




 

 

(แบบ 2) 
หนังสือแสดงเจตนาระบตัุวผูรับบําเหน็จตกทอด 

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

 
ขาพเจา.......................................................................................................(2) เปน [  ] ขาราชการ  [  ] ผูรับบํานาญ 

[   ]  ทหารกองหนนุมีเบี้ยหวัด ชั้น/ ยศ / ระดับ.................................................ตําแหนง............................................................ 
สังกัดกอง / สํานกังาน.......................................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.............................. 
 

 ขาพเจาขอยกเลกิหนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด  ฉบับลงวันที.่....................................................(4) 
และขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฉบับนี ้

 

 ในกรณีที่ขาพเจาถึงแกความตาย     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 
ใหจายเงินบําเหนจ็ตกทอดแกบุคคลรวม............................(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 
 
 /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...............................................................
จังหวดั.........................................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  ฉบบั  มีขอความถูกตองตรงกัน    เก็บไวที่ผูแสดงเจตนา  1  ฉบบั  อกีฉบบัหนึ่ง         
สงไปเก็บไวที่สมุด/แฟมประวัติ สําหรับผูรับเบีย้หวัดบํานาญเก็บไวที่สวนราชการเจาสังกัดผูเบิกเบี้ยหวัดบํานาญ 

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

 
 

/สําหรับ ... 
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สําหรับเจาหนาที่เทานั้น 
  

 หนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบบันี้ไดยื่นเมื่อวันที.่..................เดือน.............................พ.ศ..............     
 [  ] โดย...............................................................................................................(8) ขาราชการ/ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ             

             [  ] โดย....................................................................................................(8)  ผูรับมอบฉันทะ  ตามหนังสอืมอบฉันทะ                          
ฉบับลงวันที.่...................................................... 
ไดนําหนังสือแสดงเจตนาเก็บไวเปนหลักฐานแลว 

    ลงชื่อ.............................................................(9) เจาหนาที ่
             (.............................................................)   
 ตําแหนง..............................................................   
        วันที.่........เดือน...........................พ.ศ. .................  

  
หมายเหต ุ

1. การขูดลบ  ขีดฆา  หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู รับบําเหน็จตกทอด                    
ใหลงลายมือชื่อกํากับไว 

2. ใหใสเครื่องหมาย  /  ในชอง  [  ]  ที่ใช  
3.  ผูที่ถูกระบุตัวใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอด ตองไมใช บุตร สามีหรือภริยาและบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย 

 
คําอธิบายการกรอกแบบหนงัสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

(1) ใหระบุวัน เดือน ป ทีแ่สดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหนจ็ตกทอด 
(2) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกลุ ของผูแสดงเจตนา 
(3) ใหระบุเงินเดือน บํานาญรวมกับ ช.ค.บ. หรือเบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. ที่ไดรับอยูขณะที่แสดงเจตนา 
(4) ใหระบุวัน เดือน ป ที่ระบุในหนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับเดิม 
(5)  ใหระบุจํานวนผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 
(6) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกลุ ของผูทีถู่กระบุตัวใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอด 
(7) กรณีระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไวมากกวาหนึ่งคน ใหกําหนดสวนทีจ่ะมีสิทธิไดรับใหชัดเจนดวย    

เชน นาย ก. ใหไดรับ 1 สวน นางสาว ข. ใหไดรับ 1 สวน และเด็กหญิง ค. ใหไดรับ 2 สวน เปนตน 
(8) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกลุ ของผูแสดงเจตนา หรือผูรับมอบฉนัทะ 
(9) หัวหนาสวนราชการหรือเจาหนาที่ซึง่เปนขาราชการในสังกัดที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย 
 

เอกสารสําคญัทีจ่ําเปนตองใชประกอบการยืนแบบฯ 
 1.  สําเนาทะเบียนบานของผูที่ถูกระบุตัวใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาทกุคน  

    พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 
 
 
 



ใบมอบฉันทะ 
 

เขียนที่................................................................... 
วันที่.......เดือน........................................พ.ศ. ..................... 

 
    ขาพเจา....................................................................................................................... เปน  [   ]  ขาราชการ  [   ]  ผูรับบํานาญ 
[   ]  ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด  ชั้น / ยศ / ระดบั...............................................ตําแหนง............................................................................. 
สังกัดกอง / สํานกังาน..........................................................................กรม................................................................................................. 
กระทรวง.......................................................................จังหวัด........................................................อยูบานเลขที่....................................... 
ถนน.....................................................ตาํบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต............................................................. 
จังหวัด.............................................................................รหัสไปรษณีย...............................โทร................................................................. 
ขอมอบฉันทะให.......................................................................อยูบานเลขที่.....................................ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง................................................อาํเภอ/เขต.......................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย..........................โทร...........................................เปนผูดาํเนินการยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับ
ลงวันที.่......................................................ทีแ่นบมาพรอมนี้ แทนขาพเจา 
 
 

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

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

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

 
หมายเหตุ 

1. ใหแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูมอบฉนัทะและผูรับมอบฉันทะพรอมกบัรับรองสําเนาถูกตองดวย 
2. ใหเก็บหนังสือฉบับนี้รวมไวกับหนังสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรับบําเหน็จตกทอดที่ย่ืนไวตอสวนราชการ 

 




