
 คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ การขอรับบําเหน็จพิเศษ  (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวถึงแกกรรมอัน

เนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  งานการเจาหนาท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71048                                     เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จพิเศษ  กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับอันตราย  หรือปวยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะกระทําตามหนาท่ีถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จพิเศษใหจายบํานาญ

พิเศษใหแกทายาท  ผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยอนุโลม 

หมายเหตุ  -  กรณีทายาทลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห

ผูประสบภัยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติหรือการ

ปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม  เงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต  หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจาก

หนวยงานอ่ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติงานใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลแตจะเลือก 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

1.  ทายาทหรือผูมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษ               งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวสังกัดครั้งสุดทาย   

2.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

รวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของเสนอผูมีอํานาจ 

พิจารณา 

3.  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูท่ีรับมอบอํานาจ      งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 



พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จพิเศษ 

4.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงและเบิกจายเงินดังกลาว      งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ใหแกทายาทผูมีสิทธิ 

 

 

    

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  วันทําการ  นับตั้งแตการจัดสงเอกสารหลักฐานครบถวน                                                                       

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชขอรับบําเหน็จพิเศษ  (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราวถึงแกกรรมอัน

เนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ           จํานวน  1  ฉบบั    

2.  สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก       จํานวน  1  ฉบบั   

3.  หนังสือรบัรองการใชเงินคืนแกหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน  

4.  สําเนาคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือหลักฐานเก่ียวกับการไปปฏิบัติราชการ       จํานวน  1  ฉบับ   

5.  รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหนาท่ีราชการจนเปนเหตุใหถูกประทุษรายหรือไดรับ     จํานวน  1  ฉบับ   

     อันตราย       

6.  รายงานผูรวมงานหรือผูรูเห็นเหตุการณใกลชิด  (ถามี)          จํานวน  1  ฉบับ   

7.  รายงานการสวบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจในกรณีท่ีถูกประทุษราย  หรือไดรับอันตรายนั้น     จํานวน  1  ฉบับ   

เกิดจากกระทําผิดอาญาของผูหนึ่งผูใด  หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น 

8.  หลักฐานการสอบสวนพรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการซ่ึงผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งข้ึน    จํานวน  1  ฉบับ   

สวบสวนวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรานแรงของ 

ผูนั้นเองหรือไม  ในกรณีท่ีไมอาจแนบหลักฐานตาม  (ขอ 7)  หรือหลักฐานตาม  (ขอ 7)  ไมปรากฏชัดวาการถูก 

ประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้น  เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลนอยางรายแรง  ของผูนั้นเองหรือไม  

9.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  (ถามี)            จาํนวน  1  ฉบับ 

10.  สําเนาใบมรณบัตร   สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวิต  สําเนาทะเบียนสมรส/       จาํนวน  1  ฉบับ 

สําเนาทะเบียนหยาของคูสมรส 

11.  สําเนาใบมรณบัตรของทายาทท่ีเสียชีวิตแลว  หรือหนังสือรับรองการตาย        จาํนวน  1  ฉบับ 

12.  สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผูเสียชีวิต  หรือหนังสือรับรองวาสมรส       จาํนวน  1  ฉบับ   

กอนวันท่ี  1  ตุลาคม  2478    

13.  หนังสือรับรองความเปนบุคคลคนเดียวกัน  หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชือ่สกุล      จํานวน  1  ฉบับ 



(ถามี)  กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลไมตรงตามเอกสารอางอิง 

14.  สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร  หรือบุตรบุญธรรม  หรือคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร      จาํนวน  1  ฉบับ 

15.  สําเนาทะเบียนบานของทายาททุกคน            จาํนวน  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  -  กรณีเปนสําเนา  ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

    -  รายการลําดับ  4-9  อนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน 

       ทองถ่ิน  พ.ศ.  2546                            

 

 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1048 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 1.  แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ 

 2.  หนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน   

 

 

 

 

 

 

http://www.nongkhae.go.th/


คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ การขอรับเงินชวยพิเศษ  (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินถึงแกกรรม) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  งานการเจาหนาท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71048                                     เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

สิทธิประโยชนเก่ียวกับเงินชวยพิเศษเปนสิทธิประโยชนท่ีจายใหแกทายาทของขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงถึงแกความตาย 

ระหวางรับราชการโดยจายเปนเงินจํานวน  3  เทาของเงินเดือนเต็มเดือนท่ีขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นมีสิทธิไดรับใน

เดือนท่ีถึงแกความตาย  และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษคาวิชา  เงินประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตราย

เปนปกติ  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ  และเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับปราบปรามผูกระทําผิด  ใหรวมเงินดังกลาวกับ

เงินเดือนเพ่ือคํานวณเปนเงินชวยพิเศษจํานวน  3  เทาดวย  ตามาตรา  23  แหงพระราชกฤษฎีกา  การจายเงินเดือน  

เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535  โดยอนุโลม 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

1.  ทายาทหรือผูมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษ               งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีขาราชการสวนทองถ่ินผูตายสังกัดครั้งสุดทาย   

2.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ใหครบถวน  เพ่ือเสนอผูมีอํานาจพิจารณา 

(ระยะเวลาประมาณ  3  วัน) 

3.  ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ดําเนินการเบิกจายใหแกทายาทขาราชการสวนทองถ่ินผูซ่ึง 

ถึงแกความตายตอไป 
 

 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 



ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  วันทําการ  นับตั้งแตการจัดสงเอกสารหลักฐานครบถวน               

                                                         

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองการใชขอรับเงินชวยพิเศษ  (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นถึงแกกรรม) 

1.  สําเนาใบมรณบัตรของผูเสียชีวิต          จํานวน  3  ฉบับ    

2.  แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินถึงแกความตาย      จํานวน  3  ฉบับ   

3.  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินถึงแกความตาย     จํานวน  3  ฉบับ   

4.  กรณีไมมีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ิน     จํานวน  3  ฉบับ   

ถึงแกความตายใหจายแก  คูสมรสหรือบุตรหรือบิดามารดาตามลําดับ  เม่ือปรากฏวาบุคคลในลําดับ 

กอนมีชีวิตอยู  บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับ        

หมายเหตุ  -  กรณีเปนสําเนา  ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
   3 

 

 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1048 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 1.  แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษ  (ตามรูปแบบท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แตละแหงกําหนด) 

 2.  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินถึงแกความตาย  (ตามรูปแบบท่ีองคกร  

ปกครองสวนทองถ่ิน  แตละแหงกําหนด)   

 

 

 

http://www.nongkhae.go.th/


คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ การขอรับบําเหน็จปกติ  และเงินชวยพิเศษ  (กรณีลูกจางประจําขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินถึงแกกรรม) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  งานการเจาหนาท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71048                                     เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จปกติและเงินชวยพิเศษกรณีของลูกจางประจําท่ีไดทํางานเปนลูกจางประจําไมนอยกวา  

1  ปบริบูรณ  ถึงแกความตาย  ถาความตายนั้นมิไดเกิดข้ึนเนื่องจากความประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเองให

จายเงินบําเหน็จปกติใหแกทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามขอ  8  ของระเบียบ  

กระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติม

สําหรับเงินชวยพิเศษจะจายเปนจํานวน  3  เทา  ของคาจางเต็มเดือน  โดยจายใหแกทายาทตามหนังสือแสดงเจตนา

ระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษลูกจางประจําถึงแกความตาย  แตถาผูตายมิไดแสดงเจตนาไวก็ใหจายแกบุคคลตามท่ีระเบียบ

กําหนด 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

1.  ทายาทหรือผูมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จปกติและ    งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

เงินชวยพิเศษพรอมเอกสารตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีลูกจางประจําสังกัดครั้งสุดทาย   

2.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ตรวจสอบความถูกตองและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร 

ท่ีเก่ียวของเสนอผูมีอํานาจพิจารณา   

(ระยะเวลาประมาณ 3-5  วัน) 

3.  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูรับมอบอํานาจ        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จปกติ  และเงินชวยพิเศษ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 



(ระยะเวลาประมาณ 1-2  วัน) 

4.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงและเบิกจายเงินดังกลาว      งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ใหแกทายาทผูมีสิทธิ  (ระยะเวลาประมาณ  2  วัน) 

 

 

    

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  วันทําการ  นับตั้งแตการจัดสงเอกสารหลักฐานครบถวน                                                                       

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชขอรับบําเหน็จพิเศษ  (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราวขององคกรปกครอง                   

สวนทองถิ่นถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ           จํานวน  1  ฉบับ    

2.  สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก       จํานวน  1  ฉบบั   

3.  หนังสือรบัรองการใชเงินคืนแกหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน  

4.  แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษกรณีลูกจางประจําถึงแกความตาย        จํานวน  1  ฉบับ   

5.  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษลูกจางประจําถึงแกความตาย       จํานวน  1  ฉบับ   

6.  สําเนาใบมรณบัตร  สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวิต  สําเนาทะเบียนสมรส/       จํานวน  1  ฉบับ   

    สําเนาทะเบียนหยาของคูสมรส 

7.  สําเนาใบมรณบัตรของทายาทท่ีเสียชีวิตแลว  หรือหนังสือรับรองการตาย       จํานวน  1  ฉบับ   

8.  สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผูเสียชีวิต  หรือหนังสือรับรองวาสมรส     จํานวน  1  ฉบบั   

    กอนวันท่ี  1  ตุลาคม  2478 

9.  หนังสือรับรองความเปนบุคคลคนเดียวกัน  หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล      จาํนวน  1  ฉบับ 

     (ถามี)  กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลไมตรงตามเอกสารอางอิง 

10.  สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร  หรือบุตรบุญธรรม  หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร จํานวน  1  ฉบับ 

11.  สําเนาทะเบียนบานของทายาททุกคน            จาํนวน  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  -  กรณีเปนสําเนา  ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
  

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 



ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1048 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 1.  แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ 

 2.  หนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

 3.  แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษกรณีลูกจางประจําถึงแกความตาย 

 4.  หนังสือเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษลูกจางประจําถึงแกความตาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nongkhae.go.th/


คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  งานการเจาหนาท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71048                                     เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จพิเศษรายเดือน  เปนสิทธิประโยชนท่ีจายใหแกลูกจางประจําท่ีไดรับอันตรายหรือปวย

เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ีซ่ึงแพทยท่ีราชการรับรองไดตรวจ  

และแสดงวาไมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอีกเลย  ซ่ึงลูกจางประจําผูมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะขอรับเปนบําเหน็จ

พิเศษรายเดือนแทนก็ได  โดยจายเปนรายเดือน  เริ่มตั้งแตลูกจางประจําออกจากงานจนถึงแกกรรม 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

1.  ลูกจางประจําผูมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษ    งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

รายเดือนพรอมเอกสารตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีสังกัดครั้งสุดทาย   

2.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ตรวจสอบความถูกตองและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร 

ท่ีเก่ียวของเสนอผูมีอํานาจพิจารณา   

(ระยะเวลาประมาณ 3-5  วัน) 

3.  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูรับมอบอํานาจ        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จรายเดือน 

(ระยะเวลาประมาณ 1-2  วัน) 

4.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงและเบิกจายเงินดังกลาว      งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ใหแกลูกจางประจํา  (ระยะเวลาประมาณ  2  วัน)  (กรณีการ 

จายบําเหน็จพิเศษรายเดือน  ใหจายในวันเดียวกันกับการจาย 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 



บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
    

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  วันทําการ  นับตั้งแตการจัดสงเอกสารหลักฐานครบถวน                                    

                                    

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชขอรับบําเหน็จพิเศษ  (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราวขององคกรปกครอง                   

สวนทองถิ่นถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน          จํานวน  1  ฉบับ    

2.  สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุเปนลูกจางประจํา      จํานวน  1  ฉบบั   

3.  คําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือหลักฐานเก่ียวกับการไปปฏิบัติราชการ       จํานวน  1  ฉบับ   

4.  รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติงานในหนาท่ีจนเปนเหตุใหถูกประทุษรายหรือ      จํานวน  1  ฉบับ 

    หรือไดรับอันตราย   

5.  รายงานของผูรวมงานหรือผูรูเห็นเหตุการณใกลชิด  (ถามี)        จํานวน  1  ฉบับ   

6.  รายงานการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจในกรณีท่ีถูกประทุษราย  หรือไดรับอันตราย     จํานวน  1  ฉบับ   

    นั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญาของผูหนึ่งผูใด  หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น 

7.  หลักฐานการสอบสวนพรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการซ่ึงผูบังคับบัญชา      จํานวน  1  ฉบับ 

    ไดแตงตั้งข้ึนสอบสวนวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือ 

    ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม  ในกรณีท่ีไมอาจแนบหลักฐานตาม (6) 

    หรือหลักฐานตาม (6)  ไมปรากฏชัดวาการถูกประทุษราย  หรือไดรับอันตรายนั้น  เกิดจากความผิด 

    หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง  ของผูนั้นเองหรือไม   

8.  ใบรับรองของแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงวา  ไมสามารถปฏิบัติงานตอไปได     จํานวน  1  ฉบับ   

9.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  (ถามี)                       จํานวน  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  -  กรณีเปนสําเนา  ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

       รายการท่ี 3-9  อนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

                 พ.ศ.2546 
  

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 



ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1048 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 ( แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nongkhae.go.th/


    คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ การขอรับบําเหน็จพิเศษ  ของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  งานการเจาหนาท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71048                                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จพิเศษ  เปนสิทธิประโยชนท่ีจายครั้งเดียวใหแกลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับ

อันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ีซ่ึงแพทยท่ีทาง

ราชการรับรองไดตรวจสอบและแสดงวาไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอีกเลย  นอกจากจะไดบําเหน็จปกติแลวใหไดรับ

บําเหน็จพิเศษอีกดวย  เวนแตอันตรายท่ีไดรับหรือการปวยเจ็บเกิดความประมาณเลินเลออยางรายแรงหรือความผิด

ของตนเอง  (กรณีของลูกจางชั่วคราวท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษแตไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติ) 

หมายเหตุ –  กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั้วคราวผูมีสิทธิไดรับท้ังบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้  เงินสงเคราะห

ผูประสบภัยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือ

การปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม  เงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต  หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจาก

หนวยงานอ่ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติงานใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวแตละเลือก 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

1.  ลูกจางประจํา  หรือลูกจางชั่วคราว  ผูมีสิทธิยื่นเรื่อง    งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ขอรับบําเหน็จพิเศษพรอมเอกสารตอองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดครั้งสุดทาย 

2.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ตรวจสอบความถูกตองและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร 

ท่ีเก่ียวของเสนอผูมีอํานาจพิจารณา   

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 



(ระยะเวลาประมาณ 3-5  วัน) 

3.  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูรับมอบอํานาจ        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จรายเดือน  (ระยะเวลาประมาณ 1-2  วัน) 

4.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงและเบิกจายเงินดังกลาว      งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ใหแกลูกจางประจํา  (ระยะเวลาประมาณ  2  วัน)   
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  วันทําการ  นับตั้งแตการจัดสงเอกสารหลักฐานครบถวน                                                                       

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชขอรับบําเหน็จพิเศษ  ลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราวขององคกรปกครอง                   

สวนทองถิ่น 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ  ผูไดรับสิทธิประโยชนเปนผูยื่นขอ       จํานวน  1  ฉบับ    

2.  สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก       จํานวน  1  ฉบบั   

3.  สําเนาคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือหลักฐานเก่ียวกับการไปปฏิบัติราชการ      จํานวน  1  ฉบับ   

4.  รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหนาท่ีราชการจนเปนเหตุใหถูกประทุษรายหรือ      จํานวน  1  ฉบับ 

    หรือไดรับอันตราย   

5.  รายงานของผูรวมงานหรือผูรูเห็นเหตุการณใกลชิด  (ถามี)        จํานวน  1  ฉบับ   

6.  รายงานการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจในกรณีท่ีถูกประทุษราย  หรือไดรับอันตราย     จํานวน  1  ฉบับ   

    นั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญาของผูหนึ่งผูใด  หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น 

7.  หลักฐานการสอบสวนพรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการซ่ึงผูบังคับบัญชา      จํานวน  1  ฉบับ 

    ไดแตงตั้งข้ึนสอบสวนวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือ 

    ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม  ในกรณีท่ีไมอาจแนบหลักฐานตาม (6) 

    หรือหลักฐานตาม (6)  ไมปรากฏชัดวาการถูกประทุษราย  หรือไดรับอันตรายนั้น  เกิดจากความผิด 

    หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง  ของผูนั้นเองหรือไม 

8.  ใบรับรองแพทยของแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจและ         จาํนวน  1  ฉบับ 

    แสดงวาไมสามารถปฏิบัติงานตอไปได   

9.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  (ถามี)                       จํานวน  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  -  กรณีเปนสําเนา  ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

    -  รายการลําดับ  3-9  อนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน 

       ทองถ่ิน  พ.ศ.  2546                     
  

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1048 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

ตัวอยางแบบฟอรม 

  ( แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nongkhae.go.th/


    คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ การขอรับบําเหน็จตกทอด  (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ

พิเศษรายเดือนถึงแกกรรม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  งานการเจาหนาท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71048                                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จตกทอด  เปนสิทธิประโยชนท่ีจายใหแกทายาทของลูกจางประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน

หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนท่ีถึงแกความตาย  โดยจะจายบําเหน็จตกทอดเปนจํานวน  15  เทาของบําเหน็จรายเดือน

หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน  แลแตกรณี 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

1.  ทายาทหรือผูมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอด    งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

พรอมเอกสารตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเบิกบําเหน็จ 

รายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน 

2.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ตรวจสอบความถูกตองและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร 

ท่ีเก่ียวของเสนอผูมีอํานาจพิจารณา   

(ระยะเวลาประมาณ 3-5  วัน) 

3.  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูรับมอบอํานาจ        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จรายเดือน   

(ระยะเวลาประมาณ 1-2  วัน) 

4.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงและเบิกจายเงินดังกลาว      งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

ใหแกทายาทหรือผูมีสิทธิ  (ระยะเวลาประมาณ  2  วัน)   
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 



ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  วันทําการ  นับตั้งแตการจัดสงเอกสารหลักฐานครบถวน      

 

 

                                                                  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชขอรับบําเหน็จตกทอด  (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน  หรือบําเหน็จ          

                                                               พิเศษรายเดือนถึงแกกรรม) 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจางประจํา         จํานวน  1  ฉบับ    

2.  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดลูกจางประจําของราชการสวนทองถ่ิน    จํานวน  1  ฉบบั   

    (กรณีไมมีทายาทผูมีสิทธิ) 

3.  หนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน      จํานวน  1  ฉบับ   

4.  สําเนาใบมรณบัตร  สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวิต  สําเนาทะเบียนสมรส/      จํานวน  1  ฉบับ 

    สําเนาทะเบียนหยาของคูสมรส 

5.  สําเนาใบมรณบัตรของทายาทท่ีเสียชีวิตแลว  หรือหนังสือรับรองการตาย       จํานวน  1  ฉบับ   

6.  สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผูเสียชีวิต  หรือหนังสือรับรองวาสมรส       จํานวน  1  ฉบับ   

    กอนวันท่ี  1  ตุลาคม  2478 

7.  หนังสือรับรองความเปนบุคคลคนเดียวกัน  หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล     จํานวน  1  ฉบับ 

    (ถามี)  กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลไมตรงตามเอกสารอางอิง 

8.  สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร  หรือบุตรบุญธรรม  หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร   จํานวน  1  ฉบับ 

9.  สําเนาทะเบียนบานของทายาททุกคน                       จํานวน  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  -  กรณีเปนสําเนา  ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
  

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1048 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

http://www.nongkhae.go.th/


ตัวอยางแบบฟอรม 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจางประจํา 

2.  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดลูกจางประจําของราชการสวนทองถ่ิน 

3.  หนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

 

  


