
วิชา ประวัติรับราชการ 



การจัดท าประวัติรับราชการ 

การบันทึกรายการลงในประวัติรับราชการ 

การตรวจสอบประวัติรับราชการ 

การเก็บรักษาสมุดประวัติรับราชการ 

 

เนื้อหา 



 

          นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งกระทรวงยุทธนาธิการเมื่อ 1 เม.ย.2433 

 ซึ่งประกอบไปด้วยกรม ทบ.และกรม ทร. ต่อมาเมื่อ  1 เม.ย.2435 

 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงกลาโหม    

  เมื่อปี พ.ศ.2483 พ.อ.หลวง  พรมหโยธี ซึ่งเป็น รมว.กห. ได้  

 ออกระเบียบทหารว่าด้วยประวัติ ได้ก าหนดไว้ว่าผู้ที่มีประวัติอยู่แล้ว 

 ก็ให้ใช้ต่อไป 

ความเป็นมาของประวัติรับราชการ 



 เมื่อปี พ.ศ.2492 พล.ท.หลวง   ชาตนักรบ เป็น รมว.กห. 

 ให้ยกเลิก ระเบียบทหารว่าด้วยประวัติ ตามที่ พ.อ.หลวง  พรมหโยธี    

 ซึ่งได้ออกระเบียบไว้โดยก าหนดให้ นขต.กห.มีอ านาจออกระเบียบว่า  

 ด้วยประวัติได้เอง 

 กองทัพบก โดยกรมสารบรรณทหารบก จึงได้ออกระเบียบ 

 ว่าด้วยประวัติ และมีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกให้ทันสมัยกับ  

 เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดมา 

 ฉบับปัจจุบันได้มีการแก้ไข เมื่อ 26 ธ.ค.39 



           กองทัพบก ได้ออกระเบียบ ว่าด้วย ประวัติ 

พ.ศ.2539 เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกลาโหม 

ว่าด้วย ประวัติ พ.ศ.2515 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2521 สรุป

ได้ดังนี้ .- 

   1. การจัดท าประวัติรับราชการ 

   2. การบันทึกรายการลงในแบบประวัติรับราชการ 

   3. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติรับราชการ 



4. การย้ายสังกัดของข้าราชการ 

5. การตรวจสอบประวัติรับราชการ 

6. สิทธิเมื่อออกจากราชการ 



   ประวัติของข้าราชการถือเป็นเอกสารลับประจ าตัวของข้าราชการ 

   แต่ละบุคคล ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทุกราย จะต้องจัดท า 

   ประวัติของตนเองไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ เริ่มตั้งแต่บรรจุ 

   ครั้งแรกจนถึงแก่กรรม 

  สมุดประวัติรับราชการส่วนใหญ่จะบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

   หรือถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จึงท าให้สิทธิต่างๆที่เกิดขึ้นมีความ 

   ล่าช้า สืบเนื่องมาจากการจัดท าประวัติไว้ไม่ดี ขาดการประสานงาน 

   หรือความร่วมมือจากตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ก าลังพล  

ประวัติรับราชการ 



ความส าคัญของประวัติรับราชการ 

  1.  ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

 การปรับย้ายต าแหน่ง 

 การขอพระราชทานยศทหาร 

 การขอบ าเหน็จประจ าปี และเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ 

 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 การขอแต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์พิเศษ ราชองครักษ์เวร และนายทหารพิเศษ 

       และการขอแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศจ.,รอง ศจ.,ผช.ศจ.  
  การขอลาอุปสมบท 

  ชี้ประวัติผู้ขอลาออกจากราชการและเกษียณอายุราชการ 

 



         

     การออกหนังสือรับรองราชการทัพ เพื่อขอสิทธิตามที่ทางราชการ

ก าหนด  เช่น การขอคะแนนเพิ่ม กรณีเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 

วิทยาลัยพยาบาล  

    การขอท าบัตรเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท เป็นต้น 

 

    2. ใช้เป็นเอกสารประกอบการตั้งเรื่อง  

          เบี้ยหวัด         บ าเหน็จ  บ านาญ 

                 บ านาญพิเศษ          บ าเหน็จตกทอด 



  หน่วยส่วนกลาง 

  1. ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 

  2. กรมฝ่ายเสนาธิการ 

  3. กรมฝ่ายกิจการพิเศษ 

  4. กรมฝ่ายยุทธบริการ 

  5. หน่วยข่าวกรองทางทหาร 

หน่วยเก็บรักษาประวัติรับราชการ 



   หน่วยส่วนการศึกษา 

     - กรมยุทธศึกษาทหารบก          - ศูนย์การบินทหารบก 

     - หน่วยบัญชาการก าลังส ารอง          -  ศูนย์การทหารราบ 

     - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า -  ศูนย์การทหารปืน

ใหญ่ 

     - สถาบันการศึกษาชั้นสูง          - ศูนย์การทหารม้า  

     - ศูนย์สงครามพิเศษ      

 หน่วยส่วนภูมิภาค ส่วนก าลังรบ  ส่วนสนับสนุนการรบ 

         แผนกประวัติบ าเหน็จและบ านาญ จทบ.หรือ มทบ.ใน

พื้นที ่



ประวัติรับราชการข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  2   ชุด 

ประวัติรับราชการข้าราชการต ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร 1 ชุด 

แบบประวัติรับราชการ 

ทบ. ๑๐๐ - ๐๑๐ 



นายทหารสญัญาบัตร  

 1. นักเรียนทหารที่ศึกษาภายในประเทศ  

     สถานศึกษาเป็นผู้จัดท า  2  ชุด  

  - เก็บที่หน่วยบรรจุ 1 ชุด  
  - เก็บไว้ที่กรมสารบรรณทหารบก  1 ชุด  

 2. นักเรียนทหารที่ศกึษาจากตา่งประเทศ 

     กรมสารบรรณทหารบกเป็นผู้จัดท า 2 ชุด  

  - เก็บที่หน่วยบรรจุ 1 ชุด  

  - เก็บไว้ที่กรมสารบรรณทหารบก  1 ชุด 

หน่วยจัดท าประวัติรับราชการ 



     3. บรรจุจากบุคคลพลเรือนหรอืทหารกองหนุน 

     กรมสารบรรณทหารบกเป็นผู้จัดท า 2 ชุด  

  - เก็บที่หน่วยบรรจุ  1 ชุด  

  - เก็บไว้ที่กรมสารบรรณทหารบก  1 ชุด 

   4. เลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 4.1 สังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา 

     หน่วยจัดท าเพิ่ม 1 ชุด และส าเนาจากเล่มเดิม 1 ชุด  

  - ส่งเล่มเดิม/เล่มส าเนาให้กรมสารบรรณทหารบก 

            - ส่งต้นสังกัดที่บรรจุ 1 ชุด 



    4.2 สังกัดหน่วยส่วนภูมิภาค 

 - แผนกประวัติฯ มทบ. หรือ จทบ. จัดท าเพิ่ม 1 ชุด  
 ส าเนาจากเล่มเดิม 1 ชุด เพื่อประกอบการเลื่อนฐานะ 
  - ส่งให้กรมสารบรรณทหารบก 2 ชุด  
  - หน่วยต้นสังกัดเก็บไว้  1 ชุด      



  

 1. นักเรียนทหาร 

  - สถานศึกษาเป็นผู้จัดท า  1 ชุด  

 2. บรรจุจากบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน 

  - หน่วยต้นสังกัด/ มทบ./ จทบ. จัดท า 1 ชุด  

 3. เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัคร 

  - หน่วยต้นสังกัด/ มทบ./ จทบ. จัดท า 1 ชุด  

นายทหารประทวน 

หน่วยจัดท าประวัติรับราชการ 



       

 1. บันทึกข้อมูลตามหลักฐาน 

 2. ผู้ที่จะบันทึกสมุดประวัติรับราชการ หรือแก้ไขรายการได้    

 จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่และมีค าสั่งแต่งตั้งจากหัวหน้าแผนกประวัติ    

 3. เมื่อบันทึกรายการหรือท าการแก้ไขรายการเรยีบร้อยแล้ว 

 ให้ลงลายมือชื่อก ากับพร้อมกบัลงวัน เดือนปี ที่บันทึกไว้ด้วย 

 4. บันทึกด้วยหมึกสีด า หรือสีน้ าเงินด า 

 5. หน้าแรก  ยศ, ต าแหน่ง / หน้าติดรูปถ่าย  ยศ 

  หน้าคี่ตั้งแต่หน้า 3 – 13 เว้นไว้เพื่อบันทึกด้วยดินสอ  

การบันทึกรายการลงในแบบประวัติรับราชการ 





 การบันทึกรายการประวัติ 

          สมุดประวัติของข้าราชการ  มีด้วยกัน 9 แผ่น 14 หน้า  

 การบันทึกหรือแก้ไข จะต้องท าตามหลักฐานของทางราชการ 

ส าหรับการบันทึกข้อความต่าง ๆ ให้บันทึก ดังนี้ .- 

 1. ชื่อ,ชื่อสกุล ให้ลงชื่อ  ชื่อสกุลเจ้าของประวัติ  

 - ก าเนิด ให้ถือก าเนิดจากการบรรจุเข้ารบัราชการครัง้แรก 

 - หมายเลขประจ าตัว ให้แปลงจากเครื่องหมายเลข

ทะเบียนกองประจ าการเป็นเลข 10 ตัว 
 - เหล่า ให้ลงตามค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก  



 2. วัน เดือน ปีเกิด ให้ลงตามหลักฐานของทางราชการ 
  - เชื้อชาติ สัญชาติและศาสนา ให้ลงจากหลักฐานทางราชการ 

 3. ชื่อบิดา มารดา ถ้ามีบรรดาศักดิ์ให้ลงชื่อบรรดาศักดิ์ก่อน แล้วลง   
   ชื่อ ชื่อสกุลไว้ในวงเล็บต่อท้าย 

  - เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิล าเนา การหย่า ถึงแก่กรรมให้ลง

จากหลักฐานทางราชการ 

 4. ที่เกิด ให้ลงสถานที่เกิดจากหลักฐานทางราชการ 

 5. ชื่อปู่ ย่า ตา ยาย ให้ลงสถานที่เกิดจากหลักฐานทางราชการ 



 



  6. ชื่อภริยาหรือสามี ให้ลงชื่อภริยาหรือสามี พร้อมทั้ง
หลักฐานการสมรส และลงชื่อบิดามารดาและชื่อสกุลเดิม 

  7. บุตร ธิดา ให้ลงเฉพาะชื่อ ชื่อสกุล และวงเล็บเพศต่อท้าย 
พร้อมทั้งวันเดือนปีเกิด ชื่อบิดามารดา 

  8. ภูมิล าเนาปัจจุบัน ให้ลงที่อยู่ปัจจุบันตามหลักฐานของทาง
ราชการ 

  9. อาชีพก่อนเข้ารับราชการ  

  10. คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ ให้ลงวุฒิการศึกษา ชื่อถาน

ศึกษา พ.ศ.ที่ส าเร็จ  ภายในหรือภายนอกประเทศ 



หน้า 2 



  11. วุฒิการศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว ให้ลงว่าได้ศึกษา

เพิ่มเติมหลักสูตรใด สถานศึกษาใด ระยะเวลาเท่าใด และหลักฐานการสั่งให้

เข้ารับการศึกษา 

              - ส าหรับการศึกษาในต่างประเทศ ให้ลงวันไป - กลับ 

ด้วยเพราะบางครั้งจะต้องตัดวนัทวีคณูกรณีกฎอัยการศึกด้วย 

  12. ความรู้พิเศษ ให้ลงนอกเหนือไปจากสามัญ เช่น ความรู้
ภาษาต่างประเทศและความรู้วิชาชีพต่าง ๆ 

  13. ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ ให้ลงวัน เดือน ปีที่ข้ึนทะเบียน 
พร้อมทั้งเครื่องหมายการขึ้นทะเบียน เพราะกรณีใด ให้ลงตามหลักฐานการขึ้น

ทะเบียนกองประจ าการ (สด.3) 



  14. การอุปสมบท ให้ลงว่าอุปสมบทเมื่อใด วัดใด ต าบล 
อ าเภอ จังหวัดใด ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ ลาสิกขาและกลับเข้า

ปฏิบัติงาน วัน เดือน ปีใด หากลาเกินก าหนด 120 วัน จะต้อง
ตัดเงินเดือน 

  15. เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

             -ในประเทศ ให้ลงรายชื่อเครื่องราชและเหรียญ 
วันเดือนปี และหลักฐานการได้รับพระราชทาน 

                    - ต่างประเทศ ให้ลงรายชื่อเครื่องราชและ
เหรียญ วันเดือนปี ที่ได้รับตามหลักฐาน 



หน้า 3 



    16. ความชอบพิเศษ ให้ลงความชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ า ตามหลักฐานของทางราชการ 

      17. ต าแหน่งหรือราชการพิเศษ ให้ลงหลักฐานขณะรับ

ราชการหรือก่อนเข้ารับราชการ 

      18. ปฏิบัติราชการมีสิทธิได้นับเวลาราชการทวีคูณ ให้ลง

หลักฐานกรณีที่ได้ปฏิบัติ วันเดือนปี ทั้งไปและกลับ ลากิจลาป่วยหรือ

ราชการต่างประเทศ 

      19. สมรรถภาพของร่างกาย ให้ลงตามความเห็นของแพทย์ที่
ได้รับการตรวจ 





หน้า 7 



  20. ความช านาญในการใช้อาวุธ  ให้ลงผลการใช้อาวุธจากการ
ตรวจสอบของหน่วยว่ามีความช านาญอาวุธ และผลเป็นอย่างไร 

  21. ความช านาญการทางทหาร ให้ลงเลขความช านาญทางทหารที่
ได้รับตามล าดับก่อนหลัง 

  22. ความผิด ให้ลงความผิดที่ได้รับโทษ โดยย่อตามหลักฐาน กรณี

ขาด / หนี  ราชการ ให้ลงจ านวนวันไว้ดว้ย 

  23. ยศทหาร ให้ลงยศและหลักฐานการได้รบัตามล าดบัก่อนหลัง และ
ให้บันทึกการแต่งกายเหล่าในครั้งแรก หรือเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงเหล่า 

 ทุกครั้ง 
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  24. ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งการรับราชการ  การพักหรือกลับจากการ
พักราชการ  รายละเอียดตามหลักฐานของทางราชการ 

  25. เงินเดือน เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ  ให้ลงเงินเดือน เงิน
เพิ่มที่ได้รับ หากมีการพักหรือกลับเข้ารับราชการ ให้ลงเช่นเดียวกบัรายการ

ต าแหน่ง  - กรณีออกจากราชการได้รับเบี้ยหวัด  บ านาญ ให้ลงเงินที่ได้รับ

เป็นรายเดือน  หากได้รับบ าเหน็จให้บันทึกจ านวนเงนิที่ไดร้ับตามหลักฐานของ 

กรมบัญชีกลาง 

  26. ออกจากราชการหรือยา้ยประเภท นายทหารประทวนให้ลงวนั 
เดือน ปีที่ปลดเป็นกองหนุนชั้นต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.และหลักฐานการออกจาก

ราชการ  ส าหรับนายทหารสัญญาบัตรให้ลงเฉพาะหลักฐานการออกจาก

ราชการ 
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  27. รายงานสมรรถภาพ ให้บันทึก ตามผลการประเมินค่า
การปฏิบัติงานนายทหาร ลงในแต่ละช่องปีตามล าดับหมายเลข ก ากับ

ด้วยเลขปี พ.ศ. 2 หลัก 

  28. หมายเหตุ ให้ลงจ านวณใบแทรกและบอกรายการใบแทรก

ไว้ด้วย 

  29. รายการที่เปลี่ยนแปลง ให้ลงเครื่องหมาย ( / ) ทับ
ตัวเลข ทุกครั้งที่ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงจากหน่วย หรือเจ้าของ

ประวัติ เพื่อเป็นการยืนยันระหว่างเจ้าหน้าที่บันทึกกับหน่วยและ

เจ้าของประวัติว่าบันทึกเปลี่ยนแปลงตรงกันหรือไม่ 



เอกสารประกอบประวัติรับราชการ 
1. บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณต้องแยกรับรองเป็นรายบุคคล (ใช้ฉบับตัวจริง) 

2. ส าเนามรณบัตร หรือส าเนาทะเบียนคนตาย (บิดา  มารดา คู่สมรส และบุตร) 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน (เจ้าของประวัติ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) 

4. ส าเนาในส าคัญการสมรส หรือทะเบียนสมรสของบิดามารดา ถ้าสมรสก่อน 1 ต.ค.78 
ใช้ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่เกิดก่อน 1 ต.ค.78 

5. ส าเนาใบส าคัญการสมรส หรือทะเบียนการสมรสของเจ้าของประวัติ 

6. ทะเบียนรับรองบุตร (ถ้าม)ี 

7. ส าเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (ถ้าม)ี 

8. ส าเนาทะเบียนการหย่า ของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ หรือส าเนาค าสั่งศาลที่ 

   จ่าศาลรับรอง (ถ้าม)ี 



   

 

 

 

    9. ส าเนาทะเบียนการหย่าของเจ้าของประวัติ (ถ้าม)ี 

  10. ส าเนาทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ของข้าราชการ หรือทายาท 

  11. บันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร หรือต ารวจ หรือบันทึกรับรองเวลาราชการ   

    ตอนเป็นพลเรือนอื่นๆ ที่ กห.ตรวจสอบไม่ได้ พร้อมทั้งรับรองเงินเดือน แบบ ส. (ถ้าม)ี 

  12. ใบรับรองการเป็นทายาท 

  13. ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (สด.3) 

  14. ส าเนาค าสั่งบรรจุครั้งแรก 

  15. ส าเนาหนังสือแสดงการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก (สก.ทบ.) 

  16. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 

  17. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

  18. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสินไหมทดแทน(แบบพิทักษ์พล) 



การเปลี่ยนแปลงรายการในประวัติรับราชการ 

 เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 

 การจดทะเบียนสมรส 

 การมีบุตร 

 การจดทะเบียนรับรองบุตร และบุตรบุญธรรม 

 การหย่า 

 การย้ายภูมิล าเนา 

 การถึงแก่กรรมของบิดามารดา ภริยา หรือสามี และ บุตร 

 การส าเร็จการศึกษาเพิ่มเติม  

ผูน้ั้นต้องรายงาน ผบ. ทราบ พร้อมหลักฐานภายใน 30 วัน 



      - กรณี  มีการเปลี่ยนช่ือตัว  ชื่อสกุล  จะต้องแจ้งไปยัง 

 กรมสารบรรณทหารบกเพื่อ 

  - ออกประกาศกระทรวงกลาโหม หรือ 

  - ออกประกาศกองทัพบก  

 ก่อนการบันทึกในสมุดประวัติรบัราชการ 



ลดขั้นตอนรายงานเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล 
ข้าราชการสังกัดกองทัพบก 



แบบเดิม 

บก.ทหารสูงสุด 

สบ.ทบ. 

ทภ. 

หน่วยต้นสังกัด 
ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

กห. 
น.สัญญาบัตร 

- ออกประกาศ กห. 

- ออกประกาศ ทบ. 

น.
ปร

ะท
วน

 

สีแดง  =   นายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สีน้ าเงิน   =   นายทหารชั้นประทวน 



แบบใหม ่
ทภ. 

บก.ทหารสูงสุด 

สบ.ทบ. หน่วยต้นสังกัด 
ระดับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

- ออกประกาศ ทบ. 

น.สัญญาบัตร 

น.ประทวน 

- ออกประกาศ กห. กห. 

ส าเนาให้หน่วยเหนือ
ตามสายบังคับบัญชา

ทราบ 

สีแดง  =   นายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สีน้ าเงิน   =   นายทหารชั้นประทวน 



 

  สมุดประวัติของข้าราชการกองทัพบก ถือเป็นเอกสารลับ 

  ห้ามมิให้ผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของสมุดประวัติ ท าการตรวจสอบ  

        หรือขอดู เว้นเสียจาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  ห้ามมิให้น าสมุดประวัติรับราชการออกจากส านักงานที่ 

        เก็บประวัติ  

 

การตรวจสอบประวัติรับราชการ 

ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยประวัติ พ.ศ.2539 



  เจ้าของสมุดประวัติ จะต้องท าการตรวจสอบ

ประวัติของตนเอง ไม่น้อยกว่าปีละ  1  ครั้ง 

  ถ้ามิใช่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ห้ามท าการ

บันทึก ตรวจสอบ แก้ไข ขอดูสมุดประวัติของบุคคลอื่น 

  หัวหน้าแผนกประวัติ มีหน้าที่รับผิดชอบประวัติ

รับราชการ และต้องออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบ 



  หน่วยที่เก็บรักษาสมุดประวัติ จะต้องน าสมุดประวัติของ 

     ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ไปท าการตรวจสอบยังกรมสารบรรณ 

     ทหารบก ปีละ 1 ครั้ง 

  ส าหรับข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรหรือลูกจ้าง ให้หน่วย 

     ท าการตรวจสอบสมุดประวัติไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งเช่นเดียวกับ   

     ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  

  การบันทึกรายการใด ๆ ลงในประวัติให้บันทึกด้วยหมึกสีด า 

     หรือสีน้ าเงินด า เท่านั้น 



หน่วย ห้วงระยะเวลา 

 หน่วยส่วนกลาง และส่วนการศึกษา    เดือนมกราคม 

มทบ.และ จทบ.ของ ทภ.1    เดือนกุมภาพันธ์  

มทบ.และ จทบ.ของ ทภ.2    เดือนมีนาคม 

มทบ.และ จทบ.ของ ทภ.3    เดือนกรกฎาคม 

มทบ.และ จทบ.ของ ทภ.4    เดือนสิงหาคม 

นสศ. และ นปอ.    เดือนกันยายน 

ห้วงการตรวจสอบประวัติฯ กับ สบ.ทบ. 



การตรวจสอบประวัติรับราชการ 

 เจ้าของประวัติควรตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 
1. วัน เดือน ปีเกิด เจ้าของประวัติฯ ถูกต้อง 
2. ลงชื่อเจ้าของประวัติฯ ในสมุดประวัติฯ 
3. ส าเนาค าสั่งบรรจุครั้งแรก 
4. ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (สด.3) 
5. รูปถ่าย 3 x 4 ซม. ทุกชั้นยศ (อย่างละ 1 รูป) 
6. การส่งคืนเครื่องราชฯ ควรเหลือไว้ 2 ชั้นสูงสุด 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันของเจ้าของประวัติฯ และทายาท       
   (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) 



8. ส่าเนาทะเบียนการเปลี ยนชื อตัว ชื อสกุลของข้าราชการ หรือทายาท  

   ถ้าเป็นข้าราชการ สังกัด กห. ให้ใช้ประกาศของ ทบ. หรือ กห. 

9.  ส่าเนาใบส่าคัญ หรือทะเบียนการสมรส ของเจ้าของประวัติฯ 

10. ส่าเนาใบส่าคัญ หรือทะเบียนการสมรส ของบิดา มารดาเจ้าของประวัติฯ 

11. ส่าเนาสูติบัตร, ทะเบียนการรับรองบุตร หรือส่าเนาทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม 

12. ส่าเนาทะเบียนการหย่าของเจ้าของประวัติฯ 

13. บัญชีรับรองราชการทวีคูณ ใช้ฉบับตัวจริง 

14. ส่าเนาทะเบียนคนตายของทายาท หรือมระณบัตร (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) 

15. ส่าเนาหนังสอืแสดงการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 

16. หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษ 

17. ใบรับรองการเป็นทายาท 

18. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ่าเหนจ็ตกทอด 

 



หมายเหตุ  

     รายการที  16, 17 และ 18  ให้เก็บไว้ในสมุดประวัติฯ  

     ฉบับเก็บไว้ที  จทบ., มทบ., หน่วยส่วนกลาง  

     หรือหน่วยส่วนการศึกษา ที บุคคลนั้นสังกัด 



       ย้ายภายในส่วนภูมิภาคด้วยกัน 

 - ผปว. มทบ.หรือ จทบ. สังกัดเดิมบันทึกหลักฐานลงสมุดประวัติ  แล้วส่งให้ 

ผปว. มทบ. หรือ จทบ. ซึ่งเป็นต้นสังกัดใหม่ เก็บรักษา 

       ย้ายเข้าส่วนกลาง ส่วนการศึกษา 

 - ต้นสังกัดเดิมประสาน มทบ./จทบ. บันทึกหลักฐานลงสมุดประวัติ  แล้วส่งให้

ต้นสังกัดใหม่ เก็บรักษา 

       ย้ายออกจากหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา 

 - ต้นสังกัดเดิมบันทึกหลักฐานลงสมุดประวัติ  แล้วส่งให้ต้นสังกัดใหม่ เก็บรักษา 

       ย้ายอยู่ภายในหน่วยส่วนกลาง/ ส่วนการศึกษาด้วยกัน 

 - ต้นสังกัดเดิมบันทึกหลักฐานลงสมุดประวัติ  แล้วส่งประวัติไปพร้อมกับหนังสือ

ส่งตัวให้ต้นสังกัดใหม่ เก็บรักษา 

ข้าราชการกองทัพบกย้ายสังกัด 



                                  ย้ายออกนอก กองทัพบก 

 - หน่วยต้นสังกัดเดิมบันทึกหลักฐานลงสมุดประวัติ แล้วส่งประวัติไปพร้อมกับ  

  หนังสือส่งตัว ให้ต้นสังกัดใหม่เก็บรักษา 

                            โอนไปรับราชการต่างกระทรวง 

 - หน่วยต้นสังกัดเดิมบันทึกหลักฐานการโอนสมุดประวัติและให้ด าเนินการดังนี้ .- 

       นายทหารสัญญาบัตร 

 - ให้ส่งประวัติที่ต้นสังกัดเดิมเก็บรักษาไว้ ไปพร้อมกับหนังสือส่งตัว ส าหรับเล่มท่ี   

  กรมสารบรรณทหารบก ยังคงเก็บไว้ตามเดิม 

       นายทหารประทวน 

   - ต้นสังกัดเดิมส าเนาหรือคัดลอกประวัติที่เก็บรักษาไว้ 1 ชุด ส่งไปพร้อมหนังสือ  

  ส่งตัว ส่วนฉบับจริงเก็บไว้ที่ จทบ. ภูมิล าเนาทหาร 

 



     ย้ายเข้าสังกัดส่วนกลาง ส่วนการศึกษา 

   นายทหารสัญญาบัตร  

      - หน่วยต้นสังกัดคัดประวัตเิพิ่ม 1 ชุด เก็บไว้ แล้วส่งฉบับเดิมให้ 

       กรมสารบรรณทหารบกเกบ็รักษาไว ้

   นายทหารประทวน   ต้นสังกัดนั้นเก็บรักษา 

      ย้ายเข้ามาสังกัดหน่วยส่วนภูมิภาค 

   นายทหารสัญญาบัตร  

      - มทบ./จทบ. คัดประวัติเพิ่ม 1 ชุด เก็บไว้ แล้วส่งฉบบัเดิมให้ 

       กรมสารบรรณทหารบก เก็บรักษาไว้ 

   นายทหารประทวน   ต้นสังกัดนั้นเก็บรักษา 

ข้าราชการนอก ทบ. โอน/ย้ายเข้า ทบ. 



 

        เมื่อข้าราชการออกจากประจ าการ เช่น ลาออก ทางราชการให้ออก  

 ลาออกก่อนเกษียณฯ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม สมุดประวัติรับราชการ 

 ของก าลังพล จะต้องน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิต่าง ๆ   

 ให้กับตนเองตลอดจนทายาท เมื่อด าเนินการขอรับสิทธิเรียบร้อยแล้วให้   

 ด าเนินการเกี่ยวกับสมุดประวัติ ดังนี้ .- 

   

 

สิทธิของข้าราชการเมื่อออกจากราชการ 

http://ballwat.com/link.php?links=upic.me/show.php?id=fd15d3c39ba6346762b33c37da1d38cf


  เมื่อออกจากประจ าการ สังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้  

  เก็บไว้ที่ แผนกประวัติ มทบ. หรือ จทบ. ต้นสังกัดที่ระบุตามค าสั่ง 

  เมื่อถึงแก่กรรมขณะประจ าการ ให้ส่งเก็บที่ แผนกประวัติ มทบ. 

  หรือ จทบ. ตามภูมิล าเนาทหาร 

  ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร เมื่อถึงแก่กรรมขณะประจ าการ   

  และได้รับการปูนบ าเหน็จ และเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้  

  เก็บไว้ที่ กรมสารบรรณทหารบก 

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ ากว่าชั้นสญัญาบัตร 



 กรณีพบความผิดพลาด 

  - เมื่อเจ้าหน้าที่ก าลังพล หรือเจ้าหน้าที่รักษาสมุดประวัติ 

 ตรวจสอบเลขประจ าตัวของบุคคลทุกประเภท ในรายงานท าเนียบ 

 ก าลังพล หากพบความผิดพลาดให้รายงานถึงส่วนราชการที่มี 

 หน้าที่รับผิดชอบงานด้านก าลังพล แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง 



                                                                                                                          ทบ.101 – 038                                                                                                  
    รับรองการเป็นทายาท 
  
                                                                                                                                                             ที่................................................................................ 
                                                                                                                                      วันที.่...............เดือน............................................พ.ศ......................                                                                                
เร่ือง       รับรองการเป็นทายาท 
เรียน       ....................................................... 
 กระผม/ดิฉัน...................................................................................... ต าแหน่ง……....................................................................... 
.สังกัด............................................................... ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.................ถนน.........................................ต าบล/แขวง
......................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด.........................................................ขอรับรองว่า 
 1. กระผม/ดิฉัน มีบิดาชื่อ....................................................................มารดาชื่อ……..………………………………    มีมีชีวิตอยู่ และตั้ง
บ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที.่.............ถนน..................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.........................................จงั
หวัด..................................................(ถ้าบิดาหรือมารดา หรือทั้งสองได้ถึงแก่กรรมแล้ว แต่เมื่อ วัน เดือน พ.ศ.ใด ให้แจ้งให้ทราบใบบรรทัดว่างต่อไปนี้
......................................................................................................................... ………………………………………..                    
............................................................................................................................................................................................................................................ 
 2. กระผม/ดิฉัน มีภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ชื่อ........................................................................................................................... (ถ้าได้เลิก
ร้างกัน หรือถึงแก่กรรม เมื่อ เดือน พ.ศ.ใด ให้แจ้งให้ทราบ)........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
 3. กระผม/ดิฉัน มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ (รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ) ชื่อ 
      1..................................................................................เกิดเมื่อวันที่...................เดือน.........................................พ.ศ......................... 
      2..................................................................................เกิดเมื่อวันที่...................เดือน.........................................พ.ศ........................ 
      3..................................................................................เกิดเมื่อวันที่...................เดือน..........................................พ.ศ........................ 
      4..................................................................................เกิดเมื่อวันที่...................เดือน..........................................พ.ศ....................... 
      5..................................................................................เกิดเมื่อวันที่..................เดือน...........................................พ.ศ...................... 
      6..................................................................................เกิดเมื่อวันที่..................เดือน...........................................พ.ศ...................... 
 
 
 
 



     7...................................................................................เกิดเมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 
     8...................................................................................เกิดเมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 
     9....................................................................................เกิดเมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 
     10...................................................................................เกิดเมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 
     11...................................................................................เกิดเมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 
     12...................................................................................เกิดเมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 
     13...................................................................................เกิดเมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 
     14...................................................................................เกิดเมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 
 4. ถ้าไม่มีภรรยาและบุตร และบิดามารดาได้ถึงแก่กรรมไปหมดแล้ว แต่เมื่อใด ขอให้แจ้งให้ทราบว่า อยู่ในความอุปการะของผู้ใด หรือไม่ 
หรือมีผู้อยู่ในความอุปการะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีก็แจ้งว่า ไม่มี ถ้ามีก็แจ้งว่ามี โดยชื่อใด เกิดเมื่อ วัน เดือน พ.ศ. ใด และอยู่ต าบล อ าเภอ 
จังหวัดใด เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับผู้รายงาน 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 
                                                                                                             ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
                                                                               (ลงชื่อ).................................................................................   
                                                                                             (.................................................................................)  
                                                                           (ต าแหน่ง)........................................................................................... 
หมายเหต ุ
 1. ข้อความใดไม่ใช้ ให้ขีดฆ่าหรือเว้นว่างไว้ 
 2. ส าหรับข้าราชการบ านาญ หรือทหารกองหนุนมีเบีย้หวัด ให้ขีดฆ่าค าว่า ต าแหน่งออก และให้กรอกข้อความว่า ข้าราชการบ านาญหรือ 
                                    ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดแทน 
 3. ถ้าบุคคลดังกล่าวในข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือทั้ง 3 ข้อ มีตัวอยู่ก็ไม่ต้องกรอกรายการในข้อ 4 
 4. สรรพนามที่ใช้ตามแบบรายงานนี้ให้เปลี่ยนแปลงตามเพศของผู้รายงาน และตามฐานันดรศักดิ์ของผู้รายงาน 
 5. ค าว่า “ภริยา” ในแบบรายงานนี้ ถ้าผู้รายงานเป็นผู้หญิง ก็เปลี่ยนเป็น “สามี” 



การรายงานประจ าปี 

วัน,เดือน,ปี 

 ที่รายงาน 

รายการ 

 

ยศ - ชื่อ 



                                                 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน อทบ. 
 
                                                                                                    เขียนที่............................................................................... 
                                                                            วันที่.............เดือน..........................................................พ.ศ......................       
 
 ข้าพเจ้า..............................................................................................อายุ.......................ปี ได้ท าหนังสือฉบับนี้เพื่อแสดง
เจตนาว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม เฉพาะเงิน อทบ.ฝากของข้าพเจ้าเท่านั้น ขอยกให้แก่บุคคลที่มีชื่อตามระบุไว้ ดังนี้ .-
 1.....................................................................................................ให้ได้..............................ส่วน 
 2.....................................................................................................ให้ได้..............................ส่วน 
 3......................................................................................................ให้ได้.............................ส่วน 
 4......................................................................................................ให้ได้.............................ส่วน 
 5.......................................................................................................ให้ได.้...........................ส่วน 
  รวม...........................คน       เป็น......................................ส่วน 
 ขณะท าหนังสือแสดงเจตนาระบุฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือเจตนา
ระบุฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้ต่อหน้าพยาน 
 
                               (ลงชื่อ)................................................................ผู้แสดงเจตนา 
                                                                                                 (...........................................................) 
                                                                                    (ลงชื่อ).................................................................พยาน/ผู้บังคับบัญชา  
                                                                                                (.............................................................) 
                                                                                    (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
                                                                                                (.............................................................)  
หมายเหต ุ
 1. ให้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบฉุบบันี้หนึ่งฉบบัติดไว้กับสมุดฝากเงนิ  อทบ. 
 2. พยานในหนังสือแสดงเจตนาระบ ุ 2  นาย ต้องเป็นนายทหารสัญญาบตัร และผู้บังคับบญัชาช้ันสัญญาบัตรไม่น้อยกว่า 1 นาย 



หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินค่าสนิไหมทดแทนประกันชีวิต 
“โครงการประกันชีวิตทหารแบบ พิทักษ์พลพิเศษ” 

                                                                       เขียนที่............................................................................... 
                                                                                           วันที.่................เดือน..................................................พ.ศ..................  
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ..................ปี  ต าแหน่ง..............................................
สังกัด…................................................มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่................ถนน...............................................ต าบล/แขวง
....................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด............................................. ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินค่าสินไหม
ทดแทนประกันชีวิต ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตส าหรับข้าราชการและลูกจ้างของ
กองทัพบก ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ พ.ศ.2542 และแบบแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินคา่สนิไหมทดแทนประกัน
ชีวิตแก่ (นาย/นาง/นางสาวนาง).....................................................ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...........ถนน
....................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด........................................... 
 
                                                                                                           (ลงช่ือ)………………………………ผู้แสดงเจตนา 
                                                                                                    (………………………………)                                                                                                   
                                                                                             (ลงชื่อ) …………………………….  พยาน 
                                                                                                     (.................................................) 
                                                                                            (ลงช่ือ)…………...............................พยาน 
                                                                                                     ( ............................................... ) 
  
หมายเหตุ 
 1.ผู้ท่ีลงชื่อเป็นพยานจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นอย่างน้อย  1 คน 
 2. หนังสือแสดงเจตนาให้หน่วยต้นสังกัดระดับกองพันหรือเทียบเท่าเป็นหน่วยด าเนินการและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานโดยเก็บไว้ใน
สมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติและเมื่อมีการย้ายหน่วยก็ให้ส่งหนังสือดังกล่าวตามไปด้วย 
 3. การเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนภายหลังให้ท าโดยวิธีเขียนค าร้อง ขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทน                                           



ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิต 
“โครงการประกันชีวิตทหารแบบพิทักษ์พล” 

                                                                                                                                                                                    
   เขียนท่ี......................................................... 
                                                                                                      วันท่ี................เดือน.....................................................พ.ศ....................... 
 ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ....................ปี   ต าแหน่ง........................................... 
.........................................สังกัด......................................................................ซึ่งมีภมูิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี..................................................
หมู่ที.่............ถนน..........................................ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต...................................................
จังหวัด........................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิต โครงการประกันชีวิต
ทหารแบบ “พิทักษ์พลพิเศษ” จากเดิม(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................ซึ่งมีภมูิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี
.............................หมู่ที.่........................ถนน...............................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต
...................................................จังหวัด........................................................เป็น  ( นาย/นาง/นางสาว)......................................................
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที.่......................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง..................................
อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.............................................................. 
 
                                                                                                     ( ลงชื่อ)......................................................................ผู้แสดงเจตนา 
                                                                                                (....................................................................) 
                                                                                       ( ลงชื่อ).....................................................................พยาน 
                                                                                                 (.....................................................................) 
                                                                                      ( ลงชื่อ)......................................................................พยาน 
                                                                                                 (....................................................................) 
 
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้ 
                ( ลงชื่อ)....................................................................................... 
                              (....................................................................................) 
                               ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 



แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการถึงแก่ความตาย 

                                                                                                                                                                       เขียนที่............................................ 
                                                                                                                    วันที.่...........เดือน.............................พ.ศ........... 
 ข้าพเจ้า............................................เป็นข้าราชการ(พลเรือนทหารฯลฯ).................................   ช้ัน/ยศ/ระดับ.......................ต าแหน่ง
..............................สังกัด.............................กรม...................กระทรวง......................จังหวัด............................ได้รับเงินเดือน ๆ ละ......   ..............
บาท       ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ โดยหนังสือฉบับนี้ว่า ในกรณีท่ีข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ และทางราชการ
จะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   ข้าพเจ้าประสงค์ให้
จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่ ………………………….. ่............................ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่........ถนน.....................ต าบล/แขวง
........................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................... 
 
                                                                                                                                       (ลงช่ือ)………………………………………….ผู้แสดง
เจตนา 
                                                                                                                                 (.................................................................) 
                                                                                                                            (ลงช่ือ)..................................................................พยาน 
                                                                                                                                  (................................................................) 
                                                                                                                            (ลงช่ือ)………………………………………….พยาน 
                                                                                                                                  (...............................................................) 
 
  
ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติแล้ว 
                           (ลงช่ือ)………………………………………เจ้าหน้าที่    
                                       (………………..................................) 
                           ต าแหน่ง………………………………………… 
                                        วันที…่……/………………./……… 
             



บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 
  ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับนี้ โดยได้แสดงเจตนาใหม่ ตามหนังสือ แสดงเจตนา
ลงวันที่....................................................................ซึง่ให้.............................................................................................................................
เป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ 
 
                                                                                                              (ลงชื่อ)......................................................................ผู้แสดงเจตนา 
                                                                                                                          (................................................................) 
                                                                                                                       วันที่............................................................. 
ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติแล้ว 
                                 (ลงชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ 
                                               (..............................................................) 
                                 ต าแหน่ง..................................................................... 
                                            วันที.่....................................................... 
 
หมายเหต ุ
 1. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษไว้ ณ ส่วนราชการที่ตนสังกัดเพื่อเก็บไว้ในสมุดประวัติ หรือ
แฟ้มประวัติเมื่อมีการโอนย้ายก็ให้ส่งหนังสือดังกล่าวตามไปด้วย และให้มีการบันทึกการแสดงเจตนาไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติด้วย 
 2. ให้ระบุชื่อผู้รับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษในภายหลัง ให้ท าหนังสือ
แสดงเจตนาระบุเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด และให้แนบฉบับเดิมไว้ด้วย 
 3. การขูด ลบ ตก เติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 



                              แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินระบุตัวผู้รับเงินบ าเหน็จตกทอด                                                             
                                      เขียนที่............................................................... 
                                                                                วันที่..............เดือน……………..................พ.ศ...............(1) 
                                        ข้าพเจ้า)..........................................................................................  .(2)    เป็น    O  ข้าราชการ       O  ผู้รับบ านาญ 
O  ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น/ยศ/ระดับ..........................ต าแหน่ง................................................................สังกัดกอง/ส านักงาน............................................                       
กรม............................................. กระทรวง..................................จังหวัด.........................................ได้รับ  O เงินเดือน เดือนละ.................................... (3)  บาท       
O บ านาญเดือนละ........................... (3) .บาท  O เบี้ยหวัดเดือนละ.....................................(3)  บาท ในกรณีข้าพเจ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จตกทอด 
(บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย) ตามมาตรา 48  และมาตรา 49  แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือตามมาตรา 58 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539 จึงขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด โดย
หนังสือฉบับนี้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบ าเหน็จตกทอดแก่บุคคล รวม....................... (4) คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
  1. .................................................................................(5) ให้ได้รับ................................(6)   ส่วน                ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่            
บ้านเลขที่........................หมู่ที่................ถนน...............................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
                                                    2. ...................................................................................(5) ให้ได้รับ..................................(6)  ส่วน                ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่     
บ้านเลขที่.........................หมู่ที.่.............ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...............................  
                                                   3. ......................................................................................(5) ให้ได้รับ................................(6)  .ส่วน                ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่  
บ้านเลขที่........................หมู่ที่..................ถนน.............................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต....................................................   
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
 
                                  (ลงชื่อ)..............................................................ผู้แสดงเจตนา  
                                                                                                                          (.................................................................)  
                                                                                                                 (ลงชื่อ)..............................................................พยาน  
                                                                                                                          (....................................................................)  
                                                                                                                 (ลงชื่อ).............................................................พยาน 
                                                                                                                          (....................................................................)                                                                                                                                      
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    ได้น าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 
                                   (ลงชื่อ).............................................................(7) เจ้าหน้าที่ 
                                          (............................................................) 
                                  (ต าแหน่ง).......................................................... 
                                            วันที.่............./................................/................. 
บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดฉบับนี้ โดยได้แสดงเจตนาใหม่ ตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันที่.................................
ซึ่งให้.................................................................................................................เป็นผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอด เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย 
                                    (ลงชื่อ)..................................................ผู้แสดงเจตนา/ผู้รับมอบฉันทะ 
                                             (...................................................) 
                                         วันที.่........../...................................../............ 
หมายเหต ุ  1. การขูดลบ ขีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผู้รับบ าเหน็จ 
                            ตกทอดให้ลงลายมือช่ือก ากับไว้ 
                       2. ให้ใส่เครื่องหมาย   /  ในช่อง  O ที่ใช้ 
                       3. หนังสือแสดงเจตนานี้ให้ท าขึ้น  2  ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา  1  ฉบับ อีกฉบับหนึ่ง ส่งไปเก็บไว้ที่สมุด  /  แฟ้มประวัติ ส าหรับผู้รับ 
                           เบี้ยหวัด บ านาญ ให้เก็บไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบกิเบีย้หวัด บ านาญ 1 ฉบับ 
                    ค าอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตวัผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
 (1) ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่แสดงเจตนาระบุตวัผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
 (2) ให้ระบุค าน าหน้า ช่ือและนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา 
 (3) ให้ระบุเงินเดือน บ านาญ หรือเบี้ยหวัดที่ได้รับอยู่ขณะทีแ่สดงเจตนา 
 (4) ให้ระบุจ านวนผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอดได้ไม่เกิน  3  คน 
 (5) ให้ระบุค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล ของผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอด 
 (6) กรณีระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหนึ่งคนให้ก าหนดส่วนที่จะมีสิทธิได้รับใหชั้ดเจนด้วย เช่น นาย ก. ให้ได้รับ 1 ส่วน นางสาว ข.และเด็กหญงิ 
                                      ค. ให้ได้รับ  2  ส่วน เป็นต้น 
 (7) เจ้าหน้าที่ที่ส่วนราชการมอบมาย ซ่ึงเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 
 
 
 

 

 

 

                                  



                                                                         ใบมอบฉันทะ 
 
                                                                                                                                                                                          เขียนที่.................................................................. 
                                                                                                                                                            วันที่ .................เดือน..................................................พ.ศ................. 
  ข้าพเจ้า.......................................................................... เป็น   0 ข้าราชการ  0 ผู้รับบ านาญ 0 ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น/ยศ/ระดับ
.......................................ต าแหน่ง..............................................................สงักัดกอง/ส านักงาน...............................................กรม.............................................................
กระทรวง...............................จังหวัด...............................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.............ถนน................................ต าบล/แขวง......................................................
อ าเภอ/เขต...........................................................จงัหวัด.....................................................ขอมอบฉันทะให้................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่..................ถนน......................................ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.............................................................เป็นผู้ด าเนินการยื่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดและบันทึกการเปลี่ยนแปลง   เพื่อยกเลิกหนังสือ
แสดงเจตนาฉบับเดิมแทนข้าพเจ้า  ตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันที่…………………………………………...................ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
                                                                                                                       (ลงชื่อ)..............................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                                                                (..................................................................) 
                                                                                                                      (ลงชื่อ)............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                                (.................................................................) 
                                                                                                                      (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
                                                                                                                                (................................................................)   
                                                                                                                      (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
                                                                                                                               (.................................................................) 
 
หมายเหตุ   1. ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะพร้อมกับรบัรองส าเนาถูกต้องด้วย 
                   2. ให้เก็บหนังสือฉบบันี้ไว้รวมกับหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดฉบบัทีย่ื่นไว้ต่อส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  


