
 
แบบขอรับบ ำเหน็จตกทอด กรณผู้ีรับบ ำเหน็จรำยเดอืนหรือผู้รับบ ำเหน็จพเิศษรำยเดอืนถงึแก่ควำมตำย 

ส ำหรับส่วนรำชกำรเจำ้สงักดัหรือจงัหวดั 

ท่ี........................../....................                                                                                                                                                                         ช่ือหน่วยงำน ............................................................                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                        วนัท่ี ............................................ 
เร่ือง       ขอใหส้ัง่จ่ำยเงิน………………….. 
เรียน       อธิบดีกรมบญัชีกลำง 
                             โปรดพิจำรณำสัง่จ่ำยบ ำเหน็จตกทอด            กรณีผูรั้บบ ำเหน็จรำยเดือนตำย                      กรณีผูรั้บบ ำเหน็จพิเษรรำยเดือนตำย   ตำมค ำขอขำ้งล่ำงน้ี     
และขอรับรองวำ่ขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีปรำกฏในแบบค ำขอน้ีถูกตอ้งและยงัไม่เคยขอเงินดงักล่ำวมำก่อนแต่อยำ่งใด  พร้อมทั้งไดส่้งเอกสำรรวม...............................ฉบบั   มำดว้ยแลว้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ขอ้ควำมเก่ียวกบัผูต้ำย 

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

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

ประเภทการขอรับ      บ าเหน็จตกทอด  สถานภาพผู้ตาย    ผูรั้บบ าเหน็จรายเดือน 
     ผูรั้บบ าเหน็จพิเศษรายเดือน 

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

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

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

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

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

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

บิดำ  ช่ือ  ………………………………………………………        มีชีวิตอยู ่                   ตำย     เม่ือ   ................................................... 
มำรดำ ช่ือ  ...................................................................................          มีชีวิตอยู ่                  ตำย     เม่ือ   ...................................................         (8) 

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

บุคคลซ่ึงผู้ตำยแสดงเจตนำไว้       ไมมี่           มี   จ ำนวน    ………   คน   (10) 

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

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

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

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

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

ความสัมพนัธ์ ช่ือ   นามสกลุ วนั  เดอืน  ปีเกดิ 

สถานภาพการขอ 
(ใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่องที่ใช้) 

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

ค ำรับรองของผู้ขอ (12) 

                                                                                                                                                                                                          เขียนท่ี  ................................................................................  
                                                                                                                                                                  วนัท่ี ............................................... 
                  ขำ้พเจำ้ท ำหนงัสือรับรองไวต่้อ (ส่วนรำชกำร) ...................................................................... วำ่  ขอ้ควำมท่ีปรำกฏในเร่ืองรำวน้ีถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง และไม่มีทำยำทหรือผูมี้สิทธิเหลืออยูอี่ก  
ถำ้ปรำกฏวำ่มีทำยำทหรือผูมี้สิทธิเกิดข้ึนเม่ือใด  ขำ้พเจำ้ยนิยอมคืนเงินท่ีไดรั้บไปโดยไม่มีสิทธิและชดใชค่้ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแก่ทำงรำชกำรภำยใน  30  วนั  นบัจำกวนัท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบจำกทำงรำชกำร  
ทั้งน้ี  ขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำนแลว้ 

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

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

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

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

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

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

ท่ีอยูข่องผูข้อ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................รหสัไปรรณีย ์............................................  โทร................................. ................   

(11) (12)  ดูค  ำอธิบำยหนำ้ 3 
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กำรกรอกแบบค ำขอ   
 

(1) หวัหนำ้ส่วนรำชกำรเจำ้สังกดั  หรือผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัลงนำม 
(2) เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 
(3) วนั เดือน ปี ให้กรอกเป็นตวัเลขตำมปีปฏิทิน 
(4) กรณีขอรับทำงส่วนกลำง  ให้ระบุส่วนรำชกำรเจำ้สังกดัระดบักรม  

กรณีขอรับทำงส่วนภูมิภำค   ให้ระบุจงัหวดั รวมทั้งระบุช่ือหน่วยงำนผูเ้บิกดว้ย 
(5) สำเหตุกำรตำย   ก. ตำยดว้ยเหตุปกติ  เช่น  โรคปัจจุบนัหรือเจบ็ป่วย  ให้ส่งส ำเนำมรณบตัรไปดว้ย 

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

ถำ้สมรส ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม   2478  เป็นตน้มำ  ให้ส่งส ำเนำกำรจดทะเบียนสมรสไปดว้ย 
(7) ถำ้ขำดจำกกำรสมรส ให้ระบุวนัท่ี โดย 

1. ตำย ให้ส่งส ำเนำมรณบตัร  แต่ถำ้ไม่สำมำรถส่งส ำเนำมรณบตัรได ้ ให้ส่งค  ำรับรองของบุคคลท่ีเช่ือถือไดไ้ปดว้ย 
2. หยำ่ 

ก. หยำ่ก่อนประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ให้ส่งส ำเนำหนงัสือหยำ่  หรือค ำรับรองของผูท่ี้เช่ือถือไดห้รือค ำรับรองของเจำ้ตวัวำ่ไดห้ยำ่ขำด
จำกกำรสมรสไปดว้ย 

ข. สมรสก่อนประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และหย่ำภำยหลังประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ให้ ส่งส ำเนำหนังสือหย่ำ   
หรือส ำเนำทะเบียนหยำ่ หรือส ำเนำค ำสัง่ษำลไปดว้ย 

ค. สมรสหลงัประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยแ์ลว้หยำ่  ให้ส่งส ำเนำทะเบียนหยำ่หรือส ำเนำค ำสัง่ษำลไปดว้ย 
(8) ก. กรณีบิดำมำรดำซ่ึงสมรสภำยหลงัประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ ให้ส่งส ำเนำทะเบียนสมรสไปดว้ย 

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

     เพ่ือให้ทรำบวนัเดือนปีเกิด ถำ้บุตรคนใดตำยหลงัจำกนั้นให้ส่งส ำเนำมรณบตัรดว้ย 
ข. กรณีบุตรท่ีพิกำรทุพพลภำพ (ส ำหรับกรณีรับบ ำนำญพิเษร) ให้เจำ้หนำ้ท่ีสอบสวนและบนัทึกรับรองไปดว้ยว่ำพิกำรทุพพลภำพตั้งแต่เม่ือใด  พร้อมกบัให้ 
     ส่งใบรับรองของแพทยซ่ึ์งรับรองว่ำไดทุ้พลภำพจริงไปดว้ย 
ค. กรณีบุตรบุญธรรม  ให้ส่งส ำเนำกำรจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไปดว้ย 
ง. บุตรท่ีษำลสัง่ให้เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมำย  ให้ส่งส ำเนำค ำสัง่ษำลไปดว้ย 
จ. กรณีบุตรท่ีบิดำจดทะเบียนรับรองเป็นบุตร ให้ส่งส ำเนำกำรจดทะเบียนรับรองบุตรไปดว้ย 

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

(11) กรณีผูต้ำยไม่มีทำยำท คือ บิดำ มำรดำ สำมี ภริยำ หรือบุตร แต่มีผูอุ้ปกำระหรือผูอ้ยูใ่นอุปกำระให้ส่งใบรับรองกำรอุปกำระของผูท่ี้เช่ือถือได ้และหลกัฐำน 
ท่ีเจำ้กระทรวงก ำหนดส่วนบ ำนำญพิเษรไปดว้ย 

(12) ก. กรณีทำยำทผูมี้สิทธิหลำยคน  โดยปกติใหล้งช่ือขอรวมกนัในฉบบัเดียว  หำกกรอกไม่พอให้ใชใ้บแทรก  เวน้แต่กรณีจ ำเป็นจะแยกขอคนละฉบบัก็ได ้
ข. กรณีผูมี้สิทธิเป็นผูเ้ยำว ์ผูไ้ร้ควำมสำมำรถ หรือผูเ้สมือนไร้ควำมสำมำรถ ให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบำล หรือผูพิ้ทกัร ์แลว้แต่กรณี เป็นผูล้งช่ือขอแทน 

 
หมำยเหตุ     ให้ใส่เคร่ืองหมำย      ในช่อง      ท่ีใช ้
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


