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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอรั บบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้ างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่ กรรม)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนสักอําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื.อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้ างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนสักอําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที.ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที.เกี.ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน; ที.ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที.กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที.กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี.ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที.มากที.สุด 0
จํานวนคําขอที.น้อยที.สุด 0
10. ชื.ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้ างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนสัก
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ- องค์การบริ หารส่วนตํ าบลดอนสัก 114 หมู่9 ตําบลดอนสักอํ าเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์
ธานี โทร 077-371857/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท างราชการกํ าหนด) ตัง0 แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื.อนไข(ถ้ ามี) ในการยื.นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

2/6

1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้ แก่ทายาทของลูกจ้ างประจําทีรับบําเหน็จรายเดือน
หรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนทีถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบําเหน็จตกทอดจ่ายเป็ นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล้ วแต่กรณี
3. กรณีไม่มีทายาทให้ จา่ ยแก่บคุ คลตามทีลูกจ้ างประจําของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถินระบุให้ เป็ นผู้มีสิทธิรับ
บําเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณีมากกว่า 1 คนให้ กําหนดส่วนให้ ชดั เจนกรณีมิได้ กําหนดส่วนให้ ถือว่าทุก
คนมีสิทธิได้ รับในอัตราส่วนทีเท่ากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับบําเหน็จตกทอดลูกจ้ างประจําของราชการ
ส่วนท้ องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.5/ว 4061 ลงวันที 30 สิงหาคม 2555
4.องค์การบริ หารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
5. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนันE
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
E ยบร้ อยแล้ ว
7. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขัน; ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที.รับผิดชอบ
ที.

ประเภทขัน; ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน; ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ทายาทหรื อผู้มีสิทธิยืนเรื อง 3 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที.
รั บผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
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ที.

ประเภทขัน; ตอน

รายละเอียดของขัน; ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ขอรับบําเหน็จตกทอดพร้ อม

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที.
รั บผิดชอบ
ปกครองท้ องถิน

เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีลูกจ้ างประจํา
รับบําเหน็จรายเดือนหรื อ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้ องถินหรื อผู้ทีรับมอบ
อํานาจ
พิจารณาสังจ่ายเงิน
บําเหน็จตกทอดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินแจ้ ง
และเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว
ให้ แก่ทายาทหรื อผู้มีสิทธิฯ

รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินที
สังกัด
)

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินที
สังกัด
)

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินที
สังกัด
)

ตรวจสอบความถูกต้ องและ
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ทีเกียวข้ องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

2)

3)

เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

หมายเหตุ
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ที.

ประเภทขัน; ตอน

รายละเอียดของขัน; ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที.
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ต่อไป

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ; ่ านการดําเนินการลดขัน; ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
E
บตั ริ าชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื.นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที.ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที.
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
1
บําเหน็จตกทอด
1) ลูกจ้ างประจํา

2)

3)

หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั
ผู้รับบําเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้ างประจํา
ของราชการส่วน
ท้ องถิน (ถ้ ามี)
หนังสือรับรอง
การใช้ เงินคืนแก่
หน่วยการบริ หาร
ราชการส่วน
ท้ องถิน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จตก
ทอดลูกจ้ างประจํา
ทีหน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองการ
ใช้ เงินคืนแก่หน่วย
การบริ หาร
ราชการส่วน
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ที.

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ใบมรณบัตร

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ท้ องถินที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

15.2) เอกสารอื.น ๆ สําหรั บยื.นเพิ.มเติม
ที.

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื.นเพิ.มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน-องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนสัก โทรศัพท์...077-371857
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที  1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที  1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้ างประจํา 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้ เงินคืนแก่หน่วยการ
บริ หารราชการส่วนท้ องถิน (ตามรูปแบบทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินแต่ละแห่งกําหนด)
-

19. หมายเหตุ
-
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วันที.พมิ พ์
สถานะ

28/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั E 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนสัก
อําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

