
คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับบํานาญพิเศษของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลสันกําแพงอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหมกระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
1. สิทธิประโยชนเก่ียวกับบํานาญพิเศษเปนสิทธิประโยชนจายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นท่ีประสบเหตุในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการจนทําใหตองทุพพลภาพและตองออกจากราชการตามมาตรา 36 ถึงมาตรา 39 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2500 และท่ีแกไขเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
 
1.1 กรณีขาราชการสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ีทําใหไดรับอันตราย
จนพิการเสียแขนหรือขาหูหนวกท้ังสองขางตาบอดหรือไดรับการเจ็บปวยซ่ึงแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจแลวและแสดงวา
ถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลยนอกจากจะไดรับบํานาญปกติแลวใหไดรับบํานาญพิเศษอีกดวยเวนแตการ
ไดรับอันตรายไดรับการเจ็บปวยหรือถูกประทุษรายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง  
 
1.2กรณีขาราชการสวนทองถิ่นไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลวถาภายใน 3 ปนับแตวันท่ีออกจากราชการหากปรากฏวาเกิด
เจ็บปวยทุพพลภาพโดยปรากฏหลักฐานแนชัดวาการเจ็บปวยถึงทุพพลภาพดังกลาวเปนผลจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ระหวางท่ีรับราชการขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นก็จะมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษโดยจายใหนับแตวันขอโดยถารับบํานาญไปแลวก็
ใหไดรับบํานาญพิเศษดวยแตถาไดรับบําเหน็จไปแลวใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษ  
 
1.3กรณีขาราชการสวนทองถิ่นไดรับการเจ็บปวยทุพพลภาพเนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลท่ีต้ัง
สํานักงานประจําหรือตองไปปฏิบัติราชการในทองท่ีกันดารท่ีจะตองเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บซ่ึงทองท่ีนั้นไดกําหนดไวโดยพระราช
กฤษฎีกาและขาราชการสวนทองถิ่นเกิดเจ็บปวยทุพพลภาพดังเชนขอ 1.1 ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ  
 
1.4บํานาญพิเศษขั้นตํ่าผูรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรายใดหากไดรับรวมกับบํานาญปกติ (ถามี) แลวไดรับไมถึงเดือนละ 
15,000 บาทใหไดรับบํานาญพิเศษเพิ่มจนครบ 15,000 บาท 
 
1.5ผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพจะย่ืนขอเปล่ียนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเปนจํานวนเทากับบํานาญพิเศษ 
60 เดือนโดยมีแนวทางปฏิบัติปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นท่ีมท 0808.5/ว 924 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2556 
 
2. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข /เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคํา
ขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
 
3. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือย่ืน
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว  
 
4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
 
หมายเหตุ : จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
เทศบาลตําบลสันกําแพงอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  



ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :37 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ขาราชการสวนทองถิ่นผูมีสิทธิย่ืนเรื่องขอรับบํานาญพิเศษโดย
เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสังกัดฯบันทึกวัน
เดือนปท่ีรับเรื่องตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบคือเทศบาลตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม)) 

1 ช่ัวโมง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 

2) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสังกัดฯรวบรวม
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเสนอผูมีอํานาจพิจารณาจัดสงเรื่อง
ใหจังหวัดเพื่อดําเนินการออกคําส่ังจาย 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีไดรับ
เรื่อง 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือเทศบาลตําบลสันกําแพงอําเภอสัน
กําแพงจังหวัดเชียงใหม)) 

15 วัน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและจัดทําคําส่ังจายฯจํานวน 3 ฉบับเสนอผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติและจังหวัดจัดสงคําส่ังจายฯใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทราบเพื่อดําเนินการแจงใหขาราชการสวน
ทองถิ่นผูมีสิทธิรับทราบโดยลงลายมือช่ือพรอมท้ังวันเดือนป
และดําเนินการเบิกจายฯใหตอไป 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 21 วันนับจากวันท่ี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับเรื่อง  
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือเทศบาลตําบลสันกําแพงอําเภอสัน
กําแพงจังหวัดเชียงใหม)) 

21 วัน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบบ.ท.1) 
ฉบับจริง3ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับแบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญท่ีหนวยงานตนสังกัด ) 

- 

2) 
 

แบบรายการรับเงินเดือน (แบบบ.ท.2) 
ฉบับจริง3ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(หนวยงานตนสังกัดเปนผูจัดทํา) 

- 

3) 
 

คําส่ังบรรจุ/แตงต้ังหรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก (กรณี
โอน/ยายมาจากสวนราชการอื่น) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา3ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณของหนวยงานตามขอ 
16 (10) – (12) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินพ .ศ. 2546 (ถามี) 
ฉบับจริง3ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(รับรองโดยหนวยงานตามขอ 16 (10) – (12) ของระเบียบ

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2546) 

5) 
 

ใบรับรองของแพทยท่ีทางราชการรับรอง 
ฉบับจริง3ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) เทศบาลตําบลสันกําแพงอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหมโทรศัพท 053-331904 

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 9 หมูท่ี8 ตําบลสันกําแพงอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม 50130)) 
2) ศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงจังหวัดศูนยดํารงอําเภอโทร .1567 

(หมายเหตุ: -) 
3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบบ.ท.1), แบบรายการรับเงินเดือน (แบบบ.ท.2) 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบํานาญพิเศษของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :สํานักบริหารการคลังทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ : 

 
1)พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2500 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ:สวนภูมิภาค 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:มาตรา 50 แหงพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพ .ศ. 2500 
แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2530 และพ.ร.ฎ.วาดวยการหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ .ศ. 2546 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 46.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 16/07/2015 10:54 การขอรับบํานาญพิเศษของขาราชการ/พนักงานสวน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลสันกําแพงอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม  
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


