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คําสั่งจังหวัด.
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น

.(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).ด้วย .ขออนุมัติจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้ก่
ซื่งใ'ท้ออก'จาก.(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)......ตําแหน่ง, .ระดับ.....สังกัด,

เป็นเงินบํานาญปกติเดือนละราชการด้วยเหตุทดแทน เมื่อวันที่ ..
( ! )

บาท

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑) มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๔0 แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แกไ้ชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๐
และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๖ ข้อ ๒๖ จึงอนุมัตใิห้....(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)....จ่ายเงินบํานาญปกติ ใหแ้ก,
(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)......เดือนละ บาท ( )

ะ ๕ ตั้งแตว่ับที่ เป็นด้นไปทงน

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
(. .)

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสงจังหวัด.
V.ท

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น

.(ซื่อองคกํรปกครองส่วนห้องถิ่น)..................ฃออบุม้ตจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้ก่
.ระดับ.....สังกัดด้วย......(ซื่อข้าราชการส่วนห้องถิ่น)........ตําแหน่ง

ซื่งลาออกจากราชการ ด้วยเหตรุับราชการบาน เมื่อวับที่.....................บาท และเงินเพมจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕: เดือนละ
เป็นเงินบํานาญปกตเิดือนละ.........บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เดือนละ บาท (

อาศัยอํานาจตามความใบมาตรา ๑๒ (๔) มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๐๘
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๓๙ (๒) จึงอนุมัตใิห.้....(ซื่อองคกํรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น)........จ่ายเงินบํานาญปกติ เดือนละ
ร้อยละ ๒๔ เดือนละ
ใหแ้ก, .....(ซื่อข้าราชการส่วนห้องถิ่น)

ทั้งบี้ ตั้งแตว่ับที่

.)

บาท และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ
.บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ .)บาท (.

เป็นด้นไป

สั่ง ณ วับที่

ลงซิอ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญ

ด้วย ..........(ชื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น).....ขออนุมัตจิ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ กรณผีูร้ับ
บํานาญชื่งมอีายตุํ่ากว่า ๖๕ ปีบรบิูรณ์ ใหแ้ก่ ...............(ผูร้ับบํานาญ)
ไดร้ับเงินบํานาญปกตเิดือนละ
ของบํานาญรายเดือนไดไ้มเ่กิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน

ตําแหน่ง

บาท คํานวณแล้วมสีิทธขิอรับบําเหน็จดํารงชีพไมเ่กิน ๑๕ เท่า
บาท

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไ้ชเพิ่มเติม (อบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวง กําหนดอัตราและวิธกีารรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๑) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖ จงีอนุม้ตใิห้.......(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)......จ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ ใหแ้ก.่..............(ผูร้ับบํานาญ)
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น .).บาท (.

ทั้งบี้ ตั้งแตบ่ัดบีเ้ป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่

ลงชื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
ที่ J.

เรื่อง .สั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่บผูร้ับบํานาญ

ด้วย .......(ชื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)......ขออนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพกรณผีูร้ับ
บํานาญชื่งมอีายตุั้งแต่ ๖๔ ปีบรบิูรณีขี้นไป ใหแ้ก.่......(ชื่อผูร้ับบํานาญ)......ตําแหน่ง
ไดร้ับเงินบํานาญปกตเิดือนละ
ของบํานาญรายเดือนไดไ้มเ่กิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
ดํารงชีพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว จึงขอรับบําเหน็จดํารงชีพครั้งบี้ จํานวน

) บาท

อาศัยอํานาจตานความในมาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราขบัญญ้ตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๓๐ และ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๔๘ กฎกระทรวง
กําหนดอัตราและวิธกีารรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๒ข้อ ๑ (๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ๒๖ จึงอนุมัตใิห.้.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...

บาท คํานวณแล้วมสีิทธขิอรับบําเหน็จดํารงชีพไมเ่กิน ๑๔ เท่า
บาท ชื่งเป็นผูท้ี่'รับเงินบําเหน็จ

บาท
(.

จ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ ใหแ้ก่ .......(ชื่อผูร้ับบํานาญ).......เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น
(.................1........) .บาท

ทั้งบี้ ตั้งแตบ่ัดบีเ้ป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่

ลงชื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
«1ท

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น

.(ซื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)..................ขออนุมต้จิ่ายเงินบําเหน็จปกติ ใหแ้ก่
.ระดับ.........สังกัด

ด้วย
....(ซื่อข้าราขการส่วนห้องถิ่น).....ตําแหน่ง
J J ฯ . , * J J ~ J เป็นเงินบําเหน็จปกติ จํานวน

บาท (. .)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๒ (๑) และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไ่ชเพมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบําบฺาญั
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖ จํงอนุมัตใิห้.........(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........จ่ายเงิน
บําเหน็จปกติ จํานวน บาท ใหแ้ก่ ......(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ เป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
dท

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้ก1ทายาท........(ขื่อข้าราชการส่วนห้องถิ่น).

.(ขื่อองค์การปกครองส่วนห้องถิ่น).
ใหแ้กท่ายาท.....(ขื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น).....ตําแหน่ง....................ขื่งถึงแกก่รรมด้วยเหตุ

ต้องเงินบําเหน็จตกทอดทั้งสิ้น จํานวน

..........ขออนุมัตจิ่ายเงินบําเหน็จตกทอด
...............ระดับ.............อัตราเงินเดือน
.(สาเหตทุีถ่ึงแกก่รรม).

บาท (.

ด้วย

สังกัด
เมื่อวันที่ .)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ ๒๖
จึงอนุมัตใิห้ .......(ขื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น).......จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด จําบวบ

.) ใหแ้กท่ายาท ดังนี้
บาท

(.

๑.๑ ซอ-สกุล.
๑.๒ ขื่อ-สกุล.
๑.๓ ขื่อ-สกุล.
๑.๔ ขื่อ-สกุล.

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ .

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

(บุตร)
(คูส่มรส)
(บดีา)

. (มารดา)

เป็นด้นไป (วันกัดจากวับทีถ่ึงแกค่วามตาย)

บาท
บาท
บาท
บาท

สั่ง ณ วันที่

dลงขอ
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษใหแ้ก่ทายาท.....(ขื่อผูร้ับบํานาญ).
ด้วย....(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)....ขออนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ

ข้าราขการบํานาญรับบํานาญปกตเิดือนละ.......................บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ
....(สาเหตุทีถ่ึงแก'ความตาย)
บาท แตเ่นื่องจาก ....(ขื่อผูร้ับบํานาญ).........................บาท คงเหลือเงินบําเหนื่จ

ใหแ้กท่ายาท ...........(ขื่อผูร้ับบํานาญ)
เงินเพิ่มจากบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕ เดือนละ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ

บาท
.บาท

.บาท ไดถ้ึงแก่กรรมด้วย
ขื่งด้องจ่ายเงินบําเหน็จตกทอด จํานวนเมื่อวันที่

ไดร้ับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ๑๕ เท่าของบํานาญรายเดือนไปแล้ว จํานวน.
ตกทอด เป็นเงิน..................บาท และเงินช่วยพิเศษใหแ้กท่ายาท จํานวน .บาท

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราขบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ และข้อ ๓๐ จึงอนุมัตใิห้......(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....จ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ดังนี้

๑. จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราขบัญญัตบิําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน
ใหแ้กท่ายาท ดังนี้

.บาท (. .)

๑.๑ ขื่อ-สกุล เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

(บุตร)
(คูส่มรส)
(บิดา)
(มารดา)

บาท
๑.๒ ขอ-สกุล
๑.๓ ขอ-สกุล
๑.๔ ขื่อ-สกุล

บาท
บาท
บาท

๒. จ่ายเงินช่วยพิเศษ ตามข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก่ ........(บุคคลทีร่ะบใุน แบบ บท. ๑๐ หรือทายาทแล้วแต่กรณี)....'....
จํานวน บาท (.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

.)

เป็นด้นไป (วันถัดจากวันทีถ่ึงแกค่วามตาย)
สั่ง ณ วันที่

ลงชีอ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น (ถ่ายโอน)

.(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).ด้วย .ขออนุมัตจิ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้ก่.......(ชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)....ตําแหน่ง
ชื่งพน้ออกจากราชการ ด้วยเหตgุงอายุ เมื่อวันที่

.ระดับ.......สังกัด.
เป็นเงินบํานาญปกตเิดือนละ

..) โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการรับราชการดือ เงินบํานาญส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
บาท และเงินบํานาญส่วนทีท่้องถิ่นรับภาระใหจ้่ายจากเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ

บาท
(.

จํานวน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน บาท

อาศัยอํานาจตามความใบมาตรา ๑๒ (๓) มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐0 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖ จึงอนุมัตใิห้ ............(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จ่ายเงินบํานาญปกติ เดือนละ
ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ จํานวน
รวมเป็นเงินทั้งลิ้น เดือนละ
ใหแ้ก่....(ชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)....

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่

....บาท โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการรับราชการ ดือ เงินบํานาญ
บาท และเงินบํานาญส่วนทีท่้องถิ่นรับภาระ จํานวน บาท

บาท (. .)

เป็นด้นโป

สั่ง ณ วับที่

ลงชื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินทดแทนใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ

.(ซื่อองคกํรปกครองส่วนท้องถิ่น).
....(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ).....ตําแหน่ง.
ไดพ้้นจากราชการเนื่องจากมอีายคุรบ ๖๐ ปีบรบิูรณ์ เมื่อวับที่
ทดแทบ จํานวน

ด้วย .ขออนุมัติจ่ายเงินทดแทน ใหแ้ก่
. สังกัด

.เปีนเงิน
บาท (.

อาศัยอํานาจตามความใบข้อ ๔ (ก) และข้อ ๙ แห่งระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินทดแทบแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการทีอ่อกจากราชการ พ.ศ. ๒๕:๐๙ จึงอนุมัตใิห้.........(ซื่อองคกํรปกครองส่วนท้องถิ่น)........จ่ายเงินทดแทบ จําบวบ.
(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ).

ทั้งนี้ ทั้งแตว่ันที่

.)

.บาท ใหแ้ก่

เปีนด้นไป

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่ง .(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).

ที่ /
เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้กลู่กจ้างประจํา

ด้วย ........(ซื่อลูกจ้างประจํา)........ตําแหน่ง.

ซึ่งพ้น/ลาออกจากงาน เมื่อวันที่
และมสีิทธใิดร้ับเงินบําเหน็จปกติ จํานวน

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (..) และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดใทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ......(ซื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น).......จ่ายเงินบําเหน็จปกติ ให้แก' ........(ซื่อลูกจ้างประจํา)........จํานวน

สังกัด
โดยมเีวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ .... เดือน .... วัน

บาท (. .)

บาท
(. .)

ะ * ตั้งแต่วันที่ เบีนด้นไปทงน

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
1)(.

...(ซื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)...นายก
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คําสั่ง .(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).
ที่ /

เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้กลู่กจ้างประจํา(ก่ายโอน)

ด้วย ........(ขื่อลูกจ้างประจําก่ายโอน)........ตําแหน่ง

โดยมเีวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ .... เดือน .... วัน
บาท (

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (..) และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ......(ขื่อองค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น).......จ่ายเงินบําเหน็จปกติ ใหแ้ก่ ........(ขื่อลูกจ้างประจําก่ายโอน)........จํานวน...............) โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการทํางาน ดังนี้

๑. เงินบําเหน็จปกติส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ จํานวน
๒. เงินบําเหน็จปกติส่วนทีห่้องถิ่นรับภาระ จํานวน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

สังกัด.
ซึ่งพ้น/ลาออกจากงาน เมื่อวันที่
และมสีิทธไิดร้ับเงินบําเหน็จปกติ จํานวน .)

บาท
(.

บาท
บาท

เป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่

«alลงซอ
(. .)

...(ขื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)...นายก
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คําสั่ง .(ซื่อองคกํรปกครองส่วนท้องถิ่น).
ที่ /

เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จรายเดือนใหแ้กลู่กจ้างประจํา

ด้วย ........(ซื่อลูกจ้างประจํา)........ตําแหน่ง สังกัด
โดยมเีวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จรายเดือน .... เดือน .... วันซื่งพน้/ลาออกจากงาน เมื่อวันที่

และมสีิทธไิดร้ับเงินบําเหน็จรายเดือน เดือนละ บาท (. .)

อาสัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (..) ข้อ ๙/๑ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ .......(ซื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น).......จ่ายเงินบําเหน็จรายเดือน ใหแ้ก่ ........(ซื่อลูกจ้างประจํา)........เดือนละ บาท

.)(.

ทั้งบี้ ตั้งแตว่ันที่ เป็นด้นไป

สั่ง ณ วับที่

ลงซื่อ.
.)(.

...(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...นายก
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คําสั่ง .(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).

ที่ /
เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้กท่ายาทลูกจ้างประจํา

ด้วย ........(ขื่อลูกจ้างประจํา)........ตําแหน่ง

ไดถ้ึงแกก่รรมด้วยเหต.ุ.......(สาเหตทุีถ่ึงแกค่วามตาย)........เมื่อวันที่
สังกัด.

โดยมีเวลาทํางาน
สําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ .... เดือน .... วัน ขื่งดอ้งจ่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้ก่ทายาท .......(ขื่อลูกจ้างประจํา)
จํานวน บาท (. .)

อาด้ยอํานาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ...(ขื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)...จ่ายเงินบําเหน็จปกติ จํานวน บาท ( ) ใหแ้ก่ทายาท........(ขื่อลูกจ้างประจํา)...

<1
ดังนี้ ............(บุตร) เป็นเงิน............(คูส่มรส) เป็นเงิน.............(บิดา) เป็นเงิน.............(มารดา) เป็นเงิน

เป็นต้นไป (วันถัดจากวันทีถ่ึงแกค่วามตาย)

๑.๑ ซิอ-สกุล บาทไ
๑.๒ ขื่อ-สกุล

*
บาท

" สัดส่วนทีเ่ท่ากับ๑.๓ ซิอ-สกุล
๑.๔ ขื่อ-สกุล.
ะ * ตั้งแต่วันที่

บาท
บาทJ

ทงน

สั่ง ณ วันที่

ลงขื่อ.
(. .)

...(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...นายก
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wmm
คําสั่ง .(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).

ที่ /
เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้กท่ายาทลูกจ้างประจํา

ด้วย ........(ซื่อลูกจ้างประจําผูร้ับบําเหน็จรายเดือน)........ตําแหน่ง.................ไดก้งแกก่รรมด้วยเหต.ุ.......(สาเหตทุีถ่ึงแกค่วามตาย) ........เมื่อวันที่
ต้องจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้กท่ายาท ........(ซื่อลูกจ้างประจําผูร้ับบําเหน็จรายเดือน).......จํานวน
สังกัด,

บาท
(. .)

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๓/๔ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ...(ซื่อองค์กร
ปกครองส่วนห้องถิ่น)...จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด จํานวน
ใหแ้กท่ายาท ........(ซื่อลูกจ้างประจําผูร้ับบําเหน็จรายเดือน)

๑.๑ ซื่อ-สกุล..
๑.!0 ซื่อ-สกุล..
๑.๓
๑.๔ ขอ-สกุล.

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่

บาท (. 1)

ดังนี้
(บุตร) เปีนเงิน
(คูส่มรส) เปึนเงิน
(บดีา) เบีนเงิน
(มารดา) เบีนเงิน

เบีนด้นไป (วับถัดจากวันทีถ่ึงแกค่วามตาย)

บาทา
บาท

แบ่งตาม?เดส่วน
ซื่อ-สกุล
«1

บาท
บาท/

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
(. .)

...(ซื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)...นายก




