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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงนิช่วยพเิศษ (กรณีผู้รับบาํนาญส่วนท้องถนิถงึแก่

กรรม) 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้ รับบํานาญสว่นท้องถินถึงแกก่รรม) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตั ิ  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรืองการแสดงเจตนาระบตุวัผูรั้บบําเหน็จตกทอด 

 

2) พ.ร.บ.บําเหนจ็บํานาญขา้ราชการส่วนทอ้งถินพ.ศ. 2500 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา มาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิน

พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิมเติมโดย (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2530 และพ.ร.ฎ.วา่ด้วยการหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีดีพ.ศ. 2546  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 46วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชนการขอรับบําเหนจ็ตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้ รับ

บํานาญสว่นท้องถินถึงแก่กรรม) สภุารัตน์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลามา้หมู่ 5 ตําบลบางปลามา้อําเภอบางปลามา้จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 72150 

โทร. 0-3545-7205 โทรสาร. 0-3545-7205 เว๊บไซต์ www.bangplama.go.th 

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกียวกบับําเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้แกท่ายาทหรือกรณีไมมี่ทายาทจ่ายแก่ผู้ มีสิทธิ

ตามทีผู้ รับบํานาญแสดงเจตนาไว้เมือผู้ รับบํานาญปกตหิรือผู้มีสิทธิจะได้รับบํานาญปกติหรือผู้ รับบํานาญพิเศษเพราะ

เหตทุพุพลภาพถึงแกค่วามตายโดยจ่ายเงินบําเหนจ็ตกทอดเป็นจํานวน 30 เท่าของบํานาญรายเดือนรวมกบัเงินช่วยคา่

ครองชีพผู้ รับบํานาญของราชการสว่นท้องถินโดยหกัเงินบําเหนจ็ดํารงชีพทีได้รับไปก่อนแล้ว (ถ้ามี) ตามมาตรา 48 แห่ง

พระราชบญัญัติบําเหนจ็บํานาญข้าราชการสว่นท้องถินพ.ศ. 2500 และทีแก้ไขเพิมเติม 

 

2. กรณีเงินช่วยพิเศษจ่ายเป็นจํานวน 3 เท่าของเงินบํานาญรวมกบัเงินเพิมจากเงินบํานาญ (ถ้ามี) และเงินช่วยคา่ครอง

ชีพผู้ รับบํานาญ (ถ้ามี) โดยจ่ายตามหนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้ รับบํานาญสว่นท้องถินถึงแก่

ความตาย (แบบบ.ท.10) แตถ้่าผู้ตายมิได้แสดงไว้กใ็ห้จ่ายแก่บคุคลตามข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถินพ.ศ. 2546 การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระทําภายใน 1 ปีนบัแตผู่้ รับบํานาญ

ถึงแก่ความตาย 

 

3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิมเติมได้ในขณะนนั

ผู้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

4. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบร้อยแล้ว 

 

5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้ววา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

หมายเหต ุ: จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงิน

บําเหน็จตกทอดและผู้มี

สิทธิรับเงินช่วยพิเศษของ

ผู้ รับบํานาญสว่นท้องถินยืน

คําขอรับบําเหนจ็ตกทอด

และเงินช่วยพิเศษพร้อม

เอกสารหลกัฐานตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถินทีรับ

บํานาญครังสดุท้ายเพือให้

เจ้าหน้าทีสอบสวนบนัทกึ

ปากคําผู้ ยืนและตรวจสอบ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

3 ชวัโมง องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

(หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินทีรับ

บํานาญ 

) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถินทีรับ

บํานาญ 

รวบรวมเอกสารหลกัฐานที

เกียวข้องเสนอผู้มีอํานาจ

พิจารณาและจดัสง่เรืองให้

จงัหวดัย 

 
 

15 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วนันบั

จากวนัทีได้รับ

เรือง 

2. หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินทีรับ

บํานาญ 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีของสํานกังาน

สง่เสริมการปกครองท้องถิน

จงัหวดัตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานทีได้รับจากองค์กร

21 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 21 วนันบั

จากวนัที

สํานกังานสง่เสริม
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครองสว่นท้องถินและ

จดัทําคําสงัจ่ายฯจํานวน 3 

ฉบบัเสนอผู้วา่ราชการ

จงัหวดัพิจารณาอนมุตัิและ

จงัหวดัจดัสง่คําสงัจ่ายฯให้

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ทราบเพือดําเนินการแจ้งให้

ข้าราชการสว่นท้องถินผู้มี

สิทธิรับทราบโดยลงลายมือ

ชือพร้อมทงัวนัเดือนปีและ

ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน

บําเหน็จให้ตอ่ไป 
 

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

การปกครอง

ท้องถินจงัหวดั

ได้รับเรือง 

2. หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ

สํานกังานสง่เสริม

การปกครอง

ท้องถินจงัหวดั

.....(ระบชืุอ

จงัหวดั) 

 

) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 37 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบขอรับ

บําเหน็จตกทอด 

(แบบบ.ท.5) 

- 3 0 ฉบบั (ขอรับแบบขอรับ

บําเหน็จตกทอดที

หน่วยงานต้น

สงักดั) 

2) 

แบบหนงัสือ

รับรองการใช้เงิน

คืนแก่ทาง

- 3 0 ฉบบั (ขอรับแบบแบบ

หนงัสือรับรองการ

ใช้เงินคนืแก่ทาง
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ราชการ 

(แบบบ.ท.6) โดย

ทายาทหรือผู้มี

สิทธิตามหนงัสือ

แสดงเจตนาลง

นามทกุคนกรณี

เป็นผู้เยาว์ให้

ผู้ปกครองโดย

ชอบธรรมลงชือ

แทน 

ราชการที

หน่วยงานต้น

สงักดั) 

3) 

หนงัสือแสดง

เจตนาระบตุวั

ผู้ รับบําเหน็จตก

ทอด (เฉพาะ

กรณีไมมี่ทายาท) 

- 3 0 ฉบบั - 

4) 

แบบคําขอรับเงิน

ช่วยพิเศษกรณี

ผู้ รับบํานาญสว่น

ท้องถินถงึแก่

ความตาย 

- 3 0 ฉบบั (ขอรับแบบคํา

ขอรับเงินช่วย

พิเศษกรณีผู้ รับ

บํานาญสว่น

ท้องถินถงึแก่

ความตายที

หน่วยงานต้น

สงักดั) 

5) 

หนงัสือแสดง

เจตนาระบตุวั

ผู้ รับเงินช่วย

พิเศษกรณีผู้ รับ

บํานาญถึงแก่

ความตาย 

- 3 0 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(แบบบ.ท.10) 

(ถ้ามี) 

6) ใบมรณบตัร - 0 3 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสว่นบําเหน็จบํานาญและสวสัดกิารสํานกับริหารการคลงัท้องถินกรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถินทีอยู.่....หมายเลขโทรศพัท์ 0-2241-9069 

หมายเหตุ(องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลามา้หมู่ 5 ตําบลบางปลามา้อําเภอบางปลามา้จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

72150 

โทร. 0-3545-7205 โทรสาร. 0-3545-7205 เว๊บไซต์ www.bangplama.go.th) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบขอรับบําเหน็จตกทอด (แบบบ.ท.5), แบบหนงัสือรับรองการใช้เงินคนืแก่ทางราชการ (แบบบ.ท.6), แบบ

คําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้ รับบํานาญสว่นท้องถินถึงแกค่วามตาย 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลา

ม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดั

สพุรรณบรีุสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


