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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับบ ำนำญพเิศษของทำยำท (กรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม 
                             เนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
                              กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
                              กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอรับบ ำนำญพิเศษของทำยำท (กรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจำก 

                       ปฏิบัติหน้ำที่) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ มำตรำ 50 แห่ง พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 และ พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยกำรหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  46 วัน  

9. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบ ำนำญพิเศษของทำยำท (กรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น  
ถึงแก่กรรมเนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่)  

10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 สถำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ศำลำกลำงจังหวัดตรัง ชั้น 3    

ถนนพัทลุง อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-218-211/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร : เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)  

11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ ำนำญพิเศษกรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตอันเนื่องมำจำก

เหตุกำรณ์ปฏิบัติหน้ำที่ ทำยำทมีสิทธิรับบ ำนำญพิเศษแทนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เสียชีวิต ตำมมำตรำ 40 ถึง
มำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจำกเงินบ ำเหน็จตกทอดที่มีสิทธิได้รับอยู่แล้ว 

2. ตำมมำตรำ 43 วรรคห้ำ แห่งพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีไม่มีทำยำทผู้มีสิทธิได้รับบ ำนำญพิเศษตำมมำตรำ 43 (1) และ (2) และ (3) อันได้แก่ บุตร  
คู่สมรส บิดำมำรดำหรือบิดำ หรือมำรดำ ให้บุคคลที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำเห็นว่ำมีหลักฐำนแสดงว่ำเป็น  
ผู้อุปกำระข้ำรำชกำรผู้ตำยอยู่ หรือเป็นผู้อยู่ในอุปกำระของข้ำรำชกำรผู้ตำย เป็นผู้รับบ ำนำญพิเศษตำมส่วนที่  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะก ำหนดให้ 
       3. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน  
พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข้/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
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4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอ 

จะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำร

เอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
 

หมำยเหตุ : จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท 
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน           

ที่รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

 

ทำยำทหรือผู้มีสิทธิตำม
มำตรำ 43 วรรคห้ำ ยื่นค ำขอ 
รับบ ำนำญพิเศษ พร้อม
เอกสำร หลักฐำน ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น/
พนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้ตำย
สังกัดครั้งสุดท้ำย โดย
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดฯ บันทึก
วัน เดือน ปี  ที่ได้รับเรื่อง 
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำร หลักฐำน 

1 ชั่วโมง องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น            
ที่สังกัด 

 
 

2 กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดฯ 
รวบรวมเอกสำร หลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง เสนอผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำจัดส่งเรื่องให้จังหวัด
เพ่ือด ำเนินกำรออกค ำสั่งจ่ำย 

15 วัน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น              
ที่สังกัด 

ภำยใน 15 วัน         
นับจำกวันที่ได้           
รับเรื่อง 
 

3 กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนที่ได้รับจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
จัดท ำค ำสั่งจ่ำยฯ จ ำนวน        
3 ฉบับ เสนอผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติ และ
จังหวัดจัดส่งค ำสั่งจ่ำยฯ       
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทรำบเพ่ือด ำเนินกำร

21 วัน ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด          
ตรัง 

ภำยใน 21 วัน          
นับจำกวันที่
ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ได้รับเรื่อง 
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ที ่ ประเภท 

ขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน           

ที่รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

แจ้งให้ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิรับทรำบ 
โดยลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้ง
วัน เดือน ปี และด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยเงินบ ำนำญให้ต่อไป 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   37 วัน 
 

13. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 37 วัน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ที ่ รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 แบบขอรับบ ำเหน็จ
หรือบ ำนำญ               
(แบบ บ.ท.1)  

- 3 0 ฉบับ ขอรับแบบขอรับ
บ ำเหน็จหรือ
บ ำนำญที่
หน่วยงำน              
ต้นสังกัด 

2 แบบรำยกำรรับ
เงินเดือน (แบบ บ.ท. 2) 

- 3 0 ฉบับ หน่วยงำนต้นสังกัด
เป็นผู้จัดท ำ 

3 ค ำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และหรือ
หนังสือรับรองกำร
บรรจุครั้งแรก (กรณี
โอน/ย้ำยมำจำกส่วน
รำชกำรอ่ืน) 

- 0 3 ฉบับ หน่วยงำนต้นสังกัด
เป็นผู้จัดท ำ 

4 หนังสือรับรองกำรมี
สิทธิได้นับเวลำทวีคูณ
ของหน่วยงำนตำมข้อ 
16 (10) – (12) 
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร

- 3 0 ฉบับ รับรองโดย
หน่วยงำนตำมข้อ 
16 (10) - (12) 
ของระเบียบ
กระทรวง    
มหำดไทย               
ว่ำด้วยเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2546 (ถ้ำมี) 

ข้ำรำชกำร          
ส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2546  

5 ใบมรณบัตร - 0 3 ฉบับ  
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 
          ไม่มี 

15.  ค่ำธรรมเนียม 
 ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ศำลำกลำงจังหวัดตรัง ชั้น 3 ถนนพัทลุง  

อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์0-7521-8211 
 2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111  
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 - แบบขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ (แบบ บ.ท.1) 

- แบบรำยกำรรับเงินเดือน (แบบ บ.ท. 2) 

 


