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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้ำงประจำผู้รับบำเหน็จรำยเดือนหรือบำเหน็จ
พิเศษรำยเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้างประจาผูร้ บั บาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมตั ิ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้างประจาผูร้ บั บาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) เทศบาลนครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอด เป็ นสิทธิประโยชน์ท่จี ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจาที่รบั บาเหน็จราย
เดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบาเหน็จตกทอดจ่ายเป็ นจานวน 15 เท่าของบาเหน็จรายเดือน หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี
3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บคุ คล ตามที่ลกู จ้างประจาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็ นผูม้ ีสิทธิรบั
บาเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณีมากกว่า 1 คน ให้กาหนดส่วนให้ชดั เจน กรณีมิได้กาหนดส่วนให้ถือว่า
ทุกคนมีสิทธิได้รบั ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั บาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจาของ
ราชการส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่นื คาขอทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
5. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ่ืนคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ าย และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลา
ให้ผยู้ ่นื คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ่นื คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูร้ บั คาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คาขอตรวจสอบคาขอ และรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ทายาทหรือผูม้ ีสิทธิย่ืนเรื่อง 3 ชั่วโมง
ขอรับบาเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ลกู จ้างประจา
1)
รับบาเหน็จรายเดือนหรือ
บาเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
2)
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ีอานาจ
พิจารณา
การพิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผูท้ ่รี บั มอบ
อานาจ พิจารณาสั่ง
จ่ายเงินบาเหน็จตกทอดโดย
3)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ทายาทหรือผู้
มีสิทธิฯต่อไป
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 15 วัน

หมำยเหตุ
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
แบบคำขอรับ
1
บำเหน็จตกทอด
1) ลูกจ้ำงประจำ

2)

3)

4)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หนังสือแสดง
เจตนำระบุตวั
ผูร้ บั บำเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้ำงประจำ
ของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (ถ้ำมี)
หนังสือรับรอง
กำรใช้เงินคืนแก่
หน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

ใบมรณบัตร

0

1

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จตก
ทอดลูกจ้ำงประจำ
ที่หน่วยงำนต้น
สังกัด)
-

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองกำร
ใช้เงินคืนแก่หน่วย
กำรบริหำร
รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงำนต้น
สังกัด)
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
1. แบบคาขอรับบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจา 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกาหนด)
19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ

