภริยำ หรือบุตร แต่มีบุคคลซ่ึงผูต้ำยไดแ้สดงเจตนำไว ้ ใหส่้งแบบหนงัสือแสดงเจตนำระบุตวัผูรั้บบ ำเหน็จตกทอด   
และส ำเนำทะเบียนบำ้นของบุคคลดงักล่ำวไปดว้ย 

(11) กรณีผูต้ำยไมมี่ทำยำท คือ บิดำ มำรดำ สำมีภริยำ หรือบุตร แต่มีผูอุ้ปกำระหรือผูอ้ยูใ่นอุปกำระใหส่้งใบรับรองกำรอุปกำระของผูท่ี้เช่ือถือได ้และหลกัฐำนท่ีเจำ้กระทรวงก ำหนดส่วน
บ ำนำญพิเศษไปดว้ย 

 (12)   ก. กรณีทำยำทผูมี้สิทธิหลำยคน  โดยปกติใหล้งช่ือขอรวมกนัในฉบบัเดียว  หำกกรอกไม่พอใหใ้ชใ้บแทรก  เวน้แต่กรณีจ ำเป็นจะแยกขอคนละฉบบักไ็ด ้
ข. กรณีผูมี้สิทธิเป็นผูเ้ยำว ์ผูไ้ร้ควำมสำมำรถ หรือผูเ้สมือนไร้ควำมสำมำรถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบำล หรือผูพ้ิทกัษ ์แลว้แต่กรณี เป็นผูล้งช่ือขอแทน 

 
หมายเหตุ     ใหใ้ส่เคร่ืองหมำย      ในช่อง      ท่ีใช ้

 
 

 
 
 
 


