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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้ างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรื อบาเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่ กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้ างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรื อบาเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้ างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรื อบาเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมื อง จังหวัดพะเยา/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 วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ที่จา่ ยให้ แก่ทายาทของลูกจ้ างประจาที่รับบาเหน็จรายเดือน
หรื อบาเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
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 ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ทายาทหรื อผู้มีสิทธิยื่นเรื่ อง 3 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ

หมายเหตุ

(เทศบาลตาบล
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ขอรับบาเหน็จตกทอดพร้ อม

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ปกครองท้ องถิ่น

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

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

แม่ปืม อาเภอ
เมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

(เทศบาลตาบล
แม่ปืม อาเภอ
เมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

(เทศบาลตาบล
แม่ปืม อาเภอ
เมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา)

ตรวจสอบความถูกต้ องและ
รวบรวมหลักฐาน เอกสาร

2)

หมายเหตุ

ที่เกี่ยวข้ องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

การพิจารณา

3)

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

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ให้ แก่ทายาทหรื อผู้มีสิทธิฯ
ต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคาขอรับ
1
บาเหน็จตกทอด
1) ลูกจ้ างประจา

2)

3)

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

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคา
ขอรับบาเหน็จตก
ทอดลูกจ้ างประจา
ที่หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองการ
ใช้ เงินคืนแก่หน่วย
การบริ หาร
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ท้ องถิ่น

4)

ใบมรณบัตร

-

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ราชการส่วน
ท้ องถิ่นที่
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ สานักงานเทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา เบอร์ โทร.0-5442-8087 หรื อทาง www.maepuem.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบคาขอรับบาเหน็จตกทอดลูกจ้ างประจา 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้ เงินคืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้ องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แต่ละแห่งกาหนด)
-

19. หมายเหตุ
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วันที่พมิ พ์
สถานะ

27/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

