
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รขอรบับำ	เหน็จปกตขิองท	ย	ท (กรณีลกูจ	้งประจำ	ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ถงึแกก่รรม)
หนว่ยง	นทีใ่หบ้รกิ	ร : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง อำาเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด กระทรวงมหาดไทย 

หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เงือ่นไข (ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	รพจิ	รณ	อนุญ	ต
1. สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบับำาเหน็จปกตกิรณีของลกูจา้งประจำาทีไ่ดท้ำางานเป็นลกูจา้งประจำาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีบรบิรูณ์ ถงึแกค่วาม
ตาย ถา้ความตายนัน้มไิดเ้กดิขึน้เนือ่งจากความประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรงของตนเองใหจ้า่ยเงนิบำาเหน็จปกตใิหแ้กท่ายาทผูม้สีทิธิ
ไดร้ับมรดกตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยต์ามขอ้ 7 และ ขอ้ 8 ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบำาเหน็จลกูจา้ง
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

2. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล/เมอืงพัทยา จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่คำาขอทราบภายใน 
7 วัน นับแตวั่นทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ พระราชบัญญัตกิารอำานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558

3. กรณีคำาขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้ับ
คำาขอและผูย้ืน่คำาขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกนั พรอ้มกำาหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่คำาขอ
ดำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คำาขอไมด่ำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด ผูร้ับคำาขอจะดำาเนนิการคนืคำา
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา

4. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคำาขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดำาเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คำาขอจะดำาเนนิการแกไ้ขคำาขอหรอื
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้

5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลังจากเจา้หนา้ทีผู่ร้ับคำาขอตรวจสอบคำาขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้วา่มี
ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมอืง
ตราด จ.ตราด โทรศัพท ์039 -510-604/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกำาหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 15 วัน

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

ทายาทยืน่เรือ่งขอรับบำาเหน็จปกตพิรอ้มเอกสารตอ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีล่กูจา้งประจำาสงักดั และเจา้หนา้ทีต่รวจ
สอบความถกูตองของเอกสารหลกัฐาน
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ คอื องคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ทีส่งักดั
)) 

3 ชัว่โมง กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่

2) ก	รพจิ	รณ	
เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร
ทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อีำานาจพจิารณา

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ คอื  องคก์รปกครองสว่นทอ้ง

6 วัน กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่



ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
ถิน่ทีส่งักดั
)) 

3) ก	รพจิ	รณ	
นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูร้ับมอบอำานาจ
พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบำาเหน็จปกต ิโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่แจง้และเบกิจา่ยเงนิดังกลา่วใหแ้กท่ายาท ตอ่ไป 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ คอื องคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ทีส่งักดั
)) 

8 วัน กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่

ร	ยก	รเอกส	ร หลกัฐ	นประกอบ
ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร

1) แบบคำ	ขอรบับำ	เหน็จปกตลิกูจ	้ง
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ขอรับแบบคำาขอรับบำาเหน็จปกตลิกูจา้งทีห่น่วยงานตน้
สงักดั)

-

2) หนงัสอืรบัรองก	รใชเ้งนิคนืแกห่นว่ยก	รบรหิ	รร	ชก	รสว่นทอ้ง
ถิน่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ขอรับแบบหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีห่น่วยงานตน้สงักดั)

-

3) ใบมรณบตัร
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

ค	่ธรรมเนยีม
ลำ	ดบั ร	ยละเอยีดค	่ธรรมเนยีม ค	่ธรรมเนยีม (บ	ท / รอ้ยละ)

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน แนะนำ	บรกิ	ร
ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร

1) องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมอืงตราด จ.ตราด โทรศัพท ์039-542-443
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สำานักปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สำานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สำานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำาบลคลองเกลอื อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสำาหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอรม์ ตวัอย	่งและคูม่อืก	รกรอก



ลำ	ดบั ชือ่แบบฟอรม์
1) - แบบคำาขอรับบำาเหน็จปกติ    -ตัวอยา่งหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน่ (ตามรปูแบบทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แตล่ะแหง่กำาหนด)
(หมายเหต:ุ -) 

หม	ยเหตุ
-

Infographic
ลำ	ดบั ชือ่
ไมม่ขีอ้มลู

ชือ่กระบวนง	น: การขอรับบำาเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลกูจา้งประจำาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ถงึแกก่รรม) 
ชือ่เรยีกท ัว่ไป: -
หนว่ยง	นกล	งเจ	้ของกระบวนง	น: สำานักบรหิารการคลังทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ สำานักบรหิารการคลังทอ้ง
ถิน่
ประเภทของง	นบรกิ	ร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว
หมวดหมูข่องง	นบรกิ	ร: อนุมัติ
กฎหม	ยทีใ่หอ้ำ	น	จก	รอนุญ	ต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง:

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบำาเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป
พืน้ทีใ่หบ้รกิ	ร: ทอ้งถิน่
กฎหม	ยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำ	หนดระยะเวล	: -
ระยะเวล	ทีก่ำ	หนดต	มกฎหม	ย / ขอ้กำ	หนด ฯลฯ: 0.0 วัน

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนง	น:

จำานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0
จำานวนคำาขอทีม่ากทีส่ดุ 0
จำานวนคำาขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0

ชือ่อ	้งองิของคูม่อืประช	ชน: การขอรับบำาเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลกูจา้งประจำาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ถงึแก่
กรรม) อบต.หนองคันทรง สำาเนาคูม่อืประชาชน 27/07/2015 09:33

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสำาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: -

ขอ้มลูสำ	หรบัเจ	้หน	้ที่


