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114. คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับบำเหน็จปกติของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 26/05/2558 14:59
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
19/1 ถนนหลักเมือง ตาบลบ้านเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034511502
โทรสาร 034514788/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจาที่ได้ทางานเป็นลูกจ้างประจาไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ถึงแก่
ความตายถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินบาเหน็จปกติให้แก่ทายาท
ผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
บาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
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ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคา
ขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่า
มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
3 ชั่วโมง
บาเหน็จปกติพร้อมเอกสาร
ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจาสังกัด
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การพิจารณา

หมำยเหตุ
(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
)

6 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
)

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอานาจ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ

ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
)

พิจารณาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จ
ปกติโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ทายาทต่อไป
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
แบบคาขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคา
บาเหน็จปกติ
ขอรับบาเหน็จปกติ
1)
ลูกจ้าง
ลูกจ้างทีห่ น่วยงาน
ต้นสังกัด)
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบหนังสือ
การใช้เงินคืนแก่
รับรองการใช้เงิน
หน่วยการบริหาร
คืนแก่หน่วยการ
2) ราชการส่วน
บริหารราชการ
ท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
3) ใบมรณบัตร
0
1
ฉบับ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
หมายเหตุ 19/1 ถนนหลักเมือง ตาบลบ้านเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034511502 โทรสาร 034514788/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) - แบบคาขอรับบาเหน็จปกติ
-ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งกาหนด)
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2588
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

