
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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ส าหรับเจ้าหน้าที่เท่านัน้ 

  หนงัสอืแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอดฉบบันีไ้ด้ยื่นเมื่อวนัท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.............. 

  [  ]  โดย...................................................................................................(8) ข้าราชการ/ผู้ รับเบีย้หวดับ านาญ 

  [  ]  โดย................................................................ ...................................(8) ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะ 

ฉบบัลงวนัท่ี......................................................... 

ได้น าหนงัสอืแสดงเจตนาเก็บไว้เป็นหลกัฐานแล้ว 

             ลงช่ือ.....................................................................(9) เจ้าหน้าที่ 

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

       ต าแหนง่ .................................................................................. 

        วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ............. 

 

หมายเหตุ 

1. การขดูลบ ขีดฆา่ หรือการแก้ไขเปลีย่นแปลงอยา่งอื่นในหนงัสอืแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอด 

ให้ผู้แสดงเจตนาลงลายมือช่ือก ากบัไว้ 

2. ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  /  ในช่อง  [  ]  ที่ใช้ 

 

ค าอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

 1.  ให้ระบวุนั เดือน ปี ท่ีแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอด 

  2. ให้ระบคุ าน าหน้า ช่ือ และนามสกลุ ของผู้แสดงเจตนา 

  3. ให้ระบเุงินบ านาญรวมกบั ช.ค.บ. หรือเบีย้หวดัรวมกบั ช.ค.บ. ที่ได้รับอยูข่ณะที่แสดงเจตนา 

  4. ให้ระบวุนั เดือน ปี ท่ีระบใุนหนงัสอืแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอดฉบบัเดิม 

5. ให้ระบจุ านวนผู้มีสทิธิรับบ าเหน็จตกทอด 

  6. ให้ระบคุ าน าหน้า ช่ือ และนามสกลุ ของผู้ที่ถกูระบตุวัให้เป็นผู้ รับบ าเหน็จตกทอด 

  7. กรณีระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอดไว้มากกวา่หนึง่คน ให้ก าหนดสว่นท่ีจะมีสทิธิได้รับให้ชดัเจนด้วย 

     เช่น นาย ก. ให้ได้รับ 1 สว่น  นางสาว ข. ให้ได้รับ 1 สว่น และเด็กหญิง ค. ให้ได้รับ 2 สว่น เป็นต้น 

  8. ให้ระบคุ าน าหน้า ช่ือ และนามสกลุ ของผู้แสดงเจตนา หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

  9. หวัหน้าสว่นราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึง่เป็นข้าราชการในสงักดัที่หวัหน้าสว่นราชการมอบหมาย 

 

โปรดแนบ 1. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ถกูระบตุวัให้เป็นผู้ รับบ าเหน็จตกทอดทกุราย 
  2. กรณีผู้ที่ถกูระบตุวัให้เป็นผู้ รับบ าเหน็จตกทอดสมรสแล้ว ให้แนบส าเนาทะเบียนสมรสด้วย 
 



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 




