
คู่มือส าหรบัประชาชน : การขอรบับ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจา้งประจ าหรือลูกจ้างชัว่คราวขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรมอนัเน่ืองจากการปฏิบติังานในหน้าท่ี) 
หน่วยงานท่ีให้บริการ  : เทศบาลต าบลเวยีง  อ าเภอไชยา  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  กระทรวงมหาดไทย 
 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สทิธปิระโยชน์เกีย่วกบับ าเหน็จพเิศษกรณีลูกจ้างประจ าหรอืลูกจ้างชัว่คราวทีไ่ด้รบัอนัตรายหรอืเจ็บป่วยเพราะเหตุ
ปฏบิตังิานในหน้าทีห่รอืถูกประทุษรา้ยเพราะเหตุกระท าตามหน้าทีถ่งึแก่ความตายก่อนไดร้บับ าเหน็จพเิศษใหจ้่ายบ านาญ
พเิศษใหแ้กท่ายาทผูม้สีทิธริบัมรดกตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยโ์ดยอนุโลม 
2. กรณีทายาทลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวผูม้สีทิธไิดร้บัทัง้บ าเหน็จพเิศษตามระเบยีบนี้เงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัตาม
กฎหมายว่าดว้ยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเนื่องจากการช่วยเหลอืราชการการปฏบิตังิานของชาตหิรอืการปฏบิตัติามหน้าที่
มนุษยธรรมเงนิคา่ทดแทนตามระเบยีบว่าดว้ยการจ่ายเงนิค่าทดแทนและการพจิารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปราม
ผูก้อ่การรา้ยคอมมวินิสตห์รอืเงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนัจากทางราชการหรอืจากหน่วยงานอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
สัง่ใหไ้ปปฏบิตังิานเงนิดงักล่าวใหเ้ลอืกรบัไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่งแลว้แต่จะเลอืก 
3. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารส่วนต าบล /เมอืงพทัยาจะแจ้งผลการพจิารณาใหผู้ย้ ื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วนันับแต่วนัทีพ่จิารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของ
ทางราชการพ.ศ. 2558 
4. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ข /เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผู้
รบัค าขอและผูย้ ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝา่ยและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ื่นค า
ขอด าเนินการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูร้บัค าขอจะด าเนินการ
คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
5. พนักงานเจา้หน้าทีจ่ะยงัไม่พจิารณาค าขอและยงัไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นค าขอจะด า เนินการแกไ้ขค าขอ
หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝา่ยนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
6. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นบัหลงัจากเจา้หน้าทีผู่ร้บัค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้ว่ามี
ความครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บริการ 
เทศบาลต าบลเวยีงอ าเภอไชยาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี/ตดิต่อดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
 
 



ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วนั 

ล าดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรบัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ทายาทยืน่เรือ่งขอรบับ าเหน็จพเิศษพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีล่กูจา้งประจ าหรอืลกูจา้ง
ชัว่คราวสงักดัและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน 
หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้บัผดิชอบคอืองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีส่งักดั) 

3 ชัว่โมง เทศบาลต าบลเวยีง
อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 

2) การพิจารณา 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
รวบรวมหลกัฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อี านาจ
พจิารณา 
หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้บัผดิชอบคอืองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีส่งักดั) 

6 วนั เทศบาลต าบลเวยีง
อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 

3) การพิจารณา 
นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูท้ีร่บัมอบอ านาจ  
พจิารณาสัง่จ่ายเงนิบ าเหน็จพเิศษและใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่แจง้และเบกิจา่ยเงนิดงักล่าว ใหแ้กท่ายาท
ต่อไป 
หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้บัผดิชอบคอืองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีส่งักดั) 

8 วนั เทศบาลต าบลเวยีง
อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครฐัผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอรบับ าเหน็จพิเศษลูกจ้าง 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ขอรบัแบบค าขอรบับ าเหน็จพเิศษลกูจา้งทีห่น่วยงานตน้
สงักดั) 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน 
ฉบบัจริง1ฉบบั 

- 



ล าดบั ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครฐัผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ขอรบัหนงัสอืรบัรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีห่น่วยงานตน้สงักดั) 

3) 
 

ใบมรณบตัร 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดบั รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดบั ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) เทศบาลต าบลเวยีงโทรศพัท0์-7743-1517 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดบั ช่ือแบบฟอรม์ 
1) 1. แบบค าขอรบับ าเหน็จพเิศษ      

2. ตวัอยา่งหนงัสอืรบัรองการใชเ้งนิคนืแกห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ตามรปูแบบทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่แต่ละแหง่ก าหนด) 
(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 



 
ช่ือกระบวนงาน:  การขอรบับ าเหน็จพเิศษของทายาท (กรณีลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ถงึแก่กรรมอนัเนื่องจากการปฏบิตังิานในหน้าที)่ 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:  ส านกับรหิารการคลงัทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ส านกับรหิารการคลงั
ทอ้งถิน่ 
ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบรกิารทีเ่บด็เสรจ็ในหน่วยเดยีว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542 
ระดบัผลกระทบ:  บรกิารทัว่ไป 
พื้นท่ีให้บริการ:  ทอ้งถิน่ 
กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมลูสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 
 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จ านวนค าขอทีน้่อยทีส่ดุ 0 
ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน:  ส าเนาคู่มอืประชาชนหวัหน้าส านักปลดัการขอรบับ าเหน็จพเิศษของทายาท   (กรณี
ลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวของอปท.ถงึแกก่รรมอนัเนื่องจากการปฏบิตัหิน้าที)่ 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ข้อมลูส าหรบัเจ้าหน้าท่ี 


