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ด่วนท่ีสดุ 
ที ่ กค 0409.4/ว.70                                  กระทรวงกำรคลงั 
                                       ถนนพระรำม 6 กทม. 10400 

             15  มถุินำยน   2547 

เรือ่ง  กำรแสดงเจตนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอด 

เรยีน  เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

  ตำมที่กระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรแสดงเจตนำระบุตัวผู้รบั
บ ำเหน็จตกทอดตำมนัยมำตรำ 48 มำตรำ 49 แห่งพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ.2494 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมและมำตรำ 58 มำตรำ 60 แห่งพระรำชบญัญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
พ.ศ.2539 โดยออกประกำศกระทรวงกำรคลงั เรื่อง กำรแสดงเจตนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอด เพื่อให้
ขำ้รำชกำรหรอืผูร้บัเบีย้หวดับ ำนำญซึง่ไม่มทีำยำทผูม้สีทิธไิดร้บับ ำเหน็จตกทอดไดแ้สดงแสดงเจตนำระบุ
ตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอดโดยท ำเป็นหนังสอืยื่นไวต่้อส่วนรำชกำรเจำ้สงักัดตำมแบบและวธิกีำรทีก่ ำหนดไว้
ในประกำศกระทรวงกำรคลงัดงักล่ำว นัน้ 

  โดยที่ปรำกฏว่ำ มีข้ำรำชกำรหรือผู้รบัเบี้ยหวัดบ ำนำญบำงรำยยังไม่ทรำบหรือยัง          
เข้ำใจคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรแสดงเจตนำระบุตัวผู้รบับ ำเหน็จตกทอด ดังนั ้น                        
เพื่อให้กำรปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงถูกต้องและเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของ                    
ขำ้รำชกำรและผูร้บัเบีย้หวดับ ำนำญ กระทรวงกำรคลงัจงึขอซอ้มควำมเขำ้ใจ ดงันี้ 
  1. เงนิบ ำเหน็จตกทอด เป็นเงนิที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ทำยำทผู้มสีทิธไิด้รบับ ำเหน็จ                
ตกทอด ได้แก่ บุตร สำมีหรือภริยำ และบิดำมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของข้ำรำชกำรหรือผู้ร ับ                  
เบีย้หวดับ ำนำญทีถ่งึแก่ควำมตำย แต่หำกไม่มทีำยำทผูม้สีทิธจิะจ่ำยใหแ้ก่บุคคลซึง่ผูต้ำยได้แสดงเจตนำ
ไวต่้อส่วนรำชกำรเจำ้สงักดัตำมแบบและวธิกีำรทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด และหำกไมม่ทีัง้ทำยำทผูม้สีทิธิ
และบุคคลซึง่ผูต้ำยไดแ้สดงเจตนำไวส้ทิธใินบ ำเหน็จตกทอดจะเป็นอนัยตุลิง 
  2. เพื่อให้ข้ำรำชกำรหรอืผู้รบัเบี้ยหวัดบ ำนำญซึ่งไม่มีทำยำทผู้มีสิทธิได้รบับ ำเหน็จ                
ตกทอดได้มบีุคคลผู้มสีทิธไิด้ร ับบ ำเหน็จตกทอด และเพื่อให้ข้ำรำชกำรหรอืผู้รบัเบี้ยหวดับ ำนำญซึ่งมี
ทำยำทผูม้สีทิธไิดร้บับ ำเหน็จตกทอดอยู่แลว้ ไดแ้สดงเจตนำเผื่อไวใ้นกรณีทีท่ำยำทผูม้สีทิธไิดร้บับ ำเหน็จ
ตกทอดได้ตำยไปก่อนอนัอำจจะท ำให้ไม่มทีำยำทผู้มสีทิธไิด้รบับ ำเหน็จตกทอด จงึขอให้ส่วนรำชกำร            
แจง้ใหข้ำ้รำชกำรและเบีย้หวดับ ำนำญซึง่ยงัมไิดแ้สดงเจตนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอดยืน่แบบแสดง 
 
 
          / เจตนำ… 
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เจตนำระบุตัวผู้รบับ ำเหน็จตกทอดให้ถูกต้อง ตำมแบบและวิธีกำรทีก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวง                     
กำรคลงั ฯ แลว้ยืน่ต่อส่วนรำชกำรเจำ้สงักดั หรอืส่วนรำชกำรเจำ้สงักดัผูเ้บกิเบีย้หวดับ ำนำญ 
  3. เมื่อข้ำรำชกำรหรอืผู้รบัเบี้ยหวดับ ำนำญได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 2 แล้ว ให้เจ้ำหน้ำที ่             
ทีส่่วนรำชกำรมอบหมำยตรวจสอบขอ้ควำมที่ผูแ้สดงเจตนำกรอกในแบบหนังสอืแสดงเจตนำระบุตวัผูร้บั
บ ำเหน็จตกทอดใหถู้กต้องและเป็นไปตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั ฯ แลว้จงึลงชื่อในแบบหนังสอืแสดง
เจตนำดงักล่ำวทัง้ 2 ฉบบัคนืให้ผู้แสดงเจตนำ 1 ฉบบั อีกฉบบัเก็บไว้เป็นหลกัฐำนในสมุด/แฟ้มประวตั ิ
หรอืเกบ็ไวท้ีส่่วนรำชกำรผูเ้บกิเบีย้หวดับ ำนำญ 

  จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ และแจ้งให้ เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทรำบเพื่อถือปฏิบัติโดย               
เครง่ครดัต่อไป    

             ขอแสดงควำมนบัถอื 
                 สมหมำย ภำษ ี
             (นำยสมหมำย ภำษ)ี 
                             รองปลดักระทรวงกำรคลงั 
          หวัหน้ำกลุ่มภำรกจิดำ้นรำยจ่ำยและหนี้สนิ 

 
กรมบญัชกีลำง 
ส ำนกัมำตรฐำนดำ้นกฎหมำยและระเบยีบกำรคลงั 
กลุ่มกฎหมำยและระเบยีบดำ้นเงนิเดอืน ค่ำจำ้ง บ ำเหน็จบ ำนำญ         ส ำเนำถูกตอ้ง 
โทร. 0 –2273-9607             วำสนำ บุญม ี

            (นำงวำสนำ บุญม)ี 
            เจำ้หน้ำทีธุ่รกำร 5 

 



 

แบบหนงัสอืแสดงเจตนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอด 

         เขยีนที…่………………………...……….. 

      วนัที…่..…เดอืน……….………พ.ศ…………..(1) 

  ขำ้พเจำ้…………………………………(2) เป็น (     ) ขำ้รำชกำร (     ) ผูร้บับ ำนำญ            
(     ) ทหำรกองหนุนมเีบีย้หวดั ชัน้ /ยศ /ระดบั………………….ต ำแหน่ง……………………………
สงักดักอง/ส ำนกังำน………………………………….กรม…………………………………….
กระทรวง………………………………………………………จงัหวดั…………………………………….            
ไดร้บั (     ) เงนิเดอืนเดอืนละ…………………(3) บำท (     ) บ ำนำญเดอืนละ…………….(3) บำท        
(     ) เบีย้หวดัเดอืนละ……………….…(3) บำท ในกรณขีำ้พเจำ้ไม่มทีำยำทผูม้สีทิธจิะไดร้บับ ำเหน็จ              
ตกทอด (บุตร สำม ีหรอืภรยิำ และบดิำมำรดำทีช่อบดว้ยกฎหมำย) ตำมมำตรำ 48 และมำตรำ 49 แห่ง
พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ.2494 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หรอืมำตรำ 58 และมำตรำ 60 
แห่งพระรำชบญัญตักิองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ. 2539 จงึขอแสดงเจตนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จ
ตกทอด โดยหนงัสอืฉบบันี้ว่ำเมือ่ขำ้พเจำ้ถงึแก่ควำมตำย ขำ้พเจำ้ประสงคใ์หจ้่ำยเงนิบ ำเหน็จตกทอด              
แก่บุคคล รวม …..(4 )…..คน ดงัมรีำยชื่อต่อไปนี้ 
  1. …………………………(5) ให้ ได้ร ับ………………………(6) ส่วน ซึ่ งมีภูมิล ำเนำ               
อยู่บ้ ำน เลขที่…………………..ถนน……………………….ต ำบล /แขวง……………………………….
อ ำเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณยี…์………………… 
  2. …………………………(5) ใหไ้ดร้บั………………………(6) ส่วน ซึง่มภีมูลิ ำเนำ             
อยูบ่ำ้นเลขที…่………………..ถนน……………………….ต ำบล/แขวง………………………………
อ ำเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณยี…์………………… 

3. …………………………(5) ใหไ้ดร้บั………………………(6) ส่วน ซึง่มภีูมลิ ำเนำ            
อยูบ่ำ้นเลขที…่………………..ถนน……………………….ต ำบล/แขวง……………………………………
อ ำเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณยี…์………………… 

 
    ลงชื่อ…………………………..ผูแ้สดงเจตนำ 
          (………………………….) 

    ลงชื่อ………………………….พยำน 
          (…………………………) 

    ลงชื่อ…………………………พยำน 
          (…………………………)   
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ไดน้ ำหนงัสอืแสดงเจตนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอด เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้ 

       ลงชื่อ………………(7)……………เจำ้หน้ำที ่
                      (…………………………… )  
     ต ำแหน่ง……………………………. 
     วนัที…่…../………….…./…………. 
 
บนัทกึกำรเปลีย่นแปลง 
  ขำ้พเจำ้ขอยกเลกิหนงัสอืแสดงเจตนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอดฉบบัน้ี โดยไดแ้สดง
เจตนำใหมต่ำมหนงัสอืแสดงเจตนำลงวนัที่…………………………ซึง่
ให…้…………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………เป็นผูม้สิทิธริบับ ำเหน็จตกทอด เมือ่ขำ้พเจำ้ถงึแก่ควำมตำย 

ลงชื่อ……………(7)…………ผูแ้สดงเจตนำ/ผูร้บัมอบฉันทะ 
                   (………………………..… )  
     วนัที…่…../………..…./………. 
 
หมำยเหตุ 1. กำรขดูลบ ขดีฆำ่ หรอืกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงอยำ่งอื่นในหนงัสอืแสดงเจตนำระบุตวั 
                       ผูร้บับ ำเหน็จตกทอดใหล้งลำยมอืชื่อก ำกบัไว้ 
  2. ใหใ้ส่เครือ่งหมำย /  ในช่อง (     ) ทีใ่ช ้
  3. หนงัสอืแสดงเจตนำทีใ่หท้ ำขึน้ 2 ฉบบั มขีอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนัเกบ็ไวท้ีผู่แ้สดง 
                        เจตนำ 1 ฉบบั อกีหนึ่งฉบบั ส่งไปเกบ็ไวท้ีส่มดุ/แฟ้มประวตั ิส ำหรบัผูร้บัเบีย้หวดั  
                        บ ำนำญ ใหเ้กบ็ไวท้ีส่่วนรำชกำรเจำ้สงักดัผูเ้บกิเบีย้หวดั บ ำนำญ 1 ฉบบั 
 

ค ำอธบิำยกำรกรอกแบบหนังสอืแสดงเจตนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอด 
(1) ใหร้ะบุวนั เดอืน ปี ทีแ่สดงเจนำระบุตวัผูร้บับ ำเหน็จตกทอด 
(2) ใหร้ะบุค ำน ำหน้ำ ชื่อ และนำมสกุล ของผูแ้สดงเจตนำ 
(3) ใหร้ะบุเงนิเดอืน บ ำนำญ หรอืเบีย้หวดัทีไ่ดร้บัอยู่ขณะทีแ่สดงเจตนำ 
(4) ใหร้ะบุจ ำนวนผูม้สีทิธไิดร้บับ ำเหน็จตกทอดไดไ้มเ่กิน 3 คน 
(5) ใหร้ะบุค ำน ำหน้ำ ชื่อ และนำมสกุล ของผูม้สีทิธริบับ ำเหน็จตกทอด 
(6) กรณรีะบุตวัรบับ ำเหน็จตกทอดไวม้ำกกว่ำหนึ่งคนใหก้ ำหนดส่วนทีจ่ะมสีทิธไิดร้บั            

ใหช้ดัเจนดว้ย เช่น นำย ก. ใหไ้ดร้บั 1 ส่วน นำงสำว ข. ใหไ้ดร้บั 1 ส่วน และ              
เดก็หญงิ ค. ใหไ้ดร้บั 2 ส่วน เป็นตน้ 

(7) เจำ้หน้ำทีท่ีส่่วนรำชกำรมอบหมำย ซึง่เป็นขำ้รำชกำรไมต่ ่ำกว่ำระดบั 3  


