
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบับาํเหน็จพเิศษ (กรณีลกูจา้งประจําหรอืลกูจา้งช ั#วคราวของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ#นถงึแกก่รรมอนัเนื#องจากการปฏบิตังิานในหนา้ที#) 
หนว่ยงานที#ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื#อนไข (ถา้ม)ี ในการยื#นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สทิธปิระโยชนเ์กี ยวกบับําเหน็จพเิศษ กรณีลกูจา้งประจําหรอืลกูจา้งชั วคราวที ไดรั้บอนัตรายหรอืป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏบิตังิาน
ในหนา้ที หรอืถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทําตามหนา้ที ถงึแกค่วามตายกอ่นไดรั้บบําเหน็จพเิศษใหจ้า่ยบํานาญพเิศษใหแ้ก่
ทายาท ผูม้สีทิธรัิบมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์โดยอนุโลม 
 
2. การคํานวณบําเหน็จพเิศษ กรณีปฏบิตัหินา้ที ในเวลาปกตอิงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นจะเป็นผูกํ้าหนดตามจํานวนที เห็นสมควร 
โดยคํานงึถงึความรา้ยแรงของเหตกุารณ์ประกอบกบัความพกิารและทพุพลภาพของลกูจา้งประจํา โดยกําหนดไมน่อ้ยกวา่หกเทา่
ของคา่จา้งเดอืนสดุทา้ยแตไ่มเ่กนิยี สบิสี เทา่ของคา่จา้งเดอืนสดุทา้ย 
 
หมายเหต ุกรณีทายาทลกูจา้งประจําหรอืลกูจา้งชั วคราวผูม้สีทิธไิดรั้บทั 8งบําเหน็จพเิศษตามระเบยีบนี8เงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนื องจากการชว่ยเหลอืราชการการปฏบิตังิานของชาตหิรอืการปฏบิัตติามหนา้ที 
มนุษยธรรม เงนิคา่ทดแทนตามระเบยีบวา่ดว้ยการจา่ยเงนิคา่ทดแทนและการพจิารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราม
ผูก้อ่การรา้ยคอมมวินสิต ์หรอืเงนิอื นในลกัษณะเดยีวกนัจากทางราชการหรอืจากหน่วยงานอื นที องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นใหไ้ป
ปฏบิตังิานใหเ้ลอืกรับไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึ งแลว้แตจ่ะเลอืก 
 
 
 
วธิคํีานวณบําเหน็จบํานาญ 
 
บําเหน็จพเิศษ = กรณีปฏบิตัหินา้ที ในเวลาปกต ิไดรั้บ 6 ถงึ 24 เทา่ของอตัราคา่จา้งเดอืนสดุทา้ย 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
กองการเจา้หนา้ที  องคการบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
053-175319/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที ยง) 

 

ข ั5นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที#รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั5นตอน ระยะเวลา สว่นที#รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาทหรอืผูม้สีทิธยิื นขอรับบําเหน็จพเิศษพรอ้มเอกสารที 
เกี ยวขอ้ง   ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นที ลกูจา้งประจําหรอื
ลกูจา้งชั วคราวสงักดัครั8งสดุทา้ย 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย))  

1 วนัทําการ ที ทําการปกครองจังหวดั
เชยีงราย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที ผูรั้บผดิชอบตรวจสอบ รวบรวมหลกัฐานเอกสารที 
เกี ยวขอ้ง 
สอบสวนบนัทกึปากคําของผูย้ื นขอ และเสนอผูม้อํีานาจพจิารณา    
   จา่ยเงนิบําเหน็จพเิศษ (ระยะเวลาประมาณ 3 – 5 วนั) 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด
เชยีงราย))  

5 วนัทําการ ที ทําการปกครองจังหวดั
เชยีงราย 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูบ้รหิารทอ้งถิ นพจิารณาสั งจา่ยเงนิบําเหน็จพเิศษ (ระยะเวลา 

3 วนัทําการ ที ทําการปกครองจังหวดั
เชยีงราย 



ลําดบั ข ั5นตอน ระยะเวลา สว่นที#รบัผดิชอบ 

   ประมาณ 2 – 3 วนั) 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด
เชยีงราย))  

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
กองคลงั อบจ.เชยีงรายจา่ยเงนิบําเหน็จพเิศษ ตามคําสั ง 
   จา่ยเงนิบําเหน็จพเิศษใหก้บัทายาทผูต้ายตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย))  

1 วนัทําการ ที ทําการปกครองจังหวดั
เชยีงราย 

 

 

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

1) 
 

แบบคําขอรบับําเหน็จพเิศษ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(แบบคําขอรับบําเหน็จพเิศษ จํานวน ๒ชดุ) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองการใชเ้งนิคนื 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองการใชเ้งนิคนื จํานวน 2 ชดุ) 

- 

3) 
 

สําเนาคําส ั#งบรรจหุรแืตง่ต ั5งเป็นขา้ราชการทอ้งถิ#น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาคําสั งบรรจุหรแืตง่ตั 8งเป็นขา้ราชการทอ้งถิ น จํานวน 2 
ชดุ) 

- 

4) 
 

สําเนาคําส ั#งของผูบ้งัคบับญัชาหรอืหลกัฐานเกี#ยวกบัการไปปฏบิตั ิ
ราชการ  
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาคําสั งของผูบ้งัคบับญัชาหรอืหลักฐานเกี ยวกบัการไป
ปฏบิตัริาชการ จํานวน 2 ชดุ) 

- 

5) 
 

รายงานหรอืรายละเอยีดการปฏบิตัหินา้ที#ราชการจนเป็นเหตใุหถู้ก
ประทษุรา้ยหรอืไดร้บัอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(รายงานหรอืรายละเอยีดการปฏบิตัหินา้ที ราชการจนเป็นเหตุ
ใหถ้กูประทษุรา้ยหรอืไดรั้บอนัตราย จํานวน 2 ชดุ) 

- 

6) 
 

รายงานของผูร้ว่มงานหรอืผูรู้เ้ห็นเหตุการณ์ใกลช้ดิ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(รายงานของผูร้่วมงานหรอืผูรู้เ้ห็นเหตกุารณ์ใกลช้ดิ (ถา้ม)ี 
จํานวน 2 ชดุ) 

- 

7) 
 

รายงานการสอบสวนของเจา้หนา้ที#ตํารวจในกรณีที#ถูกประทษุรา้ย 
หรอืไดร้บัอนัตรายน ั5นเกดิจากการกระทําผดิอาญาของผูห้นึ#งผูใ้ด 
หรอืสําเนาคําพพิากษาคดนี ั5น   
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(รายงานการสอบสวนของเจา้หนา้ที ตํารวจในกรณีที ถกู
ประทษุรา้ย หรอืไดรั้บอนัตรายนั8นเกดิจากการกระทําผดิอาญาของผูห้นึ ง
ผูใ้ด หรอืสาํเนาคําพพิากษาคดนัี8น  จํานวน 2 ชดุ) 

- 

8) 
 

หลกัฐานการสอบสวนพรอ้มท ั5งสรุปความเห็นของคณะกรรมการ
ซึ#งผูบ้งัคบับญัชาไดแ้ตง่ต ั5งข ึ5นสอบสวน     วา่การถูกประทษุรา้ย
หรอืไดร้บัอนัตรายน ั5นเกดิจากความผดิหรอืความประมาทเลนิเลอ่
อยา่งรา้ยแรง     ของผูน้ ั5นเองหรอืไม ่ในกรณีที#ไมอ่าจแนบ

- 



ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หลกัฐานตาม (ขอ้ 7) หรอืหลกัฐานตาม (ขอ้ 7) ไมป่รากฏชดั     
วา่การถูกประทษุรา้ยหรอืไดร้บัอนัตรายน ั5น เกดิจากความผดิหรอื
ความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของผูน้ ั5นเองหรอืไม ่
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(หลกัฐานการสอบสวนพรอ้มทั 8งสรุปความเห็นของ
คณะกรรมการซึ งผูบ้งัคับบัญชาไดแ้ตง่ตั 8งขึ8นสอบสวน 
    วา่การถกูประทษุรา้ยหรอืไดรั้บอนัตรายนั8นเกดิจากความผดิหรอืความ
ประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้ยแรง 
    ของผูนั้ 8นเองหรอืไม ่ในกรณีที ไม่อาจแนบหลกัฐานตาม (ขอ้ 7) หรอื
หลกัฐานตาม (ขอ้ 7) ไมป่รากฏชดัวา่การถกูประทษุรา้ยหรอืไดรั้บ
อนัตรายนั8น เกดิจากความผดิหรอืความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 
ของผูนั้ 8นเองหรอืไม่) 

9) 
 

คําส ั#งเลื#อนเงนิเดอืนกรณีพเิศษ(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(คําสั งเลื อนเงนิเดอืนกรณีพเิศษ(ถา้ม)ี  จํานวน 
2 ชดุ) 

- 

10) 
 

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

- 

11) 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนสมรสของบดิามารดาผูเ้สยีชวีติ หรอืหนังสอื
รับรองวา่สมรส กอ่นวนัที  1 ตลุาคม 2478 จํานวน  2  ชดุ) 

- 

12) 
 

ใบสําคญัการเปลี#ยนชื#อ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองความเป็นบคุคลคนเดยีวกนั หรอืเอกสารแสดง
การเปลี ยนชื อตวั – ชื อสกลุ (ถา้ม)ี  กรณีชื อตวั-ชื อสกลุไมต่รงตาม
เอกสารอา้งองิ  จํานวน 2 ชดุ) 

- 

13) 
 

สําเนาทะเบยีนการรบัรองบุตร หรอืบุตรบุญธรรม หรอืคําพพิากษา
ของศาลวา่เป็นบุตร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนการรับรองบตุร หรอืบตุรบญุธรรม หรอืคํา
พพิากษาของศาลวา่เป็นบตุร  จํานวน 2 ชดุ) 

- 

14) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของทายาททกุคน  จํานวน 
2 ชดุ) 

- 

15) 
 

อื#นๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(อื นๆ (ถา้ม)ี รายการลําดับที  4 – 9 อนุโลมตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยบําเหน็จบํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ น 
พ.ศ.2546) 

- 



 
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: การขอรับบําเหน็จพเิศษ (กรณีลกูจา้งประจําหรอืลกูจา้งชั วคราวขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นถงึแกก่รรมอนั
เนื องจากการปฏบิตังิานในหนา้ที )  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลเมอืงลดัหลวง อําเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ น เทศบาลเมอืงลดัหลวง อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 

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

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

พื5นที#ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที#กําหนดระยะเวลา: ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบําเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิ น พ.ศ. 2542 
ระยะเวลาที#กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที มากที สดุ 0 

 จํานวนคําขอที นอ้ยที สดุ 0 
 

ชื#ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การขอรับบําเหน็จพเิศษ (กรณีลกูจา้งประจําหรอืลกูจา้งชั วคราวของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นถงึแกก่รรมอนัเนื องจากการปฏบิตังิานในหนา้ที ) 17/07/2558 21:39 
 
 

เอกสารฉบบันี8ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที# 


