
คู่มือส าหรับประชาชน 
งานท่ีให้บริการ : การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 
๑.  ชื่อกระบวนงาน :  การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  
๒.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
๔.  หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ  
๕.  กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
          ๑)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ .ศ. ๒๕๔๖ 

๖.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
๗.  พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถิ่น  
๘.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญฯ
 ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
๙.  ข้อมูลสถิติ : 
      จ านวนเฉล่ียต่อเดือน : - 
      จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด : - 
      จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด : -  
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  :  การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม 
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
          ๑)สถานท่ีให้บริการ  
           กองคลัง (ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ) ชั้น ๒ 
           โทรศัพท์  ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๓ ต่อ ๒๑๑  
               โทรสาร   ๐-๗๕๓๔-๑๑๕๘  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

     ๒)ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

            เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    

          (มีพักเที่ยง) 

 

 

 

-/๑๒.หลักเกณฑ์ 

 



     -๒- 

๑๒.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
        สิทธิประโยชน์เก่ียวกับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถึงแก่ความตายระหว่าง
รับราชการจ่ายเป็นจ านวน ๓ เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนรวมทั้งเงินเพ่ิมพิเศษค่าวิชาเงินประจ าต าแหน่งที่ต้อง
ฝ่าอันตรายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบและเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการปราบปรามผู้กระท าผิด (ถ้ามี) ให้จนถึง
วันที่ถึงแก่ความตายและให้จ่ายเงินช่วยพิเศษเป็นจ านวนเท่ากับ 
    (เงินเดือน + เงินเพ่ิมพิเศษค่าวิชา (ถ้ามี) + เงินประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย (ถ้ามี) + 
               เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (ถ้ามี) + เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการปราบปรามผู้กระท าผิด 
               (ถ้ามี) x ๓ ) 
        โดยจ่ายตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่
ความตาย (แบบ บ.ท.๑๐) แต่ถ้าผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฏี
การจ่ายเงินเดือนเงินปีบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันพ.ศ.๒๕๓๕ แต่ถ้าข้าราชการผู้ใดตายใน
ระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการไม่ได้รับเงินช่วยพิเศษ 
           

      ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 
        ๑)  กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ก่อนตายตามแบบ บ.ท. ๑๐ ยื่น ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเงินช่วยพิเศษให้จ่ายแก่บุคคลซ่ึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายได้แสดงเจตนาเช่นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้ตายมีคู่สมรสและมีบุตรแต่ได้ยื่นแบบ บ.ท. ๑๐ แสดงเจตนาให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่บุตรเม่ือข้าราชการ
ท่านนั้นเสียชีวิตต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่บุตร 
       ๒)  กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้หรือกรณีที่ได้มีการแสดงเจตนาไว้แต่ 
บุคคลดังกล่าวได้ตายก่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายหรือได้ตายก่อนมีการจ่ายเงินดังกล่าวให้จ่ายเงินช่วย
พิเศษแก่บุคคลตามล าดับดังนี้ 
                       (๑) คู่สมรส 
                       (๒) บุตร 
                       (๓) บิดามารดา 
               ทั้งนี้ หากบุคคลในล าดับก่อนยังมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ เช่น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายมีคู่สมรส มีบุตร เงินช่วยพิเศษต้องจ่ายให้แก่คู่สมรสเท่านั้นแต่ถ้า คู่สมรสเสียชีวิต
ก่อนที่จะจ่ายเงิน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่บุตร 
           ๓) กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษเป็นบุตรและมีจ านวนมากกว่า ๑ คนให้จ่ายให้แก่บุตรผู้ซ่ึงได้ 
รับมอบหมายเป็นหนังสือจากบุตรคนอ่ืนๆให้เป็นผู้รับเงินหรือจ่ายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ เช่น
กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุตร ๓ คนร่วมกันเป็นผู้ที่จัดการศพให้มอบเงินดังกล่าวให้แก่บุตรเหล่านั้น 
 

          การขอรับเงินช่วยพิเศษ 
          การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระท าได้ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ข้าราชการผู้ซ่ึงมีสิทธิรับเงินเดือนตายเว้น
แต่ผู้ที่ถูกสั่งพักราชการผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษระยะเวลาหนึ่งปีให้นับแต่
วันที่ถูกสั่งพักราชการการออกราชการไว้ก่อนหรือการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี 



                                                           -๓- 
          ในกรณีท่ีไม่มีผู้จัดการศพ 
          ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย
เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษได้
เท่าที่จ่ายจริงแล้วมอบส่วนที่เหลือถ้ามีให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป 
 

          งบประมาณในการจ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรม 
          ๑.  กรณีข้าราชการครู (ถ่ายโอน) เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน 
               ๒.  กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
               ๓.  กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ถ่ายโอน) เฉพาะส่วนที่รัฐบาลเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
ส่วนที่ท้องถิ่นรับภาระเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๓.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

  รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงาน /  

ท่ี ประเภทขั้นตอน การบริการ ให้บริการ หน่วยงานท่ี หมายเหตุ 

    รับผิดชอบ  

๑. การตรวจเอกสาร ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ๑ ชั่วโมง - กองคลัง 

  ช่วยพิเศษของข้าราชการ/   (ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

  พนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นค า   และสวัสดิการ) 

  ขอรับเงินช่วยพิเศษพร้อม   องค์การบริหารส่วน 

  เอกสารหลักฐานต่อองค์การ   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  บริหารส่วนจังหวัดที่สังกัด    

  ครั้งสุดท้าย    

๒. การพิจารณา เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารปกครอง 

๑ ชั่วโมง - กองคลัง 

  บริหารส่วนจังหวัดสอบ   (ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

  สวนบันทึกปากค าผู้ยื่นและ   และสวัสดิการ) 

  ตรวจสอบความครบถ้วน   องค์การบริหารส่วน 

  ของเอกสารหลักฐาน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      

      

      

      

     -/ที่ ประเภท... 



            -๔- 

  รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงาน /  

ท่ี ประเภทขั้นตอน การบริการ ให้บริการ หน่วยงานท่ี หมายเหตุ 

    รับผิดชอบ  

๓. การลงนาม/ เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร ๑๕ วัน - กองคลัง 

 คณะกรรมการ หลักฐานที่เก่ียวข้องจัดท า   (ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

 มีมติ ค าสั่งจ่ายเงินฯเสนอนายก   และสวัสดิการ) 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   องค์การบริหารส่วน 

  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔ - แจ้งให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ ๕ วัน - กองคลัง 

  รับเงินช่วยพิเศษรับทราบ   (ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

  และด าเนินการเบิกจ่ายเงิน   และสวัสดิการ) 

  ให้ต่อไป   องค์การบริหารส่วน 

     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม  ๒๐ วัน 

๑๔.   งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
        ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
๑๕.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

      ๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จ านวนเอกสาร จ านวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ 

ยืนยันตัวตน ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง ส าเนา เอกสาร 
๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน - ๐ ๑ ฉบับ - 

๒ บัตรประจ าตัว 
- ๐ ๑ ฉบับ - 

 ประชาชน 
 
      ๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

๑) 

แบบค าขอรับเงินช่วย

พิเศษกรณีข้าราชการ/

พนักงานส่วนท้องถิ่นถึง

แก่ความตาย 

- ๑ ๐ ฉบับ - 



ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

๒) 

แบบหนังสือรับรองการใช้

เงินคืนแก่ทางราชการ

(แบบ บ.ท. ๖)   ทายาท

หรือผู้มีสิทธิตามหนังสือ

แสดงเจตนาลงนามทุก

คนกรณีเป็นผู้เยาว์ให้

ผู้ปกครองโดยชอบธรรม

ลงชื่อแทน 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๓) 

หนังสือแสดงเจตนาระบุ

ตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

กรณีข้าราชการ/พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความ

ตาย (แบบบ.ท. ๑๐ ) 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๔) ส าเนาใบมรณบัตร - ๐ ๑ ฉบับ - 

 

๑๖.  ค่าธรรมเนียม 

๑)ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม : 0 บาท 

  หมายเหตุ  - 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
  ๑) ช่องทางการร้องเรียน : ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือ
ร้องเรียนได้ที่กองคลัง  (ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ) ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์  ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๓  ต่อ  ๒๑๑ 
          หมายเหตุ - 
          ๒) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
          หมายเหตุ ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐  / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / 
ตู้ปณ.๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐) 
๑๘.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
          ๑) แบบค าขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 
          ๒) แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ  (แบบ บ.ท. ๖) 
๑๙.   หมายเหตุ  - 
 

-๕- 



 
 

 
 


