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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินช่ วยพิเศษ (กรณีผ้ รู ับบํานาญส่ วนท้ องถินถึงแก่
กรรม)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัดสุพรรณบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผ้ รู ับบํานาญส่วนท้ องถินถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื องการแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับบําเหน็จตกทอด
2)

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ นพ.ศ. 2500

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา มาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิน
พ.ศ. 2500 แก้ ไขเพิมเติมโดย (ฉบับที 5) พ.ศ. 2530 และพ.ร.ฎ.ว่าด้ วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองทีดีพ.ศ. 2546
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
46วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชนการขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผ้ รู ับ
บํานาญส่วนท้ องถินถึงแก่กรรม) สุภารัตน์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการองค์การบริ หารส่วนตําบลบางปลาม้าหมู่ 5 ตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจังหวัด
สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3545-7205 โทรสาร. 0-3545-7205 เว๊บไซต์ www.bangplama.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้ แก่ทายาทหรือกรณีไม่มีทายาทจ่ายแก่ผ้ มู สี ิทธิ
ตามทีผู้รับบํานาญแสดงเจตนาไว้ เมือผู้รับบํานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้ รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะ
เหตุทพุ พลภาพถึงแก่ความตายโดยจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดเป็ นจํานวน 30 เท่าของบํานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้ องถินโดยหักเงินบําเหน็จดํารงชีพทีได้ รับไปก่อนแล้ ว (ถ้ ามี) ตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถินพ.ศ. 2500 และทีแก้ ไขเพิมเติม
2. กรณีเงินช่วยพิเศษจ่ายเป็ นจํานวน 3 เท่าของเงินบํานาญรวมกับเงินเพิมจากเงินบํานาญ (ถ้ ามี) และเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ ามี) โดยจ่ายตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีผ้ รู บั บํานาญส่วนท้ องถินถึงแก่
ความตาย (แบบบ.ท.10) แต่ถ้าผู้ตายมิได้ แสดงไว้ กใ็ ห้ จ่ายแก่บคุ คลตามข้ อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถินพ.ศ. 2546 การขอรับเงินช่วยพิเศษให้ กระทําภายใน 1 ปี นับแต่ผ้ รู ับบํานาญ
ถึงแก่ความตาย
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนัน
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรียบร้ อยแล้ ว
5. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริมนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
หมายเหตุ : จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

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

การตรวจสอบเอกสาร

ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงิน 3 ชัวโมง
บําเหน็จตกทอดและผู้มี
สิทธิรับเงินช่วยพิเศษของ
ผู้รับบํานาญส่วนท้ องถินยืน
คําขอรับบําเหน็จตกทอด
และเงินช่วยพิเศษพร้ อม
เอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินทีรับ
บํานาญครังสุดท้ ายเพือให้
เจ้ าหน้ าทีสอบสวนบันทึก
ปากคําผู้ยืนและตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินทีรับ
บํานาญ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที
เกียวข้ องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณาและจัดส่งเรืองให้
จังหวัดย

15 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ปลาม้ าอําเภอ
บางปลาม้ า
จังหวัด
สุพรรณบุรี

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีของสํานักงาน
21 วัน
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิน
จังหวัดตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทีได้ รับจากองค์กร

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ปลาม้ าอําเภอ
บางปลาม้ า

1)

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีรับ
บํานาญ
)

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
จากวันทีได้ รบั
เรือง
2. หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีรับ
บํานาญ
)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 21 วันนับ
จากวันที
สํานักงานส่งเสริม
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ปกครองส่วนท้ องถินและ
จัดทําคําสังจ่ายฯจํานวน 3
ฉบับเสนอผู้วา่ ราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมตั ิและ
จังหวัดจัดส่งคําสังจ่ายฯให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ทราบเพือดําเนินการแจ้ งให้
ข้ าราชการส่วนท้ องถินผู้มี
สิทธิรับทราบโดยลงลายมือ
ชือพร้ อมทังวันเดือนปี และ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
บําเหน็จให้ ตอ่ ไป

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
จังหวัด
สุพรรณบุรี

หมายเหตุ

การปกครอง
ท้ องถินจังหวัด
ได้ รับเรือง
2. หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
สํานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้ องถินจังหวัด
.....(ระบุชือ
จังหวัด)
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 37 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบขอรับ
3
บําเหน็จตกทอด
1)
(แบบบ.ท.5)

2)

แบบหนังสือ
รับรองการใช้ เงิน
คืนแก่ทาง

3

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบขอรับ
บําเหน็จตกทอดที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
(ขอรับแบบแบบ
หนังสือรับรองการ
ใช้ เงินคืนแก่ทาง
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ที

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ราชการ
(แบบบ.ท.6) โดย
ทายาทหรือผู้มี
สิทธิตามหนังสือ
แสดงเจตนาลง
นามทุกคนกรณี
เป็ นผู้เยาว์ให้
ผู้ปกครองโดย
ชอบธรรมลงชือ
แทน
หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั
ผู้รับบําเหน็จตก
ทอด (เฉพาะ
กรณีไม่มีทายาท)
แบบคําขอรับเงิน ช่วยพิเศษกรณี
ผู้รับบํานาญส่วน
ท้ องถินถึงแก่
ความตาย

หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั
ผู้รับเงินช่วย
พิเศษกรณีผ้ รู ับ
บํานาญถึงแก่
ความตาย

-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ราชการที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)

3

0

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

3

0

ฉบับ

(ขอรับแบบคํา
ขอรับเงินช่วย
พิเศษกรณีผ้ รู ับ
บํานาญส่วน
ท้ องถินถึงแก่
ความตายที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-
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ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
(แบบบ.ท.10)
(ถ้ ามี)
ใบมรณบัตร

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

3

ฉบับ

หมายเหตุ

-

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
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการสํานักบริหารการคลังท้ องถินกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถินทีอยู.่ ....หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069
หมายเหตุ(องค์การบริ หารส่วนตําบลบางปลาม้าหมู่ 5 ตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
72150
โทร. 0-3545-7205 โทรสาร. 0-3545-7205 เว๊บไซต์ www.bangplama.go.th)
2) 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)
แบบขอรับบําเหน็จตกทอด (แบบบ.ท.5), แบบหนังสือรับรองการใช้ เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบบ.ท.6), แบบ
คําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผ้ รู ับบํานาญส่วนท้ องถินถึงแก่ความตาย
-
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19. หมายเหตุ
02/09/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัด
สุพรรณบุรีสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

