
เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จตกทอด 
 1.  แบบ  5309       จํานวน  2  ชุด 
 2.  ใบรับรองประวัตแิละเวลาทวีคูณ (แบบ 5302)   จํานวน  2  ชุด  
                  (กรณีที่เคยปฏิบตัิหนาที่ในเขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศกึ และกรณีขาราชการตาย)   
 3.  แบบ สรจ. 9       จํานวน  2  ชุด  
 4.  สําเนามรณบัตร      จํานวน  2  ชุด 
 5.  สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ (ผูตาย)  จํานวน  2  ชุด 
 6.  สําเนาทะเบียนบาน (ผูตาย)     จํานวน  2  ชุด 
 7.  สําเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา (ผูตาย)   จํานวน  2  ชุด 
 8.  สําเนาบัตรประชาชน (คูสมรสผูตาย)    จํานวน  2  ชุด 
 9.  สําเนาทะเบียนบาน (คูสมรสผูตาย)    จํานวน  2  ชุด 
 10.สําเนาบัตรประชาชน/สูติบัตร (บุตรทุกคน)   จํานวน  2  ชุด 
 11.สําเนาทะเบียนบาน (บุตรทุกคน)    จํานวน  2  ชุด 
 12.สําเนามรณบัตรบุตร (กรณีบุตรที่เสยีชีวิต)   จํานวน  2  ชุด 
 13. สําเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา (บดิา-มารดาผูตาย)     จํานวน  2  ชุด 
 14. สําเนาบัตรประชาชน (บดิา-มารดาผูตาย)   จํานวน  2  ชุด 
 15. สําเนาทะเบียนบาน (บิดา-มารดาผูตาย)                 จํานวน  2  ชุด 
 16. สําเนามรณบัตรบิดา-มารดา (กรณีบดิา-มารดาผูตายเสียชีวิต)        จาํนวน  2  ชุด 
     “กรณีไมมีมรณบตัรใหทําหนังสือรับรองการตายโดยบุคคลที่เชื่อถือได เชน ลุง ปา นา อา  พี่  นอง  
                 (ของผูตาย)  หรือเจาหนาทีจ่ากทีว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขต” 
 17. รายงานการสอบสวนบําเหน็จตกทอด    จํานวน  2  ชุด 
 18. หนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินใหแกทางราชการ  จํานวน  2  ชุด  

19. รายงานการสอบสวนขอเท็จจริงจากคณะกรรมการฯ  จํานวน  2  ชุด  
     (กรณีตายโดยอุบัติเหตุ  หรือตายผดิธรรมชาติ) 

 20. รายงานการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวติจากสถานีตํารวจ จํานวน  2  ชุด  
       เชน  รายงานการชันสูตรพลิกศพ,รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี และรายงานการสอบสวน 
      (กรณีตายโดยอุบัติเหตุ  หรือตายผิดธรรมชาติ) 
 21. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยหนาที่มีช่ือธนาคาร  จํานวน  2  ชุด  
      ช่ือเจาของบัญชีและเลขที่บัญชีธนาคารของทายาททุกคน 
 22. สําเนาคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย (กรณีขาราชการตาย) จํานวน  2  ชุด  
 23. บันทึกถอยคําทายาททุกคน     จํานวน  2  ชุด 
กรณีรับบํานาญพิเศษ ใหเพิ่มหนังสือรับรองการขอเบิกบํานาญพิเศษกรณีขาราชการตาย (แบบบํานาญพิเศษ 1) และ หนังสือ
รับรองการไดรับอันตรายหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี 
หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 



 



 



 



 



 
                                                                                                                                         5302 (บก. บน.2) 
              ใบรับรองประวัติและเวลาทวีคณูระหวางประจาํปฏิบัติหนาทีใ่นเขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก 
                (ผูรับรองจะตองเปนหัวหนาสวนราชการชั้นอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปหรอืผูไดรับมอบหมาย) 

 
                สถานที ่…………กรมปาไม……………………………. 
 
                                                                                วันที่ …………เดือน   …………………..  พ.ศ. ………………..                          
 
 ขาพเจา    ………………………………………………ตําแหนง ……………………………………………… 
………………………………………………………………………. ขอรับรองสมุดประวตัิและเวลาราชการทวีคูณของ 
………………………………….. ตําแหนง ……………………………………………………………………………..   
สังกัดกรมหรือจังหวดั    กรมปาไม            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดังนี ้
1.  รับรองสมุดประวัติ      

1.1 สมุดประวัติท่ีลงไวนี้ไดตรวจสอบถูกตองแลว 
1.2 มีวันลาปวย ลา ขาด หรือพักราชการโดยไมไดรับเงินเดือน 

ตั้งแตวันที่…..-……เดือน            -          พ.ศ. …-……… ถึงวนัที่ …-……เดือน          -             พ.ศ.…… -…….                     
ตั้งแตวันที่…..-……เดือน            -          พ.ศ. …-……… ถึงวนัที่ …-……เดือน          -             พ.ศ.…… -…….                     

1.3  มีวันลาปวย ลา ขาด หรือพักราชการโดยไมไดรับเงินเดือนครึ่งหนึ่งหรอืไดรับเงินเดือนไมเต็มเดือน 
ตั้งแตวันที่…..-……เดือน            -          พ.ศ. …-……… ถึงวนัที่ …-……เดือน          -             พ.ศ.…… -…….                     
ตั้งแตวันที่…..-……เดือน            -          พ.ศ. …-……… ถึงวนัที่ …-……เดือน          -             พ.ศ.…… -…….                     

 1.4  เงินเดือนเดอืนสุดทาย                          บาท       เงินเพิ่ม                      บาท    รวม                          บาท 
        เบิกถึงวันที่                 เดือน                      พ.ศ.                            ไดรับจริงในเดือนนี้                     บาท 

1.5 เคยขอ เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ  แลว ตามหนังสือท่ี   …………………….     ……………………..           
1.6 สงสําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดอืนครั้งสุดทาย (สําหรับผูเบิกจายเงินเดือนเปนเงนิกอน)  มาดวยแลว 

2.  รับรองเวลาราชการทวีคณู  ระหวางประจําปฏิบัติหนาท่ีเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการศึก 
2.1 พ.ศ. 2494 (ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต 30  มิถุนายน  2494  ถึง  5  กันยายน  2494  รวม  2  เดือน  6  วัน) 

ตั้งแตวันที่                     -                       ถึงวันที่                     -                        รวม       -      เดือน     -     วัน 
หัก วันลาปวย (   -   วัน) วันลากิจ (    -   วัน) (วันลาประเภทอืน่ ๆ   -     วัน) รวม      -       เดือน     -     วัน 

   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.1                                                       -      เดือน      -     วัน 
2.2 พ.ศ. 2500 (ในเขต  26  จังหวัด ตั้งแต 17   กันยายน  2500  ถงึ 9  มกราคม  2501 รวม  3  เดือน  23  วัน) 

 ตั้งแตวันที่                    -                       ถึงวันที่                        -                      รวม      -      เดือน     -     วัน 
 หัก วันลาปวย (       วัน) วันลากิจ (        วัน) (วันลาประเภทอืน่ ๆ          วัน) รวม     -       เดือน     -     วัน 

   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.2                                                        -      เดือน    -      วัน 
                           …2.3 พ.ศ. 2500/ 
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2.3 พ.ศ. 2500 (นอกเขต  26  จงัหวดั ตั้งแต่ 17  กนัยายน  2500  ถึง  3  ตุลาคม  2500  รวม 17 วนั) 

 ตั้งแต่วนัท่ี                  -                        ถึงวนัท่ี                     -                         รวม      -      เดือน    -    วนั 
 หกั วนัลาป่วย (        วนั) วนัลากิจ (        วนั) (วนัลาประเภทอ่ืน ๆ        วนั) รวม       -      เดือน    -    วนั 

   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.3                                                        -     เดือน      -   วนั 
2.4 พ.ศ. 2501 (ทัว่ราชอาณาจกัร ตั้งแต่  21 ตุลาคม  2501  ถึง  28  ตุลาคม  2508  รวม 7 ปี – เดือน  9 วนั) 

 ตั้งแต่วนัท่ี                    -                      ถึงวนัท่ี                      -                        รวม      -      เดือน     -    วนั 
 หกั วนัลาป่วย (       วนั) วนัลากิจ (        วนั) (วนัลาประเภทอ่ืน ๆ         วนั) รวม      -      เดือน      -   วนั 

   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.4                                                       -      เดือน     -    วนั 
2.5  พ.ศ. 2519  (ทัว่ราชอาณาจกัร ตั้งแต่  7  ตุลาคม  2519  ถึง  5  มกราคม  2520  รวม  3  เดือน) 

 ตั้งแต่วนัท่ี                                             ถึงวนัท่ี                                              รวม             เดือน          วนั 
หกั วนัลาป่วย (       วนั) วนัลากิจ (         วนั) (วนัลาประเภทอ่ืน ๆ          วนั) รวม             เดือน          วนั 

   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.5                                                               เดือน           วนั 
 2.6  พ.ศ. 2534  (ทัว่ราชอาณาจกัร ตั้งแต่  23  กมุภาพนัธ์  2534  ถึง  2  พฤษภาคม  2534  รวม  2  เดือน  8  วนั) 
                   ตั้งแต่วนัท่ี   ……………………   ถึงวนัท่ี   ……………………      รวม            เดือน           วนั 
                    หกั วนัลาป่วย (        วนั) วนัลากิจ (         วนั) (วนัลาประเภทอ่ืน ๆ         วนั)   รวม             เดือน           วนั 
   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.6                                                                 เดือน         วนั 
 2.7  พ.ศ. 2534  (ในเขต 21 จงัหวดั ตั้งแต่ 23  กมุภาพนัธ์   2534 ถึง                                           รวม                ปี 
                       ……………..เดือน………………วนั 

โดย (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................................ไดป้ฏิบติัราชการและมีเวลาทวีคูณ             
ท่ีอาํเภอ.................................................จงัหวดั..........................................ตั้งแต่วนัท่ี.........................................                               
ถึงวนัท่ี ....................................................................รวม          ปี          เดือน       วนั 

 หกั วนัลาป่วย (        วนั) วนัลากิจ (         วนั) (วนัลาประเภทอ่ืน ๆ          วนั) รวม               เดือน          วนั 
   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.7                                                      ปี          เดือน           วนั 
 

   รวมเป็นเวลาราชการทวีคูณทั้งส้ิน                                              ปี                  เดือน           วนั 
 
 
 

         (ลงช่ือ)……………………………….ผูรั้บรอง 
                       (…………………………….…) 

         ตาํแหน่ง………………………………………. 
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คําอธิบาย   
(1) ผูรับรองจะตองเปนหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดีข้ึนไปหรือผูท่ีไดรบัมอบหมาย 
(2) วันลาปวย  ลากิจ  ท่ีจะตองหักออกตาม 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4  หมายความรวมถึงวันที ่
       ถูกสั่งพักราชการ  ขาดราชการหรือมิไดอยูประจําปฏิบัติหนาท่ีราชการ  เชน  ไดรับอนุญาต 

จากทางราชการใหศึกษาตอในประเทศหรือไปศึกษาหรือดูงานในตางประเทศอีกดวย 
(3) ชองใดไมมีขอความจะกรอก ขอใหขีดเครื่องหมาย  -  ใหชัดเจนทุกชอง 
(4) ประกาศใชกฎอัยการศึกตาม 2.2 พ.ศ. 2500  ในเขต 26 จังหวัด  ไดแก 

1.  พระนคร    2.  ธนบุรี    3.  นครปฐม    4.  นนทบุรี    5.  ปทุมธานี    6.  สมุทรปราการ   
7.  สมุทรสงคราม    8.  สมุทรสาคร    9.  สุพรรณบุรี    10.  ราชสีมา    11.  กาญจนบุรี 

        12.  เพชรบุรี    13.  ประจวบคีรีขันธ    14.  ฉะเชิงเทรา    15.  ชลบุรี    16.  ระยอง    
                     17. จันทบุรี    18.  ตราด    19.  นครนายก    20.  ปราจีนบุรี    21.  พระนครศรีอยุธยา   
                     22.  สระบุรี    23.  ลพบุรี    24.  สิงหบุรี    25.  อางทอง    26.  ชัยนาท 

(5) ประกาศใชกฎอัยการศึก ตาม 2.7 พ.ศ. 2534  ในเขต 21 จังหวัด  ไดแก 
1.  จังหวัดกาญจนบุรี  เฉพาะอําเภอเมืองกาญจนบุรี  อําเภอทองผาภูมิ  อําเภอไทรโยค 

                                        อําเภอศรีสวัสดิ์  และอําเภอสังขละบุรี 
 2.  จังหวัดจันทบุรี  เฉพาะอําเภอโปงน้ํารอน  และอําเภอมะขาม   
3.  จังหวัดเชียงราย  เฉพาะอําเภอเชียงของ  อาํเภอเชียงแสน  อําเภอเทิง  อําเภอแมจัน   
     อําเภอแมสาย  และกิ่งอําเภอเวียงแกน  อําเภอเชียงของ 

 4.  จังหวัดเชียงใหม  เฉพาะอําเภอเชียงดาว  อําเภอฝาง  อําเภอแมอาย  และกิ่งอําเภอเวียงแหง     
     อําเภอเชียงดาว 
5.  จังหวัดตราด ทุกอําเภอ 
6.  จังหวัดตาก  เฉพาะอําเภอทาสองยาง  อําเภอพบพระ  อําเภอแมระมาด  อําเภอแมสอด   

                 และอําเภออุมผาง 
                7.  จังหวัดนราธวิาส  เฉพาะอําเภอจะแนะ  อําเภอระแงะ  อําเภอแวง  อําเภอศรีสาคร   
                      และอําเภอสุคิริน 

   8.  จังหวัดนาน  เฉพาะอําเภอเชียงกลาง  อําเภอทุงชาง  อําเภอนานอย  อําเภอปว   
        อําเภอแมจริม  อําเภอเวียงสา  กิ่งอําเภอบอเกลือ  และกิ่งอําเภอสันติสุข  อําเภอเมอืงนาน 
   9.  จังหวัดบุรรีัมย  เฉพาะอําเภอบานกรวด  และอําเภอละหานทราย 
 10.  จังหวัดปราจีนบุรี  เฉพาะอําเภอคลองหาด  อําเภอตาพระยา  อําเภอวังน้ําเย็น   
        อําเภอวัฒนานคร  และอําเภออรัญประเทศ  
                                                                                                                     /11. จังหวัด…. 
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 11.  จังหวัดพะเยา  เฉพาะอําเภอเชียงคํา 
 12.  จังหวัดพิษณุโลก  เฉพาะอําเภอชาติตระการ  และอําเภอนครไทย 
 13.  จังหวัดแมฮองสอนทุกอําเภอ 
 14.  จังหวัดยะลา  เฉพาะอําเภอธารโต  อําเภอเบตง  อําเภอบันนังสตา  และอําเภอยะหา 
 15.  จังหวัดเลย  เฉพาะอําเภอเชียงคาน  อําเภอดานซาย  อําเภอทาสี่  อําเภอนาแหว   
        และอําเภอภูเรอื 
 16.  จังหวัดศรสีะเกษ  เฉพาะอําเภอขุขันธ  อําเภอขุนหาญ  และอําเภอกันทรลักษณ 
 17.  จังหวัดสงขลา  เฉพาะอําเภอนาทวี  อําเภอสะเดา  และอําเภอสะบายอย 
 18.  จังหวัดสตูล  เฉพาะอําเภอเมืองสตูล 
 19.  จังหวัดสุรนิทร  เฉพาะอําเภอกาบเชิง  อําเภอบัวเชด  อําเภอปราสาท  และอําเภอสังขะ 
 20.  จังหวัดอุตรดิตถ  เฉพาะอําเภอน้ําปาด  และอําเภอฟากทา 
 21.  จังหวัดอุบลราชธานี  เฉพาะอําเภอเขมราฐ  อําเภอโขงเจยีม  อําเภอชานมุาน   
        อําเภอนาจะหลวย  อําเภอน้ํายืน  อําเภอบุณฑริก  และอําเภอพิบูลมังสาหาร 
(6) ถากรอกขอความไมพอ  ขอใหใชใบแทรก 
(7) หากมีกรณีสงสัยหรอืขัดของประการใดขอใหสอบถามกองอนุมัติจาย 2 กรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสอบสวนบําเหน็จพิเศษหรือบําเหน็จตกทอด 

 

   คําถาม        คําตอบ 

 

ขอ 1   เปนขาราชการประเภทใด  ประจําหรือ  ขอ 1……………………………………………………………………………… 

 เบี้ยหวัด  หรือบํานาญ    ………………………………………………………………………………………. 

ขอ 2 ตายดวยเหตุใด  หรือศนูยหายเมื่อสงใบ  ขอ 2……………………………………………………………………………… 
 รับรองแพทย  หรือสําเนามรณบัตร หรือ  ………………………………………………………………………………………. 

 หลักฐานการสญูหายไปดวย   ………………………………………………………………………………………. 

ขอ 3 ถาตายดวยเหตุอ่ืนซึ่งไมใชกรณีปกติใหสง  ขอ 3……………………………………………………………………………… 
 หลักฐานการสอบสวนถึงสาเหตุที่ตายไปดวย ………………………………………………………………………………………. 

ขอ 4 ขอรับบําเหน็จตกทอดหรือบาํนาญพิเศษ หรือ ขอ 4……………………………………………………………………………… 
 ขอรับบําเหน็จพิเศษแทนบาํนาญพิเศษ  ………………………………………………………………………………………. 

ขอ 5 บิดา  มารดา     ขอ 5.  บิดาชื่อ……………………………………………อายุ………ป 

 (1)  ยังมีชีวิตอยูทั้งสองคน หรือคนหนึ่งคนใด  มารดาชื่อ…………………………………………อายุ…….ป 

        ตายเมื่อใด หรือตายทัง้หมดเมื่อใด   บิดาตายเมื่อวันที่……………………………………………. 

 (2)  ถาตายสงสําเนามรณบตัรไปดวย ถา   มารดาตายเมือ่วันที่……………………………………….. 

        ไมมีสําเนามรณบตัรตองมีผูรับรองดวย 

ขอ 6 สามี มีสามโีดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ถามี ขอ 6……………………………………………………………………………… 
 ช่ือใด      ………………………………………………………………………………………. 

ขอ 7 ภริยา      ขอ 7……………………………………………………………………………… 
 (1) มีภริยาทัง้หมดกี่คน         (1) มีทั้งหมด……………………….คน 

 (2) กอน ป.พ.พ. (1 ต.ค.78) ก่ีคน ช่ือใด          (2)…………………………………………………………………………. 

       ตองมีผูรับรองวาสมรสกอน ป.พ.พ.  ……………………………………………………………………………………….

       และสงใบรับรองไปดวย   ………………………………………………………………………………………. 

 (3) หลัง ป.พ.พ.มีภริยาที่จดทะเบียนสมรส      (3)…………………………………………………………………………. 
       ก่ีคน ช่ือใด สงหลักฐานการสมรสไปดวย ………………………………………………………………………………………. 

 (4) ผูใดตายหรือไม สงสําเนามรณบตัรไปดวย      (4)…………………………………………………………………………. 
       ถาไมมีสําเนามรณบตัรตองมีผูรับรอง และ ………………………………………………………………………………………. 

       สงใบรับรองไปดวย    ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

/(5) มีการหยา… 
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 (5) มีการหยารางหรือไม เม่ือใด และการ       (4)…………………………………………………………………………. 

       หยากันนัน้ถูกตองตามกฎหมายที่ใชใน ………………………………………………………………………………………. 

       ขณะนัน้หรือไม สงหลักฐานการหยาไปดวย ………………………………………………………………………………………. 

       ถาหยากอน ป.พ.พ. ตองมีผูรับรองและ ………………………………………………………………………………………. 

       สงใบรับรองไปดวย    ………………………………………………………………………………………. 

ขอ 8       ขอ 8……………………………………………………………………………… 

 (1) บุตรเกิดจากภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย  (1)…………………………………………………………………

                  (2)………………………………………………………………… 
             (3)………………………………………………………………… 
               (4)………………………………………………………………… 
             (5)………………………………………………………………… 
                (6)………………………………………………………………… 
             (7)………………………………………………………………… 
             (8)………………………………………………………………… 
 (2) บุตรเกิดจากภริยาโดยไมชอบดวยกฎหมาย      (2)…………………………………………………………………………. 
       ก่ีคน ช่ือใด เกิดวนัเดือนปใด มารดาชื่อใด ………………………………………………………………………………………. 

       ศาลสั่งหรือบิดาจดทะเบียนรับเปนบตุร ………………………………………………………………………………………. 

       บุญธรรมแลวหรือไม สงสําเนาคาํส่ังศาล ………………………………………………………………………………………. 

       หรือสําเนาการจดทะเบียนไปดวย ถาศาล ………………………………………………………………………………………. 

       ยังไมส่ังก็ขอใหศาลสั่ง   ………………………………………………………………………………………. 

 (3) มีบุตรบญุธรรมกี่คน ช่ือใด เกิดวันเดือนปใด      (3) ………………………………………………………………………. 

       สงสําเนาการจดทะเบียนไปดวย  ………………………………………………………………………………………. 

 (4) มีบุตรอายุไมเกิน 26 ปบริบูรณ คนใด            (4) ……………………………………………………………………….. 

       กําลังศึกษาอยูตามเงื่อนไขมาตรา 45  ………………………………………………………………………………………. 

       หรือไม สงใบรับรองการศึกษาไปดวย  ………………………………………………………………………………………. 

 (5) มีบุตรที่พิการหรือทุพพลภาพหรือไม ช่ือใด      (5) ……………………………………………………………………….. 

       สงใบรับรองแพทยไปดวย   ………………………………………………………………………………………. 

 

 

/(6) ในกรณีที…่ 
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 (6) ในกรณีทีไ่มมีทายาทตามขอ 5 ถึงขอ 8      (6)…………………………………………………………………………. 
      มีผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะหรือไม ………………………………………………………………………………………. 

      ถามีช่ือใดเกี่ยวของกับผูตายอยางใดสง ………………………………………………………………………………………. 

      หลักฐานหรือใบรับรองอุปการะไปดวย ………………………………………………………………………………………. 

      ในกรณีทีอุ่ปการะหรือผูอยูในอุปการะ ………………………………………………………………………………………. 

      อายุยังไมเกิน 20 ปบริบูรณ ใหสงหลักฐาน ………………………………………………………………………………………. 

      ตามขอ 6 ไปดวย    ………………………………………………………………………………………. 

ขอ 9  ในกรณีที่บตุรทุกคนใหสงสําเนาสตูิบตัรไปดวย ขอ 9……………………………………………………………………………… 

ถาไมมีสูติบตัก็ิใหสงสําเนาทะเบียนบาน หรือ ………………………………………………………………………………………. 

สําเนาประกาศนียบตัร หรือสําเนาโรงเรียน ………………………………………………………………………………………. 

แสดงวัน เดือน ป เกิด ไปดวย ………………………………………………………………………………………. 

ขอ 10 ผูตายเปนผูตองหามตามมาตรา 48, 53, 54  ขอ 10 ………………………………………………………………………….. 
หรือไม  ทายาทเปนผูตองหาตามมาตรา 55 ………………………………………………………………………………………. 

หรือไม ………………………………………………………………………………………. 

ขอ 11 ผูใดขอรับทางจังหวัดใด ขอ 11 ………………………………………………………………………….. 

ขอ 12 ตั้งแตเม่ือใด ขอ 12 ………………………………………………………………………….. 
ขอ 13 ใหสวนราชการใดเปนผูเบิกจายให  ขอ 13 ………………………………………………………………………….. 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………………… 

ตําแหนง………………………………………………………………………. 

ขอรับรองวาถอยคําที่ใหในแบบรายงานการสอบสวนนี ้

เปนความจริงทุกประการ 

 (ลงชื่อ)……………………………………………………………… 

         (…..………………………………………………………) 



หนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินใหแกทางราชการ 

เขียนที่…………………………………………………………………. 

วนัที่…………….เดือน…………………………………….พ.ศ………………. 

ขาพเจา………………………….….…………………อายุ……….ป  เช้ือชาต…ิ…………..สัญชาต…ิ…………ตั้งบานเรือนอยูบาน 

เลขที่…………………..ถนน……………………………..ตําบล………………………..อําเภอ………………………….จังหวดั…………………………… 

ขอทําหนังสือรับรองใหแกทางราชการ  (กรม  กระทรวง  จังหวัด)  กรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม  ดังมีขอความตอไปนี ้

1. ตามที่ขาพเจาไดยื่นเรื่องราวขอรับเงินบาํเหน็จตกทอดของ………………………………………………………………………

ซึ่งตายไปแลวนั้น  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมาย  โดยเปน บดิา/มารดา/สามี/
ภริยา/บตุร ทีช่อบดวยกฎหมาย 

2. ขาพเจาขอรับรองวานอกจากขาพเจาแลว

1…………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………… 
6…………………………………………………………………………………………………………… 
7…………………………………………………………………………………………………………… 
8…………………………………………………………………………………………………………… 
รวม………..คนแลว  ไมมีทายาทผูมีสิทธิ์เหลืออยูอีกและไมมีบตุรที่เกิดจากภริยาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

3. ถาหากภายหลังปรากฎวามี่ทายาทผูมีสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมายของ…………………………………………………….

ข้ึนเมื่อใด  ขาพเจายินยอมชดใชเงินบาํเหน็จตกทอดที่ขาพเจารับไปโดยไมมีสิทธิ์หรือในสวนที่รับไปเกนิสิทธิค์ืน 

ใหแกทางราชการภายใน 30 วัน นบัตั้งแตวันที่ทางราชการไดแจงใหขาพเจาทราบ 

4. ขาพเจามีอสังหาริมทรัพยดังนี้ (เฉพาะใหคุมจาํนวนที่ไดรับไปจากราชการ)

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

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

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

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

/5.ถาหาก… 
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5. ถาหากไมชดใชเงินคนืดวยประการใด ๆ ก็ดี  หรือขาพเจาตาย  หรือหลบหนีไปก็ดี  ขาพเจายินยอม

ใหทางราชการยึดทรัพยของขาพเจาตามขอ 4 ทําการขายทอดตลาดนาํเงินมาชดใชใหแกทางราชการตามจาํนวนที่
ขาพเจาจะชดใชใหจนครบถวน  ตลอดจนคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน 

6. ขาพเจาเขาใจในสญัญานีต้ลอดแลว  จงึไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคญัตอหนาพยาน

(ลงชื่อ)……………………………………………………..ผูใหสัญญา 

       (………..……………………………………………) 

(ลงชื่อ)……………………………………………………..พยาน 

       (………..……………………………………………) 

(ลงชื่อ)……………………………………………………..พยาน 

       (………..……………………………………………) 



(กรณีภรรยา,บิดา,มารดา และบุตร) 

บันทึกถอยคํา 

ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี ้

ขาพเจา…………………………………………………………………..อายุ…………….ป  เช้ือชาติ…………… 

สัญชาต…ิ……………….ศาสนา………………………….อาชีพ……………………..……………..ตั้งบานเรอืนอยูบานเลขที่ 

………………………หมูบาน………………………………….ถนน………………………………….ตําบล………………………………….. 

อําเภอ………………………………….จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณีย………………………………………. 

ขาพเจาเปน…………..………………………..ของ……………………………………………………………ผูตาย 

ที่ถูกตองตามกฎหมาย  ตามพยานหลักฐานที่แนบมาพรอมนี้จริงทุกประการ 

จึงลงลายมือช่ือไวเพ่ือเปนหลักฐาน 

(ลงชื่อ)……………………………………………….ผูใหถอยคํา 

(……………………………………………) 

(ลงชื่อ)……………………………………………….พยาน 

(……………………………………………) 

(ลงชื่อ)……………………………………………….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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