
คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชัวคราวของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถินถึงแก่กรรมอันเนืองจากการปฏิบัติงานในหน้าท)ี 

หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จพิเศษ กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั วคราวทีได้รับอันตราย หรือ

เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าทีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหนา้ทีถึงแก่ความตายก่อน

ได้รับบําเหน็จพิเศษให้จ่ายบํานาญพิเศษให้แก่ทายาท ผู ้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์โดยอนุโลม 

 

2. กรณีทายาทลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี  เงินสงเคราะห์

ผู ้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยเนืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน

ของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าทีมนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและ

การพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอืนในลักษณะเดียวกัน

จากทางราชการหรือจากหน่วยงานอืนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินสั งให้ไปปฏิบัติงาน เงินดังกล่าวให้

เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ งแล้วแต่จะเลือก 

 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล /เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้

ยืนคําขอทราบภายใน 7 ว ัน นับแต่วันทีพิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/

เพิมเติมได้ในขณะนั น ผู ้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน



ร่วมกัน พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู ้ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติม หากผู้ ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/

เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู ้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

5. พนักงานเจ้าหน้าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ ยืนคําขอจะ

ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั นเรียบร้อยแล้ว 

 

6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริมนับหลังจากเจ้าหน้าทีผู ้ รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

 

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานทีให้บริการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1)   

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 

จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ

กําหนด) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก

เทียง) 

 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

 



ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ทายาทยืนเรืองขอรับบําเหน็จพิเศษพร้อมเอกสารที

เกียวข้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินที

ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั วคราวสังกัด และเจ้าหน้าที

ผู้ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐาน 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินทีสังกัด 

))  

3 ชั วโมง เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าทีผู ้ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน  

รวบรวมหลักฐานและเอกสารทีเกียวข้องเสนอผู้มี

อ ํานาจพิจารณา 

 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินทีสังกัด 

))  

6 ว ัน เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

3) การพิจารณา 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือผู้ทีรับมอบ

อํานาจ   

พิจารณาสังจ่ายเงินบําเหน็จพิเศษ และให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

 ให้แก่ทายาทต่อไป  

8 วัน เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 



ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินทีสังกัด 

))  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้าง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้างที

หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ขอรับหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถินทีหน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

3) 

 

ใบมรณบัตร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 



ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ร้องเรียนต่อสํานักปลัดเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1 ) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

2) ร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

3) ร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมอําเภอขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (โทร. 055 - 779250))  

4) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้  

ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู ่มือการกรอก 

ลําดับ ชือแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ     2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืน

แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน  (ตามรูปแบบทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แต่

ละแห่งกําหนด) 

(หมายเหต:ุ -)  



 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

ชือกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ ําหรือลูกจ้างชั วคราวขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินถึงแก่กรรมอันเนืองจากการปฏิบัติงานในหน้าที) 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ  

กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 

2542 

 

ระดับผลกระทบ: บริการทั วไป  

พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 ว ัน  

ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 0  

 จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0  

 จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0  

ข้อมูลสําหร ั บเจ้าหน้าท ี 



ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จพเิศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั วคราว

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินถึงแก่กรรมอันเนืองจากการปฏิบัติงานในหน้าที) เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี สําเนาคู่มือประชาชน 23/08/2015 12:57  

 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ว ันทีเผยแพร่คู่มือ: - 


