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คู่มอืส าหรบัประชาชน : 19. การขอรบับ าเหนจ็พเิศษรายเดอืนของ

ลกูจา้งประจ าขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่าย

ให้แก่ลูกจ้างประจ าท่ีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานใน

หน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ท่ีทางราชการ

รับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อีกเลย 

 

2. ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบ าเหน็จพิเศษราย

เดือนแทนก็ได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจ าออกจากงาน

จนถึงแก่ความตาย 

 

3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา

จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา

แล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่
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ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอ

จะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม

ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่

ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการ

คืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

5. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลา

ด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 

6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ

ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ี

ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303/

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :15 วัน 
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับ

บ าเหน็จพิเศษรายเดือนพร้อมเอกสารต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดและ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ

หลักฐาน 

 

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด)) 

3 ชั่วโมง กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น 

 

2) การพจิารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ

ความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจ

พิจารณา 

 

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด)) 

6 วัน กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น 

 

3) การพจิารณา 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาสั่งจ่ายเงิน

บ าเหน็จพิเศษรายเดือนโดยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน

8 วัน กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น 
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

ดังกล่าว ให้แก่ลูกจ้างประจ าต่อไป   

(หมายเหตุ: (ส านักปลัดเทศบาลกองคลัง

เทศบาลต าบลชะอวด 

)) 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

แบบค าขอรบับ าเหนจ็พเิศษรายเดอืนลกูจา้ง 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต(ุขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ

รายเดือนลูกจ้างท่ีหน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

2) 

 

ใบรบัรองของแพทย์ที่ทางราชการรบัรองวา่

ไม่สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด้ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนียม 
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ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 ต่อ 107 , 108 

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 

โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption 
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ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-

Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง 

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหต ุ

- 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัติ 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ระดบัผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออา้งองิของคู่มอืประชาชน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของ

ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเนาคู่มือประชาชน 

28/07/2015 15:48 / กนกอรเสตะพันธ์ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ

ส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
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วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


