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mxmmm กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กท 10200

ทิมท. 0313.4/ว 1819

1 สิงหาคม 2544

เรื่อง การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 38 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2544

ดามที่กระทรวงมหาดไทยไคก้ําหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับ
บําเหน็จตกทอด ตามนัยมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ชึ๋งแอไ้ขเพิ๋มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2543 โดยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
เพื่อไทข้้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญซึ่งไม่มีทายาทผู้มีสิทธไิคแ้สดงเจตนาระบุตัวผูร้ับบําเหน็จ
ตกทอด โดยทําเป็นหนังสือยื่นไวัคอ่ราชการส่วนท้องถิ่นเจัาลังกัคที่กําหนดไวัในประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตามหนังสือทีอ่้างถึง นั้น

เนื่องจากปรากฎว่า มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญรวมนั้งเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
บางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
เช่น กรอกแบบแสดงเจตนาระบตุัวทายาทผู้มีสิทธิจะไคร้ับบําเหน็จตกทอดทีก่ําหนดไวตัามกฎหมาย
(บุตร สามีหรือภริยา บิดามารคาที่ชอบค้วยกฎหมาย) หรือส่งแบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับ
บําเหน็จดกทอดไปยังกรมการปกครอง ตังนั้น เพื่อใท้การปฎํบตัใินเรื่องตังกล่าวเป็นไปอย่างถูกค้องชัดเจน
และเป็นไปในแนวทางเคียวกัน จึงขอซ้อมความเข้าใจ ตังนี้

1. เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญถึงแกค่วามตายใทท้ายาทที่กําหนดไว
ดามกฎหมาย ไคแ้ก่ บุตร สามีหรือภริยา บิดามารคาที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้มีสิทธขิอรับบําเหน็จตกทอด
ลําตับแรก แต่อ้าไม่มีทายาทตามที่กฎหมายกําหนดใทบุ้คคลซึ่งผูต้ายไคแ้สดงเจตนาไว้ต่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือเมืกํงพัทยา หรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบล)ตามแบบและวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นผูย้ื่นกําขอรับบําเหน็จตกทอด

2. การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด จะแสดงไวเ้ฉพาะบุคคลธรรมคาเท่านัน
โดยไมร่วมถึงนิติบุคคล ซึ่งการแสดงเจตนาตังกล่าวจะค้องระบุชื่อสทุลของบุคคลและลัดส่วนของบําเหน็จ
ตกทอดใทช้ัดเจน โดยทําขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน

/3.เมือ่ข้าราชการ...
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3. เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญไทก้รอกแบบแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับ
บําเหน็จตกทอดแล้ว โทย้ื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสังกัด หรอราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสังกัดผู้เบกํจ่าย
บํานาญและใหเ้ข้าหน้าทีท่ีร่าชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไมตากว่าระตับ 3

ตรวจสอบข้อความที่ผูแ้สดงเจตนากรอกในแบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดให้
ถูกท้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
แล้วจึงลงชื่อในแบบแสดงเจตนาตังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ คนใหผู้แ้สดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับเก็บไวเป็น
หลักฐานในสมุด/แฟ้มประวัติ หรือเก็บไวท้ีร่าชการส่วนท้องถิ่นเข้าสังกัดผูเ้บิกจ่ายบํานาญ(องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือเมืองพัทยา หรือองค์การบริหารส่วนตําบล)

อนึ่ง สัาหรับแบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นไทร้ับแล้วจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญขอใหต้ําเบินการตรวจสอบความถูกท้อง
ใหเ้ป็นไปดามประกาศกระทรวงมหาดไทยตังกล่าวข้างท้นท้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแข้งให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ และแข้งให้
เข้าหน้าที่ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัตโิคยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรช ตัชมาตย์)

รองอธิบดี ปฏิบัตริาชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สํานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
โทร. 0-2226-0530-4 ต่อ 18

โทรสาร 0-2221-1382, 0-2223-6780
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ลืง ททีำการปกครองจ้งหวัด (ฝ่ายท้องถิ่น) ทุกจ้งหวัด

ดามที่ไคสั่งสำเนาพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบบที ๖)
พ.ค. ๒๕๔๓ ซึ่งลงประกาคในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ดอนที ๑0๕ก วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๓ มผีลใข้บงัคับดั้งแด,วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นคันไป เพึ๋อโปรดแจงองค์กร
ปกครองส่วนท้องกินทราบ และกิอปฎิบ้ด คามหนังลือกรมการปกครอง ที่ มฑ 0๓๑๓.๔/ว ๑๖๑
ลงวันที่ ๒๗ ข้นวาคม ๒๕๔๓ นั้น

กรมการปกครองขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรึอ๋ง การแสดงเจดนาระบคุัวผูรบ
บําเหน็จดกทอด ลงวน้ที ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ พร้อมแบบหนังลือแสดงเจดนาระบคุัวฝร่ิบ
บําเหน็จดกทอด และใบมอบฉันทะ เพื่อโปรดแจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและ
ทอปฎิบ้ดด่อไป

กรมการปกครอง
วัลลภ พริ้งพงษ
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔

ส่านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนการคคังท้องกิน
โทร. (๑๒) ๒๒๖0๕๓0-๔ ด่อ ๑๘
โทรสาร (0๒) ๒๒๑๑๓๘๒, ๒๒๓๖๗๔0



137

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด

อาศ้ยอํานาจดามความในมาดรา๔๗และมาดรา๔๘แห่งพระราชบัญญต้บําเหน็จบํานาญ
■ชาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไ่ขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัฌญ้ดบําเหน็จบํานาญ
‘ขาราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนดรวื่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออก
ประกาศไว' ดังต่อไปนิ้

■นอ Q ใทข้้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญแสดงเจตนาระบดุัวผูร้ับบําเหน็จ
ตกทอดดามแบบทีแ่นบท้ายประกาศนิ้ ต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจาสังกัด หรัอราชการส่วน
ท้องถิ่นเจาสังกัดผู้เบกจ่ายบํานาญ

ข้อ ๒ การแสดงเจตนาระบดุัวผูร้บบําเหน็จดกทอดจะมผีลนับแตว่ันทีไ่ต่ยึน่หนังสือแสดง
เจคนาต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ่าสังกัด หรือราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผู้เบกจ่ายบํานาญ

ข้อ cn ใทข้้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญแสดงเจดนาระบดุัวผูร้้บบําเหน็จ
ดฺกทอดไตไ่ปเกนสามคน กรณทีีแ่สดงเจดนาระบดุัวผูร้ับบําเหน็จดกทอดเก็นกว่าหนึ่งคน ใท้

กําหนดส่วนของบุคคลทีจ่ะมีสืทธิไดรัับไหช่ดเจนดัวย ในกรณทีีไ่มไ่ตก่ําหนดส่วนไว่ใหก่อว่า
บุกคนมีสทืธไิตร่บในกัดราส่วนทีเ่ท่ากัน

กรณบีุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญไตแ่สดงเจตนาใท้มสี่ฑธไิครับ
บําเหน็จดกทอดรายใดไตก่งแกก่รรมไปก่อน ใท้แบ่งบําเหน็จดกทอดนึ่นใท้แกบุ่คคลผู้มีสท่ธิ
ทีย่ังมชีวดอยู่ คามส่วนทีร่ะบไุวใ่นหนังสือแสดงเจตนาระบดัวผูร้บบําเหน็จตกทอด

ข้อ ๔ กรณผีูแ้สดงเจตนาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหมอบหนังสือแสดงเจตนาระบดุัว
ผูร้ับบําเหน็จดกทอดไวัทีร่าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด และใทเ้ก็บหนังสือแสคงเจตนาดังกลําว
ไว่ในสมุด/แฟ้มประวัต ดัวย
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‘บอ ๕ กรณผีูแ้สดงเจตนาเป็นผู้ร้บบำนาญ ใหม้อบหนังสือแสดงเจตนาระบดุ้วผูร้ับ
บําเหน็จดกทอดไวท้ีร่าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดผูเ้บิกจ่ายบํานาญเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน
เมื่อมกีารโอนบํานาญไปเบิกจ่ายทีใ่ด กใ็หร้าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้บิกจ่ายบำนาญ
ส่งหนังสือแสดงเจดนาด้งกล่าวดามไปพร้อมคูฉ่บับหนังสือส่ากัญการโอนบํานาญเพื่อใหราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้บิกจ่ายบํานาญแห่งใหมเ่ก็บไวเ้ป็นหลักฐาน

‘ซอ ๖ กรณขีาราชการส่วนกัองถิ่นหร้อผูร้ับบํานาญประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงด้วผูร้ับ
บําเหน็จดกทอดในภายหลัง ใหท้ําหนังสือแสดงเจตนาระบดุ้วผูร้ับบําเหน็จดกทอดฉบับใหม่
แทนฉบับเดิมเพื่อนำไปยีนดํอราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด หรีอราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด
ผูเ้บิกจ่ายบํานาญและใหบ้ันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลกหนังสือแสดงเจดนาในหนังสือ
แสดงเจตนาฉบับเดิมด้วย ในกรณทีีไ่มส่ามารถไปยื่นหนังสือแสดงเจตนาฉบับใหม่ และดําเนิน
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วผูร้ับบําเหน็จดกทอดด้วยดนเอง ใหท้ําหนังสือมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นไปดําเนินการแทนดามแบบทีแ่นบท้าย ประกาศนี้

‘นอ ๗ การขูดลบ ขีดฆ่า หรอการนก็ไฃเปลี่ยนแปลงในหนังสือแสดงเจคนาระบดุ้ว
ผูร้ับบําเหน็จดกทอดใหล้งลายมือชื่อกำกับไว้

ทั้งนีด้ั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นด้นไป

ประกาศ ณ ว้นที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ร้อยตํารวจเอกt J$1(22 (£2

___
T '

(ปรุะชัย เปียมสมบูรณ์)
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาคไทย
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แบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด

เขียนที่.
.เดือน__

ข้าพเจา

_________
(๒) เป็น [ ] ข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ ] ผู้ร้บบํานาญ

....สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น __
วันที่. - («).พ.ศ.

ระดับ
อําเภอ

..ตําแหน่ง.

...จังหวัด- -ไดรบ [ ] เงํนเดือนเดือนละ. .(๓) บาท
(๓) บาท โนกรณขี้าพเจ้าไม่มทีายาทผู้มีสทํธจะไดัรบ้บําเหน็จ[ ] บํานาญเดือนละ

ตกทอด (บุตร สามี หรีอภรยา และบิดามารดาที่ชอบดัวยกฎหมาย) ตามมาดรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญ้ตบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไข
เพมเดืมโดยพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
จึงขอแสดงเจดนาระบดุัวผูร้้บบําเหน็จดกทอด โดยหนังสีอ ฉบับนีว้่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแกค่วาม
ตายข้าพเจ้าประสงค็ใทจ้่ายเงํนบําเหน็จตกทอดแกบุ่คคล

คน ดังมรีายชื่อต่อไปนี้(Oรวม.
.(๖) ส่วน ซึ่งมีภูมลีําเนาอยู่.(๕) โหไ่ดัรบ้.๑.

บัานเลขที่ หมูท่ี่.
อําเภอ/เขต
โทรดัพท์

________
ตําบล/แขวง___________
รหัสไปรษณีย์.

._ถนน

.จังหวัด _______
(๖) ส่วน ซึ่งมีภูมลีําเนาอยู่

.ตําบล/แขวง___

..รหัสไปรษณีย์

(๕) ไหไ่ดรบ๒.
____
หมูท่ี่ ถนน.

___________
.จังหวัด.

บัานเลขที่
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์.

_________
(๖) ส่วน ซึ่งมีภูมลีําเนาอยู่

.ตําบล/แขวง
-รหัสไปรษณีย์.

(๕) โหไ่ดรบ.๓.

.„หมูท่ี่.บัานเลขที่.....
อําเภอ/เขด.
โทรศัพท์

_.ถนน.
.จังหวัด.

A

______
ผูแ้สดงเจดนาลงชอ

(
A

)
ลงชอ .พยาน
(-

A
)

ลงชอ ....พยาน
( )
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นนําหนังสือแสดงเจตนาระบคุัวผู้รบบำเหน็จดกทอดเก็บไวเ้ป็นหลัก;ทนแลัว
.เจ้าหนาที่.(๗).ลงชิอ.

)
คำแหนํง.
วันที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจนนาระบคุัวผู้รบบําเหน็จตกทอดฉบับนี้ โดยไคแัสดง

ซึ่งให้เจดนาใหมด่ามหนังสอแสดงเจดนาลงวันที่

เป็นผู้มีสทืธริ้บบำเหน็จดกทอดเมี่อข้าพเจ้าถึงแกค่วามตาย

.ผูแ้สดงเจตนา/ผู้รบมอบฉันทะลงชิอ.
( )

วันที่.

หมายเหตุ ๑. การขูดลบ ขํดฆ่า หรอการแกไ่ขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสอแสดงเจตนา
ระบคุัวผู้รบบําเหน็จดกทอดใหล้งลายมีอชื่อกำกับไว้

๒. ใหใ้สเ่ครื่องหมาย/ในข่อง [ ] ที่ใข้
๓. หนังสือแสดงเจตนานีใ้หท้ําขึ้น ๒ ฉบับ มขี้อความถูกคัองดรงกันเกบไวท้ี่

ผูแ้สดงเจตนา ๑ ฉบับ อกฉบับหนึ่ง ส่งไปเก็บไวท้ีส่มุด/แฟ้มประว้ดั ลําหร้บ
ผูร้บบํานาญใหเ้ก็บไวท้ีร่าชการส่วนทองลี่นเจ้าลังกัดผู้เบกบํานาญ๑ ฉบับ

คำอธิบายการกรอกแบบหนังสือแฮคงเจตนาระบฅุัวผู้ร'บบําเหน็จตกฑอค
(๑) ใหร้ะบวุัน เดือน ปี ทีแ่สดงเจตนาระบคุัวผู้รบบําเหน็จดกทอด
(๒) ใหร้ะบคุำนําหนัา ชื่อ และนามสกุล ของผูแ้สดงเจตนา
(๓) ใหร้ะบเุงนเดือน บํานาญที่ไดวืับอยูข่ณะทีแ่สดงเจตนา
(๔) ใหร้ะบจุำนวนผู้มีสทืธไิคัรบ้บําเหน็จดกทอดไดไืมเ่ก็น ๓ คน
(๕) ใหร้ะบคุํานําหนัา ชื่อ และนามสกุล ของผู้มีสทืธริ้บบําเหน็จดกทอด
(๖) กรณรีะบคุัวผูว้ับบําเหน็จดกทอดไวมัากกว่าหนึ่งคนใหก้ำหนดส่วนที่จะมี

สืฑธใิดรบ'ใหช้ัดเจนคัวย เข่น นาย ก. ใหไ้ดร้บ ๑ ส่วน นางสาว ข. ใหไ้ดรบ ๑
ส่วน และเด็กหญํง ค. ใหไ้ดร้บ ๒ ส่วน เป็นคัน

(๗) เจ้าหนัาที่ทีร่าชการส่วนห้องถึนมอบหมาย ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนห้องอื่น
ไมด่ากว่า ระคับ ๓
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ใบมอบฉันทะ

เขยนที่-_เดอน.__
เป็น [ ] ข้าราซการส่วนท้องถิ่น [ ] ผู้ร้บบํานาญ
.ตําแหน่ง1

วันที่ .พ.ศ.
ข้าพเจา
ระดับ
ดังกัดราชการส่วนท้องทน.
จังหวัด

.อําเภอ
J .AI V.อยบูานเลขท

.อําเภอ/เขต.
หมูฑ .ถนน._______

จังหวัด
...ขอมอบฉ้นฑะใท้_________

ตําบล/แขวง-
________

รห้สไปรษณีย์.

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย_์
อยูบ่้านเลขที่ หมูฑ
อําเภอ/เขด
โทรศัพท์—

ดกทอดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพี่อยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาฉบับเดํมแทน ข้าพเจ้าตาม

.โทรศัพท์.J ..ถนน.
.จังหวัด
เป็นผูด้ําเนินการยึ่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนตัวผู้ร้บบําเหน็จ

.ทีแ่นบมาพร้อมนี้หนงสอแสดงเจตนาลงวันที่.V A

A
ผูม้อบกันทะลงซอ

( )
A

..ผูร้้บมอบกันทะลงซอ
( )

Aลงซอ พยาน
( )

Aลงซอ .พยาน
( )

ใหแันบสําเนาบัตรประจําตัวของผูม้อบกันทะและผู้ร้บมอบกันทะพร้อมกับ
ร้บรองสําเนาถูกดอังดัวย
ใหเ้ก็บหนังสือฉบับนี้ไวรัวมกับหนังสือแสดงเจตนาระบดุัวผู้รบบําเหน็จตกทอด
ฉบับฑบี่นไวต่อราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑.

๒.




