
 
 

ขั้นตอนด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบ ำเหน็จตกทอด 
เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน 

ส ำหรับผู้รับบ ำนำญ   
-------------------------------------------------------------- 

ด ำเนินกำรดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อนายทะเบียนผู้ดูแลระบบบ าเหน็จบ านาญ  (ส่วนราชการสุดท้ายที่ขอรับบ านาญ)   

เพ่ือตรวจสอบฐานข้อมูลประวัติของผู้รับบ านาญ  บุคคลในครอบครัว  และที่อยู่ให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน  จากระบบบ าเหน็จบ านาญ  ของกรมบัญชีกลาง  (e-pension) โดยการยื่นบัตร
ประชาชน   
 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบฐานข้อมูลประวัติของผู้รับบ านาญ  บุคคลในครอบครัว  และ 
ที่อยู่แล้วพบว่า  ข้อมูลไมถู่กต้อง  ครบถ้วน  และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว   
ให้ผู้รับบ านาญยื่นแบบค าขอเพ่ิม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)   
พร้อมส าเนาเอกสาร  ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการบ านาญ  และส าเนาทะเบียนบ้าน   
ของผู้รับบ านาญ 

- ส าเนาบัตรประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  ของบุคคลในครอบครัว   
(เฉพาะบุคคลที่ต้องการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส  ของผู้รับบ านาญ  และของบุคคลในครอบครัวที่จดทะเบียน
สมรสแล้ว  (ถ้ามี)     

 

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด   
3.1  กรณีใช้  แบบ 1  ด้วยเหตุผู้รับบ านาญ  ไม่เคย  ยื่นหนังสือแสดงเจตนาฯ 
3.2  กรณีใช้  แบบ 2  ด้วยเหตุผู้รับบ านาญ  เคย  ยื่นหนังสือแสดงเจตนาฯ  ไว้แล้ว 
พร้อมส าเนาเอกสาร  ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการบ านาญ  และส าเนาทะเบียนบ้าน   
ของผู้รับบ านาญ 

- ส าเนาบัตรประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้แสดงเจตนาฯ 
- ส าเนาทะเบียนสมรส  ของผู้แสดงเจตนาฯ  (ถ้ามี)   

 

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นค าร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน  
พร้อมส าเนาบัตรประชานหรือบัตรข้าราชการบ านาญ  และส าเนาทะเบียนบ้าน   

 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการเข้าโปรแกรม E-Pension ในระบบบ าเหน็จค้ าประกัน  ด าเนินการตามขั้นตอน
ของโปรแกรมจนแล้วเสร็จ พร้อมพิมพ์ออก Slip ให้ผู้รับบ านาญที่ยื่นค าร้อง พร้อมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนที่ต้องไปติดต่อกับ ส านักงานลังจังหวัดเพชรบุรี  โดยได้หนังสือรับรองยอดเงินจาก
ส านักงานคลังจังหวัด แล้วไปติดต่อกู้เงินกับสถาบันการเงิน 

 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอผู้บังคับบัญชา  ส่งข้อมูลในระบบ E-Pension ให้ส านักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 
 

ระยะเวลำในกำรให้บริกำร เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ใช้เวลาด าเนินการทุกขึ้นตอนไม่เกิน 10 นาที 
 

ผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำร   นางโกสุมภ์  ทองยอดปราสาท   
 

----------------------------------------------------- 



 (แบบ 1) 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

 

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

 

ข้าพเจ้า......................................................................................................(2) เป็น [  ] ข้าราชการ  [  ] ผู้รับบ านาญ     
[  ] ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น / ยศ / ระดับ..................... .................  ต าแหน่ง.............................................. .......................... 
สังกัดกอง / ส านักงาน........................................กรม.................... ..........................กระทรวง...........................................................
จังหวัด......................................................................ได้รับ [  ] เงินเดือน เดือนละ.............................................................(3) บาท   
[  ] บ านาญ รวมกับ ช.ค.บ.เดอืนละ.........................................(3) บาท [  ] เบี้ยหวัด ช.ค.บ. เดือนละ..............................(3) บาท   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่......................................ถนน...................... ............ต าบล/แขวง......................................................... 
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์....................... .........โทร. ....................................  
ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย หากข้าพเจ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จตกทอด    (บุตร  สามีหรือภริยา  และ
บิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย)  ตามมาตรา  48 วรรคหนึ่ง และมาตรา  49 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ.2494 และที ่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา58 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการ พ.ศ.2539  ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงิน
บ าเหน็จตกทอดแก่บุคคลรวม.............................(4) คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. ................................................................................. ...........(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
2. ................................................................................. ...........(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
3. ................................................................................. ...........(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
4. ................................................................................. ...........(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่.................................................... .... 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
5. ................................................................................. ...........(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
6. ................................................................................. ...........(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ................................(6) ส่วน
7. ................................................................................. ...........(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
8. ............................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
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9. ............................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง................................................ .......อ าเภอ/เขต.............................................. .............. 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ............................... ...ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
10........................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่.... ........................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.................... ...................................อ าเภอ/เขต.............................................. .............. 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ............................... ...ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
11. .....................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่...... ...................................................... 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต.............................................. .............. 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. .............................. ....ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
12. .....................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่............................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
13. .....................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่..................................................... ....... 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
14. .....................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่............................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
15. .....................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่............................................................ 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทร. ..................................ให้ได้รับ...............................(6) ส่วน 
  

หนังสือแสดงเจตนานี้ได้จัดท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่งส่งไปเก็บ
ไว้ที่สมุด/แฟ้มประวัติ ส าหรับผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญเก็บไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบี้ยหวัดบ านาญ 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้แสดงเจตนา 
(.............................................................) 

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

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

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดฉบับนี้ได้ยื่นเมื่อวันที่ ..........เดือน...........พ.ศ. ............ 

[  ] โดย............................................................................. .....................(7) ข้าราชการ/ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 
 [  ] โดย...............................................................................................(7) ผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสื อมอบฉันทะ 
ฉบับลงวันที่............................................................ 
ได้น าหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 

           ลงชื่อ...................................................(8) เจ้าหน้าที่ 
            (..................................................) 
  ต าแหน่ง.................................................... 
      วันที่............เดือน.................พ.ศ.............. 

/หมายเหตุ….. 
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หมายเหตุ   1.การขูดลบ ขีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว 
          ผู้รับบ าเหน็จตกทอด ให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ 

2.ให้ใส่เครื่องหมาย  /  ในช่อง  [  ]   ที่ใช้ 
 

ค าอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
(1) ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
(2) ให้ระบุค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา 
(3) ให้ระบุเงินเดือน บ านาญรวมกับ ช.ค.บ. หรือเบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. ที่ได้รับอยู่ขณะที่แสดงเจตนา 
(4) ให้ระบุจ านวนผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด 
(5) ให้ระบุค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้ที่ถูกระบุตัวให้เป็นผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
(6) กรณีระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหนึ่งคน ให้ก าหนดส่วนที่จะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย    

เช่น นาย   ก. ให้ได้รับ 1 ส่วน    นางสาว     ข. ให้ได้รับ 1 ส่วน    และเด็กหญิง ค. ให้ได้                                
รับ  2 ส่วน เป็นต้น 

(7)  ให้ระบุค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา หรือผู้รับมอบฉันทะ 
(8)  หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดที่หัวหน้าส่วนราชการมอบมาย 

 
 



หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
 
เขียนที่ .................................................................................. 

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

ข้าพเจ้า ................................................................................................. (2)  เป็น [   ] ข้าราชการ  [   ] ผู้รับบ านาญ 
[   ] ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น / ยศ / ระดับ ............................................. ต าแหน่ง ... ...................................................... 
สังกัดกอง / ส านักงาน ....................................................... กรม ........................................... กระทรวง .................................. 
จังหวัด ................................................................... ได้รับ [   ] เงินเดือน เดือนละ ..................................................... (3) บาท 
[   ] บ านาญรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ ...................... (3) บาท [   ] เบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ ......................... (3) บาท 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ................................................ ถนน ......................................... ต าบล/แขวง .........................................
อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... โทร ..................... 
  

ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดฉบับลงวันที่ ......................................................(4) 
และขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้ 
  

ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย หากข้าพเจ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จตกทอด (บุตร สามีหรือ ภริยา และ
บิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย) ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 58 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี้ว่า  ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงิน
บ าเหน็จตกทอดแก่บุคคลรวม ............. (5) คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. ......................................................................................... ..........................(6) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขท่ี ..................................... 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง .................... .................................. อ าเภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ................................. .... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
2. ....................................................................................... ........................... (6) ที่อยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี ..................................... 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต ............ ..................................... 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ................................ ..... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
3. ................................................................................... ............................... (6) ที่อยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี ..................................... 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต .......... ....................................... 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ............................ ......... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
4. ...................................................................................... ............................ (6) ที่อยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี ..................................... 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต ................. ................................ 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................... ................ ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
 
 

(แบบ 2) 



5. ..................................................................................... ............................. (6) ที่อยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี ..................................... 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต .. ............................................... 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..... ................................ ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
6. ........................................................................................................................ ( 6) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ............................... 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต ... .............................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................. ...... โทร ..................................... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
7. ........................................................................................................................ ( 6) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที ่............................... 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต ... .............................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
8. ........................................................................................................................ ( 6) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที ่............................... 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต .. ............................................... 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
9. ........................................................................................................................ ( 6) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ............................... 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต ... .............................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ......................... ............ ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
10. ................................................................................................................ ........ (6) ที่อยู่ท่ีติดต่อได้เลขที่ ............................. 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง .................................................. .... อ าเภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ........................... .......... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
11. ................................................................................................. ....................... (6) ที่อยู่ท่ีติดต่อได้เลขที่ ............................. 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต ... .............................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ........................ ............. ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
12. .................................................................................. ...................................... (6) ที่อยู่ท่ีติดต่อได้เลขที ............................. 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง .............................................. ........ อ าเภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ........................... .......... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
13. .................................................................... .................................................... (6) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ............................. 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ................................................... ... อ าเภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ................................. .... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
14. ........................................................................................................................ (6) ที่อยู่ท่ีติดต่อได้เลขที่ ............................. 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ................................ ..... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
15. ........................................................................................................................ (6) ที่อยู่ท่ีติดต่อได้เลขที่ ............................. 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ า เภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ................................. .... ให้ได้รับ .....................(7) ส่วน 
  



หนังสือแสดงเจตนานี้ได้ท าขึ้น 2 ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่งส่งไปเก็บ
ไว้ที่สมุด/แฟ้มประวัติ ส าหรับผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญเก็บไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบี้ยหวัดบ านาญ 
 
      

ลงชื่อ ......................................................... ................. ผู้แสดงเจตนา 
             (.....................................................................) 

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

ลงชื่อ .......................................................................... พยาน  
                 (.....................................................................) 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
 
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดฉบับนี้ได้ยื่นเมือวันที่ .......... เดือน............................ พ.ศ. ................ 
 [   ] โดย ............................................................................................................. (8) ข้าราชการ/ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 
 [   ] โดย ............................................................... ....................................(8) ผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ 
ฉบับลงวันที่ ................................................ 
ได้น าหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 
      

ลงชื่อ .......................................................................... (9) เจ้าหน้าที่ 
             (.....................................................................) 

ต าแหน่ง ..........................................................................  
                          วันที่ ............... เดือน ................................ พ.ศ. .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
 1. การขูดลบ ขีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดให้ลง 

    ลายมือชื่อก ากับไว้ 
 2. ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [   ] ที่ใช่ 
  
ค าอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
 (1) ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
 (2) ให้ระบุค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา 
 (3) ให้ระบุเงินเดือน บ านาญรวมกับ ช.ค.บ. หรือเบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. ที่ได้รับอยู่ขณะที่แสดงเจตนา 
 (4) ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ระบุในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดฉบับเดิม 
 (5) ให้ระบุจ านวนผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอด 
 (6) ให้ระบุค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้ที่ถูกระบุตัวให้เป็นผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
 (7) กรณีระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหนึ่งคน ให้ก าหนดส่วนที่จะมีสิทธิได้รับชัดเจนด้วย  
               เช่น นาก ก. ให้ได้รับ 1 ส่วน นางสาว ข. ให้ได้รับ 1 ส่วน และเด็กหญิง ค. ให้ได้รับ 2 ส่วน เป็นต้น 

(8) ให้ระบุค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา หรือผู้รับมอบฉันทะ 
 (9) หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าทีซ่ึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








