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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๕๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงกําหนดแบบและวิธีการแสดงเจตนาระบุ
ตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ

บําเหน็จตกทอด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ข้อ ๒  ให้ข้าราชการหรือผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญจัดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ

บําเหน็จตกทอดตามแบบ ๑ ท้ายประกาศนี้ จํานวนสองฉบับมีข้อความตรงกัน ย่ืนต่อส่วนราชการเจ้า
สังกัดหรือต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบ้ียหวัดบํานาญ แล้วแต่กรณี หากไม่สามารถไปยื่นด้วย
ตนเองได้ให้ทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะไปยื่นแทนได้ 

หนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งต้องระบุคํานําหน้าช่ือ ช่ือ และนามสกุลของผู้รับ
บําเหน็จตกทอดให้ชัดเจน ในกรณีที่แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดเกินหนึ่งคน ให้กําหนด
ส่วนที่ผู้รับบําเหน็จตกทอดแต่ละคนจะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย หากไม่ได้กําหนดส่วนไว้ ให้ถือว่า
ผู้รับบําเหน็จตกทอดทุกคนที่ระบุไว้นั้นมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดในส่วนที่เท่ากัน 

 
ข้อ ๓  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด แล้วลงลายมือชื่อในหนังสือ
แสดงเจตนาทั้งสองฉบับ ณ วันที่มีการย่ืนหนังสือแสดงเจตนานั้น  ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ข้าราชการ
ในสังกัดรับผิดชอบเพื่อดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 

 
ข้อ ๔  หนังสือแสดงเจตนาที่ได้ดําเนินการตามข้อ ๓ แล้ว ให้ผู้แสดงเจตนาเก็บ

รักษาไว้หนึ่งฉบับ ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ในสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ หรือแฟ้มข้อมูลการรับ
เบี้ยหวัดบํานาญของผู้นั้น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จตกทอดต่อไป หากมี
การโอนเบี้ยหวัดบํานาญไปเบิกจ่ายที่ใด ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบ้ียหวัดบํานาญส่งหนังสือ
แสดงเจตนาพร้อมแฟ้มข้อมูลให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบ้ียหวัดบํานาญแห่งใหม่เก็บไว้เป็น
หลักฐาน 

 
ข้อ ๕  ข้าราชการหรือผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

หนังสือแสดงเจตนาที่ได้ทําไว้แล้ว ให้ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดตามแบบ ๒ 
ท้ายประกาศนี้จํานวนสองฉบับมีข้อความตรงกัน ย่ืนต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือต่อส่วนราชการผู้
เบิกเบี้ยหวัดบํานาญ แล้วแต่กรณี และให้ดําเนินการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ต่อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๖  ในกรณีที่ผู้รับการแสดงเจตนารายใดถึงแก่ความตายก่อนผู้แสดงเจตนา ให้นํา

ส่วนของผู้รับการแสดงเจตนานั้นไปแบ่งให้แก่ผู้รับการแสดงเจตนาที่ยังมีชีวิตอยู่ ตามส่วนที่กําหนดไว้
ในหนังสือแสดงเจตนา 

 
ข้อ ๗  การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดตามข้อ ๒ และข้อ ๕ ให้มีผลนับ

แต่วันที่ได้ย่ืนหนังสือแสดงเจตนา 
 
ข้อ ๘  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดที่ได้ทําตามประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๙ ไว้
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปตามประกาศนี้ แต่ถ้าหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาใน
สาระสําคัญขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้จัดทําหนังสือแสดงเจตนาใหม่ตามประกาศนี้ 

 
ข้อ ๙๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กรณ์  จาติกวณิช 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๔ ง/หน้า ๒๑/๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (แบบ ๑) 
๒. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (แบบ ๒) 
๓. ใบมอบฉันทะ 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
ณัฐวดี/ตรวจ 

๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ 
 


