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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหน็จปกติของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลกู จ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่
กรรม)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมตั ิ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลกู จ้างประจาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม) เทศบาลนครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจาที่ได้ทางานเป็ นลูกจ้างประจาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี บริบูรณ์ถึงแก่
ความตาย ถ้าความตายนัน้ มิได้เกิดขึน้ เนื่องจากความประพฤติช่วั อย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินบาเหน็จปกติ
ให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิได้รบั มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่นื คาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ่ืนคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผูย้ ่นื คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่นื คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ บั คาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผูร้ บั คาขอ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
3 ชั่วโมง
บาเหน็จปกติพร้อมเอกสาร
ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ลกู จ้างประจา
สังกัดและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกตองของ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

เอกสารหลักฐาน
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
2)
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ี
อานาจพิจารณา
การพิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผูร้ บั มอบอานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
3)
บาเหน็จปกติโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ทายาทต่อไป
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
แบบคำขอรับ
1
บำเหน็จปกติ
1) ลูกจ้ำง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จ
ปกติลกู จ้ำงที่
หน่วยงำนต้น
สังกัด)
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ที่

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรอง
กำรใช้เงินคืนแก่
หน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น

1

ใบมรณบัตร

0

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองกำร
ใช้เงินคืนแก่หน่วย
กำรบริหำร
รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงำนต้น
สังกัด)
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
- แบบคาขอรับบาเหน็จปกติ
-ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกาหนด)
19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ

