
เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จลูกจ้างกรณีถึงแก่ความตาย 

 1.  แบบ  5313         จาํนวน  2  ชุด 

 2.  ใบรับรองประวติัและเวลาทวคูีณ        จาํนวน  2  ชุด  

                   (กรณีท่ีเคยปฏิบติัหนา้ท่ีในเขตท่ีไดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศึก) 

 3.  สาํเนาคาํสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังสุดทา้ย      จาํนวน  2  ชุด  

 4. รายงานการสอบสวนบาํเหน็จตกทอด      จาํนวน  2  ชุด  

 5. หนงัสือสญัญารับรองการชดใชเ้งินใหแ้ก่ทางราชการ     จาํนวน  2  ชุด 

 6.  สาํเนาบตัรจุคร้ังแรก/สาํเนา ก.พ.7       จาํนวน  2  ชุด 

 7.  สาํเนามรณบตัร         จาํนวน  2  ชุด 

 8.  สาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาบตัรลูกจา้งประจาํ (ผูต้าย)     จาํนวน  2  ชุด 

 9.  สาํเนาทะเบียนบา้น (ผูต้าย)       จาํนวน  2  ชุด 

 10.  สาํเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่ (ผูต้าย)      จาํนวน  2  ชุด 

 11.  สาํเนาบตัรประชาชน (คู่สมรสผูต้าย)      จาํนวน  2  ชุด 

 12.  สาํเนาทะเบียนบา้น (คู่สมรสผูต้าย)       จาํนวน  2  ชุด 

 13.สาํเนาบตัรประชาชน/สูติบตัร (บุตรทุกคน)      จาํนวน  2  ชุด 

 14.สาํเนาทะเบียนบา้น (บุตรทุกคน)       จาํนวน  2  ชุด 

 15.สาํเนามรณบตัรบุตร (กรณีบุตรท่ีเสียชีวติ)      จาํนวน  2  ชุด 

 16.สาํเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่ (บิดา-มารดาผูต้าย)                   จาํนวน  2  ชุด 

 17.สาํเนาบตัรประชาชน (บิดา-มารดาผูต้าย)      จาํนวน  2  ชุด 

 18.สาํเนาทะเบียนบา้น (บิดา-มารดาผูต้าย)                จาํนวน  2  ชุด 

 19.สาํเนามรณบตัรบิดา-มารดา (กรณีบิดา-มารดาผูต้ายเสียชีวติ)    จาํนวน  2  ชุด 

     “กรณีไม่มีมรณบตัรใหท้าํหนงัสือรับรองการตายโดยบุคคลท่ีเช่ือถือได ้เช่น ลุง ป้า นา้ อา พ่ี นอ้ง  

              (ของผูต้าย) หรือเจา้หนา้ท่ีจากท่ีวา่การอาํเภอหรือสาํนกังานเขต” 

 20.รายงานการสอบสวนขอ้เท็จจริงจากคณะกรรมการฯ     จาํนวน  2  ชุด  

      (กรณีตายโดยอุบติัเหตุ  หรือตายผิดธรรมชาติ)  

 21.รายงานการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวติจากสถานีตาํรวจ                  จาํนวน  2  ชุด  

       เช่น  รายงานการชนัสูตรพลิกศพ,รายงานประจาํวนัเก่ียวกบัคดี และรายงานการสอบสวน 

      (กรณีตายโดยอุบติัเหตุ  หรือตายผิดธรรมชาติ) 

22.สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ยกเวน้เงินฝากประจาํ) ท่ีมีช่ือธนาคาร   จาํนวน  2 ชุด  

      ช่ือเจา้ของบญัชีและเลขท่ีบญัชีธนาคารของทายาททุกคน  

23.บนัทึกถอ้ยคาํของทายาททุกคน       จาํนวน  2 ชุด  

 23.กรณีมีผู้จดัการมรดกไม่ตอ้งยืน่เอกสารตามขอ้ 10 – ขอ้ 19 และขอ้ 22 แต่ใหย้ืน่เอกสารต่อไปน้ีแทน 

  -  สาํเนาบตัรประชาชนผูจ้ดัการมรดก      จาํนวน  2  ชุด 

  -   สาํเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการมรดก      จาํนวน  2  ชุด 

  -  สาํเนาคาํสัง่ศาลตั้งเป็นผูจ้ดัการมรดกซ่ึงมีคาํรับรองสาํเนาถูกตอ้งจากเจา้หนา้ท่ีศาล จาํนวน  2  ชุด 

 -  สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ยกเวน้เงินฝากประจาํ) ท่ีมีช่ือธนาคาร  จาํนวน  2 ชุด  

          ช่ือเจา้ของบญัชีและเลขท่ีบญัชีธนาคารของผูจ้ดัการมรดก  

กรณีรับบําเหน็จพเิศษ ให้เพิม่หนังสือรับรองการได้รับอนัตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัตงิานในหน้าที ่

หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 



5313 
แบบขอรับบาํเหน็จปกติ บาํเหน็จรายเดอืน บาํเหน็จพเิศษ และหรือบาํเหน็จพเิศษรายเดอืนลูกจ้าง 

สําหรับส่วนราชการเจ้าสังกดัหรือจังหวดั 
...................................................... 

รหสัหน่วยงาน/จงัหวดั 
วนัท่ี.................................................... 

เร่ือง  ขอใหส้ัง่จ่ายเงิน 
เรียน 
                         โปรดพิจารณาสัง่จ่าย   เงินบาํเหน็จปกติ  เงินบาํเหน็จรายเดือน  เงินบาํเหน็จพิเศษ  เงินบาํเหน็จพิเศษรายเดือน  กรณีออกจากงาน 
กรณีเกษียณอาย ุ  กรณีตาย  ใหแ้ก่ทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรั้บมรดก ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องผูต้าย ตามคาํขอขา้งล่างน้ีและไดส่้งเอกสาร  
รวม..........................ฉบบัมาดว้ยแลว้ 

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

(..........................................................) 
ตาํแหน่ง...................................................... 

................................... 
โทร........................... 

สําหรับผู้ขอ 
ลูกจา้ง                                  ยศ.............................  คาํนาํหนา้............................ช่ือ....................................................นามสกลุ...................................................... 
ขอรับเงิน             บาํเหน็จปกติ       บาํเหน็จรายเดือน 
  บาํเหน็จพิเศษ     บาํเหน็จพิเศษรายเดือน 

วนั เดือน ปีเกิด (2) 
........../............./.......... 

วนั เดือน ปีท่ีเร่ิมนบั 
........../............/........... 

วนัเดือนปีท่ีออกจากงานหรือตาย 
........../............../................ 

ประเภทการขอ 
บาํเหน็จปกติ /บาํเหน็จรายเดือน        ออกจากงาน 
    เกษียณอาย ุ
ตาย 
บาํเหน็จพิเศษ/บาํเหน็จพิเศษรายเดือน     ออกจากงาน 
    ตาย 

เหตุท่ีออก 
  ลาออก 
  ใหอ้อก 
  เกษียณ 
  ปลดออก 

ตาํแหน่ง…………………………………………………….. 

ลกัษณะการคาํนวณ 
บาํเหน็จปกติ/คาํนวณเวลาทาํงานเป็นเดือน 
บาํเหน็จรายเดือน 
 
บาํเหน็จพิเศษ/ยามปกติ อตัรา 
บาํเหน็จพิเศษรายเดือน             ท่ีไดรั้บ...........................(3) 
  คาํสัง่กลาโหม อตัรา 
                                                 ท่ีไดรั้บ..................................... 

สถานะผูข้อ 
  ลูกจา้งประจาํ 
  ลูกจา้งชัว่คราว 

ส่วนราชการท่ีสังกดัคร้ังสุดทา้ย 
กรม................................................................... 
                                 รหสั   
กระทรวง............................................................ 
จงัหวดั............................................................... 
                                  รหสั   

       อน่ึงขา้พเจา้มีความประสงคใ์หก้รมบญัชีกลางโอนเงินบาํเหน็จปกติ บาํเหน็จรายเดือน 
บาํเหน็จพิเศษ หรือบาํเหน็จพิเศษรายเดือน ซ่ึงขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร............ 
....................................................................สาขา........................................................................ 
ช่ือบญัชี...........................................................เลขท่ีบญัชี...........................................................(4) 

ขอรับเงินทาง        กรม  .............................................................. 
(5) รหสั หน่วยงาน  
                             จงัหวดั .......................................................... 
      รหสัจงัหวดั    
ส่วนราชการผูเ้บิก ...................................................................... 
รหสัจงัหวดั  

กรณีลกูจา้งออกจากงาน (6) 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความจริงทุกประการ 

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

วนัท่ี.............................................. 
 

กรณีลูกจา้งตาย (7) 
ขา้พเจา้ผูมี้สิทธิและเป็นผูแ้ทนผูมี้สิทธิไดท้าํหนงัสือรับรองไวต่้อกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั
...............................ว่าขอ้ความท่ีปรากฏในเร่ืองราวน้ีถกูตอ้งตามความเป็นจริงและไม่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิ
เหลืออยูอี่ก ถา้ปรากฏวา่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิเกิดข้ึนเม่ือใดขา้พเจา้และผูมี้สิทธิท่ีไดรั้บเงินไปแลว้ยินยอม
คืนเงินท่ีไดรั้บไปโดยไม่มีสิทธิและชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ทางราชการภายใน 30 วนั นบัจากวนัน้ีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บทราบจากทางราชการ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

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

ท่ีอยูผู่ข้อ.............................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................................โทร.................................................... 

 



 
 

รหัส เวลาราชการ ตั้งแต่ ถึง 
01 เวลาปกติ 1 ............................................................................................................................................................ .................................. ................................. 
                 

2.............................................................................................................................................................. 
3.............................................................................................................................................................. 
                
4.............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

14 
25 
26 
38 
51 
52 
53 
54 
61 

เวลาทวคูีณ  ปราบปรามคอมมิวนิสต.์.................................................................................................................... 
  ””พ.ศ. 2519 (7 ต.ค.  19  – 3 ต.ค. 00) ............................................................................ 
       ””พ.ศ. 2534 (23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34) ............................................................................. 
เวลาทวคูีณอ่ืน ๆ .................................................................................................................................................... 
ตดั    ลา   พกัราชการ   ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน   หนีหรือขาดราชการ โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน 
ตดั    ลา   พกัราชการ   ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  โดยไดรั้บเงินเดือน 1/2.......................................... 
ตดั    ลา   พกัราชการ   ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  โดยไดรั้บเงินเดือน 1/3.......................................... 
ตดั    ลา   พกัราชการ   ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  โดยไดรั้บเงินเดือน 1/4.......................................... 
ตดั  ป่วย   ลา   หนี  ขาด  ศึกษาต่อ  ระหวา่งประกาศกฎอยัการศึก........................วนั......................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................. 
รหัส อตัราเงนิเดอืน/อตัราบาํนาญ บาท 
79 
81 
82 
83 
84 
 

ค่าจา้งเดือนสุดทา้ยเดือนละ.......................................................................................................................................................................... 
เงินเพิ่ม พ.ด.ร.ส............................................................................................................................................................................................ 
             พ.ส.ร................................................................................................................................................................................................ 
             พ.น.บ................................................................................................................................................................................................ 
             พ.ก.ร................................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

การกรอกแบบคาํขอ 5313 
(1) หวัหนา้ส่วนราชการเจา้สงักดั หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนาม 
(2) วนั เดือน ปี ใหก้รอกเป็นตวัเลขตามปฏิทิน 
(3) ใหร้ะบุอตัราส่วนท่ีไดรั้บบาํเหน็จพิเศษ เช่น “อตัราท่ีไดรั้บ 12 เท่าของค่าจา้งเดือนสุดทา้ย” ใหก้รอกกวา่ 12 เท่า 
(4) ช่ือธนาคาร ช่ือบญัชี และเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารของผูรั้บบาํเหน็จปกติ บาํเหน็จรายเดือน บาํเหน็จพิเศษ หรือบาํเหน็จ

พิเศษรายเดือนประเภท ออมทรัพย/์สะสมทรัพย/์เผือ่เรียก/กระแสรายวนั พร้อมแนบสาํเนาบญัชีเงินฝากซ่ึงผูข้อรับบาํเหน็จ
ปกติ บาํเหน็จรายเดือน บาํเหน็จพิเศษ หรือบาํเหน็จพิเศษรายเดือนไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ดว้ย ทั้งน้ีสาํเนาบญัชีเงินฝาก
ธนาคารใหส่้วนราชการผูข้อเกบ็ไวไ้ม่ตอ้งส่งกรมบญัชีกลาง 

(5) กรณีขอรับทางส่วนกลาง ใหร้ะบุส่วนราชการเจา้สงักดัระดบักรม จงัหวดั และรหสั กรณีขอรับทางส่วนภูมิภาคใหร้ะบุส่วน
ราชการผูเ้บิก จงัหวดัท่ีขอรับเงิน และรหสั และรหสัท่ีระบุเป็นรหสัตามระบบ GFMIS 

(6) กรณีลูกจา้งออกจากงาน ใหลู้กจา้งลงช่ือขอรับ 
(7) กรณีลูกจา้งตาย ใหท้ายาทผูมี้สิทธิตามกฎหมายผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูล้งนามแทนเพียงคนเดียว กรณีผูมี้สิทธิเป็นผูเ้ยาวผ์ูไ้ร้

ความสามารถ หรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์แลว้แต่กรณีเป็นผูล้งนาม 
 

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

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ    1. การขอรับบาํเหน็จพิเศษไม่ตอ้งกรอกเวลาทาํงาน 
 2. ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง    ท่ีใช ้
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รายงานการสอบสวนบาํเหนจ็พเิศษหรือบาํเหนจ็ตกทอด 

 

   คําถาม        คําตอบ 

 

ข้อ 1   เป็นลูกจ้างประเภทใด ประจาํหรือ  ข้อ 1……………………………………………………………………………… 

 ช่ัวคราว หรือรายวัน    ………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 2 ตายด้วยเหตุใด  หรือศนูย์หายเมื่อส่งใบ  ข้อ 2……………………………………………………………………………… 
 รับรองแพทย์  หรือสาํเนามรณบัตร หรือ  ………………………………………………………………………………………. 

 หลักฐานการสญูหายไปด้วย   ………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 3 ถ้าตายด้วยเหตุอื่นซ่ึงไม่ใช่กรณปีกติให้ส่ง  ข้อ 3……………………………………………………………………………… 
 หลักฐานการสอบสวนถงึสาเหตุที่ตายไปด้วย ………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 4 ขอรับบาํเหนจ็ตกทอดหรือบาํนาญพิเศษ หรือ ข้อ 4……………………………………………………………………………… 
 ขอรับบาํเหนจ็พิเศษแทนบาํนาญพิเศษ  ………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 5 บิดา  มารดา     ข้อ 5.  บิดาช่ือ……………………………………………อายุ………ปี 

 (1)  ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคน หรือคนหน่ึงคนใด  มารดาช่ือ…………………………………………อายุ…….ปี 

        ตายเม่ือใด หรือตายทั้งหมดเม่ือใด   บิดาตายเม่ือวันที่……………………………………………. 

 (2)  ถ้าตายส่งสาํเนามรณบตัรไปด้วย ถ้า   มารดาตายเมื่อวันที่……………………………………….. 

        ไม่มีสาํเนามรณบตัรต้องมีผู้รับรองด้วย 

ข้อ 6 สามี มีสามีโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้ามี ข้อ 6……………………………………………………………………………… 
 ช่ือใด      ………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 7 ภริยา      ข้อ 7……………………………………………………………………………… 
 (1) มีภริยาทั้งหมดกี่คน         (1) มีทั้งหมด……………………….คน 

 (2) ก่อน ป.พ.พ. (1 ต.ค.78) กี่คน ช่ือใด          (2)…………………………………………………………………………. 

       ต้องมีผู้รับรองว่าสมรสก่อน ป.พ.พ.  ……………………………………………………………………………………….

       และส่งใบรับรองไปด้วย   ………………………………………………………………………………………. 

 (3) หลัง ป.พ.พ.มีภริยาที่จดทะเบียนสมรส      (3)…………………………………………………………………………. 
       กี่คน ช่ือใด ส่งหลักฐานการสมรสไปด้วย ………………………………………………………………………………………. 

 (4) ผู้ใดตายหรือไม่ ส่งสาํเนามรณบตัรไปด้วย      (4)…………………………………………………………………………. 
       ถ้าไม่มีสาํเนามรณบตัรต้องมีผู้รับรอง และ ………………………………………………………………………………………. 

       ส่งใบรับรองไปด้วย    ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

/(5) มีการหย่า… 
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 (5) มีการหย่าร้างหรือไม่ เม่ือใด และการ       (4)…………………………………………………………………………. 

       หย่ากนัน้ันถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ใน ………………………………………………………………………………………. 

       ขณะน้ันหรือไม่ ส่งหลักฐานการหย่าไปด้วย ………………………………………………………………………………………. 

       ถ้าหย่าก่อน ป.พ.พ. ต้องมีผู้รับรองและ ………………………………………………………………………………………. 

       ส่งใบรับรองไปด้วย    ………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 8       ข้อ 8……………………………………………………………………………… 

 (1) บุตรเกดิจากภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย  (1)…………………………………………………………………

                  (2)………………………………………………………………… 
             (3)………………………………………………………………… 
               (4)………………………………………………………………… 
             (5)………………………………………………………………… 
                (6)………………………………………………………………… 
             (7)………………………………………………………………… 
             (8)………………………………………………………………… 
 (2) บุตรเกดิจากภริยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย      (2)…………………………………………………………………………. 
       กี่คน ช่ือใด เกดิวันเดือนปีใด มารดาช่ือใด ………………………………………………………………………………………. 

       ศาลสั่งหรือบิดาจดทะเบียนรับเป็นบุตร ………………………………………………………………………………………. 

       บุญธรรมแล้วหรือไม่ ส่งสาํเนาคาํสั่งศาล ………………………………………………………………………………………. 

       หรือสาํเนาการจดทะเบียนไปด้วย ถ้าศาล ………………………………………………………………………………………. 

       ยังไม่สั่งกข็อให้ศาลสั่ง   ………………………………………………………………………………………. 

 (3) มีบุตรบุญธรรมกี่คน ช่ือใด เกดิวันเดือนปีใด      (3) ………………………………………………………………………. 

       ส่งสาํเนาการจดทะเบียนไปด้วย  ………………………………………………………………………………………. 

 (4) มีบุตรอายุไม่เกนิ 26 ปีบริบูรณ ์คนใด            (4) ……………………………………………………………………….. 

       กาํลังศึกษาอยู่ตามเง่ือนไขมาตรา 45  ………………………………………………………………………………………. 

       หรือไม่ ส่งใบรับรองการศึกษาไปด้วย  ………………………………………………………………………………………. 

 (5) มีบุตรที่พิการหรือทุพพลภาพหรือไม่ ช่ือใด      (5) ……………………………………………………………………….. 

       ส่งใบรับรองแพทย์ไปด้วย   ………………………………………………………………………………………. 

 

 

/(6) ในกรณทีี่… 
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 (6) ในกรณทีี่ไม่มีทายาทตามข้อ 5 ถงึข้อ 8      (6)…………………………………………………………………………. 
       มีผู้อปุการะหรือผู้อยู่ในอปุการะหรือไม่ ………………………………………………………………………………………. 

       ถ้ามีช่ือใดเกี่ยวข้องกบัผู้ตายอย่างใดส่ง ………………………………………………………………………………………. 

       หลักฐานหรือใบรับรองอปุการะไปด้วย ………………………………………………………………………………………. 

       ในกรณทีี่อปุการะหรือผู้อยู่ในอปุการะ ………………………………………………………………………………………. 

       อายุยังไม่เกนิ 20 ปีบริบูรณ ์ให้ส่งหลักฐาน ………………………………………………………………………………………. 

       ตามข้อ 6 ไปด้วย    ………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 9  ในกรณทีี่บุตรทุกคนให้ส่งสาํเนาสตูิบตัรไปด้วย ข้อ 9……………………………………………………………………………… 

 ถ้าไม่มีสตูิบตักิใ็ห้ส่งสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือ ………………………………………………………………………………………. 

 สาํเนาประกาศนียบตัร หรือสาํเนาโรงเรียน ………………………………………………………………………………………. 

 แสดงวัน เดือน ปี เกดิ ไปด้วย   ………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 10 ผู้ตายเป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 48, 53, 54  ข้อ 10 ………………………………………………………………………….. 
 หรือไม่  ทายาทเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา 55 ………………………………………………………………………………………. 

 หรือไม่      ………………………………………………………………………………………. 

ข้อ 11 ผู้ใดขอรับทางจังหวัดใด    ข้อ 11 ………………………………………………………………………….. 

ข้อ 12 ตั้งแต่เม่ือใด     ข้อ 12 ………………………………………………………………………….. 
ข้อ 13 ให้ส่วนราชการใดเป็นผู้เบิกจ่ายให้   ข้อ 13 ………………………………………………………………………….. 
 
 
       (ลงช่ือ)………………………………………………………………………… 

       ตาํแหน่ง………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 ขอรับรองว่าถ้อยคาํที่ให้ในแบบรายงานการสอบสวนน้ี 

                  เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 (ลงช่ือ)……………………………………………………………… 

          (…..………………………………………………………) 



  

หนงัสือสญัญารบัรองการชดใชเ้งินใหแ้ก่ทางราชการ 
 

เขยีนที่…………………………………………………………………. 

วันที่…………….เดือน…………………………………….พ.ศ………………. 

 ข้าพเจ้า………………………….….…………………อายุ……….ปี  เช้ือชาต…ิ…………..สญัชาต…ิ…………ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้าน 

เลขที่…………………..ถนน……………………………..ตาํบล………………………..อาํเภอ………………………….จังหวัด…………………………… 

ขอทาํหนังสอืรับรองให้แก่ทางราชการ  (กรม  กระทรวง  จังหวัด)  กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

 1. ตามที่ข้าพเจ้าได้ย่ืนเร่ืองราวขอรับเงินบาํเหนจ็ปกติ กรณลูีกจ้างตายของ………………………………………………… 

ซ่ึงตายไปแล้วน้ัน  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสทิธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย  โดยเป็นบดิา/มารดา/สามี/
ภริยา/บุตร ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่านอกจากข้าพเจ้าแล้ว 
 

 1…………………………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………………………… 
 3…………………………………………………………………………………………………………… 
 4…………………………………………………………………………………………………………… 
 5…………………………………………………………………………………………………………… 
 6…………………………………………………………………………………………………………… 
 7…………………………………………………………………………………………………………… 
 8…………………………………………………………………………………………………………… 
 รวม………..คนแล้ว  ไม่มีทายาทผู้มีสทิธิ์เหลืออยู่อกีและไม่มีบุตรที่เกดิจากภริยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 3. ถ้าหากภายหลังปรากฎว่าม่ีทายาทผู้มีสทิธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของ……………………………………………………. 

ขึ้นเม่ือใด  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินบาํเหนจ็ตกทอดที่ข้าพเจ้ารับไปโดยไม่มีสทิธิ์หรือในส่วนที่รับไปเกนิสทิธิ์คืน 

ให้แก่ทางราชการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 

 4. ข้าพเจ้ามีอสงัหาริมทรัพย์ดังน้ี (เฉพาะให้คุ้มจาํนวนที่ได้รับไปจากราชการ) 
 

 1…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 2……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

/5.ถ้าหาก… 
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 5. ถ้าหากไม่ชดใช้เงินคนืด้วยประการใด ๆ กด็ี  หรือข้าพเจ้าตาย  หรือหลบหนีไปกด็ี  ข้าพเจ้ายินยอม

ให้ทางราชการยึดทรัพย์ของข้าพเจ้าตามข้อ 4 ทาํการขายทอดตลาดนาํเงินมาชดใช้ให้แก่ทางราชการตามจาํนวนที่
ข้าพเจ้าจะชดใช้ให้จนครบถ้วน  ตลอดจนค่าเสยีหายต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นทั้งสิ้น 

 6. ข้าพเจ้าเข้าใจในสญัญาน้ีตลอดแล้ว  จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน 

 

 

       (ลงช่ือ)……………………………………………………..ผู้ให้สญัญา 

               (………..……………………………………………) 

 

       (ลงช่ือ)……………………………………………………..พยาน 

               (………..……………………………………………) 

 

       (ลงช่ือ)……………………………………………………..พยาน 

               (………..……………………………………………) 

 



(กรณภีรรยา,บิดา,มารดา และบุตร) 

 

บนัทึกถอ้ยคํา 
 

 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคาํตามความสตัย์จริง  ดังต่อไปน้ี 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..อายุ…………….ปี  เช้ือชาติ…………… 

สญัชาต…ิ……………….ศาสนา………………………….อาชีพ……………………..……………..ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ 

………………………หมู่บ้าน………………………………….ถนน………………………………….ตาํบล………………………………….. 

อาํเภอ………………………………….จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณย์ี………………………………………. 

 

  ข้าพเจ้าเป็น…………..………………………..ของ………………………………………………………….ผู้ตาย 

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ตามพยานหลักฐานที่แนบมาพร้อมน้ีจริงทุกประการ 
 

  จึงลงลายมือช่ือไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

 

 

      (ลงช่ือ)……………………………………………….ผู้ให้ถ้อยคาํ 

       (……………………………………………) 

 

 

      (ลงช่ือ)……………………………………………….พยาน 

       (……………………………………………) 

 

 

      (ลงช่ือ)……………………………………………….พยาน 

       (……………………………………………) 

      



หนังสือรับรอง 

 
 ข้าพเจ้า...........................................................................................อายุ................... ป ี    

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่……………………………………………ที่อยู่ ............................................................ 

.......................................................... เกี่ยวข้องกับ..................................................................(ผู้ตาย) 

โดยเป็น..................................... ของผู้ตาย ขอรับรองว่า...................................................................... 

บิดาของผู้ตาย และ ................................................................ มารดาของผู้ตาย ได้เสียชีวิตไปแล้วจริง 

 

 

ลงชื่อ………………….……...………………….………..ผู้รบัรอง 

(……………………..………………………………..) 

ลงชื่อ.........................................................พยาน 

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

ลงชื่อ.........................................................พยาน 

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

 

 

 

หมายเหตุ 1. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมลงชื่อรบัรองสําเนาถกูต้อง  2 ชุด 

2. แนบสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง  2ชุด 

3.แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของพยานพร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 2 ชุด 

4.แนบสําเนาทะเบียนบ้านของพยานพร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง  2 ชุด 

***บุคคลที่สามารถรบัรองการตายได้คือผู้ที่ควรเชื่อถือได้เช่นพ่ีน้องลุงป้าน้าอาของ 

ผู้ตายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง*** 
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