คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ : การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือน
หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือน

หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
๒.
๓.
๔.
๕.

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ ในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
๑)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลู กจ้างของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา : ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : ๙. ข้อมูลสถิติ :
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน : จานวนคาขอที่มากที่สุด : จานวนคาขอที่น้อยที่สุด : ๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จ รายเดื อน

หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
๑)สถานที่ให้บริการ
กองคลัง (ฝ่ายบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ) ชั้น ๒
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๓ ต่อ ๒๑๑
โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๑๑๕๘ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
๒)ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(มีพักเที่ยง)
-/๑๒.หลักเกณฑ์

-๒๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ ที่จ่ายให้แก่ทายาทหรือกรณี ไม่ มีทายาทจ่ายแก่
ผู้มีสิทธิตามที่ลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดื อนแสดงเจตนาไว้เ มื่อลู กจ้างประจา
ผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนเพราะเหตุทุ พพลภาพถึงแก่ความตายโดยจ่ายเงินบาเหน็จ ตก
ทอดเป็นจานวน ๑๕ เท่าของบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๕ ข้อ ๑๓/๔
ผู้มสี ิทธิได้รับเงินบาเหน็จตกทอดเงินบาเหน็จตกทอดจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิ ทธิดังนี้
๑. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับ ๒ ส่วนถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปให้ได้รับ ๓ ส่วน
๒. สามีหรือภริยาให้ได้รับ ๑ ส่วน
๓. บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ ๑ ส่วน
ในกรณีไม่มีทายาทข้อใดหรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่ง เงินดั งกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิท ธิใน
ข้อที่เหลืออยู่
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามข้อที่เหลืออยู่ให้จ่ายแก่บุค คลซึ่งผู้ ตายได้แสดงเจตนาไว้ ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด
ในกรณีไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาหรือบุ คคลนั้นได้ตายไปก่ อนให้สิทธิ ในบาเหน็จตก
ทอดยุติลง
งบประมาณในการจ่ายเงินบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจา
๑. กรณีลูกจ้างประจาภารโรงโรงเรียนลูกจ้างประจาภารโรงโรงเรียนถ่ายโอนเบิกจ่ายจากเงิน
อุดหนุน
๒. กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. กรณีลูกจ้างประจา (ถ่ายโอน) เฉพาะส่วนที่รัฐบาลเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนส่วนที่ท้องถิ่นรับภาระ
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสั่งจ่ายบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลู กจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอานาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-/๑๓.ขั้นตอน…

-๓๑๓.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่วนงาน /
ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ให้บริการ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบ
เอกสาร

ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินบาเหน็จ ๑ ชั่วโมง
ตกทอดของผู้รับบาเหน็จรายเดือน
หรือผู้รับบาเหน็จพิเศษรายเดือน
ยื่นคาขอรับบาเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารหลักฐานต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่รับบาเหน็จรายเดือน
หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนครั้ง
สุดท้าย

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสอบสวนบันทึกปากคาผู้ยนื่
และตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน

๑ ชั่วโมง

กรมส่งเสริม กองคลัง ฝ่ายบาเหน็จ)
การปกครอง บานาญและสวัสดิการ)
ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
จังหวันครศรีธรรมราช

การลงนาม/
เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐาน
คณะกรรมการมี ที่เกี่ยวข้องจัดทาคาสั่งจ่ายเงินฯ
เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
๓) มติ
จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๕ วัน

กรมส่งเสริม กองคลัง ฝ่ายบาเหน็จ)
การปกครอง บานาญและสวัสดิการ)
ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
จังหวันครศรีธรรมราช

๕ วัน

กรมส่งเสริม กองคลัง (ฝ่ายบาเหน็จ
การปกครอง บานาญและสวัสดิการ)
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช)

๑)

๒)

๔)

แจ้งให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
บาเหน็จตกทอดรับทราบและ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

กรมส่งเสริม กองคลัง ฝ่ายบาเหน็จ)
การปกครอง บานาญและสวัสดิการ)
ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
จังหวันครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๒๐ วัน
-/๑๔.งานบริการ...

-๔๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้น ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ๒๐ วัน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น คาขอ
๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครั ฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
๑ แบบคาขอรับบาเหน็จ
ตกทอดลูกจ้างประจา

๒ แบบหนังสื อรับรองการ
ใช้ เงิ นคืนแก่ทางราชการ
โดยทายาทหรือผู้ มีสิทธิ
ตามหนังสื อแสดงเจตนา
ลงนามทุกคนกรณี เป็ น
ผู้ เยาว์ให้ ผ้ ู ปกครองโดย
ชอบธรรมลงชื่อแทน
๓ แบบหนังสื อแสดงเจตนา
ระบุตวั ผู้ รบั บาเหน็จ
ตกทอด(แบบ ๑)
(เฉพาะกรณี ไม่มี
ทายาท)
๔ สาเนาใบมรณบัตร
๕ สาเนาทะเบียนบ้ าน
๖ สาเนาบัตรประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
๑

จานวนเอกสาร
สาเนา
๐

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ขอรับแบบคา
ขอรับบาเหน็จ
ปกติหรือบาเหน็จ
รายเดือนลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
ฉบับ

-

๑

๐

-

๑

๐

ฉบับ

-

๐
๐
๐

๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-/๑๕.๒) เอกสาร…

ที่

-๔๑๕.๒) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ผู้ออก
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

ไม่พบเอกสารอื่นๆสาหรับยื่นเพิ่มเติม
แบบค
๑๖.านวณการตรวจสอบบ
ค่าธรรมเนียม าเหน็จบาเหน็จ/
๑)ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม : 0 บาท
หมายเหตุ ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
๑
๑) ช่องทางการร้องเรียน : ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติด ต่อเพื่อ
๐
ร้องเรียนได้ที่กองคลัง (ฝ่ายบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ) ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๓ ต่อ ๒๑๑
ฉบับ
หมายเหตุ ๒) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th /
ตู้ปณ.๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑) แบบคาขอรับบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจา
๒) แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๑๙. หมายเหตุ -

