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งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จ
รายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ทายาทของ
ลูกจ้างประจ าท่ีรับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย 
  2. การจ่ายบ าเหน็จตกทอดจ่ายเป็นจ านวน 15 เท่าของบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จ
พิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี 
  3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามท่ีลูกจ้างประจ าของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณีมากกว่า 1 คนให้
ก าหนดส่วนให้ชัดเจนกรณีมิได้ก าหนดส่วนให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนท่ีเท่ากันตาม
วิธีการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าของราชการส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.5/ว 4061 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2555  
  4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องการบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  5. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  6. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
ค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน  
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาททายาทหรือผู้มีสิทธิย่ืนเร่ืองขอรับบ าเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารต่อเทศบาลต าบลจริมและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน  
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 
ต าบลจริม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม   
รวบรวมหลักฐานเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 
(ระยะเวลา 6 วัน)  

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา 
นายกเทศมนตรีต าบลจริมพิจารณาส่ังจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด
โดยจะแจ้งจะแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่ทายาทต่อไป 
 หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบคือส านักปลัดเทศบาล 
(ระยะเวลา 8 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลาจัง หวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  15  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าท่ีส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลจริม 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(ถ้าม)ี (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เทศบาลต าบลจริม 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
(เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด 

จ านวน  1 ฉบับ 

3. ใบมรณบัตร (เอกสารฉบับส าเนา) จ านวน  1 ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม 
  - ไม่เสียค่าธรรมเนียม -  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า 
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด)  
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
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