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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินถึงแกกรรมอันเน่ืองจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่) 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินพ .ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจํา

หรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ) 26/05/2558 

15:33  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ- องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน 

โทรศัพท 035-359863-6  

โทรสาร 035-359863-6  

เว็บไซต www.khorean.go.th/  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จพิเศษกรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จพิเศษใหจาย

บํานาญพิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยอนุโลม 

 

2. กรณีทายาทลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูมีสิทธิไดรับท้ังบําเหน็จพิเศษตามระเบียบน้ีเงินสงเคราะหผูประสบภัย

ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ

ตามหนาที่มนุษยธรรมเงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใน

การปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสตหรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหนวยงานอ่ืนที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติงานเงินดังกลาวใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก  

 

3. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล /เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบ

ภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข /เพิ่มเติมไดในขณะนั้น

ผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู

ย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

5. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว  

 

6. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลววามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ทายาทย่ืนเรื่องขอรับ

บําเหน็จพิเศษพรอม

เอกสารที่เก่ียวของตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ที่ลูกจางประจําหรือลูกจาง

ชั่วคราวสังกัดและเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

ตรวจสอบความถูกตองและ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐาน 
 

3 ชั่วโมง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ี

สังกัด 

) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

  

รวบรวมหลักฐานและ

เอกสารที่เก่ียวของเสนอผูมี

อํานาจพิจารณา 

 
 

6 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ี

สังกัด 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินหรือผูที่รับมอบ

อํานาจ   

พิจารณาสั่งจายเงิน

บําเหน็จพิเศษและให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แจงและเบิกจายเงิน

ดังกลาว ใหแกทายาทตอไป 

8 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ี

สังกัด 

) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอรับ

บําเหน็จพิเศษ

ลูกจาง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคํา

ขอรับบําเหน็จ

พิเศษลูกจางที่

หนวยงานตน

สังกัด) 

2) 

หนังสือรับรอง

การใชเงินคืนแก

หนวยการบริหาร

ราชการสวน

ทองถ่ิน 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับหนังสือ

รับรองการใชเงิน

คืนแกหนวยการ

บริหารราชการ

สวนทองถ่ินท่ี

หนวยงานตน

สังกัด) 

3) ใบมรณบัตร - 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 
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16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน   องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน 

 โทรศัพท 035-359863-6  

โทรสาร 035-359863-6  

เว็บไซต www.khorean.go.th/  

 

  

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) 1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ     2. ตัวอยางหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวย

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  (ตามรูปแบบท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงกําหนด ) 

- 

 

 

 

 

 

 
 


