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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้ ำงประจำผู้รับบำเหน็จรำยเดือนหรื อบำเหน็จ
พิเศษรำยเดือนถึงแก่ กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้ างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรื อบาเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 20/07/2015 19:59
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลตาบลบางเสร่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ที่จา่ ยให้ แก่ทายาทของลูกจ้ างประจาที่รับบาเหน็จรายเดือน
หรื อบาเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
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2. การจ่ายบาเหน็จตกทอด จ่ายเป็ นจานวน 15 เท่าของบาเหน็จรายเดือน หรื อบาเหน็จพิเศษรายเดือน แล้ วแต่กรณี
3. กรณีไม่มีทายาทให้ จา่ ยแก่บคุ คลตามที่ลกู จ้ างประจาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นระบุให้ เป็ นผู้มีสิทธิรับ
บาเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ กรณีมากกว่า 1 คน ให้ กาหนดส่วนให้ ชดั เจน กรณีมิได้ กาหนดส่วนให้ ถือว่า
ทุกคนมีสิทธิได้ รับในอัตราส่วนที่เท่ากัน ตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับบาเหน็จตกทอดลูกจ้ างประจาของ
ราชการส่วนท้ องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
5. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
7. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ทายาทหรื อผู้มีสิทธิยื่นเรื่ อง 3 ชัว่ โมง
ขอรับบาเหน็จตกทอดพร้ อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมำยเหตุ

(หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ส่วนท้ องถิ่นที่ลกู จ้ างประจา
รับบาเหน็จรายเดือนหรื อ
บาเหน็จพิเศษรายเดือน
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

สังกัด(งานการ
เจ้ าหน้ าที่ สานัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบล
บางเสร่ อาเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี)
)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้ องและ
รวบรวมหลักฐาน เอกสาร
2)
ที่เกี่ยวข้ องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

การพิจารณา

3)

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้ องถิ่นหรื อผู้ที่รับมอบ
อานาจ
พิจารณาสัง่ จ่ายเงิน
บาเหน็จตกทอด โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นแจ้ ง
และเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว
ให้ แก่ทายาทหรื อผู้มีสิทธิฯ

หมำยเหตุ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

(หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่
สังกัด(งานการ
เจ้ าหน้ าที่ สานัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบล
บางเสร่ อาเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี)
)
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่
สังกัด(งานการ
เจ้ าหน้ าที่ สานัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบล
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ต่อไป

หมำยเหตุ

บางเสร่ อาเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี)
)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
แบบคำขอรับ
1
บำเหน็จตกทอด
ลูกจ้ ำงประจำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

1)

2)

หนังสือแสดง
เจตนำระบุตวั
ผู้รับบำเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้ ำงประจำ
ของรำชกำรส่วน

1

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จตก
ทอดลูกจ้ ำงประจำ
ที่หน่วยงำนต้ น
สังกัด(งำนกำร
เจ้ ำหน้ ำที่ สำนัก
ปลัดเทศบำล
เทศบำลตำบล
บำงเสร่ อำเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี))
((งำนกำร
เจ้ ำหน้ ำที่ สำนัก
ปลัดเทศบำล
เทศบำลตำบล
บำงเสร่ อำเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี))
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ท้ องถิ่น (ถ้ ำมี)
หนังสือรับรอง
กำรใช้ เงินคืนแก่
หน่วยกำรบริ หำร
รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่น

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

3)

4)

ใบมรณบัตร

-

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองกำร
ใช้ เงินคืนแก่หน่วย
กำรบริ หำร
รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด(งำนกำร
เจ้ ำหน้ ำที่ สำนัก
ปลัดเทศบำล
เทศบำลตำบล
บำงเสร่ อำเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี))
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน งานการเจ้ าหน้ าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โทรศัพท์ 0 3843 6139 ต่อ 116 หรื อเว็บไซด์ www.bangsaray.go.th
หมายเหตุ -
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
1. แบบคาขอรับบาเหน็จตกทอดลูกจ้ างประจา 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้ เงินคืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้ องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แต่ละแห่งกาหนด)
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

21/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

