แบบขอรับบำเหน็จหรือบำนำญ
เรือ่ งขอรับ

 บำเหน็จปกติ

 บำนำญปกติ

บ.ท.๑
 บำนำญพิเศษ

ชื่อ ............................................................... ชื่อสกุล ..................................................................
ตำแหน่งสุดท้ำย ........................................... สังกัด ........................ จังหวัด ................................
๑. ชื่อเดิม .................................................... ชื่อสกุลเดิม .............................................................
๒. เกิดวันที่ ................................................. ตรงกับวัน ...............................................................
๓. ชื่อบิดำ ................................................... ชื่อมำรดำ ...............................................................
๔. ให้ลงรำยกำรเมือ่ เริม่ เข้ำรับรำชกำร ดังนี้
ก. ตำแหน่ง .............................................................................................................................
ข. สังกัด .................................................... จังหวัด .................................................................
ค. เมือ่ วันที่ ..............................................................................................................................
ง. อำยุ .....................................................................................................................................
จ. ได้รบั เงินเดือน หรือเงินประเภทใด เดือนละเท่ำใด ................................................................
............................................................................................................................................
๕. ระหว่ำงเข้ำรับรำชกำร
ก. ได้เลื่อน ย้ำย หรือโอนตำแหน่งกีค่ รัง้ วันเดือนปี ใด เมือ่ ย้ำยหรือโอนตำแหน่งให้ชแ้ี จงหลักฐำนว่ำ
โอนโดยเจ้ำกระทรวง ทบวง กรม หรือโอนย้ำยโดยคำสังขององค์
่
กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ งั กัด
ขอโอนหรือ เพรำะลำออกโดยลำพังใจสมัครของตนเอง ให้สง่ หลักฐำน (ถ้ำมี) ไปด้วย
ข. ตัง้ แต่แรกเข้ำรับรำชกำรจนออกจำกรำชกำร ได้รบั เงินเดือนใด เท่ำไร ให้ลงรำยละเอียดในแบบ
สำหรับกรอกรำยกำรรับเงินเดือนตำมเงินทีไ่ ด้รบั จริง
ค. ถ้ำปรำกฏว่ำวันเดือนปี ใดขำดเบิกเงินเดือนเพรำะเหตุใด ให้หมำยเหตุให้ชดั แจ้งพร้อมทัง้ ส่ง
หลักฐำนแห่งกำรขำดเบิกเงินเดือนไปด้วย (ถ้ำมี)
๖. ให้ลงรำยกำรเมือ่ ออกจำกรำชกำรดังนี้
ก. ออกเพรำะเหตุใด ................................................................................................................
ข. เมือ่ วันที่ .................................. เดือน ....................................... พ.ศ. .................................
ค. อำยุ ....................................................................................................................................
ง. ได้รบั
 เงินเดือนเดือนสุดท้ำยเดือนละ ............................................................... บำท
เงินเพิม่ (ถ้ำมี) ....................................... เดือนละ ................................. บำท
 รวมเป็ นเงินเดือนละ .............................................................................. บำท
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๗. ก่อนเข้ำรับรำชกำรครัง้ หลังนี้ (คืนก่อนวันที่ลงรำยกำรในแบบรำยกำรรับเงินเดือน) เคยรับ
รำชกำรทำง ..................................................... จังหวัด ...........................................................
มำแล้วตัง้ แต่วนั ที่ .................................... เดือน ............................. พ.ศ. ................................
ถึงวันที่ ................................ เดือน .............................. พ.ศ. ............. ออกจำกรำชกำรครัง้ นัน้
เพรำะเหตุใด ........................ ได้รบั บำนำญปี ละ ............................ บำท ...................... สตำงค์
หรือเดือนละ ............. บำท ...........สตำงค์ หรือบำเหน็จเป็ นเงิน ............... บำท ........... สตำงค์
๘. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยงำนในเรือ่ งและแบบ บ.ท.ทีไ่ ด้ลงไว้น้ีเป็ นกำรถูกต้องแล้ว ถ้ำปรำกฏว่ำ
ผิดควำมจริงและเกิดกำรเสียหำยแก่ทำงรำชกำร ข้ำพเจ้ำยอมให้ใช้เป็ นหลักฐำนฟ้ องร้องข้ำพเจ้ำ
ในทำงอำญำได้ ข้ำพเจ้ำมีเวลำรำชกำรรวมทัง้ สิน้ ประมำณ ......................... ปี

(ลงชื่อ) .............................................................
(............................................................)
วันที่ .............................................................
คำเตือน
๑. กำรลงรำยละเอียดในแบบรำยกำรรับเงินเดือน ถ้ำผูข้ อมีเวลำรำชกำรอยูห่ ลำยตอน ต้องลงรำยกำรให้ละเอียด
ทุกตอน จะเว้นตอนหนึ่งตอนใดไม่ได้ เว้นแต่เวลำระหว่ำงทีไ่ ด้เคยพิจำรณำคำนวณบำเหน็จหรือบำนำญ
ตำมทีไ่ ด้กรอกรำยกำรไว้ในข้อ ๗
๒. ในระหว่ำงเวลำทีอ่ อกจำกรำชกำรไปครำวหนึ่งๆ ให้ผขู้ อหมำยเหตุ และลงลำยมือชื่อรับรองไว้ทุกๆ ครำวว่ำ ได้เคย
รับรำชกำรทีใ่ ด และได้เคยออกจำกรำชกำรไปเพรำะเหตุใด หรือไม่
๓. ผูย้ น่ื ขอรับบำเหน็จบำนำญ ณ รำชกำรส่วนท้องถิน่ ใด ให้รบั เงินดังกล่ำว ณ รำชกำรส่วนท้องถิน่ แห่งนัน้

สั งกัดและตาแหน่ ง

ขอรับรองว่ำถูกต้อง
(ลงชื่อ) .............................................
(............................................)
ตำแหน่ง ...........................................
(ไม่ต่ำกว่ำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ระดับ ๕)

เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน

ให้หมำยเหตุให้ทรำบว่ำได้รบั รำชกำรทหำรทำงกรมใด สังกัดใด จังหวัดใด เลขทะเบียน (สักหมำย) เท่ำใด ทัง้ นี้ เพือ่ นำเวลำรำชกำรตอนรับรำชกำร
ทหำรมำคำนวณบำเหน็จบำนำญให้ สำหรับผูท้ ถ่ี ูกเกณฑ์เป็ นทหำรและได้เข้ำรับรำชกำร และลำออกจำกรำชกำรแล้ว ภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำรอีก
หรือเข้ำรับรำชกำรและได้รบั บำเหน็จบำนำญแล้ว และเข้ำรับรำชกำรส่วนท้องถิน่ ไม่ตอ้ งหมำยเหตุให้ทรำบเพรำะทำงกำรไม่นำเวลำรำชกำรทหำร
ตอนนี้มำคำนวณบำเหน็จบำนำญให้

หมำยเหตุ ผูข้ อรับบำเหน็จบำนำญได้ถูกเกณฑ์เข้ำรับรำชกำรทหำรมำก่อน และภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำร หรือในระหว่ำงรับรำชกำรได้ถูกเกณฑ์เป็ นทหำร

พ.ศ.

รำยกำรรับเงิ นเดือนของ ............................................
หมายเหตุ

บ.ท.๒
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บ.ท. ๓

ใบรับรองสมุดประวัติและเวลำทวีคณ
ู ระหว่ำงประจำปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ในเขตที่ได้รบั
ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก
(ผูร้ บั รองจะต้องเป็ นหัวหน้ ำรำชกำรส่วนท้องถิ่ นหรือเทียบเท่ำขึน้ ไปหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย)
สถำนที่ ...................................................
วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ข้ำพเจ้ำ ......................................................... ตำแหน่ง ...............................................
ขอรับรองสมุดประวัตแิ ละเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ของ .......................................................................
ตำแหน่ง ........................................... สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิน่ ...............................................
จังหวัด ........................................................................................ ดังนี้
๑. รับรองสมุดประวัติ
๑.๑ สมุดประวัตทิ ล่ี งไว้น้ีตรวจสอบถูกต้องแล้ว
๑.๒ มีวนั ป่ วย ลำ ขำด หรือพักรำชกำร โดยไม่ได้รบั เงินเดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. ..........
ตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. ..........
๑.๓ มีวนั ป่ วย ลำ ขำด หรือพักรำชกำร โดยได้รบั เงินเดือนครึง่ หนึ่งหรือได้รบั เงินเดือนไม่เต็มเดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. ..........
ตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. ..........
๑.๔ เงินเดือนเดือนสุดท้ำย ...................... บำท เงินเพิม่ ........................ บำท รวม ..................... บำท
เบิกถึงวันที่ ................ เดือน ................... พ.ศ. ............. ได้รบั จริงในเดือนนี้ ..................... บำท
๑.๕ เคยขอรับเบีย้ หวัด บำเหน็จ บำนำญแล้วตำมหนังสือที่ ....................................................
๑.๖ ส่งสำเนำคำสังเลื
่ ่อนเงินเดือนครัง้ สุดท้ำย (สำหรับผูเ้ บิกจ่ำยเงินเดือนเป็ นเงินก้อน) มำด้วยแล้ว
๒. รับรองเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ระหว่ำงประจำปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ในเขตที่ได้ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก
๒.๑ พ.ศ. ๒๔๙๔ (ในเขตกรุงเทพมหำนครตัง้ แต่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๔๙๔ ถึง ๕ กันยำยน ๒๔๙๔
รวม ๒ เดือน ๖ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ....................... วัน
หัก วันลำป่ วย (........... วัน) วันลำกิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ....................... วัน
คงเหลือเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ตำม ๒.๑
รวม .................. เดือน ................... วัน
๒.๒ พ.ศ. ๒๕๐๐ (ในเขต ๒๖ จังหวัด ตัง้ แต่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๐๐ ถึง ๙ มกรำคม ๒๕๐๑
รวม ๓ เดือน ๒๓ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ....................... วัน
หัก วันลำป่ วย (........... วัน) วันลำกิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ....................... วัน
คงเหลือเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ตำม ๒.๒
รวม .................. เดือน .................. วัน
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๒.๓ พ.ศ. ๒๕๐๐ (นอกเขต ๒๖ จังหวัด ตัง้ แต่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๐๐ ถึง ๓ ตุลำคม ๒๕๐๐
รวม ๑๗ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ...................... วัน
หัก วันลำป่ วย (........... วัน) วันลำกิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ...................... วัน
คงเหลือเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ตำม ๒.๓
รวม .................. เดือน .................. วัน
๒.๔ พ.ศ. ๒๕๐๑ (ทัวรำชอำณำจั
่
กร ตัง้ แต่ ๒๑ ตุ ลำคม ๒๕๐๑ ถึง ๒๘ ตุลำคม ๒๕๐๘
รวม ๗ ปี – เดือน ๙ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ...................... วัน
หัก วันลำป่ วย (........... วัน) วันลำกิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ...................... วัน
คงเหลือเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ตำม ๒.๔
รวม .................. เดือน .................. วัน
๒.๕ พ.ศ. ๒๕๑๙ (ทัวรำชอำณำจั
่
กร ตัง้ แต่ ๗ ตุ ลำคม ๒๕๑๙ ถึง ๕ มกรำคม ๒๕๒๐
รวม ๓ เดือน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ...................... วัน
หัก วันลำป่ วย (........... วัน) วันลำกิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ...................... วัน
คงเหลือเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ตำม ๒.๕
รวม .................. เดือน .................. วัน
๒.๖ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ทัวรำชอำณำจั
่
กร ตัง้ แต่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๔ ถึง ๒ พฤษภำคม ๒๕๓๔
รวม ๒ เดือน ๘ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ...................... วัน
หัก วันลำป่ วย (........... วัน) วันลำกิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ...................... วัน
คงเหลือเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ตำม ๒.๖
รวม .................. เดือน .................. วัน
๒.๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ในเขต ๒๑ จังหวัด ตัง้ แต่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๔ ถึง ..............................
รวม ........... ปี .............. เดือน ............... วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ..........ปี ............. เดือน ................. วัน
หัก วันลำป่ วย (........... วัน) วันลำกิจ (............ วัน) รวม ......................... เดือน .................. วัน
คงเหลือเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ตำม ๒.๗
รวม .......ปี .......... เดือน ............... วัน
รวมเป็ นเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ทัง้ สิน้
รวม ........ปี .......... เดือน ............... วัน
(ลงชื่อ) .......................................... ผูร้ บั รอง
(.........................................)
ตำแหน่ง .......................................................
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บ.ท.๔

แบบคำนวณกำรตรวจสอบบำเหน็จหรือบำนำญ
ตรวจสอบ
 บำเหน็จปกติ
 บำนำญปกติ
 บำนำญพิเศษ
ชือ่ .......................................... ชือ่ สกุล .......................................... เกิดวันที่ .....................................
ตำแหน่ง ................................. ระดับ ............. สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิน่ ...........................................
จังหวัด ...............................................................................................................................................
๑. เริม่ เข้ำรับรำชกำรเมือ่ วันที่ .......................................... ตำแหน่ง ....................................................
สังกัด .......................................................... จังหวัด ......................................................................
ยกฐำนะหรือเปลีย่ นฐำนะจำกข้ำรำชกำรวิสำมัญเป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ เมือ่ วันที่ ..................................
สังกัด .......................................................... จังหวัด ......................................................................
๒. ................ ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุ ............................................. เมือ่ วันที่ ..................................
วัน
เดือน
ปี
๓. เวลำรำชกำรปกติ
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
๔. เวลำรำชกำรทวีคณ
ู
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๐๐ – วันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๐๑
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ ตุ ลำคม ๒๕๐๑ – วันที่ ๒๘ ตุ ลำคม ๒๕๐๘
ตัง้ แต่ ว ัน ที่ ๗ ตุ ล ำคม ๒๕๑๙ – วัน ที่ ๕ มกรำคม ๒๕๒๐
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๔ – วันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๓๔
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
รวมเวลำรำชกำรทวีคณ
ู
หักวันทีม่ ไิ ด้ประจำปฏิบตั ริ ำชกำรในวันทีป่ ระกำศใช้กฎอัยกำรศึก
หัก วัน ลำ พัก ขำด รำชกำรโดยไม่ ไ ด้ ร ับ เงิน เดือ น
คงได้เวลำรำชกำรทวีคูณที่แท้จริง
รวมเวลำรำชกำรสำหรับกำรคำนวณ
เศษของปี ถ้ำถึงครึง่ ปี ให้นับเป็ นหนึ่งปี คงได้เวลำรำชกำร
สำหรับคำนวณทีแ่ ท้จริง
๕. เงินเดือนเดือนสุดท้ำย .................. บำท เงินเพิม่ .................. บำท (ถ้ำมี) รวมเป็ นเงิน .................. บำท
๖. เงิน ................................................................................................................................................
๗. เงินเพิม่ จำกเงินบำนำญร้อยละ ๒๕ .................................................................................................
(ผูท้ ร่ี บั รำชกำรส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๓๕ เป็ นต้นไป ไม่มสี ทิ ธิรบั เงินเพิม่ จำกเงินบำนำญร้อยละ ๒๕)
๘. เงิน ................................................. ซึง่ คำนวณเห็นว่ำยอดเงินทีถ่ ูกต้องจ่ำยให้ ...................... บำท
ลงชือ่ ............................................... เจ้ำหน้ำทีผ่ กู้ รอก
(...............................................)
ลงชือ่ ............................................... ผูต้ รวจ
ตำแหน่ง ........................................................
(ไม่ต่ำกว่ำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ระดับ ๕ ฝ่ ำยคลัง)
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เรือ่ งขอรับบำเหน็จตกทอด
บ.ท.๕
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ................ เดือน...................... พ.ศ................
เรือ่ ง ขอรับบำเหน็จตกทอด
เรียน ......................................
ข้ำพเจ้ำ........................................เกีย่ วข้องกับผูต้ ำยโดยเป็ น.........................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .....หมูท่ .่ี .....ถนน..........ตำบล/แขวง...............อำเภอ/เขต...............จังหวัด..............
รหัสไปรษณีย.์ ....................... ขอยืน่ เรือ่ งรำวดังต่อไปนี้
๑. ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ผูต้ ำยชื่อ....................................ชื่อสกุล..................................
ตำแหน่ง................................................................สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิน่ ..............................
ได้ถงึ แก่กรรม........................................................เมื่อวันที.่ ..........เดือน...............พ.ศ...............
ตำมมรณบัตรเลขที.่ ...............................................ลงวันที.่ ............เดือน...............พ.ศ...............
ได้รบั เงินเดือนเดือนสุดท้ำยเดือนละ.......................บำท เงินเพิม่ (ถ้ำมี)................................บำท
รวมเป็ นเงินเดือนละ...........................................บำท
ผูร้ บั บำนำญตำยชื่อ....................................................ชื่อสกุล.........................................
รับบำนำญครัง้ สุดท้ำยจำกรำชกำรส่วนท้องถิน่ ...............................จังหวัด...................................
(ก่อนรับบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ สังกัด................................จังหวัด...................................
ตำแหน่ง................................................)
ได้ถงึ แก่กรรม........................................................เมื่อวันที.่ ..........เดือน...............พ.ศ...............
ตำมมรณบัตรเลขที.่ ...............................................ลงวันที.่ ............เดือน...............พ.ศ...............
ได้รบั เงินบำนำญเดือนละ...............บำท เงินเพิม่ จำกเงินบำนำญร้อยละ ๒๕ เดือนละ............บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ ................................บำท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ......... เดือนละ ................................บำท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ เดือนละ................................บำท
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๒. คูส่ มรสโดยชอบด้วยกฎหมำยของผูต้ ำยชื่อ............................ ชื่อสกุล........................
ได้สมรสกันเมือ่ วันที.่ ............เดือน................พ.ศ............ตำมใบสำคัญกำรสมรสเลขที.่ ................
ออก ณ สำนักทะเบียน......................... เมือ่ วันที.่ ................เดือน....................พ.ศ.....................
(ถ้ำเป็ นภริยำหรือสำมีซ่งึ สมรสก่อนประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์คอื ก่อนวันที่ ๑ ตุลำคม
๒๔๗๘ ให้สง่ ใบรับรองของผูท้ เ่ี ชื่อถือได้ไปด้วย ถ้ำสมรสตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลำคม ๒๔๗๘ เป็ นต้นมำ
ให้สง่ สำเนำกำรจดทะเบียนสมรสไปด้วย ข้ำพเจ้ำมีบุตรกับผูต้ ำย รวม..........................คน คือ
(๑)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๒)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๓)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๔)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๕)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
๓. บิดำผูต้ ำยชื่อ...................................................ชื่อสกุล................................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .....หมูท่ .่ี .....ถนน..........ตำบล/แขวง...............อำเภอ/เขต...............จังหวัด................
รหัสไปรษณีย.์ ............เวลำนี้ยงั มีชวี ติ อยู่ หรือถึงแก่กรรมเมือ่ วันที.่ .....เดือน................พ.ศ.............
มำดำของผูต้ ำยชื่อ..................................................ชื่อสกุล...............................................
อยู่บ้ำนเลขที่......หมู่ท่.ี .....ถนน..........ตำบล/แขวง...............อำเภอ/เขต...............จังหวัด............
รหัสไปรษณีย.์ ............เวลำนี้ยงั มีชวี ติ อยู่ หรือถึงแก่กรรมเมือ่ วันที.่ .....เดือน................พ.ศ...........
๔. ข้ำพเจ้ำรับ รองว่ำ ทำยำทนอกจำกที่ก ล่ ำวข้ำงต้น ไม่มีท ำยำทอื่น ใดอีก หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำมีทำยำทอื่นที่มสี ทิ ธิได้รบั บำเหน็จตกทอดของผู้ถึงแก่กรรมร้องคัดค้ำนหรือแย้งสิทธิ
ประกำรใดแล้ว ขอรับ ผิด ชดใช้ค วำมเสีย หำยของทำงรำชกำรทัง้ สิ้น ข้ำพเจ้ำและผู้ถึงแก่ ก รรม
ตลอดจนทำยำททัง้ หมดไม่เป็ นผูต้ ้องห้ำม ตำมควำมในพระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มำตรำ ๕๒, ๕๓, ๕๔ และมำตรำ ๔๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
มำตรำ ๖ พร้อมหนังสือนี้ขำ้ พเจ้ำได้สง่
(๑) สำเนำมรณบัตร
(๒) สำเนำทะเบียนบ้ำน
(๓) ใบสำคัญกำรสมรส
(๔) หนังสือรับรองทำยำท (ภริยำ สำมี หรือบุตรแล้วแต่กรณี)
(๕) สูตบิ ตั รของบุตรทีเ่ ป็ นทำยำททุกคน มำเพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ
.................................................
(...............................................)
หมำยเหตุ ข้อควำมใดทีไ่ ม่ตอ้ งกำรให้ขดี ฆ่ำออก
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แบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอด
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ ............เดือน....................พ.ศ................... (๑)
ข้ำพเจ้ำ................................ (๒) เป็ น [ ] ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ [ ] ผูร้ บั บำนำญ
ระดับ..................ตำแหน่ง...............................สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิน่ ....................................
อำเภอ......................จังหวัด......................ได้รบั [ ] เงินเดือนเดือนละ.........................(๓) บำท
[ ] บำนำญเดือนละ..................(๓) บำท ในกรณีขำ้ พเจ้ำไม่มที ำยำทผูม้ สี ทิ ธิจะได้รบั บำเหน็จตกทอด
(บุตร สำมี หรือภริยำ และบิดำมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำย) ตำมมำตรำ ๔๗ และมำตรำ ๔๘ แห่ง
พระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงขอแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั
บำเหน็จตกทอด โดยหนังสือ ฉบับนี้ว่ำ เมื่อข้ำพเจ้ำถึงแก่ควำมตำย ข้ำพเจ้ำประสงค์ให้จ่ำยเงิน
บำเหน็จตกทอดแก่บุคคล รวม.........(๔).........คน ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
๑. ...............................(๕) ให้ได้รบั .................................(๖) ส่วน ซึง่ มีภูมลิ ำเนำอยู่
บ้ำนเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตำบล/แขวง..........................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์..................................
๒. ...............................(๕) ให้ได้รบั .................................(๖) ส่วน ซึง่ มีภูมลิ ำเนำอยู่
บ้ำนเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตำบล/แขวง..........................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์..................................
๓. ...............................(๕) ให้ได้รบั .................................(๖) ส่วน ซึง่ มีภูมลิ ำเนำอยู่
บ้ำนเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตำบล/แขวง..........................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์..................................
ลงชื่อ............................................ผูแ้ สดงเจตนำ
(...........................................)
ลงชื่อ............................................พยำน
(...........................................)
ลงชื่อ............................................พยำน
(...........................................)
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ได้นำหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอดเก็บไว้เป็ นหลักฐำนแล้ว
ลงชื่อ............................(๗).........................เจ้ำหน้ำที่
(.........................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
วันที.่ ................./....................../....................
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้ำพเจ้ำขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอดฉบับนี้ โดยได้แสดง
เจตนำใหม่ตำมหนังสือแสดงเจตนำลงวันที.่ ..............................ซึง่ ให้...........................................
.................................................................................................................................................
เป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั บำเหน็จตกทอดเมือ่ ข้ำพเจ้ำถึงแก่ควำมตำย
ลงชื่อ...........................................ผูแ้ สดงเจตนำ/ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................)
วันที.่ ........../................../..............
หมำยเหตุ ๑. กำรขูดลบ ขีดฆ่ำ หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอย่ำงอื่นในหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั
ผูร้ บั บำเหน็จตกทอดให้ลงลำยมือชื่อกำกับไว้
๒. ให้ใส่เครือ่ งหมำย / ในช่อง [ ] ทีใ่ ช้
๓. หนังสือแสดงเจตนำนี้ให้ทำขึน้ ๒ ฉบับ มีขอ้ ควำมถูกต้องตรงกันเก็บไว้ทผ่ี แู้ สดง
เจตนำ ๑ ฉบับ อีกฉบับหนึ่ง ส่งไปเก็บไว้ทส่ี มุด/แฟ้ มประวัติ สำหรับผูร้ บั บำนำญ
ให้เก็บไว้ทร่ี ำชกำรส่วนท้องถิน่ เจ้ำสังกัดผูเ้ บิกบำนำญ ๑ ฉบับ
คำอธิ บำยกำรกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอด
(๑) ให้ระบุวนั เดือน ปี ทีแ่ สดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอด
(๒) ให้ระบุคำนำหน้ำ ชื่อ และนำมสกุล ของผูแ้ สดงเจตนำ
(๓) ให้ระบุเงินเดือน บำนำญ ทีไ่ ด้รบั อยูข่ ณะทีแ่ สดงเจตนำ
(๔) ให้ระบุจำนวนผูม้ สี ทิ ธิได้รบั บำเหน็จตกทอดได้ไม่เกิน ๓ คน
(๕) ให้ระบุคำนำหน้ำ ชื่อ และนำมสกุล ของผูม้ สี ทิ ธิรบั บำเหน็จตกทอด
(๖) กรณีระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอดไว้มำกกว่ำหนึ่งคนให้กำหนดส่วนทีจ่ ะมีสทิ ธิ
ได้รบั ให้ชดั เจนด้วย เช่น นำย ก. ให้ได้รบั ๑ ส่วน นำงสำว ข. ให้ได้รบั ๑ ส่วน
และเด็กหญิง ค. ให้ได้รบั ๒ ส่วน เป็ นต้น
(๗) เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี ำชกำรส่วนท้องถิน่ มอบหมำย ซึง่ เป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ไม่ต่ำกว่ำ
ระดับ ๓
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หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่ทำงรำชกำร
บ.ท.๖
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ...............เดือน....................พ.ศ................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองไว้ต่อ............................................................ ว่ำ กำรขอรับเงินบำเหน็จตกทอด
และเงินช่วยพิเศษในฐำนะเป็ นทำยำทของผูต้ ำยชื่อ................................. ชื่อสกุล........................
ซึง่ ตำยเมือ่ วันที.่ .............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและครบถ้วนแล้วและไม่มที ำยำทผู้
มีสทิ ธิเหลืออยู่อกี ถ้ำต่อไปปรำกฏว่ำมีทำยำทผูม้ สี ทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมำยของผูต้ ำยขึน้ เมื่อใด
ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ คืนให้แก่
ทำงรำชกำรส่วนท้องถิน่ ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกทีท่ ำงรำชกำรส่วนท้องถิน่ แจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ
ทัง้ นี้ขำ้ พเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้ให้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยำน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยำน
(.................................................)
ทีอ่ ยูข่ องผูข้ อ.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................รห้สไปรษณีย.์ ..............................
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บ.ท.๗
ใบแทรกเบิกเงินบำเหน็จบำนำญค่ำตอบแทนฎีกำที.่ ................ลงวันที.่ ......เดือน............พ.ศ...........
ลำดับ
๑.

๒.

รำยกำร

อัตรำบำนำญ
ที่ได้รบั อนุญำต

งดเบิก

คงเบิก

หมำยเหตุ

เดือน
นำย ก.
เงินเพิม่ บำนำญ
บำนำญปกติเหตุ
ทุพพลภำพ
นำย ข.
เงินเพิม่ บำนำญ
บำนำญปกติเหตุสงู อำยุ

๓.

๔.

๕.

๖.

นำย ค.
เงินเพิม่ บำนำญ
บำนำญปกติเหตุ
รับรำชกำรนำน
นำย ง.
เงินเพิม่ บำนำญ
บำนำญพิเศษ
นำย จ.
เงินเพิม่ บำนำญ
บำเหน็จตกทอด
นำย ฉ.
รวมทัง้ สิน้

ลงชื่อ...................................................ผูเ้ บิก
(.................................................)
ตำแหน่ง...................................................

เดือน
นาย ก.
เงินเพิ่มบานาญ
นาย ข.
เงินเพิ่มบานาญ
นาย ค.
เงินเพิ่มบานาญ
นาย ง.
เงินเพิ่มบานาญ
นาย จ.
เงินเพิ่มบานาญ
นาย ฉ.

นาม
ลดและปรับ

คงเบิก

วัน
เดือน
ปี
ลงนาม
ผู้รับ
วันจ่ าย

จานวนเงิน

รายการจ่ าย

ลงวันที.่ ........เดือน....................พ.ศ..............
หมำยเหตุ กำรลงทะเบียนจ่ำยต้องคัดรำยนำมตำมลำดับในใบแทรกฎีกำค่ำตอบแทนทีข่ อเบิกมำลง เมือ่ จ่ำยแล้วต้องลง วัน เดือน ปี จ่ำยในช่องหน้ำนำมผูร้ บั เงิน
ทุกรำยแล้ว รวมยอดจ่ำยวันหนึ่งกีร่ ำยเป็ นเงินจำนวนเท่ำใด กรอกไว้ในช่องรำยกำรจ่ำย

เบิกฎีกาค่าตอบแทนที่…........................................
รวม

๖.

๕.

๔.

๓.

บาเหน็จตกทอด

บานาญปกติเหตุ
ทดแทน
บานาญปกติเหตุ
ทุพพลภาพ
บานาญปกติเหตุ
สู งอายุ
บานาญปกติเหตุ
รับราชการนาน
บานาญพิเศษ

๑.

๒.

ตาแหน่ ง

ลาดับ

อัตราบาเหน็จ งดเบิก
บานาญ
ภายหลัง

ทะเบียนจ่ำยเงิ นบำเหน็จบำนำญ
จานวนราย

บ.ท.๘
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หนังสือมอบฉันทะ

บ.ท.๙

เขียนที.่ ....................................................
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ...............
เรียน..........................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................................................
ตัง้ บ้ำนเรือนอยู่ท.่ี ....หมูท่ .่ี ....ถนน.........ตำบล/แขวง.............อำเภอ/เขต................จังหวัด..............
รหัสไปรษณีย.์ ...................ได้มอบฉันทะให้............................................................เป็ นผูเ้ บิกและ
รับเงินแทนข้ำพเจ้ำ คือเงิน.........................................................................................................
ซึง่ รำชกำรส่วนท้องถิน่ ................จังหวัด............ได้อนุ ญำตแก่ขำ้ พเจ้ำ ตัง้ แต่ประจำเดือน...............
พ.ศ............................... เป็ นต้นไป จนกว่ำจะแจ้งให้ทรำบเป็ นอย่ำงอื่น และถ้ำมีเหตุจะต้องคืนเงิน
ทีไ่ ด้รบั มำทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วน ข้ำพเจ้ำยินยอมทีจ่ ะคืนเงินนัน้ ให้
เพือ่ เป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำ............................................ผูม้ นี ำมข้ำงต้นนี้ได้ลงลำยมือหรือ
พิมพ์ลำยนิ้วมือให้ไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี ทีก่ ล่ำวข้ำงต้นนี้
(ลำยมือชื่อผูม้ อบฉันทะ).............................................................
(...........................................................)
(ลำยมือชื่อพยำน).............................................................
(...........................................................)
(ลำยมือชื่อพยำน).............................................................
(...........................................................)
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คำรับ
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................................................
ตัง้ บ้ำนเรือนอยูท่ .่ี ....หมูท่ .่ี ....ถนน.........ตำบล/แขวง.............อำเภอ/เขต..............จังหวัด..............
รหัสไปรษณีย.์ ......................ยินยอมเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทน......................................................
ในอันทีจ่ ะทำกำรตำมหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ และถ้ำมีเหตุทจ่ี ะต้องคืนเงินทีไ่ ด้รบั มำทัง้ หมดหรือ
แต่บำงส่วน ข้ำพเจ้ำยินยอมทีจ่ ะคืนเงินนัน้ ให้
(ลำยมือชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ).............................................................
(...........................................................)
(ลำยมือชื่อพยำน).............................................................
(...........................................................)
(ลำยมือชื่อพยำน).............................................................
(...........................................................)
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บ.ท.๑๐

หนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษ
กรณี ผรู้ บั บำนำญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ควำมตำย
เขียนที.่ ....................................................
วันที.่ ...............เดือน.....................พ.ศ...................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)................................................เป็ นผูร้ บั บำนำญส่วนท้องถิน่
(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล).....................................................
ก่อนรับบำนำญเป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ตำแหน่ง.......................................................................
ระดับ.................................สังกัด................................................อำเภอ........................................
จังหวัด.........................................ได้รบั เงินบำนำญเดือนละ...................................................บำท
เงินเพิม่ จำกเงินบำนำญร้อยละ 25 เดือนละ................................................บำท (ถ้ำมี)
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ...........................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ......... เดือนละ...........................................บำท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ เดือนละ....................................................................................................บำท
ขอแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้วำ่ ในกรณีทข่ี ำ้ พเจ้ำถึงแก่ควำมตำยใน
ระหว่ำงทีร่ บั บำนำญ และทำงรำชกำรส่วนท้องถิน่ จะต้องจ่ำยเงินช่วยพิเศษให้ตำมพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพผูร้ บั บำนำญของ
รำชกำรส่วนท้องถิน่ ข้ำพเจ้ำประสงค์ให้จำ่ ยเงินช่วยพิเศษแก่.........................................................
ซึง่ มีภูมลิ ำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที.่ ......หมูท่ .่ี ........ถนน...........................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
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(ลงชื่อผูร้ บั บำนำญ)........................................................ผูแ้ สดงเจตนำ
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยำน
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยำน
(........................................................)
หมำยเหตุ ๑. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษไว้ ณ รำชกำรส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ำ่ ยบำนำญหำกมี
กำรเปลีย่ นแปลงสถำนทีร่ บั บำนำญ ให้สง่ หนังสือดังกล่ำวไปยังรำชกำรส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ดว้ ย
๒. ให้ระบุ ช่ือ ผู้ รบั เงิน ช่ ว ยพิเศษแต่ เพีย งรำยเดีย ว หำกจะเปลี่ย นแปลงตัว ผู้รบั เงิน ช่ ว ยพิเศษใน
ภำยหลัง ให้ทำหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิม และให้แนบฉบับเดิมไว้ดว้ ย
๓. กำรขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่ำงอื่นในหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ ั บเงิน ช่วย
พิเศษ ให้ลงลำยมือชื่อกำกับไว้
๔. ให้รำชกำรส่วนท้องถิน่ จัดทำสมุดเพื่อบันทึกกำรยืน่ หรือเปลีย่ นแปลงหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั
ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษไว้ทุกครัง้
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แบบคำขอรับเงิ นช่วยพิ เศษ
กรณี ผร้ ู บั บำนำญส่วนท้องถิ่ นถึงแก่ควำมตำย
เขียนที.่ ..................................................

วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ............
๑. ข้ำพเจ้ำผูม้ ชี ่อื ตำมข้ำงท้ำยคำขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มีควำมประสงค์จะยืน่ คำขอรับเงินช่วยพิเศษ
ต่อ (หัวหน้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ เจ้ำสังกัดของผูต้ ำย)..................................................................
เนื่องจำกควำมตำยของ.........................................ซึง่ ได้ถงึ แก่ควำมตำยเมือ่ ..............................
ปรำกฏตำมหลักฐำนทีร่ ะบุในข้อ ๓ โดยเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยพิเศษในฐำนะ
[ ] เป็ นบุคคลทีร่ ะบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษ
[ ] เป็ นบุคคลตำมข้อ ๓๐ วรรคหก ได้แก่ (คูส่ มรส/บุตร/บิดำ มำรดำ)
............................................มี จำนวนทัง้ สิน้ ....................................................คน คือ
(๑) ........................................ อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .......หมูท่ .่ี ......ถนน.....................................
ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต.............................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
(๒) ........................................ อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .......หมูท่ .่ี .......ถนน....................................
ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต............................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
(๓) ........................................ อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ ........หมูท่ .่ี ......ถนน....................................
ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต............................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
๒. ผูต้ ำย...............................เป็ นผูร้ บั บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ สังกัด..................................
ระดับ..............ตำแหน่ง................................................กอง.....................................................
(ก่อนรับบำนำญเป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ...............................ตำแหน่ง..................................
สังกัด..............................................อำเภอ................................จังหวัด...................................
บำนำญครัง้ สุดท้ำยเดือนละ.............บำท เงินเพิม่ เงินบำนำญร้อยละ ๒๕ เดือนละ.............บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ....................................บำท
เงิน ช.ค.บ. ตำมระเบียบ มท. (ฉบับที่ .....) พ.ศ. .......... เดือนละ....................................บำท
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รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ เดือนละ..................บำท คิดเป็ นเงินช่วยพิเศษสำมเท่ำ......................บำท
ได้ถงึ แก่ควำมตำย  โดยเหตุปกติเนื่องจำก (เจ็บป่ วย ฯลฯ)................................................
เมือ่ ...................................................................................................
 เนื่องจำกสูญหำยและมีสำเนำคำสังของรั
่
ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง –
มหำดไทย สันนิษฐำนไว้ตำมกฎหมำยบำเหน็ จบำนำญ ตำมคำสัง่
ที.่ .............................................ลงวันที.่ ............................................
 เนื่องจำกสำบสูญและมีคำสังของศำลว่
่
ำเป็ นบุคคลสำบสูญ
ตำมคำสังของศำล................................หมำยเลขคดี
่
...........................
ลงวันที.่ .............................................................................................
๓. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้มำด้วย เพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำ
 หลักฐำนทีแ่ สดงว่ำเป็ นบุคคลผูม้ สี ทิ ธิตำมข้อ ๓๐ ได้แก่................................................
 สำเนำมรณบัตรซึง่ รับรองถูกต้อง
 สำเนำคำสังของรั
่
ฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงมหำดไทย
 สำเนำคำสังของศำล
่
๔. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมีสทิ ธิได้รบั เงินช่วยช่วยพิเศษตำมพระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพผูร้ บั บำนำญของรำชกำรส่วนท้องถิน่
และถ้ำปรำกฏต่อไปว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิ แต่อย่ำงใดตำมกฎหมำย ข้ำพเจ้ำยินยอมคืนเงินช่วยพิเศษ
ทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนชดใช้คำ่ เสียหำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ แก่ทำงรำชกำรส่วนท้องถิน่
ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันทีท่ ำงรำชกำรส่วนท้องถิน่ แจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบตำมทีอ่ ยูข่ ำ้ งต้นนี้
ลงชื่อ .................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(................................................)
ลงชื่อ .................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(................................................)
ลงชื่อ .................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(................................................)
ลงชื่อ .................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(................................................)
หมำยเหตุ ๑. กรณีผมู้ สี ทิ ธิตำมข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ในลำดับเดียวกันมีหลำยคน
๑.๑ ให้ระบุชอ่ื และทีอ่ ยูท่ ุกคนในข้อ ๑ โดยชัดเจน และต้องลงลำยมือชือ่ ของบุคคลเหล่ำนัน้
รวมกันมำในท้ำยคำขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย
๑.๒ หำกมีกำรมอบฉันทะให้รบั เงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะทีก่ ระทรวงมหำดไทยกำหนด
๒. ให้สว่ นรำชกำรส่วนท้องถิน่ ผูเ้ บิกตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ทีส่ ำมำรถรับฟั งได้วำ่ เป็ นบุคคล
ดังกล่ำวในข้อ ๓๐ เช่น สำเนำทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำรสมรสของคูส่ มรสผูต้ ำย เป็ นต้น
๓. กำรยืน่ ขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้ยน่ื ได้ภำยใน ๑ ปี นับแต่วนั ทีเ่ จ้ำบำนำญถึงแก่ควำมตำย
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หนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงิ นช่วยพิ เศษกรณี ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่ นถึงแก่ควำมตำย
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ...............................................................
ข้ำพเจ้ำ ............................................................ เป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ (องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด เทศบำล เมืองพัทยำ หรือองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
ตำแหน่ง ......................................................................... ระดับ ........................................................................
สังกัด (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล เมืองพัทยำ หรือองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. ได้รบั เงินเดือน เดือนละ ..................................... บำท
ขอแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้วำ่ ในกรณีทข่ี ำ้ พเจ้ำถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำงรับรำชกำร
และทำงรำชกำรจะต้องจ่ำยเงินช่วยพิเศษให้ตำมพระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐
ประกอบพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญ และเงินอื่นในลักษณะอันเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ำพเจ้ำประสงค์ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษแก่ ……………………………………………………………………………….
ซึง่ มีภูมลิ ำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่ .............. หมูท่ ่ี ........ ถนน ............................. ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................
(ลงชื่อ ........................................... ผูแ้ สดงเจตนำ
(..........................................)
(ลงชื่อ ........................................... พยำน
(..........................................)
(ลงชื่อ ........................................... พยำน
(..........................................)
ได้บนั ทึกไว้ในสมุด/แฟ้ มประวัติ แล้ว
ลงชื่อ ........................................ เจ้ำหน้ำทีท่ ะเบียนประวัติ
(............................................)
ตำแหน่ง ........................................
วันที่ ..............................................
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้ำพเจ้ำขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษฉบับนี้ โดยได้แสดงเจตนำใหม่ ตำมหนังสือ
แสดงเจตนำ ลงวันที่ ............................................ ซึง่ ให้ .......................................................................................เป็ นผูม้ สี ทิ ธิ
รับเงินช่วยพิเศษเมือ่ ข้ำพเจ้ำถึงแก่ควำมตำยระหว่ำงรับรำชกำร
(ลงชื่อ ........................................... ผูแ้ สดงเจตนำ
(..........................................)

ได้บนั ทึกไว้ในสมุด/แฟ้ มประวัติ แล้ว
ลงชื่อ ........................................ เจ้ำหน้ำทีท่ ะเบียนประวัติ
(............................................)
ตำแหน่ง ........................................
วันที่ ..............................................
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หมำยเหตุ
๑. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษไว้ ณ ส่วนรำชกำรทีต่ นสังกัด เพือ่ เก็บไว้
ในสมุดประวัติ หรือแฟ้ มประวัติ เมือ่ มีกำรโอนย้ำยก็ให้สง่ หนังสือดังกล่ำวตำมไปด้วยและให้มกี ำรบันทึกกำรแสดงเจตนำ
ไว้ในสมุด/แฟ้ มประวัตดิ ว้ ย
๒. ให้ระบุช่อื ผูร้ บั เงินพิเศษแต่เพียงรำยเดียว หำกจะเปลีย่ นแปลงตัวผูร้ บั เงินช่วยพิเศษในภำยหลัง
ให้ทำหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตำมแบบทีก่ ระทรวงมหำดไทยกำหนด
และให้แนบฉบับเดิมไว้ดว้ ย
๓. กำรขูดลบ ตก เดิม หรือกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงอย่ำงอื่นในหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั
เงินช่วยพิเศษ ให้ลงลำยมือชื่อกำกับไว้
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แบบคำขอรับเงิ นช่วยพิ เศษ
กรณี ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่ นถึงแก่ควำมตำย
เขียนที.่ ..................................................

วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ............
๑. ข้ำพเจ้ำผูม้ ชี ่อื ตำมข้ำงท้ำยคำขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มีควำมประสงค์จะยืน่ คำขอรับเงินช่วยพิเศษ
ต่อ (หัวหน้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ เจ้ำสังกัดของผูต้ ำย)..................................................................
เนื่องจำกควำมตำยของ.........................................ซึง่ ได้ถงึ แก่ควำมตำยเมือ่ ..............................
ปรำกฏตำมหลักฐำนทีร่ ะบุในข้อ ๓ โดยเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยพิเศษในฐำนะ
[ ] เป็ นบุคคลทีร่ ะบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษ
[ ] เป็ นบุคคลตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่
พ.ศ.๒๕๐๐ ประกอบมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกับ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ (คูส่ มรส/บุตร/บิดำ มำรดำ)
............................................มี จำนวนทัง้ สิน้ ....................................................คน คือ
(๑) ........................................ อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .......หมูท่ .่ี ......ถนน.....................................
ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต.............................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
(๒) ........................................ อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .......หมูท่ .่ี .......ถนน....................................
ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต............................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
(๓) ........................................ อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ ........หมูท่ .่ี ......ถนน....................................
ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต............................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
๒. ผูต้ ำย...............................เป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ สังกัด....................................................
ระดับ..........ตำแหน่ง.............................................ได้รบั เงินเดือน เดือนละ.......................บำท
ได้ถงึ แก่ควำมตำย  โดยเหตุปกติเนื่องจำก (เจ็บป่ วย ฯลฯ).............................................
เมือ่ ................................................................................................
 เนื่องจำกสูญหำยและมีสำเนำคำสังของรั
่
ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง –
มหำดไทย สันนิษฐำนไว้ตำมกฎหมำยบำเหน็จบำนำญ ตำมคำสัง่
ที.่ .........................................ลงวันที.่ ............................................
 เนื่องจำกสำบสูญและมีคำสังของศำลว่
่
ำเป็ นบุคคลสำบสูญ
ตำมคำสังของศำล.............................หมำยเลขคดี
่
.........................
ลงวันที.่ .........................................................................................
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๓. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้มำด้วย เพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำ
 หลักฐำนทีแ่ สดงว่ำเป็ นบุคคลผูม้ สี ทิ ธิตำมข้อ ๑ ได้แก่................................................
 สำเนำมรณบัตรซึง่ รับรองถูกต้อง
 สำเนำคำสังของรั
่
ฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงมหำดไทย
 สำเนำคำสังของศำล
่
๔. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมีสทิ ธิได้รบั เงินช่วยช่วยพิเศษตำมพระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๐๐ ประกอบพระรำชกฤษฎีกำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนำญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกับ พ.ศ. ๒๕๓๕ และถ้ำปรำกฏต่อไปว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิ แต่อย่ำงใด
ตำมกฎหมำย ข้ำพเจ้ำยินยอมคืนเงินช่วยพิเศษทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนชดใช้คำ่ เสียหำยต่ำงๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ แก่ทำงรำชกำรส่วนท้องถิน่ ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันที่ทำงรำชกำรส่วนท้องถิน่
แจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบตำมทีอ่ ยูข่ ำ้ งต้นนี้
ลงชื่อ .................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(................................................)
ลงชื่อ .................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(................................................)
ลงชื่อ .................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(................................................)
ลงชื่อ .................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(................................................)
หมำยเหตุ ๑. กรณีผมู้ สี ทิ ธิในลำดับเดียวกันมีหลำยคน
๑.๑ ให้ระบุชอ่ื และทีอ่ ยูท่ ุกคนในข้อ ๑ โดยชัดเจน และต้องลงลำยมือชือ่ ของบุคคลเหล่ำนัน้
รวมกันมำในท้ำยคำขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย
๑.๒ หำกมีกำรมอบฉันทะให้รบั เงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะทีก่ ระทรวงมหำดไทยกำหนด
๒. ให้สว่ นรำชกำรส่วนท้องถิน่ ผูเ้ บิกตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ทีส่ ำมำรถรับฟั งได้วำ่ เป็ นบุคคล
ผูม้ สี ทิ ธิ เช่น สำเนำทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำรสมรสของคูส่ มรสผูต้ ำย เป็ นต้น
๓. กำรยืน่ ขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้ยน่ื ได้ภำยใน ๑ ปี นับแต่วนั ทีข่ ำ้ รำชกำรส่วนท้องถิน่
ผูซ้ ง่ึ มีสทิ ธิรบั เงินเดือนตำย

บานาญปกติ
เหตุทดแทน

บานาญปกติ
เหตุทุพพลภาพ

บานาญปกติ
เหตุสูงอายุ

บานาญปกติ
เหตุรับราชการ
นาน

บานาญพิเศษ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

นาย ง.
เงินเพิ่ม
บานาญ
นาย จ.
เงินเพิ่ม
บานาญ

นาย ค.
เงินเพิ่ม
บานาญ

นาย ข.
เงินเพิ่ม
บานาญ

นาย ก.
เงินเพิ่ม
บานาญ

รายชื่อ

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

หมำยเหตุ กำรลงทะเบียนตรวจจ่ำยต้องบันทึกคำสังตลอดจนสิ
่
ทธิทไ่ี ด้รบั ด้วย

ตาแหน่ง

ลาดับ

อัตรา
บาเหน็จ
บานาญ
เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

ทะเบียนตรวจจ่ำยบำเหน็จบำนำญ
(ชื่อรำชกำรส่วนท้องถิน่ )….......................................................
กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

คาสัง่
จังหวัด
ที่
ลว.

หมายเหตุ

บ.ท.๑๑

24

25

แบบรับรองดำรงชีวิตอยู่

บ.ท.๑๒

เขียนที.่ .................................................
วันที.่ ............เดือน....................พ.ศ....................
ข้ำพเจ้ำ...................................................................ข้ำรำชกำรประจำ ระดับ......................
ตำแหน่ง.......................................................................................................................................
สังกัด................................................................จังหวัด.................................................................
ขอรับรองว่ำ...............................................................ซึง่ เวลำนี้อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .........หมูท่ .่ี ...............
ถนน..............ตำบล/แขวง............อำเภอ/เขต.................จังหวัด................รหัสไปรษณีย.์ ...............
ยังดำรงชีวติ อยูแ่ ต่ไม่สำมำรถไปแสดงตนต่อเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้เพรำะ....................................................
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................ผูร้ บั รอง
(..............................................................)
(ลงชื่อ).............................................................พยำน
(..............................................................)
(ลงชื่อ).............................................................พยำน
(..............................................................)
หมำยเหตุ ผูร้ บั รองต้องเป็ นข้ำรำชกำรประจำไม่ต่ำกว่ำระดับ ๕

26

หนังสื อสำคัญจ่ ำยเงินบำนำญครั้งสุ ดท้ ำย

บ.ท.๑๓

หนังสื อสาคัญนี้แสดงว่าผูร้ ับบานาญชื่อ........................................ชื่อสกุล..........................
ซึ่งรับบานาญด้วยเหตุ......................................ตั้งแต่วนั ที่.............เดือน.................................พ.ศ....................
อยูท่ างราชการส่ วนท้องถิ่น............................................................จังหวัด........................................................
ในอัตราบานาญเดือนละ..................................................................บาท...............................................สตางค์
เงินเพิ่มจากเงินบานาญร้อยละ ๒๕ เดือนละ...................................บาท................................................สตางค์
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ...........................................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ........... เดือนละ...........................................................บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นเดือนละ.........................................................................................................................บาท
ได้รับเงินดังกล่าวครั้งสุ ดท้ายประจาเดือน..........................................................พ.ศ.........................................
ไปจากราชการส่ วนท้องถิ่น................................................................จังหวัด....................................................
และขอไปรับราชการส่ วนท้องถิ่น......................................................จังหวัด...................................................
ตั้งแต่วนั ที่...........................................เดือน...............................................พ.ศ.................................................
ลายมือชื่อ
...................................
ผูร้ ับบานาญ
ปิ ดรู ปถ่าย

วันที่.................เดือน.........................พ.ศ...................
(ลงชื่อ).......................................................................
(......................................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................

หมายเหตุ
๑. ผูร้ ับบานาญรับบานาญครั้งแรกที่ทอ้ งถิ่น.......................................................อาเภอ......................................
จังหวัด..............................................โดยมีเวลาราชการ...........................ปี
๒. รับบาเหน็จดารงชีพแล้ว จานวน......................................บาท จ่ายจาก ก.บ.ท.......................................บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุน...............................บาท เมื่อวันที่................................จากท้องถิ่น...............................
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แบบหนังสือขอลำออกจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่น

บ.ท.๑๔
เขียนที.่ ..............................................
วันที.่ ............เดือน..........................พ.ศ.............

เรือ่ ง ขอลำออกจำกรำชกำร
เรียน .................................................................................
ด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอลำออกจำกรำชกำรส่วนท้องถิน่ เพรำะ..............................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
จึงเรียนมำเพือ่ ขออนุญำตลำออกจำกรำชกำรส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่วนั ที.่ .......เดือน..............พ.ศ...........
ข้ำพเจ้ำได้เริม่ รับรำชกำรส่วนท้องถิน่ เมือ่ วันที.่ .........เดือน.......................พ.ศ.................
ขณะนี้ดำรงตำแหน่ง......................ระดับ................งำน.............................กอง...........................
สังกัด..........................จังหวัด.......................ได้รบั เงินเดือนเดือนสุดท้ำย.............................บำท
เงินเพิม่ (ถ้ำมี)......................บำท รวมเดือนละ..........................บำท รับจริง........................บำท
ขณะนี้ขำ้ พเจ้ำเป็ นผู้  ถูก
 ไม่ถูก
ทำผิดวินยั หรือทำผิดคดีอำญำ เรือ่ ง............................................................................................
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ....................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง...................................................

หมำยเหตุ ถ้ำลำออกเพรำะป่ วย ให้แนบใบตรวจโรคของแพทย์ทท่ี ำงรำชกำรรับรองเสนอไปด้วย
ว่ำเป็ นโรคอะไร

รวมทัง้ สิน้

ฎีกำค่ำตอบแทนที่

จำนวนเงิน

๕.

๔.

๓.

๒.

๑.

ลำดับ

รวมทัง้ สิน้

เดือน
บำนำญปกติเหตุทดแทน
นำย ก.
เงินเพิม่ บำนำญ
นำย ข.
บำนำญปกติเหตุสงู อำยุ
เงินเพิม่ บำนำญ
นำย ค.
เงินเพิม่ บำนำญ
บำนำญปกติเหตุ
รับรำชกำรนำน
นำย ง.
เงินเพิม่ บำนำญ
บำนำญปกติเหตุทุพพลภำพ
นำย จ.
เงินเพิม่ บำนำญ
บำนำญพิเศษ

รำยชื่อผูร้ บั

บำนำญและเงิน
เพิม่ บำนำญ

รำยจ่ำย
งดเบิก

เบิกเกินส่งคืน

จ่ำยจริง

รวมทัง้ สิน้ .........................................บำท.................................สตำงค์ ลงชื่อ...................................................ปลัดเทศบำล
รวมทัง้ สิน้ .........................................บำท.................................สตำงค์ ลงชื่อ...................................................สมุหบ์ ญ
ั ชี

รำยกำร

ตำมบันทึกนี้ ๑. ขอรับรองว่ำได้จำ่ ยบำเหน็จบำนำญ
๒. เหลือจ่ำยส่งคืนคลัง

วันเดือนปี

รำยรับ

ชื่อรำชกำรส่วนท้องถิ่ น
งบเดือนรำยรับ-จ่ำย เงินบำเหน็จบำนำญประจำเดือน….........................พ.ศ......................

หมำยเหตุ

บ.ท.๑๕

28

29

บ.ท.๑๖

แบบขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
เขียนที.่ .............................................
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ............
เรือ่ ง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
เรียน ....................................................(ผูบ้ ริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ )
ข้ำพเจ้ำ.......................................................อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .....หมูท่ .่ี ......ถนน.............
ตำบล/แขวง.................อำเภอ/เขต...................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.์ ...................
ขอยืน่ เรือ่ งขอรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. ข้ำพเจ้ำรับรำชกำรครัง้ สุดท้ำยตำแหน่ง............................................ระดับ........
สังกัด.........................................................................จังหวัด.....................................................
๒. ปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำรับบำนำญจำกรำชกำรส่วนท้องถิน่ ...........................................
อำเภอ.......................................................................จังหวัด......................................................
๓. ข้ำพเจ้ำได้รบั บำนำญเดือนละ.........................บำท (ไม่รวมเงินเพิม่ จำกบำนำญ
ร้อยละ ๒๕ และเงิน ช.ค.บ.)
๔. ข้ำพเจ้ำขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน................................................บำท
(ไม่เกิน ๑๕ เท่ำของเงินบำนำญตำมข้อ ๓ และไม่เกินสองแสนบำทถ้วน)
จึงเรียนมำเพือ่ โปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป

ขอแสดงควำมนับถือ

......................................................
(....................................................)

30

บ.ท.๑๗

ทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงินบำเหน็จดำรงชีพ
ท้องถิน่ ...........................................อำเภอ.................................จังหวัด..................................
ลำดับ
ที่

วัน/เดือน/ปี

ผูร้ บั บำนำญ
(ชื่อ – สกุล)

รับบำนำญ
เดือนละ

บำเหน็จดำรงชีพ
จำนวน (บำท)

บำเหน็จดำรงชีพจ่ำยจำก
ก.บ.ท.
จำนวนเงิน
(บำท)

เงินอุดหนุ น
จำนวน
(บำท)

หมำยเหตุ

31

แบบแจ้งกำรรับบำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร ซึ่งกลับ
เข้ำรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นโดยไม่บอกเลิกรับบำนำญเพื่อต่อเวลำ
รำชกำร
สถำนที.่ ..................................................
วันที.่ ............เดือน........................พ.ศ.................
เรือ่ ง แจ้งกำรรับบำนำญโดยไม่ขอต่อเวลำรำชกำร
เรียน ...............................................................
ข้ำพเจ้ำ..................................................รับรำชกำรตำแหน่ง.......................................
งำน...............................................กอง................................................สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิน่
(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล) .................................................
อำเภอ.............................จังหวัด...............................ขอแจ้งกำรรับบำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรซึง่ เคยรับอยูก่ ่อนเข้ำรับรำชกำรส่วนท้องถิน่ ดังมีรำยละเอียดดังนี้
๑. เดิมข้ำพเจ้ำเคยรับรำชกำรครัง้ สุดท้ำย สังกัด..........................................................
งำน....................จังหวัด.............................กอง...................................กรม................................
กระทรวง........................................ตัง้ แต่วนั ที.่ ...............เดือน...........................พ.ศ........... .......
ถึงวันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ.............. ได้รบั เงินเดือนครัง้ สุดท้ำยเดือนละ...............บำท
เงินเพิม่ อื่นๆ..................บำท รวม......................บำทได้รบั บำนำญในอัตรำเดือนละ..............บำท
ตัง้ แต่วนั ที.่ ......เดือน.................พ.ศ.........ทำง.......................................จังหวัด...........................
กอง....................................กรม...........................................กระทรวง........................................
๒. ข้ำพเจ้ำได้กลับเข้ำรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ในตำแหน่ง.......................
งำน...............................................กอง................................................สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิน่
(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล) .................................................
อำเภอ.............................จังหวัด...........................เมือ่ วันที.่ .......เดือน.....................พ.ศ.............
ได้รบั เงินเดือน.................บำท เงินเพิม่ อื่นๆ.............................บำท รวม..............................บำท
๓. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมทัง้ หมดนี้เป็ นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)......................................................ผูก้ ลับเข้ำรับรำชกำรใหม่
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยำน
(......................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยำน
(.....................................................)
หมำยเหตุ ให้ยน่ื แบบแจ้งกำรรับบำนำญถึงหัวหน้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ เจ้ำสังกัด เพือ่ เสนอผูม้ อี ำนำจ
อนุ มตั ติ ่อไป
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แบบบอกเลิกรับบำนำญเพื่อขอต่อเวลำรำชกำรของผูร้ บั บำนำญตำมกฎหมำย
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรซึ่งกลับเข้ำรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
สถำนที.่ ..................................................
วันที.่ ............เดือน........................พ.ศ.................
เรือ่ ง บอกเลิกรับบำนำญเพือ่ ต่อเวลำรำชกำร
เรียน ...............................................................
ข้ำพเจ้ำ..................................................รับรำชกำรตำแหน่ง.......................................
งำน................................กอง...............................สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิน่ (องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล) .................................อำเภอ..................................
จังหวัด.........................ขอเลิกรับบำนำญเพือ่ นับเวลำรำชกำรติดต่อกันโดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. เดิมข้ำพเจ้ำเคยรับรำชกำรครัง้ สุดท้ำย สังกัด..............................งำน......................
จังหวัด..............................................กอง.........................................กรม...................................
กระทรวง........................................ตัง้ แต่วนั ที.่ ...............เดือน...........................พ.ศ........ ..........
ถึงวันที.่ ..........เดือน........................พ.ศ............... ได้รบั เงินเดือนครัง้ สุดท้ำยเดือนละ...........บำท
เงินเพิม่ อื่นๆ......................................................บำท รวม...................................................บำท
ได้รบั บำนำญในอัตรำเดือนละ........................บำท ตัง้ แต่วนั ที.่ ........เดือน...................พ.ศ...........
ทำง..................................................จังหวัด....................................กอง....................................
กรม..................................................................กระทรวง...........................................................
๒. ข้ำพเจ้ำได้กลับเข้ำรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ในตำแหน่ง.......................
งำน...............................................กอง................................................สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิน่
(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล) ..............................................
อำเภอ.............................จังหวัด...........................เมือ่ วันที.่ .......เดือน.....................พ.ศ.............
ได้รบั เงินเดือน................บำท เงินเพิม่ อื่นๆ...........................บำท รวม.................................บำท
ดังมีรำยละเอียดในประวัตยิ อ่ ทีแ่ นบมำพร้อมนี้แล้ว
๓. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมทัง้ หมดนี้เป็ นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ).........................................ผูบ้ อกเลิกรับบำนำญเพือ่ ขอต่อเวลำรำชกำร
(........................................)
(ลงชื่อ).........................................พยำน
(........................................)
(ลงชื่อ).........................................พยำน
(........................................)
หมำยเหตุ ให้ยน่ื แบบบอกเลิกรับบำนำญถึงหัวหน้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ เจ้ำสังกัด เพือ่ เสนอผูม้ อี ำนำจ
อนุ มตั ติ ่อไป
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ใบมอบฉันทะ
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ ............เดือน....................พ.ศ................... (๑)
ข้ำพเจ้ำ........................................เป็ น [ ] ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ [ ] ผูร้ บั บำนำญ
ระดับ.........................................................ตำแหน่ง....................................................................
สังกัดรำชกำรส่วนท้องถิน่ ................................................อำเภอ..................................................
จังหวัด.....................................อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ ............หมูท่ .่ี ...............ถนน...................................
ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย.์ .......................โทรศัพท์......................ขอมอบฉันทะให้.........................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ ............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์.......................................เป็ นผูด้ ำเนินกำรยืน่ หนังสือแสดงเจตนำเปลีย่ นตัวผูร้ บั บำเหน็จ
ตกทอดและบันทึกกำรเปลีย่ นแปลงเพือ่ ยกเลิกหนังสือแสดงเจตนำฉบับเดิมแทนข้ำพเจ้ำตำมหนังสือ
แสดงเจตนำลงวันที.่ ...............................ทีแ่ นบมำพร้อมนี้
ลงชื่อ............................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................)
ลงชื่อ............................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................)
ลงชื่อ............................................พยำน
(...........................................)
ลงชื่อ............................................พยำน
(...........................................)

หมำยเหตุ ๑. ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมกับรับรอง
สำเนำถูกต้องด้วย
๒. ให้เก็บหนังสือฉบับนี้ไว้รวมกับหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอด
ฉบับทีย่ น่ื ไว้ต่อรำชกำรส่วนท้องถิน่
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แบบคำขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ
ชื่อลูกจ้ำงประจำ............................................เกิดวันที.่ .........เดือน........................พ.ศ................
เริม่ เข้ำรับรำชกำร (ทำงำน) เมือ่ วันที.่ .......เดือน..................พ.ศ..............ตำแหน่ง.......................
สังกัด...................................เริม่ เข้ำทำงำนอำยุ...........ปี ..........เดือน............วัน ออกจำกรำชกำร
(งำน) ตัง้ แต่วนั ที.่ ......เดือน.................พ.ศ............ออกจำกงำนอำยุ.........ปี ..........เดือน..........วัน
รำยละเอียดกำรทำงำน
ปี ที่

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ ง

ค่ำจ้ำง

หมำยเหตุ

เวลำรำชกำรปกติ (เวลำทำงำนปกติ)......................................เดือน........................................วัน
เวลำรำชกำรทวีคณ
ู (เวลำทำงำนทวีคณ
ู )................................เดือน........................................วัน
รวมเวลำรำชกำรทัง้ สิน้ (เวลำทำงำน).....................................เดือน........................................วัน
ปั ดเศษแล้วเป็ นเวลำรำชกำร (เวลำทำงำน).........................................................................เดือน
ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย.............................................................................................................บำท
คำนวณเป็ นเงินบำเหน็จจำนวน............................................................................................บำท
ข้ำพเจ้ำขอรับเงินบำเหน็จจำนวน.........................................................................................บำท
(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อรับเงินบำเหน็จ
(.................................................)
ยืน่ ขอวันที.่ ..........เดือน....................พ.ศ..............
ควำมเห็นหัวหน้ำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่
(ลงชื่อ)..................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที.่ .......เดือน...................พ.ศ..........
หมำยเหตุ หัวหน้ำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ หมำยถึง
๑. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด คือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
๒. เทศบำล คือ นำยกเทศมนตรี
๓. เมืองพัทยำ คือ ปลัดเมืองพัทยำ
๔. องค์กำรบริหำรส่วนตำบล คือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๕. หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ อื่น คือ หัวหน้ำผูบ้ ริหำรของหน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่ำงอื่น
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แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณี ลกู จ้ำงประจำถึงแก่ควำมตำย
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ .........เดือน......................พ.ศ.....................
๑. ข้ำพเจ้ำผูม้ ชี ่อื ตำมข้ำงท้ำยคำขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มีควำมประสงค์จะยืน่ คำขอรับเงินช่วยพิเศษ
ต่อ (หัวหน้ำฝ่ ำยบริหำรของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ เจ้ำสังกัดของผูต้ ำย)
...............................................เนื่องจำกควำมตำยของ...........................................................
ซึง่ ได้ถงึ แก่ควำมตำยเมือ่ วันที.่ .......เดือน...............พ.ศ........ปรำกฏตำมหลักฐำนทีร่ ะบุในข้อ ๓
โดยเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยพิเศษในฐำนะ
 เป็ นบุคคลทีร่ ะบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษ
 เป็ นบุคคลตำมข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล
จังหวัด .......... เรือ่ งมำตรฐำนทัวไปเกี
่
ย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับลูกจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้แก่ (คูส่ มรส/บุตร บิดำมำรดำ ฯลฯ ปรับตำมประกำศของ
ก.จังหวัดแต่ละรูปแบบ)...................................มีจำนวนทัง้ สิน้ ................................คน
(๑) ...............................................อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .....หมูท่ .่ี .....ถนน.................................
ตำบล/แขวง..................................................เขต/อำเภอ.........................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
(๒) ...............................................อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ ......หมูท่ .่ี ....ถนน.................................
ตำบล/แขวง...................................................เขต/อำเภอ.........................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
(๓) ...............................................อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ ......หมูท่ .่ี ....ถนน.................................
ตำบล/แขวง..................................................เขต/อำเภอ.........................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
๒. ผูต้ ำย..............................................เป็ นลูกจ้ำงประจำตำแหน่ง....................................สังกัด
หน่วยบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด…………………………….
 เทศบำล....................................................................
 เมืองพัทยำ...............................................................
 องค์กำรบริหำรส่วนตำบล..........................................
จังหวัด.......................................................................................................................
อัตรำค่ำจ้ำงครัง้ สุดท้ำยเดือนละ หรือวันละ หรือชัวโมงละ......................................บำท
่
รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั ทัง้ สิน้ เดือนละ.........................................................................................บำท
คิดเป็ นเงินช่วยพิเศษ (๓ เท่ำ) ของอัตรำค่ำจ้ำง...................................... .............................บำท
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ได้ถงึ แก่ควำมตำย  โดยเหตุปกติ เนื่องจำก (เจ็บป่ วย ฯลฯ)...............................................
เมือ่ วันที.่ ...............เดือน.................................พ.ศ...............................
 เนื่องจำกสำบสูญ และมีคำสังศำลว่
่
ำเป็ นบุคคลสำบสูญตำมคำสัง่
ศำล.......................................หมำยเลขคดี............................................
ลงวันที.่ .................เดือน.................................พ.ศ.................................
๓. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้มำด้วย เพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำ
 หลักฐำนทีแ่ สดงว่ำเป็ นบุคคลผูม้ สี ทิ ธิตำมข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบล จังหวัด ...................... เรือ่ งมำตรฐำนทัวไปเกี
่
ย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคล
สำหรับลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้แก่..........................................................
 สำเนำมรณบัตรซึง่ รับรองถูกต้อง
 สำเนำคำสังศำล
่
๔. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมีสทิ ธิได้รบั เงินช่วยพิเศษตำมข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล จังหวัด .............เรื่องมำตรฐำนทัวไปเกี
่
ย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคล
สำหรับลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล และถ้ำปรำกฏต่อไปว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิแต่อย่ำงใด
ตำมระเบียบฯ ข้ำพเจ้ำยินยอมคืนเงินช่วยพิเศษทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนชดใช้คำ่ เสียหำยต่ำงๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ แก่ทำงรำชกำร ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันทีท่ ำงรำชกำรแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ
ตำมทีอ่ ยูข่ ำ้ งต้นนี้
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(......................................................)
หมำยเหตุ ๑. กรณีผมู้ สี ทิ ธิตำมข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล
จังหวัด.......... เรือ่ งมำตรฐำนทัวไปเกี
่
ย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคล สำหรับลูกจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ในลำดับเดียวกันมีหลำยคน
๑.๑ ให้ระบุชอ่ื และทีอ่ ยูข่ องทุกคนในข้อ ๑ โดยชัดเจน และต้องลงลำยมือชือ่ ของบุคคล
เหล่ำนัน้ รวมกันมำในท้ำยคำขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย
๑.๒ หำกมีกำรมอบฉันทะให้รบั เงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะทีก่ ระทรวงมหำดไทย
กำหนด
๒. ให้สว่ นรำชกำรผูเ้ บิกตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ทีส่ ำมำรถรับฟั งได้วำ่ เป็ นบุคคลดังกล่ำวใน
ข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล จังหวัด………….…….
เรือ่ งมำตรฐำนทัวไปเกี
่
ย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคล สำหรับลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เช่น สำเนำทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำรสมรสของคูส่ มรสผูต้ ำย หลักฐำนรับรองกำรอุปกำระ
ของผูท้ เ่ี ชือ่ ถือได้ เป็ นต้น
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หนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงิ นช่วยพิ เศษกรณี ลกู จ้ำงประจำถึงแก่ควำมตำย
(องค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริ หำรส่วนตำบล….............................)
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ ................................................................
ข้ ำ พเจ้ ำ .............................................................................เป็ นลู ก จ้ ำ งประจ ำ ต ำแหน่ ง
...................................................กอง................................................สังกัด (องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล)........................................จังหวัด..............................
ได้รบั ค่ำจ้ำงเดือนละ หรือวันละ หรือชัวโมงละ.................................................บำท
่
รวมเป็ นเงินที่
ได้รบั ทัง้ สิน้ เดือนละ...............................................บำท ขอแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษ
โดยหนัง สือ ฉบับ นี้ ว่ำ ในกรณีที่ข ้ำ พเจ้ำ ถึง แก่ค วำมตำยในระหว่ำ งรับ รำชกำร (ทำงำน) และ
ทำงรำชกำรส่วนท้องถิน่ จะต้องจ่ำยเงินช่วยพิเศษให้ตำมนัยประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล
จังหวัด ..................... เรื่องมำตรฐำนทัวไปเกี
่
ย่ วกับกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับลูกจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ข้ำพเจ้ำประสงค์ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษแก่................................ซึ่งมีภูมลิ ำเนำอยู่
บ้ำนเลขที่.....หมู่ท่ี......ถนน.........................ต ำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต
.....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.์ .........................
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คำขอ
(......................................................)
หมำยเหตุ ๑. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษไว้ ณ รำชกำรส่วนท้องถิน่ ทีล่ กู จ้ำง
ประจำทำงำนอยู่
๒. ให้ระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษแต่เพียงรำยเดียว หำกจะเปลีย่ นแปลงตัวผูร้ บั เงินช่วยพิเศษ
ในภำยหลัง ให้ทำหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิม
และให้แนบฉบับเดิมไว้ดว้ ย
๓. กำรขูดลบ ตกเติม หรือกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงอย่ำงอื่นในหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั
เงินช่วยพิเศษ .ให้ลงลำยมือชือ่ กำกับไว้
๔. ให้รำชกำรส่วนท้องถิน่ จัดทำสมุดเพือ่ บันทึกกำรยืน่ หรือเปลีย่ นแปลงหนังสือแสดงเจตนำ
ระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษไว้ทุกครัง้
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หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนของลูกจ้ำงประจำแก่หน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล….....................)
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ......................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองไว้ต่ อ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
..........................................ว่ำกำรขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ และเงินช่วยพิเศษในฐำนะ
เป็ นทำยำทของผู้ต ำย (ลู ก จ้ำ งประจ ำ) ชื่อ ............................ชื่อ สกุ ล ....................................
ตำแหน่ ง.........................................ซึ่งตำยเมื่อวันที่..........เดือน...........................พ.ศ................
ถูกต้องและครบถ้วนแล้วและไม่มที ำยำทผูม้ สี ทิ ธิเหลืออยู่อกี ถ้ำต่อไปปรำกฏว่ำมีทำยำทผูม้ สี ทิ ธิ
โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ตำยเกิดขึน้ เมื่อใด ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินที่ได้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิ
ตลอดจนค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้ คืนให้แก่หน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ ภำยใน ๓๐ วัน
นับ จำกวัน ที่ท ำงหน่ ว ยกำรบริห ำรรำชกำรส่ว นท้องถิ่น แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบ ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำได้ลง
ลำยมือชื่อไว้ให้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว
(ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ (ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ
(....................................................)
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ (ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ
(....................................................)
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ (ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ
(....................................................)
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ (ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ
(....................................................)
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยำน
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยำน
(....................................................)
ทีอ่ ยูข่ องผูข้ อ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
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แบบกำรส่งเงิ นสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่ น (ส่วนตำบล)
ที่ …............./...................

องค์กำรบริหำรส่วนตำบล.....................
ถนน....................................................
วัน............เดือน.....................พ.ศ................

เรือ่ ง กำรส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ...........
เรียน เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่
สิง่ ทีส่ ง่ มำด้วย ตั ๋วแลกเงิน/เช็ค/ดรำฟต์ธนำคำร........................................สำขำ.....................................
เลขที.่ ...............................ลงวันที.่ ........เดือน....................พ.ศ..........จำนวน.........ฉบับ
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล........................................อำเภอ.....................................
จังหวัด..................................ได้จดั ส่งเงินจำนวน....................บำท (...................................................)
โดยตั ๋วแลกเงิน/เช็ค/ดรำฟต์ธนำคำร..................................สำขำ...........................เลขที.่ ........................
ลงวันที.่ ............เดือน................................พ.ศ..................เพือ่ สมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิน่ (ก.บ.ท.) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.................. ตำมรำยละเอียด ดังนี้
1. รำยได้ตำมงบประมำณทัวไป
่ (ไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้
หรือเงินอุดหนุ น) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ...............
................................บำท
2. ตัง้ จ่ำยสมทบกองทุนฯ ในอัตรำร้อยละหนึ่ง
................................บำท
3. หักไว้จำ่ ยทำงหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
................................บำท
4. คงเหลือนำส่งกองทุนฯ
................................บำท
(.......................................................................................)
เมือ่ สำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ได้รบั เงินจำนวนดังกล่ำวไว้ถูกต้องแล้ว
โปรดตอบรับและส่งใบเสร็จรับเงิน ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล..............................................ทรำบด้วย
ขอแสดงควำมนับถือ

(.........................................)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล...............................

ส่วนกำรคลัง
โทร.................................
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ตัวอย่ำง

แบบกำรส่งเงิ นสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่ น (ส่วนตำบล)
ที่ จบ 74202/79

ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมะขำม
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จบ 22150
12 มีนำคม 2550

เรือ่ ง ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2550
เรียน เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่
อ้ำงถึง หนังสือที่ มท 0808.5/ว6 ลงวันที่ 1 มีนำคม 2550
สิง่ ทีส่ ง่ มำด้วย 1. เช็คธนำคำรกรุงไทย สำขำจันทบุรี เลขที่ #0119291 จำนวน 134,222 บำท จำนวน 1 ฉบับ
2. ประมำณกำรรำยรับตำมข้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2550
จำนวน 1 ฉบับ
ตำมหนังสือทีอ่ ำ้ งถึง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมะขำม ได้จ ัดส่งเงินจำนวน 134,222 บำท
(หนึ่งแสนสำมหมืน่ สีพ่ นั สองร้อยยีส่ บิ สองบำทถ้วน) โดยเช็คธนำคำรกรุงไทย สำขำจันทบุรี เลขที่ #0119291
ลงวันที่ 9 มีนำคม 2550 เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็ จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2550 ตำมรำยละเอียด ดังนี้
1. ประมำณกำรรำยรับตำมข้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2550
(ไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้ หรือเงินอุดหนุ น) 13,422,200.- บำท
2. เงินสมทบ ก.บ.ท. ในอัตรำ 1%
เป็ นเงิน
134,222.- บำท
3. หักไว้จ่ำยเป็ นเงินบำเหน็จตกทอด
เป็ นเงิน
บำท
4. คงเหลือนำส่งสมทบ ก.บ.ท.
เป็ นเงิน
134,222.- บำท
เมื่อสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ได้รบั เงินจำนวนดังกล่ำวไว้
ถูกต้องแล้ว โปรดตอบรับและส่งใบเสร็จรับเงิน ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมะขำมด้วย
จึงเรียนมำเพือ่ ทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยบัณฑิต ยุตวิ งษ์)
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมะขำม
รักษำรำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมะขำม
ส่วนกำรคลัง
โทร. 0-3938-9534-7 ต่อ 15
โทรสำร 0-3938-9534-7 ต่อ 14

41

หนังสือสัญญำกำรใช้เงินคืน
เขียนที.่ .....................(1).......................
วันที.่ ........เดือน............(2)................พ.ศ.............
ข้ำพเจ้ำ........................... (3)...........................................อำยุ...............ปี ผู้ ให้สญ
ั ญำ
อยู่บ้ำนเลขที่........หมู่ท่.ี .......ถนน..................................ตำบล/แขวง..........................................
อำเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...........................................................
ก่อนออกจำกรำชกำรดำรงตำแหน่ ง............................................สำนัก/กอง.................................
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/เมืองพัทยำ/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล...................................
ผูย้ ่นื เรื่องรำวขอรับเงินบำเหน็จ /บำนำญ ได้ทำหนังสือสัญญำให้ไว้กบั ............ (1)............................
ผูร้ บั สัญญำ ดังมีขอ้ ควำมดังต่อไปนี้
1. ตำมทีข่ ำ้ พเจ้ำได้ยน่ื เรือ่ งขอรับเงินบำเหน็จ/บำนำญ และจังหวัด ได้สงั ่
...........(1)...................... จ่ำยเงินบำเหน็จ/บำนำญ ให้ขำ้ พเจ้ำ ตำมหนังสือ............(4)....................
ลงวันที.่ ...............................................เป็ นเงิน...................................บำท......................สตำงค์
ถ้ำปรำกฏในภำยหลังว่ำ ข้ำพเจ้ำได้รบั เงินบำเหน็จ/บำนำญ ไปโดยไม่มสี ทิ ธิ ข้ำพเจ้ำยินยอมคืนเงินที่
ได้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิให้ทำงรำชกำรภำยใน 30 วัน นับจำกวันทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั แจ้งจำกทำงรำชกำร
2. หำกข้ำพเจ้ำไม่คนื เงินให้แก่ทำงรำชกำรภำยในกำหนดเวลำตำมข้อ 1 ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้ทำงรำชกำรเรียกร้องเงินคืนและค่ำเสียหำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้
3. เพือ่ เป็ นกำรประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ ข้ำพเจ้ำขอมอบทรัพย์สนิ ดังทีร่ ะบุไว้
ต่อไปนี้กบั ....................(1)...........................................คือ
(1) ............................(5)..........................................
(2) .........................................................................
(3) .........................................................................
และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะไม่ก่อให้เกิดกำรรอนสิทธิ หรือภำระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
4. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รบั เงินบำเหน็จหรือบำนำญ ไปโดยไม่มสี ทิ ธิ เมือ่ ..........(1)...............
ได้แจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ ข้ำพเจ้ำจะนำเงินไปชำระให้......................(1)...........................................
ภำยในกำหนด 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั แจ้ง หำกข้ำพเจ้ำไม่นำเงินไปชำระภำยในกำหนด
เวลำดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้................(1)................... ดำเนินกำรบังคับชำระหนี้จำกทรัพย์สนิ
ดังกล่ำวได้ทนั ทีโดยไม่จำเป็ นต้องบอกกล่ำว
ในกำรแจ้งเรือ่ งใดๆ แก่ขำ้ พเจ้ำนัน้ หำก...........................(1).....................................
มีหนังสือถึงข้ำพเจ้ำตำมทีอ่ ยูข่ ำ้ งบนนี้ ให้ถอื ว่ำข้ำพเจ้ำได้รบั ทรำบเรือ่ งนัน้ ๆ แล้ว
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5. เมื่อ ....................(1)........................... ได้รบั เงินจำกกำรบังคับชำระหนี้ตำมข้อ 4
ได้เงินจำนวนสุทธิเท่ำใด ให้จดั สรรชำระหนี้ของข้ำพเจ้ำจนครบ ถ้ำมีเงินเหลือ ...........(1)................
จะแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบเพื่อมำรับเงินดังกล่ำว หำกข้ำพเจ้ำไม่มำรับเงินที่เหลือนี้ภำยในเวลำ 5 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที.่ ..........(1)....................แจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เงินทีเ่ หลือนัน้ ตกเป็ น
ของ...........................(1).......................................................
ถ้ำ..........................(1)...................................ได้รบั เงินจำกกำรบังคับชำระหนี้ไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ขำ้ พเจ้ำได้รบั เงินบำเหน็จ/บำนำญไปโดยไม่มสี ทิ ธิ ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระเงินจำนวนที่ขำด
อยูใ่ ห้ครบถ้วนทันทีเมือ่ ได้รบั แจ้งจำก................................(1).......................................................
6. ......................(1)................................. โดย.......................................................
ตำแหน่ง..............................................................ผูแ้ ทน ได้รบั มอบทรัพย์สนิ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3
จำนวน...................สิง่ ไว้ถูกต้องแล้วและจะเก็บรักษำไว้ทแ่ี ผนก/ฝ่ ำย..........................................
สำนัก/ส่วน/กอง.................................................................. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/
เมืองพัทยำ/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล...........................................จังหวัด....................................
หำกปรำกฏว่ำข้ำพเจ้ำได้ช ดใช้ห นี้ ต ำมสัญ ญำถู ก ต้อ งครบถ้ ว นแล้ว หรือ ในกรณี ท่ี
ข้ำพเจ้ำไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงิน....................... (1)...............................จะคืนทรัพย์สนิ ตำมข้อ 3
แก่ขำ้ พเจ้ำภำยใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีข่ ำ้ พเจ้ำยืน่ คำขอทรัพย์สนิ คืน
7. เนื่องจำกข้ำพเจ้ำไม่ได้นำทรัพย์สนิ มำประกันตำมข้อ 3 ข้ำพเจ้ำได้นำ..................
...................................................................มำเป็ นผูค้ ้ำประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้
สัญญำฉบับนี้ทำขึน้ สองฉบับข้อควำมตรงกัน เก็บรักษำไว้ท.่ี ...............(1)...................
หนึ่งฉบับ เก็บไว้ทข่ี ำ้ พเจ้ำหนึ่งฉบับ ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อให้ไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน

ลงชื่อ...........................................ผูใ้ ห้สญ
ั ญำ
(..........................................)
ลงชื่อ.................(6).........................ผูร้ บั สัญญำ
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................พยำน
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................พยำน
(..........................................)
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หมำยเหตุ
(1) หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ ทีส่ งั กัด (เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
(2) วัน เดือน ปี ทีท่ ำสัญญำ
(3) ชื่อผูท้ ำสัญญำพร้อมทัง้ รำยละเอียด
(4) หนังสือสังจ่
่ ำย บำเหน็จ บำนำญ
(5) ทรัพย์สนิ ต่ำงๆ ทีน่ ำมำประกัน
(6) หัวหน้ำฝ่ ำยบริหำรของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบ
อำนำจ (เช่น นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือนำยกเทศมนตรี
กรณีเทศบำล หรือผูไ้ ด้รบั มอบอำนำจ ฯลฯ)
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หนังสือสัญญำคำ้ ประกัน
เขียนที.่ ................................................
วันที.่ ........เดือน.............................พ.ศ.............
ข้ำพเจ้ำ................................................................ตำแหน่ง......................................
สังกัด........................................................................อัตรำเงินเดือน....................................บำท
อยูบ่ ำ้ นเลขที.่ .....หมูท่ .่ี ......ถนน.......................................ตำบล/แขวง.........................................
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................
ขอทำสัญญำค้ำประกันให้ไว้กบั .....................(1).........................................ดังมีขอ้ ควำมต่อไปนี้
ข้อ 1 ตำมที่.......................(2)...............................ซึ่งเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั บำเหน็จ/บำนำญ
ได้ทำหนังสือสัญญำกำรใช้เงินคืน ฉบับลงวันที.่ ...............เดือน...............................พ.ศ...............
ไว้ต่อ..................(1)................................................นัน้
ข้ำพเจ้ำได้รบั ทรำบข้อควำมดังกล่ำวโดยตลอดแล้วยินยอมผูกพันตนเป็ นผูค้ ้ำประกัน
..........................(2)..................................... ต่อ .............................. (1)........................................
เป็ นเงินไม่เกิน...................(3)........................บำท
ข้อ 2 หำก............................(2)............................ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำไม่วำ่ ข้อหนึ่งข้อใด
ซึง่ ..........................(1).............................มีสทิ ธิเรียกให้.....................(2)..........................ชำระหนี้
รวมทัง้ ค่ำเสียหำยต่ำงๆ จำกหนี้ดงั กล่ำวจำก..................................(2)................................ได้แล้ว
ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระเงินตำมจำนวนทีเ่ รียกร้องให้แก่........................(1).................................ทันที
โดย........................(1).............................มิตอ้ งเรียกร้องให้...............(2).........................ชำระก่อน
ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ำประกันตลอดระยะเวลำที.่ ............(2).....................
.......................................................................ต้องรับผิดชอบอยูต่ ำมหนังสือสัญญำกำรใช้เงินคืน
ข้อ 4 ข้ำพเจ้ำยอมรับรูแ้ ละยินยอมด้วยในกำรที.่ .......................(1)..............................
ได้ผอ่ นเวลำหรือผ่อนผันกำรปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขในหนังสือสัญญำกำรใช้เงินคืนให้แก่.....................
.............................(2)...................................... ในทุกกรณี โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ
ข้อ 5 หำก .........................(2)................................. ตกเป็ นบุคคลล้มละลำยหรือตำย
หรือกลำยเป็ นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หรือสำบสูญ หรือไปเสียจำกถิน่ ทีอ่ ยูโ่ ดยมิได้แจ้งให้.............
..........................(1)...................................ทรำบ หรือด้วยเหตุอ่นื ๆ อันทำให้...........(2).................
ไม่สำมำรถชำระหนี้ตำมหนังสือสัญญำกำรใช้เงินคืนได้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้...............(1)..................
เรียกร้องเงินทัง้ หมดที.่ ..........................(2).......................................ค้ำงชำระจำกข้ำพเจ้ำได้ทนั ที
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ข้อ 6 ข้ำพเจ้ำขอแสดงทรัพย์สนิ ทีข่ ำ้ พเจ้ำมีอยูโ่ ดยปลอดภำระผูกพัน ดังนี้
(1) ................................................................................
(2) ................................................................................
(3) ................................................................................
ข้ำพเจ้ำจะไม่ก่อหนี้สนิ หรือภำระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สนิ ของข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุ ไว้
ข้ำงต้นตลอดระยะเวลำทีส่ ญ
ั ญำนี้มผี ลบังคับอยู่

ลงชื่อ...........................................ผูค้ ้ำประกัน
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................สำมี/ภริยำ
(..........................................)ผูใ้ ห้ควำมยินยอม
ลงชื่อ...........................................พยำน
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................พยำน
(..........................................)

หมำยเหตุ
(1) หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ ทีส่ งั กัด (เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
(2) ชื่อผูม้ สี ทิ ธิรบั บำเหน็จ/บำนำญ
(3) จำนวนเงินบำเหน็จ หรือจำนวนเงินบำนำญ ถ้ำเป็ นจำนวนเงินบำนำญ
คิดกำหนดระยะเวลำ 3 ปี

