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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
พ.ศ.  ๒๔๙๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๔๙๔  
และมาตรา  ๕๘  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงกําหนดแบบและวิธีการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด  
ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการหรือผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญจัดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จ
ตกทอดตามแบบ  ๑  ท้ายประกาศนี้  จํานวนสองฉบับมีข้อความตรงกัน  ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือ  
ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบ้ียหวัดบํานาญ  แล้วแต่กรณี  หากไม่สามารถไปยื่นด้วยตนเองได้   
ให้ทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบท้ายประกาศนี้  เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะไปยื่นแทนได้ 

หนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งต้องระบุคํานําหน้าชื่อ  ชื่อ  และนามสกุลของผู้รับบําเหน็จ 
ตกทอดให้ชัดเจน  ในกรณีที่แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดเกินหนึ่งคน  ให้กําหนดส่วนที่ผู้รับ
บําเหน็จตกทอดแต่ละคนจะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย  หากไม่ได้กําหนดส่วนไว้  ให้ถือว่าผู้รับบําเหน็จ 
ตกทอดทุกคนที่ระบุไว้นั้นมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดในส่วนที่เท่ากัน 

ข้อ ๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของข้อมูลในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด  แล้วลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนา 
ทั้งสองฉบับ  ณ  วันที่มีการยื่นหนังสือแสดงเจตนานั้น  ทั้งนี้  อาจมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดรับผิดชอบ  
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 

ข้อ ๔ หนังสือแสดงเจตนาที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้ผู้แสดงเจตนาเก็บรักษาไว้
หนึ่งฉบับ  ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ในสมุดประวัติ  แฟ้มประวัติ  หรือแฟ้มข้อมูลการรับเบ้ียหวัด
บํานาญของผู้นั้น  เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จตกทอดต่อไป  หากมีการโอน 
เบ้ียหวัดบํานาญไปเบิกจ่ายที่ใด  ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบ้ียหวัดบํานาญส่งหนังสือแสดงเจตนา
พร้อมแฟ้มข้อมูลให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบ้ียหวัดบํานาญแห่งใหม่เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๕ ข้าราชการหรือผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหนังสือแสดง
เจตนาที่ได้ทําไว้แล้ว  ให้ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดตามแบบ  ๒  ท้ายประกาศนี้  
จํานวนสองฉบับมีข้อความตรงกัน  ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือต่อส่วนราชการผู้เบิกเบ้ียหวัดบํานาญ  
แล้วแต่กรณี  และให้ดําเนินการตามข้อ  ๒  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ต่อไป 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับการแสดงเจตนารายใดถึงแก่ความตายก่อนผู้แสดงเจตนา  ให้นําส่วนของ
ผู้รับการแสดงเจตนานั้นไปแบ่งให้แก่ผู้รับการแสดงเจตนาที่ยังมีชีวิตอยู่  ตามส่วนที่กําหนดไว้ในหนังสือ 
แสดงเจตนา 

ข้อ ๗ การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดตามข้อ  ๒  และข้อ  ๕  ให้มีผลนับแต่
วันที่ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนา 

ข้อ ๘ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดที่ได้ทําตามประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง  การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด  ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๓๙  ไว้ก่อนวันที่ประกาศ 
ฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปตามประกาศนี้  แต่ถ้าหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาในสาระสําคัญขัดหรือแย้ง 
กับประกาศนี้  ให้จัดทําหนังสือแสดงเจตนาใหม่ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
กรณ์  จาติกวณิช 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หนังสือแสดงเจตนาระบตัุวผูรับบําเหน็จตกทอด 

เขียนที่ ................................................................... 
วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ................(1) 
 

ขาพเจา ..........................................................................................(2) เปน [   ] ขาราชการ [   ] ผูรับบํานาญ
[   ] ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น / ยศ / ระดับ..................................... ตําแหนง ..........................................................  
สังกัดกอง / สํานักงาน...................................... กรม ........................... กระทรวง ........................................      
จังหวัด ............................................................ไดรับ [   ] เงินเดือน เดือนละ ...................................………….(3) บาท   
[   ] บํานาญรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ......................(3) บาท [   ] เบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ............................(3) บาท  
ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..........................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง..............................       
อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.................................  รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ........................       
ในกรณีขาพเจาถึงแกความตาย หากขาพเจาไมมีทายาทผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จตกทอด (บุตร สามีหรือภริยา และ
บิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย) ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494 และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา 58 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 ขาพเจาขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี้วา ขาพเจาประสงคใหจายเงิน
บําเหน็จตกทอดแกบุคคล รวม ...................(4) คน ดังมีรายชื่อตอไปนี ้
 

1. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
2. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
3. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
4. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
5. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
6. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
7. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
8. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

(แบบ 1) 

/9. ... 
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9. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
10. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
11. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
12. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
13. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
14. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
15. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 
 

หนังสือแสดงเจตนานี้ไดทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน เก็บไวที่ผูแสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่ง           
สงไปเก็บไวที่สมุด/แฟมประวัติ สําหรับผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเก็บไวที่สวนราชการเจาสังกัดผูเบิกเบี้ยหวัดบํานาญ  

 

ลงชื่อ ................................................. ผูแสดงเจตนา 
                (.........................................................) 

ลงชื่อ .......................................................... พยาน 
                        (..........................................................) 

ลงชื่อ .......................................................... พยาน 
          (..........................................................) 

 

 

สําหรับเจาหนาที่เทานั้น 
 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับนี้ไดยื่นเมื่อวันที่ .......... เดือน ……............ พ.ศ. ..............  
[  ]  โดย ....................................................................................... (7) ขาราชการ/ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
[  ]  โดย ...................................................................................... (7) ผูรับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ 

ฉบับลงวันที่ ............................................................ 
ไดนําหนังสือแสดงเจตนาเก็บไวเปนหลักฐานแลว  

ลงชื่อ ...............................................................(8) เจาหนาที่ 
                 (...............................................................) 

          ตําแหนง ............................................................... 
                      วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

/หมายเหตุ ... 
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หมายเหตุ 

1. การขูดลบ ขีดฆา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
ใหลงลายมือชื่อกํากับไว 

2. ใหใสเครื่องหมาย  /  ในชอง   [   ]  ที่ใช 
 
คําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

(1) ใหระบุวัน เดือน ป ที่แสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
(2) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกุล ของผูแสดงเจตนา 
(3) ใหระบุเงินเดือน บํานาญรวมกับ ช.ค.บ. หรือเบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. ที่ไดรับอยูขณะที่แสดงเจตนา 
(4) ใหระบุจํานวนผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 
(5) ใหระบุคํานําหนา ช่ือ และนามสกุล ของผูที่ถูกระบุตัวใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอด 
(6) กรณีระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไวมากกวาหนึ่งคน ใหกําหนดสวนที่จะมีสิทธิไดรับใหชัดเจนดวย            

เชน นาย ก. ใหไดรับ 1 สวน นางสาว ข.  ใหไดรับ 1 สวน และเด็กหญิง ค.  ใหไดรับ 2 สวน  เปนตน 
(7) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกุล ของผูแสดงเจตนา หรือผูรับมอบฉันทะ 
(8) หัวหนาสวนราชการหรือเจาหนาที่ซึ่งเปนขาราชการในสังกัดที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย  



หนังสือแสดงเจตนาระบตัุวผูรับบําเหน็จตกทอด 

เขียนที่ ................................................................... 
วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ................(1) 
 

ขาพเจา ..........................................................................................(2) เปน [   ] ขาราชการ [   ] ผูรับบํานาญ
[   ] ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น / ยศ / ระดับ..................................... ตําแหนง ..........................................................  
สังกัดกอง / สํานักงาน...................................... กรม ........................... กระทรวง ........................................      
จังหวัด ............................................................ไดรับ [   ] เงินเดือน เดือนละ ...................................………….(3) บาท   
[   ] บํานาญรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ......................(3) บาท [   ] เบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ............................(3) บาท  
ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..........................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง..............................       
อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.................................  รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ........................        

 

ขาพเจาขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับลงวันที่ ............................................ (4) 
และขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้ 

 

ในกรณีขาพเจาถึงแกความตาย หากขาพเจาไมมีทายาทผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จตกทอด (บุตร สามีหรือ
ภริยา และบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย) ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2494 และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา 58 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 ขาพเจาขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี้วา ขาพเจาประสงค
ใหจายเงินบําเหน็จตกทอดแกบุคคล รวม ...................(5) คน ดังมีรายชื่อตอไปนี ้
 

1. ………………………………..…..…..………...................….…….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
2. ………………………………..…..…..………...................….…….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
3. ………………………………..…..…..………...................….…….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
4. ………………………………..…..…..………...................….…….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
5. ………………………………..…..…..………...................….…….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
6. ………………………………..…..…..………...................….…….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 

(แบบ 2) 

/7. ... 
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7. ………………………………..…..…..………...................….…….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
8. ………………………………..…..…..………...................….…….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
9. ………………………………..…..…..………...................….…….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
10. ……………………………..…..…..………...................….….….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
11. ……………………………..…..…..………...................….….….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
12. ……………………………..…..…..………...................….……... (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
13. ……………………………..…..…..………...................….……... (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
14. ……………………………..…..…..………...................….….….. (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
15. ……………………………..…..…..………...................….……... (6) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (7) สวน 
 

หนังสือแสดงเจตนานี้ไดทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน เก็บไวที่ผูแสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่ง           
สงไปเก็บไวที่สมุด/แฟมประวัติ สําหรับผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเก็บไวที่สวนราชการเจาสังกัดผูเบิกเบี้ยหวัดบํานาญ  

 
ลงชื่อ ................................................. ผูแสดงเจตนา 

                (.........................................................) 
ลงชื่อ .......................................................... พยาน 

                        (..........................................................) 
ลงชื่อ .......................................................... พยาน 

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

 
 
 
 

/สําหรับ ... 
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สําหรับเจาหนาที่เทานั้น 
 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับนี้ไดยื่นเมื่อวันที่ .......... เดือน ……............ พ.ศ. ..............  
[  ]  โดย ....................................................................................... (8) ขาราชการ/ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
[  ]  โดย ...................................................................................... (8) ผูรับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ 

ฉบับลงวันที่ ............................................................ 
ไดนําหนังสือแสดงเจตนาเก็บไวเปนหลักฐานแลว  
 

ลงชื่อ ...............................................................(9) เจาหนาที่ 
                 (...............................................................) 

          ตําแหนง ............................................................... 
                      วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ................. 

หมายเหต ุ
1. การขูดลบ ขีดฆา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

ใหลงลายมือชื่อกํากับไว 
2. ใหใสเครื่องหมาย  /  ในชอง   [   ]  ที่ใช 

 
คําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

(1) ใหระบุวัน เดือน ป ที่แสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
(2) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกุล ของผูแสดงเจตนา 
(3) ใหระบุเงินเดือน บํานาญรวมกับ ช.ค.บ. หรือเบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. ที่ไดรับอยูขณะที่แสดงเจตนา 
(4) ใหระบุวัน เดือน ป ที่ระบุในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบบัเดิม 
(5) ใหระบุจํานวนผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 
(6) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกุล ของผูที่ถูกระบุตัวใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอด 
(7) กรณีระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไวมากกวาหนึ่งคน ใหกําหนดสวนที่จะมีสิทธิไดรับใหชัดเจนดวย            

เชน นาย ก. ใหไดรับ 1 สวน นางสาว ข.  ใหไดรับ 1 สวน และเด็กหญิง ค.  ใหไดรับ 2 สวน  เปนตน 
(8) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกุล ของผูแสดงเจตนา หรือผูรับมอบฉันทะ 
(9) หัวหนาสวนราชการหรือเจาหนาที่ซึ่งเปนขาราชการในสังกัดที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย  



ใบมอบฉันทะ 
 

      เขียนที่ …………...............………………………… 

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

 

  ขาพเจา ...........................................................................   เปน [   ] ขาราชการ [   ] ผูรับบํานาญ        

[   ] ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น / ยศ / ระดับ............................ ตําแหนง ...................................................................

สังกัดกอง / สํานักงาน......................................................... กรม ...................................................................

กระทรวง .................................................... จังหวัด .......................................... อยูบานเลขที่ …………….…...… 

ถนน .....…………….....................… ตําบล/แขวง……………..……………………..อําเภอ/เขต …………......….…... 

จังหวัด ………….….......…...........….…. รหัสไปรษณีย….....................….……..โทร............................................... 

ขอมอบฉันทะให ….............…….….............…………..อยูบานเลขที่…...………. ถนน ………...............…...…….…… 

ตําบล/แขวง..........…........................... อําเภอ/เขต .......................…..………. จังหวัด ……………..........………….. 

รหัสไปรษณีย……………...โทร. ........................... เปนผูดําเนินการยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

ฉบับลงวันที่…………………...........………...ที่แนบมาพรอมนี้ แทนขาพเจา 

 

     (ลงชื่อ) ……………………………………….. ผูมอบฉันทะ 

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

     (ลงชื่อ) ……………………………………….. ผูรับมอบฉันทะ 

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

     (ลงชื่อ) ……………………………………….. พยาน 

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

     (ลงชื่อ) ……………………………………….. พยาน 

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

 
หมายเหต ุ

1. ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตองดวย 

2. ใหเก็บหนังสือฉบับนี้รวมไวกับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดที่ยื่นไวตอสวนราชการ 


