
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบับาํเหน็จปกตแิละเงนิชว่ยพเิศษ  (กรณีลกูจา้งประจําของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ*นถงึแกก่รรม) 
หนว่ยงานที*ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื*อนไข (ถา้ม)ี ในการยื*นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สทิธปิระโยชนเ์กี ยวกบับําเหน็จปกตแิละเงนิชว่ยพเิศษกรณีของลกูจา้งประจําที ไดทํ้างานเป็นลกูจา้งประจํา ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
บรบิรูณ์ ถงึแกค่วามตาย ถา้ความตายนั/นมไิดเ้กดิขึ/นเนื องจากความประพฤตชิั วอยา่งรา้ยแรงของ ตนเองใหจ้่ายเงนิบําเหน็จปกติ
ใหแ้กท่ายาทผูม้สีทิธไิดรั้บมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยต์ามขอ้ 8 ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
บําเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ น พ.ศ.2542 และ ที แกไ้ขเพิ มเตมิสาํหรับเงนิชว่ยพเิศษจะจา่ยเป็นจํานวน 
3 เทา่ของคา่จา้งเต็มเดอืน โดยจา่ยใหแ้กท่ายาทตามหนังสอื แสดงเจตนาระบตุวัผูรั้บเงนิชว่ยพเิศษลกูจา้งประจําถงึแกค่วาม
ตาย แตถ่า้ผูต้ายมไิดแ้สดงเจตนาไวก็้ใหจ้า่ยแกบ่คุคล ตามที ระเบยีบกําหนด 
 
2. เงนิชว่ยพเิศษเป็นเงนิที จ่ายใหก้บัทายาทของลกูจา้งประจําผูถ้งึแกก่รรมจํานวนสามเทา่ของเงนิเดอืนเต็มเดอืนเงนิชว่ยพเิศษ
ใหจ้า่ยแกบ่คุคลซึ งลกูจา้งประจําผูต้ายแสดงเจตนา โดยทําเป็นหนังสอืไดย้ื นไว ้หากมไิด ้
 
 แสดงเจตนาไว ้ใหจ้า่ยกับบคุคลตามลําดับ ดงันี/ 
 
 1) คูส่มรส 
 
 2) บตุร 
 
 3) บดิา มารดา 
 
เมื อปรากฏวา่บคุคลในลําดับกอ่นตามวรรคสองมชีวีติอยู ่บคุคลในลําดับถัดไปไมม่สีทิธไิดรั้บเงนิชว่ยพเิศษ 
 
ถา้ผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิชว่ยพเิศษในลําดบัเดยีวกนัมหีลายคนใหจ้า่ยใหแ้กผู่ซ้ ึ งบคุคลในลําดบันั/นมอบหมายเป็นหนังสอื หรอืบคุคล
หนึ งบคุคลใดที จัดการศพ 
 
วธิคํีานวณบําเหน็จปกต ิบําเหน็จรายเดอืน 
 
บําเหน็จปกต ิ= ใหคํ้านวณจากคา่จา้งเดอืนสดุทา้ย คณูดว้ยจํานวนเดอืนที ทํางานแลว้หารดว้ยสบิสอง 
 
เงนิชว่ยพเิศษ = จํานวนสามเทา่ของเงนิเดอืนเต็มเดอืน 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที*ใหบ้รกิาร 
กองการเจา้หนา้ที  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย โทรศัพท ์
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 นคําขอรับบําเหน็จปกต ิและเงนิชว่ยพเิศษ 
พรอ้มเอกสารตอ่องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดเชยีงราย จํานวน 2 

1 วนัทําการ - 
 



ลําดบั ข ั4นตอน ระยะเวลา สว่นที*รบัผดิชอบ 

ชดุ 
 
(หมายเหต:ุ (อบจ.เชยีงราย))  

2) การพจิารณา 
เมื อเจา้หนา้ที ผูรั้บผดิชอบไดรั้บเรื องขอรับบําเหน็จตกทอดแลว้ 
    จงึสอบสวนบนัทกึปากคําของผูย้ื นจัดทําแบบรายงานการรับ
เงนิ  
   ตรวจสอบรวบรวมหลกัฐานที เกี ยวขอ้ง คํานวณเงนิบําเหน็จ
ปกต ิ 
   และเงนิชว่ยพเิศษแลว้เสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณาอนุมัต ิ 
   (ระยะเวลาประมาณ 3 – 5 วัน) 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที  
อบจ.เชยีงราย))  

5 วนัทําการ - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูบ้รหิารพจิารณาสั งจา่ยเงนิบําเหน็จปกต ิและเงนิชว่ยพเิศษ 
    (ระยะเวลาประมาณ 2 -3 วัน) 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที  
อบจ.เชยีงราย))  

3 วนัทําการ - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
กองคลงั อบจ.เชยีงรายจา่ยเงนิบําเหน็จปกต ิและเงนิชว่ยพเิศษ 
    ใหผู้ข้อตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั 
อบจ.เชยีงราย))  

0 วนัทําการ - 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดสง่คําสั งจา่ยเงนิบําเหน็จปกตใิหส้าํนักงานสง่เสรมิการ
ปกครอง 
ทอ้งถิ นจังหวดัเพื อขอรับเงนิในสว่นที รัฐบาลจัดสรรให ้แลว้สง่ให ้
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ นตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที  
อบจ.เชยีงราย))  

0 วนัทําการ - 
 

 

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

1) 
 

แบบคําขอรบับําเหน็จปกต ิ จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

แบบคําขอรบัเงนิชว่ยพเิศษ จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองการชดใชเ้งนิคนืแกห่นว่ยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิ*น  จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

สําเนาคําส ั*งบรรจหุรอืแตง่ต ั4งเป็นขา้ราชการทอ้งถิ*น จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจําตวัขา้ราชการหรอืพนกังานองคก์ารของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื*อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ*มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรขา้ราชการ/บตัรประจําตวัประชาชนของทายาท
หรอืผูม้สีทิธทิกุคนและลกูจา้งประจํา 
ผูถ้งึแกก่รรม จํานวน 2 ชดุ) 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้น ของทายาทหรอืผูม้สีทิธทิกุคนและ
ลกูจา้งประจําผูถ้งึแกก่รรม จํานวน 2 ชดุ) 

- 

7) 
 

สําเนาใบมรณบตัรของผูเ้สยีชวีติ จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบมรณบตัรของผูเ้สยีชวีติ จํานวน 2 ชดุ) 

- 

8) 
 

สําเนาใบมรณบตัรของทายาทที*เสยีชวีติแลว้ หรอืหนงัสอืรบัรอง
การตาย  จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบมรณบตัรของทายาทที เสยีชวีติแลว้ หรอืหนังสอื
รับรองการตาย  จํานวน 2 ชดุ) 

- 

9) 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนสมรสของบดิามารดาผูเ้สยีชวีติ หรอืหนังสอื
รับรองวา่สมรสกอ่นวนัที  1 ตลุาคม 2478 จํานวน 2 ชดุ) 

- 

10) 
 

ใบสําคญัการเปลี*ยนชื*อ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองความเป็นบคุคลเดยีวกนั หรอืเอกสารแสดง
การเปลี ยนชื อตวั–ชื อสกลุ (ถา้ม)ี กรณีชื อตัว-ชื อสกลุไมต่รงตาม
เอกสารอา้งองิ จํานวน 2 ชดุ) 

- 

11) 
 

อื*นๆ (ถา้ม)ี  จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
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 ุ

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
 
หมายเลขโทรศพัท ์053-175341 , 053-175342 , 053-175343 
 
เว็บไซด ์www.chiangraipao.go.th 
 
 
 
 

ชื*อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จปกตแิละเงนิชว่ยพเิศษ  (กรณีลกูจา้งประจําขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นถงึแกก่รรม)  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลเมอืงแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ น 
เทศบาลตําบลเมอืงแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายที*ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที*เกี*ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบําเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ น พ.ศ. 2542  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั วไป 

พื4นที*ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที*กําหนดระยะเวลา: ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบําเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิ น พ.ศ.2542  และที แกไ้ขเพิ มเตมิ 
ระยะเวลาที*กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 10.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที มากที สดุ 0 

 จํานวนคําขอที นอ้ยที สดุ 0 
 

ชื*ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การขอรับบําเหน็จปกตแิละเงนิชว่ยพเิศษ (กรณีลกูจา้งประจําของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นถงึแกก่รรม) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
 
 

เอกสารฉบบันี/ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที* 


