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คําอธิบายหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด / ผูรับเงินชวยพิเศษ     
 

 1. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด  ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแกความตาย 
  ในระหวางรับราชการหรือในกรณีท่ีผูรับบํานาญถึงแกความตาย  และไมมีทายาทผูมีสิทธิรับตามกฎหมาย 
  ไดแก บุตร สามีหรือภรรยา  บิดา  มารดา  ใหแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไดไมเกิน  3  คน   
  กรณีท่ีแสดงเจตนาจัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิใหกับบุคคลในการรับบําเหน็จตกทอดไวมากกวาหนึ่งคน 
  ใหกําหนดสวนสิทธิไดรับใหชัดเจนดวย  ในกรณีไมไดกําหนดสวนไวใหถือวาทุกคนมีสิทธิไดรับ 
  ในอัตราสวนที่เทากัน  (ดูตัวอยางที่แนบ) 
   :  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด  จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิใหกับบุคคลในการรับ 
  บําเหน็จตกทอด ในกรณีท่ีขาราชการไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมายซึ่งไดแก บุตร สามีหรือ 
  ภรรยา บิดา มารดา  ดังนั้น สําหรับผูมีทายาทตามกฎหมาย แตประสงคจะทําหนังสือแสดงเจตนาฯ   
  ก็สามารถทําได  ซึ่งสิทธิในการรับจะตกแกทายาทเปนลําดับแรก  เมื่อทายาทตามกฎหมายไมมีหรือ 
  เสียชีวิตหมดแลว ผูมีชื่อในหนังสือแสดงเจตนาฯ จึงจะมีสิทธิรับเปนลําดับถัดมา 
   :  ในกรณีที่ไมมีทายาทและบุคคลที่ผูตายไดแสดงเจตนาฯ ไวหรือบุคคลนั้นตายไปกอน  ใหสิทธิ 
  ในบําเหน็จตกทอดนั้นเปนอันยุติลง 
   :  บําเหน็จตกทอดที่จายใหแกทายาทของขาราชการใหคํานวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 
  คูณดวยเวลาราชการ สวนที่จายใหแกทายาทผูรับบํานาญใหจาย 30 เทาของอัตราบํานาญที่ไดรับ 
    2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ    เนื่องจากผูท่ีเปนขาราชการและ  
        ไดถึงแก 
  ความตายระหวางรับราชการ  ทางราชการจะจายเงินชวยพิเศษใหจํานวน  3  เทาของเงินเดือน  และให 
  ขาราชการทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินดังกลาวไว  (ดูตัวอยางที่แนบ) 
   :  หากไมไดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ (เงินชวยคาทําศพ) ไว   สิทธิในการ 
  รับเงินจะตกแกคูสมรสเปนลําดับแรก และหากคูสมรสถึงแกความตายสิทธิจะตกแกบุตรเปนลําดับรอง 
  หากไมมีบุตรสิทธิจะตกแกบิดามารดาแทน ในกรณีมีบุตรหลายคนก็จะจายใหแกบุคคลซึ่งไดรับ 
  มอบหมายเปนหนังสือหรือบุคคลที่เปนผูจัดการศพ 
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( ตัวอยาง ) 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
                  เขียนที่....กองการเจาหนาท่ี สป. ....... 

          วันที่....24....เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ. ....2552.. .(1) 

   ขาพเจา........................นายขยัน  รักงาน.............................(2)   เปน        ขาราชการ        ผูรับบํานาญ  
  ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด  ช้ัน/ยศ/ระดับ.........ชํานาญการ.........  ตําแหนง........นักวิเคราะหนโยบายและแผน........... 

สังกัดกอง/สํานักงาน.............จังหวัดสมุทรปราการ................ กรม .............สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย............. 
กระทรวง................มหาดไทย...................................................จังหวัด..............สมุทรปราการ........................................ 
ไดรับ    เงินเดือนเดือนละ....................20,220..................(3)         บํานาญเดือนละ...................-.................(3) บาท 

  เบี้ยหวัดเดือนละ.......................-.....................(3) บาท  ในกรณีขาพเจาไมมีทายาทผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จตกทอด 
(บุตร สามี หรือภริยา และบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย)  ตามมาตรา 48  และมาตรา 49  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ  พ.ศ.2494    และที่แกไขเพิ่มเติม   หรือตามมาตรา 58   และมาตรา 60   แหงพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ   พ.ศ.2539   จึงขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด   โดยหนังสือฉบับนี้วา 
เมื่อขาพเจาถึงแกความตายขาพเจาประสงคใหจายเงินบําเหน็จตกทอดแกบุคคล  รวม........3.......(4)........คน  ดังมีรายช่ือ
ตอไปนี้ 
   1. ..............นายวิริยะ  รักงาน................(5)   ใหไดรับ.................1...................(6) สวน  ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู 
บานเลขที่..............111.............ถนน.......................-..........................ตําบล/แขวง........................ปากน้ํา......................... 
อําเภอ/เขต..........เมืองสมุทรปราการ.........จังหวัด...............สมุทรปราการ...............รหัสไปรษณีย...........10270............ 
   2. .............น.ส.จิต  รักงาน...............  (5)      ใหไดรับ.................1...................(6) สวน  ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู 
บานเลขที่..............111..............ถนน.......................-..........................ตําบล/แขวง......................ปากน้ํา......................... 
อําเภอ/เขต..........เมืองสมุทรปราการ.........จังหวัด...............สมุทรปราการ..............รหัสไปรษณีย............10270............ 
   3. .............ด.ช.รักชาติ  มุมานะ.............(5)   ใหไดรับ.................1...................(6) สวน  ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู 
บานเลขที่..............334..............ถนน.......................-..........................ตําบล/แขวง......................ตลาด............................ 
อําเภอ/เขต.............พระประแดง.................จังหวัด...............สมุทรปราการ..............รหัสไปรษณีย...........10130............ 

          ลงชื่อ.............ขยัน  รักงาน.............ผูแสดงเจตนา 
                    (........นายขยัน  รักงาน.........) 

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

กรุณาอานคําอธิบายดานหลัง 
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ไดนําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดเก็บไวเปนหลักฐานแลว 

          ลงชื่อ.............................................(7).เจาหนาที่ 
                        (............................................) 
                  ตําแหนง.............................................. 
            วันที่.............................................. 
 
บันทึกการเปล่ียนแปลง 
   ขาพเจาขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับลงวันที่.  ..11 สิงหาคม 2529 (เดิม) 
ซ่ึงให.    นายวิริยะ รักงาน , น.ส.จิต รักงาน , ด.ช.รักชาติ มุมานะ(เดิม)    โดยไดแสดงเจตนาใหมตามหนังสือแสดง
เจตนา   ลงวันที่...24 มีนาคม 2552 (ใหม)   .ซ่ึงให นายวิริยะ รักงาน , น.ส.ใจดี รักงาน , นายสมชาย มุมานะ  (ใหม)     
เปนผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดเมื่อขาพเจาถึงแกความตาย 
         ลงชื่อ.................................................ผูแสดงเจตนา 
                  (...............................................) 
           วันที่................................................ 
 
หมายเหตุ 1. การขูด ลด ขีดฆา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จ 
    ตกทอดใหลงลายมือช่ือกํากับไว 
   2. ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง     ที่ใช 
   3. หนังสือแสดงเจตนานี้ใหทําขึ้น 2 ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกันเก็บไวที่ผูแสดงเจตนา 1 ฉบับ 
    อีกฉบับหนึ่ง  สงไปเก็บไวที่สมุด/แฟมประวัติ  สําหรับผูรับเบี้ยหวัด  บํานาญ  ใหเก็บไวที่ 
    สวนราชการเจาสังกัดผูเบิกเบี้ยหวัด  บํานาญ  1  ฉบับ 
คําอธิบายการกรอก  :  มีตอในหนา 3  
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    คําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
   1. ใหระบุวัน  เดือน  ป  ที่แสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
   2. ใหระบุคํานําหนา  ช่ือ  และนามสกุล  ของผูแสดงเจตนา 
   3. ใหระบุเงินเดือน  บํานาญ  หรือเบี้ยหวัดที่ไดรับอยูขณะที่แสดงเจตนา 
   4. ใหระบุจํานวนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดไดไมเกิน 3 คน 
   5. ใหระบุคํานําหนา  ช่ือ  และนามสกุล  ของผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 
   6. กรณีระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไวมากกวาหนึ่งคนใหกําหนดสวนที่จะมีสิทธิไดรับใหชัดเจนดวย 
    เชน  นาย ก. ใหไดรับ 1 สวน  นางสาว ข. ใหไดรับ 1 สวน  และเด็กหญิง ค.  ใหไดรับ 2 สวน เปนตน 

7. เจาหนาที่ที่เปนผูลงชื่อ 
           - ขาราชการสังกัดสวนกลาง สงใหกองการเจาหนาที่ สป. เปนผูลงชื่อ 

- ขาราชการสังกัดสวนภูมิภาค ใหเจาหนาที่ที่สวนราชการมอบหมายดูแลงานขอมูลบุคคล/  
   ทะเบียนประวัติ และเปนขาราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป เปนผูลงชื่อ 

                     8. บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
    8.1 กรณีผูแสดงเจตนามีขอมูลฉบับเกาอยู ขอใหผูแสดงเจตนากรอกขอมูลวันที่..ระบุวัน   
                               เดือน  ป  ที่แสดงเจตนา..(ตามฉบับเกา) ซ่ึงให  ...นาย  ก.  , นางสาว ข. ,  เด็กหญิง ค.  (ตามฉบับเกา) 
                               และกรอกขอมูลหนังสือเจตนาฉบับใหมโดย ระบุวัน  เดือน  ป  ที่แสดงเจตนา (ตามฉบับใหม)        
                               ซ่ึงให  ...นาย  ก.  , นางสาว ง. ,  เด็กหญิง จ.(ตามฉบับใหม) พรอมลงชื่อผูแสดงเจตนาไวใหเรียบรอย 
                            8.2 กรณีผูแสดงเจตนาไมมีขอมูลฉบับเกา ใหผูแสดงเจตนากรอกขอมูลเฉพาะหนังสือแสดงเจตนาฯ    
                                ฉบับใหมที่จัดทํา ไดแก ลงวันที่..ระบุวัน  เดือน  ป  ที่แสดงเจตนา.(ตามฉบับใหม)  ซ่ึงให  
                                ...นาย ก.  , นางสาว ง. ,  เด็กหญิง จ.(ตามฉบับใหม)   พรอมลงชื่อผูแสดงเจตนาไวใหเรียบรอย 

      ทั้งนี้ ตามกรณีที่ 8.2 ในสวนของหนังสือแสดงเจตนาฉบับเดิมนั้น ทางกองการเจาหนาที่ สป. จะ 
                             ดําเนินการตรวจสอบจากแฟม ก.พ. 7 ที่เก็บรักษาไวที่กองการเจาหนาที่ สป. พรอมทั้งกรอกขอมูล 
                             ตามหนังสือฉบับเกาให และจะถือวาฉบับที่ระบุวัน  เดือน  ป  ที่แสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จ          
                             ตกทอด (ฉบับลาสุด) เปนฉบับที่เปนปจจุบันที่สุด และจะดําเนินการการแนบฉบับเดิมไวเปน  
                             หลักฐานดวย 
                    9. ในสวนของการลงชื่อพยาน ขอใหดําเนินการมาใหเรียบรอยครบถวนกอนนําสงกองการเจาหนาที่ สป. 
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 ( ตัวอยาง ) 
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย 

                 เขียนที่....กองการเจาหนาท่ี สป. ....... 

          วันที่...................(ระบุวันท่ีแสดงเจตนา)………………. 

   ขาพเจา......................นายขยัน  รักงาน......................อายุ..........28.........ป   เปนขาราชการพลเรือนสามัญ   
ช้ัน/ยศ/ระดับ.......ชํานาญการ......... ตําแหนง...........นักวิเคราะหนโยบายและแผน........สังกัดสํานักงานจังหวัด
.........................สมุทรปราการ..........................กอง............................-....................................สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย   จังหวัด.....................สมุทรปราการ.....................อัตราเงินเดือน........20,220......บาท   
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู รับเงินชวยพิเศษ  โดยหนังสือนี้วา ในกรณีที่ขาพเจาถึงแกความตายในระหวาง 
รับราชการ และทางราชการจะตองจายเงินชวยพิเศษใหตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  ขาพเจาประสงคใหจายเงินชวยพิเศษดังกลาวใหแก 
............นายมานะ  รักงาน...............ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่.......111.......ถนน...........................-.............................. 
ตําบล/แขวง.........ปากน้ํา............อําเภอ/เขต...........เมืองสมุทรปราการ..............จังหวัด...............สมุทรปราการ........... 
รหัสไปรษณีย..............10200............ 

          ลงชื่อ.............ขยัน  รักงาน.............ผูแสดงเจตนา 
                        (........นายขยัน  รักงาน.........) 

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

          ลงชื่อ..............................................พยาน 
                        (............................................) 
 
ไดบันทึกไวในสมุด / แฟมประวัติแลว 
 ลงชื่อ.............................................เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ 
          (............................................) 
  ตําแหนง.............................................. 
  วันที่.................................................... 
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บันทึกการเปล่ียนแปลง (คําอธิบายอยูในขอ 8 ในหนังสือคําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับ
บําเหน็จตกทอด) 
   ขาพเจาขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับลงวันที่...................................ซ่ึงให
...........................................................................................................   โดยไดแสดงเจตนาใหมตามหนังสือแสดงเจตนา 
ลงวันที่..............................................ซ่ึงไดแสดงเจตนาให.............................................................................................. 
.....................................................................................................................     เปนผูมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษเมื่อขาพเจา 
ถึงแกความตายระหวางรับราชการ 
 
         ลงชื่อ.................................................ผูแสดงเจตนา 
                  (...............................................) 
           วันที่................................................ 
 
 
ไดบันทึกไวในสมุด / แฟมประวัติแลว 
 ลงชื่อ.............................................เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ 
          (............................................) 
  ตําแหนง.............................................. 
  วันที่.................................................... 
หมายเหต ุ
   1. ใหมอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษไว  ณ สวนราชการที่รับผิดชอบเก็บรักษาสมุด
ประวัติหรือแฟมประวัติขาราชการ  เมื่อมีการโอนยายก็ใหสงหนังสือดังกลาวตามไปดวย และใหมีการบันทึกการแสดง
เจตนาไวในสมุด/แฟมประวัติดวย 
   2. ใหระบุช่ือผูรับเงินชวยพิเศษแตเพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผูรับเงินชวยพิเศษในภายหลังให
ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับใหมแทนฉบับเดิมตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และให
แนบฉบับเดิมไวดวย 
   3. การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวย
พิเศษ ใหลงลายมือช่ือกํากับไว 
   4.  ในสวนของเจาหนาที่ทะเบียนประวัติ 

       4.1 ขาราชการสังกัดสวนกลาง สงใหกองการเจาหนาที่ สป. เปนผูลงชื่อ 
       4.2 ขาราชการสังกัดสวนภูมิภาค ใหเจาหนาที่ที่สวนราชการมอบหมายดูแลงานขอมูลบุคคล/ 

ทะเบียนประวัติ และเปนขาราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป เปนผูลงชื่อ 
      ทั้ง 4.1 และ 4.2  เจาหนาที่จะตองดําเนินการบันทึกการแสดงเจตนาไวในสมุด/แฟมประวัติดวย 
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( ตัวอยาง ) 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีลูกจางประจําถึงแกความตาย 

                 เขียนที่....กองการเจาหนาท่ี สป. ....... 

          วันที่...................(ระบุวันท่ีแสดงเจตนา)………………. 

   ขาพเจา......................นายขยัน  รักงาน......................อายุ..........28.........ป   เปนลูกจางประจําตําแหนง
...........พนักงานขับรถยนต........สังกัดสํานักงานจังหวัด.........................สมุทรปราการ................................................
กรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ...                               กระทรวง                  กระทรวงมหาดไทย                 . 
จังหวัด.                         สมุทรปราการ.                               ไดรับคาจางเดือนละ ..           11,510                    บาท   
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู รับเงินชวยพิเศษ  โดยหนังสือนี้วา ในกรณีที่ขาพเจาถึงแกความตายในระหวาง 
รับราชการ และทางราชการจะตองจายเงินชวยพิเศษใหตามกฎหมายวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวน
ราชการ ขาพเจาประสงคใหจายเงินชวยพิเศษดังกลาวใหแก............นายมานะ  รักงาน...............ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู
บานเลขที่.......111.......ถนน...........................-..............................ตําบล/แขวง.........ปากน้ํา............อําเภอ/เขต...........
เมืองสมุทรปราการ..............จังหวัด...............สมุทรปราการ...........รหัสไปรษณีย..............10200............ 

          ลงชื่อ.............ขยัน  รักงาน.............ผูแสดงเจตนา 
                        (........นายขยัน  รักงาน.........) 

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

          ลงชื่อ..............................................พยาน 
                        (............................................) 
 
 
 
 
ไดบันทึกไวในสมุด / แฟมประวัติแลว 
 ลงชื่อ.............................................เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ 
          (............................................) 
  ตําแหนง.............................................. 
  วันที่.................................................... 
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บันทึกการเปล่ียนแปลง (คําอธิบายอยูในขอ 8 ในหนังสือคําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับ
บําเหน็จตกทอด) 
   ขาพเจาขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับลงวันที่...................................ซ่ึงให
...........................................................................................................   โดยไดแสดงเจตนาใหมตามหนังสือแสดงเจตนา 
ลงวันที่..............................................ซ่ึงไดแสดงเจตนาให........................................................................................... 
...........................................................................................     เปนผูมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษเมื่อขาพเจาถึงแกความตาย
ระหวางรับราชการ 
 
         ลงชื่อ.................................................ผูแสดงเจตนา 
                  (...............................................) 
           วันที่................................................ 
 
ไดบันทึกไวในสมุด / แฟมประวัติแลว 
 ลงชื่อ.............................................เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ 
          (............................................) 
  ตําแหนง.............................................. 
  วันที่.................................................... 
หมายเหต ุ
   1. ใหมอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษไว  ณ สวนราชการที่รับผิดชอบเก็บรักษาสมุด
ประวัติหรือแฟมประวัติขาราชการ  เมื่อมีการโอนยายก็ใหสงหนังสือดังกลาวตามไปดวย และใหมีการบันทึกการแสดง
เจตนาไวในสมุด/แฟมประวัติดวย 
   2. ใหระบุช่ือผูรับเงินชวยพิเศษแตเพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผูรับเงินชวยพิเศษในภายหลังให
ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับใหมแทนฉบับเดิมตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และให
แนบฉบับเดิมไวดวย 
   3. การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวย
พิเศษ ใหลงลายมือช่ือกํากับไว 
   4.  ในสวนของเจาหนาที่ทะเบียนประวัติ 

       4.1 ลูกจางประจําที่ประจําสวนกลาง สงใหกองการเจาหนาที่ สป. เปนผูลงชื่อ 
       4.2 ลูกจางประจําที่ประจําสวนภูมิภาค ใหเจาหนาที่ที่สวนราชการมอบหมายดูแลงานขอมูลบุคคล/ 

ทะเบียนประวัติ และเปนขาราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป เปนผูลงชื่อ 
      ทั้ง 4.1 และ 4.2  เจาหนาที่จะตองดําเนินการบันทึกการแสดงเจตนาไวในสมุด/แฟมประวัติดวย 


