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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรั บบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้ างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่ กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้ างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้ างประจําผู้รับบําเหน็จ
รายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 17/07/2558 13:28
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานปลัดองค์การบริ าหรส่วนตําบล องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จตกทอด เป็ นสิทธิประโยชน์ที่จา่ ยให้ แก่ทายาทของลูกจ้ างประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน
หรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย โดยจะจ่ายบําเหน็จตกทอดเป็ นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือนหรื อ
บําเหน็จพิเศษรายเดือน แล้ วแต่กรณี

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ทายาทหรื อผู้มีสิทธิยื่นเรื่ อง 3 ชัว่ โมง
ขอรับบําเหน็จตกทอด
พร้ อมเอกสารต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่เบิกบําเหน็จรายเดือนหรื อ
บําเหน็จพิเศษรายเดือน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ 3 ถึง 5 วันทํา
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น การ
ตรวจสอบความถูกต้ องแล
ะรวบรวมหลักฐาน เอกสาร
ที่
เกี่ยวข้ องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
หรื อผู้ที่ได้ รับบมอบอํานาจ
พิจารณา
สัง่ จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด

การพิจารณา

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

-

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

-

1 ถึง 2 วันทํา องค์การบริหาร
การ
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

-

องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 1 ถึง 2 วันทํา องค์การบริ หาร
แจ้ งและเบิกจ่ายเงิน
การ
ส่วนตําบล

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ดังกล่าว
ให้ แก่ทายาทหรื อผู้มีสิทธิ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
องค์การบริ หาร
1
บําเหน็จตกทอด ส่วนตําบลบางพระ
1)
ลูกจ้ างประจํา
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
แบบหนังสือ
องค์การบริ หาร
1
แสดงเจตนาระบุ ส่วนตําบลบางพระ
ตัวผู้รับบําเหน็จ อําเภอศรี ราชา
ตกทอด
จังหวัดชลบุรี
2)
ลูกจ้ างประจํา
ของราชการส่วน
ท้ องถิ่น (กรณีไม่
มีทายาทผู้มีสิทธิ)
หนังสือรับรอง
องค์การบริ หาร
1
การใช้ เงินคืนแก่ ส่วนตําบลบางพระ
3)
หน่วยการบริ หาร อําเภอศรี ราชา
ราชการส่วน
จังหวัดชลบุรี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ท้ องถิ่น
สําเนาใบมรณ
บัตร สําเนา
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้เสียชีวิต
สําเนาทะเบียน
สมรส/สําเนา
ทะเบียนหย่าของ
คูส่ มรส
สําเนาใบมรณ
บัตรของทายาทที่
เสียชีวิตแล้ ว
หรื อหนังสือ
รับรองการตาย
หนังสือรับรอง
ความเป็ นบุคคล
คนเดียวกัน หรื อ
เอกสารแสดงการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ ามี)
กรณีชื่อตัว - ชื่อ
สกุลไม่ตรงตาม
เอกสารอ้ างอิง
สําเนาทะเบียน
การรับรองบุตร
หรื อบุตรบุญ
ธรรม หรื อสําเนา
คําพิพากษาของ
ศาลว่าเป็ นบุตร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกฉบับ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

8)

สําเนาทะเบียน
บ้ านของทายาท
ทุกคน

กรมการปกครอง

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
สมรสของบิดา
มารดาผู้เสียชิวิต
หรื อหนังสือ
รับรองว่าสมรส
ก่อนวันที่ 1
ตุลาคม 2478

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ให้ รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ โทรศัพท์. 038-357-506-7
หมายเหตุ (เลขที ่ 38 ม.11 ถ.3144 ต.บางพระ อ.บางพระ จ.ชลบุรี 20110 / www.bangphrachonsao.go.th)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
03/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สถ.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

