คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอร ับบําเหน็ จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผูร้ ับบําเหน็ จรายเดือนหรือ
บําเหน็ จพิเศษรายเดือนถ ึงแก่กรรม)
หน่ว ยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สิท ธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จตกทอด เป็ นสิทธิประโยชน์ทจ่ี ายให ้แก่ทายาทของลูกจ ้างประจําทีรับบําเหน็จ รายเดือนหรือ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนทีถึงแก่ความตาย

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
กองการเจ ้าหน ้าที และ กองคลังสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จั นทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่ว นงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดํา เนินการรวม : 20 วัน
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ิ ธิยนเรื
ทายาทหรือผู ้มีสท
ื องขอรับบําเหน็จตกทอด
พร ้อมเอกสารต่อกองการเจ ้าหน ้าที องค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัดภูเก็ต และกองการเจ ้าหน ้าทีรวบรวมเอกสารที
เกียวข ้องส่งให ้กองคลัง เพือกองคลังจั ดทํารายละเอียดตามแบบ
ต่าง ๆ
ตรวจสอบความถูกต ้อง และรวบรวมหลักฐานเอกสาร
ทีเกียวข ้องเสนอผู ้มีอํานาจพิจารณา

ระยะเวลา
10 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับ ผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท ้องถินทีสังกัด
2)

))
การพิจารณา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรือผู ้รับมอบ
อํานาจพิจารณาสังจ่ายเงินบําเหน็จตกทอด
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับ ผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท ้องถินทีสังกัด

3)

))
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ตแจ ้งและเบ ก
ิ จ่ายเงิน
ิ ธิ
ดังกล่าวให ้แก่ทายาทหรือผู ้มีสท
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับ ผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท ้องถินทีสังกัด
))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
แบบคําขอร ับบํา เหน็ จตกทอดลูกจ้างประจํา

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

ลําด ับ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ ้างประจําที
หน่วยงานต ้นสังกัด)
แบบหน งั สือแสดงเจตนาระบุต ัวผูร้ ับบํา เหน็ จตกทอดของราชการ
ส่วนท้องถิน
จํานวน 1 ฉบ ับ (กรณีไม่มท
ี ายาทผูม
้ ี
สิทธิ)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หน ังสือร ับรองการใชเ้ งิน คืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน
จํานวน 1 ฉบ ับ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอรับแบบหนังสือรับ รองการใช ้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท ้องถินทีหน่วยงานต ้นสังกัด)
ํ เนาทะเบย
ํ เนา
สําเนาใบมรณบ ัตร สา
ี นบ้านของผูเ้ สียชีว ต
ิ สา
ทะเบียนสมรส/
จํานวน 1 ฉบ ับ สําเนาทะเบียน
หย่าของคูส
่ มรส
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาใบมรณบ ัตรของทายาททีเสียชีว ต
ิ แล้ว หรือหน ังสือร ับรอง
การตาย
จํานวน 1 ฉบ ับ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผูเ้ สียชีวต
ิ หรือหน ังสือร ับรอง
ว่าสมรส
จํานวน 1 ฉบ ับ ก่อนว ันที 1 ตุลาคม
2478
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หน ังสือร ับรองความเป็นบุคคลเดียวก ัน หรือเอกสารแสดงการ
เปลียนชือต ัว-ชือสกุล
จํานวน 1 ฉบ ับ (ถ้ามี) กรณี
ชือต ัว-ชือสกุลไม่ตรงตามเอกสารอ้างอิง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ํ เนาคํา
สําเนาทะเบียนการร ับรองบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือสา
พิพากษาของศาลว่า
จํานวน 1 ฉบ ับ เป็นบุตร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน
จํานวน 1 ฉบ ับ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่า ธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่า ธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
ถ ้าการให ้บริการไม่เป็ นไปตามข ้อตกลงทีระบุไว ้ข ้างต ้นสามารถติดต่อเพือร ้องเรียนได ้ที ศูนย์รับเรืองราวร ้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076-211877
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บ ริการประชาชน สํานักปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษ ณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
3)
ศูนย์รบ
ั เรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุร ี 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

ศูนย์รบ
ั เรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ ้างประจํ า
(หมายเหตุ: -)
2)
2. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู ้รับบําเหน็จ ตกทอดลูกจ ้างประจําของราชการส่วนท ้องถิน
(หมายเหตุ: -)
3)
3. หนั งสือรับรองการใช ้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ํ หร ับเจ้า หน้าท ี
ข้อมูลสา
ชือกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็ จตกทอด (กรณีลก
ู จ ้างประจําผู ้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
หน่ว ยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลังท ้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน สํานั กบริหารการคลัง
ท ้องถิน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุมัต ิ
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยบําเหน็ จลูกจ ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน พ.ศ. 2542
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ: ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0

จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การขอรับบําเหน็จ ตกทอด (กรณีลก
ู จ ้างประจําผู ้รับบําเหน็จ รายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม)
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่ มอ
ื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คู่มอ
ื :-

