
คูมือสําหรับประชาชน 
(คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

 

งานท่ีใหบริการ การขอรับเงินชวยพิเศษ (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นถึงแกกรรม) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 
  
1. กองคลัง  วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) 
   สํานักงาน องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง  16.30  น. 
           
2. ระบุชองทางในการขออนุญาตอ่ืนๆ (ถามี)  ระบุระยะเวลาเปดใหบริการของชองทางท่ี 2 (ถามี) 
           

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
สิทธิประโยชนเก่ียวกับเงินชวยพิเศษเปนสิทธิประโยชนท่ีจายใหแกทายาทของขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงถึงแก
ความตายระหวางรับราชการโดยจายเปนเงินจํานวน 3 เทาของเงินเดือนเต็มเดือนท่ีขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นมี
สิทธิไดรับในเดือนท่ีถึงแกความตาย และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษคาวิชา เงินประจําตําแหนง
ท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ และเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับปราบปรามผูกระทําผิด ให
รวมเงินดังกลาวกับเงินเดือนเพ่ือคํานวณเปนเงินชวยพิเศษจํานวน 3 เทาดวย ตามมาตรา 23 แหงพระราช
กฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 โดยอนุโลม 

ช้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 
      
1. ทายาทหรือผูมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินชวยพิเศษ สํานักงาน องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี
พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของตอองคกรปกครองสวน 
สวนทองถ่ินท่ีขาราชการสวนทองถ่ินผูตายสังกัด 
ครั้งสุดทาย 
           
2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กองคลัง  ฝายการเงิน 
ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
ใหครบถวน เพ่ือเสนอผูมีอํานาจพิจารณา 
(ระยะเวลาประมาณ 3 วัน) 

           
3. ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  สํานักงาน องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
ดําเนินการเบิกจายใหแกทายาทขาราชการสวนทองถ่ิน 
ผูซ่ึงถึงแกความตายตอไป  
           

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการ นับตั้งแตการจัดสงเอกสารหลักฐานครบถวน 

       
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ   ระยะเวลาเปดใหบริการ 

ข้ันตอน   หนวยงานผรับผิดชอบ 



 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหลักฐานหรือหลักฐานท่ีตองใชขอรับเงินชวยพิเศษ (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน 
ถึงแกกรรม) 

1. สําเนาใบมรณบัตรของผูเสียชีวิต      จํานวน 3 ฉบับ 
2. แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินถึงแกความตาย   จํานวน 3 ฉบับ 
3. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินถึงแกความตาย จํานวน 3 ฉบับ 
4. กรณีไมมีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินถึงแก จํานวน 3 ฉบับ 
ความตายใหจายแก คูสมรสหรือบุตรหรือบิดามารดาตามลําดับ เม่ือปรากฏวาบุคคลในลําดับ 
กอนมีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับ 
หมายเหตุ – กรณีเปนสําเนา ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี   

กองคลัง อบจ.สระบุรี  
หมายเลขโทรศัพท 036 213077   
หรือ  036 211852 ตอ 108 109   

ตัวอยางแบบฟอรม 

1. แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษ (ตามรูปแบบท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละแหงกําหนด) 
2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินถึงแกความตาย (ตามรูปแบบ 
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละแหงกําหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคาํขอรบัเงินช่วยพิเศษ 

กรณีข้าราชการส่วนท้องถ่ินถึงแก่ความตาย 

เขยีนที.่.................................................. 

วนัที.่.........เดอืน..........................พ.ศ............ 
 

๑. ขา้พเจา้ผูม้ชีื่อตามขา้งทา้ยคาํขอรบัเงนิช่วยพเิศษน้ี มคีวามประสงคจ์ะยืน่คําขอรบัเงนิช่วยพเิศษ 

  ต่อ (หวัหน้าราชการส่วนทอ้งถิน่เจา้สงักดัของผูต้าย).................................................................. 

  เน่ืองจากความตายของ.........................................ซึง่ไดถ้งึแก่ความตายเมือ่.............................. 

  ปรากฏตามหลกัฐานทีร่ะบุในขอ้ ๓ โดยเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิช่วยพเิศษในฐานะ 

     [   ] เป็นบุคคลทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิช่วยพเิศษ 

     [   ] เป็นบุคคลตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

  พ.ศ.๒๕๐๐ ประกอบมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎกีา การจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บาํเหน็จ 

  บาํนาญ และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกบั พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดแ้ก่ (คู่สมรส/บุตร/บดิา มารดา) 

  ............................................ม ีจาํนวนทัง้สิน้....................................................คน คอื 

  (๑) ........................................ อยูบ่า้นเลขที.่.......หมูท่ี.่......ถนน..................................... 

   ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต............................. 

   จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์........................ 

  (๒) ........................................ อยูบ่า้นเลขที.่.......หมูท่ี.่.......ถนน.................................... 

   ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต............................ 

   จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์........................ 

  (๓) ........................................ อยูบ่า้นเลขที.่........หมูท่ี.่......ถนน.................................... 

   ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต............................ 

   จงัหวดั.............................รหสัไปรษณยี.์........................ 

๒. ผูต้าย...............................เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ สงักดั.................................................... 

   ระดบั..........ตําแหน่ง.............................................ไดร้บัเงนิเดอืน เดอืนละ.......................บาท 

  ไดถ้งึแก่ความตาย    โดยเหตุปกตเิน่ืองจาก (เจบ็ป่วย ฯลฯ)............................................. 

   เมือ่................................................................................................ 

                     เน่ืองจากสูญหายและมสีาํเนาคาํสัง่ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง – 

   มหาดไทย สนันิษฐานไวต้ามกฎหมายบาํเหน็จบาํนาญ ตามคาํสัง่  

   ที.่.........................................ลงวนัที.่............................................ 
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                     เน่ืองจากสาบสญูและมคีาํสัง่ของศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญ 

   ตามคาํสัง่ของศาล.............................หมายเลขคด.ี........................ 

   ลงวนัที.่......................................................................................... 

๓. ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารต่างๆ ดงัต่อไปน้ีมาดว้ย เพื่อประกอบการพจิารณา 

  หลกัฐานทีแ่สดงว่าเป็นบุคคลผูม้สีทิธติามขอ้ ๑ ไดแ้ก่................................................ 

  สาํเนามรณบตัรซึง่รบัรองถูกตอ้ง 

  สาํเนาคําสัง่ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

  สาํเนาคําสัง่ของศาล 

๔. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้มสีทิธไิดร้บัเงนิช่วยช่วยพเิศษตามพระราชบญัญตับิําเหน็จบํานาญ 

  ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๐๐ ประกอบพระราชกฤษฎกีา การจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บาํเหน็จบาํนาญ 

  และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกบั พ.ศ. ๒๕๓๕ และถา้ปรากฏต่อไปว่าขา้พเจา้เป็นผูไ้ม่มสีทิธ ิแต่อยา่งใด 

  ตามกฎหมาย ขา้พเจา้ยนิยอมคนืเงนิช่วยพเิศษทีไ่ดร้บัไปโดยไมม่สีทิธติลอดจนชดใชค้่าเสยีหายต่างๆ 

  ทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้แก่ทางราชการส่วนทอ้งถิน่ ภายใน ๓๐ วนั นับจากวนัทีท่างราชการส่วนทอ้งถิน่ 

  แจง้ใหข้า้พเจา้ทราบตามทีอ่ยูข่า้งตน้น้ี   
 

    ลงชื่อ .................................................ผูย้ ื่นคาํขอ 

           (................................................) 

    ลงชื่อ .................................................ผูย้ ื่นคาํขอ 

           (................................................) 

    ลงชื่อ .................................................ผูย้ ื่นคาํขอ 

           (................................................) 

    ลงชื่อ .................................................ผูย้ ื่นคาํขอ 

           (................................................) 

หมายเหตุ ๑.  กรณีผูม้สีทิธใินลาํดบัเดยีวกนัมหีลายคน 

    ๑.๑ ใหร้ะบุชือ่และทีอ่ยูท่กุคนในขอ้ ๑ โดยชดัเจน และตอ้งลงลายมอืชือ่ของบุคคลเหลา่นัน้ 

      รวมกนัมาในทา้ยคาํขอรบัเงนิชว่ยพเิศษดว้ย 

    ๑.๒ หากมกีารมอบฉนัทะใหร้บัเงนิชว่ยพเิศษ ใหใ้ชแ้บบมอบฉนัทะทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

  ๒. ใหส้ว่นราชการสว่นทอ้งถิน่ผูเ้บกิตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีส่ามารถรบัฟังไดว้่า เป็นบุคคล 

     ผูม้สีทิธ ิเชน่ สาํเนาทะเบยีนบา้น หลกัฐานการสมรสของคูส่มรสผูต้าย เป็นตน้ 

  ๓. การยืน่ขอรบัเงนิชว่ยพเิศษ ใหย้ืน่ไดภ้ายใน ๑ ปี นบัแต่วนัทีข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      ผูซ้ึง่มสีทิธริบัเงนิเดอืนตาย 

 



 
หนังสือแสดงเจตนาระบตุวัผูร้บัเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถ่ินถึงแก่ความตาย 

เขยีนที ่........................................................... 
      วนัที ่............................................................... 

 

 ขา้พเจา้ ............................................................ เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (องคก์ารบรหิาร 

ส่วนจงัหวดั เทศบาล เมอืงพทัยา หรอืองคก์ารบรหิารส่วนตําบล)  

ตําแหน่ง ......................................................................... ระดบั ........................................................... 

สงักดั (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล เมอืงพทัยา หรอืองคก์ารบรหิารส่วนตําบล)  

อําเภอ ......................... จงัหวดั ..............................ไดร้บัเงนิเดอืน เดอืนละ .................................. บาท 

ขอแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิช่วยพเิศษโดยหนงัสอืฉบบัน้ีว่า ในกรณทีีข่า้พเจา้ถงึแก่ความตายในระหว่างรบั

ราชการ และทางราชการจะต้องจ่ายเงนิช่วยพเิศษใหต้ามพระราชบญัญตับิําเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกอบพระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บําเหน็จ บํานาญ และเงนิอื่นใน

ลกัษณะอนัเดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  ขา้พเจา้ประสงคใ์หจ้่ายเงนิช่วยพเิศษแก่ ………………………………

ซึง่มภีมูลิําเนาอยูบ่า้นเลขที ่.............. หมู่ที ่........ ถนน .......................... ตําบล/แขวง............................. 

อําเภอ/เขต .................................. จงัหวดั ................................. รหสัไปรษณยี ์................................... 
 

      (ลงชื่อ ........................................... ผูแ้สดงเจตนา 
              (..........................................) 
 

      (ลงชื่อ ........................................... พยาน 
              (..........................................) 
 

      (ลงชื่อ ........................................... พยาน 
              (..........................................) 

ไดบ้นัทกึไวใ้นสมดุ/แฟ้มประวตั ิแลว้ 

ลงชื่อ ........................................ เจา้หน้าทีท่ะเบยีนประวตั ิ

     (............................................) 

ตําแหน่ง ........................................ 

วนัที ่.............................................. 
 

บนัทึกการเปล่ียนแปลง 

 ขา้พเจา้ขอยกเลกิหนังสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิช่วยพเิศษฉบบัน้ี โดยไดแ้สดงเจตนาใหม ่ตาม
หนังสอื 
แสดงเจตนา ลงวนัที ่............................................ ซึง่ให ้.......................................................................................เป็นผูม้ ี
สทิธ ิ
รบัเงนิช่วยพเิศษเมือ่ขา้พเจา้ถงึแก่ความตายระหว่างรบัราชการ 
      (ลงชื่อ ........................................... ผูแ้สดงเจตนา 
              (..........................................) 
 



-2- 
 
 

ไดบ้นัทกึไวใ้นสมดุ/แฟ้มประวตั ิแลว้ 
ลงชื่อ ........................................ เจา้หน้าทีท่ะเบยีนประวตั ิ
     (............................................) 
ตําแหน่ง ........................................ 
วนัที ่.............................................. 

 

หมายเหตุ ๑. ใหม้อบหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิช่วยพเิศษไว ้ณ สว่นราชการทีต่นสงักดั 

เพื่อเกบ็ไวใ้นสมดุประวตั ิหรอืแฟ้มประวตั ิเมือ่มกีารโอนยา้ยกใ็หส้่งหนงัสอืดงักล่าวตามไปดว้ยและใหม้กีาร

บนัทกึการแสดงเจตนาไวใ้นสมดุ/แฟ้มประวตัดิว้ย 

  ๒. ใหร้ะบุชื่อผูร้บัเงนิพเิศษแต่เพยีงรายเดยีว หากจะเปลีย่นแปลงตวัผูร้บัเงนิช่วยพเิศษใน

ภายหลงั 

ใหท้าํหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิช่วยพเิศษฉบบัใหมแ่ทนฉบบัเดมิตามแบบทีก่ระทรวงมหาดไทย

กําหนด และใหแ้นบฉบบัเดมิไวด้ว้ย 

  ๓. การขดูลบ ตก เดมิ หรอืการแกไ้ขเปลีย่นแปลงอยา่งอื่นในหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวั

ผูร้บั 

เงนิช่วยพเิศษ ใหล้งลายมอืชื่อกํากบัไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 


