
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบัเงนิชว่ยพเิศษ (กรณีขา้ราชการ/พนกังานสว่นทอ้งถ ิ%นถงึแก่
กรรม) 
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื%อนไข (ถา้ม)ี ในการยื%นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ขา้ราชการ/ พนักงานสว่นทอ้งถิ"น ถงึแกค่วามตายในระหวา่งรับราชการ ใหจ้า่ยเงนิชว่ยพเิศษจํานวนสามเทา่ของเงนิเดอืนเต็ม
เดอืนที"ขา้ราชการผูนั้ .นมสีทิธไิดรั้บในเดอืนที"ถงึแกค่วามตาย และหากขา้ราชการผูนั้ .นมสีทิธไิดรั้บเงนิเพิ"มพเิศษคา่วชิา เงนิ
ประจําตําแหน่งที"ตอ้งฝ่าอนัตรายเป็นปกต ิเงนิเพิ"มพเิศษสําหรับการสูร้บและเงนิเพิ"มพเิศษสําหรับการปราบปรามผูก้ระทําผดิ ให ้
รวมเงนิดงักลา่วกับเงนิเดอืนเพื"อคํานวณเป็นเงนิชว่ยพเิศษจํานวนสามเทา่ดว้ย 
 
2. เงนิชว่ยพเิศษใหจ้า่ยแกบ่คุคลซึ"งขา้ราชการ / พนักงานจา้ง ผูต้ายแสดงเจตนา โดยทําเป็นหนังสอืไดย้ื"นไว ้หากมไิดแ้สดง
เจตนาไว ้ใหจ้า่ยกับบคุคลตามลําดับ ดงันี. 
 
 1) คูส่มรส 
 
 2) บตุร 
 
 3) บดิา มารดา 
 
เมื"อปรากฏวา่บคุคลในลําดับกอ่นตามวรรคสองมชีวีติอยู ่บคุคลในลําดับถัดไปไมม่สีทิธไิดรั้บเงนิชว่ยพเิศษถา้ผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิ
ชว่ยพเิศษในลําดบัเดยีวกนัมหีลายคนใหจ้่ายใหแ้กผู่ซ้ ึ"งบคุคลในลําดบันั.นมอบหมายเป็นหนังสอื หรอืบคุคลหนึ"งบคุคลใดที"
จัดการศพ 
 
3. การขอรับเงนิชว่ยพเิศษใหก้ระทําภายในเวลาหนึ"งปี นับแตว่นัที"ขา้ราชการผูซ้ ึ"งมสีทิธรัิบเงนิเดอืนตายตามมาตรา 23 แหง่พระ
ราชกฤษฎกีา การจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บําเหน็จ บํานาญ และเงนิอื"นในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ.2535 โดยอนุโลม 
 
วธิคํีานวณบําเหน็จบํานาญ 
 
เงนิชว่ยพเิศษ=สามเทา่ของเงนิเดอืนเต็มเดอืนที"ขา้ราชการ/พนักงานจา้ง มสีทิธไิดรั้บในเดอืนที"ถงึแกค่วามตาย 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
กองการเจา้หนา้ที" องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
053-175319 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที"ทางราชการกําหนด) ตั .งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที"ยง) 

 

ข ั4นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที%รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั4นตอน ระยะเวลา สว่นที%รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาทหรอืผูม้สีทิธยิื"นเรื"องขอรับเงนิชว่ยพเิศษพรอ้มเอกสารที" 
เกี"ยวขอ้งตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ"นที"ตนสงักดั จํานวน 2 
ชดุ 
(หมายเหต:ุ (อบจ.เชยีงราย))  

1 วนัทําการ - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที"ผูรั้บผดิชอบตรวจสอบสทิธขิองผูม้สีทิธรัิบเงนิชว่ย

5 วนัทําการ - 
 



ลําดบั ข ั4นตอน ระยะเวลา สว่นที%รบัผดิชอบ 

พเิศษ 
ตามหนังสอืแสดงเจตนา หรอืหากไมไ่ดแ้สดงเจตนาเป็นบคุคล
ตามที" 
หลกัเกณฑท์ี"กําหนดหรอืไม่(ระยะเวลาประมาณ 3 – 5 วนั) 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที" อบจ.เชยีงราย))  

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที"ผูรั้บผดิชอบคํานวณเงนิชว่ยพเิศษและรวบรวมเอกสาร 
   ประกอบเพื"อขออนุมัตผิูบ้รหิารทอ้งถิ"นพจิารณาจา่ยเงนิชว่ย
พเิศษ 
ใหก้บัผูข้อ (ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 วนั) 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที" อบจ.เชยีงราย))  

3 วนัทําการ - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจอนุมัตแิลว้จัดสง่กองคลงั อบจ.เชยีงรายเพื"อจา่ยเงนิ
ชว่ย 
พเิศษใหก้บัทายาทหรอืผูม้สีทิธขิองผูต้ายตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั))  

0 วนัทําการ - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื%อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ%มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอรบัเงนิชว่ยพเิศษ  จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แบบคําขอรับเงนิชว่ยพเิศษ  จํานวน 2 ชดุ) 

- 

2) 
 

แบบหนงัสอืรบัรองการใชเ้งนิคนืแกท่างราชการ  จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แบบหนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนืแกท่างราชการ  จํานวน 2 
ชดุ) 

- 

3) 
 

หนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิชว่ยพเิศษกรณีขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิ%นถงึแกค่วามตาย(ถา้ม)ี จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืแสดงเจตนาระบตุัวผูรั้บเงนิชว่ยพเิศษกรณี
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิ"นถงึแกค่วามตาย(ถา้ม)ี จํานวน 2 ชดุ) 

- 

4) 
 

ใบมรณบตัรของขา้ราชการ/พนกังานจา้ง ผูต้าย  จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใบมรณบตัรของขา้ราชการ/พนักงานจา้ง ผูต้าย  จํานวน 2 
ชดุ) 

- 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรขา้ราชการ/บตัรประจําตวัประชาชน ของผูต้าย
จํานวน 2 ชดุ) 

- 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผู ้

- 



ลําดบั ชื%อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ%มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ขอ  จํานวน 2 ชดุ) 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศพัท ์053-175341 , 053-175342 , 053-175343 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที" 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที" 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื%อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื%อกระบวนงาน: การขอรับเงนิชว่ยพเิศษ (กรณีขา้ราชการ/พนักงานสว่นทอ้งถิ"นถงึแกก่รรม)  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลเมอืงลดัหลวง อําเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ"น เทศบาลเมอืงลดัหลวง อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที"เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายที%ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที%เกี%ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิบําเหน็จบํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ"น พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั"วไป 

พื4นที%ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ"น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที%กําหนดระยะเวลา: ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิบําเหน็ญ บํานาญฯ 
ระยะเวลาที%กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี"ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที"มากที"สดุ 0 

 จํานวนคําขอที"นอ้ยที"สดุ 0 
 

ชื%ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การขอรับเงนิชว่ยพเิศษ (กรณีขา้ราชการ/พนักงานสว่นทอ้งถิ"นถงึแก่
กรรม) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
 
 

เอกสารฉบบันี.ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที"เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที% 


