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ที มท ๐๘๐๘.๔/g do กระทรวงมหาคไทย
ลบนอี?ษฎางค์ กไฒ. ๑0๒0๐

WO สิงทากม ๖๕๕ร:

เรอง การแสดงพ?เบาระบตุัวผูร้ันนํา!หนจีตกทอดของลูกจ้างประจําหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ยงทบ
เรียบ ผู้ฑร่าชm?จังหวัดทุกจังหวัด

อ้างกง หนังสือกรมส่ง!สรีมการปกดรองทองทบ ที มท ๐๘๐๘.๕ท ๑๘๗๓ลงวับที ๑๗กรกฎาคม๒๔๔๔

ลงทสี่งมาด้วย ๑. วัซกืารใบการนสดง!จ?เบาระบตุัวผูร้ับน่า!หนจีดกทอดของลูกจ้างประจําหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องกบ

๖. หนังสือแสดง!จดบาระบตุัวผูร้ับนํา!หนจีดกทอดของลูกจ้างประจํา(นบบ๑)
«. หนังสือนสดง!จดบาระบตุัวผูร้ันนํา!หนจดกหอดของดูกจ้างประจํา(นบบ b)

๔. ใบมอบอ้นทะ!ทึ๋อยึบ๋หนังสือแสดงเจ?เนาระบตุัวผู้ร้บนํา!หนีจดกทอดชองสกจ้างประจํา
ดามระ!นัยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยนํา!หนจสูกจ้างของหน่วยการบรหีารราชการส่วน.

ท้£แทบ (จนับที ๔) ท.ด. ๒๔๔๔ ข้อ ©๓/๔ กําหนดไหดูกจ้างผูร้ับนํา!หนจราย!ดอน หรอิผูร้ับนํา!หนีจท้!คบ
รายเดอบสิงแกค่วามดายไทจ้่ายนํา!หนจีดกทอดไท้!!กํทายาทผู้มสิิทธิ และโบกรฟ้ทเีม่มทิายาทผู้มสิิทธิ ห้รีอมฺิ
นตไดก้งแกก่วามดายไปก่อน ใหจ้่ายนํา!หนีจดกทอดใหน้ก่บคุกลชงดูกจ้างประจําของหน่วยการปรหีารราชการ
ส่วนท้องส์บทสีิงแกค่วามดายใด้นลดง!จดบาไวด้าม!!บบนละว้ธกิารทกีระทรวงมหาดไทยกําหนดบั้น.

กระทรวงมหาดไทย จํงไดก้ําหนดนบบนละรีธการในการแสดง!จดบาระบตุัวผูร้ับนํา!หนีจ
คกทอดชองลูกจ้างประจําหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถบพรัอมทั้งกําหนดใบมอบฉับทะ !ทีอไทก้ารแสดง
เจตบาระบตุํ่วผูร้ับนํา!หนีจตกทอดชองลูกจ้างประจํากรณ๒ืมทิายาทผู้มสทิธริับนํา!หนจีดกทอดเนันนั)ด่าม
ระ!บยบกระทรวงมหาดไทยด้งกลาว รายละเอียดปรากฎตามสิงทีสํงมาด้วย

จังเรียบมาเทีอโปรดทราบนละแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องสิ1บใบ!ชดจังหวัดทราบและ
ถอนฎ่นํดั?เอไป

ขอนสดงความบบัุร่ม่

(บา! ธุวรรพรPั
ปตัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องลบ
ส่านักบริหารการกตังท้องลบ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๔ ด,อ ๑๑๑
โทรสาร 0-๖๒๔๑-๘๔๑๐
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วิธกีารในการแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องถิ่น

อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๓/๔ แห่งระเบํยบกระทรวงมหาดไทยว่าตัวยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ กระทรวงมหาดไทยจํงกําหนดแบบและวิธกีารแสดงเจตนา
ระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดไว้ ตังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ใหลู้กจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน จัดท้าหนังสือแสดง
เจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบทีแ่บบท้ายนี้ จํานวนสํอง
ฉบับ มขี้อความตรงกัน ยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผู้เน้กบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
แล้วแตก่รณี หากไมส่ามารถไปยื่นด้วยตบเองไดไืทท้้าหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ใท้ผูร้ับมอบฉันทะไปยื่นแทบได้

ข้อ ๒ ใหห้ัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผูร้ับผดชอบในการตรวจสอบความ
ถูกดอ้งครบล้วนของข้อมูลในหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําแล้วลงลายมีอชื่อใน
หนังสือแสดงเจตบาทั้งสองฉบับ ณ วันที่มกีารยื่นหนังสือแสดงเจตบานั้น ทั้งนี้ อาจมอบหมายใหข้้าราชการส่วน
ท้องถิ่นใบสังกัดไมต่ํ่ากว่าระตับ ๓ รับผดชอบเที่อคําเน้นการตังกล่าวแทบได้

ข้อ ๓ ใหลู้กจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรอิบําเหน็จพิเศษรายเดือนแสดงเจตบาระบตุัว
ผูร้ับบําเหน็จตกทอด กรณีทีแ่สดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดเกินกว่าหนีง้คน ใหก้ําหนดส่วนของบุคคล
ทีจ่ะมสีิทธไิดร้ับใหช้ัดเจนด้วย ในกรณทีีI่มใดก้ําหนดส่วนไวใ้ท้ถึอว่าทุกคนมสีิทธไิดร้ับใบอัตราส่วนทีเ่ท่ากัน

ข้อ ๔ ใหผู้แ้สดงเจตบาเก็บรักษาไวห้นี้งฉบับ ส่วนอีกฉบับหนี้งใหเัก็บรักษาไวท้ีร่าชการส่วนท้องถิ่น
เจ้าสังกัดผู้เน้กบําเหน็จรายเดือนหรอิบําเหน็จพิเศษรายเดือน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสั่งจ่าย
บําเหน็จตกทอดต่อไป

ข้อ ๔ กรณีลูกจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงตัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดใบภายหลัง ใหท้้าหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
ลูกจ้างประจําฉบับใหมแ่ทบฉบับเดืม เพื่อนําไปยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผู้เน้กบําเหน็จรายเดือนหรือ
บาเหน็จพเิศษรายเดือน และใหบ้ันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลกหนังสือแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตบา
ฉบับเดิมด้วย ไนกรณทีีI่ม่สามารถไปยื่นหนังสือแสดงเจตบาฉบับใหมแ่ละคําเน้นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัว
ผูร้ับบําเหน็จตกทอดด้วยตบเอง ใหท้้าหนังสือมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นไปคําเน้นการแทบตามใบมอบฉันทะ
ทีแ่บบท้ายนี้

ข้อ ๖ กรณีบุคคลชึ่งลูกจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนไดแ้สดง
เจตบาใหม้สีิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดรายใดไดถ้ึงแก1ความตายไปก่อน ใหแ้บ่งบําเหน็จตกทอดนั้นไทแ้กบุ่กคลผูม้ี
สิทธทิีย่ังมชีีวิตอยู่ ตามส่วนทีร่ะบไุวใ้บหนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา

ข้อ ๗ การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด ตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ใท้มผีลนับแตว่ันทีไ่ด้
ยื่นหนังสือแสดงเจตบาต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้บิกบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน

ข้อ ๘ การขูดลบ ชีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบหนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จ
ตกทอดลูกจ้างประจําใหล้งลายมีอชื่อกํากับไว้ และต้องระบคุํานําหน้าชื่อและนามสกุลของผูร้ับบําเหน็จตกทอด
ใหช้ัดเจน
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ข้อ ๙ กรณลีูกจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ไดถ้ึงแกค่วามตาย
ก่อนทีก่ระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวํธิปฎํบํตใับการแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจํา
และไดท้ําพินัยกรรม หรือหนังสิออย่างใดอย่างหบึ๋ง ขึ๋งมกีารระบใุหผู้ห้นึ่งผูใ้ดเป็นผู้มีสิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอด
หรือมสีิทธไิดร้ับเงินอื่นใดจากทางราขการ ใหถ้ึอว่าพินัยกรรมหรือหนังสิอตงักล่าวเป็นหนังสิอแสดงเจตบาระบุ
ตัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทยฉบับบี้

ข้อ ๑๐ กรณลีูกจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ไดถ้ึงแกค่วามตาย
โดยไมไ่ดท้ําพินัยกรรม หรือหนังสิออย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๙ แตม่หีลักฐานขึ๋งแสดงไดว้่าลูกจ้างประจําทีร่ับ
บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนประสงคจ์ะใหบุ้คคลใดเป็นผู้น็สิทธไิดร้ับเงินหรือประโยขนัอื่น ๆ
เมึ่อตบถึงแก,ความตาย ใหส้่วนราขการเจ้าสังกัดผู้เบกํบําเหน็จรายเดือนหรอบําเหน็จพิเศษรายเดือนสอบสวน
ข้อเท็จจรืงพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุบ แล้วขอทําความตกลงกับกรมส่งเสรืมการปกครองห้องถิ่น
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แบบหนังสีอแสดงเจตนาระบดุัวผูร้ับบาIหนจดกทอดลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องทน

เขยนที ....
วับที่ เดือน. พ.ศ (๑)

. เดืมเป็นลูกจ้างประจําตําแหน่ง
อํา๓อ

ปัจจุบันไดร้ับ□น่าเหนัจรายเดือน□น่าเหนัจทีเศ'ษรายเดือน
.... ถนน
จังหวัด

ข้าพเจ้า

สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น.

จังหวัด
เดือนละ
ตําบล
รหัสไปรษณีย์.

.(๒) บาท ทีอ่ยูท่ีต่ดต่อ'ไดเ้ลขที่.
อํา๓อ.

ในกรณีข้าพเจ้าไมม่ทายาทผูม้สิทธ
จะไดร้ับน่าเหนัจตกทอด (บุตร สามหรือภรัยา และบิดามารดา ทีช่อบด้วยกฎหมาย) ตามข้อ ๑๓/๔ วรรคสาม แห่ง

ระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยน่าเหนัจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับน่าเหนัจตกทอดโดยหนังสือฉบับนีว้่า เมึ๋อข้าพเจ้าลิงแกค่วามตาย ข้าพเจ้าประสงค์

(๓) คน ตังมริายซื่อต่อไปนี้
... ใหไ้ดร้ับ

โทรศัพท์.

ไหจ้่ายเงํนน่าเหนัจตกทอดแกบุ่คคล รวม

— (๔) ส่วน ซื่งมภิูมลิําเนาอยู่๑.
หม่ที่บ้านเลขที่

อํา๓อ

ตําบล.....ถนน
รหัสไปรษณีย์

.. ไหไ้ดร้ับ
โทรศัพท์

.. (๔) ส่วน ซื่งมภิูมลิําเนาอยู่
จังหวัด

๒.
... หมูท่ี่
จังหวัด

บ้านเลขที่

อํา๓อ

ตําบลถนน
รหัสไปรษณีย์

.. ไหไ้ดร้ับ ......
..........โทรศัพท์...........(๔) ส่วน ซื่งมภิูมลิําเนาอยู่๓.

หมูท่ี่บ้านเลขที่

อํา๓อ

ตําบล
โทรศัพท์

ถนน
รหัสไปรษณีย์จังหวัด

หนังสือแสดงเจตนานี๋ไดท้ําขึ้นสองฉบับ มขิ้อความถูกต้องตรงกับ เก็บไวท้ี่ผูแ้สดงเจตบาหนี่งฉบับ อกฉบับหนี่ง
ส่งไปเก็บไวท้ีร่าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้บิกน่าเหนัจรายเดือน/น่าเหนัจทเีศษรายเดือน

ลงซื่อ. ผูแ้สดงเจตนา
(. .)

ลงซื่อ. พยาน
(. .)

ลงซื่อ. พยาน
(. .)
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สําหรับเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น

หนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดฉบับนี้!ด้ยื่นฟ้อวันที่
'.. เป็น□ผูแ้สดงเจตนา □ผูร้ับมอบฉันทะ ไดน้ําหนังสือแสดงโดย

เจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดเก์บไวเ้ป็นหลักฐานแล้ว

ลงซื่อ (๕)เจ้าหน้าที่
)

ตําแหน่ง
วับที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดฉบับนี้ โดยไดแ้สดงเจตนาใหม่ ตามหนังสือ

ซื่งให้.แสดงเจตนาลงวันที่

เป็นผู้มีลทิธริับบําเหน็จตกทอดฟ้อข้าพเจ้ากงแกค่วามตาย

ลงซื่อ ผูแ้สดงเจตบา/ผูร้ับมอบฉันทะ
( )

วันที่ J. J.

๑. การขูดลบ ขดฆ่า หรีอการแกI้ขเปลี่ยนแปลงอย่างอบในหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
ไหผู้แ้สดงเจตบาลงลายมอซื่อกํากับไว้

๒. ใหร้ะบคุํานําหน้า ซื่อ และนามสกุล ใหช้ัดเจน
๓. ใหใ้สเ่ครื่องหมาย / ในช่อง□ที่ใข้

คําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเVIน็จตกทอด
(๑) ใหร้ะบวุัน เดือน จ ทีแ่สดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
(๒) ใหร้ะบเุงินบําเหน็จรายเดือนหรอบําเหน็จพิเศ'ษรายเดือนที่!ตัรับอยูข่ผะทีแ่สดงเจตนา
(๓) ใหร้ะบจุำบวบผู้มีสิทธริับบําเหน็จตกทอด
(๔) กรณรีะบตุัวผูร้ับบำเหน็จตกทอดไวม้ากกว่าหบี่งคบใหก้ําหนดส่วนทีจ่ะมสทิธไิดร้ับใหช้ัดเจนด้วย

เช่น นาย ก.ใหไ้ดร้ับ ๑ ส่วน น่างสาว ข.ให้!ด้รับ ๑ ส่วน และเด็กหญิง ค.ให้!ด้รับ๒ ส่วน เป็นตัน
หรื่อกรณีที่!มใดก้ําหนดส่วนไว้!ห้สือว่าทุกคนมสทิธไิดร้ับใบอัตราส่วนทีเ่ท่ากัน

(๔) เจ้าหน้าทีท่ีร่าชการส่วนห้องกบมอบหมายซื่งเป็นข้าราชการส่วนห้องกนไมต่ํ่ากว่าระตับ๓

หมายเหทุ
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ใบมอบฉันหะ

เขียนที่

วันที่ เดือน.

□ผูร้ับบําเหน็จรายเดอน□ผูร้ับบำเหน็จพเศบรายเดือน
จังหวัด

พ.ศ.

ข้าพเจ้า

สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น

อยูบ่้านเลขที่

อํา๓อ
โทรศัพท้

อยูบ่้านเลขท

อํา๓อ

โทรศัพท์

อําเภอ,

หมูท่ี่. .... ตําบล
รหัสไปรบผย์.

ถนน.

จังหวัด.

ขอมอบฉับทะให้

หมูท่ี่.
-1 .... ตําบล

รหัสไปรบณย์.

ถนน.
จังหวัด.

เบ้บผูต้ําเนิบการ□ยื่นหนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด

□บันทึกการเปลึย่นแปลงเพื่อยกเสิกหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําฉบับเดิมแทนข้าพเจ้า
ทีแ่นบมาพร้อมบีแ้ทนข้าพเจ้าตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันที่.

ผูม้อบฉันทะลงซอ
)(

ผูร้ับมอบฉันทะลงซอ
)(

พยานลงขอ
( )

J-ลงซอ พยาน
( )

หมายเหๆ ๑. ใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตัวประชาซนของผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ
พร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้องด้วย

๒. ใหเ้ก็บหนังสือฉบับบี๋ไวร้วมกับหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดฉบับทีย่ื่นไว้
ต่อส่วนราชการส่วนท้องถิ่น




