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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้ างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่ กรรม)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัดสุพรรณบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้ างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้ างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) อบต.บางปลาม้ าสุภารัตน์สําเนาคูม่ ือประชาชน 21/07/2015 22:15
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการองค์การบริ หารส่วนตําบลบางปลาม้า 10/2 หมู่ที 5 ตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์/โทรสาร :
0-3545-7204-5 website: www.bangplama.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้ แก่ทายาทของลูกจ้ างประจําทีรับบําเหน็จรายเดือน
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนทีถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบําเหน็จตกทอดจ่ายเป็ นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล้ วแต่กรณี
3. กรณีไม่มีทายาทให้ จ่ายแก่บคุ คลตามทีลูกจ้ างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ 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.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนัน
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรียบร้ อยแล้ ว
7. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริมนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ทายาทหรือผู้มีสิทธิยืนเรือง 3 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร

หมายเหตุ

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ขอรับบําเหน็จตกทอดพร้ อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีลูกจ้ างประจํา
รับบําเหน็จรายเดือนหรือ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้ องและ
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ทีเกียวข้ องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้ องถินหรือผู้ทีรับมอบ
อํานาจ
พิจารณาสังจ่ายเงิน
บําเหน็จตกทอดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินแจ้ ง
และเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว
ให้ แก่ทายาทหรือผู้มีสทิ ธิฯ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
ส่วนตําบลบาง
ปลาม้ าอําเภอ
บางปลาม้ า
จังหวัด
สุพรรณบุรี

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ปลาม้ าอําเภอ
บางปลาม้ า
จังหวัด
สุพรรณบุรี

-

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ปลาม้ าอําเภอ
บางปลาม้ า
จังหวัด
สุพรรณบุรี

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ต่อไป

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
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
หน่วยการบริหาร
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
การบริหาร
ราชการส่วน
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ที

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ใบมรณบัตร

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ท้ องถินที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาม้ าอ.บางปลาม้ าจ.สุพรรณบุรี 10/2 ม. 5 ต.บางปลา
ม้ าอ.บางปลาม้ าจ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 035-457205 โทรสาร 035-457205 ต่อ 120
www.bangplama.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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 ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้ างประจํา 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้ เงินคืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้ องถิน (ตามรูปแบบทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินแต่ละแห่งกําหนด)
-

19. หมายเหตุ
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02/09/2558
หัวหน้ าหน่วยงานไม่อนุมตั ิ
(Reviewer rejected)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัด
สุพรรณบุรีสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

