รายการสอบสวนบํานาญพิเศษหรือบําเหน็จตกทอด

ของนาย/นาง/นางสาว....................................................................ขาราชการ/ผูร บั บํานาญ
ถึงแกกรรม เมื่อวันที่...............เดือน.......................พ.ศ.........................
ในการขอบํานาญพิเศษ หรือบําเหน็จตกทอด ใหหัวหนาสวนราชการ หรือผูไดรับมอบหมาย ทําการสอบสวนและ
กรอกคําตอบคําถามตอไปนี้
คําถาม

คําตอบ

ขอ 1. เปนขาราชการประเภทใด
ประจําหรือเบี้ยหวัดหรือบํานาญ

1......................................................................................
........................................................................................

ขอ 2. ตายดวยเหตุใด หรือสูญหายเมื่อใด สงใบรับรอง
ของแพทย หรือสําเนามรณบัตร หรือหลักฐาน
การสูญหายไปดวย

2........ตายดวยโรค............................................................
.........สําเนาใบมรณบัตร เลขที่.......................................
.........ลงวันที่..................................................................
..........ออก ณ ................................................................

ขอ 3. ถาตายดวยเหตุอื่นซึ่งไมใชกรณีปกติใหสงหลักฐาน
การสอบสวนถึงสาเหตุที่ตายไปดวย

3......................................................................................
......................................................................................

ขอ 4. ขอรับบําเหน็จตกทอดหรือบํานาญพิเศษหรือ
ขอรับบําเหน็จพิเศษแทนบํานาญพิเศษ

4........................บําเหน็จตกทอด.....................................
.....................................................................................

ขอ 5. บิดามารดา
(1) ยังมีชีวิตอยูทั้ง 2 คน หรือคนหนึ่งคนใดตาย
เมื่อใด หรือตายทั้งหมดเมื่อใด
(2) ถาตายสงสําเนามรณบัตรไปดวย ถาไมมี
สําเนามรณบัตรตองมีผูรับรองและสงใบรับรอง
ขอ 6. สามี มีสามีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมถามีชื่อใด

5. ชื่อบิดา.....นาย........................................อายุ...........ป
.....................................................................................
ชื่อมารดา...นาง.....................................อายุ...........ป
บิดาตายเมื่อวันที่.......................................................
มารดาตายเมื่อวันที่..................................................
6......................................................................................

ขอ 7. สามี
(1) มีสามีทั้งหมดกีค่ น
(2) กอน ป.พ.พ. (1 ต.ค.2478) กี่คน ชื่อใดตองมี
ผูรับรองวาสมรสกอน ป.พ.พ. และสงใบรับรอง
ไปดวย
(3) หลัง ป.พ.พ. มีสามีที่จดทะเบียนสมรสกีค่ น
ชื่อใด สงหลักฐานการจดทะเบียนสมรสไปดวย

7......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................
ขอ 8 ภรรยา...

-2ขอ 8 ภรรยา มีสามีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมถามีชื่อใด

8......................................................................................

ขอ 9. ภรรยา
(1) มีภรรยาทั้งหมดกี่คน
(2) กอน ป.พ.พ. (1 ต.ค.2478) กี่คน ชื่อใดตองมี
ผูรับรองวาสมรสกอน ป.พ.พ. และสงใบรับรอง
ไปดวย
(3) หลัง ป.พ.พ. มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกี่คน
ชื่อใด สงหลักฐานการจดทะเบียนสมรสไปดวย

9......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................

(4) ผูใดตายหรือไมเมื่อใดสงสําเนามรณบัตรไปดวย
ถาไมมีสําเนามรณะบัตรตองมีผูรับรอง และสง
ใบรับรองไปดวย
(5) มีการหยาหรือไม เมื่อใด และการหยากันนั้น
ถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูขณะนั้นหรือไม
สงหลักฐานการหยาไปดวย ถาหยากอน ป.พ.พ.
ตองมีผูรับรองและสงใบรับรองไปดวย
ขอ 10 บุตร
(1) บุตรเกิดจากสามีโดยชอบดวยกฎหมายกี่คน
(2) บุตรเกิดจากสามีโดยไมชอบดวยกฎหมาย
กี่คน ชื่อใด เกิดวันเดือน ปใด มารดาชื่อใด
ศาลสั่งหรือบิดาจดทะเบียนรับเปนบุตรแลว
หรือไม สงสําเนาคําสั่งศาลหรือสําเนาการจด
ทะเบียนไปดวย ถาศาลยังไมสั่ง ก็ขอใหศาลสั่ง
(3) มีบตุ รบุญธรรมกี่คนชื่อใดเกิดวันเดือนปใด สง
สําเนาจดทะเบียนไปดวย
(4) มีบตุ รอายุไมเกิน 26 ปบริบูรณคนใดกําลัง
ศึกษาอยูตามเงื่อนไขมาตรา 48 หรือไมสงใบ
รับรองการศึกษาไปดวย
(5) มีบตุ รพิการถึงทุพพลภาพหรือไมชื่อใด สง
ใบรับรองแพทยไปดวย

........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
...................................................................................
10. .............................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
………………..….............………………………………………..
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
….…………………………......…………………………………….
..................................................................................
……………………...............…………………………………….
.................................................................................
.................................................................................
……………………..............…………………………………….
.................................................................................

(6) ในกรณี...

- 3(6) ในกรณีไมมีทายาทตามขอ 5 ถึงขอ 8 มีผู
…………………….............……………………………………….
อุปการะอยูหรือผูอยูในอุปการะหรือไม ถามี
..................................................................................
ชื่อใด เกี่ยวของกับผูตายอยางใดสงหลักฐาน
..................................................................................
หรือใบรับรองการอุปการะไปดวย ในกรณีที่
....................................................................................
ผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะอายุยังไมถึง 20 ป
....................................................................................
บริบูรณ ใหสงหลักฐานตามขอ (6) ไปดวย
....................................................................................
ขอ 11 ในกรณีบุตรทุกคนใหสงสําเนาสูติบัตรไปดวย
11 ...................................................................................
ถาไมมีสําเนาสูติบัตร ก็ใหสงสําเนาทะเบียนบาน
..................................................................................
หรือสําเนาประกาศนียบัตรหรือสําเนาทะเบียน
..................................................................................
โรงเรียนแสดงวันเดือนปเกิดไปดวย
..................................................................................
ขอ 12. ผูตายเปนผูตองหามตามมาตรา 48, 53, 55 หรือไม
12 ...................................................................................
ทายาทตองหามตามมาตราหรือไม
ขอ 13. ขาพเจาขอรับรองวานาย/นาง/นางสาว.......................................................... ขาราชการ ถึงแกกรรม เมื่อวันที่.............
เดือน......................พ.ศ.................. มีทายาทที่ถกู ตองตามกฎหมายที่มีสทิ ธิไดรับเงินบําเหน็จตกทอด จํานวน......คน คือ
1................................................................สถานะ........................................
2................................................................สถานะ........................................
3................................................................สถานะ........................................
4................................................................สถานะ........................................
ขอ 14 หากปรากฏภายหลังวา มีทายาทนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน และเปนผูม ีสทิ ธิ์ไดรับบําเหน็จตกทอดในฐานะทายาท
ของ นาย/นาง/นางสาว................................................................. ขาพเจาขอรับผิดและยินยอมชดใชเงินที่ไดจายไปทั้งสิ้นภายใน
30 วัน หลังจากที่ไดรับแจง
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ทายาทผูใหถอยคํา
(.............................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................ทายาทผูใหถอยคํา
(..............................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................ทายาทผูใหถอยคํา
(.............................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ผูสอบปากคํา
(...............................................................)
(ลงชื่อ)................................................................พยาน
(.............................................................)
(ลงชื่อ)................................................................พยาน
(...............................................................)

