
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบับาํเหน็จปกต ิหรอืบาํเหน็จรายเดอืนของลกูจา้งประจําของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ$น 
หนว่ยงานที$ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื$อนไข (ถา้ม)ี ในการยื$นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
สทิธปิระโยชนเ์กี�ยวกับบําเหน็จปกตขิองลกูจา้งประจํา เป็นสทิธปิระโยชน์ที�จ่ายใหแ้กล่กูจา้งประจําที�ออกจากงานโดยตอ้งมี
ระยะเวลาทํางานไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีบรบิรูณ์ เมื�อพน้หรอืออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6(3) ถงึ(16) และกรณีทํางานเป็นลกูจา้งประจํา
ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีบรบิรูณ์ และลาออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6(1) และ (2) ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบําเหน็จลกูจา้ง
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ.2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ และกรณีลกูจา้งประจํามสีทิธรัิบบําเหน็จปกต ิซึ�งมเีวลา
ทํางานตั 9งแต ่25 ปีบรบิรูณ์ขึ9นไป จะขอรับเป็นบําเหน็จรายเดอืนแทนก็ได ้โดยจ่ายเป็นรายเดอืน เริ�มตั 9งแตว่นัที�ลกูจา้งประจําออก
จากงานจนถงึแกก่รรม 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
- องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย (กองการเจา้หน้าที�) 
โทรศพัท ์053-175319/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ตติตอ่ องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดเชยีงราย (กอง
การเจา้หน้าที�) โทรศพัท ์053-175319))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที$รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที$รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ลกูจา้งประจําผูม้สีทิธยิื�นเรื�องขอรับบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จ 
รายเดอืนพรอ้มเอกสารตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�สงักดั 
   ครั 9งสดุทา้ย 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที� 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
))  

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวม
หลกัฐาน 
ที�เกี�ยวขอ้ง คํานวณเงนิบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืน 
เสนอ 
   ผูบ้รหิารผูม้อํีานาจพจิารณาอนุมัตอิอกคําสั�งจ่ายเงนิบําเหน็จ
ปกต ิ 
หรอืบําเหน็จรายเดอืน (ระยะเวลาประมาณ 3 – 5 วนั) 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด
เชยีงราย 
))  

5 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูบ้รหิารสั�งจา่ยเงนิบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืน 
(ระยะเวลาประมาณ 2–3 วนั) 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด
เชยีงราย 
))  

3 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดสง่คําสั�งจา่ยเงนิบําเหน็จปกต ิ/บําเหน็จรายเดอืนใหก้องคลัง 
อบจ.     ทําการเบกิจา่ยเงนิใหก้บัผูข้อตามคําสั�งตอ่ไป 

0 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 



ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที$รบัผดิชอบ 

 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย))  

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดสง่คําสั�งจา่ยเงนิบําเหน็จปกต ิ/บําเหน็จรายเดอืนใหส้ํานักงาน 
   สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจังหวดัเพื�อขอรับเงนิในสว่นที�
รัฐบาล 
   จัดสรรให ้แลว้สง่ใหก้รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจังหวดั))  

0 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอรบับําเหน็จปกต ิบําเหน็จรายเดอืน  จํานวน 3 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นสําเนาใหรั้บรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

2) 
 

สําเนาคําส ั$งบรรจหุรอืแตง่ต ั1งเป็นลูกจา้งประจํา  จํานวน 3 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นสําเนาใหรั้บรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

3) 
 

สําเนาบตัรขา้ราชการ/บตัรประจําตวัประชาชนจํานวน 3 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นสําเนาใหรั้บรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น จํานวน 3 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นสําเนาใหรั้บรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศพัท ์053-175341 , 053-175342 , 05-3175343 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบไุวข้า้งตน้ สามารถตดิตอ่เพื�อรอ้งเรยีนไดท้ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศพัท ์053-175341 , 053-175342 , 05-3175343 ))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื$อแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอรับบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืนลกูจา้งประจํา 

(หมายเหต:ุ (แบบคําขอรับบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืนลกูจา้งประจํา))  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 



 

ชื$อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืนของลกูจา้งประจําขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการคลังทอ้งถิ�น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น สํานักบรหิารการคลัง
ทอ้งถิ�น 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายที$ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที$เกี$ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบําเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั�วไป 

พื1นที$ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที$กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที$กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 
 

ชื$ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน 16/07/2015 10:18 
 
 

เอกสารฉบบันี9ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
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วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที$ 


