
 

(แบบ 1) 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
 

เขียนท่ี.............................................................. 
วนัท่ี............เดือน...............................พ.ศ. .........(1) 

 

ข้าพเจ้า......................................................................................................(2) เป็น [  ] ข้าราชการ  [  ] ผู้ รับบ านาญ       
[  ] ทหารกองหนนุมีเบีย้หวดั ชัน้ / ยศ / ระดบั......................................  ต าแหน่ง..................................................................... 
สงักดักอง / ส านกังาน.......................................กรม.............................................กระทรวง.................................................... 
จงัหวดั..........................................................ได้รับ [  ] เงินเดือน เดือนละ...................................................................(3) บาท 
[  ] บ านาญรวมกบั ช.ค.บ. เดือนละ...........................(3) บาท [  ] เบีย้หวดัรวมกบั ช.ค.บ. เดือนละ.............................(3) บาท 
ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี.........................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย์........................โทร........................................ 
ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย  หากข้าพเจ้าไม่มีทายาทผู้ มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จตกทอด    (บุตร  สามีหรือภริยา  และ 
บิดามารดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย)  ตามมาตรา  48  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  49   แห่งพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ   
พ.ศ. 2494 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา  58 วรรคหนึ่ง  และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการ พ.ศ.2539  ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้ รับบ าเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบบันีว้่า ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงิน
บ าเหน็จตกทอดแก่บคุคลรวม..............................(4) คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

1............................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน  
2.............................................................................................. ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
3.............................................................................................. ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
4.............................................................................................. ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
5.............................................................................................. ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
6.............................................................................................. ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
7.............................................................................................. ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
8.............................................................................................. ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 

/9. .... 
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9.............................................................................................. .............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี.............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
10............................................................................................ ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
11............................................................................................ ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
12............................................................................................ ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
13............................................................................................ ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
14............................................................................................ ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
15............................................................................................ ..............(5)ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................................  
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์......................โทร.......................................ให้ได้รับ.........................(6) ส่วน 
 

หนังสือแสดงเจตนานีไ้ด้ท าขึน้ 2 ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ท่ีผู้ แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่ง            
ส่งไปเก็บไว้ท่ีสมดุ/แฟ้มประวตั ิ ส าหรับผู้ รับเบีย้หวดับ านาญเก็บไว้ท่ีส่วนราชการเจ้าสงักดัผู้ เบกิเบีย้หวดับ านาญ 

 

ลงช่ือ..............................................................ผู้แสดงเจตนา 
(.............................................................) 

ลงช่ือ..............................................................พยาน  
(.............................................................) 

ลงช่ือ..............................................................พยาน 
(.............................................................) 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ 
 หนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอดฉบบันีไ้ด้ย่ืนเม่ือวนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ...............               

[  ] โดย.............................................................................................................(7) ข้าราชการ/ผู้ รับเบีย้หวดับ านาญ   
[  ] โดย...................................................................................................(7) ผู้ รับมอบฉนัทะ ตามหนงัสือมอบฉนัทะ 

ฉบบัลงวนัท่ี.............................................................. 
ได้น าหนงัสือแสดงเจตนาเก็บไว้เป็นหลกัฐานแล้ว 

ลงช่ือ.............................................................(8)เจ้าหน้าท่ี 
         (............................................................)   
ต าแหน่ง.......................................................................   
       วนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ. .................  

/หมายเหต ุ.... 
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หมายเหตุ 
1.การขดูลบ ขีดฆ่า หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างอ่ืนในหนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอด 
   ให้ลงลายมือช่ือก ากบัไว้ 
2.ให้ใส่เคร่ืองหมาย  /  ในช่อง  [  ]   ท่ีใช้  
 

ค าอธิบายการกรอกแบบหนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอด 
(1) ให้ระบวุนั เดือน ปี ท่ีแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอด 
(2) ให้ระบคุ าน าหน้า ช่ือ และนามสกลุ ของผู้แสดงเจตนา 
(3) ให้ระบเุงินเดือน บ านาญรวมกบั ช.ค.บ. หรือเบีย้หวดัรวมกบั ช.ค.บ. ท่ีได้รับอยู่ขณะที่แสดงเจตนา 
(4) ให้ระบจุ านวนผู้ มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอด 
(5) ให้ระบคุ าน าหน้า ช่ือ และนามสกลุ ของผู้ ท่ีถูกระบตุวัให้เป็นผู้ รับบ าเหน็จตกทอด 
(6) กรณีระบตุวัผู้ รับบ าเหน็จตกทอดไว้มากกวา่หนึง่คน ให้ก าหนดส่วนท่ีจะมีสิทธิได้รับให้ชดัเจนด้วย    

เช่น นาย ก. ให้ได้รับ 1 ส่วน นางสาว ข. ให้ได้รับ 1 ส่วน และเดก็หญิง ค. ให้ได้รับ 2 ส่วน เป็นต้น 
(7) ให้ระบคุ าน าหน้า ช่ือ และนามสกลุ ของผู้แสดงเจตนา หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(8) หวัหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าท่ีซึง่เป็นข้าราชการในสงักดัท่ีหวัหน้าส่วนราชการมอบหมาย 

 

 



แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงนิช่วยพเิศษกรณีข้าราชการถงึแก่ความตาย 
 

 เขียนท่ี .............................................................  

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

ข้าพเจ้า  ................................................................. เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั 
ระดบั .......... ต าแหน่ง ................................ สงักดักอง/ส านกั/สถาบนั ...................................................  
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเงินเดือน เดือนละ ......................................... บาท      ขอแสดงเจตนา 
ระบตุวัผู้ รับเงินช่วยพิเศษโดยหนงัสือฉบบันีว้า่  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าถงึแก่ความตายในระหวา่งรับราชการและ
ทางราชการจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ และ
เงินอื่นในลกัษณะเดียวกนั ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่ .....................................................  
ซึง่มีภมูิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี ................... ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ...............................  
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย์ .............................  

 

(ลงช่ือ) ...................................................... ผู้แสดงเจตนา 
( .................................................... ) 

(ลงช่ือ) ...................................................... พยาน 
( .................................................... ) 

(ลงช่ือ) ...................................................... พยาน 
( .................................................... ) 
 
 
 

ได้บนัทกึไว้ในสมดุ/แฟ้มประวตัแิล้ว 

ลงช่ือ ..................................................... เจ้าหน้าที่ทะเบยีนประวตัิ 
( ............................................................ ) 
ต าแหนง่.................................................  
วนัท่ี ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..........  
 

(ส ำหรบัข้ำรำชกำร) 
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บันทกึการเปลี่ยนแปลง 

ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับเงินช่วยพิเศษฉบบันีโ้ดยได้แสดงเจตนาใหม ่
ตามหนงัสือเจตนา ลงวนัท่ี .......................................... ซึง่ให้ ..........................................เป็นผู้มีสิทธิได้ 
รับเงินช่วยพิเศษเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายระหวา่งรับราชการ 

(ลงช่ือ) ...........................................................ููผู้แสดงเจตนา 
( .........................................................) 

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

 

 

ได้บนัทกึไว้ในสมดุ/แฟ้มประวตัแิล้ว 

ลงช่ือ ..................................................... เจ้าหน้าที่ทะเบยีนประวตัิ 
( ............................................................ ) 
ต าแหนง่.................................................  
วนัท่ี ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..........  

 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ให้มอบหนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับเงินช่วยพิเศษไว้ ณ สว่นราชการท่ีตนสงักดั เพ่ือเก็บ
ไว้ในสมดุประวตั ิ หรือแฟ้มประวตัิ เม่ือมีการโอนย้ายก็ให้สง่หนงัสือดงักลา่วตามไปด้วย และให้มีการบนัทกึ
การแสดงเจตนาไว้ในสมดุ/แฟ้มประวตัิด้วย 

2. ให้ระบช่ืุอผู้ รับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตวัผู้ รับเงินช่วยพิเศษ
ภายหลงั ให้ท าหนงัสือเจตนาระบตุวัผู้ รับเงินช่วยพิเศษฉบบัใหมแ่ทนฉบบัเดิมตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และให้แนบฉบบัเดิมไว้ด้วย 

3. การขดูลบ ตก เดิม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนงัสือเจตนาระบตุวัผู้ รับเงิน
ช่วยพิเศษ ให้ลงลายมือช่ือก ากบัไว้ 


