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ที่ มฑ 0808.5/ว 391 กรมส่ง1สริมการปกครองท้องทิน
ถนนนครราชสีมา 1ฃตดุสิต กทม. 10300

23 กุมกาท้นร 2553

เรอิง ริธีปฎท้ตใินการซอรันปาIหน็จรายเดอนและบําเหน็จพเคนรายIดีอนลูกจ้างประจํา

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ยกเวันจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลี่น ที่ มฑ 0808.5/ว 2176 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
2. หนังสีอกรมส่งเสริมการปกครองท้องทน ที่ มน 0808.5/ว 2214 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

สิงทีส่่งมาดวย 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าอ้วยบําเหน็จลูกจ้างซองหน่วยการบรหีารราชการส่วนท้องลี่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

2. แบบซอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเติอน บําเหน็จพเศษ และหรือบําเหน็จพเศษ
รายเติอนลูกจ้าง

3: แนบหนังสือแสดงเจตนาซอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พี่อขอรับเงินบําเหน็จรายเดือน
หรือเงินบําเหน็จพิเศษรายเดีอน (แบบ สจป.1)

4. แบบหนังสือแสดงเจตนาซอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พี่อซอรับเงินบําเหน็จปกติ
หรือเงินบําเหน็จพิเศษ (แบบ สจป.2)

ตามทีแ่จ้งใท้ทราบว่า กระทรวงมหาดไทยไอป้รับปรุงแกไํขเพิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าอ้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องลีน่ พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหลู้กจ้างประจําซอง
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องลี่นทีท่ํางานถึงวันสินปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นอ้นไป ซึ่งมสีิทธไิอร้ับ
บําเหน็จปกตแิละมเวลาทํางาน 25 ปี บริบูรณซ์ึ่นไป (รวมเวลาทวคณู) หรือมสีิทธไิอร้ับบําเหน็จท้เศน มีสิทธ

.ปลี่ยนแปลงความประสงคซ์อรับเป็นบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพเศบรวยเดือนไอ้ พรอมแจ้งใหห้น่วยกาว่
บริหารราชการส่วนท้องลี่นเตรียมความพร้อมในการดําเน็นการตามระเบียบดังกล่าว นั้น

นัดนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าอ้วยบําเหน็จลูกจ้างซองหน่วยการบริหารราชการล่าหห้องกิห
(ฉนับที่ 3) พ.ศ. 2552 ไอล้งประกาศในราชกจจาบุเบกษา เล่ม 127 คอนพิเศษ 7 ง วันที่ 15 มกราคม 2553;
และมีผลใชบ้ังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 30~กนัยายน 2552 ดังนั้น เพี่อใหก้ารดําเนินการน็เบไปตานใะ-น่]ขบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจิงกําหนดริรีปฎินัตไิว้ ดังนี้

1. ใหลู้กจ้างประจําซึ่งมีสิทธฃอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือน กรอกรายการในแบบซอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ และหรือบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนลูกจ้าง ตามสิงทีส่่งมาอ้วย 2 ยื่นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องลี่นเจ้าสังกัด

2. ใหเ้จ้าหนัาที่ผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความถูกอ้องและรวบรวมหลักฐานใหค้รบล้วนแล้ว
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังทวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแตก่รณ

เพิจารณา...
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พจารณาสั่งจ่ายพนตาJJ ข้อ 19 ของระIบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท,'องกิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเนาไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ มฑ. บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องกิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2552

3. ลูกจ้างประจํารายใดไดร้ับเงินบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดีอน บําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงคอ์ีกไมไ่ด้ แต่ล้ายังไมไ่ดร้ับเงินดังกล่าว ก็ไทแ้จ้ง
เปลี่ยนแปลงความประสงดไ้ดต้ามแบบหนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พื่อขอรับเงินบําเหน็จ
รายเดือนหรือเงินบําเหน็จพิเศษรายเดือน (แบบ สจป.1) ตามสิงทีส่่งมาด้วย 3 หรือแบบหนังสือแสดงเจตนา
ขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พื่อขอรับเงินบําเหน็จปกตหิรือเงินบําเหน็จพิเศบ (แบบ สจป. 2) ดามลี่งทีส่่ง
มาด้วย 4 แล้วแด,กรณี

4. กรณีลูกจ้างประจําหมดสิทธริับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนไทห้น่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องกิ'นเจ้าสังกัดงดเบีกบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศบรายเดือนทันที

5. การจ่ายบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จพิเศษรายเดือนไทจ้่ายวันเดียวกันกับการจ่ายบํานาญ
ยัาราชการส่วนท้องถิ่นประจําเดือน

6. กรณีลูกจ้างประจําซึ่งออกจากงานโดยมกีรณีหรือด้องหาว่ากระทําความผิดวินัยหรืออาญา
กํอนออกจากราชการ และกรณีหรือคดีอาญาดังกล่าวยังไมถ่ึงทีสุดจะยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จ
รายเดือน บําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ไดต้่อเมี่อดําเนินการจัดหาบุคคลหรือทรัพย์สินประกัน
การรับเงินดังกล่าวไวักบัส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเก{นทท้ีก่ําหนดไวัไนหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มฑ 0313.4/ว 377 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่องการรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมกีรณีหรือดัองหาว่ากระทําผิดวินัยแล้วออกจากราชการ โดยกรณยีังไมถ่ึงทีสุ่ด โดยอนุโลม

7. สําหรับลูกจ้างประจําทีเ่กษียณอายรุาชการหรือออกจากงานในวันสินปงีบประมาณ พ.ศ. 2552
ไทด้ําเนินการ ดังนี้

7.1 กรณีทีลู่กจ้างประจําผู้มีสทิธขิอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ หรือ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนยังไมไ่ตย่ื่นแบบดําขอรับเงินบําเหน็จลูกจ้างไวต้่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หากประสงคจ์ะขอรับเงินดังกล่าว ไทก้รอกแบบขอรับเงินบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ และ
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง ตามสิงทีส่่งมาด้วย 2 ยื่นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และไท้
สามารถเปลี่ยนแปลงความประสงคไ์ดอ้ย่างขําไม,เกินวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยยื่นแบบ สจป.1ตามสิงทีส่่ง
มาด้วย 3 หรือแบบ สจป.2 ตามสิงทสี่งมาด้วย 4 แล้วแตก่รณี ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

7.2 กรณีทีลู่กจ้างประจําผู้มีสิทธขิอรับเงินบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนไดย้ื่นแบบขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนไวต้่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หากจะเปลี่ยนแปลงคว้ามประสงคไ์ทย้ื่นแบบ สจป.!
ตามสิงทีส่่งมาด้วย 3 หรือแบบ สจป.2 ดามสิงทีส่่งมาด้วย 4 ต่อหน่วยการบริหารราชก่ารส่วนท้องถิ่นอย่างขํา
ไมเ่กินวันที่ 31 มีนาคม 2553

ทั้งนี้ กรณีดามข้อ 7.1 และ 7.2 หากไดม้ีการจ่ายไทแ้ก,ลูก.จ้างประจํารายใดแล้ว ล้าจะ
เปลี่ยนแปลงความประสงคไ์ทลู้กจ้างประจํารายนั้นนําเงินทีไ่ดร้ับไปแล้วทั้งหมดดืนต่อทน,วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด แล้วแตก่รณี ก่อนแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงความประสงค์ หากไมด่ีนเงินดังกล่าวไท้
ถูกดอ้งครบล้วนก็จะไม,สามารถแสดงเจดบาเปลี่ยนแปลงความประสงคไ์ด้ ทั้งนี้ ไทห้น่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดตรวจสอบความถูกดอ้งของการดืนเงินของลูกจ้วงรายนั้น แล้วดําเนินการยกเสิก
การสั่งจ่ายเดืมและสั่งจ่ายไทใ้หม่

/8. กรณี...
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8. กรณีฑีมไิดก้ําหนดวิธปีฏิบัตเิกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายบํๅเนน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน
บําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนชองลูกจ้างประจําไวเน็นการเฉพาะในเรื่องใด ใหถ้ือปฏิบัตติานระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญชําราชการส่วนห้องกิ'น พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม

จึงเรียนมาเพี่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัด/อําเภอและหน่วยการ
บริหารราชการส่วนห้องถิ่นถือปฏิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริะวัฒใ! ชี่ใ!วาริน)
รองอธบดกืรมส่งเสริมrทรปกครองท้น!ถิ่น ปฏ๊บัดรืาชการแทน

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังห้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวสัตกิาร
โทรศัพห้ 0-2241-9033,39
โทรสาร. 0-2241-9032
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แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายIฬีอน บําเหน็จพิเศษและหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง

ชื่อลูกจ้าง
เริ่มเข้ารับราชการ (ทํางาน) เมี่อวันที่
สังกัด .

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ..........เดือน
เริ่มเข้าทํางานอายุ
... พ.ศ.

........พ.ศ...........ตําแหน่ง

ปี.......เดือน........วัน ออกจากราชการ (งาน)
เดือน วันะ JI V เดือน ปีตงแดวนท ออกจากงานอายุ

รายละเอียดการทํางาน
dบท วัน เดือน ปี ค่าจ้างตําแหน่ง หมายเหตุ -

.วันเดือน
เดือน
เดือน

เวลาราชการปกติ (เวลาทํางานปกติ) .
เวลาราชการทวคีูณ (เวลาทํางานทวคีูณ) ...
รวมเวลาราชการทั้งสิน (เวลาทํางาน)
ปัดเศษแล้วเป็นเวลาราชการ (เวลาทํางาน)
ค่าจ้างเดือนสุดท้าย
คํานวณเป็นเงิน o บําเหน็จปกติ o บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็จพิเศษ o บําเหน็จพิเศษรายเดือน

วัน
วัน

เดือน
บาท

จํานวน
ข้าพเจ้าขอรับเงิน o บําเหน็จปกติ o บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็จพิเศษ o บําเหน็จพิเศษรายเดือน
จํานวน

บาท

บาท

ผูข้อ -ลงซอ
)(

ยื่นขอวันที่ เดือน พ.ศ

ความเห็นหัวหท้าหน่วยการบรหืารราชการส่วนท้องถิ่น

Aลงซอ
)(

วันที่ เดือน พ.ศ .

หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล ดือ นายกเทศมนตรี
3. องค์การบริหารส่วนตําบลดือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
4. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดือ หัวหน้าผูบ้ริหารของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นทีเ่รียกชื่ออย่างอื่น

หมายเหตุ
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(แบบ สจป. 1)

หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์
เพี่อขอรับเงินบําเหน็จทยเดือนหรือเงินบําเหน็จพิเศษรายเดือน

ที'อยู่ วันที่

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พี่อขอรับเงินบําเหน็จรายเดือนหรือเงินบําเหน็จพิเศษรายเดือน

เคยทํางานเป็นลูกจ้างประจําข้าพเจ้า/นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................ออกจากงานเมึ๋อวันที่

.วัน ไดืยีน่ขอรับ o บําเหน็จปกต o บําเหน็จพิเศษ ไปแล้ว

และซอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์ป็นขอรับ o บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็จพิเศษรายเดือน

สังกัด

สืเวลาทํางาน ปี เดือน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

■)(
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(แบบ สจป. 2)

หนังสือแสดงIจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์
เพื่อขอรับเงินบําเหน็จปกติหรือเงินบําเหน็จพิเศษ

ทีอ่ยู่ วันที่

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พื่อขอรับเงินบําเหน็จปกติหรือเงินบําเหน็จพิเศษ

เคยทํางานเป็นลูกจ้างประจําข้าพเจ้า/นาย/นาง/นางสาว/ยศ

ออกจากงานเมื่อวันที่

เดือน..........วัน ไดํยีน่ฃอรับo บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็จพิเศษรายเดือน ไปแล้ว

และขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์ป็นขอรับ o บําเหน็จปกติ o บําเหน็จพิเศษ

มเีวลาทํางาน ปี

ขอแสดงความนับถือ

Aลงซอ

.)(.




