
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบับาํเหน็จตกทอด (กรณีลกูจา้งประจําผูร้บับาํเหน็จรายเดอืนหรอื
บาํเหน็จพเิศษรายเดอืนถงึแกก่รรม) 
หนว่ยงานที-ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื-อนไข (ถา้ม)ี ในการยื-นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สทิธปิระโยชนเ์กี ยวกบับําเหน็จตกทอดเป็นสทิธปิระโยชน์ที จา่ยใหแ้กท่ายาทของลกูจา้งประจําที รับบําเหน็จรายเดอืนหรอื
บําเหน็จพเิศษรายเดอืนที ถงึแกค่วามตาย 
 
2. การจา่ยบําเหน็จตกทอด จ่ายเป็นจํานวน 15 เทา่ของบําเหน็จรายเดอืน หรอืบําเหน็จพเิศษรายเดอืน แลว้แตก่รณี 
 
3. กรณีไมม่ทีายาทใหจ้่ายแกบ่คุคลตามที ลกูจา้งประจําของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ นระบใุหเ้ป็นผูม้สีทิธรัิบบําเหน็จ
ตกทอด ตามหนังสอืแสดงเจตนาฯ กรณีมากกวา่ 1 คน ใหกํ้าหนดสว่นใหช้ดัเจน กรณีมไิดกํ้าหนดสว่นใหถ้อืวา่ทกุคนมสีทิธไิดรั้บ
ในอตัราสว่นที เทา่กนั ตามวธิกีารในการแสดงเจตนาระบตุวัผูรั้บบําเหน็จตกทอดลกูจา้งประจําของราชการสว่นทอ้งถิ น ตาม
หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0808.5/ว 4061 ลงวนัที  30 สงิหาคม 2555 
 
4.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตําบล/เมอืงพัทยา จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื นคําขอทราบภายใน 
7 วนั นับแตว่นัที พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 
 
5. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ มเตมิไดใ้นขณะนั?น ผู ้
รับคําขอและผูย้ื นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื นคําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพิ มเตมิ หากผูย้ื นคําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิ มเตมิภายในระยะเวลาที กําหนด ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคํา
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
6. พนักงานเจา้หนา้ที จะยังไม่พจิารณาคําขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื
ยื นเอกสารเพิ มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนั?นเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
7. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ มนับหลงัจากเจา้หนา้ที ผูรั้บคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้วา่มี
ความครบถว้นตามที ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที-ใหบ้รกิาร 
กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
โทรศพัท ์053-175312))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ทางราชการกําหนด) ตั ?งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที ยง) 

 

ข ั5นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที-รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ั5นตอน ระยะเวลา สว่นที-รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาทหรอืผูม้สีทิธยิื นเรื องขอรับบําเหน็จตกทอดพรอ้ม  
เอกสารตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นที ลกูจา้งประจํารับ
บําเหน็จรายเดอืนหรอืบําเหน็จพเิศษรายเดอืน และเจา้หนา้ที 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลักฐาน 
 
 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ น 

 



ลําดบั ข ั5นตอน ระยะเวลา สว่นที-รบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ คอื องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ นที สงักดั 
))  

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที ผูรั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ น  
ตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวมหลกัฐาน เอกสาร  
ที เกี ยวขอ้งเสนอผูม้อํีานาจพจิารณา 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ คอื  องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ นที สงักดั 
))  

30 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ น 

 

3) การพจิารณา 
นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นหรอืผูท้ี รับมอบอํานาจ 
  
พจิารณาสั งจา่ยเงนิบําเหน็จตกทอด โดยองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ นแจง้และเบกิจา่ยเงนิ ดงักลา่วใหแ้กท่ายาทหรอืผู ้
มสีทิธฯิ ตอ่ไป  
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ คอื องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ นที สงักดั 
))  

30 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ น 

 

4) การพจิารณา 
กองคลงั อบจ.เชยีงรายจา่ยเงนิบําเหน็จตกทอด ตามคําสั ง
จา่ยเงนิบําเหน็จตกทอดใหก้ับทายาทผูต้ายตอ่ไป (ระยะเวลา
ประมาณ 15 - 30 วนั) 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย))  

30 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ น 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื-อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ-มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอรบับําเหน็จตกทอดลูกจา้งประจํา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลกูจา้งประจําที 
หน่วยงานตน้สงักัด) 

- 

2) 
 

หนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บับําเหน็จตกทอดลกูจา้งประจําของ
ราชการสว่นทอ้งถิ-น (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองการใชเ้งนิคนืแกห่นว่ยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิ-น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิ นที หน่วยงานตน้สงักดั) 

- 

4) 
 

สําเนาใบมรณบตัร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบมรณบตัร สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้สยีชวีติ สาํเนา
ทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหยา่ของคูส่มรส จํานวน 2 ชดุ) 

- 

5) 
 

สําเนาใบมรณบตัรของทายาทที-เสยีชวีติแลว้ หรอืหนงัสอืรบัรอง
การตาย  

- 



ลําดบั ชื-อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ-มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบมรณบตัรของทายาทที เสยีชวีติแลว้ หรอืหนังสอื
รับรองการตาย จํานวน 2 ชดุ) 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนสมรสของบดิามารดาผูเ้สยีชวีติ หรอืหนังสอื
รับรองวา่สมรสกอ่นวนัที  1 ตลุาคม 2478  จํานวน 2 ชดุ 
) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองความเป็นบุคคลคนเดยีวกนั หรอืเอกสารแสดงการ
เปลี-ยนชื-อตวั-ชื-อสกุล(ถา้ม)ี กรณีชื-อตวั-ชื-อสกลุไมต่รงตาม
เอกสารอา้งองิ  
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองความเป็นบคุคลคนเดยีวกนั หรอืเอกสารแสดง
การเปลี ยนชื อตวั-ชื อสกลุ(ถา้ม)ี กรณีชื อตวั-ชื อสกลุไม่ตรงตาม
เอกสารอา้งองิ จํานวน 2 ชดุ) 

- 

8) 
 

สําเนาทะเบยีนการรบัรองบุตร หรอืบุตรบุญธรรม หรอืสําเนาคํา
พพิากษาของศาลวา่เป็นบุตร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนการรับรองบตุร หรอืบตุรบญุธรรม หรอืสาํเนา
คําพพิากษาของศาลวา่เป็นบตุร จํานวน 2 ชดุ) 

- 

9) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของทายาททกุคน จํานวน 2 คน) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศพัท ์053-175341 , 053-175342 , 053-175343 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที  1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที  1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื-อแบบฟอรม์ 
1) 1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลกูจา้งประจํา  2. ตวัอย่างหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิ น (ตามรูปแบบที องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ น แตล่ะแหง่กําหนด) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 
 



 

ชื-อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลกูจา้งประจําผูรั้บบําเหน็จรายเดอืนหรอืบําเหน็จพเิศษรายเดอืนถงึแกก่รรม)  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการคลังทอ้งถิ น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ น สํานักบรหิารการคลัง
ทอ้งถิ น 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายที-ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที-เกี-ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบําเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ น พ.ศ. 2542  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั วไป 

พื5นที-ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที-กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที-กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที มากที สดุ 0 

 จํานวนคําขอที นอ้ยที สดุ 0 
 

ชื-ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2015 22:21 
 
 

เอกสารฉบบันี?ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที- 


