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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จพเิศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างช่ัวคราวของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถงึแก่กรรมอันเน่ืองจากการปฏิบัตงิานในหน้าท่ี) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางจาน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลกูจ้างประจําหรือลกูจ้างชัว่คราวขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินถึงแก่กรรมอนัเน่ืองจากการปฏิบตังิานในหน้าท่ี) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกับริหารการคลงัท้องถ่ิน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2542 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลกูจ้างประจํา

หรือลกูจ้างชัว่คราวขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินถึงแก่กรรมอนัเน่ืองจากการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี) 26/05/2558 

15:33  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ- องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน  อําเภอเมืองเพชรบรีุ  จงัหวดัเพชรบรีุ  ๗๖๐๐๐ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – (โทร./โทรสาร ๐๓๒  ๗๗๐  ๐๐๕) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เก่ียวกบับําเหน็จพิเศษกรณีลกูจ้างประจําหรือลกูจ้างชัว่คราวท่ีได้รับอนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุ

ปฏิบตังิานในหน้าท่ีหรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระทําตามหน้าท่ีถึงแก่ความตายก่อนได้รับบําเหน็จพิเศษให้จา่ย

บํานาญพิเศษให้แก่ทายาทผู้ มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์โดยอนโุลม 
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2. กรณีทายาทลกูจ้างประจําหรือลกูจ้างชัว่คราวผู้ มีสิทธิได้รับทัง้บําเหน็จพิเศษตามระเบียบนีเ้งินสงเคราะห์ผู้ประสบภยั

ตามกฎหมายวา่ด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภยัเน่ืองจากการชว่ยเหลือราชการการปฏิบตังิานของชาติหรือการปฏิบตัิ

ตามหน้าท่ีมนษุยธรรมเงินคา่ทดแทนตามระเบียบวา่ด้วยการจา่ยเงินคา่ทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใน

การปราบปรามผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัจากทางราชการหรือจากหนว่ยงานอ่ืนท่ีองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินสัง่ให้ไปปฏิบตังิานเงินดงักลา่วให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอยา่งหนึง่แล้วแตจ่ะเลือก 

3. องค์การบริหารสว่นจงัหวดั/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล /เมืองพทัยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบ

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แหง่พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาต

ของทางราชการพ.ศ. 2558 

4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้

ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

5. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

6. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้ววา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ทายาทย่ืนเร่ืองขอรับ

บําเหน็จพิเศษพร้อม

เอกสารท่ีเก่ียวข้องตอ่

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ท่ีลกูจ้างประจําหรือลกูจ้าง

ชัว่คราวสงักดัและเจ้าหน้าท่ี

ผู้ รับผิดชอบขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน

ตรวจสอบความถกูต้องและ

ครบถ้วนของเอกสาร

3 ชัว่โมง กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

(หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินท่ี

สงักดั 

) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐาน 
 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

  

รวบรวมหลกัฐานและ

เอกสารท่ีเก่ียวข้องเสนอผู้ มี

อํานาจพิจารณา 

 
 

6 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

(หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินท่ี

สงักดั) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินหรือผู้ ท่ีรับมอบ

อํานาจ   

พิจารณาสัง่จา่ยเงิน

บําเหน็จพิเศษและให้

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

แจ้งและเบกิจา่ยเงิน

ดงักลา่ว ให้แก่ทายาทตอ่ไป 

 
 

8 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

(หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินท่ี

สงักดั) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 15 วนั 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขอรับ

บําเหน็จพิเศษ

- 1 0 ฉบบั (ขอรับแบบคํา

ขอรับบําเหน็จ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลกูจ้าง พิเศษลกูจ้างท่ี

หนว่ยงานต้น

สงักดั) 

2) 

หนงัสือรับรอง

การใช้เงินคืนแก่

หนว่ยการบริหาร

ราชการสว่น

ท้องถ่ิน 

- 1 0 ฉบบั (ขอรับหนงัสือ

รับรองการใช้เงิน

คืนแก่หนว่ยการ

บริหารราชการ

สว่นท้องถ่ินท่ี

หนว่ยงานต้น

สงักดั) 

3) ใบมรณบตัร - 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน- องค์การบริหารสว่นตําบลบางจาน  อําเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ  ๗๖๐๐๐ 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.bangchanphet.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ (๐๓๒  ๗๗๐  ๐๐๕) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ     2. ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หนว่ย

การบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน  (ตามรูปแบบท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะแหง่กําหนด) 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย นางสาวลกัณา  เรืองทบั 

อนุมัตโิดย นายเสถียร  นิลทะสิน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารสว่นตําบลบางจาน 

 

 

 
 


