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คู่มอืส าหรับประชาชน: การขอรับบ าเหน็จพเิศษของทายาท (กรณลีูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอนัเนื่องจากการปฏิบัตงิานในหน้าที)่ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลกูจา้งประจ าหรือลกูจา้งชัว่คราวขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินถึงแก่กรรมอนัเน่ืองจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ี) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกับริหารการคลงัทอ้งถ่ิน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลกูจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2542 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลกูจา้งประจ าหรือ

ลกูจา้งชัว่คราวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถึงแก่กรรมอนัเน่ืองจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ี) 26/05/2558 15:33  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ เทศบาลเมืองนราธิวาส (ส านกัปลดั) เลขท่ี 410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. 

12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชน์เก่ียวกบับ าเหน็จพิเศษกรณีลกูจา้งประจ าหรือลกูจา้งชัว่คราวท่ีไดรั้บอนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีหรือถกูประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหนา้ท่ีถึงแก่ความตายก่อนไดรั้บบ าเหน็จพิเศษใหจ่้ายบ านาญ
พิเศษใหแ้ก่ทายาทผูม้ีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยอนุโลม 
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2. กรณีทายาทลกูจา้งประจ าหรือลกูจา้งชัว่คราวผูมี้สิทธิไดรั้บทั้งบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบน้ีเงินสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั
ตามกฎหมายว่าดว้ยการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบติังานของชาติหรือการปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีมนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบ าเหน็จความชอบในการ
ปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตห์รือเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสัง่ใหไ้ปปฏิบติังานเงินดงักล่าวใหเ้ลือกรับไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้แต่จะเลือก 
 
3. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล /เมืองพทัยาจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบ
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการพ.ศ. 2558 
 
4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพ่ิมเติมไดใ้นขณะนั้น
ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดผูรั้บค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
5. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ
หรือยืน่เอกสารเพ่ิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
 
6. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้
ว่ามีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ทายาทยืน่เร่ืองขอรับ
บ าเหน็จพิเศษพร้อมเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อองคก์ร

3 ชัว่โมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
องคก์รปกครอง
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ลกูจา้งประจ าหรือลกูจา้ง
ชัว่คราวสงักดัและเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบความถกูตอ้งและ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

ส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สงักดั 
) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  
รวบรวมหลกัฐานและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเสนอผูม้ี
อ  านาจพิจารณา 
 
 

6 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สงักดั 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้รับมอบ
อ านาจ   
พิจารณาสัง่จ่ายเงินบ าเหน็จ
พิเศษและใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้
และเบิกจ่ายเงินดงักล่าว
 ใหแ้ก่ทายาทต่อไป 
 
 

8 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สงักดั 
) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 วนั 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าขอรับ
บ าเหน็จพิเศษ
ลกูจา้ง 

- 1 0 ฉบบั (ขอรับแบบค า
ขอรับบ าเหน็จ
พิเศษลกูจา้งท่ี
หน่วยงานตน้
สงักดั) 

2) 

หนงัสือรับรอง
การใชเ้งินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- 1 0 ฉบบั (ขอรับหนงัสือ
รับรองการใชเ้งิน
คืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินท่ี
หน่วยงานตน้
สงักดั) 

3) ใบมรณบตัร - 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียนถา้การบริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนไดท่ี้ 
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1. ส านกัปลดั เทศบาลเมืองนราธิวาส โทร.0-7351-1048 ต่อ 104 
 2.    กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส โทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร.0-7351-6175 
 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  
1) 1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ     2. ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการใชเ้งินคืนแก่หน่วย

การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  (ตามรูปแบบท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งก าหนด) 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย สุรียพ์รยิม้ละมยั 
อนุมตัโิดย ดุษฎีสุวฒัวิตยากร 
เผยแพร่โดย AREEYA 

KONGKANCHANATHIP 
 

 
 

 


