
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงนิช่วยพเิศษ   (กรณีผู้รับบาํนาญส่วนท้องถิ�น 
                              ถงึแก่กรรม) 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขนุตาลจงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบํานาญสว่นท้องถิ�นถึงแกก่รรม) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขนุตาลจงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื�องการแสดงเจตนาระบตุวัผูร้ับบําเหน็จตกทอด 

2) พ.ร.บ.บําเหนจ็บํานาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นพ.ศ. 2500 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั�วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา มาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ�น

พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิ�มเติมโดย (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2530 และพ.ร.ฎ.วา่ด้วยการหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที�ดีพ.ศ. 2546  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 46วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนกังานสว่นท้องถิ�นถึงแกก่รรม) 

 เทศบาลตําบลยางฮอม   อําเภอขนุตาล    จงัหวดัเชียงราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการสํานกัปลดัเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขนุตาลจงัหวดัเชียงราย 57340  

โทรศพัท์ 053-606223 ต่อ 23/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  

ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกี�ยวกบับําเหน็จตกทอดเป็นสทิธิประโยชน์ที�จ่ายให้แกท่ายาทหรือกรณีไมม่ีทายาทจ่ายแก่ผู้มีสิทธิ

ตามที�ผู้รับบํานาญแสดงเจตนาไว้เมื�อผู้รับบํานาญปกตหิรือผู้มีสิทธิจะได้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะ

เหตทุพุพลภาพถึงแกค่วามตายโดยจ่ายเงินบําเหนจ็ตกทอดเป็นจํานวน 30 เท่าของบํานาญรายเดือนรวมกบัเงินช่วยคา่

ครองชีพผู้รับบํานาญของราชการสว่นท้องถิ�นโดยหกัเงินบําเหนจ็ดํารงชีพที�ได้รับไปก่อนแล้ว (ถ้ามี) ตามมาตรา 48 แห่ง

พระราชบญัญัติบําเหนจ็บํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ�นพ.ศ. 2500 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 



2. กรณีเงินช่วยพิเศษจ่ายเป็นจํานวน 3 เท่าของเงินบํานาญรวมกบัเงินเพิ�มจากเงินบํานาญ (ถ้ามี) และเงินช่วยคา่ครอง

ชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ามี) โดยจ่ายตามหนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รบับํานาญสว่นท้องถิ�นถึงแก่

ความตาย (แบบบ.ท.10) แตถ้่าผู้ตายมิได้แสดงไว้กใ็ห้จ่ายแก่บคุคลตามข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ�นพ.ศ. 2546 การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระทําภายใน 1 ปีนบัแตผู่้รับบํานาญ

ถึงแก่ความตาย 

3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ�มเติมได้ในขณะนั �น

ผู้รับคําขอและผู้ ยื�นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยื�นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ�มเติมหากผู้ ยื�นคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กําหนดผู้รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

4. พนกังานเจ้าหน้าที�จะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื�นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือยื�นเอกสารเพิ�มเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนั �นเรียบร้อยแล้ว 

5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ือเริ�มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที�ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้ววา่มีความครบถ้วนตามที�ระบไุว้ในคูม่ือประชาชน 

 

หมายเหตุ : จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที�พิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ทายาทหรือะผู้มีสทิธิรับเงิน

ช่วยพิเศษของผู้รับบํานาญ

สว่นท้องถิ�นยื�นคําขอรับเงิน

ช่วยพิเศษพร้อมเอกสาร

หลกัฐานตอ่องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ�นที�รับบํานาญ

ครั �งสดุท้ายเพื�อให้เจ้าหน้าที�

สอบสวนบนัทกึปากคําผู้ยื�น

และตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน 

 
 

3 ชั�วโมง เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

(สํานกั

ปลดัเทศบาล

ตําบลยางฮอม

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

57340 โทรศพัท์ 

053-606223 ตอ่ 

23) 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที�ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ�น

รวบรวมเอกสารหลกัฐานที�

เกี�ยวข้องเสนอผู้มีอํานาจ

พิจารณาและจดัสง่เรื�องให้

จงัหวดั 

 
 

15 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

(สํานกั

ปลดัเทศบาล

ตําบลยางฮอม

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

57340 โทรศพัท์ 

053-606223 ตอ่ 

23) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที�ของสํานกังาน

สง่เสริมการปกครองท้องถิ�น

จงัหวดัตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานที�ได้รับจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ�นและ

จดัทําคําสั�งจ่ายฯจํานวน 3 

ฉบบัเสนอผู้วา่ราชการ

จงัหวดัพิจารณาอนมุตัิและ

จงัหวดัจดัสง่คําสั�งจ่ายฯให้

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

ทราบเพื�อดําเนินการแจ้งให้

ข้าราชการสว่นท้องถิ�นผู้มี

สิทธิรับทราบโดยลงลายมือ

ชื�อพร้อมทั �งวนัเดือนปีและ

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินช่วย

พิเศษให้ตอ่ไป 
 

21 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

(สํานกั

ปลดัเทศบาล

ตําบลยางฮอม

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

57340 โทรศพัท์ 

053-606223 ตอ่ 

23) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วนั 

 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 15 วนั 

 



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบขอรับบําเหน็จ

ตกทอด 

(แบบบ.ท.5) 

- 3 0 ฉบบั (ขอรับแบบขอรับ

บําเหน็จตกทอดที�

หน่วยงานต้น

สงักดั) 

2) แบบหนงัสือรับรอง

การใช้เงินคนืแก่

ทางราชการ 

(แบบบ.ท.6) โดย

ทายาทหรือผู้มี

สิทธิตามหนงัสือ

แสดงเจตนาลง

นามทกุคนกรณี

เป็นผู้เยาว์ให้

ผู้ปกครองโดยชอบ

ธรรมลงชื�อแทน 

- 3 0 ฉบบั (ขอรับแบบแบบ

หนงัสือรับรองการ

ใช้เงินคนืแก่ทาง

ราชการที�

หน่วยงานต้น

สงักดั) 

3) หนงัสือแสดง

เจตนาระบตุวัผู้รับ

บําเหน็จตกทอด 

(เฉพาะกรณีไมม่ี

ทายาท) 

- 3 0 ฉบบั - 

4) แบบคําขอรับเงิน

ช่วยพิเศษกรณี

ผู้รับบํานาญสว่น

ท้องถิ�นถงึแก่ความ

ตาย 

- 3 0 ฉบบั (ขอรับแบบคํา

ขอรับเงินช่วย

พิเศษกรณีผู้รับ

บํานาญสว่น

ท้องถิ�นถงึแก่

ความตายที�

หน่วยงานต้น

สงักดั) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) หนงัสือแสดง

เจตนาระบตุวัผู้รับ

เงินช่วยพิเศษกรณี

ผู้รับบํานาญถงึแก่

ความตาย 

(แบบบ.ท.10) (ถ้า

มี) 

- 3 0 ฉบบั - 

6) ใบมรณบตัร - 0 3 ฉบบั - 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม    ไมม่ีคา่ธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกัปลดัเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขนุตาลจงัหวดัเชียงราย 57340 โทรศพัท์ 053-

606223 ตอ่ 23 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

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

คําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบํานาญสว่นท้องถิ�นถึงแกค่วามตาย 

 

 
 

 

 
 


