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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่ วยพิเศษ (กรณีผ้ ูรับบำนำญส่ วนท้ องถิ่นถึงแก่
กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบาเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผ้ รู ับบานาญส่วนท้ องถิ่นถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื ่องการแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับบาเหน็จตกทอด
2)

พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่ นพ.ศ. 2500

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ มาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2500 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 และพ.ร.ฎ.ว่าด้ วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
46วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับบาเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผ้ รู ับบานาญส่วนท้ องถิ่นถึงแก่
กรรม) เทศบาลตาบลท่าสาป
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการเทศบาลตาบลท่าสาปสานักปลัด/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ที่จา่ ยให้ แก่ทายาทหรื อกรณีไม่มีทายาทจ่ายแก่ผ้ มู ีสิทธิ
ตามที่ผ้ รู ับบานาญแสดงเจตนาไว้ เมื่อผู้รับบานาญปกติหรื อผู้มีสิทธิจะได้ รับบานาญปกติหรื อผู้รับบานาญพิเศษเพราะ
เหตุทพุ พลภาพถึงแก่ความตายโดยจ่ายเงินบาเหน็จตกทอดเป็ นจานวน 30 เท่าของบานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้ องถิ่นโดยหักเงินบาเหน็จดารงชีพที่ได้ รับไปก่อนแล้ ว (ถ้ ามี) ตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นพ.ศ. 2500 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. กรณีเงินช่วยพิเศษจ่ายเป็ นจานวน 3 เท่าของเงินบานาญรวมกับเงินเพิ่มจากเงินบานาญ (ถ้ ามี) และเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบานาญ (ถ้ ามี) โดยจ่ายตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีผ้ รู ับบานาญส่วนท้ องถิ่นถึงแก่
ความตาย (แบบบ.ท.10) แต่ถ้าผู้ตายมิได้ แสดงไว้ ก็ให้ จา่ ยแก่บคุ คลตามข้ อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
เงินบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นพ.ศ. 2546 การขอรับเงินช่วยพิเศษให้ กระทาภายใน 1 ปี นับแต่ผ้ รู ับบานาญ
ถึงแก่ความตาย
3. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
5. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
หมายเหตุ : จะดาเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ทายาทหรื อผู้มีสิทธิรับเงิน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
3 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ

หมำยเหตุ

(หน่วยงาน

3/7

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

บาเหน็จตกทอดและผู้มี
สิทธิรับเงินช่วยพิเศษของ
ผู้รับบานาญส่วนท้ องถิ่นยื่น
คาขอรับบาเหน็จตกทอด
และเงินช่วยพิเศษพร้ อม
เอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นที่รับ
บานาญครัง้ สุดท้ ายเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่สอบสวนบันทึก
ปากคาผู้ยื่นและตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นที่รับ
บานาญ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาและจัดส่งเรื่ องให้
จังหวัดย

15 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ของสานักงาน
21 วัน
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่ได้ รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นและ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ปกครองท้ องถิ่น

หมำยเหตุ

รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่รับ
บานาญ
)

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
จากวันที่ได้ รับ
เรื่ อง
2. หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่รับ
บานาญ
)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 21 วันนับ
จากวันที่
สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

จัดทาคาสัง่ จ่ายฯจานวน 3
ฉบับเสนอผู้วา่ ราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมตั แิ ละ
จังหวัดจัดส่งคาสัง่ จ่ายฯให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ทราบเพื่อดาเนินการแจ้ งให้
ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นผู้มี
สิทธิรับทราบโดยลงลายมือ
ชื่อพร้ อมทังวั
้ นเดือนปี และ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
บาเหน็จให้ ตอ่ ไป

หมำยเหตุ

ท้ องถิ่นจังหวัด
ได้ รับเรื่ อง
2. หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้ องถิ่นจังหวัด
.....(ระบุชื่อ
จังหวัด)
)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 37 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 37 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
แบบขอรับ
3
บำเหน็จตกทอด
1)
(แบบบ.ท.5)

2)

แบบหนังสือ
รับรองกำรใช้ เงิน
คืนแก่ทำง
รำชกำร

3

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบขอรับ
บำเหน็จตกทอดที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
(ขอรับแบบแบบ
หนังสือรับรองกำร
ใช้ เงินคืนแก่ทำง
รำชกำรที่
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ที่

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
(แบบบ.ท.6) โดย
ทำยำทหรื อผู้มี
สิทธิตำมหนังสือ
แสดงเจตนำลง
นำมทุกคนกรณี
เป็ นผู้เยำว์ให้
ผู้ปกครองโดย
ชอบธรรมลงชื่อ
แทน
หนังสือแสดง
เจตนำระบุตวั
ผู้รับบำเหน็จตก
ทอด (เฉพำะ
กรณีไม่มีทำยำท)
แบบคำขอรับเงิน ช่วยพิเศษกรณี
ผู้รับบำนำญส่วน
ท้ องถิ่นถึงแก่
ควำมตำย

หนังสือแสดง
เจตนำระบุตวั
ผู้รับเงินช่วย
พิเศษกรณีผ้ รู ับ
บำนำญถึงแก่
ควำมตำย
(แบบบ.ท.10)

-

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)

3

0

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

3

0

ฉบับ

(ขอรับแบบคำ
ขอรับเงินช่วย
พิเศษกรณีผ้ รู ับ
บำนำญส่วน
ท้ องถิ่นถึงแก่
ควำมตำยที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
-
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ที่
6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
(ถ้ ำมี)
ใบมรณบัตร

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนเทศบาลตาบลท่าสาปสานักปลัดฝ่ ายอานวยการโทรศัพท์ 073-362-485
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบขอรับบาเหน็จตกทอด (แบบบ.ท.5), แบบหนังสือรับรองการใช้ เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบบ.ท.6), แบบ
คาขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผ้ รู ับบานาญส่วนท้ องถิ่นถึงแก่ความตาย
-

19. หมำยเหตุ
-
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