
คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ

พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจ ําทีรับ

บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนทีถึงแก่ความตาย 

 

2. การจ่ายบําเหน็จตกทอด จ่ายเป็นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน 

แล้วแต่กรณี 

 

3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามทีลูกจ้างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินระบุให้

เป็นผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ กรณีมากกว่า 1 คน ให้กําหนดส่วนให้ชัดเจน 

กรณีมิได้กําหนดส่วนให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนทีเท่ากัน ตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุ

ตัวผู ้รับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 

0808.5/ว 4061 ลงวันที 30 สิงหาคม 2555 

 

4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ยืน

คําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 

5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/

เพิมเติมได้ในขณะนั น ผู ้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน



ร่วมกัน พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู ้ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติม หากผู้ ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/

เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู ้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

6. พนักงานเจ้าหน้าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ ยืนคําขอจะ

ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั นเรียบร้อยแล้ว 

 

7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริมนับหลังจากเจ้าหน้าทีผู ้ รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานทีให้บริการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1)   

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 

จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ

กําหนด) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก

เทียง) 

 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

 

ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ทายาทหรือผู้มีสิทธิยืนเรืองขอรับบําเหน็จตกทอด

3 ชั วโมง เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 



ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

พร้อม  

เอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินที

ลูกจ้างประจํารับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษ

รายเดือน และเจ้าหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสารหลักฐาน 

 

 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินทีสังกัด 

))  

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าทีผู ้ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน  

ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร

  

ทีเกียวข้องเสนอผู้มีอ ํานาจพิจารณา 

 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินทีสังกัด 

))  

6 ว ัน เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

3) การพิจารณา 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือผู้ทีรับมอบ

อํานาจ   

พิจารณาสังจ่ายเงินบําเหน็จตกทอด โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถินแจ้งและเบิกจ่ายเงิน

8 วัน เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 



ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

 ดังกล่าวให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิฯ ต่อไป  

 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินทีสังกัด 

))  

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา

ทีหน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

2) 

 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด

ลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องถิน (ถ้าม)ี 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถินทีหน่วยงานต้นสังกัด) 

- 



ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

4) 

 

ใบมรณบัตร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ร้องเรียนต่อสํานักปลัดเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1 ) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

2) ร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

3) ร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมอําเภอขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (โทร. 055 - 779250))  

4) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้  

ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  



 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู ่มือการกรอก 

ลําดับ ชือแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา  2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิน (ตามรูปแบบทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แต่ละแห่งกําหนด) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

ชือกระบวนงาน: การขอรับบําเหนจ็ตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู ้ รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษ

รายเดือนถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมติั  

กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 

2542 

 

ระดับผลกระทบ: บริการทั วไป  

พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

ข้อมูลสําหร ั บเจ้าหน้าท ี 



กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 ว ัน  

ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 0  

 จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0  

 จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0  

ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู ้ รับบําเหน็จรายเดือนหรือ

บําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี สําเนาคู่มือประชาชน 23/08/2015 12:38  

 

 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ว ันทีเผยแพร่คู่มือ: - 


