คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จตกทอด
(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบำเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจำทีร่ ับบำเหน็จรายเดือนหรือ
บำเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบำเหน็จตกทอด จ่ายเป็นจำนวน 15 เท่าของบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี
3.กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามทีล่ ูกจ้างประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีสทิ ธิรบั บำเห
น็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ กรณีมากกว่า 1 คน ให้กำหนดส่วนให้ชัดเจน
กรณีมิได้กำหนดส่วนให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รบั ในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำของราชการส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
5. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนั้น
ผู้รบั คำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม
หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รบั คำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

6. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พิจารณาคำขอ
และยังไม่นบั ระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิม่ เติมครบถ้วนตามบันทึกสอ
งฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
7.ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริม่ นับหลังจากเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั คำขอตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่า
มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ทายาทหรือผูม้ ีสทิ ธิยื่นเรือ่ งขอรับบำเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีล่ ูกจ้างประจำรับบำเ
หน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

2)

(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่ ังกัด
))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มอี ำนาจพิจารณา
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่ ังกัด
))

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการปกครอ
งท้องถิ่น

6 วัน

กรมส่งเสริมการปกครอ
งท้องถิ่น

ลำดับ
ขั้นตอน
3) การพิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ทรี่ ับมอบอำนาจ

ระยะเวลา
8 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการปกครอ
งท้องถิ่น

พิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ทายาทหรือผู้มสี ิทธิฯ ต่อไป
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่ ังกัด
))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคำขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ขอรับแบบคำขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำทีห่ น่วยงานต้นสังกั
ด)
2) หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำของร
าชการส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่
น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่ว
นท้องถิ่นทีห่ น่วยงานต้นสังกัด)
4) ใบมรณบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - เลขที่ 635 ถนนโพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- โทรศัพท์ : 0-4423-4600 ต่อ 1322, 1324
- สายด่วน : 1132 เทศบาลนครนครราชสีมา - อีเมล์ (E-mail) : info@koratcity.go.th
- เว็บไซด์ : http://www.koratcity.go.th/
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

ลำดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) 1. แบบคำขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ
2.
ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งกำหนด)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
Infographic
ลำดับ
ไม่มีข้อมูล

ชื่อ

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบำเหน็จตกทอด
(กรณีลูกจ้างประจำผูร้ ับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
ชื่อเรียกทั่วไป: หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 วัน
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน ธนวรรณ 27/08/2015 10:15

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอื สำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

