
(แบบ 2) 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 

เขียนท่ี ................................................................... 

วนัท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ................(1) 

 ขา้พเจา้ ..............................................................................................................(2) เป็น [  ] ขา้ราชการ [] ผูรั้บบาํนาญ 

[  ] ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวดั ชั้น / ยศ / ระดบั..... ตาํแหน่ง .......................................สังกดักอง/ สาํนกังาน................................... 

กรม  มหาวทิยาลยัมหิดล      กระทรวง การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร     ไดรั้บ 

[  ] เงินเดือน เดือนละ .....…..................……….(3) บาท    [  ]  บาํนาญรวมกบั ช.ค.บ. เดือนละ.......................................(3) บาท      

[  ] เบ้ียหวดัรวมกบั ช.ค.บ. เดือนละ...................................(3) บาท   ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี...........................................................

ถนน......................................................ตาํบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต............................................... 

จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย…์….......…………..โทร………................................................................... 

 ขา้พเจา้ขอยกเลิกหนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บบาํเหน็จตกทอดฉบบัลงวนัท่ี..........................................................(4) 

และขอแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บบาํเหน็จตกทอด  ตามหนงัสือแสดงเจตนาฉบบัน้ี 

 ในกรณีขา้พเจา้ถึงแก่ความตาย หากขา้พเจา้ไม่มีทายาทผูมี้สิทธิจะได ้รับบาํเหน็จตกทอด (บุตร สามี หรือภริยา และ

บิดามารดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย)     ตามมาตรา 48 วรรคหน่ึง และมาตรา 49  แห่งพระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

พ.ศ. 2494  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 58  วรรคหน่ึง  และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ              

ข้าราชการ  พ.ศ. 2539     ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาระบุ ตวัผูรั้บบาํเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบบัน้ีว่า     ข้าพเจา้ประสงค์ให้

จ่ายเงินบาํเหน็จตกทอดแก่บุคคล รวม .............................(5) คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

  1. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

 2. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

 3. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

 4. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

 5. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

 6. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

/7. ... 
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 7. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

 8. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

 9. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

 10. ………………………….….……...................….…….. (6) ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดเ้ลขท่ี.................................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย…์……………..โทร. ............................................. ใหไ้ดรั้บ............... (7) ส่วน 

  หนงัสือแสดงเจตนาน้ีไดท้าํข้ึน 2 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั เกบ็ไวท่ี้ผูแ้สดงเจตนา 1 ฉบบั อีกฉบบัหน่ึงส่งไปเกบ็

ไวท่ี้สมดุ/แฟ้มประวติั สาํหรับผูรั้บเบ้ียหวดับาํนาญเก็บไวท่ี้ส่วนราชการเจา้สงักดัผูเ้บิกเบ้ียหวดับาํนาญ 

 

       ลงช่ือ ......................................................... ผูแ้สดงเจตนา 

                (.........................................................) 

       ลงช่ือ .......................................................... พยาน 

                (..........................................................) 

       ลงช่ือ .......................................................... พยาน 

                (..........................................................) 

 

สําหรับเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน 

  หนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บบาํเหนจ็ตกทอดฉบบัน้ีไดย้ืน่เม่ือวนัท่ี ............ เดือน ….……............ พ.ศ. .................. 

  [   ] โดย ..................................................................................................... (8) ขา้ราชการ/ผูรั้บเบ้ียหวดับาํนาญ 

  [   ] โดย ..................................................................................................... (8) ผูรั้บมอบฉนัทะ ตามหนงัสือมอบฉนัทะ 

ฉบบัลงวนัท่ี ................................................................. 

ไดน้าํหนงัสือแสดงเจตนาเกบ็ไวเป็นหลกัฐานแลว้ 

       ลงช่ือ ...............................................................(9) เจา้หนา้ท่ี 

                 (...............................................................) 

       ตาํแหน่ง ............................................................... 

              วนัท่ี ........... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

             /หมายเหตุ ... 
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หมายเหตุ 

  1. การขดูลบ ขีดฆ่า หรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยา่งอ่ืนในหนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูร้ับบาํเหน็จตกทอด 

       ใหล้งลายมือช่ือกาํกบัไว ้

  2. ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย / ในช่อง [ ] ท่ีใช ้

 

คาํอธิบายการกรอกแบบหนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บบาํเหนจ็ตกทอด 

  (1) ใหร้ะบุวนั เดือน ปี ท่ีแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บบาํเหน็จตกทอด 

  (2) ใหร้ะบุคาํนาํหนา้ ช่ือ และนามสกลุ ของผูแ้สดงเจตนา 

  (3) ใหร้ะบุเงินเดือน บาํนาญรวมกบั ช.ค.บ. หรือเบ้ียหวดัรวมกบั ช.ค.บ. ท่ีไดรั้บอยูข่ณะท่ีแสดงเจตนา 

  (4) ใหร้ะบุวนั เดือน ปี ท่ีระบุในหนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บบาํเหนจ็ตกทอดฉบบัเดิม 

  (5) ใหร้ะบุจาํนวนผูมี้สิทธิรับบาํเหน็จตกทอด 

  (6) ใหร้ะบุคาํนาํหนา้ ช่ือ และนามสกลุ ของผูท่ี้ถูกระบุตวัใหเ้ป็นผูรั้บบาํเหน็จตกทอด 

  (7) กรณีระบุ ตวัผูรั้บบาํเหน็จตกทอดไวม้ากกวา่หน่ึงคน ใหก้าํหนดส่วนท่ีจะมี สิ ทธิไดรั้บใหช้ดัเจนดว้ย 

        เช่น นาย ก. ใหไ้ดรั้บ 1 ส่วน นางสาว ข. ใหไ้ดรั้บ 1 ส่วน และเดก็หญิง ค. ใหไ้ดรั้บ 2 ส่วน เป็นตน้ 

  (8) ใหร้ะบุคาํนาํหนา้ ช่ือ และนามสกลุ ของผูแ้สดงเจตนา หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

  (9) หวัหนา้ส่วนราชการหรือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นขา้ราชการในสังกดัท่ีหวัหนา้ส่วนราชการมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


