
 

 

คูคคููคู มอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชน    

    

    

    

 
1.1.1.1. ชื่อกระบวนงานชื่อกระบวนงานชื่อกระบวนงานชื่อกระบวนงาน:  การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จ

รายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกกรรม)    
2.2.2.2. หนวยงานเจาของกระบวนงานหนวยงานเจาของกระบวนงานหนวยงานเจาของกระบวนงานหนวยงานเจาของกระบวนงาน    ::::  งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล   

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน      
3.3.3.3. ประเภทของงานบรกิารประเภทของงานบรกิารประเภทของงานบรกิารประเภทของงานบรกิาร::::กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว        
4.4.4.4. หมวดหมูของงานบรกิารหมวดหมูของงานบรกิารหมวดหมูของงานบรกิารหมวดหมูของงานบรกิาร    ::::    อนุมัติ        
5.5.5.5. กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของกฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของกฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของกฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ::::    

    
1) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 
 

6.6.6.6. ระดบัผลกระทบระดบัผลกระทบระดบัผลกระทบระดบัผลกระทบ: : : : บริการท่ัวไป        
7.7.7.7. พื้นทีใ่หบรกิารพื้นทีใ่หบรกิารพื้นทีใ่หบรกิารพื้นทีใ่หบรกิาร: : : : ทองถ่ิน        
8.8.8.8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -        

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย    / ขอกําหนด ฯลฯ/ ขอกําหนด ฯลฯ/ ขอกําหนด ฯลฯ/ ขอกําหนด ฯลฯ  0  วัน 
9.9.9.9. ขอมลูสถติิขอมลูสถติิขอมลูสถติิขอมลูสถติิ    
    จาํนวนเฉลีย่ตอเดอืนจาํนวนเฉลีย่ตอเดอืนจาํนวนเฉลีย่ตอเดอืนจาํนวนเฉลีย่ตอเดอืน                0        
    จาํนวนคาํขอทีม่ากที่สดุจาํนวนคาํขอทีม่ากที่สดุจาํนวนคาํขอทีม่ากที่สดุจาํนวนคาํขอทีม่ากที่สดุ            0        
    จาํนวนคาํขอทีน่อยที่สดุจาํนวนคาํขอทีน่อยที่สดุจาํนวนคาํขอทีน่อยที่สดุจาํนวนคาํขอทีน่อยที่สดุ            0        

งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                                    การขอรบับาํเหนจ็ตกทอด การขอรบับาํเหนจ็ตกทอด การขอรบับาํเหนจ็ตกทอด การขอรบับาํเหนจ็ตกทอด ((((กรณีกรณีกรณีกรณี
ลกูจางประจาํผูรบับาํเหนจ็รายเดอืนหรอืลกูจางประจาํผูรบับาํเหนจ็รายเดอืนหรอืลกูจางประจาํผูรบับาํเหนจ็รายเดอืนหรอืลกูจางประจาํผูรบับาํเหนจ็รายเดอืนหรอื    
                                                                                                                                                            บําเหนจ็พเิศษรายเดอืนถงึแกกรรมบําเหนจ็พเิศษรายเดอืนถงึแกกรรมบําเหนจ็พเิศษรายเดอืนถงึแกกรรมบําเหนจ็พเิศษรายเดอืนถงึแกกรรม))))    
หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ                              งานงานงานงานการเจาหนาที ่การเจาหนาที ่การเจาหนาที ่การเจาหนาที ่    สาํนกัปลดัเทศบาล สาํนกัปลดัเทศบาล สาํนกัปลดัเทศบาล สาํนกัปลดัเทศบาล     



 

 

10.10.10.10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับบําเหน็จตก
ทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึง
แกกรรม)  06/07/2558  13:15        

11.11.11.11. ชองทางการใหบรกิารชองทางการใหบรกิารชองทางการใหบรกิารชองทางการใหบรกิาร        
 สถานทีใ่หบรกิารสถานทีใ่หบรกิารสถานทีใ่หบรกิารสถานทีใ่หบรกิาร    -  เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน   

ติดตอดวยตนเอง  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ระยะเวลาเปดใหบรกิารระยะเวลาเปดใหบรกิารระยะเวลาเปดใหบรกิารระยะเวลาเปดใหบรกิาร        เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวน
วันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
 

12.12.12.12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาหลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาหลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาหลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณา
อนญุาตอนญุาตอนญุาตอนญุาต    

 1. สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จตกทอดเปนสิทธิประโยชนท่ีจายใหแก
ทายาทของลูกจางประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนท่ีถึง
แกความตาย 

 2. การจายบําเหน็จตกทอดจายเปนจํานวน 15 เทาของบําเหน็จรายเดือนหรือ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนแลวแตกรณี 
 
 

3. กรณีไมมีทายาทใหจายแกบุคคลตามท่ีลูกจางประจําของเทศบาลตําบลเขา
วัว - พลอยแหวน  ระบุใหเปนผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดง
เจตนาฯกรณีมากกวา 1 คนใหกําหนดสวนใหชัดเจนกรณีมิไดกําหนดสวนใหถือ
วาทุกคนมีสิทธิไดรับในอัตราสวนท่ีเทากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัว
ผูรับบําเหน็จตกทอดลูกจางประจําของเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.5/ว 4061 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2555 

4. เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง



 

 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558 

5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไม
ครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตอง
ลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการ
แกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 

6. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลา
ดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม
ครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอ
ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลววามีความครบถวนตามท่ีระบุไว
ในคูมือประชาชน 
    

13.13.13.13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ    

ที่ทีท่ี่ที่    ประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอน    รายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของ
ขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการ    

ระยะเวลระยะเวลระยะเวลระยะเวล
าาาา

ใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิา
รรรร    

สสสสวนงาน / วนงาน / วนงาน / วนงาน / 
หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่
รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ     

หมายหมายหมายหมาย
เหตุเหตุเหตุเหตุ    

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ทายาทหรือผูมี
สิทธิย่ืนเรื่องขอรับ
บําเหน็จตกทอด
พรอมเอกสารตอ 
เทศบาลตําบลเขา
วัว-พลอยแหวน               
ท่ีลูกจางประจํารับ
บําเหน็จรายเดือน
หรือบําเหน็จพิเศษ

3 ช่ัวโมง งานการ
เจาหนาท่ี/
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 



 

 

ที่ทีท่ี่ที่    ประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอน    รายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของ
ขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการ    

ระยะเวลระยะเวลระยะเวลระยะเวล
าาาา

ใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิา
รรรร    

สสสสวนงาน / วนงาน / วนงาน / วนงาน / 
หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่
รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ     

หมายหมายหมายหมาย
เหตุเหตุเหตุเหตุ    

รายเดือนและ
เจาหนาท่ี
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน 
 
 
 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเขา
วัว-          พลอย
แหวน  ตรวจสอบ
ความถูกตองและ
รวบรวมหลักฐาน
เอกสาร  
ท่ีเก่ียวของเสนอผู
มีอํานาจพิจารณา 
 

6 วัน งานการ
เจาหนาท่ี/
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

3) การพิจารณา 
 

นายกเทศมนตรี
หรือผูท่ีรับมอบ
อํานาจพิจารณา
ส่ังจายเงินบําเหน็จ
ตกทอดโดย
เทศบาลตําบลเขา
วัว-          พลอย
แหวน  จะแจงและ
เบิกจายเงิน
ดังกลาวใหแก

8 วัน งานการเงิน
และบัญชี/ 
กองคลัง 

 



 

 

ที่ทีท่ี่ที่    ประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอน    รายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของ
ขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการ    

ระยะเวลระยะเวลระยะเวลระยะเวล
าาาา

ใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิา
รรรร    

สสสสวนงาน / วนงาน / วนงาน / วนงาน / 
หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่
รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ     

หมายหมายหมายหมาย
เหตุเหตุเหตุเหตุ    

ทายาทหรือผูมี
สิทธิฯตอไป 
 
 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม ระยะเวลาดาํเนนิการรวม ระยะเวลาดาํเนนิการรวม ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 15 วัน 

14.14.14.14.     งานบริงานบริงานบริงานบริการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการ
มามามามาแลวแลวแลวแลว        

ผานการดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน 

15.15.15.15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอรายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอรายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอรายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอ    
11115555.1).1).1).1)    เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐัเอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐัเอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐัเอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั    

ที่ทีท่ี่ที่    
รายการรายการรายการรายการ
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร
ยนืยนัยนืยนัยนืยนัยนืยนั
ตัวตนตัวตนตัวตนตัวตน    

หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน
ภาครฐัภาครฐัภาครฐัภาครฐัผูผูผูผู

ออกเอกสารออกเอกสารออกเอกสารออกเอกสาร    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
ฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิ    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
สําเนาสําเนาสําเนาสําเนา    

หนวยหนวยหนวยหนวย
นบันบันบันบั

เอกสาเอกสาเอกสาเอกสา
ร ร ร ร     

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

1) แบบคํา
ขอรับ
บําเหน็จตก
ทอด
ลูกจางประ
จํา 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบ
คําขอรับ
บําเหน็จตก
ทอด
ลูกจางประ
จําท่ี
หนวยงาน
ตนสังกัด) 

2) หนังสือ
แสดง
เจตนาระบุ
ตัวผูรับ
บําเหน็จตก

- 1 0 ฉบับ - 



 

 

ที่ทีท่ี่ที่    
รายการรายการรายการรายการ
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร
ยนืยนัยนืยนัยนืยนัยนืยนั
ตัวตนตัวตนตัวตนตัวตน    

หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน
ภาครฐัภาครฐัภาครฐัภาครฐัผูผูผูผู

ออกเอกสารออกเอกสารออกเอกสารออกเอกสาร    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
ฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิ    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
สําเนาสําเนาสําเนาสําเนา    

หนวยหนวยหนวยหนวย
นบันบันบันบั

เอกสาเอกสาเอกสาเอกสา
ร ร ร ร     

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

ทอดของ
ลูกจางประ
จํา 
 (ถามี) 

3) หนังสือ
รับรองการ
ใชเงินคืน
ของ
ลูกจางประ
จําแกหนวย
การบริหาร
ราชการ
สวน
ทองถ่ิน 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบ
หนังสือ
รับรองการ
ใชเงินคืน
แกหนวย
การบริหาร
ราชการ
สวนทองถ่ิน
ท่ีหนวยงาน
ตนงกัด) 

4) 
ใบมรณ
บัตร 

- 0 1 ฉบับ - 

    
    
    

11115555.2).2).2).2)    เอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เเอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เเอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เเอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เติมพิม่เติมพิม่เติมพิม่เติม    

ที่ทีท่ี่ที่    
รายการรายการรายการรายการ

เอกสารยืน่เอกสารยืน่เอกสารยืน่เอกสารยืน่
เพิ่มเตมิเพิ่มเตมิเพิ่มเตมิเพิ่มเตมิ    

หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน
ภาครฐัผูภาครฐัผูภาครฐัผูภาครฐัผู

ออกเอกสารออกเอกสารออกเอกสารออกเอกสาร    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
ฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิ    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
สําเนาสําเนาสําเนาสําเนา    

หนวยหนวยหนวยหนวย
นบันบันบันบั

เอกสาเอกสาเอกสาเอกสา
ร ร ร ร     

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

    
16.16.16.16. คาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียม    
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 



 

 

17.17.17.17. ชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีน    
1) ชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีน    -  เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน   โทรศัพท  

0-3949-4155-7                 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ- สํานักงานเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน อําเภอทาใหม  
จังหวัดจันทบุรี 22120 
www.khaovovl-ploywan.go.th 

2) ชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีน            ศูนยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 
10300) 

18.18.18.18. ตัวอยางตัวอยางตัวอยางตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก     
 1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจางประจํา   

2. ตัวอยางหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 
 (ตามรูปแบบท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงกําหนด) 
 

19.19.19.19. หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
    
    

วนัที่พมิพวนัที่พมิพวนัที่พมิพวนัที่พมิพ    16/07/2558 
สถานะสถานะสถานะสถานะ    เผยแพรคูมือบนเว็บไซต

แลว 
จดัทาํโดยจดัทาํโดยจดัทาํโดยจดัทาํโดย    เทศบาลตําบลเขาวัว-

พลอยแหวน 
อนมุัตโิดยอนมุัตโิดยอนมุัตโิดยอนมุัตโิดย    นายกเทศมนตรีตําบลเขา

วัว-พลอยแหวน 
เผยแพรเผยแพรเผยแพรเผยแพร เทศบาลตําบลเขาวัว-



 

 

โดยโดยโดยโดย    พลอยแหวน 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคาํขอรบัเงินบาํเหน็จลกูจ้างประจาํ 

ชื�อลกูจา้งประจาํ............................................เกดิวนัที�..........เดอืน........................พ.ศ................เริ�มเขา้รบัราชการ 
(ทาํงาน) เมื�อวนัที�........เดอืน..................พ.ศ..............ตําแหน่ง.......................สงักดั...................................เริ�มเขา้
ทาํงานอาย.ุ..........ปี..........เดอืน............วนั ออกจากราชการ (งาน) ตั (งแต่วนัที�.......เดอืน.................พ.ศ............ออก
จากงานอาย.ุ........ปี..........เดอืน..........วนั 

รายละเอยีดการทํางาน 

ปีที�  วนั เดือน ปี ตาํแหน่ง ค่าจ้าง หมายเหตุ 

 

 

 

    

เวลาราชการปกต ิ(เวลาทาํงานปกต)ิ......................................เดอืน........................................วนัเวลาราชการทวคีณู 
(เวลาทาํงานทวคีณู)................................เดอืน........................................วนัรวมเวลาราชการทั (งสิ(น (เวลา
ทาํงาน).....................................เดอืน........................................วนัปดัเศษแลว้เป็นเวลาราชการ (เวลา
ทาํงาน).........................................................................เดอืนค่าจา้งเดอืนสุดทา้ย
.............................................................................................................บาทคาํนวณเป็นเงนิบาํเหน็จจาํนวน



 

 

............................................................................................บาทขา้พเจา้ขอรบัเงนิบาํเหน็จจาํนวน

.........................................................................................บาท 

 (ลงชื�อ)..................................................ผูข้อรบัเงนิบําเหน็จ 

         (.................................................) 

 ยื�นขอวนัที�...........เดอืน....................พ.ศ.............. 

 ความเหน็หวัหน้าหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ�น 

  (ลงชื�อ).................................................. 

          (.................................................) 

  ตําแหน่ง.................................................       

วนัที�........เดอืน...................พ.ศ.......... 

หมายเหตุ หวัหน้าหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�น หมายถงึ 

 ๑. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั คอื นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

 ๒. เทศบาล คอื นายกเทศมนตร ี

 ๓. เมอืงพทัยา คอื ปลดัเมอืงพทัยา 

 ๔. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล คอื นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

 ๕. หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�นอื�น คอื หวัหน้าผูบ้รหิารของหน่วยการบรหิาร 

  ราชการสว่นทอ้งถิ�นที�เรยีกชื�ออยา่งอื�น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

แบบคาํขอรบัเงินช่วยพิเศษกรณีลกูจ้างประจาํถึงแก่ความตาย 

เขยีนที�................................................... 

วนัที�..........เดอืน......................พ.ศ..................... 

๑. ขา้พเจา้ผูม้ชีื�อตามขา้งทา้ยคาํขอรบัเงนิช่วยพเิศษนี( มคีวามประสงคจ์ะยื�นคาํขอรบัเงนิช่วยพเิศษ 
 ต่อ (หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ�น เจา้สงักดัของผูต้าย) 
 ...............................................เนื�องจากความตายของ........................................................... 
 ซึ�งไดถ้งึแก่ความตายเมื�อวนัที�........เดอืน...............พ.ศ........ปรากฏตามหลกัฐานที�ระบุในขอ้ ๓ 
 โดยเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยพเิศษในฐานะ 
 � เป็นบุคคลที�ระบุไวใ้นหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิช่วยพเิศษ 
 � เป็นบุคคลตามขอ้ ๓๗ ประกอบขอ้ ๔๐ ของประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล  
  จงัหวดั .......... เรื�องมาตรฐานทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารงานบุคคลสาํหรบัลกูจา้งของ 
  องคก์ารบรหิารส่วนตําบล ไดแ้ก่ (คู่สมรส/บุตร บดิามารดา ฯลฯ ปรบัตามประกาศของ  

  ก.จงัหวดัแต่ละรปูแบบ)...................................มจีาํนวนทั (งสิ(น................................คน 
  (๑) ...............................................อยูบ่า้นเลขที�......หมูท่ี�......ถนน................................. 
   ตําบล/แขวง..................................................เขต/อําเภอ......................................... 
   จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณยี.์.................................... 
  (๒) ...............................................อยูบ่า้นเลขที�.......หมู่ที�.....ถนน................................. 
   ตําบล/แขวง...................................................เขต/อําเภอ......................................... 
   จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณยี.์.................................... 



 

 

  (๓) ...............................................อยูบ่า้นเลขที�.......หมู่ที�.....ถนน................................. 
   ตําบล/แขวง..................................................เขต/อําเภอ......................................... 
   จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณยี.์.................................... 
 
 
๒. ผูต้าย..............................................เป็นลกูจา้งประจาํตําแหน่ง....................................สงักดั 
 หน่วยบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ�น � องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั……………………………. 
    � เทศบาล.................................................................... 
    � เมอืงพทัยา............................................................... 
    � องคก์ารบรหิารส่วนตําบล.......................................... 
  จงัหวดั....................................................................................................................... 
   
   อตัราค่าจา้งครั (งสุดทา้ยเดอืนละ หรอืวนัละ หรอืชั �วโมงละ......................................บาทรวมเป็นเงนิที�
ไดร้บัทั (งสิ(นเดอืนละ.........................................................................................บาทคดิเป็นเงนิช่วยพเิศษ (๓ เท่า) 
ของอตัราค่าจา้ง...................................... .............................บาท 
ไดถ้งึแก่ความตาย � โดยเหตุปกต ิเนื�องจาก (เจบ็ปว่ย ฯลฯ)............................................... 
     เมื�อวนัที�................เดอืน.................................พ.ศ............................... 
    � เนื�องจากสาบสญู และมคีําสั �งศาลว่าเป็นบุคคลสาบสญูตามคําสั �ง 
     ศาล.......................................หมายเลขคด.ี........................................... 
     ลงวนัที�..................เดอืน.................................พ.ศ................................. 
๓. ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารต่างๆ ดงัต่อไปนี(มาดว้ย เพื�อประกอบการพจิารณา 
 � หลกัฐานที�แสดงว่าเป็นบุคคลผูม้สีทิธติามขอ้ ๓๗ ประกอบขอ้ ๔๐ ของประกาศคณะกรรมการ 
  พนกังานส่วนตําบล จงัหวดั ...................... เรื�องมาตรฐานทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารงานบุคคล 
  สาํหรบัลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล ไดแ้ก่.......................................................... 
 � สาํเนามรณบตัรซึ�งรบัรองถูกตอ้ง 
 � สาํเนาคําสั �งศาล 
๔. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มสีทิธไิดร้บัเงนิช่วยพเิศษตามขอ้ ๓๗ ประกอบขอ้ ๔๐ ของประกาศ 
 คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล จงัหวดั .............เรื�องมาตรฐานทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารงานบุคคล  
 สาํหรบัลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล และถา้ปรากฏต่อไปว่าขา้พเจา้เป็นผูไ้ม่มสีทิธแิต่อยา่งใด 
 ตามระเบยีบฯ ขา้พเจา้ยนิยอมคนืเงนิช่วยพเิศษที�ไดร้บัไปโดยไม่มสีทิธติลอดจนชดใชค้่าเสยีหายต่างๆ 
 ที�เกดิขึ(นทั (งสิ(นแก่ทางราชการ ภายใน ๓๐ วนั นับจากวนัที�ทางราชการแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบ 
 ตามที�อยู่ขา้งตน้นี( 
 



 

 

       (ลงชื�อ)......................................................ผูย้ ื�นคําขอ 
        (......................................................) 
       (ลงชื�อ)......................................................ผูย้ ื�นคําขอ 
        (......................................................) 
       (ลงชื�อ)......................................................ผูย้ ื�นคําขอ 
        (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ๑. กรณีผูม้สีทิธติามขอ้ ๓๗ ประกอบขอ้ ๔๐ ของประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล  
   จงัหวดั.......... เรื�องมาตรฐานทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารงานบุคคล สาํหรบัลกูจา้งขององคก์าร 
   บรหิารสว่นตําบล ในลาํดบัเดยีวกนัมหีลายคน 
   ๑.๑ ใหร้ะบุชื�อและที�อยูข่องทุกคนในขอ้ ๑ โดยชดัเจน และตอ้งลงลายมอืชื�อของบุคคล 
    เหล่านั (น รวมกนัมาในทา้ยคาํขอรบัเงนิชว่ยพเิศษดว้ย 
   ๑.๒ หากมกีารมอบฉนัทะใหร้บัเงนิชว่ยพเิศษ ใหใ้ชแ้บบมอบฉนัทะที�กระทรวงมหาดไทย 
    กาํหนด 
    ๒. ใหส้ว่นราชการผูเ้บกิตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที�สามารถรบัฟงัไดว้่า เป็นบุคคลดงักล่าวใน 
   ขอ้ ๓๗ ประกอบขอ้ ๔๐ ของประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นตาํบล จงัหวดั………….……. 
   เรื�องมาตรฐานทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารงานบุคคล สาํหรบัลกูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
   เชน่ สาํเนาทะเบยีนบา้น หลกัฐานการสมรสของคูส่มรสผูต้าย หลกัฐานรบัรองการอปุการะ 
   ของผูท้ี�เชื�อถอืได ้เป็นตน้ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือแสดงเจตนาระบตุวัผูร้บัเงินช่วยพิเศษกรณีลกูจ้างประจาํถึงแก่ความตาย (องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล….............................) 

เขยีนที�................................................... 
วนัที�................................................................. 

ข้ า พ เจ้ า .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ป็ น ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จํ า  ตํ า แ ห น่ ง 
...................................................กอง................................................สงักดั (องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/
องคก์ารบรหิารส่วนตําบล)........................................จงัหวดั..............................ไดร้บัค่าจา้งเดอืนละ หรอืวนัละ หรอื
ชั �วโมงละ.................................................บาท รวมเป็นเงนิที�ไดร้บัทั (งสิ(นเดอืนละ...............................................บาท 
ขอแสดงเจตนาระบุตวัผู้รบัเงนิช่วยพเิศษโดยหนังสือฉบบันี(ว่าในกรณีที�ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างรบั
ราชการ (ทํางาน) และทางราชการส่วนท้องถิ�นจะต้องจ่ายเงนิช่วยพเิศษให้ตามนัยประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล จงัหวดั ..................... เรื�องมาตรฐานทั �วไปเกี�ยวกบัการบรหิารงานบุคคลสาํหรบัลกูจา้งขององคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบล ขา้พเจา้ประสงค์ให้จ่ายเงนิช่วยพเิศษแก่................................ซึ�งมภีูมลิําเนาอยู่บ้านเลขที�.....หมู่ที�......
ถนน.........................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด
..................................รหสัไปรษณยี.์......................... 
 
       (ลงชื�อ)......................................................ผูย้ ื�นคําขอ 
        (......................................................) 
       (ลงชื�อ)......................................................ผูย้ ื�นคําขอ 
        (......................................................) 
       (ลงชื�อ)......................................................ผูย้ ื�นคําขอ 
        (......................................................) 
 



 

 

หมายเหตุ ๑. ใหม้อบหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิชว่ยพเิศษไว ้ณ ราชการสว่นทอ้งถิ�นที�ลกูจา้ง 
   ประจาํทาํงานอยู ่
  ๒. ใหร้ะบุตวัผูร้บัเงนิชว่ยพเิศษแต่เพยีงรายเดยีว หากจะเปลี�ยนแปลงตวัผูร้บัเงนิชว่ยพเิศษ 
   ในภายหลงั ใหท้าํหนังสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิช่วยพเิศษฉบบัใหมแ่ทนฉบบัเดมิ 
   และใหแ้นบฉบบัเดมิไวด้ว้ย 
  ๓. การขดูลบ ตกเตมิ หรอืการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงอยา่งอื�นในหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บั 
   เงนิชว่ยพเิศษ .ใหล้งลายมอืชื�อกาํกบัไว ้
  ๔. ใหร้าชการสว่นทอ้งถิ�นจดัทาํสมดุเพื�อบนัทกึการยื�นหรอืเปลี�ยนแปลงหนงัสอืแสดงเจตนา  
   ระบุตวัผูร้บัเงนิชว่ยพเิศษไวท้กุครั (ง 
 
 

หนังสือรบัรองการใช้เงินคืนของลกูจ้างประจาํแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�น  

(องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล….....................) 
เขยีนที�................................................... 

วนัที�...........เดอืน......................พ.ศ...................... 
 ข้ าพ เจ้ าขอรับรองไว้ ต่ อ   (องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด /เทศบาล/องค์ การบริหารส่ วนตํ าบล) 
..........................................ว่าการขอรบับําเหน็จปกติ บําเหน็จพิเศษ และเงนิช่วยพเิศษในฐานะเป็นทายาทของ
ผูต้าย (ลูกจา้งประจํา) ชื�อ............................ชื�อสกุล....................................ตําแหน่ง.........................................ซึ�ง
ตายเมื�อวนัที�..........เดอืน...........................พ.ศ................ถูกต้องและครบถ้วนแลว้และไม่มทีายาทผู้มสีทิธเิหลอือยู่
อกี ถ้าต่อไปปรากฏว่ามทีายาทผู้มสีทิธ ิ โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายเกดิขึ(นเมื�อใด ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชเ้งนิที�
ไดร้บัไปโดยไม่มสีทิธติลอดจนค่าเสยีหายต่างๆ ที�เกดิขึ(นทั (งสิ(นคนืใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ�นภายใน ๓๐ 
วนั นับจากวนัที�ทางหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ�นแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ ทั (งนี(ขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื�อไวใ้หเ้ป็น
สาํคญัต่อหน้าพยานแลว้ 
 
(ลงชื�อ)....................................................ผูข้อ (ลงชื�อ)....................................................ผูข้อ 
 (....................................................)  (....................................................) 
(ลงชื�อ)....................................................ผูข้อ (ลงชื�อ)....................................................ผูข้อ 
 (....................................................)  (....................................................) 
(ลงชื�อ)....................................................ผูข้อ (ลงชื�อ)....................................................ผูข้อ 
 (....................................................)  (....................................................) 
(ลงชื�อ)....................................................ผูข้อ (ลงชื�อ)....................................................ผูข้อ 
 (....................................................)  (....................................................) 
   (ลงชื�อ)....................................................พยาน 
    (....................................................) 



 

 

   (ลงชื�อ)....................................................พยาน 
    (....................................................) 
 
  ที�อยูข่องผูข้อ......................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................รหสัไปรษณีย.์.................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูคคููคู มอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชน    

    

    

งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                                    การขอรบับาํเหนจ็ตกทอด การขอรบับาํเหนจ็ตกทอด การขอรบับาํเหนจ็ตกทอด การขอรบับาํเหนจ็ตกทอด ((((กรณีกรณีกรณีกรณี
ลกูจางประจาํผูรบับาํเหนจ็รายเดอืนหรอืลกูจางประจาํผูรบับาํเหนจ็รายเดอืนหรอืลกูจางประจาํผูรบับาํเหนจ็รายเดอืนหรอืลกูจางประจาํผูรบับาํเหนจ็รายเดอืนหรอื    
                                                                                                                                                            บําเหนจ็พเิศษรายเดอืนถงึแกกรรมบําเหนจ็พเิศษรายเดอืนถงึแกกรรมบําเหนจ็พเิศษรายเดอืนถงึแกกรรมบําเหนจ็พเิศษรายเดอืนถงึแกกรรม))))    
หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ                              งานงานงานงานการเจาหนาที ่การเจาหนาที ่การเจาหนาที ่การเจาหนาที ่    สาํนกัปลัสาํนกัปลัสาํนกัปลัสาํนกัปลัดเทศบาล ดเทศบาล ดเทศบาล ดเทศบาล     



 

 

 

 

 

    

1. สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  วันจันทร ถึง วัน
ศุกร 

โทรศัพท: 0-3949-4155-7     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ
กําหนด) 

โทรสาร : 0-3949-4155      ต้ังแตเวลา 08.30 – 

16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.khaovovl-ploywan.go.th 

 
 

1. สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จตกทอดเปนสิทธิประโยชนท่ีจายใหแกทายาท
ของลูกจางประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนท่ีถึงแกความ
ตาย 
2. การจายบําเหน็จตกทอดจายเปนจํานวน 15 เทาของบําเหน็จรายเดือนหรือ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนแลวแตกรณี 
3. กรณีไมมีทายาทใหจายแกบุคคลตามท่ีลูกจางประจําของเทศบาลตําบลเขาวัว-
พลอยแหวน ระบุใหเปนผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณี

มากกวา 1 คนใหกําหนดสวนใหชัดเจนกรณีมิไดกําหนดสวนใหถือวาทุกคนมี
สิทธิไดรับในอัตราสวนท่ีเทากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผูรับ
บําเหน็จตกทอดลูกจางประจําของเทศบาลตําบลเขาวัว-                     พลอย

แหวน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.5/ว 4061 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 

2555 

ขอบเขตการใหบรกิารขอบเขตการใหบรกิารขอบเขตการใหบรกิารขอบเขตการใหบรกิาร    

สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่/ ชองทางการ/ ชองทางการ/ ชองทางการ/ ชองทางการ
ใหบรกิารใหบรกิารใหบรกิารใหบรกิาร

ระยะเวลาเปดใหบรกิารระยะเวลาเปดใหบรกิารระยะเวลาเปดใหบรกิารระยะเวลาเปดใหบรกิาร    

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการยื่อนไขในการยื่อนไขในการยื่อนไขในการยื่นคาํขอนคาํขอนคาํขอนคาํขอ    



 

 

4.เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบ

ภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 

5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไม

ครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตอง

ลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการ

แกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 

6. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน
จนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตาม
บันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอตรวจสอบ
คําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลววามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชน 
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ขัน้ตอนและระยะการใหบริการขัน้ตอนและระยะการใหบริการขัน้ตอนและระยะการใหบริการขัน้ตอนและระยะการใหบริการ    

ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน หนวยงานผูรบัผดิชอบหนวยงานผูรบัผดิชอบหนวยงานผูรบัผดิชอบหนวยงานผูรบัผดิชอบ    

กรณผีูชําระภาษยีืน่แบบ ภ.ร.ด.2 แลวยงัไมชาํรกรณผีูชําระภาษยีืน่แบบ ภ.ร.ด.2 แลวยงัไมชาํรกรณผีูชําระภาษยีืน่แบบ ภ.ร.ด.2 แลวยงัไมชาํรกรณผีูชําระภาษยีืน่แบบ ภ.ร.ด.2 แลวยงัไมชาํระทนัทใีหดาํเนนิการ ะทนัทใีหดาํเนนิการ ะทนัทใีหดาํเนนิการ ะทนัทใีหดาํเนนิการ 
ดงันี้ดงันี้ดงันี้ดงันี้    



 

 

 1.เม่ือไดรับการแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตองชําระภายใน30 วัน นับถัดจาก

วันท่ีไดรับแจงการประเมิน  

  หากชําระ เกินกําหนดตองเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

  ไมเกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 

  เกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 

  เกิน 4 เดือนตองดําเนินคดี 

 2.ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมิน ตองอุทธรณภายใน 15 วัน    

    

        ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

    
    

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                          
จํานวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีภาษีโรงเรือนและท่ีดินปท่ีผานมา (ภ.ร.ด.12)                      
จํานวน  1  ฉบับ 

 

ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป 

อัตราคาภาษีรอยละ 12.5 ของคารายป 

ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบรายการเอกสารหลกัฐานประกอบรายการเอกสารหลกัฐานประกอบรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ    

เอกสารหรือหลกัฐานที่เอกสารหรือหลกัฐานที่เอกสารหรือหลกัฐานที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ตองตองตองตอง
ใชใชใชใช    

คาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียม    



 

 

คาภาษี = คารายป x 12.5%    

    

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือ
รองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ โทรศัพท: 0 4345-6200-2 

หรือ เว็บไซต : http://www.kknontat.com/ 

 

 
 
 

การรบัเรื่การรบัเรื่การรบัเรื่การรบัเรื่องรองเรยีนองรองเรยีนองรองเรยีนองรองเรยีน    


