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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลูกจ้างประจาํขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ถงึแก่กรรม) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลหาดสองแคว 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลกูจ้างประจําขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินถงึแก่กรรม) 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลหาดสองแคว 

2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตั ิ  

4. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 

 

5. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

6. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

8. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

9. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับบําเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลกูจ้างประจําของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินถงึแก่กรรม) 26/05/2558 14:59  

10. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ- ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถ์  

ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

 

 

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. สทิธิประโยชน์เก่ียวกบับําเหน็จปกตกิรณีของลกูจ้างประจําท่ีได้ทํางานเป็นลกูจ้างประจําไมน้่อยกวา่ 1 ปีบริบรูณ์ถงึแก่

ความตายถ้าความตายนัน้มิได้เกิดขึน้เน่ืองจากความประพฤตชิัว่อยา่งร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินบําเหน็จปกตใิห้แก่

ทายาทผู้ มีสทิธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ด้วยบําเหน็จลกูจ้างของหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 

2. องค์การบริหารสว่นจงัหวดั/เทศบาล/องค์การบริหารสว่นตําบล/เมืองพทัยาจะแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบ

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 

3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้

ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

4. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแล้ว

วา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

 

12. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ทายาทย่ืนเร่ืองขอรับ

บําเหน็จปกตพิร้อมเอกสาร

ตอ่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินท่ีลกูจ้างประจํา

สงักดัและเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความถกูตองของ

3 ชัว่โมง องค์การบริหาร

สว่นตําบลหาด

สองแคว 
 

(หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินท่ี

สงักดั) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เอกสารหลกัฐาน 
 

2) 

การพจิารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

  

ตรวจสอบความถกูต้องและ

รวบรวมหลกัฐานและ

เอกสาร  

ท่ีเก่ียวข้องเสนอผู้ มีอํานาจ

พจิารณา 

 
 

6 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลหาด

สองแคว 
 

(หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินท่ี

สงักดั) 

3) 

การพจิารณา 
 

นายกองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินหรือผู้ รับมอบอํานาจ

   

พิจารณาสัง่จ่ายเงิน

บําเหน็จปกตโิดยองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินแจ้ง

และเบกิจ่ายเงินดงักลา่ว

ให้แก่ทายาทตอ่ไป 

 
 

8 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลหาด

สองแคว 
 

(หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินท่ี

สงักดั) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 

 

13. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 15 วนั 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํ
ขอรบั
บาํเหน็จ
ปกตลิกูจ้าง 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบ
คาํขอรบั
บาํเหน็จ
ปกตลิกูจ้าง
ทีห่น่วยงาน
ต้นสังกดั) 

2) 

หนงัสือ
รบัรองการ
ใช้เงนิคนื
แกห่น่วย
การบรหิาร
ราชการ
ส่วน
ท้องถิน่ 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบ
หนงัสือ
รบัรองการ
ใช้เงนิคนื
แกห่น่วย
การบรหิาร
ราชการ
ส่วนท้องถิน่
ทีห่น่วยงาน
ต้นสังกดั) 

3) 
ใบมรณ
บตัร 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรบัยืน่เพ่ิมเติม 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน- องค์การบริหารสว่นตําบลหาดสองแคว  โทรศพัท์ 055-496098   
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หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

17. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) - แบบคําขอรับบําเหน็จปกต ิ      -ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หนว่ยการบริหาร

ราชการสว่นท้องถ่ิน (ตามรูปแบบท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะแหง่กําหนด) 

- 

 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 

วันที่พมิพ์ 21 กรกฎาคม 2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย นายจกัรธชั  แก้วรอด 

อนุมัตโิดย นายพงษ์เทพ     ชยัออ่น 

เผยแพร่โดย อบต.หาดสองแคว 


