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คูมือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจำหรือลูกจางชัว่คราวของ 

           องคกรปกครองสวนทองถ่ินถึงแกกรรมอันเน่ืองจากการปฏบิตังิานในหนาที่) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : งานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปากชอง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลกูจางประจำหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถึงแกกรรมอันเน่ืองจากการ

ปฏิบัติงานในหนาที)่ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปากชอง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัต ิ  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบำเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0  

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจำหรือลกูจางช่ัวคราวขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินถึงแกกรรมอันเน่ืองจากการปฏบิัติงานในหนาท่ี) 26/05/2558 15:33  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ- งานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปากชอง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบำเหน็จพิเศษกรณีลูกจางประจำหรือลูกจางช่ัวคราวท่ีไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะ

เหตุกระทำตามหนาท่ีถึงแกความตายกอนไดรับบำเหน็จพิเศษใหจายบำนาญพิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยโดยอนุโลม 

2. กรณีทายาทลูกจางประจำหรือลูกจางช่ัวคราวผูมีสิทธิไดรับทั้งบำเหน็จพิเศษตามระเบียบน้ีเงินสงเคราะหผูประสบภยัตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห

ผูประสบภัยเน่ืองจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาตหิรอืการปฏบิัติตามหนาที่มนุษยธรรมเงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงนิคาทดแทนและ

การพิจารณาบำเหน็จความชอบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสตหรอืเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหนวยงานอื่นท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัตงิานเงินดังกลาวใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหน่ึงแลวแตจะเลือก 

3. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล /เมืองพัทยาจะแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวนัท่ีพิจารณาแลวเสร็จ

ตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

4. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะน้ันผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนาม

บันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีก่ำหนดผูรับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

5. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอจะดำเนินการแกไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึก

สองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

6. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคำขอตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแลววามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ทายาทยื่นเร่ืองขอรับบำเหน็จพิเศษพรอม

เอกสารที่เก่ียวของตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่ลูกจางประจำหรือลูกจางชั่วคราว

สังกัดและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบความถูกตอง

และครบถวนของเอกสารหลักฐาน 

3 ชั่วโมง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(หนวยงานผูรับผิดชอบคือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่สังกัด) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น รวบรวมหลักฐานและเอกสาร

ที่เก่ียวของเสนอผูมีอำนาจพิจารณา 

6 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(หนวยงานผูรับผิดชอบคือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่สังกัด) 

3) 

การพิจารณา 

 

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูท่ี

รับมอบอำนาจ พิจารณาส่ังจายเงินบำเหน็จ

พิเศษและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แจงและเบิกจายเงินดังกลาวใหแกทายาท

ตอไป 

8 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(หนวยงานผูรับผิดชอบคือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่สังกัด) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแลว  

ผานการดำเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผูออก

เอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 

สำเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 

แบบคำขอรับบำเหน็จ

พิเศษลูกจาง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคำขอรับ

บำเหน็จพิเศษลูกจางที่

หนวยงานตนสังกัด) 

2) 

หนังสือรับรองการใชเงนิคืน

แกหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับหนังสือรับรองการ

ใชเงินคืนแกหนวยการ

บริหารราชการสวน

ทองถิ่นที่หนวยงานตน

สังกัด) 

3) ใบมรณบัตร - 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 

สำเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 
- - 1 ฉบับ - 

2) ทะเบียนบาน - - 1 ฉบับ - 
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16. คาธรรมเนยีม 

     ไมมีคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน- งานการเจาหนาที่ สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  73 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130 

เบอรโทรศัพท 0 4437 1496 เว็ปไซด  http://www.pakchongcity.go.th 

 

18. ตัวอยางการกรอกขอมูลในแบบฟอรม  

 

แบบคำขอรับบำเหน็จปกต ิบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษและหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจาง 

 

ชื่อลูกจาง..........นายประจำ........ทำบำนาญ.........เกิดวันที่......19........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ.....2498........ 

เริ่มเขารับราชการ (ทำงาน) เมื่อวันที่...1.....เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ....2529.....ตำแหนง....พนักงานขับรถยนต..... 

สังกัด...เทศบาลเมืองปากชอง....เริ่มเขาทำงานอายุ......31.ป.......2.......เดือน.....-.......วัน ออกจากราชการ (งาน) 

ตั้งแตวันที่......1.......เดือน....ตุลาคม....พ.ศ.....2558.....ออกจากงานอายุ......60.....ป......1.......เดือน......12.....วัน 

 

รายละเอียดการทำงาน 

ปที ่ วัน เดือน ป ตำแหนง คาจาง หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

    

 

เวลาราชการปกติ (เวลาทำงานปกติ).............................................เดือน.......................................................วัน 

เวลาราชการทวีคูณ (เวลาทำงานทวีคูณ).......................................เดือน.......................................................วัน 

รวมเวลาราชการทั้งส้ิน (เวลาทำงาน)............................................เดือน.......................................................วัน 

ปดเศษแลวเปนเวลาราชการ (เวลาทำงาน)..............................................................................................เดือน 

คาจางเดือนสุดทาย....................................................................................................................................บาท 

คำนวณเปนเงิน  บำเหน็จปกติ  บำเหน็จรายเดือน  บำเหน็จพิเศษ  บำเหน็จพิเศษรายเดือน จำนวน...............................................................บาท 

ขาพเจาขอรับเงนิ  บำเหน็จปกต ิ บำเหน็จรายเดือน  บำเหน็จพิเศษ  บำเหน็จพิเศษรายเดือน จำนวน...........................................................บาท 

 

        ลงช่ือ......................................................ผูขอ 

                                (.....................................................) 

        ยื่นขอวันที่............เดือน.................พ.ศ............... 

 

ความเห็นหัวหนาหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

        ลงช่ือ......................................................ผูขอ 

                                (.....................................................) 

        ยื่นขอวันที่.............เดือน.................พ.ศ............... 
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หนังสือรับรองการใชเงินคืนของลูกจางประจำแกเทศบาลตำบลจอหอ 

 

          เขียนที่........เทศบาลเมืองปากชอง...................... 

        วันที่.................เดือน................................พ.ศ.................. 

   ขาพเจาขอรับรองไวตอ.....เทศบาลเมืองปากชอง......วาการขอรับบำเหนจ็ปกติ บำเหน็จพิเศษ และเงินชวยพิเศษในฐานะเปนทายาทของผูตาย 

(ลูกจางประจำ) ชื่อ......นายประจำ.........ชื่อสกุล........ทำบำนาญ............ 

ตำแหนง.........พนักงานขับรถยนต............ซึ่งตายเมื่อวันที่......20....เดือน.......กรกฎาคม.........พ.ศ......2558.............  

ถูกตองและครบถวนแลวและไมมีทายาทผูมีสิทธิเหลืออยูอีก ถาตอไปปรากฏวามีทายาทผูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายของผูตายเกิดข้ึนเม่ือใด ขาพเจายินยอมชดใชเงิน

ที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิตลอดจนคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งส้ินคืนใหแกเทศบาลเมืองปากชอง ภายใน 30 วัน นับจากวนัที่ทางเทศบาลเมืองปากชองแจงใหขาพเจา

ทราบ ทั้งน้ีขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวใหเปนสำคัญตอหนาพยานแลว 

 

   (ลงช่ือ).........ละออ...ทำบำนาญ.............ผูขอ  (ลงชื่อ)...................................................ผูขอ 

          (......นางละออ...ทำบำนาญ..........)          (...................................................) 

   (ลงช่ือ)........ประมวล..ทำบำนาญ..........ผูขอ  (ลงชื่อ)................................................ผูขอ 

          (......นายประมวล..ทำบำนาญ.....)          (...................................................) 

   (ลงช่ือ).......ละออง..ทำบำนาญ............ผูขอ  (ลงชื่อ)...................................................ผูขอ 

          (.....นางสาวละออง..ทำบำนาญ...)          (...................................................) 

   (ลงช่ือ)...................................................ผูขอ  (ลงชื่อ)...................................................ผูขอ 
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