


การขอรับบาํเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน ลูกจ้างประจํา 
(กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใหแ้นบหลักฐานส่งมายัง กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 

ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

1. ยื่นขอรับบาํเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน ด้วยตนเองทางอิเลก็ทรอนกิส์
โดยเริ่มกรอกขอ้มูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ตามคู่มือ             

การยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ (เอกสารแนบ 1)     

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์กรมบญัชีกลาง  

2. ส่งเอกสารข้อมูลส่วนตัว/หนังสือรับรองการเป็นทายาท ลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน เก็บในแฟ้มประวัติ ดังนี้
- กรอกแบบข้อมูลส่วนตัวของลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน 
- กรอกหนังสือรับรองการเป็นทายาทของลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) 
และให้แนบเอกสารดังต่อไปน้ี พร้อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรส พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
- สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
- รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
- กรณี บิดา มารดา ถึงแก่กรรม ขอสําเนาใบมรณบัตร พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 

หรือหนังสือรับรองการตายจากบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ 
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3. ส่งหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด : (บุคคลอื่นที่มิใช่ทายาทตามกฎหมาย) 
-  กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มหนังสือเจตนาตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (แบบ 1) จํานวน 2 ฉบับ 
และให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับบําเหน็จตกทอดที่ระบุในหนังสือฯ

พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องของผู้รับบําเหน็จตกทอดท่ีระบุในหนังสือฯ 
   หมายเหตุ :  
   1. หากผู้รับบําเหน็จตกทอดที่ระบุในหนังสือฯ สมรสแล้ว ให้แนบสําเนาทะเบียนสมรสมาด้วย    
   พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
   2. หนังสือทุกฉบับที่ต้องลงชื่อพยาน ให้ลงนามให้ครบถ้วนทุกฉบับก่อนส่งมายังกลุ่มการเจ้าหน้าที่ 

 
* วัน/เดือน/ปี   ให้ระบุเป็นวันที่เกษียณอายุราชการหรือวันทีล่าออก 
 
ตดิตอ่สอบถามข้อมูลได้ที ่กลุ่มการเจ้าหน้าที ่ โทร. 02 399 4023 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เขียนที ่  

วันที ่ เดือน พ.ศ.  

ชื่อ – สกุล ( นาย/นาง/นางสาว )  
ตําแหน่ง (ก่อนออกจากราชการ) สังกัด  
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั  
รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (มือถอื)  
 
ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั  
รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (มือถอื)  
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั  
รหัสไปรษณีย ์  
 
ได้รับ ตามมาตรา เหต ุ  
 
เป็นปีละ บาท สตางค์  หรือเดอืนละ บาท สตางค์ 
ตั้งแต่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 
 

(ลงช่ือ)  
( ) 

 
 
 
หมายเหตุ  :  ถ้าย้ายที่อยู่ ขอให้แจ้งแก่เจ้าหนา้ที่กลุ่มการเงินและบัญชี กรมอุตุนิยมวทิยา ทราบทกุคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บําเหน็จ 
  บํานาญ / บําเหน็จรายเดอืน 



 
 
 

ที ่  

วันที ่  

เรื่อง รับรองการเป็นทายาท 

เรียน   

ข้าพเจ้า ตําแหน่ง กอง  
กรม กระทรวง จังหวดั  
บ้านเลขที ่ ถนน ตําบล อําเภอ  
จังหวดั รหัสไปรษณีย ์ ขอรับรองว่า 

1. ข้าพเจ้ามี :- 
บิดา   รับราชการหรือบํานาญ 
  พนักงานบริษทัหรือองค์การ 
ที่ทํางาน  มีรายได้เดือนละ บาท 
มารดา   รับราชการหรือบํานาญ 
  พนักงานบริษทัหรือองค์การ 
ที่ทํางาน  มีรายได้เดือนละ บาท 

2. ข้าพเจ้ามีสามีหรือภริยาที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย ชื่อ  
 จดทะเบียนสมรส เลขที ่ ลงวันที ่ เดือน พ.ศ.  

ณ ที่ว่าการอําเภอ จังหวดั  
 เลิกร้างกันตามทะเบียนหย่าที ่ ลงวันที ่ เดือน พ.ศ.  

ณ ที่ว่าการอําเภอ จังหวดั  
 รับราชการหรือบํานาญ ที่ กรม กระทรวง  
 พนักงานบริษทัหรือองค์การ มรีายได้เดือนละ บาท 

3. ข้าพเจ้ามีบตุรทีช่อบด้วยกฎหมายและยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ (รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมายแล้ว) ชื่อ 
 1)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 2)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 3)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 4)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 5)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 6)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 7)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 8)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 9)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
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10)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
11)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
12)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
13)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
14)  เกิดเมือ่วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 

4. ถ้าไม่มีสามีหรือภริยาและบุตร และบิดา มารดา ได้ถึงแก่กรรมไปหมดแล้ว ขอให้แจ้งให้ทราบว่าอยู่ใน
ความอุปการะของผู้ใดหรือไม่ หรือมีผู้อยู่ในความอุปการะตามกฎหมายไว้หรือไม่ ถ้ามีก็ให้แจ้งว่ามี โดยช่ือใด เกิดเมื่อ
วันที่ เดือน พ.ศ. ใด และอยู่ตําบล อําเภอ จังหวัดใด เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับผู้อื่น 
  
  
  
  
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงช่ือ)  
( ) 

ตําแหน่ง  
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าเว้นว่างไว้ 

2. สําหรับข้าราชการบํานาญหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ให้ขีดฆ่าคําว่าตําแหน่งออก และให้กรอก
ข้อความว่า ข้าราชการบํานาญหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดแทน 

3. ถ้าบุคคลดังกล่าวในข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือทั้ง 3 ข้อ มีตัวอยู่ก็ไม่ต้องกรอกรายการในข้อ 4. 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ 1) 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 

ของลูกจ้างประจํา 
เขียนท่ี  

วันท่ี เดือน พ.ศ. ① 

ข้าพเจา้ ② เดิมเป็นลกูจา้งประจาํตาํแหน่ง 
 สังกัดกอง / สํานักงาน กรม  
กระทรวง จังหวัด ปัจจบุันได้รับบําเหน็จรายเดือน/ 
บําเหน็จพิเศษรายเดือนเดือนละ ③ บาท ท่ีอยู่ท่ีตดิต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์ โทร. ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย หากข้าพเจ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะ
ได้รับบําเหน็จตกทอด (บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย) ตามข้อ 15/4 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับบาํเหน็จตกทอดโดยหนังสอืฉบับน้ีวา่ ข้าพเจา้ประสงค์ใหจ้่ายเงนิบําเหน็จตกทอดแก่บุคคล รวม ④ 
คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
2.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
3.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
4.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
5.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
6.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
7.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
8.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
9.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
10.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
11.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 



 

12.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
13.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
14.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
15.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 

หนังสือแสดงเจตนาน้ีได้ทําข้ึน 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ท่ีผู้แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหน่ึงส่งไปเก็บไว้ท่ี ท่ี
ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกบําเหน็จรายเดือน/บําเหน็จพิเศษรายเดือน 

(ลงช่ือ) ผู้แสดงเจตนา 
( ) 

(ลงช่ือ) พยาน 
( ) 

(ลงช่ือ) พยาน 
( ) 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดฉบับน้ีได้ย่ืนเมื่อวันท่ี เดือน พ.ศ.  
[   ] โดย ⑦ ผู้รับบาํเหน็จรายเดือน/บําเหน็จพิเศษรายเดอืน 
[   ] โดย ⑦ ผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงวันท่ี 

  
ได้นําหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว้เป็นหลักฐานแลว้ 

(ลงช่ือ) ⑧ เจ้าหน้าท่ี 
( ) 

ตําแหน่ง  
วันท่ี เดือน พ.ศ.  

 
หมายเหตุ 1. การขูดลบ ขีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด ให้ผู้แสดง

เจตนาลงลายมือช่ือกํากับไว้ 
2. ให้ใส่เครื่องหมาย    ในช่อง  [   ]  ท่ีใช้ 

 
คําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 

① ให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 
② ให้ระบุคํานําหน้า ช่ือ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา 
③ ให้ระบุเงินบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ท่ีได้รับอยู่ขณะท่ีแสดงเจตนา 
④ ให้ระบุจํานวนผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 
⑤ ให้ระบุคํานําหน้า ช่ือ และนามสกุล ของผู้ท่ีถูกระบุตัวให้เป็นผู้รับบําเหน็จตกทอด 
⑥ กรณีระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหน่ึงคน ให้กําหนดส่วนท่ีจะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย เช่น  นาย ก. ให้

ได้รับ 1 ส่วน  นางสาว ข. ให้ได้รับ 1 ส่วน  และ เด็กหญิง ค. ให้ได้รับ 2 ส่วน  เป็นต้น 
⑦ ให้ระบุคํานําหน้า ช่ือ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา หรือผู้รับมอบฉันทะ 
⑧ หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นข้าราชการในสังกัดท่ีหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย 
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(แบบ 1) 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 

ของลูกจ้างประจํา 
เขียนท่ี  

วันท่ี เดือน พ.ศ. ① 

ข้าพเจา้ ② เดิมเป็นลกูจา้งประจาํตาํแหน่ง 
 สังกัดกอง / สํานักงาน กรม  
กระทรวง จังหวัด ปัจจบุันได้รับบําเหน็จรายเดือน/ 
บําเหน็จพิเศษรายเดือนเดือนละ ③ บาท ท่ีอยู่ท่ีตดิต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์ โทร. ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย หากข้าพเจ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะ
ได้รับบําเหน็จตกทอด (บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย) ตามข้อ 15/4 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับบาํเหน็จตกทอดโดยหนังสอืฉบับน้ีวา่ ข้าพเจา้ประสงค์ใหจ้่ายเงนิบําเหน็จตกทอดแก่บุคคล รวม ④ 
คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
2.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
3.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
4.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
5.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
6.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
7.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
8.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
9.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
10.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
11.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 



 

12.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
13.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
14.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 
15.  ⑤ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เลขท่ี  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร. ให้ไดร้ับ ⑥ ส่วน 

หนังสือแสดงเจตนาน้ีได้ทําข้ึน 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ท่ีผู้แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหน่ึงส่งไปเก็บไว้ท่ี ท่ี
ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกบําเหน็จรายเดือน/บําเหน็จพิเศษรายเดือน 

(ลงช่ือ) ผู้แสดงเจตนา 
( ) 

(ลงช่ือ) พยาน 
( ) 

(ลงช่ือ) พยาน 
( ) 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดฉบับน้ีได้ย่ืนเมื่อวันท่ี เดือน พ.ศ.  
[   ] โดย ⑦ ผู้รับบาํเหน็จรายเดือน/บําเหน็จพิเศษรายเดอืน 
[   ] โดย ⑦ ผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงวันท่ี 

  
ได้นําหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว้เป็นหลักฐานแลว้ 

(ลงช่ือ) ⑧ เจ้าหน้าท่ี 
( ) 

ตําแหน่ง  
วันท่ี เดือน พ.ศ.  

 
หมายเหตุ 1. การขูดลบ ขีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด ให้ผู้แสดง

เจตนาลงลายมือช่ือกํากับไว้ 
2. ให้ใส่เครื่องหมาย    ในช่อง  [   ]  ท่ีใช้ 

 
คําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 

① ให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 
② ให้ระบุคํานําหน้า ช่ือ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา 
③ ให้ระบุเงินบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ท่ีได้รับอยู่ขณะท่ีแสดงเจตนา 
④ ให้ระบุจํานวนผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 
⑤ ให้ระบุคํานําหน้า ช่ือ และนามสกุล ของผู้ท่ีถูกระบุตัวให้เป็นผู้รับบําเหน็จตกทอด 
⑥ กรณีระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหน่ึงคน ให้กําหนดส่วนท่ีจะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย เช่น  นาย ก. ให้

ได้รับ 1 ส่วน  นางสาว ข. ให้ได้รับ 1 ส่วน  และ เด็กหญิง ค. ให้ได้รับ 2 ส่วน  เป็นต้น 
⑦ ให้ระบุคํานําหน้า ช่ือ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา หรือผู้รับมอบฉันทะ 
⑧ หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นข้าราชการในสังกัดท่ีหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย 
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1Digital Pension ระบบบําเหน็จบํานาญยุคใหมใสใจวัยเกษียณ 

คูมือการยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ 

1. เขาเว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

2. คลิกท่ีเมนู เงินเดือนบําเหน็จบํานาญ

3. คลิกท่ีเมนู ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล

เอกสารแนบ ๑

http://www.cgd.go.th/


2Digital Pension ระบบบําเหน็จบํานาญยุคใหมใสใจวัยเกษียณ 

4. กรอกขอมูลผูลงทะเบียน (ไมจําเปนตองอัปโหลดภาพถาย)

5. ใสรหัส OTP



 
3 Digital Pension ระบบบําเหน็จบํานาญยุคใหมใสใจวัยเกษียณ 

6. ตอบคําถาม 2 ขอ 

 

7. กําหนดรหัสผาน 

       

8. ใสเลขประจําตัวประชาชนและรหัสผาน เพ่ือเขาระบบ (รหัสท่ีไดจากการลงทะเบียนเพ่ือเขาใชงาน) 

 

        
       

 

 



 
4 Digital Pension ระบบบําเหน็จบํานาญยุคใหมใสใจวัยเกษียณ 

9. เลือกยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ 

 

 
 

10.  ข้ันตอนการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ  

1)  เลือกเมนูขอมูลประวัติ ในหนาจอนี้ผูยื่นแบบสามารถแกไขขอมูลท่ีอยูใหเปนปจจุบันได โดย      

คลิกท่ีรูป                เม่ือตรวจสอบแกไขเรียบรอยใหกดปุมสีเหลืองบันทึกราง     
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2)  เลือกเมนูการรับราชการ โดยหนาจอนี้จะแสดงขอมูลการรับราชการ โดยเปนขอมูลท่ีเชื่อมโยง

มาจากระบบจายตรงเงินเดือน (e-Payroll) เม่ือตรวจสอบถูกตองบันทึกราง 

 

 
 

3)  เลือกเมนูประเภทเงินท่ีย่ืนขอ  
 

 
 

                                     เม่ือเลือกเมนูประเภทเงินท่ีย่ืนขอ ผูยื่นจะตองตองบันทึกใหครบ  
กรณีขาราชการ 

1. เลือกประเภทเงินท่ียื่นขอ และใสเครื่องหมาย ท่ีหนาคําวาบําเหน็จดํารงชีพ  
2. ตรวจสอบขอมูลการสอบสวนทางวินัยและตองหาวาทําผิดทางอาญา  

3. บันทึกขอมูลสวนราชการผูขอ และผูเบิก โดยสวนราชการผูเบิกใหเลือกจังหวัด

กรุงเทพมหานคร หนวยงานยอยผูเบิกใหเลือกกรมอุตุนิยมวิทยา 
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4. กรณีเปนสมาชิก กบข. จะปรากฏขอมูลผลตอบแทน กบข. 

• เลือกประสงคยื่นแบบ ใหเลือกยื่นแบบรับเงินผานระบบบําเหน็จบํานาญ 

• เลือกการจัดการเงิน กบข.  

- ขอรับเงินคืนท้ังจํานวน 

- ให กบข.บริหารตอ หรือทยอยรับเงิน 
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กรณีลูกจางประจํา 

2.1 เลือกประเภทเงินท่ียื่นขอ 

2.2 ตรวจสอบขอมูลการสอบสวนทางวินัยและตองหาวาทําผิดทางอาญา 
2.3 บันทึกขอมูลสวนราชการผูขอ และผูเบิก โดยสวนราชการผูเบิกใหเลือกจังหวัด  
      กรุงเทพมหานคร หนวยงานยอยผูเบิกใหเลือกกรมอุตุนิยมวิทยา และกดบันทึก 
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11.  เม่ือทําการบันทึกขอมูลครบ ใหกดบันทึกราง และกดตกลง 

 

     
 

12.  เม่ือกดตกลงจะไดตามภาพ ใหกด 
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13.  เม่ือกดตามขอ 12. จะไดตามภาพดานลาง ใหกดแกไข   

 

       
 

14.  เม่ือกดแกไขแลวจะไดตามภาพดานลาง  ใหกดทุกเมนู (ขอมูลสวนตัวถึงรายการลดหยอน) 
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15.  จากขอ 14 จะไดตามภาพ ใหกดคํานวณเงินและยื่นแบบ 

 

   
 

16.  จากขอ 15 จะไดตามภาพ  

• คลิกประสงครับขอมูลขาวสารจากกรมบัญชีกลางทางอีเมล 

• คลิกขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลท่ีปรากฏในหนาจอแลว ขอรับรองวาถูกตอง 

กดยืนยันการยื่นแบบ  
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