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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้ างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณี ลูกจ้างประจาผูร้ ับบาเหน็จรายเดือนหรื อบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึง
แก่กรรม)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุ มตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ างของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0วั น
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณี ลูกจ้างประจาผูร้ ับบาเหน็จรายเดือนหรื อบาเหน็จพิเศษ
รายเดือนถึงแก่กรรม)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิ ทธิ ประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอดเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจาที่รับบาเหน็จรายเดือน
หรื อบาเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบาเหน็จตกทอดจ่ายเป็ นจานวน 15 เท่าของบาเหน็จรายเดือนหรื อบาเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี
3. กรณี ไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ลูกจ้างประจาของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นระบุให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ รับ
บาเหน็จตกทอดตามหนังสื อแสดงเจตนาฯกรณี มากกว่า 1 คนให้กาหนดส่ วนให้ชดั เจนกรณี มิได้กาหนดส่ วนให้ถือว่าทุก
คนมีสิทธิ ได้รับในอัตราส่ วนที่เท่ากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจาของราชการ
ส่ วนท้องถิ่นตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิ งหาคม 2555
4.องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นื่ คาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
5. กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผยู ้ นื่ คาขอดาเนิ นการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู ้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ทายาทหรื อผูม้ ีสิทธิยนื่ เรื่ อง
ขอรับบาเหน็จตกทอด
พร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจา
รับบาเหน็จรายเดือนหรื อ

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด/
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
แสนตอ

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่
สังกัด)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

บาเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
2)
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ีอานาจ
พิจารณา
การพิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่รับมอบ
อานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จ
3)
ตกทอดโดยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นแจ้งและเบิก
จ่ายเงิน ดังกล่าวให้แก่
ทายาทหรื อผูม้ ีสิทธิ ฯต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วัน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5 วัน

สานักงานปลัด/
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
แสนตอ

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

6 วัน

สานักงานปลัด/
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
แสนตอ

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการ (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคาขอรับ
1
1)
บาเหน็จตกทอด

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคา
ขอรับบาเหน็จตก
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

ลูกจ้ างประจา

2)

3)

4)

หมายเหตุ
ทอดลูกจ้ างประจา
ที่หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั
ผู้รับบาเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้ างประจา
ของราชการส่วน
ท้ องถิ่น (ถ้ ามี)
หนังสือรับรอง
การใช้ เงินคืนแก่
หน่วยการบริ หาร
ราชการส่วน
ท้ องถิ่น

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

ใบมรณบัตร

-

0

1

ฉบับ

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองการ
ใช้ เงินคืนแก่หน่วย
การบริ หาร
ราชการส่วน
ท้ องถิ่นที่
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการ้ องเรียน องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถ.มท.
นายอุทยั ชัยชนะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

