คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้ำงประจำผู้รับบำเหน็จรำยเดือนหรือ
บำเหน็จพิเศษรำยเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเขาหลวง อาเภอทุง่ เขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจาที่รับบาเหน็จรายเดือนหรือ
บาเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบาเหน็จตกทอด จ่ายเป็นจานวน 15 เท่าของบาเหน็จรายเดือน หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี
3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ลูกจ้างประจาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับบาเหน็จ
ตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ กรณีมากกว่า 1 คน ให้กาหนดส่วนให้ชัดเจน กรณีมไิ ด้กาหนดส่วนให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับ
ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจาของราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน
7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558
5. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน
้ ผู้
รับคาขอและผู้ยน
ื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยน
ื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบ
ั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยน
ื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนัน
้ เรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามี
ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเขาหลวง อาเภอทุ่งเขา
หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-658-044 โทรสาร 043658-101 Website : tkl.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วัน
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจารับ
บาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

ระยะเวลำ
3 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งเขาหลวง
อาเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ
2)

3)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าทีผ
่ ู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบอานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จตกทอด โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ทายาทหรือผู้
มีสิทธิฯ ต่อไป

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

6 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งเขาหลวง
อาเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

8 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งเขาหลวง
อาเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
แบบคำขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้ำงประจำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ขอรับแบบคาขอรับบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจาที่
หน่วยงานต้นสังกัด)
2)
หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้ำงประจำของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3)
หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด)
4)
ใบมรณบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเขาหลวง อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-658-044 โทรสาร 043658-101 Website : tkl.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
1. แบบคาขอรับบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจา
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งกาหนด)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมต
ั ิ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มอ
ื ประชำชน: การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม) อบต.ทุ่งเขาหลวง โชคชัย สาเนาคู่มือประชาชน 21/10/2015 14:10
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

