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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับบานาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบานาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติ
หน้าที่)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา มาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2500 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 และพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีพ.ศ. 2546
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 46วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบานาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3428-9739 โทรสาร : 0-3428-9739 ต่อ 4
E-mail:obt.thammasala@hotmail.com Facebook:http//www.facebook.com/SAOTMSL
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบานาญพิเศษกรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่
ทายาทมีสิทธิรับบานาญพิเศษแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เสียชีวิตตามมาตรา 40 ถึงมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินบาเหน็จตกทอดที่มีสิทธิได้รับอยู่
แล้ว
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2. ตามมาตรา 43 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณี
ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบานาญพิเศษตามมาตรา 43 (1) และ (2) และ (3) อันได้แก่บุตรคู่สมรสบิดามารดาหรือบิดาหรือ
มารดาให้บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้อุปการะข้าราชการผู้ตายอยู่หรือเป็นผู้อยู่ใน
อุปการะของข้าราชการผู้ตายเป็นผู้รับบานาญพิเศษตามส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะกาหนดให้
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคา
ขอดาเนินการแก้ไข้/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ทายาทหรือผู้มีสิทธิตาม
มาตรา 43 วรรคห้ายื่นคา
ขอรับบานาญพิเศษพร้อม
เอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/
พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ตาย
สังกัดครั้งสุดท้ายโดย
เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บันทึกวันเดือนปีที่ได้รับเรื่อง
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาจัดส่งเรื่องให้
จังหวัดเพื่อดาเนินการออก
คาสั่งจ่าย

1 ชั่วโมง

15 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่ได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
จัดทาคาสั่งจ่ายฯจานวน 3
ฉบับเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติและ
3)
จังหวัดจัดส่งคาสั่งจ่ายฯให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบเพื่อดาเนินการแจ้งให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิรับทราบโดยลงลายมือ
ชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปีและ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
บานาญให้ต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการรวม 37 วัน

ระยะเวลา
ให้บริการ
21 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ
-

14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 37 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบขอรับ
3
บาเหน็จหรือ
1) บานาญ
(แบบบ.ท.1)
2)
3)

แบบรายการรับ
เงินเดือน
(แบบบ.ท. 2)
คาสั่งบรรจุ/
แต่งตั้งเป็น

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

-

3

0

-

0

3

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ขอรับแบบขอรับ
บาเหน็จหรือ
บานาญที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
ฉบับ (หน่วยงานต้น
สังกัดเป็นผู้จัดทา)
ฉบับ

(หน่วยงานต้น
สังกัดเป็นผู้จัดทา)
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นและหรือ
หนังสือรับรอง
การบรรจุครั้งแรก
(กรณีโอน/ย้ายมา
จากส่วนราชการ
อื่น)
หนังสือรับรอง
3
การมีสิทธิได้นับ
เวลาทวีคูณของ
หน่วยงานตามข้อ
16 (10) – (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยเงิน
บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.
2546 (ถ้ามี)
ใบมรณบัตร
0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(รับรองโดย
หน่วยงานตามข้อ
16 (10) – (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยเงิน
บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2546 )

3

ฉบับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3428-9739 โทรสาร : 0-3428-9739 ต่อ 4
E-mail:obt.thammasala@hotmail.com Facebook:http//www.facebook.com/SAOTMSL
หมายเหตุ-

หมายเหตุ
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2)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบขอรับบาเหน็จหรือบานาญ (แบบบ.ท.1), แบบรายการรับเงินเดือน (แบบบ.ท. 2)

