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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับราชการครบ 6 
เดือนบริบูรณ์ถึงแก่ความตาย (ปัดเวลาราชการเป็น 1 ปีเพื่อค านวณบ าเหน็จตกทอด) ถ้าความตาย
นั้นมิได้เกิดขึ้นเน่ืองจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอดแก่
ทายาทตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นจ านวนตามเกณฑ์ค านวณในมาตรา 32 (1) คือ เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ
ด้วยจ านวนปีเวลาราชการ 
  2. กรณีไม่มีทายาท  ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามผู้ท่ีข้าราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับ
บ าเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯ  ในจ านวนไม่เกิน 3  คน  โดยแบ่งตามสัดส่วนท่ีระบุ 
กรณีมิได้ก าหนดส่วนให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน หากมีรายใดถึงแก่กรรรมไป
ก่อนก็ให้แบ่งบ าเหน็จตกทอดให้แก่บุคคลผู้มีสิทธิท่ียังมีชีวิตอยู่ 
  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและ
รายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 
หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืน
ค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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หมายเหตุ :  จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดของพนักงานเทศบาล
ยื่นค าขอรับบ าเหน็จตกทอดพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาล
ต าบลจริมท่ีผู้ตายสังกัดครั้งสุดท้ายเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้รับเรื่อง
สอบสวนบันทึกปากค าผู้ย่ืน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน  (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 เทศบาลต าบลจริม 

2. เจ้าหน้าท่ีส านักปลัดเทศบาลรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาและจัดส่งเรื่องให้จังหวัด 
(ระยะเวลา 15 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม 

3. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากเทศบาลต าบล 
จริม และจัดท าค าส่ังจ่ายฯ จ านวน 3 ฉบับเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาอนุมัติและจังหวัดจัดส่งค าสั่งจ่ายฯ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อด าเนินการแจ้งให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับทราบโดยลงลายมือชื่อพร้อมท้ัง
วันเดือนปีและด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จให้ต่อไป 
(ระยะเวลา 21 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  37  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ (แบบ บ.ท.1)  (ฉบับจริง)  จ านวน  3  ฉบับ 
2. แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2) (ฉบับจริง) จ านวน  3  ฉบับ 
3. แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5) (ฉบับจริง)   จ านวน  3  ฉบับ 
4. ใบมรณบัตร (ฉบับส าเนา) จ านวน  3  ฉบับ 
5. แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบ บ.ท.6) โดยทายาทหรือ
ผู้มีสิทธิตามหนังสือแสดงเจตนาลงนามทุกคนกรณีเป็นผู้เยาว์ให้ผู้ปกครองโดยชอบ
ธรรมลงชื่อแทน (ฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

6. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด (เฉพาะกรณีไม่มีทายาท) 
(ฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 
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7. ค าส่ังบรรจ/ุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหรือหนังสือรับรองการบรรจุ
ครั้งแรก (กรณีโอน/ย้ายมาจากส่วนราชการอื่น)  (ฉบับส าเนา) 

จ านวน  3  ฉบับ 

8. หนังสือรับรองการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคุณของหน่วยงานตามข้อ 16 (10) – 
(12) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (ถ้ามี) (ฉบับจริง) 

จ านวน  1  ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5540-3008 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ (แบบ บ.ท.1), แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2), แบบขอรับ
บ าเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5), แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบ บ.ท.6) 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
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