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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท
(กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักปลัด
สังกัด: องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท
(กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักปลัด
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท
(กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 21/07/2558 14:59
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ ()
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติ กรณีของลูกจ้างประจําที่ได้ทํางานเป็นลูกจ้างประจํา ไม่น้อยกว่า
1 ปีบริบูรณ์ถึงแก่ความตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง
ให้จ่ายเงินบําเหน็จปกติให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และ
ข้อ 8 ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบํ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกั นพร้ อมกํ าหนดระยะเวลาให้ ผู้ยื่น คําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่ นคํา ขอไม่ดําเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะยั ง ไม่ พิจารณาคํ า ขอและยั ง ไม่ นั บระยะเวลาดํ า เนิ น งานจนกว่ า ผู้ ยื่ น คํ า ขอ
จะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน
ที่
ขั้นตอน
การบริการ
1) การตรวจสอบ ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
เอกสาร
บําเหน็จปกติพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
ลูกจ้างประจําสังกัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน
2) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้อง
และรวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา
3) การพิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบ
อํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จปกติโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ทายาทต่อไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน

ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ให้บริการ
รับผิดชอบ
3 ชั่วโมง สํานักปลัด

หมายเหตุ
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่สังกัด
)

6 วัน

สํานักปลัด

(หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่สังกัด
)

8 วัน

สํานักปลัด

(หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่สังกัด
)
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14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1) แบบคําขอรับ 1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบ
บําเหน็จปกติ
คําขอรับ
ลูกจ้าง
บําเหน็จ
ปกติลูกจ้าง
ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด)
2) หนังสือรับรอง 1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบ
การใช้เงินคืนแก่
หนังสือ
หน่วยการ
รับรองการ
บริหารราชการ
ใช้เงินคืนแก่
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยการ
บริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงาน
ต้นสังกัด)
3) ใบมรณบัตร
0
1
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4378 9424
หมายเหตุ( เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
/ สายด่วน โทร. 0 4378 9424 / www.kanthararat.go.th)
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ
- ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกําหนด)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์

