
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบับ าเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลกูจา้งประจ าขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ถงึแกก่รรม) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิอ์ าเภอพุทธมณฑลจังหวดันครปฐมกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบับ าเหน็จปกตกิรณีของลกูจา้งประจ าทีไ่ดท้ างานเป็นลกูจา้งประจ าไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีบรบิรูณ์ถงึแกค่วาม

ตายถา้ความตายนัน้มไิดเ้กดิขึน้เนือ่งจากความประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรงของตนเองใหจ้า่ยเงนิบ าเหน็จปกตใิหแ้กท่ายาทผูม้สีทิธิ

ไดรั้บมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยต์ามขอ้ 7 และขอ้ 8 ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง

ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

2. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยาจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 

7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง

ราชการพ.ศ.2558 

 

3. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข /เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอ

และเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

4. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้  

 

5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้วา่มี

ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน  

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิอ์ าเภอพุทธมณฑลจังหวดั
นครปฐม/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :15 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาทยืน่เรือ่งขอรับบ าเหน็จปกตพิรอ้มเอกสารตอ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีล่กูจา้งประจ าสงักดัและเจา้หนา้ที่

ตรวจสอบความถกูตองของเอกสารหลกัฐาน  
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบคอืส านักงานปลดัอบต . 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์ 
)) 

3 ชัว่โมง กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   
ตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวมหลกัฐานและเอกสาร   

ทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อี านาจพจิารณา 
 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบคอืส านักงานปลดัอบต . 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์ 

6 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

)) 

3) การพจิารณา 
นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูรั้บมอบอ านาจ    

พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบ าเหน็จปกตโิดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
แจง้และเบกิจา่ยเงนิดงักลา่วใหแ้กท่ายาทตอ่ไป  

 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบคอืส านักงานปลดัอบต . 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์ 
)) 

8 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบค าขอรบับ าเหน็จปกตลิกูจา้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จปกตลิกูจา้งทีส่ านักงานปลดัอบต . 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองการใชเ้งนิคนืแกห่นว่ยการบรหิารราชการสว่น

ทอ้งถิน่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ขอรับแบบหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีส่ านักงานปลดัอบต . องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหา
สวสัดิ)์ 

- 

3) 

 

ใบมรณบตัร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานปลดัอบต. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์ 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่99 หมูท่ี ่2 ต าบลมหาสวสัดิอ์ าเภอพุทธมณฑลจังหวดันครปฐม 73170/ โทรศพัท ์034-

990260 / โทรสาร 034-990260 / ตูป้ณ.33 ทีท่ าการไปรษณียพ์ุทธมณฑลจังหวดันครปฐม / 
www.mahasawat.go.th)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) - แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ      -ตวัอยา่งหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ (ตามรูปแบบทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่ก าหนด ) 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 



 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลกูจา้งประจ าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ถงึแกก่รรม ) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักบรหิารการคลงัทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ส านักบรหิารการคลงั

ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พ .ศ. 2542 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 20/08/2015 15:55 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


