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คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานรับผิดชอบ  : เทศบาลเมืองแพรกษา  อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
กระทรวง  :  - 

1.  ช่ือกระบวนงาน :  การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจา้งประจ าขององคก์รปกครอง 
     ส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  งานบริหารงานบุคคล   เทศบาลเมืองแพรกษา 
3.  ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ:  อนุมติั 
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 
     1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 
6.  ระดบัผลกระทบ:   บริการทัว่ไป 
7.  พืน้ที่ให้บริการ:  ทอ้งถ่ิน 
8.  กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    - 
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย/ขอ้ก าหนด  ฯลฯ    0  วนั 
9.  ข้อมูลสถิต ิ
      จ  านวนเฉล่ียต่อเดือน            0 
      จ  านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด      0 
 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน  (ส าเนาคู่มือประชาชน)  การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจา้งประจ า 
      ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1)   สถานที่ให้บริการ:  เทศบาลเมืองแพรกษา  โทรศพัท ์ 0-2703-7901-2  ต่อ 107/ติดต่อดว้ยตนเอง  
        ณ หน่วยงาน 
  ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ –  วนัศุกร์  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น. 
 หมายเหตุ    -  
 

 12.  หลกัเกณฑ์  วธีิการ  เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
  1)  สิทธิประโยชนเ์ก่ียวกบับ าเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งประจ า 
  ท่ีไดรั้บอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะเหตุปฏิบติังานในหนา้ท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท า 
  ตามหนา้ท่ีซ่ึงแพทยท่ี์ทางราชการรับรองได ้ ตรวจและแสดงวา่ไม่สามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
  ไดอี้กเลย 
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  2)  ลูกจา้งประจ าผูมี้สิทธิรับบ าเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบ าเหน็จพิเศษรายเดือนแทนกไ็ดโ้ดย 
  จ่ายเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีลูกจา้งประจ าออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
  3)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เมืองพทัยา  จะแจง้ผลการ 
  พิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทรายภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา  10   แห่ง 
  พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  4)  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจ 
  แกไ้ข/เพ่ิมเติมไดใ้นขณะนั้น  ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการ 
  เอกสาร/หลกัฐานรวมกนั  พร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติม หากผู ้
  ยืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ผูรั้บค าขอจะด าเนินการคืน 
  ค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  5)  พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอ และยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอ 
  จะด าเนินการแกไ้ขค าขอ  หรือยืน่เอกสารเพ่ิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
  6)  ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือ  เร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอตรวจสอบค าขอและ 
  รายการเอกสารหลกัฐานแลว้วา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 

13.  ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

 
ที่ 

 
ประเภทขั้นตอน 

รายละเอยีดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ลูกจา้งประจ าผูมี้สิทธิยืน่เร่ือง 
ขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน 
พร้อมเอกสารต่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสงักดั 
และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ 
ครบถว้นของหลกัฐาน 

3  ชัว่โมง - งานบริหาร 
งานบุคคล 
เทศบาลเมือง 
แพรกษา 

 

2 การพิจารณา เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
รวบรวมหลกัฐานและ เอกสาร 
ท่ีเก่ียวขอ้งเสนอผูมี้อ  านาจ
พิจารณา 

6  วนั - งานบริหาร 
งานบุคคล 
เทศบาลเมือง 
แพรกษา 
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ที่ 

 
ประเภทขั้นตอน 

รายละเอยีดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

3 การพิจารณา นายกองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหรือผูรั้บมอบอ านาจ 
พิจารณาสัง่จ่ายเงินบ าเหน็จ
พิเศษรายเดือน   โดยท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ และ
เบิกจ่ายเงินดงักล่าวใหแ้ก่
ลูกจา้งประจ าต่อไป 

8  วนั - งานบริหาร 
งานบุคคล 
เทศบาลเมือง 
แพรกษา 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15  วนั 
 

14.  งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้  15  วนั 
  

15.  รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
        15.1)  เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

 
ที่ 

รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แบบค าขอรับบ าเหน็จ 
พิเศษรายเดือนลูกจา้ง 

- 1 0 ฉบบั (ขอรับแบบค าขอ 
รับบ าเหน็จพิเศษราย
เดือนลูกจา้งท่ีหน่วยงาน
ตน้สงักดั) 

2 ใบรับรองของแพทย ์
ท่ีทางราชการับรอง 
วา่ไม่สามารถปฏิบติั 
หนา้ท่ีได ้
 

- 1 0 ฉบบั - 
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         15.2)เอกสารอ่ืน ๆ  ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

 
ที่ 

รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน  ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16.  ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 
\ 

17.  ช่องทางการร้องเรียน 
 1)  ช่องทางการร้องเรียน     -  เทศบาลเมืองแพรกษา 
           545  หมู่  6  ซอยนาคดี  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
     โทรศพัท ์ 0-2703-7901-2  ต่อ 107 
     www.preaksa.net 
  

18.  ตวัอย่างแบบฟอร์ม  ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1)  แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจา้ง 
 

19   หมายเหตุ   - 
 
 
 
 
 
 

http://www.preaksa.net/

