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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแกกรรม)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแกกรรม)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักบริหารการคลังทองถิน่
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับ บําเหน็จ
รายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกกรรม) 26/05/2558 15:14
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ ฝ#ายบริหารการคลัง กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง
ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 110 /ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป8ดใหบริการวันจันทร:ถึงวันศุกร: (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑC วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชนAเกี่ยวกับบําเหน็จตกทอดเปBนสิทธิประโยชนAที่จายใหแกทายาทของลูกจางประจําที่รับบําเหน็จราย
เดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแกความตาย
2. การจายบําเหน็จตกทอดจายเปBนจํานวน 15 เทาของบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนแลวแตกรณี
3. กรณีไมมีทายาทใหจายแกบุคคลตามที่ลูกจางประจําของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นระบุใหเปBนผูมีสิทธิ
รับบําเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ กรณีมากกวา 1 คน ใหกําหนดสวนใหชัดเจนกรณีมิไดกําหนดสวนใหถือวา
ทุกคนมีสิทธิไดรับในอัตราสวนที่เทากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดลูกจางประจําของ
ราชการสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4. องคAการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคAการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิ ารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝIายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยืน่ คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู
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รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยืน่ คําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝIายนัน้ เรียบรอยแลว
7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาทีผ่ ูรับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลววามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หมายเหตุ
ขั้นตอน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ทายาทหรือผูมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จ 3 ชั่วโมง กองคลัง เทศบาล
เอกสาร
ตกทอดพรอมเอกสารตอองคAกรปกครอง
เมืองแมฮองสอน
สวนทองถิ่นที่ลูกจาง ประจํารับบําเหน็จ
รายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
และเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน
2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององคAกร
6 วัน
กองคลัง เทศบาล
ปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบความ
เมืองแมฮองสอน
ถูกตองและรวบรวมหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวของเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
3) การพิจารณา นายกองคAกรปกครองสวนทองถิน่ หรือผูที่
8 วัน
กองคลัง เทศบาล
รับมอบอํานาจพิจารณาสั่งจายเงิน
เมืองแมฮองสอน
บําเหน็จตกทอดโดยองคAกรปกครองสวน
ทองถิ่นแจงและเบิกจายเงินดังกลาวใหแก
ทายาทหรือผูมีสิทธิฯ ตอไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
รายการเอกสารยืนยัน
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ
ที่
หมายเหตุ
ตัวตน
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1) แบบคําขอรับบําเหน็จตก
1
0
ฉบับ ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จตก
ทอดลูกจางประจํา
ทอดลูกจางประจํา ที่กองคลัง
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
2) หนังสือแสดงเจตนาระบุ
1
0
ฉบับ
ตัวผูรับบําเหน็จตกทอด
ลูกจาง ประจําของ
ราชการสวนทองถิ่น (ถามี)
3) หนังสือรับรองการใชเงิน
1
0
ฉบับ ขอรับแบบหนังสือรับรองการ
คืนแกหนวยการบริหาร
ใชเงินคืนแกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
ราชการสวนทองถิ่นที่กองคลัง
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ
ที่
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
4) ใบมรณบัตร
0
1
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หมายเหตุ
-

ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน

ถาการบริการไมเปBนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย: 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอรCม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ไมมีแบบฟอร:ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพC
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตAแลว
อุทัย สุดใหม
ปกรณA จีนาคํา
สมบูรณA ใจเย็น

