
คําถามคําตอบเกี่ยวกับบาํเหน็จตกทอด 
 ในการปฏิบัติงานสัง่จายบําเหน็จตกทอดของเจาหนาที่กรมบัญชีกลางมักจะมีเจาหนาที่ของสวน
ราชการหรือทายาทของผูตาย โทรศัพทหรือทําหนงัสือหารือเกีย่วกับปญหาตางๆ หารือขอสงสัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การขอรับบําเหน็จตกทอดเสมอๆ  จึงไดรวบรวมคําถาม – คําตอบ ที่เกิดขึ้นไว    เพือ่ใหเปนการตอบคําถามสาํหรับ
ผูสอบถาม หรือ ผูสนใจอืน่ ๆ  ดังนี ้
1. ถาม ถาขาราชการประจําหรือผูรับบํานาญถึงแกความตาย ทายาทจะไดรับความชวยเหลอืจากทาง

ราชการหรือไม 
 ตอบ ทายาทจะไดรับเงินที่รัฐจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอน ใหแกทายาทของขาราชการหรือผูรับ

บํานาญซึ่งไดแกบําเหน็จตกทอด 
2. ถาม บําเหน็จตกทอดมีวิธีการคํานวณอยางไร 
 ตอบ ถาขาราชการประจําตาย บําเหน็จตกทอดจะคํานวณโดยใชเงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ 
 ถาผูรับบํานาญตาย บําเหน็จตกทอดจะคํานวณโดยใชบํานาญรายเดือน (ไมรวม ช.ค.บ.และเงนิ

เพิ่มอ่ืนๆ) x 30 – บําเหน็จดํารงชีพ (ถาม)ี 
3. ถาม ทายาทผูมีสิทธิไดรับบําเหนจ็ตกทอดไดแก ใครบาง 
 ตอบ ทายาทผูมีสิทธิไดรับบําเหนจ็ตกทอด ไดแก 

1. ทายาทตามกฎหมาย คือ 
1.1 บิดา มารดา 
1.2 สามีหรือภริยา 
1.3 บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 

2. บุคคลซึ่งผูตายแสดงเจตนาใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอด ตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

4. ถาม ถาผูตายไมมทีายาทตามกฎหมายและไมไดทําหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไว 
จะจายบาํเหนจ็ตกทอดใหแกผูใด 

 ตอบ กรณีที่ผูตายไมมีทายาทตามกฎหมาย  และ  ไมไดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตก
ทอดไว  ใหสิทธิในบําเหน็จตกทอดเปนอันยุติลง 

5. ถาม บําเหน็จตกทอดแบงจายใหแกทายาทอยางไร 
 ตอบ ทายาทตามกฎหมายมีสิทธไิดรับบําเหน็จตกทอดตามสวน  ดังนี ้

1. บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชวีติอยูใหไดรับ 1 สวน 
2. สามี หรือภริยา ใหไดรับ 1 สวน 
3. บุตรใหไดรับ 2 สวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแต 3 คนขึ้นไปใหไดรับ 3 สวน 

6. ถาม ถาบิดาไมไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูตาย และไมไดจดทะเบียนรับรองผูตายเปนบุตร
โดยชอบดวยกฎหมาย บิดาจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด หรือไม 

 ตอบ ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด 
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7. ถาม กรณีที่บิดาไมมีหลักฐานการเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของผูตาย แตไดไปยื่นคํารองตอศาล

ขอใหศาลสั่งใหเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของผูตาย บิดาจะใชคําสั่งศาลดังกลาว เปน
หลักฐานในการขอรับบําเหน็จตกทอดไดหรือไม 

 ตอบ บิดาจะใชคําสัง่ศาลที่ส่ังใหเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของผูตาย เปนหลกัฐานในการขอรับ
บําเหน็จตกทอดได  หากคําสั่งศาลนัน้สัง่กอนวนัที่ผูตายถึงแกความตาย  

หากการรองศาลเพื่อใหศาลสั่งใหเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของผูตาย  กระทํา
หลังจากที่ผูตายไดถึงแกความตายแลว  ผลของคําสั่งศาลใหเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย   
เกิดขึ้นภายหลังวนัที่ผูตายถึงแกความตาย  ดังนัน้ วันทีผู่ตายถงึแกความตายบิดาไมใชบิดาโดย
ชอบดวยกฎหมาย บิดาจงึไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด 

8. ถาม ถาบิดา มารดา ของผูตาย ไดถึงแกความตายเปนเวลานานแลว และไมสามารถคนหา มรณบัตร
ของบิดามารดาไดจะใชหลักฐานใดประกอบการขอรับบําเหน็จตกทอดไดบาง 

 ตอบ ใหใชหนังสือรับรองการตายของผูที่ควรเชือ่ถือได เชน  พี่  นอง  ลุง  ปา  นา  อา  หรือเจาหนาที่
ฝายปกครอง (อําเภอ)  แทนได 

9. ถาม ถาบิดา มารดาของผูตายไมไดจดทะเบียนสมรสกันแตแตงงานอยูกินกันกอนวนัที่ 1 ตุลาคม 
2478 บิดาจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดหรือไม และจะใชหลักฐานใดประกอบการขอรับ
บําเหน็จตกทอด 

 ตอบ บิดามีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด  โดยใชหลักฐานประกอบดังนี ้
- หนงัสือรับรองของผูควรเชื่อถือได ที่รับรองวาบิดามารดาสมรสกอนวนัที่ 1 ตุลาคม 2478 

หรือ 
- สําเนาทะเบียนบานหรือสูติบัตรของบุตรรวมบิดามารดาเดียวกนักับผูตายซึ่งเกิดภายในป 

พ.ศ.2478 หรือกอนนัน้ 
10. ถาม คูสมรสของผูตายถาอยูกนิฉันทสามีภริยากับผูตายแตมิไดจดทะเบียนสมรสกับผูตายจะมสิีทธิ

ไดรับบําเหน็จตกทอดหรือไม 
 ตอบ ถาอยูกนิฉนัทสามีภริยากนักอนวนัที่  1  ตุลาคม  2478  ก็มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดแตถาอยู

กินกนัหลังวันที่  1  ตุลาคม  2478  โดยที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกนัคูสมรสก็จะไมมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จตกทอดแตอยางใด 

11. ถาม ถาผูตายจดทะเบียนสมรสซอน คูสมรสของผูตายจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดหรอืไม  ถามีสิทธิ
คูสมรสคนใดจะไดรับบําเหน็จตกทอดดังกลาว 

 ตอบ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1452 มาตรา 1494 และมาตรา 1495 บัญญัติ
โดยสรุปวา ชายหรือหญงิจะทําการสมรสในขณะที่ตนมคูีสมรสอยูไมได และการสมรสจะเปน
โมฆะไดก็ตอเมื่อมีคําพพิากษาศาลสัง่ใหการสมรสเปนโมฆะ ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ 
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  แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2533 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 

27 กนัยายน 2533  มาตรา 1497 บัญญัติวา “ การสมรสที่เปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา 1452 
(ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได) 

  บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งจะกลาวอางขึน้ หรือจะรองขอใหศาลพพิากษาวาการสมรสเปน
โมฆะก็ได” ฉะนั้น การหาขอยุติวาการสมรสใดถูกตองตามกฎหมาย ดําเนินการดังนี้      
(1) การสมรสซอนกอนวนัที่ 27 กันยายน 2533 ผูมีสวนไดเสียยื่นคาํรองตอศาลเพื่อใหศาล

พิพากษาชี้ขาดวาการสมรสครั้งใดมีผลสมบูรณตามกฎหมาย หรือการสมรสครั้งใดเปนโมฆะ 
คูสมรสที่เปนโมฆะก็จะไมมสิีทธิไดรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด 

(2) การสมรสซอนตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2533 เปนตนไป 
 (2.1) ผูมีสวนไดเสียยื่นคาํรองตอศาลเพื่อใหศาลพพิากษาชี้ขาดวาการสมรสครั้งใดมีผล
สมบูรณตามกฎหมาย หรือการสมรสครั้งใดเปนโมฆะ 
 (2.2) ผูมีสวนไดเสีย ไดแก บุคคลผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดของผูตายอันไดแก บุตร 
สามีหรือภริยา หรือบิดามารดาของผูตาย รวมทัง้สวนราชการเจาสงักดัของผูตาย และ
กรมบัญชีกลางซึ่งจะเปนผูพจิารณาจายบาํเหน็จตกทอด กลาวอางเพือ่ใหการสมรสเปนโมฆะได 

12. ถาม บุตรของผูตายที่เกิดจากภริยาที่จดทะเบียนสมรสซอน จะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดหรือไม 
 ตอบ มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด เพราะบุตรที่เกิดจากบิดามารดาทีจ่ดทะเบียนสมรสกนัถือวาเปนบตุร

โดยชอบดวยกฎหมายของบิดามารดานัน้ไมวาการจดทะเบียนสมรสนั้นจะเปนการจดทะเบียน
สมรสซอนหรือไม 

13. ถาม หลักฐานที่แสดงถึงการเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูตาย ไดแกอะไรบาง 
 ตอบ หลักฐานที่แสดงถึงการเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูตาย ไดแก 

 1. สําเนาทะเบียนสมรสของผูตายกับมารดาของบุตร หรือ 
 2. สําเนาทะเบียนการรับรองบตุร หรือ 
 3. สําเนาคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร   โดยตองยืน่คํารองตอศาลภายใน 1 ป นับแตวนัที่

บิดาถึงแกความตาย 
 4. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม 

14. ถาม ถาผูตายไมไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร และไมไดจดทะเบียนรับรองบุตร  และบุตรได
ยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลสัง่ใหเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูตายแตเปนการยื่นคํารอง
ตอศาลเกินกวา  1  ป  นับแตวันทีผู่ตายถงึแกความตายบุตรดังกลาวจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตก
ทอดหรือไม 

 ตอบ ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2494 และที่แกไขเพิ่มเตมิ  มาตรา 48  พระราชบัญญัติกองทนุบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539  และที่แกไขเพิ่มเตมิ มาตรา 58 บัญญัติไววาถาบุตรมีความประสงคจะยืน่ 
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  คํารองตอศาลเพื่อใหศาลสัง่ใหเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย  จะตองยื่นภายใน  1  ป  นับแตวันที่

บิดาถึงแกความตาย  หรือนบัแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 
15. ถาม บุตรผูเยาวจะสามารถลงชื่อขอรับเงินบําเหน็จตกทอดในแบบ 5309 ดวยตนเองไดหรือไม 
 ตอบ บุตรผูเยาวจะลงชื่อขอรับบําเหน็จตกทอดในแบบ 5309 เองไมไดตองใหบิดาหรือมารดาลงชื่อ

ขอรับเงินแทนหรือถาบิดาและมารดาถงึแกความตายไปแลวตองใหผูปกครองโดยชอบดวย
กฎหมายลงชือ่แทน 

16. ถาม กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว บิดามารดาที่แทจริงจะสามารถลงชื่อขอรับบําเหน็จ ตกทอดแทนได
หรือไม 

 ตอบ บิดา – มารดาที่แทจริงจะลงชื่อขอรับบําเหน็จตกทอดแทนไมไดเนื่องจากผูตายไดจดทะเบียนรับ
เด็กเปนบุตรบญุธรรมแลว สิทธิในการปกครองเด็กจึงเปนของผูรับบุตรบุญธรรม บิดา – มารดาที่
แทจริงจึงไมมอํีานาจในการปกครองเด็กถงึแมผูรับบุตรบุญธรรมจะถงึแกความตายไปแลว แต
สิทธิในการปกครองเด็กก็มิไดอยูที่บิดา- มารดาที่แทจริงจึงตองดําเนนิการยื่นคาํรองตอศาล
เพื่อใหศาลสัง่ตั้งผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายเสียกอน แลวจงึใหผูปกครองโดยชอบดวย
กฎหมายลงชือ่ขอรับบําเหนจ็ตกทอดแทนได 

17. ถาม กรณีผูตายไมมีทายาทตามกฎหมายและไมไดทําหนังสอืแสดงเจตนาระบุผูรับบําเหน็จตกทอดไว 
แตมีญาติพี่นองที่ไดยืน่คํารองตอศาลขอเปนผูจัดการมรดก  และใชคําสั่งศาลตัง้ผูจดัการมรดก
ดังกลาวเปนหลักฐานขอรับบําเหน็จตกทอด  กรณีดังกลาวสามารถกระทําไดหรือไม 

 ตอบ ผูจัดการมรดกไมสามารถขอรับบําเหน็จตกทอดได เนื่องจากบําเหน็จตกทอดมิใชทรัพยมรดกของ
ผูตาย  แตเปนเงินที่รัฐจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกทายาทของขาราชการหรือผูรับ
บํานาญที่ถงึแกความตาย โดยการตราเปนกฎหมายไวโดยเฉพาะ บัญญัติใหแกบุคคลตามที่
กฎหมายกาํหนด บําเหน็จตกทอดจึงเปนสทิธิเฉพาะตวั  ไมสามารถยกใหแกผูใด หรือตกทอดไป
ถึงผูใดได  ผูจดัการมรดกจึงไมมีสิทธิขอรับบําเหน็จตกทอดดังกลาวได 

18. ถาม ถาขาราชการผูใดตาย กอนตายไดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรง และการ
สอบสวนยงัไมส้ินสุดทายาทจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดหรือไม 

 ตอบ สวนราชการตองสงเรื่องใหกระทรวงเจาสงักัดพิจารณาวนิิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตาย
เสียกอนจะตองไดรับโทษถงึไลออกหรือไม ถาเหน็วาผูนัน้จะตองถูกลงโทษถงึไลออก ทายาทก็ไม
มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด แตถาพิจารณาแลวผูนัน้ไมมีความผิด หรือมีความผดิแตโทษที่ไดรับ
ไมถึงกับไลออก  ทายาทก็ยงัมีสิทธไิดรับบําเหน็จตกทอดตามปกต ิ

19. ถาม ถาการตายของขาราชการเกดิจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง  ทายาทจะมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จตกทอดหรือไม 

 ตอบ ทายาทจะไมมสิีทธิไดรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด 
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20. ถาม ถาทายาทผูใดของขาราชการผูตายไดเจตนากระทาํหรือพยายามกระทําใหขาราชการถึงแกความ

ตายโดยมิชอบดวยกฎหมายทายาทผูนัน้จะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดหรือไม 
 ตอบ ทายาทผูนัน้จะไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด 
21. ถาม ถาทายาทผูหนึ่งผูใดของขาราชการผูตายไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทาํใหทายาทดวยกนั

ถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทายาทผูนั้นจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดหรือไม 
 ตอบ ทายาทผูนัน้จะไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด 
22. ถาม ถามีกรณทีี่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว แตปรากฏวามทีายาทผูมีสิทธิมาแสดงตนขอรับ

บําเหน็จตกทอดเพิ่มข้ึนอีกจะทําอยางไร 
 ตอบ ใหสวนราชการเรียกคืนบําเหน็จตกทอดทีจ่ายใหทายาทไปแลวคืน แลวสงเรื่องใหกรมบัญชีกลาง

พิจารณาสัง่จายบําเหน็จตกทอดใหมโดยแบงตามสวนของทายาทผูมสิีทธิทัง้หมดอกีครั้งหนึ่ง 
23. ถาม กรณีทายาทผูมีสิทธิไดถงึแกความตายหลงัจากขาราชการผูตายไดถึงแกความตายแลว ทายาทผู

นั้นจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดหรือไม และจะจายบาํเหน็จตกทอดใหแกผูใดแทน 
 ตอบ ทายาทผูนัน้ยงัมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดอยู แมจะถงึแกความตายไปแลว โดยจะแบงจาย

บําเหน็จตกทอดในสวนของทายาทผูที่ถงึแกความตาย  ใหแกผูมีสิทธรัิบมรดกตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของทายาทผูนัน้ตอไป 

24. ถาม ถาภริยาของขาราชการผูตายไดต้ังครรภ อยูกอนที่ขาราชการผูตายไดถึงแกความตาย บุตรใน
ครรภของภริยาของผูตายจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดหรือไม 

 ตอบ บุตรในครรภของภริยาของผูตายจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด ก็ตอเมือ่ไดคลอดออกมาและอยู
รอดเปนทารก 

25. ถาม ถาขาราชการ ผูตายไดเปนบตุรบุญธรรมของผูอ่ืน ผูที่มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดในฐานะบิดา-
มารดาของผูตายจะไดแกผูใด 

 ตอบ ผูที่มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดในฐานะบิดา-มารดาของผูตายไดแกบิดา-มารดาทีแ่ทจริง ไมใช
ผูรับบุตรบุญธรรมแตอยางใด เนื่องจากตามกฎหมายมิไดกําหนดใหบิดา-มารดาบญุธรรมเปน
ทายาทผูมีสิทธิไดรับบําเหนจ็ตกทอด 

26. ถาม ผูรับบํานาญซึง่เปนบุคคลไรความสามารถ ไดทําหนงัสือแสดงเจตนาระบุใหผูอนุบาลเปนผูรับ
บําเหน็จตกทอด หนงัสือแสดงเจตนานัน้มผีลใชบังคับไดหรือไม 

 ตอบ หนงัสือแสดงเจตนาดังกลาวจะมีผลใหผูอนุบาลเปนผูมสิีทธิไดรับบําเหน็จตกทอดไดก็ตอเมื่อ 
ไดรับอนุญาตจากศาลใหผูอนุบาลใหสัตยาบันการแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดนัน้ 

27. ถาม ถาขาราชการผูตายไดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไว แตมิไดสงให
เจาหนาที่ของสวนราชการ หรือสงใหเจาหนาที่ของสวนราชการแลวแตเจาหนาที่ของสวนราชการ
ไมไดลงชื่อไว หนงัสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับดังกลาวจะมีผลหรือไม 

 ตอบ ถาไมสงใหเจาหนาที่ของสวนราชการ หนงัสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับ
ดังกลาวจะไมมีผลตามกฎหมายแตอยางใด 
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  ถาไดสงใหเจาหนาที่ของสวนราชการแลว แตเจาหนาที่ของสวนราชการมิไดลงชื่อในหนงัสือแสดง
เจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไว ตองใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงชือ่ในหนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไวใหเรียบรอยกอน  จงึจะมผีลตามกฎหมาย 

28. ถาม ถาชื่อ นามสกลุ ของผูตายและทายาทในเอกสารแตละฉบับใชพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไม
ตรงกัน จะสามารถใชเอกสารดังกลาวเปนหลกัฐานขอรับบําเหน็จตกทอดไดหรือไม 

 ตอบ จะใชไดก็ตอเมื่อมีหลักฐานอื่นประกอบ เชน หนงัสือรับรองจากอําเภอวาเปนบุคคลคนเดียวกนั 
หรือ  หลักฐานการเปลีย่นชือ่  นามสกุล  เปนตน 

29. ถาม ถาขาราชการผูตายไดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไว แตยังมีทายาทตาม
กฎหมาย ไดแก บิดา มารดา คูสมรส  และบุตร อยู  ผูที่มสิีทธิไดรับบําเหน็จตกทอดจะไดแกผูใด 

 ตอบ ผูที่มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดในกรณีนี ้ไดแกทายาทตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา  คูสมรส  
บุตร เนื่องจากหนงัสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดจะมีผลใชไดก็ตอเมื่อไมมีทายาท
ตามกฎหมายแลว 

30. ถาม กรณีที่บุตรไปยื่นคํารองตอศาลใหศาลสัง่ใหเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ภายใน 1 ป นับแต
วันที่บิดาถงึแกความตาย แตบิดาถึงแกความตายในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 ซึง่ ณ วนัที่บิดา
ถึงแกความตายนัน้บุตรมีอายุ 28 ป และศาลสั่งใหเปนบตุรโดยชอบดวยกฎหมายในป พ.ศ.2542 
ถามวาบุตรจะขอรับบําเหนจ็ตกทอดของบดิาไดหรือไม 

 ตอบ บุตรจะขอรับบําเหน็จตกทอดไมได เนื่องจากการที่บิดาถึงแกความตายในเดือนพฤษภาคม 2539 
การสั่งจายบาํเหน็จตกทอดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญติับําเหน็จบํานาญขาราชการ   พ.ศ. 
2494   และทีแ่กไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2530 บัญญัติวา ทายาทที่จะขอรับบําเหน็จตกทอดไดแก บิดา 
มารดา คูสมรส และบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะ ฉะนั้น ณ วันที่บิดาถงึแกความตาย บุตรคนใดอายุ
เกิน 20 ป  จะไมมีสิทธิขอรับบําเหน็จตกทอด  กรณีนี ้ณ วนัที่บิดาถึงแกความตายนัน้บุตรมีอาย ุ
28 ป   การที่ไปขอใหศาลสั่งใหเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ถึงแมวาศาลจะสัง่ใหเปนบุตรในป 
พ.ศ.ใด  ผลจะยอนกลับไปวา ณ วนัทีบิ่ดาถึงแกความตาย บุตรมีอาย ุ28 ป ซึง่เกนิ 20 ป  ตามที่
กฎหมายกาํหนด บุตรจึงไมมีสิทธิขอรับบําเหน็จตกทอด 
 ตอมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539  มีผลใชบังคับ
ต้ังแตวันที่ 1 ธนัวาคม 2539 เปนตนไป โดยยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับทายาทผูมีสิทธิรับบําเหน็จ
ตกทอดเดิม (พระราชบัญญติับําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 และที่แกไขเพิม่เติม พ.ศ. 
2530 ) และบัญญัติวา  ทายาทที่จะขอรบับําเหน็จตกทอดไดแก  บิดา  มารดา  คูสมรส  และบตุร  
ดังนัน้  หากขาราชการหรือผูรับบํานาญผูใดตาย  นับแตวันที ่1 ธันวาคม 2539 เปนตนไป ณ วนัที่
บิดาถึงแกความตาย บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูตายทีย่ังมีชีวิตอยูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 
ไมวาจะอายุเทาใด 

                                                ………………………………………. 



  

 


