
คู่มือส าหรับประชาชน 
งานท่ีให้บริการ : การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 

หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

๑.  ชื่อกระบวนงาน :  การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 
                         หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
๒.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
๔.  หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ  
๕.  กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

          ๑)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
๗.  พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถิ่น  
๘.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : - 
 ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ :  - 
๙.  ข้อมูลสถิติ : 
      จ านวนเฉล่ียต่อเดือน : - 
      จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด : - 
      จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด : -  

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  :  การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน
หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
          ๑)สถานท่ีให้บริการ  
           กองคลัง (ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ) ชั้น ๒ 
           โทรศัพท์  ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๓ ต่อ ๒๑๑  
               โทรสาร   ๐-๗๕๓๔-๑๑๕๘ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

     ๒)ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

            เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    

          (มีพักเที่ยง) 

 

-/๑๒.หลักเกณฑ์ 



     -๒- 
 

๑๒.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
        สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทหรือกรณีไม่มีทายาทจ่ายแก่
ผู้มีสิทธิตามที่ลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนแสดงเจตนาไว้เม่ือลูกจ้างประจ า
ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายโดยจ่ายเงินบ าเหน็จตก
ทอดเป็นจ านวน ๑๕ เท่าของบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๕ ข้อ ๑๓/๔ 
        ผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จตกทอดเงินบ าเหน็จตกทอดจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิดังนี้ 
             ๑. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับ ๒ ส่วนถ้าผู้ตายมีบุตรต้ังแต่ ๓ คนขึ้นไปให้ได้รับ ๓ ส่วน 
             ๒. สามีหรือภริยาให้ได้รับ ๑ ส่วน 
             ๓. บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ ๑ ส่วน 
        ในกรณีไม่มีทายาทข้อใดหรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิใน  
ข้อที่เหลืออยู่ 
        ในกรณีที่ไม่มีทายาทท้ังสามข้อที่เหลืออยู่ให้จ่ายแก่บุคคลซ่ึงผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด 
        ในกรณีไม่มีทายาทและบุคคลซ่ึงผู้ตายได้แสดงเจตนาหรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิในบ าเหน็จตก
ทอดยุติลง 
        งบประมาณในการจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า 
             ๑. กรณีลูกจ้างประจ าภารโรงโรงเรียนลูกจ้างประจ าภารโรงโรงเรียนถ่ายโอนเบิกจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 
             ๒. กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ๓. กรณีลูกจ้างประจ า (ถ่ายโอน) เฉพาะส่วนที่รัฐบาลเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนส่วนที่ท้องถิ่นรับภาระ 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             การสั่งจ่ายบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอ านาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 

-/๑๓.ขั้นตอน… 
 



-๓- 
๑๓.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
       

ท่ี 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน  /

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จ

ตกทอดของผู้รับบ าเหน็จรายเดือน

หรือผู้รับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน

ยื่นค าขอรับบ าเหน็จตกทอดพร้อม

เอกสารหลักฐานต่อองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดที่รับบ าเหน็จรายเดือน

หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนคร้ัง
สุดท้าย 

๑ ชั่วโมง กรมส่งเสริม

การปกครอง
ท้องถิ่น 

กองคลัง  )ฝ่ายบ าเหน็จ

บ านาญและสวัสดิการ) 

องค์การบริหารส่วน

จังหวันครศรีธรรมราช 

 

๒) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสอบสวนบันทึกปากค าผู้ยืน่

และตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐาน 

๑ ชั่วโมง กรมส่งเสริม

การปกครอง
ท้องถิ่น 

กองคลัง  )ฝ่ายบ าเหน็จ

บ านาญและสวัสดิการ) 

องค์การบริหารส่วน

จังหวันครศรีธรรมราช 

๓) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมี
มติ 

 

เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องจัดท าค าสั่งจ่ายเงินฯ

เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๑๕ วัน กรมส่งเสริม

การปกครอง
ท้องถิ่น 

กองคลัง  )ฝ่ายบ าเหน็จ

บ านาญและสวัสดิการ) 

องค์การบริหารส่วน

จังหวันครศรีธรรมราช 

 

๔) 

- 

 

แจ้งให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงิน

บ าเหน็จตกทอดรับทราบและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป 

 

๕ วัน กรมส่งเสริม

การปกครอง
ท้องถิ่น 

กองคลัง  (ฝ่ายบ าเหน็จ

บ านาญและสวัสดิการ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช) 

 

     ระยะเวลาด าเนินการรวม ๒๐ วัน 
 

-/๑๔.งานบริการ... 



-๔- 

๑๔.   งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
        ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ๒๐ วัน 
๑๕.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

      ๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จ านวนเอกสาร จ านวนเอกสาร หน่วยนับ 
หมายเหตุ 

ยืนยันตัวตน ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง ส าเนา เอกสาร 

๑ แบบค าขอรับบ าเหน็จ 
ตกทอดลูกจ้างประจ า 
 

- ๑ ๐ ฉบับ (ขอรับแบบค า
ขอรับบ าเหน็จ
ปกติหรือบ าเหน็จ
รายเดือนลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด) 

๒ แบบหนงัสือรบัรองการ
ใช้เงินคืนแก่ทางราชการ
โดยทายาทหรือผู้มีสิทธิ
ตามหนงัสือแสดงเจตนา
ลงนามทุกคนกรณีเป็น
ผู้เยาว์ให้ผู้ปกครองโดย
ชอบธรรมลงชื่อแทน 

- ๑ ๐ ฉบับ  

๓ แบบหนงัสือแสดงเจตนา
ระบุตวัผู้รบับ าเหน็จ   
ตกทอด(แบบ ๑) 
(เฉพาะกรณีไม่มี
ทายาท) 

- ๑ ๐ ฉบับ  

๔ ส าเนาใบมรณบตัร  - ๐ ๑ ฉบับ  

๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน  - ๐ ๑ ฉบับ  

๖ ส าเนาบตัรประชาชน  - ๐ ๑ ฉบับ  

 
 

-/๑๕.๒) เอกสาร… 
  
 



 
  -๔- 

      ๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

 

๑๖.  ค่าธรรมเนียม 

๑)ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม : 0 บาท 

  หมายเหตุ  - 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
  ๑) ช่องทางการร้องเรียน : ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือ
ร้องเรียนได้ที่กองคลัง  (ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ) ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์  ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๓  ต่อ  ๒๑๑ 
          หมายเหตุ - 
          ๒) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
          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) แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า 
          ๒) แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืนๆส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

แบบค านวณการตรวจสอบบ าเหน็จบ าเหน็จ/ 

 

- 

๑ 

๐ 

ฉบับ 

- 

๑๙.   หมายเหตุ  - 
 


