
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบับ าเหน็จพเิศษของทายาท (กรณีลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้ง

ช ัว่คราวขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ถงึแกก่รรมอนัเนือ่งจากการปฏบิตังิานในหนา้ที)่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินูอ าเภอพปินูจังหวดันครศรีธรรมราชกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. สทิธปิระโยชน์เกีย่วกับบ าเหน็จพเิศษกรณีลกูจา้งประจ าหรือลกูจา้งชัว่คราวทีไ่ดรั้บอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏบิตังิาน

ในหนา้ทีห่รือถูกประทษุรา้ยเพราะเหตกุระท าตามหนา้ทีถ่งึแก่ความตายก่อนไดรั้บบ าเหน็จพเิศษใหจ้า่ยบ านาญพเิศษใหแ้ก่

ทายาทผูม้สีทิธรัิบมรดกตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์โดยอนุโลม  

 

2. กรณีทายาทลกูจา้งประจ าหรือลกูจา้งชัว่คราวผูม้สีทิธไิดรั้บทัง้บ าเหน็จพเิศษตามระเบยีบนีเ้งนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนือ่งจากการชว่ยเหลอืราชการการปฏบิตังิานของชาตหิรือการปฏบิตัติามหนา้ที่

มนุษยธรรมเงนิคา่ทดแทนตามระเบยีบวา่ดว้ยการจา่ยเงนิคา่ทดแทนและการพจิารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปราม

ผูก้่อการรา้ยคอมมวินสิตห์รือเงนิอืน่ในลักษณะเดยีวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอืน่ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สัง่ให ้

ไปปฏบิตังิานเงนิดังกลา่วใหเ้ลอืกรับไดเ้พยีงอย่างใดอย่างหนึง่แลว้แตจ่ะเลอืก  

 

3. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั /เทศบาล /องคก์ารบรหิารสว่นต าบล /เมอืงพัทยาจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบภายใน 

7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 

 

4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ข /เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค าขอ

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

และเอกสารประกอบการพจิารณา  

 

5. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรือยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้  

 

6. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลังจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้วา่มี

ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน  

 

 

 
 

ช่องทางการใหบ้รกิาร  

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน  

(หมายเหตุ : -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร์ถงึวนั
ศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด ) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :15 วนั 
 

ล าดบั  ข ัน้ตอน  ระยะเวลา  สว่นทีร่บัผดิชอบ  

1) การตรวจสอบเอกสาร  

ทายาทยืน่เรือ่งขอรับบ าเหน็จพเิศษพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตอ่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีล่กูจา้งประจ าหรือลกูจา้งชัว่คราว

สังกัดและเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสารหลักฐาน  

(หมายเหตุ : (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลพปินู  

3 ชัว่โมง  กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 



ล าดบั  ข ัน้ตอน  ระยะเวลา  สว่นทีร่บัผดิชอบ  

)) 

2) การพจิารณา  

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

รวบรวมหลักฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อี านาจพจิารณา  

 

(หมายเหตุ : (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลพปินู  

)) 

6 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 

3) การพจิารณา  

นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรือผูท้ีรั่บมอบอ านาจ  

  

พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบ าเหน็จพเิศษและใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่แจง้และเบกิจา่ยเงนิดังกลา่ว  ใหแ้ก่ทายาทตอ่ไป  

 

(หมายเหตุ : (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลพปินู  

)) 

8 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร  

1) 

 

แบบค าขอรบับ าเหน็จพเิศษลกูจา้ง  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ (ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษลกูจา้งทีห่น่วยงานตน้

สังกัด) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองการใชเ้งนิคนืแกห่นว่ยการบรหิารราชการสว่น

ทอ้งถ ิน่  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ (ขอรับหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแก่หน่วยการบรหิารราชการ

สว่นทอ้งถิน่ทีห่น่วยงานตน้สังกัด ) 

- 

3) 

 

ใบมรณบตัร  

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม  

ล าดบั  รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ)  

ไม่มขีอ้มูลคา่ธรรมเนียม 
 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร  

ล าดบั ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร  

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินูโทร ./Fax 075-372-338 

(หมายเหตุ : -) 

2) ศนูย์บรกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม . 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์  

1) 1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษ      2. ตัวอย่างหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแก่หน่วย



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์  

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่   (ตามรูปแบบทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่ก าหนด ) 

(หมายเหตุ : -) 
 

หมายเหตุ  

- 
 

 
 

ชือ่กระบวนงาน :การขอรับบ าเหน็จพเิศษของทายาท (กรณีลกูจา้งประจ าหรือลกูจา้งชัว่คราวขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ถงึ

แก่กรรมอันเนือ่งจากการปฏบิตังิานในหนา้ที่ ) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ส านักบรหิารการคลัง

ทอ้งถิน่  

ประเภทของงานบรกิาร :กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัติ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง : 

 

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พ .ศ. 2542 

ระดบัผลกระทบ :บรกิารท่ัวไป  

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 :การขอรับบ าเหน็จพเิศษของทายาท (กรณีลกูจา้งประจ าหรือลกูจา้งชัว่คราวขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ถงึแก่กรรมอันเนือ่งจากการปฏบิตังิานในหนา้ที่ ) 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที่  


