
คูมือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจำหรือลูกจางช่ัวคราวขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่) 

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตำบลเปอยนอย อำเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเก่ียวกับบำเหน็จพิเศษ กรณีลูกจางประจำหรือลูกจางชั่วคราวที่ไดรับอันตราย หรือเจ็บปวยเพราะเหตุ

ปฏิบัติงานในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทำตามหนาที่ถึงแกความตายกอนไดรับบำเหน็จพิเศษใหจายบำนาญ

พิเศษใหแกทายาท ผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยโดยอนุโลม 

 

2. กรณทีายาทลูกจางประจำหรือลูกจางชั่วคราวผูมีสิทธิไดรับทั้งบำเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะหผูประสบภัย

ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตาม

หนาที่มนุษยธรรม เงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบำเหน็จความชอบในการ

ปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหนวยงานอ่ืนท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติงาน เงินดังกลาวใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก 

 

3. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล /เมืองพัทยา จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบ

ภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

4. กรณคีำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น 

ผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกำหนดระยะเวลาใหผู

ยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพิ่มเตมิ หากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผูรับคำขอจะ

ดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

5. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอ และยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอจะดำเนินการแกไขคำขอ

หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 

6. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคำขอตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแลววา

มีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 

 

  

 



ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ที่ทำการเทศบาลตำบลเปอยนอย/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ทายาทย่ืนเรื่องขอรับบำเหน็จพิเศษพรอมเอกสารที่เก่ียวของ
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ลูกจางประจำหรือลูกจาง
ชั่วคราวสังกัด และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สังกัด 
))  

3 ชั่วโมง เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เก่ียวของเสนอผูมีอำนาจ
พิจารณา 
 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สังกัด 
))  

6 วัน เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

3) การพิจารณา 
นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูที่รับมอบอำนาจ 
  
พิจารณาสั่งจายเงินบำเหน็จพิเศษ และใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแจงและเบิกจายเงินดังกลาว ใหแกทายาท
ตอไป  
 

8 วัน เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สังกัด 
))  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
แบบคำขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจาง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ขอรับแบบคำขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจางที่หนวยงานตน
สังกัด) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ขอรับหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นที่หนวยงานตนสังกัด) 

- 

3) 
 

ใบมรณบัตร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลเปยนอย อำเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 150 ถ.ราษฎรประชาสันติ์  ต.เปอยนอย  อ.เปอยนอย  จ.ขอนแกน  / โทร. 043 – 
494119  / www.puainoi.go.th))  

2) ศูนยดำรงธรรมอำเภอเปอยนอย 
(หมายเหตุ: (โทรศัพทหมายเลข 043 - 494024))  



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
3) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) 1. แบบคำขอรับบำเหน็จพิเศษ     2. ตัวอยางหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวย

การบริหารราชการสวนทองถิ่น  (ตามรูปแบบที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละแหงกำหนด) 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: (ใสชื่อกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: (ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: (ใสชื่อ ก.ม.ที่ใหอำนาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ: (ใสระดับผลกระทบ) 

พื้นท่ีใหบริการ: (ใสพ้ืนที่ใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา: (ใสกฎหมายที่กำหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด) 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ท ี



ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด  

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


