
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท 
(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
) 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. สทิธิประโยชน์เกี่ยวกบับำเหนจ็พิเศษ กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างช่ัวคราวที่ได้รับอันตราย 
หรือเจบ็ป่วยเพราะเหตปุฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษรา้ยเพราะเหตกุระทำตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รบับำเหน็
จพิเศษใหจ้่ายบำนาญพิเศษให้แกท่ายาท ผู้มสีิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม 
 
2. กรณีทายาทลกูจ้างประจำหรอืลูกจ้างช่ัวคราวผูม้ีสิทธิได้รบัทั้งบำเหน็จพเิศษตามระเบียบนี้ 
เงินสงเคราะหผ์ู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผูป้ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ 
การปฏิบัตงิานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าทีม่นุษยธรรม 
เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพจิารณาบำเหนจ็ความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ 
หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสัง่ให้ไปปฏิบัติงาน 
เงินดังกล่าวใหเ้ลือกรบัได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก 
 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนตำบล /เมอืงพทัยา 
จะแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง 
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
4. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รบัคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน 
พร้อมกำหนดระยะเวลาใหผู้้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 
หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ผู้รบัคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
5. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะยังไมพ่ิจารณาคำขอ 
และยังไม่นบัระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนนิการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิม่เติมครบถ้วนตามบันทึกสอ
งฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
6. 



ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหน้าทีผู่ร้ับคำขอตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีค
วามครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
 
  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานท่ีให้บริการ 
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา  
        
- เมืองพัทยา 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน 
 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ทายาทยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จพเิศษพร้อมเอกสารทีเ่กี่ยวข้องต่
อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีลู่กจ้างประจำหรือลูกจ้างช่ัวคร
าวสังกัด 
และเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรว
จสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผิดชอบ คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่ังกัด 
))  

3 ช่ัวโมง กรมส่งเสริมการปกครอ
งท้องถ่ิน 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวบรวมหลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ีอำนาจพิจาร
ณา 
 

6 วัน กรมส่งเสริมการปกครอ
งท้องถ่ิน 

 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผิดชอบ คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่ังกัด 
))  

3) การพิจารณา 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้ทีร่ับมอบอำนาจ 
  
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จพเิศษ 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจง้และเบกิจ่ายเงินดังกล่า
ว ให้แก่ทายาทต่อไป  
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผิดชอบ คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่ังกัด 
))  

8 วัน กรมส่งเสริมการปกครอ
งท้องถ่ิน 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบคำขอรบับำเหน็จพิเศษลูกจ้าง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ขอรับแบบคำขอรบับำเหนจ็พเิศษลูกจ้างทีห่น่วยงานต้นสงักัด) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถิ่
น 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(ขอรับหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแกห่น่วยการบรหิารราชการส่วนท้อ
งถ่ินที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

3) 
 

ใบมรณบัตร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
 



ค่าธรรมเนยีม 
ลำดับ รายละเอียดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - เลขที่ 635 ถนนโพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา          

- โทรศัพท์   :   0-4423-4600  ต่อ  1322, 1324  
- สายด่วน   :   1132 เทศบาลนครนครราชสมีา  - อเีมล์ (E-mail)   :   info@koratcity.go.th    
- เว็บไซด์     :    http://www.koratcity.go.th/ 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลอื อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบคำขอรับบำเหน็จพเิศษ     2. 

ตัวอย่างหนังสือรบัรองการใช้เงินคืนแกห่น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
(ตามรปูแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละแหง่กำหนด) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 



Infographic 
ลำดับ ชื่อ 
ไม่มีข้อมูล 

 
 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบำเหน็จพเิศษของทายาท 
(กรณีลูกจ้างประจำหรอืลกูจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถึงแกก่รรมอันเนื่องจากการปฏิบัตงิานในหน้าที)่  
ชื่อเรียกท่ัวไป: - 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สำนักบริหารการคลงัท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัต ิ
กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 วัน 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จำนวนคำขอที่มากทีสุ่ด 0 
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน ธนวรรณ 27/08/2015 14:03 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืสำหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


