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คำนำ
พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ ตำมมำตรำ ๓ เด้กำหนด฿ห้ ฿นกรณีที่มี
กฎหมำยกำหนด฿ห้กำรกระทำ฿ดจะต้องเด้รับอนุญำต ผู้อนุญำตจะต้องจัดทำคูมือสำหรับประชำชน ซึ่งอยำงน้อยต้องประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร ละเงื่อนเข ิถ้ำมีี

฿นกำรยื่นคำขอ ขันตอนละระยะเวลำ฿นกำรพิจำรณำอนุญำตละรำยกำรเอกสำรหรือ

หลักฐำนที่ผู้ขออนุญำตจะต้องยื่นมำพร้อมกับคำขอ ละจะกำหนด฿ห้ยื่นคำขอผำนทำงสื่ออิเลใกทรอนิกส์ทนกำรมำยื่นคำขอด้วย
ตนเองกใเด้ ....ดยมีเป้ำหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกกประชำชน ลดต้นทุนของประชำชนละเพิ่มประสิทธิภำพ฿นกำร฿ห้บริกำร
ของภำครัฐ สร้ำงควำมปรง฿ส฿นกำรปฏิบัติรำชกำรลดกำร฿ช้ดุลยพินิจ

ของเจ้ำหน้ำที่ เปิดเผยขันตอน ระยะเวลำ฿ห้ประชำชน

ทรำบ ดังนัน องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน จึงเด้จัดทำคูมือสำหรับประชำชนขึน เพื่ออำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร ฿ห้บรรลุตำมวัตถุประสงค์เป็นประยชน์กประชำชนตอเป

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๔

คู่มือสำหรับประชำชน
ํ.ที่มำ
เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมำยวำด้วยกำรอนุญำตจำนวนมำก กำหนด฿ห้กำรประกอบกิจกำรของประชำชนต้องผำนกำร
อนุมัติ กำรอนุญำต กำรออก฿บอนุญำต กำรขึนทะเบียน ละกำรจ้ง฿นกำรขออนุญำตดำเนินกำรตำงๆ จะต้องติดตอกับสวนรำชกำร
หลำยหง อีกทังกฎหมำยบำงฉบับเมเด้กำหนดระยะเวลำ เอกสำรละหลักฐำนที่จำเป็นรวมถึงขันตอน฿นกำรพิจำรณำเว้อยำงชัดเจน
ทำ฿ห้เกิดควำมคลุมเครือเมชัดเจน อันเป็น กำรสร้ำงภำระกประชำชนเป็นอยำงมำกละเป็นอุปสรรคตอกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ฿น
กำรประกอบธุรกิจของประเทศ฿นเวทีกำรค้ำลก คณะรักษำควำมสงบหงชำติเด้ประชุมปรึกษำลงมติ฿ห้เสนอรำงพระรำชบัญญัติ กำร
อำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอสภำนิติบัญญัติหงชำติ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
หงชำติจึงเด้฿ช้อำนำจหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีละคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๐๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย
ิฉบับชั่วครำวี พุทธศักรำช ๒๕๕๓ เสนอรำงพระรำชบัญญัติดังกลำว ตอสภำนิติบัญญัติหงชำติพิจำรณำ เป็นเรื่องเรงดวน
สภำนิติบัญญัติหงชำติ฿นกำรประชุม ครังที่ ๒๕/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒์ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ เด้พิจำรณำ
รำงพระรำชบัญญัติดังกลำวล้ว ลงมติเหในสมควร฿ห้ประกำศ฿ช้เป็นกฎหมำย นำยกรัฐมนตรีเด้นำรำงพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำม
สะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึนทูลเกล้ำทูลกระหมอมถวำยด พระบำทสมเดใจพระเจ้ำอยูหัว เพื่อ
ทรงลงพระปรมำภิเธย
฿นกำรนี พระบำทสมเดใจพระเจ้ำอยูหัวทรงลงพระปรมำภิเธย เมื่อวันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๕๔
ละมีกำรประกำศ฿นรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๕๔
พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสำระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดทำคูมือสำหรับประชำชน ดังนี
มำตรำ ๓ วรรคหนึ่ง กำหนด฿ห้฿นกรณีที่มีกฎหมำยกำหนด฿ห้กำรกระทำ฿ดจะต้องเด้รับอนุญำต ผู้อนุญำตจะต้อง
จัดทำคูมือสำหรับ ประชำชน ซึ่งอยำงน้ อยต้องประกอบด้วย หลั กเกณฑ์ วิธีกำร ละเงื่อนเข ิถ้ำมีี ฿นกำรยื่นคำขอขันตอนละ
ระยะเวลำ฿นกำรพิจำรณำอนุญำต ละรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำตจะต้องยื่น มำพร้อมกับคำขอ ละจะกำหนด฿ห้ยื่น
คำขอผำนอิเลใกทรอนิกส์ทนกำรยื่นคำขอ ด้วยตนเองกใเด้
มำตรำ ๓ วรรคสอง คูมือสำหรับประชำชนตำมวรรคหนึ่ง฿ห้ปิดประกำศเว้ ณ สถำนที่

ที่กำหนด฿ห้ยื่นคำขอ

ละเผยพรทำงสื่ออิเลใกทรอนิกส์ ละเมื่อประชำชนเด้สำเนำคูมือ ดังกลำว฿ห้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดสำเนำ฿ห้ ดยจะคิดคำ฿ช้จำยตำม
ควรกกรณีกใเด้ ฿นกรณีเชนนัน฿ห้ระบุคำ฿ช้จำยเว้฿นคูมือสำหรับประชำชนด้วย
มำตรำ ๓ วรรคสำม กำหนด฿ห้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรตรวจสอบขันตอนละระยะเวลำ
฿นกำรพิ จำรณำอนุ ญ ำต ที่กำหนดตำมวรรคหนึ่ งวำเป็ น ระยะเวลำที่เหมำะสม

ตำมหลั กเกณฑ์ ละวิธีกำรบริห ำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดีหรือเม ฿นกรณีที่เหในวำขันตอนละระยะเวลำที่กำหนดดังกลำวลำช้ำเกินสมควร ฿ห้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำละ
สั่งกำร฿ห้ผู้อนุญำตดำเนินกำรก้เข฿ห้เหมำะสมดยเรใว
/มำตรำ ๑๓...

มำตรำ ํ๓ ฿ห้ผู้อนุญำตจัดทำคูมือสำหรับประชำชนตำมมำตรำ ๓ ฿ห้เสรใจสินภำย฿น

หนึ่งร้อยปดสิบวันนับต

วันที่พระรำชบัญญัตินีประกำศ฿นรำชกิจจำนุเบกษำ
๒. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือสำหรับประชำชน
๒.๑ เพื่อ฿ห้เป็ นเปตำมเจตนำรมณ์หงพระรำชบัญ ญัติกำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญ ำตของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๒ เพื่ ออำนวยควำมสะดวก฿นกำรติดตอขอรับ บริกำรของประชำชน ดย฿ห้ ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
วิธีกำร ขันตอน ระยะเวลำ คำ฿ช้จำย เอกสำร หลักฐำน ที่฿ช้ประกอบคำขอสถำนที่฿ห้บริกำร
๒.๓ เพื่อลดต้นทุน฿นกำรมำติดตอขอรับบริกำรของประชำชน
๒.๐ เพื่อยกระดับ กำรพัฒ นำกำร฿ห้ บ ริกำรของหน วยงำนภำครัฐละเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ฿นกำรขงขันของ
ประเทศ
๒.๕ เพื่อสร้ำงควำมปรง฿ส฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนของรัฐ
๏. คำจำกัดควำม
กำรบริกำรประชำชน หมำยถึง กำรดำเนินกำร฿ห้บริกำรประชำชนของหนวยงำนของรัฐ จนล้วเสรใจตำมคำขอ
กำรยื่นคำขอนีเป็นกำรยื่นคำขอตำมที่ มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฿ห้หนวยงำนของรัฐกำหนด฿ห้ผู้รับบริกำรต้องยื่นคำขอกอน
ดำเนินกำร฿ด เด้ก กำรอนุญำต กำรออก฿บอนุญำต กำรอนุมัติ กำรจดทะเบียน กำรขึนทะเบียน กำรรับจ้ง กำร฿ห้ประทำนบัตร
ละกำร฿ห้อำชญำบัตร
ผู้รับบริกำร หมำยถึง ประชำชนผู้มำรับบริกำรดยตรงหรือหนวยงำนภำคเอกชน ที่มำรับบริกำรจำกหนวยงำนของ
รัฐ
หนวยงำนของรัฐ ประกอบด้วย สวนรำชกำร จังหวัด องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
ละหนวยงำนของรัฐรูปบบ฿หม
๐. นวคิดละหลักกำร
นวคิดละหลักกำรของกำรจัดทำคูมือสำหรับประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ เด้นำหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี มำเป็นหลักกำรสำคัญ เมวำจะเป็นกำรลดต้นทุนของ
ประชำชนละเพิ่มประสิทธิภำพ฿นกำร฿ห้บริกำรของภำครัฐ กำรสร้ำง฿ห้เกิดควำมปรง฿ส฿นกำรปฏิบัติรำชกำร ดยกำรลดกำร฿ช้
ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่เปิดเผยขันตอน ระยะเวลำ฿ห้ประชำชนทรำบ เพื่อเป้ำหมำยอัน เป็นหัว฿จสำคัญ คือ กำรอำนวยควำมสะดวก
฿ห้กประชำชน
๐.๑ ควำมหมำยของคูมือสำหรับประชำชน
เป็นคูมือที่สดง฿ห้ประชำชนรับทรำบข้อมูลที่ชัดเจน฿นกำรติดตอ ขอรับบริกำรจำกหนวยงำนของรัฐวำมี หลักเกณฑ์
วิธีกำร ขันตอน ระยะเวลำ เอกสำรละหลักฐำนที่จำเป็นอยำงเร เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวก฿ห้กประชำชน
/๐.๒ ขอบเขต...

๐.๒ ขอบเขตกำรดำเนินกำร
หนวยงำนของรัฐที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด฿ห้ประชำชนต้องขออนุญำต จดทะเบียน ขึนทะเบียน
หรือจ้งกอนจะดำเนินกำร฿ดๆ ต้องจัดทำคูมือสำหรับประชำชน
๐.๓ เป้ำหมำยของกำรจัดทำคูมือสำหรับประชำชน
หนวยงำนของรัฐที่มีงำนบริกำรประชำชนที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด฿ห้ป ระชำชนต้องมำยื่นคำขอ
อนุญำตกอนดำเนินกำร฿ด มีกำรจัดทำคูมือสำหรับประชำชนละนำเป฿ช้฿นกำร฿ห้บริกำรประชำชน
๑. ประเภทของกระบวนงำนบริกำร
฿นกำรจัดทำคูมือสำหรับประชำชนจะมีประเดในสำคัญที่หนวยงำนของรัฐจะต้องพิจำรณำ฿นรำยละเอียดกระบวนงำน
บริกำรที่จำนกเป็น ๐ ประเภท
๑. กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยงำนเดียว หมำยถึ ง ฿นกำร฿ห้ บ ริ ก ำรประชำชนหน ว ยงำนสำมำรถ
ดำเนินกำรเด้อยำงเบใดเสรใจภำย฿นหนวยงำนเดียว
๒. กระบวนงำนบริกำรที่เชื่อมยงหลำยหนวยงำน หมำยถึง ฿นกำร฿ห้บริกำรประชำชนมีขันตอนที่จะต้องผำนกำร
พิจำรณำจำกหนวยงำนอืน่ ฿นกำรดำเนินกำร อนุมัติ อนุญำต หรือ฿ห้ควำมเหในชอบ
๓. กระบวนงำนบริกำรที่ตอเนื่องจำกหนวยงำนอื่น หมำยถึง ฿นกำร฿ห้บริกำรประชำชนมีกำรกำหนด฿ห้ประชำชน
ต้องนำเอกสำรหรือหลักฐำน ที่ออก฿ห้หนวยงำนอื่นมำเป็นเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอเพื่อพิจำรณำ
๐. กระบวนงำนบริกำรที่฿ห้บริกำร฿นสวนภูมิภำคละสวนท้องถิ่น หมำยถึง กำร฿ห้บริกำรประชำชนที่มีกฎหมำย หรือ
กฎกำหนด฿ห้ผู้วำรำชกำรจังหวัด ผู้ปฏิบัติงำน฿นสวนภูมิภำค สวนท้องถิ่นเป็น

ผู้อนุญำต ดยมีกำร฿ห้บริกำร ทัง ๓ ประเภท คือ

กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยงำนเดียว กระบวนงำนบริกำรที่เชื่อมยงหลำยสวนรำชกำร กระบวนงำนบริกำรที่ ตอเนื่องจำก
หนวยงำนอื่น
๒. องค์ประกอบของคู่มือสำหรับประชำชน
ํ. ขอบเขตกำรใหຌบริกำรซึ่งระบุขຌอมูลเกี่ยวกับ
๑.๑ งำนที่฿ห้บริกำร ระบุงำนที่฿ห้บริกำรประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำต เด้ก กำรอนุ ญำต กำรออก
฿บอนุญำต กำรอนุมัติ กำรจดทะเบียน กำรขึนทะเบียน กำรรับจ้ง กำร฿ห้ประทำนบัตร ละกำร฿ห้อำชำบัตร
๑.๒ ระบุสถำนที่หรือชองทำงกำร฿ห้บริกำร ระบุชื่อ ที่อยู เบอร์ทรศัพท์ของสถำนที่฿ห้บริกำร หรือตำหนง
ที่อยูของชองทำงกำร฿ห้บริกำรทำงอิเลใกทรอนิกส์
๑.๓ ระบุ วัน เวลำ ที่฿ห้บริกำร ละชวงเวลำที่฿ห้บริกำร ิเวลำเปิด – ปิดี
/๒. หลักเกณฑ์...

๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร ละเงื่อนเข ิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ
สดงหลักเกณฑ์ วิธีกำร ละเงื่อนเข ิถ้ำมีี ฿นกำรยื่นคำขอที่หนวยงำนกำหนดเว้฿ห้ประชำชนทรำบอยำง
ชัดเจน เพื่อ฿ห้สำมำรถเตรียมดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ละเงื่อนเขที่กำหนดเด้อยำงถูกต้อง
๏. ขันตอนละระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
๓.๑ สดงขันตอนกำร฿ห้ บ ริกำรเรียงตำมล ำดับ กอนหลั ง คำอธิบ ำยดยสั งเขปพร้อมทั งระบุ ห น วยงำน
ผู้รับผิดชอบ ฿นตละขันตอน
๓.๒ สดงระยะเวลำ฿นกำรดำเนินกำรตละขันตอน ละระยะเวลำดยรวม
๐. รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผูຌขออนุญำตจะตຌองมำยื่นพรຌอมกับคำขอ
สดงรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่฿ช้ประกอบกำรยื่นคำขอรับบริกำร มีกำรบงหมวดหมูเอกสำร พร้อม
กับระบุจำนวนของเอกสำรหรือหลักฐำน฿ห้ชัดเจน
๑. ค่ำธรรมเนียม
ระบุคำธรรมเนียมหรือคำ฿ช้จำยที่ผู้รับบริกำรจะต้องชำระ ิถ้ำมีี ละชองทำงกำรชำระคำธรรมเนียม
๒. กำรรับเรื่องรຌองเรียน
สดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชองทำงละวิธีกำรจ้งเรื่องร้องเรียนกผู้฿ห้บริกำร
๓. อื่นๆ
ตัวอยำงบบฟอร์ม ดยสดง฿ห้เหในตัวอยำงบบฟอร์มคำขอ บบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
……………………………………………

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกนำมัน
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรรับชำระภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดจำกนำมัน
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับจ้ง
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรรับชำระภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดจำกนำมันองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน /ไปรษณีย์

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด มีอำนำจออกข้อบัญญัติจัดเกใบภำษีตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 สำหรับภำษีนำมันเบนซินนำมันดีเซล ละนำมันที่คล้ำยกันอัตรำลิตรละเมเกิน 10 สตำงค์ละกຍำซ
ปิตรเลียมที่฿ช้เป็นเชือเพลิงสำหรับรถยนต์อัตรำกิลกรัมละเมเกิน 10 สตำงค์

2. วิธีกำร
ผู้ประกอบกำรยื่นบบสดงรำยกำรภำษีละชำระภำษีตอเจ้ำหน้ำที่ ขององค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ณ กองคลัง
สำนักงำนองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. เงื่อนเข฿นกำรยื่นคำขอ
ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนสถำนกำรค้ำตอเจ้ำหน้ำที่ ขององค์กำรบริหำรสวนจังหวัดตำมบบองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด ณ กองคลังสำนักงำนองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
4. ผู้ประกอบกำรเสียเบียปรับ฿นกรณี
4.1 กรณีเมยื่นบบสดงรำยกำรภำษีกับเมชำระภำษี฿นเวลำกำหนดเสียเบียปรับ 2 เทำของคำภำษีที่ต้องเสีย
4.2 กรณียื่นบบสดงรำยกำรภำษีกับชำระภำษี฿นเวลำที่กำหนดตเมถูกต้องเสียเบียปรับ 1 เทำของภำษีที่ขำดเป
5. บทกำหนดทษ
5.1 ผู้฿ดฝ่ำฝืนหรือเมปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินีต้องระวำงทษเมเกิน 5,000.- บำท
5.2 ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีตเมยื่นบบสดงรำยกำรภำษีต้องระวำงทษจำคุกเมเกิน 6 เดือนหรือปรับเมเกิน 10,000.บำทหรือทังจำทังปรับ
5.3 ผู้฿ดจ้งข้อควำมอันเป็นเทใจหรือนำหลักฐำนมำสดงเทใจระวำงทษจำคุกเมเกิน 6 เดือนหรือปรับเมเกิน
10,000.- บำทหรือทังจำทังปรับ
6. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เขเพิ่มเติมเด้฿นขณะนัน
ผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับ
คำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
7. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
8. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอเด้ตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้วเหในวำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน

ระยะเวลำ
แ. กรณียื่นบบระยะเวลำ฿นกำรกำรรับชำระภำษีนำมันดยยื่นบบสดงรำยกำร
คำภำษีนำมันเมเกินวันที่ โเ ของเดือนถัดเปรวมเมเกิน แ เดือน
โ. กรณีเมยื่นบบพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จ้งกำรประเมินเป็นหนังสือตอผู้มีหน้ำที่ชำระภำษีนำมัน
฿ห้ชำระภำย฿น ใเ วัน
13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ประกอบกำรยื่นบบ
1.1 บบรำยกำรภำษี
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
(อบจ. 01-4)
1.2 งบเดือนสดงกำรรับจำยนำมัน/กຍำซ
(อบจ. 01-6)
เพื่อ฿ห้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
เอกสำร

5 นำที

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ออก฿บเสรใจรับเงิน

5 นำที

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

-

กรณียื่นบบทำงเปรษณีย์
ละชำระคำภำษี
ขันตอนที่ แ กรอก
รำยละเอียดตำมบบ

5 วัน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

ประเภทขันตอน

1)

2)

3)

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลำ : 5
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
฿ห้บริกำรจริง)
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน)

(1. ระยะเวลำ : 5
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
฿ห้บริกำรจริง)
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน)
(กรณียื่นบบทำง
เปรษณีย์ละชำระ
คำภำษี )

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ขันตอนที่ โ ตรวจสอบข้อมูล
ผู้ประกอบกำรที่ยื่น
บบทำงเปรษณีย์ละชำระ
เงินเด้ ใ ชองทำง คือ
-ชำระด้วยตนเอง
-สงทำงเปรษณีย์
-ชำระผำนธนำคำร
ขันตอนที่ ใ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบยอดกำรชำระเงิน
กองคลังองค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน
ละนำสง฿บเสรใจ฿ห้ก
ผู้ประกอบกำรดังนี
-สงทำงเปรษณีย์
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 นำที
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ยังเมผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรยืนยันตัวตนทีไออกดยหนวยงำนภำครัฐ
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
บบรำยกำรภำษี
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด
(อบจ. 01-4)
งบเดือนสดงกำร
รับ-จำยนำมัน/
กຍำซ (อบจ. 01-6)

หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
องค์กำรบริหำรสวน
1
จังหวัดนำน

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ภำษีนำมันเบนซินนำมันดีเซลละนำมันที่คลຌำยกัน
ค่ำธรรมเนียมอัตรำลิตรละ ไ.5ไ สตำงค์
หมำยเหตุ (อัตรำลิตรละไมเกิน 10 สตำงค์ )
2) กຍำซปิตรเลียมที่ใชຌเป็นเชือเพลิงสำหรับรถยนต์
ค่ำธรรมเนียมอัตรำกิลกรัมละ ไ.5ไ สตำงค์
หมำยเหตุ (อัตรำกิลกรัมละไมเกิน 10 สตำงค์)
17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1)

ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลเชยสถำนอำเภอเมืองจังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405

2)

ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300

-

-

18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
1. บบรำยกำรภำษีองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด (อบจ. 01-4)
2. งบเดือนสดงกำรรับ-จำยนำมัน/กຍำซ (อบจ. 01-6)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน

สำหรับเจຌำพนักงำน

อบจ. 01-4 บบรำยกำรภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
ตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(น้ ามัน/ก๊าซ)

ทะเบียนรับเลขที่..........................................................................
วัน เดือน ปี ที่รับ..........................................................................
เจ้ำพนักงำนผู้รับ...........................................................................

ิ1ี
ิ2ี
ชื่อผู้ประกอบกำร............................................................................................ ชำระภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ชื่อสถำนกำรค้ำ...............................................................................................
ประจำเดือน....................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร
ทะเบียนสถำนกำรค้ำ
สถำนที่ตังเลขที่...........................หมูที่.............ตรอก/ซอย.............................
สำหรับ
ิ8ี
ถนน...............................................ตำบล........................................................ เจ้ำพนักงำน ฿บเสรใจรับเงินเลขที่/เลมที่.....................................
อำเภอ...................................................จังหวัด...............................................
วัน เดือน ปี ..........................................................
รหัสเปรษณีย์………………………………………..
เจ้ำพนักงำนผู้รับเงิน..............................................
ทรศัพท์.....................................................
ิ....................................................ี
ิ3ี
รำยกำรที่

ิ4ี
รำยกำรนำมัน/กຍำซ ที่จำหนำย
นำมัน/กຍำซ ิชนิดี

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำรำยกำรที่สดง฿นบบ
รำยกำรภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนีถูกต้อง
ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง
ลงชื่อ................................................................
ิ................................................................ี
ผู้ประกอบกำร
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ..........

จำนวน
ิลิตร/กิลกรัมี

ิ5ี
อัตรำภำษีลิตรละ....ส.ต.
กิลกรัมละ..............ส.ต.

ิ6ี
จำนวนเงิน
บำท

สต.

ิ7ี
รวม
ิตัวอักษรี.............................................................................................................................

อบจ.01-6

สำหรับเจຌำพนักงำน
ทะเบียนรับเลขที่...............................................
วัน เดือน ปี ที่รับ..............................................
เจ้ำพนักงำนผู้รับ...............................................

งบเดือนสดงกำรรับ – จ่ำยนำมัน/กຍำซ
ชื่อสถำนกำรคຌำ.....................................................................................................
ประจำเดือน..........................................................................................................
ทะเบียนสถำนกำรคຌำ
นำมัน/กຍำซ ิชนิดี

รำยกำร
คงเหลือยกมำ
ปริมำณกำรรับเขຌำ
รวมรับ
ปริมำณกำรจำหน่ำยใหຌผูຌทำกำรคຌำ/
บริภคภำยในจังหวัด
ปริมำณกำรจำหน่ำยเปนอกจังหวัด
รวมจ่ำย
คงเหลือยกเป

95

91

เบนซิน ิลิตรี
กຍสซฮอล์ กຍสซฮอล์
95
91

ดีเซล ิลิตรี
E 20

………
………

หมุนเรใว

B5

B2

ขຌำพเจຌำขอรับรองว่ำรำยกำรที่สดงเวຌเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ............................................................ผูຌประกอบกำร
ิ..............................................................ี
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............
หมำยเหตุ : 1.จัดทำเป็นรำยเดือน
2.ยื่นต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ภำยในวันที่ 20 ของเดือนถัดเป

เบอดีเซล

กຍำซ ิก.ก.ี
……………
……………

LPG

NGV

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกยำสูบ
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรรับชำระภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดจำกยำสูบ
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับจ้ง
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรรับชำระภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดจำกยำสูบองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน/ไปรษณีย์

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด มีอำนำจออกข้อบัญญัติจัดเกใบภำษีตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 สำหรับภำษียำสูบอัตรำมวนละเมเกิน 10 สตำงค์
2. วิธีกำร
ผู้ประกอบกำรยื่นบบสดงรำยกำรภำษีละชำระภำษีตอเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
ณ กองคลัง สำนักงำนองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. เงื่อนเข฿นกำรยื่นคำขอ
ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนสถำนกำรค้ำตอเจ้ำหน้ำที่ของ องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดตำมบบองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด ณ กองคลังสำนักงำนองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
4. ผู้ประกอบกำรเสียเบียปรับ฿นกรณี
4.1 กรณีเมยื่นบบสดงรำยกำรภำษีกับเมชำระภำษี฿นเวลำกำหนดเสียเบียปรับ 2 เทำของคำภำษีที่ต้องเสีย
4.2 กรณียื่นบบสดงรำยกำรภำษีกับชำระภำษี฿นเวลำที่กำหนดตเมถูกต้องเสียเบียปรับ 1 เทำของภำษีที่ขำดเป
5. บทกำหนดทษ
5.1 ผู้฿ดฝ่ำฝืนหรือเมปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินีต้องระวำงทษเมเกิน 5,000.- บำท
5.2 ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีตเมยื่นบบสดงรำยกำรภำษีต้องระวำงทษจำคุกเมเกิน 6 เดือนหรือปรับเมเกิน
10,000.- บำท หรือทังจำทังปรับ
5.3 ผู้฿ดจ้งข้อควำมอันเป็นเทใจหรือนำหลักฐำนมำสดงเทใจระวำงทษจำคุกเมเกิน 6 เดือนหรือปรับเมเกิน
10,000.- บำท หรือทังจำทังปรับ
6. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เขเพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนด
ระยะเวลำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำ
ที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
7. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
8. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอเด้ตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้วเหในวำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
ระยะเวลำ
1. กรณียื่นบบระยะเวลำ฿นกำรรับชำระภำษียำสูบดยยื่นบบสดงรำยกำร
คำภำษียำสูบเมเกินวันที่ 20 ของเดือนถัดเปรวมเมเกิน แ เดือน
2. กรณีเมยื่นบบพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จ้งกำรประเมินเป็นหนังสือตอผู้มีหน้ำที่ชำระภำษียำสูบ฿ห้ชำระภำย฿น
ใเ วันนับตวันที่เด้รับจ้งรวมเมเกิน ใเ วัน

13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ประกอบกำรยื่นบบ
1.1 บบรำยกำรภำษี
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
(อบจ. 02-1)
1.2 งบเดือนสดง
รำยละเอียดกำรขำยยำสูบ
(อบจ. 02-3)
ละเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
เอกสำร

5 นำที

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ออก฿บเสรใจรับเงิน

5 นำที

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

-

กรณียื่นบบทำงเปรษณีย์
ละชำระคำภำษี
ขันตอนที่ แ กรอก
รำยละเอียดตำมบบ
ขันตอนที่ โ ตรวจสอบข้อมูล
ผู้ประกอบกำรที่ยื่น
บบทำงเปรษณีย์ละชำระ
เงินเด้ ใ ชองทำงคือ
-ชำระด้วยตนเอง
-สงทำงเปรษณีย์

5 วัน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

ประเภทขันตอน

1)

2)

3)

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลำ : 5
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
฿ห้บริกำรจริง)
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน)

(1. ระยะเวลำ : 5
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
฿ห้บริกำรจริง)
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน)
(กรณียื่นบบทำง
เปรษณีย์ละชำระ
คำภำษี )

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

-ชำระผำนธนำคำร
ขันตอนที่ ใ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบยอดกำรชำระเงิน
กองคลังองค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำนละนำสง
฿บเสรใจ฿ห้กผู้ประกอบดังนี
-สงทำงเปรษณีย์
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 นำที
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ยังเมผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรยืนยันตัวตนทีไออกดยหนวยงำนภำครัฐ
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
บบรำยกำรภำษี
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด
(อบจ. 02-1)
งบเดือนสดง
รำยละเอียดกำร
ขำยยำสูบ (อบจ.
02-3)

หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
องค์กำรบริหำรสวน
1
จังหวัดนำน

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
ภำษียำสูบ อัตรำมวนละ ้.3เ สตำงค์
หมำยเหตุ 1)

ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลเชยสถำนอำเภอเมืองจังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405

2)

ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300

17. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
1. บบรำยกำรภำษีองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด (อบจ. 02-1)
2. งบเดือนสดงรำยละเอียดกำรขำยยำสูบ (อบจ. 02-3)

-

-

อบจ.02-1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน
บบตำมรำยกำรภำษีบำรุงองค์กรบริหำรส่วนจังหวัด
ตำมขຌอบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ิยำสูบี

สำหรับเจຌำพนักงำน
ทะเบียนรับเลขที่...........................
วัน เดือน ปี ที่รับ..........................
เจ้ำพนักงำนผู้รับ...........................

ิแี
ิโี
ชื่อผู้ค้ำปลีก.............................................................................. ชำระภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ชื่อสถำนค้ำปลีก....................................................................... ประจำเดือน................................................................
สถำนค้ำปลีกตังอยูท.ี่ ..........หมูท.ี่ .........ตรอก/ซอย..................
ถนน.............................................ตำบล...................................
ิ้ี
อำเภอ................................จังหวัด........................................... สำหรับ ฿บเสรใจรับเงินเลขที่/เลมที่........................
รหัสเปรษณีย์
ทรศัพท์............................. เจ้ำพนัก วัน เดือน ปี..........................................
฿บอนุญำตขำยยำสูบประเภท..............เลมที่.........เลขที่..........
งำน เจ้ำพนักงำนผู้รับ..................................
ิ....................................ี
ิใี
รำย
กำรที่

ิไี
ยำสูบ

ิ5ี
รำยกำรสินค้ำยำสูบที่รับมอบเข้ำเว้฿นสถำนค้ำปลีก
จำนวนซอง

แ

โ

จำนวนมวน

ิ6ี
อัตรำภำษี
มวนละ ้.ใเ
สตำงค์

ิ็ี
จำนวนเงิน
บำท

สต.

บุหรี่ซิกำรต

บุหรี่ซิกำร์

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำรำยกำรที่สำดง฿นบบ
รำยกำรภำษีบำรุงองค์กำรบริกำรสวนจังหวัดนี ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ........................................
ิ
ี
ผู้ค้ำปลีก
วันที่........เดือน.................พ.ศ............

ิ่ี รวม
ิตัวอักษรี ิ.......................................................................................ี

อบจ. เ2-3
ถึง

เลขที่รับ……………………………………………………………….
วัน เดือน ปี...................................................................
เจ้ำพนักงำนผู้รับ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน
งบเดือนสดงรำยละเอียดกำรขำยยำสูบ

เจ้ำพนักงำน………………………………………..

ขอเสนองบเดือนประจำเดือน……………………………..พ.ศ.............................
บุหรี่ซิกำรต

ประเภท แ

บุหรี่ซิกำร์

ประเภท โ

ชื่อ......................................................................ผู้เด้รับอนุญำตขำยยำสูบชนิด
ตำม฿บอนุญำตขำยยำสูบเลมที่...............เลขที่...................ชื่อสถำนประกอบกิจกำร.................................ตังอยู เลขที่..................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน.................................................ตำบล.......................................อำเภอ..................................จังหวัด...............................ขอจ้งรำยละเอียดกำรขำยยำสูบตละชนิด ดังนี
รำยกำรที่

รำยชื่อ

ชื่อ ที่อยูของบุคคลหรือร้ำนค้ำที่เด้ขำย฿ห้
ที่ตัง
เลขที่/ถนน
ตำบล
อำเภอ

ปริมำณ
ยำสูบชนิด
จังหวัด

จำนวนซอง

จำนวนมวน

รวม
หมำยเหตุ ฿ห้สงงบเดือนสดงรำยละเอียดกำรขำยยำสูบภำย฿นวันที่ยี่สิบของเดือนถัดจำกเดือนที่มีกำรจำหนำยยำสูบ
ลงชื่อ.......................................................................
ิ....................................................................ี

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระค่ำธรรมเนียมผูຌพักในรงรม
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรรับชำระคำธรรมเนียมผู้พัก฿นรงรม
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับจ้ง
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรรับชำระคำธรรมเนียมผู้พัก฿นรงรม องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน / ไปรษณีย์

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดมีอำนำจออกข้อบัญญัติจัดเกใบคำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 สำหรับคำธรรมเนียมจำกผู้พักรงรม อัตรำเมเกินร้อยละ 3ของอัตรำคำเชำห้องพัก

2. วิธีกำร
ผู้ประกอบกำรยื่นบบสดงรำยกำรคำธรรมเนียม ละชำระคำธรรมเนียมตอเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด ณ กองคลัง สำนักงำนองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. เงื่อนเข฿นกำรยื่นคำขอ
ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนสถำนกำรค้ำ ตอเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ตำมบบองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด ณ กองคลัง สำนักงำนองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
4. ผู้ประกอบกำรเสียเบียปรับ฿นกรณี
4.1 กรณีเมยื่นบบสดงรำยกำรคำธรรมเนียมกับเมชำระคำธรรมเนียม฿นเวลำกำหนดเสียเบียปรับ 2 เทำของ
คำธรรมเนียมที่ตอ้ งเสีย
4.2 กรณียื่นบบสดงรำยกำรคำธรรมเนียม กับชำระคำธรรมเนียม฿นเวลำที่กำหนดตเมถูกต้อง เสียเบียปรับ
๑ เทำ ของคำธรรมเนียมที่ขำดเป
5. บทกำหนดทษ
5.1 ผู้฿ดฝ่ำฝืนหรือเมปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินี ต้องระวำงทษเมเกิน 5,000.- บำท
5.2 ผู้มีหน้ำที่เสียคำธรรมเนียม ตเมยื่นบบสดงรำยกำรคำธรรมเนียมต้องระวำงทษจำคุกเมเกิน 6 เดือนหรือ
ปรับเมเกิน 10,000.- บำท หรือทังจำทังปรับ
5.3 ผู้฿ดจ้งข้อควำมอันเป็นเทใจหรือนำหลักฐำนมำสดงเทใจ ระวำงทษจำคุกเมเกิน6เดือน หรือปรับเมเกิน
10,000.- บำท หรือทังจำทังปรับ
6. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วน ละเมอำจก้เขเพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนัน ผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกัน พร้อมกำหนด
ระยะเวลำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่
กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
7. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
8. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอเด้ตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้วเหในวำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
9. จะดำเนินกำรจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำย฿น 7 วัน นับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจ
ระยะเวลำ
แ กรณียื่นบบ ระยะเวลำ฿นกำรรับชำระคำธรรมเนียมรงรม ดยยื่นบบสดงรำยกำร
คำธรรมเนียมรงรมเมเกินวันที่ แเ ของเดือนถัดเป รวมเมเกิน แ เดือน
โ. กรณีเมยื่นบบ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จ้งกำรประเมินเป็นหนังสือตอผู้มีหน้ำที่ชำระคำธรรมเนียมรงรม
฿ห้ชำระภำย฿น ใเ วัน

ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ผู้ประกอบกำรยื่นบบ
1.1 ระเบียนรงรม
(อบจ.รร. 1)
1.2 บบยื่นรำยกำรนำสง
เงินคำธรรมเนียมบำรุง
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
จำกผู้เข้ำพัก฿นรงรม
(อบจ.รร. 2)
1.3 บัญชีรำยละเอียด฿นกำร
เกใบคำธรรมเนียมบำรุง
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
(อบจ.รร. 3)
1.4 บัญชีผู้พักละ
รำยละเอียด฿นกำรเรียก
คำธรรมเนียมบำรุงองค์กำร
บริหำรสวนจังหวัด (อบจ.รร.
6) เพื่อ฿ห้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบเอกสำร

5 นำที

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ออก฿บเสรใจรับเงิน

5 นำที

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

-

กรณียื่นบบทำงเปรษณีย์
ละชำระคำภำษี
ขันตอนที่ แ กรอก

5 วัน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

ประเภทขันตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

1)

1. ระยะเวลำ : 5
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
฿ห้บริกำรจริง)
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

2)

3)

หมำยเหตุ

1. ระยะเวลำ : 5
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่่
฿ห้บริกำรจริง)
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน
กรณียื่นบบทำง
เปรษณีย์ละชำระ
คำภำษี

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

รำยละเอียดตำมบบ
ขันตอนที่ โ ตรวจสอบข้อมูล
ผู้ประกอบกำรที่ยื่น
บบทำงเปรษณีย์ ละ
ชำระเงินเด้ ใ ชองทำง คือ
-ชำระด้วยตนเอง
-สงทำงเปรษณีย์
-ชำระผำนธนำคำร
ขันตอนที่ ใ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบยอดกำรชำระเงิน
กองคลัง องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน
ละนำสง฿นเสรใจ฿ห้ก
ผู้ประกอบ ดังนี
-สงทำงเปรษณีย์

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 นำที
13. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ยังเมผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
รำยกำรเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรยืนยันตัวตนทีไออกดยหนวยงำนภำครัฐ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ระเบียนรงรม
(อบจ.รร. 1)
บบยื่นรำยกำร
นำสงเงิน
คำธรรมเนียม
บำรุงองค์กำร
บริหำรสวน
จังหวัดจำกผู้เข้ำ
พัก฿นรงรม
(อบจ.รร. 2)
บัญชีรำยละเอียด
฿นกำรเกใบ
คำธรรมเนียม
บำรุงองค์กำร
บริหำรสวน
จังหวัด
(อบจ.รร. 3)

หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
องค์กำรบริหำรสวน
1
จังหวัดนำน
องค์กำรบริหำรสวน
2
จังหวัดนำน

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

บัญชีผู้พักละ
รำยละเอียด฿น
กำรเรียก
คำธรรมเนียม
บำรุงองค์กำร
บริหำรสวน
จังหวัด
(อบจ.รร. 6)

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

15. ค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียมจำกผูຌพักรงรม อัตรำเม่เกินรຌอยละ 3 ของอัตรำค่ำเช่ำหຌองพัก
ค่ำธรรมเนียมจัดเกใบ อัตรำรຌอยละ 2 ของอัตรำค่ำเช่ำหຌองพัก
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ
-

16. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1)

2)

ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลเชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูຌ ปณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300

17. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
1. ระเบียบรงรม (อบจ.รร. 1)
2. บบยื่นรำยกำรนำสงเงินคำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดจำกผู้เข้ำพัก฿นรงรม (อบจ.รร. 2)
3. บัญชีรำยละเอียด฿นกำรเกใบคำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด (อบจ.รร. 3)
4. บัญชีผู้พักละรำยละเอียด฿นกำรเรียกคำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด (อบจ.รร. 6)

บบ อบจ.รร.๑
บบระเบียบรงรม
เขียนที่.............................................................................
วันที่............เดือน.................................พ.ศ..................
ข้ำพเจ้ำขอจ้งรำยละเอียดรงรมตอองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน ดังมีรำยกำรตอเปนี
๑. ชื่อหรือยี่ห้อรงรม..............................................................................................................
ตังอยู........ซอย....................ถนน.............................ตำบล....................................อำเภอ....................จังหวัดำน
ทร.......................................................
๒. นำมเจ้ำของ.......................................................................................อำยุ............................
สัญชำติ.....................เชือชำติ..........................ที่อยู..................ซอย.............................ถนน.................................
ตำบล..........................อำเภอ................................จังหวัด..............................ทร................................................
๓. นำมผู้ควบคุมละจัดกำรรงรม.........................................................อำยุ...........................ปี
สัญชำติ.....................เชือชำติ..........................ที่อยู..................ซอย.............................ถนน.................................
ตำบล..........................อำเภอ................................จังหวัด..............................ทร................................................
๐. จำนวนห้องพักสำหรับเชำ จำนวน........................ห้อง ดังมีรำยกำรตอเปนี
(๑) ห้องพักที่มีอัตรำคำเชำห้องพัก............................บำท/วัน จำนวน.......................ห้อง
(๒) ห้องพักที่มีอัตรำคำเชำห้องพัก............................บำท/วัน จำนวน.......................ห้อง
(๓) ห้องพักที่มีอัตรำคำเชำห้องพัก............................บำท/วัน จำนวน.......................ห้อง
(๐) ห้องพักที่มีอัตรำคำเชำห้องพัก............................บำท/วัน จำนวน.......................ห้อง
(๕) ห้องพักที่มีอัตรำคำเชำห้องพัก............................บำท/วัน จำนวน.......................ห้อง
(๒) ห้องพักที่มีอัตรำคำเชำห้องพัก............................บำท/วัน จำนวน.......................ห้อง
อัตรำคำเชำห้องพักตำมรำยกำรข้ำงต้นนี เด้รวมคำบริกำรหรือคำเชำสิ่ง฿ดๆ อันติดตังประจำอยู
฿นห้องพักด้วย ละขอรับรองวำรำยกำรอัตรำคำเชำห้องพักนีตรงตำมควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ.............................................
ิ..............................................ี
เจ้ำของ/เจ้ำสำนัก

บบ อบจ.รร.โ
หนังสือรับรองกำรเรียกเกใบ
คำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด จำกผู้พัก฿นรงรม
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ....................
ด้วยรงรม.............................................................................................เด้รับเงินคำธรรมเนียม บำรุง
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดจำกผู้พัก฿นรงรมของ................................................................................ .......
เว้ทนองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด...........................................................ดังมีรำยกำรดังนี
แ. ห้องพักมีอัตรำคำเชำห้องพัก.......................บำท/วัน จำนวน.............วัน ระหวำงวันที่................
เดือน....................พ.ศ. ...............ถึง วันที่............เดือน....................พ.ศ. ...............รวมเป็นเงิน...................
คำเชำห้ องพักจำนวน.................................บำท ละเด้เสียคำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริห ำรสวนจังหวัด
จำนวน.................................บำท
โ. ห้องพักมีอัตรำคำเชำห้องพัก.......................บำท/วัน จำนวน.............วัน ระหวำงวันที่................
เดือน....................พ.ศ. ...............ถึง วันที่............เดือน....................พ.ศ. ...............รวมเป็นเงิน.. .................
คำเชำห้ องพักจำนวน.................................บำท ละเด้เสียคำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริห ำรสวนจังหวัด
จำนวน.................................บำท
ใ. ห้องพักมีอัตรำคำเชำห้องพัก.......................บำท/วัน จำนวน.............วัน ระหว ำงวันที่................
เดือน....................พ.ศ. ...............ถึง วันที่............เดือน....................พ.ศ. ...............รวมเป็นเงิน.. .................
คำเชำห้ องพักจำนวน.................................บำท ละเด้เสียคำธรรมเนียมบ ำรุงองค์ก ำรบริห ำรสวนจังหวัด
จำนวน.................................บำท
พร้อมหนังสือฉบับนีรงรม....................................................................เด้รับเงินคำธรรมเนียมบำรุง
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด จำนวนทังสิน......................................บำท ตำมรำยกำรข้ำงต้นเว้ทนองค์กำร
บริหำรสวนจังหวัด................................................................เรียบร้อยล้ว

ิลงชื่อี ............................................เจ้ำหน้ำที่ รงรมผู้รับ
ิ.............................................................ี

บบ อบจ.รร.๒
เขียนที่.........................................................
วันที่...........เดือน.................พ.ศ. ...............
เจຌำสำนักรงรมชื่อ หรือยีหຌอ..................................................................
ขอทำหนังสือจຌงรำยกำรของผูพຌ ักประจำเดือน................................
ยื่นต่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน ดังรำยกำรต่อเปนี

เลข
ลำดับ

วัน เวลำที่
เขຌำมำพัก

หຌองพัก
เลขที่

ชื่อตัวละสกุล

สัญชำติ

ที่อยู่ปัจจุบนั อยู่
ตำบล อำเภอ
จังหวัด
หรือประเทศใด

อำชีพ

มำจำกตำบล
อำเภอ จังหวัด
หรือประเทศใด

จะเปที่ตำบล
อำเภอ จังหวัด
หรือประเทศใด

วัน เวลำ
ที่ออกเป

จำนวน
วันที่
เขຌำพัก

อัตรำ
ค่ำเช่ำ
หຌองพัก

ค่ำธรรมเนียม
หมำยเหตุ
บำรุง อบจ.

บบ อบจ.รร.๒ ิผ่นที่ต่อ............................ี

เลข
ลำดับ

วัน เวลำที่
เขຌำมำพัก

หຌองพัก
เลขที่

ชื่อตัวละสกุล

สัญชำติ

ที่อยู่ปัจจุบนั อยู่
ตำบล อำเภอ
จังหวัด
หรือประเทศใด

อำชีพ

มำจำกตำบล
อำเภอ จังหวัด
หรือประเทศใด

จะเปที่ตำบล
อำเภอ จังหวัด
หรือประเทศใด

วัน เวลำ
ที่ออกเป

จำนวน
วันที่
เขຌำพัก

อัตรำ
ค่ำเช่ำ
หຌองพัก

ค่ำธรรมเนียม
หมำยเหตุ
บำรุง อบจ.

ขຌำพเจຌำขอรับรองว่ำเป็นกำรถูกตຌองตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร
ิลงลำยมือชื่อี ................................................... เจຌำสำนัก

บบยื่นรำยกำรนำส่งเงินค่ำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริกำรส่วนจังหวัดจำกผูຌพักในรงรม
ตำมมำตรำ ๒๑ ห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๑๐๐
ชื่อผู้ที่มีหน้ำที่นำสงเงินคำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดจำกผู้พัก฿นรงรม ตำมมำตรำ ๒๕ หงพระรำชบัญญัติ
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐์
ชื่อหรือยี่ห้อรงรม........................................................................
.......................................................................................................
ตังอยูเลขที่....................................ตรอก/ซอย...............................
หมูที่.......................ถนน................................................................
ตำบล................................อำเภอ...................................................
ทรศัพท์.........................................รหัสเปรษณีย์..........................

ิ ี ยื่นปกติ

บบ อบจ.รร.๏

ิ ี ยื่นเพิ่มเติมครังที่ ........................

นำสงประจำเดือน
ิ฿ห้ทำเครื่องหมำย √ ลง฿น ิ ี หน้ำชื่อเดือนี พ.ศ. ...........
ิ ี ๑. มกรำคม
ิ ี ๒. กุมภำพันธ์
ิ ี ๓. มีนำคม
ิ ี ๐. เมษำยน
ิ ี ๕. พฤษภำคม
ิ ี ๒. มิถุนำยน
ิ ี ๓. กรกฎำคม
ิ ี ๔. สิงหำคม
ิ ี ๕. กันยำยน
ิ ี ๑์. ตุลำคม
ิ ี ๑๑. พฤศจิกำยน
ิ ี ๑๒. ธันวำคม

สำหรับเจ้ำพนักงำน
สำหรับ฿บเสรใจรับเงินองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
฿บเสรใจเลมที่.....................เลขที่.................
จำนวนเงิน...........................................บำท
ลงชื่อ..............................................ผู้รับเงิน
ิ........................................................ี
วันที่............................................................
นำสงคำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดจำกผู้พักรงรม ตำมมำตรำ ๒๕ หงพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๐์ มีรำยละเอียดปรำกฏตำมบัญชีผู้พักละรำยละเอียด฿นกำรเรียกเกใบคำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนี
นบมำพร้อมนี จำนวน................................รำย
สรุปรำยกำรคำธรรมเนียมที่นำสง
บำท
สต.
๑. รวมเงินคำเชำห้องพักทังสิน
๒. รวมยอดเงินคำธรรมเนียมที่นำสงทังสิน
ิตัวอักษรี
ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ รำยกำรที่จ้งเว้ข้ำงต้นนี พร้อมกับรำยละเอียดบัญชีผู้พัก ละรำยละเอียด฿นกำรเรียกเกใบคำธรรมเนียม
บำรุงองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด จำนวน......................ฉบับ เป็นกำรถูกต้องครบถ้วนทุกประกำร

ลงชื่อ
ผู้นำสงเงิน
ิ......................................................ี
ตำหนง......................................................
ยื่นวันที่................เดือน......................พ.ศ. ............

บบ อบจ. รร.6
บัญชีผูຌพักละรำยละเอียดในกำรเรียกเกใบค่ำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
วันที่........................เดือน......................................พ.ศ. ..........................
ข้ ำ พเจ้ ำ /เจ้ ำ ส ำนั ก รงรม........................................................................เด้ จั ด ท ำรำยกำรของผู้ เข้ ำ พั ก ฿น รงรมประจ ำเดื อ น.........................................พ.ศ. ...........................
ยื่นตอองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน ดังมีข้อควำมตอเปนี
ที่

ชื่อ - สกุล

วันเวลำที่เขຌำพัก

รวมจำวนวน

หຌองพักรำคำ

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

วันที่เขຌำพัก

ิบำที

ค่ำเช่ำหຌองพัก

ค่ำธรรมเนียมฯ

ลงชื่อ......................................................ผู้จ้ง/ตรวจสอบ
ิ.....................................................................ี

หมำยเหตุ

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนเขຌำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทຌองถิ่น
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ฿นสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับจ้ง
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) พ.ร.บ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
2) พ.ร.บ.กำรศึกษำหงชำติ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวำดຌวยหลักฐำน฿นกำรรับนักเรียนนักศึกษำเขຌำเรียน฿นสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ฿นสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองกำรศึกษำศำสนำละวัฒนธรรม
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-783981 ตอ 801, 804
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน
2) สถานที่ให้บริการ รงเรียนตำลชุมพิทยำคม สังกัดองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์วิธีกำรละเงื่อนเขในกำรยื่นคำขอ
กำรจัดกำรศึกษำเป็นกำร฿ห้บริกำรสำธำรณะตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติ
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดพ.ศ. โ5ไเก้เขเพิ่มเติมถึง (ฉบับทีไ่ ) พ.ศ. โ55โกฎกระทรวงพ.ศ. โ5ไแพระรำชบัญญัติกำหนด
ผนละขันตอนกำรกระจำยอำนำจ฿ห้กองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.โ5ไโละพระรำชบัญญัติกำรศึกษำหงชำติพ.ศ.
โ5ไโก้เขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ใ) พ.ศ.โ5ใใประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับพ.ศ. โ5ไ5มำตรำ5ที่กำหนด฿ห้
คณะกรรมกำรเขตพืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นล้วตกรณีประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสงเดใกเข้ำ
เรียน฿นสถำนศึกษำ ละกำรจัดสรรอกำสเข้ำศึกษำตอระหวำงสถำนศึกษำอยู฿นเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับดย฿ห้ปิด
ประกำศเว้ณสำนักงำนเขตพืนที่สำนักงำนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ละสถำนศึกษำรวมทังต้องจ้งเป็นหนังสือ฿ห้
ผู้ปกครองของเดใกทรำบกอนเดใกเข้ำเรียน฿นสถำนศึกษำเป็นเวลำเมน้อยกวำหนึ่งปีสำหรับกำรนับอำยุเดใกเพื่อเข้ำรับ
กำรศึกษำภำคบังคับ฿นสถำนศึกษำขันพืนฐำน฿ห้นับตำมปีปฏิทิน หำกเดใกอำยุครบเจใดปีบริบูรณ์฿นปี฿ด฿ห้นับเดใกมีอำยุยำง
เข้ำปีที่เจใด฿นปีนันตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ ละวิธีกำรนับอำยุเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับพ.ศ. โ5ไ5
นอกจำกนียังกำหนด฿ห้กระทรวงศึกษำธิกำรคณะกรรมกำรเขตพืนที่กำรศึกษำองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นละสถำนศึกษำ
จัดกำรศึกษำเป็นพิเศษสำหรับเดใกที่มีควำมบกพรองทำงรำงกำยจิต฿จสติปัญญำอำรมณ์สังคมกำรสื่อสำร ละเรียนรู้หรือมี
รำงกำยพิกำรหรือทุพพลภำพหรือเดใกซึ่งเมสำมำรถพึ่งตนเองเด้ หรือเมมีผู้ดูลหรืด้อยอกำสหรือเดใกที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
฿ห้เด้รับกำรศึกษำภำคบังคับด้วยรูปบบละวิธีกำรที่เหมำะสมรวมทังกำรเด้รับสิ่งอำนวยควำมสะดวกสื่อบริกำรละควำม
ชวยเหลืออื่น฿ดตำมควำมจำเป็นเพื่อประกันอกำสละควำมเสมอภำค฿นกำรเด้รับกำรศึกษำภำคบังคับ
กำรรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่แ
แ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชำกร฿นวัยเรียนของเขตพืนที่จำกข้อมูลกรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดเทย ละข้อมูลจำกสำมะนประชำกรวัยเรียนของสถำนศึกษำที่จะเข้ำเรียนระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ แ
โ. สถำนศึกษำตงตังคณะกรรมกำรรับนักเรียน
ใ. สถำนศึกษำจัดประชุมชีจง฿ห้ผู้เกี่ยวข้องทรำบเกี่ยวกับกฎหมำยกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับนยบำยละนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียนผนกำรรับนักเรียนสัดสวนกำรรับนักเรียนละวิธีกำรรับนักเรียน
ไ. สถำนศึกษำจ้งประชำสัมพันธ์ประกำศกำรรับนักเรียนนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนละวิธีกำรรับนักเรียน฿ห้
ผู้ปกครองละประชำชน฿นเขตพืนที่ทรำบ
5. คณะกรรมกำรรับนักเรียนดำเนินกำรรับสมัครนักเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนละกำกับดูล฿ห้กำรรับนักเรียน
เป็นเปด้วยควำมปรง฿สยุติธรรมเสมอภำค

(แ) ระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ แ ฿ห้นักเรียน฿นเขตพืนที่บริกำรที่สมัครเข้ำเรียนทุกคนถ้ำยังเมเตใม฿ห้เดใกนอกเขตพืนที่
บริกำรเด้กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับเด้฿ห้฿ช้วิธีกำรจับสลำกหรือกำรวัดควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรตำมควำมเหมำะสมละ
ควำมเหในของคณะกรรมกำรรับนักเรียน
(โ) กรณีรับสมัครนักเรียนรอบรกล้วยังเมครบจำนวนตำมผนกำรรับนักเรียน฿ห้สำมำรถรับนักเรียนเพิ่มเติม
จนครบจำนวนเด้

ขันตอนละระยะเวลำกำรใชຌบริกำร
ขันตอน
แ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูล
ประชำกร฿นวัยเรียน฿นเขตพืนที่ที่จะเข้ำเรียนระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ แ
(ระยะเวลำ แ วัน) แ ธันวำคม

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

กองกำรศึกษำศำสนำละวัฒนธรรม

โ. สถำนศึกษำตงตังคณะกรรมกำรรับนักเรียน
ละประชุมชีจงผู้เกี่ยวข้อง฿ห้ทรำบถึงนวทำง
กำรรับนักเรียนละวิธีกำรรับ
(ระยะเวลำ ใ วัน) โเ – โใ ธันวำคม

รงเรียนตำลชุมพิทยำคม

ใ. สถำนศึกษำจ้งประกำศละประชำสัมพันธ์฿ห้
ผู้ปกครองทรำบนวกำรรับนักเรียนละวิธีกำรรับนักเรียน
(ระยะเวลำ โ เดือน) มกรำคม , กุมภำพันธ์

รงเรียนตำลชุมพิทยำคม

5. สถำนศึกษำดำเนินกำรรับสมัครนักเรียน
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
ละดำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน
(ระยะเวลำ ็ วัน) แ – ใแ มีนำคม

รงเรียนตำลชุมพิทยำคม

6. สถำนศึกษำประกำศรำยชื่อนักเรียนที่เด้รับกำรคัดเลือก
(ระยะเวลำ ็ วัน) แ – ็ เมษำยน

รงเรียนตำลชุมพิทยำคม

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ตຌองใชຌ
แ. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัครละสำเนำ จำนวน แ ชุด
(แ) กรณีที่เมมีหลักฐำนตำม (แ) ฿ห้เรียกหนังสือรับรองกำรเกิดบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับเจ้ำบ้ำนหรือหลักฐำนที่รำชกำรจัดทำขึน฿นลักษณะเดียวกัน
(โ) ฿นกรณีที่เมมีหลักฐำนตำม (แ) หรือ (โ) ฿ห้เรียกหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออก฿ห้หรือเอกสำรตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร
กำหนด฿ห้฿ช้เด้
(ใ) ฿นกรณีที่เมมีหลักฐำนตำม (แ) (โ) ละ (ใ) ฿ห้บิดำมำรดำผู้ปกครองหรือองค์กรเอกชนทำบันทึกจ้ง
ประวัติบุคคลตำมนบท้ำยระเบียบนีเป็นหลักฐำนที่จะนำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
(ไ) ฿นกรณีที่เมมีบุคคลหรืองค์กรเอกชนตำม (ไ) ฿ห้ซักถำมประวัติบุคคลผู้มำสมัครเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมำลง
รำยกำรบันทึกจ้งประวัติบุคคลตำมนบท้ำยระเบียบนีเป็นหลักฐำนที่มำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
โ. ทะเบียนบ้ำนตัวจริงของนักเรียนผู้สมัครบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองละสำเนำ จำนวน แ ชุด
ใ. บัตรประจำตัวประชำชนของนักเรียนผู้สมัครละสำเนำ จำนวน แ ชุด
ไ. หลักฐำนกำรสำเรใจกำรศึกษำระดับชันประถมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเทำละสำเนำ จำนวน แ ชุด
5. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ/ นำมสกุล฿ห้นำ฿บเปลี่ยนชื่อตัวจริงละสำเนำ จำนวน แ ชุด
6. รูปถำยขนำด แ นิวจำนวน โ รูป
็. เอกสำรอื่นๆตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ปกครองยื่นเอกสำร
หลักฐำนกำรสมัครเพื่อสง
เดใกเข้ำเรียน฿นสถำนศึกษำ
ตำมวันเวลำละสถำนที่ที่
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ประกำศกำหนด

1 วัน

กำรพิจำรณำ

กำรพิจำรณำรับเดใกเข้ำเรียน

7 วัน

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลำ : 1
วันสถำนที่รับสมัคร
ตำมที่ประกำศ
กำหนด (ระบุ
ระยะเวลำ
฿ห้บริกำรจริง)
(1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 7 วันนับ
จำกวันปิดรับสมัคร

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(ระบุระยะเวลำที่
฿ห้บริกำรจริง))
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วัน
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ยังเมผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
1)

2)

3)
4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สูติบัตรนักเรียน
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
-

บัตรประจำตัว
ประชำชน
นักเรียน

-

1

1

ฉบับ

-

ทะเบียนบ้ำน
นักเรียน
ทะเบียนบ้ำนบิดำ
มำรดำหรือ
ผู้ปกครอง
฿บเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีกำร
เปลี่ยนชื่อ)
หลักฐำนกำร
สำเรใจกำรศึกษำ
ระดับชัน
ประถมศึกษำปีที่
6

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

ที่
7)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
รูปถำยนักเรียน
3

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
ไมมีคำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองกำรศึกษำศำสนำละวัฒนธรรม
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลเชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-783981 ตอ 801, 804
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
ไมมีบบฟอร์ม ตัวอยำง ละคูมือกำรกรอก

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนเขຌำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทຌองถิ่น
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ฿นสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับจ้ง
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) พ.ร.บ.กำรศึกษำหงชำติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวำดຌวยหลักฐำน฿นกำรรับนักเรียนนักศึกษำเขຌำเรียน฿นสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ฿นสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองกำรศึกษำศำสนำละวัฒนธรรม
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-783981 ตอ 801, 804
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน

2)

สถานที่ให้บริการ รงเรียนตำลชุมพิทยำคม สังกัดองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์วิธีกำรละเงื่อนเขในกำรยื่นคำขอ
กำรจัดกำรศึกษำเป็นกำร฿ห้บริกำรสำธำรณะตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติ
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดพ.ศ. โ5ไเก้เขเพิ่มเติมถึง (ฉบับทีไ่ ) พ.ศ. โ55โกฎกระทรวงพ.ศ. โ5ไแพระรำชบัญญัติกำหนด
ผนละขันตอนกำรกระจำยอำนำจ฿ห้กองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. โ5ไโละพระรำชบัญญัติกำรศึกษำหงชำติพ.ศ.
โ5ไโก้เขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ใ) พ.ศ.โ5ใใ ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับพ.ศ. โ5ไ5มำตรำ5ที่กำหนด฿ห้
คณะกรรมกำรเขตพืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นล้วตกรณีประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสงเดใกเข้ำ
เรียน฿นสถำนศึกษำ ละกำรจัดสรรอกำสเข้ำศึกษำตอระหวำงสถำนศึกษำอยู฿นเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับดย฿ห้ปิด
ประกำศเว้ณสำนักงำนเขตพืนที่สำนักงำน องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นละสถำนศึกษำรวมทังต้องจ้งเป็นหนังสือ฿ห้
ผู้ปกครองของเดใกทรำบกอนเดใกเข้ำเรียน฿นสถำนศึกษำเป็นเวลำเมน้อยกวำหนึ่งปี สำหรับกำรนับอำยุเดใกเพื่อเข้ำรับ
กำรศึกษำภำคบังคับ฿นสถำนศึกษำขันพืนฐำน฿ห้นับตำมปีปฏิทิน หำกเดใกอำยุครบเจใดปีบริบูรณ์฿นปี฿ด฿ห้นับเดใกมีอำยุยำง
เข้ำปีที่เจใด฿นปีนันตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ ละวิธีกำรนับอำยุเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับพ.ศ. โ5ไ5
นอกจำกนียังกำหนด฿ห้กระทรวงศึกษำธิกำรคณะกรรมกำรเขตพืนที่กำรศึกษำองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ละสถำนศึกษำ
จัดกำรศึกษำเป็นพิเศษสำหรับเดใกที่มีควำมบกพรองทำงรำงกำยจิต฿จสติปัญญำอำรมณ์สังคมกำรสื่อสำรละเรียนรู้หรือ
มีรำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพหรือเดใกซึ่งเมสำมำรถพึ่งตนเองเด้หรือเมมีผู้ดูลหรืด้อยอกำสหรือเดใกที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษ฿ห้เด้รับกำรศึกษำภำคบังคับด้วยรูปบบ ละวิธีกำรที่เหมำะสมรวมทังกำรเด้รับสิ่งอำนวยควำมสะดวกสื่อบริกำรละ
ควำมชวยเหลืออื่น฿ดตำมควำมจำเป็นเพื่อประกันอกำส ละควำมเสมอภำค฿นกำรเด้รับกำรศึกษำภำคบังคับ
กำรรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ไ
แ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชำกร฿นวัยเรียนของเขตพืนที่จำกข้อมูลกรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดเทยละข้อมูลจำกสำมะนประชำกรวัยเรียนของสถำนศึกษำที่จะเข้ำเรียนระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ ไ
โ. สถำนศึกษำตงตังคณะกรรมกำรรับนักเรียน
ใ. สถำนศึกษำจัดประชุมชีจง฿ห้ผู้เกี่ยวข้องทรำบเกี่ยวกับกฎหมำยกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับนยบำยละนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียนผนกำรรับนักเรียนสัดสวนกำรรับนักเรียนละวิธีกำรรับนักเรียน
ไ. สถำนศึกษำจ้งประชำสัมพันธ์ประกำศกำรรับนักเรียนนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนละวิธีกำรรับนักเรียน
฿ห้ผู้ปกครองละประชำชน฿นเขตพืนที่ทรำบ
5. คณะกรรมกำรรับนักเรียนดำเนินกำรรับสมัครนักเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนละกำกับดูล฿ห้กำรรับนักเรียน
เป็นเปด้วยควำมปรง฿สยุติธรรมเสมอภำค

(แ) ระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ ไ ฿ห้นักเรียนที่จบชันมัธยมศึกษำปีที่ ใ ที่มีศักยภำพเหมำะสมของรงเรียน
เข้ำเรียนละเปิดอกำส฿ห้รับนักเรียนทั่วเปจำกรงเรียนอื่นเข้ำเรียนด้วยตำมสัดสวน ละวิธีกำรที่กำหนดกรณีที่มี
ผู้สมัครเกินจำนวนที่รับเด้฿ห้฿ช้วิธีกำรจับสลำก หรือกำรวัดควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรตำมควำมเหมำะสมละ
ควำมเหในของณะกรรมกำรรับนักเรียน
(โ) กรณีรับสมัครนักเรียนรอบรกล้วยังเมครบจำนวนตำมผนกำรรับนักเรียน฿ห้สำมำรถรับนักเรียนเพิ่มเติม
จนครบจำนวนเด้
ขันตอนละระยะเวลำกำรใชຌบริกำร
ขันตอน
แ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูล
ประชำกร฿นวัยเรียน฿นเขตพืนที่ที่จะเข้ำเรียนระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ ไ
(ระยะเวลำ แ วัน) แ ธันวำคม
โ. สถำนศึกษำตงตังคณะกรรมกำรรับนักเรียน
ละประชุมชีจงผู้เกี่ยวข้อง฿ห้ทรำบถึงนวทำง
กำรรับนักเรียนละวิธีกำรรับ
(ระยะเวลำ ใ วัน) โเ-โใ ธันวำคม

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

กองกำรศึกษำศำสนำละวัฒนธรรม

รงเรียนตำลชุมพิทยำคม

ใ. สถำนศึกษำจ้งประกำศละประชำสัมพันธ์
฿ห้ผู้ปกครองทรำบนวกำรรับนักเรียนละวิธีกำรรับนักเรียน
(ระยะเวลำ โ เดือน) มกรำคม , กุมภำพันธ์

รงเรียนตำลชุมพิทยำคม

ไ. สถำนศึกษำดำเนินกำรรับสมัครนักเรียน
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำละดำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน
(ระยะเวลำ ็ วัน) แ – ใแ มีนำคม

รงเรียนตำลชุมพิทยำคม

5. สถำนศึกษำประกำศรำยชื่อนักเรียนที่เด้รับกำรคัดเลือก
(ระยะเวลำ ็ วัน) แ - ็ เมษำยน

รงเรียนตำลชุมพิทยำคม

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ตຌองใชຌ
แ. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัครละสำเนำ จำนวน แ ชุด
(แ) กรณีที่เมมีหลักฐำนตำม (แ) ฿ห้เรียกหนังสือรับรองกำรเกิดบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับเจ้ำบ้ำนหรือหลักฐำนที่รำชกำรจัดทำขึน฿นลักษณะเดียวกัน
(โ) ฿นกรณีที่เมมีหลักฐำนตำม (แ) หรือ (โ) ฿ห้เรียกหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออก฿ห้หรือเอกสำรตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด฿ห้฿ช้เด้
(ใ) ฿นกรณีที่เมมีหลักฐำนตำม (แ) (โ) ละ (ใ) ฿ห้บิดำมำรดำผู้ปกครองหรือองค์กรเอกชนทำบันทึกจ้ง
ประวัติบุคคลตำมนบท้ำยระเบียบนีเป็นหลักฐำนที่จะนำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
(ไ) ฿นกรณีที่เมมีบุคคลหรืองค์กรเอกชนตำม (ไ) ฿ห้ซักถำมประวัติบุคคลผู้มำสมัครเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมำ
ลงรำยกำรบันทึกจ้งประวัติบุคคลตำมนบท้ำยระเบียบนีเป็นหลักฐำนที่มำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
โ. ทะเบียนบ้ำนตัวจริงของนักเรียนผู้สมัครบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองละสำเนำ จำนวน แ ชุด
ใ. บัตรประจำตัวประชำชนของนักเรียนผู้สมัครละสำเนำ จำนวน แ ชุด
ไ. หลักฐำนกำรสำเรใจกำรศึกษำระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ ใ หรือเทียบเทำละสำเนำ จำนวน แ ชุด
5. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ/ นำมสกุล฿ห้นำ฿บเปลี่ยนชื่อตัวจริงละสำเนำ จำนวน แ ชุด
6. รูปถำยขนำด แ นิวจำนวน โ รูป
็. เอกสำรอื่นๆตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ปกครองยื่นเอกสำร
หลักฐำนกำรสมัครเพื่อสง
เดใกเข้ำเรียน฿นสถำนศึกษำ
ตำมวันเวลำละสถำนที่ที่
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ประกำศกำหนด

1 วัน

กำรพิจำรณำ

กำรพิจำรณำรับเดใกเข้ำเรียน

7 วัน

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลำ : 1
วันสถำนที่รับสมัคร
ตำมที่ประกำศ
กำหนด (ระบุ
ระยะเวลำที่
฿ห้บริกำรจริง))

(1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 7 วันนับ
จำกวันปิดรับสมัคร

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(ระบุระยะเวลำที่
฿ห้บริกำรจริง))
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วัน
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ยังเมผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สูติบัตรนักเรียน
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (กรณีเมมีสูติบัตร
฿ห้฿ช้เอกสำร
ดังตอเปนีทน
(1) หนังสือรับรอง
กำรเกิดหรือ
หลักฐำนที่ทำง
รำชกำรออก฿ห้฿น
ลักษณะเดียวกัน
(2) หำกเมมี
เอกสำรตำม (1)
฿ห้บิดำมำรดำหรือ
ผู้ปกครองทำ
บันทึกจ้งประวัติ
บุคคลตำม
บบฟอร์มที่ทำง
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
กำหนด

ที่
2)
3)
4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
1
ประชำชน
นักเรียน
ทะเบียนบ้ำน
1
นักเรียน
ทะเบียนบ้ำนบิดำ
1
มำรดำหรือ
ผู้ปกครอง
฿บเปลี่ยนชื่อ
1
(กรณีมีกำร
เปลี่ยนชื่อ)
หลักฐำนกำร
1
สำเรใจกำรศึกษำ
ระดับชัน
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รูปถำยนักเรียน
3

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

16. ค่ำธรรมเนียม
ไมมีคำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองกำรศึกษำศำสนำละวัฒนธรรม
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลเชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-783981 ตอ 801, 804

2)

ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300

18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
ไมมีบบฟอร์ม ตัวอยำง ละคูมือกำรกรอก

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจหรือบำนำญปกติของขຌำรำชกำร/พนักงำนส่วนทຌองถิ่น
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจหรือบำนำญปกติของข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่น
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) พ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ มำตรำ 50 หง พ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 ก้เขเพิ่มเติมดย (ฉบับ 5) พ.ศ. 2530 ละ พ.ร.ฎ.วำด้วยกำรหลักเกณฑ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 46 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจหรือบำนำญปกติของข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจหรือบำนำญปกติ เป็นสิทธิประยชน์ที่จำย฿ห้กข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นที่รับรำชกำร
ครบ 1 ปีบริบูรณ์ ดยเมื่อพ้น หรือออกจำกรำชกำรด้วยเหตุตำมควำม฿นมำตรำ 12 ละมำตรำ 18 หงพระรำชบัญญัติ

บำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 คือ เหตุทดทน เหตุทุพพลภำพ เหตุสูงอำยุ ละเหตุรับรำชกำรนำน
ดยกรณีมีเวลำรำชกำร (รวมทวีคูณ) เมถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิรับบำเหนใจละกรณีเวลำรำชกำร (รวมทวีคูณ) ตังต 10 ปี
บริบูรณ์ขึนเป มีสิทธิเด้รับบำนำญปกติ
2. กรณีลำออกจำกรำชกำรด้วยควำมสมัคร฿จ ดยเมเข้ำเหตุ 4 เหตุดังกลำว จะต้องมีเวลำรำชกำร (รวมทวีคูณ) ครบ 10 ปี
บริบูรณ์ล้ว จึงจะมีสิทธิเด้รับบำเหนใจ ตำมมำตรำ 20 หงพระรำชบัญญัติบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
3. กรณีข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นที่พ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุ สำมำรถยื่นขอรับบำเหนใจหรือบำนำญลวงหน้ำเด้
เป็นเวลำ 5 เดือน กอนวันเกษียณอำยุ
4. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วน ละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนัน ผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกัน พร้อมกำหนด
ระยะเวลำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข้/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมเด้ภำย฿นระยะเวลำที่กำหนด
ผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
6. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอเด้ตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้วเหในวำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
หมำยเหตุ : จะดำเนินกำรจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำย฿น 7 วัน นับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจ
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

แ. ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ ยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ
พร้อมเอกสำรหลักฐำนตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดครังสุดท้ำย
(กรณีข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นที่พ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุ
สำมำรถยื่นขอรับบำเหนใจหรือบำนำญลวงหน้ำเด้เป็นเวลำ 5 เดือน กอนวันเกษียณอำยุ)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
โ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดฯ
บันทึกวัน เดือน ปี ที่เด้รับเรื่อง ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร หลักฐำน
ิใเ นำที - แ ชั่วมง)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ใ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดฯ
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
จัดสงเรื่อง฿ห้จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออกคำสั่งจำยฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันที่เด้รับยื่นเรื่อง)

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ไ. เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ละจัดทำคำสั่งจำยฯ จำนวน ใ ฉบับ เสนอผู้วำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติ
ละลงนำม฿นคำสั่งจำยฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันที่สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเด้รับเรื่อง)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน

5. จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ ฿ห้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นทรำบเพื่อดำเนินกำรตอเป
(ภำย฿น ใ วันทำกำร นับจำกวันที่ผู้วำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน
6. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้ง฿ห้ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิรับทรำบดยลงลำยมือชื่อพร้อมทังวัน เดือน ปี
ละดำเนินกำรเบิกจำยเงินบำเหนใจหรือบำนำญ฿ห้ตอเป
(ภำย฿น ใ วันทำกำร นับจำกวันที่เด้รับเรื่องจำกจังหวัด)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำทังสิน ประมำณ ใ6 วันทำกำร นับจำกวันยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ (บบ บ.ท.แ) จำนวน ใ ฉบับ
โ. บบรำยกำรรับเงินเดือน (บบ บ.ท.โ) จำนวน ใ ฉบับ
ใ. ฿บรับรองสมุดประวัติ อัตรำเงินเดือน เงินเพิ่ม(ถ้ำมี) ละเวลำทวีคูณฯ (บบ บท.ใ) จำนวน ใ ฉบับ
ไ. บบคำนวณกำรตรวจสอบบำเหนใจบำนำญ (บบ บท.ไ) จำนวน ใ ฉบับ
5. สำเนำคำสั่งบรรจุ/ตงตังเป็นข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น ละหรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครังรก
(กรณีอน/ย้ำยมำจำกสวนรำชกำรอื่น) จำนวน ใ ฉบับ
6. หนังสือรับรองกำรมีสิทธิเด้นับเวลำทวีคูณของหนวยงำนตำมข้อ แ6 (แเ) , (แโ) ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเทยวำด้วยเงินบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น พ.ศ. โ5ไ6 (ถ้ำมี) จำนวน ใ ฉบับ
็. สำเนำคำสั่งที่฿ห้ออกหรืออนุญำต฿ห้ลำออกจำกงำนรำชกำรสวนท้องถิ่น จำนวน ใ ฉบับ
่. สำเนำประวัติหรือบัตรประวัติข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น (กพ.็) ละเอกสำรอื่นที่ประกอบ ฿นสมุดประวัติ
จำนวน ใ ฉบับ

13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้มีสิทธิ ยื่นเรื่องขอรับ
บำเหนใจหรือบำนำญดย
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัด
บันทึกวัน เดือน ปี ที่เด้รับ
เรื่องตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำร
หลักฐำน

1 ชั่วมง

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัด
รวบรวมเอกสำร หลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง เสนอผู้มีอำนำจ
พิจำรณำจัดสงเรื่อง฿ห้
จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออก
คำสั่งจำยฯ

15 วัน

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
สงเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ละ
จัดทำคำสั่งจำยฯ จำนวน 3
ฉบับ เสนอผู้วำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติ ละ
จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ ฿ห้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ทรำบเพื่อดำเนินกำรจ้ง฿ห้
ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น ผู้มี

21 วัน

ประเภทขันตอน

1)

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

(หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่
สังกัด)

(1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 15 วันนับ
จำกวันที่รับเรื่อง
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่
สังกัด)
สำนักงำนสงเสริม 1. ระยเวลำ :
กำรปกครอง
ภำย฿น 21 วันนับ
ท้องถิ่นจังหวัด
จำกวันที่สำนักงำน
นำน
สงเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบ คือ
สำนักงำนสงเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนำน

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สิทธิรับทรำบ ดยลงลำยมือ
ชื่อ พร้อมทังวัน เดือน ปี
ละดำเนินกำรเบิกจำยเงิน
บำเหนใจหรือบำนำญ฿ห้ตอเป

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 37 วัน
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 37 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
3
บำเหนใจหรือ
จังหวัดนำน
บำนำญ
(บบ บ.ท.1)
บบรำยกำรรับ
เงินเดือน
(บบ บ.ท.2)
คำสั่งบรรจุละ
ตงตัง หรือ
หนังสือรับรอง
กำรบรรจุครังรก
(กรณีอน/ย้ำยมำ
จำกสวนรำชกำร
อื่น)
หนังสือรับรอง
กำรมีสิทธิเด้นับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบขอรับ
บำเหนใจหรือ
บำนำญที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)
ฉบับ (หนวยงำนต้น
สังกัดเป็นผู้จัดทำ)

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

3

0

-

0

3

ฉบับ

(หนวยงำนต้น
สังกัดเป็นผู้จัดทำ)

-

3

0

ฉบับ

(รับรองดย
หนวยงำนตำมข้อ

ที่

5)

6)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
เวลำทวีคูณของ
หนวยงำนตำมข้อ
16 (10) - (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเ
ทยวำด้วยเงิน
บำเหนใจบำนำญ
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2546 (ถ้ำมี)
฿บรับรองสมุด
ประวัติ อัตรำ
เงินเดือน เงินเพิ่ม
(ถ้ำมี) ละทวีคูณ
ฯ
บบคำนวณกำร
ตรวจสอบ
บำเหนใจบำนำญ

หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
16 (10) - (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเท
ยวำด้วยเงิน
บำเหนใจบำนำญ
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2546 )

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

2

1

ฉบับ

-

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

1

1

ฉบับ

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

16. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูຌ ปณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
- บบขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ (บบ บ.ท.1),
- บบรำยกำรรับเงินดือน (บบ บ.ท.2)

แบบขอรับบำเหน็จหรือบำนำญ
เรือ่ งขอรับ

 บาเหน็จปกติ

 บานาญปกติ

บ.ท.๑
 บานาญพิเศษ

ชื่อ ............................................................... ชื่อสกุล ..................................................................
ตาแหน่งสุดท้าย ........................................... สังกัด ........................ จังหวัด ................................
๑. ชื่อเดิม .................................................... ชื่อสกุลเดิม .............................................................
๒. เกิดวันที่ ................................................. ตรงกับวัน ...............................................................
๓. ชื่อบิดา ................................................... ชื่อมารดา ...............................................................
๔. ให้ลงรายการเมือ่ เริม่ เข้ารับราชการ ดังนี้
ก. ตาแหน่ง .............................................................................................................................
ข. สังกัด .................................................... จังหวัด .................................................................
ค. เมือ่ วันที่ ..............................................................................................................................
ง. อายุ .....................................................................................................................................
จ. ได้รบั เงินเดือน หรือเงินประเภทใด เดือนละเท่าใด ................................................................
............................................................................................................................................
๕. ระหว่างเข้ารับราชการ
ก. ได้เลื่อน ย้าย หรือโอนตาแหน่ งกีค่ รัง้ วันเดือนปี ใด เมื่อย้ายหรือโอนตาแหน่ งให้ชแ้ี จงหลักฐานว่า
โอนโดยเจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือโอนย้ายโดยคาสังขององค์
่
กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ งั กัด
ขอโอนหรือ เพราะลาออกโดยลาพังใจสมัครของตนเอง ให้ส่งหลักฐาน (ถ้ามี) ไปด้วย
ข. ตัง้ แต่แรกเข้ารับราชการจนออกจากราชการ ได้รบั เงินเดือนใด เท่าไร ให้ลงรายละเอียดในแบบ
สาหรับกรอกรายการรับเงินเดือนตามเงินทีไ่ ด้รบั จริง
ค. ถ้าปรากฏว่าวันเดือนปี ใดขาดเบิกเงินเดือนเพราะเหตุใด ให้หมายเหตุให้ชดั แจ้งพร้อมทัง้ ส่ง
หลักฐานแห่งการขาดเบิกเงินเดือนไปด้วย (ถ้ามี)
๖. ให้ลงรายการเมือ่ ออกจากราชการดังนี้
ก. ออกเพราะเหตุใด ................................................................................................................
ข. เมือ่ วันที่ .................................. เดือน ....................................... พ.ศ. .................................
ค. อายุ ....................................................................................................................................
ง. ได้รบั
 เงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ............................................................... บาท
เงินเพิม่ (ถ้ามี) ....................................... เดือนละ ................................. บาท
 รวมเป็ นเงินเดือนละ .............................................................................. บาท

๗. ก่อนเข้ารับราชการครัง้ หลังนี้ (คืนก่อนวันที่ลงรายการในแบบรายการรับเงินเดือ น) เคยรับ
ราชการทาง ..................................................... จังหวัด ...........................................................
มาแล้วตัง้ แต่วนั ที่ .................................... เดือน ............................. พ.ศ. ................................
ถึงวันที่ ................................ เดือน .............................. พ.ศ. ............. ออกจากราชการครัง้ นัน้
เพราะเหตุใด ........................ ได้รบั บานาญปี ละ ............................ บาท ...................... สตางค์
หรือเดือนละ ............. บาท ...........สตางค์ หรือบาเหน็จเป็ นเงิน ............... บาท ........... สตางค์
๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานในเรือ่ งและแบบ บ.ท.ทีไ่ ด้ลงไว้น้เี ป็ นการถูกต้องแล้ว ถ้าปรากฏว่า
ผิดความจริงและเกิดการเสียหายแก่ทางราชการ ข้าพเจ้ายอมให้ใช้เป็ นหลักฐานฟ้ องร้องข้าพเจ้า
ในทางอาญาได้ ข้าพเจ้ามีเวลาราชการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ ......................... ปี

(ลงชื่อ) .............................................................
(............................................................)
วันที่ .............................................................
คำเตือน
๑. การลงรายละเอียดในแบบรายการรับเงินเดือน ถ้าผูข้ อมีเวลาราชการอยูห่ ลายตอน ต้องลงรายการให้
ละเอียด
ทุกตอน จะเว้นตอนหนึ่งตอนใดไม่ได้ เว้นแต่เวลาระหว่างทีไ่ ด้เคยพิจารณาคานวณบาเหน็จหรือ
บานาญ
ตามทีไ่ ด้กรอกรายการไว้ในข้อ ๗
๒. ในระหว่างเวลาทีอ่ อกจากราชการไปคราวหนึ่งๆ ให้ผขู้ อหมายเหตุ และลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกๆ
คราวว่า ได้เคย
รับราชการทีใ่ ด และได้เคยออกจากราชการไปเพราะเหตุใด หรือไม่
๓. ผูย้ น่ ื ขอรับบาเหน็จบานาญ ณ ราชการส่วนท้องถิน่ ใด ให้รบั เงินดังกล่าว ณ ราชการส่วนท้องถิน่ แห่ง
นัน้

รำยกำรรับเงินเดือนของ...............................................................
พ.ศ.

สังกัดละตำหน่ง

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

ขอรับรองวำถูกต้อง
ิลงชื่อี..........................................
ิ........................................ี
ตำหนง..........................................
ิเมต่ำกวำข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น ระดับ ๕ี

เดือน

เดือน

เดือน

บ.ท.๒
เดือน เดือน

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ผู้ขอรับบำเหนใจบำนำญเด้ถูกเกณฑ์เข้ำรับรำชกำรทหำรมำกอน ละภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำร หรือ฿นระหวำงรับรำชกำรเด้ถูกเกณฑ์เป็นทหำร฿ห้หมำยเหตุ
฿ห้ทรำบวำเด้รับรำชกำรทหำรทำงกรม฿ด สังกัด฿ด จังหวัด฿ด เลขทะเบียน ิสักหมำยี เทำ฿ด ทังนี เพื่อนำเวลำรำชกำรตอนรับรำชกำรทหำรมำคำนวณบำเหนใจ
บำนำญ฿ห้ สำหรับผู้ที่ถูกเกณฑ์เป็นทหำรละเด้เข้ำรับรำชกำร ละลำออกจำกรำชกำรล้ว ภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำรอีกหรือเข้ำรับรำชกำรล ะเด้รับ
บำเหนใจบำนำญล้ว ละเข้ำรับรำชกำรสวนท้องถิ่นเมต้องหมำยเหตุ฿ห้ทรำบเพรำะทำงกำรเมนำเวลำรำชกำรทหำรตอนนีมำคำนวณบำเหนใจบำนำญ฿ห้

ใบรับรองสมุดประวัติและเวลำทวีคณ
ู ระหว่ำงประจำปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ในเขตที่ได้รบั
ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก

บ.ท. ๓

(ผู้รบั รองจะต้องเป็ นหัวหน้ ำรำชกำรส่วนท้องถิ่ นหรือเทียบเท่ำขึน้ ไปหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมำย)
สถานที่ ...................................................
วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า ......................................................... ตาแหน่ง ...............................................
ขอรับรองสมุดประวัตแิ ละเวลาราชการทวีคณ
ู ของ .......................................................................
ตาแหน่ง ........................................... สังกัดราชการส่วนท้องถิน่ ...............................................
จังหวัด ........................................................................................ ดังนี้
๑. รับรองสมุดประวัติ
๑.๑ สมุดประวัตทิ ล่ี งไว้น้ตี รวจสอบถูกต้องแล้ว
๑.๒ มีวนั ป่ วย ลา ขาด หรือพักราชการ โดยไม่ได้รบั เงินเดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. ..........
ตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. ..........
๑.๓ มีวนั ป่ วย ลา ขาด หรือพักราชการ โดยได้รบั เงินเดือนครึง่ หนึ่งหรือได้รบั เงินเดือนไม่เต็มเดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. ..........
ตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ........... พ.ศ. ..........
๑.๔ เงินเดือนเดือนสุดท้าย ...................... บาท เงินเพิม่ ........................ บาท รวม ..................... บาท
เบิกถึงวันที่ ................ เดือน ................... พ.ศ. ............. ได้รบั จริงในเดือนนี้ ..................... บาท
๑.๕ เคยขอรับเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญแล้วตามหนังสือที่ ....................................................
๑.๖ ส่งสาเนาคาสังเลื
่ ่อนเงินเดือนครัง้ สุดท้าย (สาหรับผูเ้ บิกจ่ายเงินเดือนเป็ นเงินก้อน) มาด้วยแล้ว
๒. รับรองเวลำรำชกำรทวีคณ
ู ระหว่ำงประจำปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ ในเขตที่ ได้ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก
๒.๑ พ.ศ. ๒๔๙๔ (ในเขตกรุงเทพมหานครตัง้ แต่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๔ ถึง ๕ กันยายน ๒๔๙๔
รวม ๒ เดือน ๖ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ....................... วัน
หัก วันลาป่ วย (........... วัน) วันลากิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ....................... วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคณ
ู ตาม ๒.๑
รวม .................. เดือน ................... วัน
๒.๒ พ.ศ. ๒๕๐๐ (ในเขต ๒๖ จังหวัด ตัง้ แต่ ๑๗ กันยายน ๒๕๐๐ ถึง ๙ มกราคม ๒๕๐๑
รวม ๓ เดือน ๒๓ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ....................... วัน
หัก วันลาป่ วย (........... วัน) วันลากิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ....................... วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคณ
ู ตาม ๒.๒
รวม .................. เดือน .................. วัน

๒.๓ พ.ศ. ๒๕๐๐ (นอกเขต ๒๖ จังหวัด ตัง้ แต่ ๑๗ กันยายน ๒๕๐๐ ถึง ๓ ตุลาคม ๒๕๐๐
รวม ๑๗ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ...................... วัน
หัก วันลาป่ วย (........... วัน) วันลากิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ...................... วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคณ
ู ตาม ๒.๓
รวม .................. เดือน .................. วัน
๒.๔ พ.ศ. ๒๕๐๑ (ทั ่วราชอาณาจัก ร ตัง้ แต่ ๒๑ ตุ ล าคม ๒๕๐๑ ถึง ๒๘ ตุล าคม ๒๕๐๘
รวม ๗ ปี – เดือน ๙ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ...................... วัน
หัก วันลาป่ วย (........... วัน) วันลากิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ...................... วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคณ
ู ตาม ๒.๔
รวม .................. เดือน .................. วัน
๒.๕ พ.ศ. ๒๕๑๙ (ทัวราชอาณาจั
่
ก ร ตัง้ แต่ ๗ ตุล าคม ๒๕๑๙ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๒๐
รวม ๓ เดือน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ...................... วัน
หัก วันลาป่ วย (........... วัน) วันลากิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ...................... วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคณ
ู ตาม ๒.๕
รวม .................. เดือน .................. วัน
๒.๖ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ทัวราชอาณาจั
่
กร ตัง้ แต่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔
รวม ๒ เดือน ๘ วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ...................... เดือน ...................... วัน
หัก วันลาป่ วย (........... วัน) วันลากิจ (............ วัน) รวม ...................... เดือน ...................... วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคณ
ู ตาม ๒.๖
รวม .................. เดือน .................. วัน
๒.๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ในเขต ๒๑ จังหวัด ตัง้ แต่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึง ..............................
รวม ........... ปี .............. เดือน ............... วัน)
ตัง้ แต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ..................... รวม ..........ปี ............. เดือน ................. วัน
หัก วันลาป่ วย (........... วัน) วันลากิจ (............ วัน) รวม ......................... เดือน .................. วัน
คงเหลือเวลาราชการทวีคณ
ู ตาม ๒.๗
รวม .......ปี .......... เดือน ............... วัน
รวมเป็ นเวลาราชการทวีคณ
ู ทัง้ สิน้
รวม ........ปี .......... เดือน ............... วัน
(ลงชื่อ) .......................................... ผูร้ บั รอง
(.........................................)
ตาแหน่ง .......................................................

บ.ท.๔

แบบคำนวณกำรตรวจสอบบำเหน็จหรือบำนำญ

ตรวจสอบ
 บาเหน็จปกติ
 บานาญปกติ
 บานาญพิเศษ
ชือ่ .......................................... ชือ่ สกุล .......................................... เกิดวันที่ .....................................
ตาแหน่ง ................................. ระดับ ............. สังกัดราชการส่วนท้องถิน่ ...........................................
จังหวัด ...............................................................................................................................................
๑. เริม่ เข้ารับราชการเมือ่ วันที่ .......................................... ตาแหน่ง ....................................................
สังกัด .......................................................... จังหวัด ......................................................................
ยกฐานะหรือเปลีย่ นฐานะจากข้าราชการวิสามัญเป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ เมื่อวันที่ ..................................
สังกัด .......................................................... จังหวัด ......................................................................
๒. ................ ออกจากราชการด้วยเหตุ ............................................. เมือ่ วันที่ ..................................
วัน
เดือน
ปี
๓. เวลาราชการปกติ
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
๔. เวลาราชการทวีคณ
ู
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๐๑
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ – วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๐๘
ตัง้ แต่ ว ัน ที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๑๙ – วัน ที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๐
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ – วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
ตัง้ แต่วนั ที่ .............................................................................
รวมเวลาราชการทวีคณ
ู
หักวันทีม่ ไิ ด้ประจาปฏิบตั ริ าชการในวันทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการศึก
หัก วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไม่ ไ ด้ ร ับ เงิน เดื อ น
คงได้เวลาราชการทวีคูณทีแ่ ท้จริง
รวมเวลาราชการสาหรับการคานวณ
เศษของปี ถา้ ถึงครึง่ ปี ให้นับเป็ นหนึ่งปี คงได้เวลาราชการ
สาหรับคานวณทีแ่ ท้จริง

๕. เงินเดือนเดือนสุดท้าย .................. บาท เงินเพิม่ .................. บาท (ถ้ามี) รวมเป็ นเงิน .................. บาท
๖. เงิน ................................................................................................................................................
๗. เงินเพิม่ จากเงินบานาญร้อยละ ๒๕ .................................................................................................
(ผูท้ ร่ี บั ราชการส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็ นต้นไป ไม่มสี ทิ ธิรบั เงินเพิม่ จากเงินบานาญร้อยละ ๒๕)
๘. เงิน ................................................. ซึง่ คานวณเห็นว่ายอดเงินทีถ่ ูกต้องจ่ายให้ ...................... บาท
ลงชือ่ ............................................... เจ้าหน้าทีผ่ กู้ รอก
(...............................................)
ลงชือ่ ............................................... ผูต้ รวจ
ตาแหน่ง ........................................................
(ไม่ต่ากว่าข้าราชการส่วนท้องถิน่ ระดับ ๕ ฝ่ ายคลัง)

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำนำญพิเศษของขຌำรำชกำร/พนักงำนส่วนทຌองถิ่น
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำนำญพิเศษของข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่น
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง:
1) พ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไนพ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ มำตรำ 50 หงพ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 ก้เขเพิ่มเติมดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ละพ.ร.ฎ.วำด้วยกำรหลักเกณฑ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 46 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำนำญพิเศษของข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่นองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลเชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลำเปิดใหຌบริกำร เปิด฿ห้บริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตังตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ – ติดตอด้วยตนเอง ณ หนวยงำน
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเข ิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำนำญพิเศษเป็นสิทธิประยชน์จำย฿ห้กข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นที่ประสบเหตุ฿นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรจนทำ฿ห้ต้องทุพพลภำพละต้องออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ 36 ถึงมำตรำ 39 ละมำตรำ 41 หง
พระรำชบัญญัติบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 ละที่ก้เขเพิ่มเติมดังตอเปนี

1.1ี กรณีข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำร฿นหน้ำที่หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระทำกำรตำมหน้ำที่ทำ฿ห้เด้รับ
อันตรำยจนพิกำรเสียขนหรือขำหูหนวกทังสองข้ำงตำบอดหรือเด้รับกำรเจใบป่วยซึ่งพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองเด้ตรวจล้ว
ละสดงวำถึงทุพพลภำพเมสำมำรถจะรับรำชกำรตอเปเด้อีกเลยนอกจำกจะเด้รับบำนำญปกติล้ว฿ห้เด้รับบำนำญพิเศษ
อีกด้วยเว้นตกำรเด้รับอันตรำยเด้รับกำรเจใบป่วยหรือถูกประทุษร้ำยนันเกิดจำกควำมประมำทเลินเลออยำงร้ำยรงหรือ
จำกควำมผิดของตนเอง
1.2ี กรณีข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นเด้รับบำเหนใจหรือบำนำญเปล้วถ้ำภำย฿น 3 ปีนับตวันที่ออกจำกรำชกำรหำกปรำกฏ
วำเกิดเจใบป่วยทุพพลภำพดยปรำกฏหลักฐำนนชัดวำกำรเจใบป่วยถึงทุพพลภำพดังกลำวเป็นผลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร฿นระหวำงที่รับรำชกำรข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้นันกใจะมีสิทธิเด้รับบำนำญพิเศษดยจำย฿ห้นับตวันขอดยถ้ำ
รับบำนำญเปล้วกใ฿ห้เด้รับบำนำญพิเศษด้วยตถ้ำเด้รับบำเหนใจเปล้ว฿ห้จำยเฉพำะบำนำญพิเศษ
1.3ี กรณีข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นเด้รับกำรเจใบป่วยทุพพลภำพเนื่องจำกต้องเปปฏิบัติรำชกำรเป็นครังครำวนอกตำบล
ที่ตังสำนักงำนประจำหรือต้องเปปฏิบัติรำชกำร฿นท้องที่กันดำรที่จะต้องเสี่ยงตอรคภัยเข้เจใบซึ่งท้องที่นันเด้กำหนดเว้ดย
พระรำชกฤษฎีกำละข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นเกิดเจใบป่วยทุพพลภำพดังเชนข้อ 1.1 ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้นันมีสิทธิเด้รับ
บำนำญพิเศษ
1.4ี บำนำญพิเศษขันต่ำผู้รับบำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพรำย฿ดหำกเด้รับรวมกับบำนำญปกติ (ถ้ำมี) ล้วเด้รับเมถึง
เดือนละ 15,000 บำท฿ห้เด้รับบำนำญพิเศษเพิ่มจนครบ 15,000 บำท
1.5ี ผู้มีสิทธิจะเด้รับบำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นรับบำเหนใจพิเศษทนเด้เป็นจำนวนเทำกับ
บำนำญพิเศษ 60 เดือนดยมีนวทำงปฏิบัติปรำกฏตำมหนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.5/ว 924
ลงวันที่ 3 เมษำยน 2556
2. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข้/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมเด้ภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
4. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอเด้ตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้วเหในวำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
หมำยเหตุ : จะดำเนินกำรจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจ

ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน
หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ
แ. ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบำนำญพิเศษพร้อมเอกสำรหลักฐำน
ตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดครังสุดท้ำย
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
2. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดฯ
บันทึกวันเดือนปีที่เด้รับเรื่องตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน
(ใเ นำที&ndash;แชั่วมง)

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ใ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดฯ
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำจัดสงเรื่อง฿ห้จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออกคำสั่งจำย
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันที่รับยื่นเรื่อง)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ไ. เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นละจัดทำคำสั่งจำยฯจำนวน๓ฉบับเสนอ
ผูว้ ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติละลงนำม฿นคำสั่งฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันที่สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเด้รับเรื่อง)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน
5. จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกำรตอเป
(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่ผู้วำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน
6. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้ง฿ห้ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับทรำบ
ดยลงลำยมือชื่อพร้อมทังวันเดือนปีละดำเนินกำรเบิกจำย฿ห้ตอเป
(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่เด้รับเรื่องจำกจังหวัด)
ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำทังสินประมำณ ใ6 วันทำกำรนับจำกวันยื่นเรื่องขอรับบำนำญ

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ (บบบ.ท.แ) จำนวน ใ ฉบับ
โ. บบรำยกำรรับเงินเดือน (บบบ.ท.โ) จำนวน ใ ฉบับ
ใ. สำเนำคำสั่งบรรจุ/ตงตังเป็นข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นละหรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครังรก จำนวน ใ ฉบับ
(กรณีอน/ย้ำยมำจำกสวนรำชกำรอื่น)
ไ. หนังสือรับรองกำรมีสิทธิเด้นับเวลำทวีคูณของหนวยงำนตำมข้อแ6 ิแเี , ิแโี ของระเบียบกระทรวงมหำดเทย
วำด้วยเงินบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น พ.ศ. โ5ไ6 (ถ้ำมี) จำนวน ใ ฉบับ
5. ฿บรับรองของพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรอง จำนวน ใ ฉบับ
6. หลักฐำนกำรสอบสวนของรำชกำรสวนท้องถิ่นที่เคยสังกัดวำกำรป่วยเจใบเกิดขึนเพรำะเหตุปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรหรือเม จำนวน ใ ฉบับ
็. หลักฐำนสดงวำกำรป่วยเด้เกิดขึนภำย฿นสำมปีนับตวันออกจำกรำชกำร จำนวน ใ ฉบับ
่. หลักฐำนสดงวันเดือนปีที่เจ้ำตัวเด้ยื่นขอรับบำนำญพิเศษ จำนวน ใ ฉบับ
13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิยื่นเรื่องขอรับบำนำญ
พิเศษดยเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่สังกัดฯบันทึกวันเดือนปีที่
รับเรื่องตรวจสอบควำม
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสำร
หลักฐำน

1 ชั่วมง

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่
สังกัดฯรวบรวมเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อำนำจพิจำรณำจัดสงเรื่อง฿ห้
จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออก

15 วัน

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

(หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่
สังกัด)

(1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 15 วันนับ
จำกวันที่เด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

คำสั่งจำย
กำรพิจำรณำ

3)

เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
สงเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นละ
จัดทำคำสั่งจำยฯจำนวน 3
ฉบับเสนอผู้วำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติละ
จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ทรำบเพื่อดำเนินกำรจ้ง฿ห้
ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิรับทรำบดยลงลำยมือ
ชื่อพร้อมทังวันเดือนปีละ
ดำเนินกำรเบิกจำยฯ฿ห้ตอเป

21 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สวนท้องถิ่นที่
สังกัด)
สำนักงำนสงเสริม (1. ระยะเวลำ :
กำรปกครอง
ภำย฿น 21 วันนับ
ท้องถิ่นจังหวัด
จำกวันที่สำนักงำน
นำน
สงเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
สำนักงำนสงเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
นำน)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 37 วัน
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 37 วัน

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
3
บำเหนใจหรือ
จังหวัดนำน
1) บำนำญ
(บบบ.ท.1)

2)

3)

4)

5)

บบรำยกำรรับ องค์กำรบริหำรสวน
เงินเดือน
จังหวัดนำน
(บบบ.ท.2)
คำสั่งบรรจุ/
ตงตังหรือ
หนังสือรับรอง
กำรบรรจุครังรก
(กรณีอน/ย้ำยมำ
จำกสวนรำชกำร
อื่น)
หนังสือรับรอง
กำรมีสิทธิเด้นับ
เวลำทวีคูณของ
หนวยงำนตำมข้อ
16 (10) – (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเ
ทยวำด้วยเงิน
บำเหนใจบำนำญ
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.
2546 (ถ้ำมี)
฿บรับรองของ
พทย์ที่ทำง
รำชกำรรับรอง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบขอรับ
บำเหนใจหรือ
บำนำญที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)
ฉบับ (หนวยงำนต้น
สังกัดเป็นผู้จัดทำ)

3

0

0

3

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

(รับรองดย
หนวยงำนตำมข้อ
16 (10) – (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเท
ยวำด้วยเงิน
บำเหนใจบำนำญ
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2546)

3

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมำยเหตุ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลเชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
บบขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ (บบบ.ท.1)
บบรำยกำรรับเงินเดือน (บบบ.ท.2)

แบบขอรับบำเหน็จหรือบำนำญ
เรือ่ งขอรับ

 บาเหน็จปกติ

 บานาญปกติ

บ.ท.๑
 บานาญพิเศษ

ชื่อ ............................................................... ชื่อสกุล ..................................................................
ตาแหน่งสุดท้าย ........................................... สังกัด ........................ จังหวัด ................................
๑. ชื่อเดิม .................................................... ชื่อสกุลเดิม .............................................................
๒. เกิดวันที่ ................................................. ตรงกับวัน ...............................................................
๓. ชื่อบิดา ................................................... ชื่อมารดา ...............................................................
๔. ให้ลงรายการเมือ่ เริม่ เข้ารับราชการ ดังนี้
ก. ตาแหน่ง .............................................................................................................................
ข. สังกัด .................................................... จังหวัด .................................................................
ค. เมือ่ วันที่ ..............................................................................................................................
ง. อายุ .....................................................................................................................................
จ. ได้รบั เงินเดือน หรือเงินประเภทใด เดือนละเท่าใด ................................................................
............................................................................................................................................
๕. ระหว่างเข้ารับราชการ
ก. ได้เลื่อน ย้าย หรือโอนตาแหน่ งกีค่ รัง้ วันเดือนปี ใด เมื่อย้ายหรือโอนตาแหน่ งให้ชแ้ี จงหลักฐานว่า
โอนโดยเจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือโอนย้ายโดยคาสังขององค์
่
กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ งั กัด
ขอโอนหรือ เพราะลาออกโดยลาพังใจสมัครของตนเอง ให้ส่งหลักฐาน (ถ้ามี) ไปด้วย
ข. ตัง้ แต่แรกเข้ารับราชการจนออกจากราชการ ได้รบั เงินเดือนใด เท่าไร ให้ลงรายละเอียดในแบบ
สาหรับกรอกรายการรับเงินเดือนตามเงินทีไ่ ด้รบั จริง
ค. ถ้าปรากฏว่าวันเดือนปี ใดขาดเบิกเงินเดือนเพราะเหตุใด ให้หมายเหตุให้ชดั แจ้งพร้อมทัง้ ส่ง
หลักฐานแห่งการขาดเบิกเงินเดือนไปด้วย (ถ้ามี)
๖. ให้ลงรายการเมือ่ ออกจากราชการดังนี้
ก. ออกเพราะเหตุใด ................................................................................................................
ข. เมือ่ วันที่ .................................. เดือน ....................................... พ.ศ. .................................
ค. อายุ ....................................................................................................................................
ง. ได้รบั
 เงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ............................................................... บาท
เงินเพิม่ (ถ้ามี) ....................................... เดือนละ ................................. บาท
 รวมเป็ นเงินเดือนละ .............................................................................. บาท

๗. ก่อนเข้ารับราชการครัง้ หลังนี้ (คืนก่อนวันที่ลงรายการในแบบรายการรับเงินเดือ น) เคยรับ
ราชการทาง ..................................................... จังหวัด ...........................................................
มาแล้วตัง้ แต่วนั ที่ .................................... เดือน ............................. พ.ศ. ................................
ถึงวันที่ ................................ เดือน .............................. พ.ศ. ............. ออกจากราชการครัง้ นัน้
เพราะเหตุใด ........................ ได้รบั บานาญปี ละ ............................ บาท ...................... สตางค์
หรือเดือนละ ............. บาท ...........สตางค์ หรือบาเหน็จเป็ นเงิน ............... บาท ........... สตางค์
๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานในเรือ่ งและแบบ บ.ท.ทีไ่ ด้ลงไว้น้เี ป็ นการถูกต้องแล้ว ถ้าปรากฏว่า
ผิดความจริงและเกิดการเสียหายแก่ทางราชการ ข้าพเจ้ายอมให้ใช้เป็ นหลักฐานฟ้ องร้องข้าพเจ้า
ในทางอาญาได้ ข้าพเจ้ามีเวลาราชการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ ......................... ปี

(ลงชื่อ) .............................................................
(............................................................)
วันที่ .............................................................
คำเตือน
๑. การลงรายละเอียดในแบบรายการรับเงินเดือน ถ้าผูข้ อมีเวลาราชการอยูห่ ลายตอน ต้องลงรายการให้
ละเอียด
ทุกตอน จะเว้นตอนหนึ่งตอนใดไม่ได้ เว้นแต่เวลาระหว่างทีไ่ ด้เคยพิจารณาคานวณบาเหน็จหรือ
บานาญ
ตามทีไ่ ด้กรอกรายการไว้ในข้อ ๗
๒. ในระหว่างเวลาทีอ่ อกจากราชการไปคราวหนึ่งๆ ให้ผขู้ อหมายเหตุ และลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกๆ
คราวว่า ได้เคย
รับราชการทีใ่ ด และได้เคยออกจากราชการไปเพราะเหตุใด หรือไม่
๓. ผูย้ น่ ื ขอรับบาเหน็จบานาญ ณ ราชการส่วนท้องถิน่ ใด ให้รบั เงินดังกล่าว ณ ราชการส่วนท้องถิน่ แห่ง
นัน้

รำยกำรรับเงินเดือนของ...............................................................
พ.ศ.

สังกัดละตำหน่ง

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

ขอรับรองวำถูกต้อง
ิลงชื่อี..........................................
ิ........................................ี
ตำหนง..........................................
ิเมต่ำกวำข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น ระดับ ๕ี

เดือน

เดือน

เดือน

บ.ท.๒
เดือน เดือน

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ผู้ขอรับบำเหนใจบำนำญเด้ถูกเกณฑ์เข้ำรับรำชกำรทหำรมำกอน ละภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำร หรือ฿นระหวำงรับรำชกำรเด้ถูกเกณฑ์เป็นทหำร฿ห้หมำยเหตุ
฿ห้ทรำบวำเด้รับรำชกำรทหำรทำงกรม฿ด สังกัด฿ด จังหวัด฿ด เลขทะเบียน ิสักหมำยี เทำ฿ด ทังนี เพื่อนำเวลำรำชกำรตอนรับรำชกำรทหำรมำคำนวณบำเหนใจ
บำนำญ฿ห้ สำหรับผู้ที่ถูกเกณฑ์เป็นทหำรละเด้เข้ำรับรำชกำร ละลำออกจำกรำชกำรล้ว ภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำรอีกหรือเข้ำรับรำชกำรล ะเด้รับ
บำเหนใจบำนำญล้ว ละเข้ำรับรำชกำรสวนท้องถิ่นเมต้องหมำยเหตุ฿ห้ทรำบเพรำะทำงกำรเมนำเวลำรำชกำรทหำรตอนนีมำคำนวณบำเหนใจบำนำญ฿ห้

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำนำญพิเศษของทำยำท (กรณีขຌำรำชกำร/พนักงำนส่วนทຌองถิ่นถึงก่กรรม
เนื่องจำกปฏิบัติหนຌำที่)
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำนำญพิเศษของทำยำท (กรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่นถึงกกรรม
เนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่)
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) พ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไนพ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ มำตรำ 50 หงพ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 ก้เขเพิ่มเติมดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ละพ.ร.ฎ.วำด้วยกำรหลักเกณฑ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 46 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำนำญพิเศษของทำยำท (กรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่นถึงกกรรม
เนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่) องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำนำญพิเศษกรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่นเสียชีวิตอันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ปฏิบัติ
หน้ำที่ทำยำทมีสิทธิรับบำนำญพิเศษทนข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นที่เสียชีวิตตำมมำตรำ 40 ถึงมำตรำ 44 หงพระรำชบัญญัติ
บำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 ละที่ก้เขเพิ่มเติมนอกเหนือจำกเงินบำเหนใจตกทอดที่มีสิทธิเด้รับอยูล้ว
2. ตำมมำตรำ 43 วรรคห้ำหงพระรำชบัญญัติบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 ละที่ก้เขเพิ่มเติม
กรณีเมมีทำยำทผู้มีสิทธิเด้รับบำนำญพิเศษตำมมำตรำ 43 (1) ละ (2) ละ (3) อันเด้กบุตรคูสมรสบิดำมำรดำหรือบิดำ
หรือมำรดำ฿ห้บุคคลที่ผู้วำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำเหในวำมีหลักฐำนสดงวำเป็นผู้อุปกำระข้ำรำชกำรผู้ตำยอยูหรือเป็นผู้อยู
฿นอุปกำระของข้ำรำชกำรผู้ตำยเป็นผู้รับบำนำญพิเศษตำมสวนที่ผู้วำรำชกำรจังหวัดจะกำหนด฿ห้
3. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้ ฿นขณะ
นันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ฿ห้
ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข้/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิม่ เติมเด้ภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
5. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอเด้ตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้วเหในวำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
หมำยเหตุ : จะดำเนินกำรจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจ
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน
หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ
แ. ทำยำทหรือผู้มีสิทธิตำมมำตรำ ไใ วรรคห้ำ ยื่นคำขอรับบำนำญพิเศษ
พร้อมเอกสำรหลักฐำนตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น/
พนักงำนสวนท้องถิ่นผู้ตำยสังกัดครังสุดท้ำย
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
โ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดฯ
บันทึกวันเดือนปีที่เด้รับเรื่องตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน
(ใเนำที&ndash;แชั่วมง)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ใ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดฯ
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำจัดสงเรื่อง฿ห้
จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออกคำสั่งจำย
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันที่เด้รับคำขอ)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ไ. เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ละจัดทำคำสั่งจำยฯจำนวน ใ ฉบับเสนอผู้วำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติละลงนำม฿นคำสั่งฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันที่สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเด้รับเรื่อง)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน
5. จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกำรเบิกจำย
(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่ผู้วำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ) สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน
6. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้ง฿ห้ทำยำท (ผู้มีสิทธิ) รับทรำบดยลงลำยมือชื่อ
พร้อมทังวันเดือนปีละดำเนินกำรเบิกจำยเงินบำนำญพิเศษ฿ห้ตอเป
(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่เด้รับเรื่องจำกจังหวัด)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำทังสินประมำณ ใ6 วันทำกำรนับจำกวันยื่นเรื่องขอรับบำนำญ

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ (บบ บ.ท.แ) จำนวน ใ ฉบับ
โ. บบรำยกำรรับเงินเดือน (บบ บ.ท.โ) จำนวน ใ ฉบับ
ใ. สำเนำคำสั่งบรรจุ/ตงตังเป็นข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นละหรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครังรก จำนวน ใ ฉบับ
(กรณีอน/ย้ำยมำจำกสวนรำชกำรอื่น)
ไ. หนังสือรับรองกำรมีสิทธิเด้นับเวลำทวีคูณของหนวยงำนตำมข้อแ6 ิแเี , ิแโี ของระเบียบกระทรวงมหำดเทย
วำด้วยเงินบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นพ.ศ. โ5ไ6 (ถ้ำมี) จำนวน ใ ฉบับ
5. สำเนำ฿บมรณบัตร จำนวน ใ ฉบับ
6. หลักฐำนอื่นเพิ่มเติม
6.แ. หลักฐำนเชนเดียวกับที่ขอรับบำเหนใจตกทอด จำนวน ใ ฉบับ
6.โ. หลักฐำนซึ่งสดงวำกำรป่วยเจใบถึงตำยเด้เกิดขึนภำย฿น ใ ปีนับตวันออกจำกรำชกำร จำนวน ใ ฉบับ
6.ใ. หลักฐำนซึ่งสดงวันเดือนปีที่ทำยำทเด้ยื่นขอรับบำนำญพิเศษ จำนวน ใ ฉบับ

13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ทำยำทหรือผู้มีสิทธิตำม
มำตรำ 43 วรรคห้ำยื่นคำ
ขอรับบำนำญพิเศษพร้อม
เอกสำรหลักฐำนตอองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่
ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น/
พนักงำนสวนท้องถิ่นผู้ตำย
สังกัดครังสุดท้ำยดย
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัด
บันทึกวันเดือนปีที่เด้รับเรื่อง
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำรหลักฐำน

1 ชั่วมง

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัด
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจ
พิจำรณำจัดสงเรื่อง฿ห้
จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออก
คำสั่งจำย

15 วัน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
สงเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบเอกสำร

21 วัน

สำนักงำนสงเสริม 1. ระยะเวลำ :
กำรปกครอง
ภำย฿น 21 วันนับ
ท้องถิ่นจังหวัด
จำกวันที่สำนักงำน

ประเภทขันตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

1)

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 15 วันนับ
จำกวันที่เด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
หลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นละ
จัดทำคำสั่งจำยฯจำนวน 3
ฉบับเสนอผู้วำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติละ
จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ทรำบเพื่อดำเนินกำรจ้ง฿ห้
ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิรับทรำบดยลงลำยมือ
ชื่อพร้อมทังวันเดือนปีละ
ดำเนินกำรเบิกจำยเงิน
บำนำญ฿ห้ตอเป

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
นำน

หมำยเหตุ

สงเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
สำนักงำนสงเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนำน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 37 วัน
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 37 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
3
บำเหนใจหรือ
จังหวัดนำน
บำนำญ
(บบบ.ท.1)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบขอรับ
บำเหนใจหรือ
บำนำญที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)

ที่
2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบรำยกำรรับ องค์กำรบริหำรสวน
3
เงินเดือน
จังหวัดนำน
(บบบ.ท. 2)
คำสั่งบรรจุ/
0
ตงตังเป็น
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่นละหรือ
หนังสือรับรอง
กำรบรรจุครังรก
(กรณีอน/ย้ำยมำ
จำกสวนรำชกำร
อื่น)
หนังสือรับรอง
3
กำรมีสิทธิเด้นับ
เวลำทวีคูณของ
หนวยงำนตำมข้อ
16 (10) – (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเ
ทยวำด้วยเงิน
บำเหนใจบำนำญ
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.
2546 (ถ้ำมี)
฿บมรณบัตร
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (หนวยงำนต้น
สังกัดเป็นผู้จัดทำ)

3

ฉบับ

(หนวยงำนต้น
สังกัดเป็นผู้จัดทำ)

0

ฉบับ

รับรองดย
หนวยงำนตำมข้อ
16 (10) – (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเท
ยวำด้วยเงิน
บำเหนใจบำนำญ
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2546

3

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ (กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405)
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
บบขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ (บบบ.ท.1)
บบรำยกำรรับเงินเดือน (บบบ.ท. 2)
-

แบบขอรับบำเหน็จหรือบำนำญ
เรือ่ งขอรับ

 บาเหน็จปกติ

 บานาญปกติ

บ.ท.๑
 บานาญพิเศษ

ชื่อ ............................................................... ชื่อสกุล ..................................................................
ตาแหน่งสุดท้าย ........................................... สังกัด ........................ จังหวัด ................................
๑. ชื่อเดิม .................................................... ชื่อสกุลเดิม .............................................................
๒. เกิดวันที่ ................................................. ตรงกับวัน ...............................................................
๓. ชื่อบิดา ................................................... ชื่อมารดา ...............................................................
๔. ให้ลงรายการเมือ่ เริม่ เข้ารับราชการ ดังนี้
ก. ตาแหน่ง .............................................................................................................................
ข. สังกัด .................................................... จังหวัด .................................................................
ค. เมือ่ วันที่ ..............................................................................................................................
ง. อายุ .....................................................................................................................................
จ. ได้รบั เงินเดือน หรือเงินประเภทใด เดือนละเท่าใด ................................................................
............................................................................................................................................
๕. ระหว่างเข้ารับราชการ
ก. ได้เลื่อน ย้าย หรือโอนตาแหน่ งกีค่ รัง้ วันเดือนปี ใด เมื่อย้ายหรือโอนตาแหน่ งให้ชแ้ี จงหลักฐานว่า
โอนโดยเจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือโอนย้ายโดยคาสังขององค์
่
กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ งั กัด
ขอโอนหรือ เพราะลาออกโดยลาพังใจสมัครของตนเอง ให้ส่งหลักฐาน (ถ้ามี) ไปด้วย
ข. ตัง้ แต่แรกเข้ารับราชการจนออกจากราชการ ได้รบั เงินเดือนใด เท่าไร ให้ลงรายละเอียดในแบบ
สาหรับกรอกรายการรับเงินเดือนตามเงินทีไ่ ด้รบั จริง
ค. ถ้าปรากฏว่าวันเดือนปี ใดขาดเบิกเงินเดือนเพราะเหตุใด ให้หมายเหตุให้ชดั แจ้งพร้อมทัง้ ส่ง
หลักฐานแห่งการขาดเบิกเงินเดือนไปด้วย (ถ้ามี)
๖. ให้ลงรายการเมือ่ ออกจากราชการดังนี้
ก. ออกเพราะเหตุใด ................................................................................................................
ข. เมือ่ วันที่ .................................. เดือน ....................................... พ.ศ. .................................
ค. อายุ ....................................................................................................................................
ง. ได้รบั
 เงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ............................................................... บาท
เงินเพิม่ (ถ้ามี) ....................................... เดือนละ ................................. บาท
 รวมเป็ นเงินเดือนละ .............................................................................. บาท

๗. ก่อนเข้ารับราชการครัง้ หลังนี้ (คืนก่อนวันที่ลงรายการในแบบรายการรับเงินเดือ น) เคยรับ
ราชการทาง ..................................................... จังหวัด ...........................................................
มาแล้วตัง้ แต่วนั ที่ .................................... เดือน ............................. พ.ศ. ................................
ถึงวันที่ ................................ เดือน .............................. พ.ศ. ............. ออกจากราชการครัง้ นัน้
เพราะเหตุใด ........................ ได้รบั บานาญปี ละ ............................ บาท ...................... สตางค์
หรือเดือนละ ............. บาท ...........สตางค์ หรือบาเหน็จเป็ นเงิน ............... บาท ........... สตางค์
๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานในเรือ่ งและแบบ บ.ท.ทีไ่ ด้ลงไว้น้เี ป็ นการถูกต้องแล้ว ถ้าปรากฏว่า
ผิดความจริงและเกิดการเสียหายแก่ทางราชการ ข้าพเจ้ายอมให้ใช้เป็ นหลักฐานฟ้ องร้องข้าพเจ้า
ในทางอาญาได้ ข้าพเจ้ามีเวลาราชการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ ......................... ปี

(ลงชื่อ) .............................................................
(............................................................)
วันที่ .............................................................
คำเตือน
๑. การลงรายละเอียดในแบบรายการรับเงินเดือน ถ้าผูข้ อมีเวลาราชการอยูห่ ลายตอน ต้องลงรายการให้
ละเอียด
ทุกตอน จะเว้นตอนหนึ่งตอนใดไม่ได้ เว้นแต่เวลาระหว่างทีไ่ ด้เคยพิจารณาคานวณบาเหน็จหรือ
บานาญ
ตามทีไ่ ด้กรอกรายการไว้ในข้อ ๗
๒. ในระหว่างเวลาทีอ่ อกจากราชการไปคราวหนึ่งๆ ให้ผขู้ อหมายเหตุ และลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกๆ
คราวว่า ได้เคย
รับราชการทีใ่ ด และได้เคยออกจากราชการไปเพราะเหตุใด หรือไม่
๓. ผูย้ น่ ื ขอรับบาเหน็จบานาญ ณ ราชการส่วนท้องถิน่ ใด ให้รบั เงินดังกล่าว ณ ราชการส่วนท้องถิน่ แห่ง
นัน้

รำยกำรรับเงินเดือนของ...............................................................
พ.ศ.

สังกัดละตำหน่ง

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

ขอรับรองวำถูกต้อง
ิลงชื่อี..........................................
ิ........................................ี
ตำหนง..........................................
ิเมต่ำกวำข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น ระดับ ๕ี

เดือน

เดือน

เดือน

บ.ท.๒
เดือน เดือน

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ผู้ขอรับบำเหนใจบำนำญเด้ถูกเกณฑ์เข้ำรับรำชกำรทหำรมำกอน ละภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำร หรือ฿นระหวำงรับรำชกำรเด้ถูกเกณฑ์เป็นทหำร฿ห้หมำยเหตุ
฿ห้ทรำบวำเด้รับรำชกำรทหำรทำงกรม฿ด สังกัด฿ด จังหวัด฿ด เลขทะเบียน ิสักหมำยี เทำ฿ด ทังนี เพื่อนำเวลำรำชกำรตอนรับรำชกำรทหำรมำคำนวณบำเหนใจ
บำนำญ฿ห้ สำหรับผู้ที่ถูกเกณฑ์เป็นทหำรละเด้เข้ำรับรำชกำร ละลำออกจำกรำชกำรล้ว ภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำรอีกหรือเข้ำรับรำชกำรล ะเด้รับ
บำเหนใจบำนำญล้ว ละเข้ำรับรำชกำรสวนท้องถิ่นเมต้องหมำยเหตุ฿ห้ทรำบเพรำะทำงกำรเมนำเวลำรำชกำรทหำรตอนนีมำคำนวณบำเหนใจบำนำญ฿ห้

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจดำรงชีพของขຌำรำชกำรบำนำญส่วนทຌองถิ่น
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจดำรงชีพของข้ำรำชกำรบำนำญสวนท้องถิ่น
หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) กฎกระทรวงกำหนดอัตรำละวิธีกำรรับบำเหนใจดำรงชีพ พ.ศ. 2548 ละทีไกຌไขเพิไมเติม (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2552

2) พ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ มำตรำ 50 หง พ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 ก้เขเพิ่มเติมดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ละ พ.ร.ฎ.วำด้วยกำรหลักเกณฑ์ละวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 46 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจดำรงชีพของข้ำรำชกำรบำนำญสวนท้องถิ่นองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำนถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำนอำเภอเมืองจังหวัดนำน 55000
054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจดำรงชีพเป็นสิทธิประยชน์ที่฿ห้กข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้รับบำนำญหรือผู้รับบำนำญ
พิเศษเหตุทุพพลภำพเพื่อชวย฿ห้สำมำรถดำรงชีพเด้อยำงเหมำะสมละพอเพียงกับภำวะเศรษฐกิจดยมีสิทธิขอรับ฿นอัตรำ
ละวิธีกำรที่กำหนด฿นกฎกระทรวงตต้องเมเกิน 15 เทำของบำนำญรำยเดือนที่เด้รับตเมเกิน 400,000 บำท
2. กำร฿ช้สิทธิขอรับบำเหนใจดำรงชีพกรณีมีอำยุเมครบ 65 ปีบริบูรณ์จะขอรับบำเหนใจดำรงชีพพร้อมรับบำนำญเด้เมเกิน
200,000 บำทตถ้ำผู้รับบำนำญมีอำยุตังต 65 ปีบริบูรณ์ขึนเปมีสิทธิขอรับบำเหนใจดำรงชีพเด้เมเกิน 400,000 บำทดย
หำกเด้฿ช้สิทธิขอรับเปกอนล้ว 200,000 บำท฿ห้ขอรับเด้เมเกินสวนที่ยังเมครบตำมสิทธิของผู้นันตรวมกันล้วเมเกิน
400,000 บำทดยยื่นขอรับเด้฿นชวงเวลำตังตวันที่ 1 ตุลำคมถึงวันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี
3. กรณีผู้รับบำนำญหรือข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นซึ่งออกจำกรำชกำรมีกรณีหรือต้องหำวำกระทำควำมผิดวินัยหรืออำญำ
กอนออกจำกรำชกำรจะขอรับบำเหนใจดำรงชีพเด้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดละมีสิทธิรับบำนำญ
4. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข้/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมเด้ภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
6. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอเด้ตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้วเหในวำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
หมำยเหตุ : จะดำเนินกำรจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจ
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน
แ. ข้ำรำชกำรบำนำญสวนท้องถิ่นยื่นคำขอรับบำเหนใจ
ดำรงชีพพร้อมเอกสำรหลักฐำนตอองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่รับบำนำญ
โ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่รับบำนำญ
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน
(ใเ นำที&ndash;แชั่วมง)
ใ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่รับบำนำญ
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำจัดสง
เรื่อง฿ห้จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออกคำสั่งจำยฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันยื่นคำขอ)

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ไ. เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ละจัดทำคำสั่งจำยฯจำนวน ใ ฉบับเสนอผู้วำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติละลงนำม฿นคำสั่งจำยฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันที่สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเด้รับเรื่อง)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน

5. จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกำรเบิกจำย
(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่ผู้วำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ) สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน
6. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้ง฿ห้ข้ำรำชกำรบำนำญ
สวนท้องถิ่นทรำบละดำเนินกำรเบิกจำยเงินบำเหนใจดำรงชีพ฿ห้ตอเป
(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่เด้รับเรื่องจำกจังหวัด)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำทังสินประมำณ ใ6 วันทำกำรนับจำกวันยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบขอรับบำเหนใจดำรงชีพ (บ.ท.แ6) หรือหนังสือรับรองละขอรับบำเหนใจดำรงชีพ
กรณีผู้รับบำนำญอำยุตังต 65 ปีบริบูรณ์ขึนเป (บ.ท.แ่) จำนวน ใ ฉบับ
โ. สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (เฉพำะกรณียื่นบบบ.ท. แ่) จำนวน ใ ฉบับ
ใ. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ใ ฉบับ
13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ข้ำรำชกำรบำนำญสวน
ท้องถิ่นยื่นคำขอรับบำเหนใจ
ดำรงชีพพร้อมเอกสำร
หลักฐำนตอองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่รับบำนำญ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่รับ
บำนำญตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำร
หลักฐำน

1 ชั่วมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่รับ
บำนำญ

ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่รับ
บำนำญ
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจ
พิจำรณำจัดสงเรื่อง฿ห้
จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออก
คำสั่งจำยฯ

15 วัน

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
สงเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นละ
จัดทำคำสั่งจำยฯจำนวน 3
ฉบับเสนอผู้วำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติละ
จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ทรำบเพื่อดำเนินกำรจ้ง฿ห้
ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิรับทรำบดยลงลำยมือ
ชื่อพร้อมทังวันเดือนปีละ
ดำเนินกำรเบิกจำยเงิน
บำเหนใจ฿ห้ตอเป

21 วัน

ประเภทขันตอน

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

สำนักงำนสงเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
นำน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 37 วัน
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 37 วัน

หมำยเหตุ

1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 15 วันนับ
จำกวันที่เด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่รับ
บำนำญ
1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 21 วันนับ
จำกวันที่สำนักงำน
สงเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
สำนักงำนสงเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนำน

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
3
บำเหนใจดำรงชีพ จังหวัดนำน
(บ.ท.16) หรือ
หนังสือรับรอง
ละขอรับ
บำเหนใจดำรงชีพ
กรณีผู้รับบำนำญ
อำยุตังต 65 ปี
บริบูรณ์ขึนเป
(บ.ท.18)
ทะเบียนบ้ำน
0
(เฉพำะกรณียื่น
บบบ.ท. 18)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบขอรับ
บำเหนใจดำรงชีพที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)

3

ฉบับ

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

16. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ
054-710015 ตอ 405
หมายเหตุ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111 เลขทีไ
1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
บบขอรับบำเหนใจดำรงชีพ (บ.ท.16) หรือ หนังสือรับรองละขอรับบำเหนใจดำรงชีพกรณีผู้รับบำนำญอำยุตังต
65 ปีบริบูรณ์ขึนเป (บ.ท.18)

แบบขอรับบำเหน็จดำรงชีพ

บ.ท.๑๖

เขียนที.่ .............................................
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ............
เรือ่ ง ขอรับบาเหน็จดารงชีพ
เรียน ....................................................(ผูบ้ ริหารราชการส่วนท้องถิน่ )
ข้าพเจ้า.......................................................อยูบ่ า้ นเลขที.่ .....หมูท่ .่ี ......ถนน.............
ตาบล/แขวง.................อาเภอ/เขต...................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.์ ...................
ขอยืน่ เรือ่ งขอรับบาเหน็จดารงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ข้าพเจ้ารับราชการครัง้ สุดท้ายตาแหน่ง............................................ระดับ........
สังกัด.........................................................................จังหวัด.....................................................
๒. ปั จจุบนั ข้าพเจ้ารับบานาญจากราชการส่วนท้องถิน่ ...........................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด......................................................
๓. ข้าพเจ้าได้รบั บานาญเดือนละ.........................บาท (ไม่รวมเงินเพิม่ จากบานาญ
ร้อยละ ๒๕ และเงิน ช.ค.บ.)
๔. ข้าพเจ้าขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ จานวน................................................บาท
(ไม่เกิน ๑๕ เท่าของเงินบานาญตามข้อ ๓ และไม่เกินสองแสนบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

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

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจตกทอด (กรณีขຌำรำชกำร/พนักงำนส่วนทຌองถิ่นถึงก่กรรม)
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจตกทอด (กรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่นถึงกกรรม)
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) ประกำศกระทรวงมหำดไทยเรืไองกำรสดงเจตนำระบุตัวผูຌรับบำเหนใจตกทอด
2) พ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไนพ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ มำตรำ 50 หงพ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 ก้เขเพิ่มเติมดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ละ พ.ร.ฎ.วำด้วยกำรหลักเกณฑ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 46 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจตกทอด (กรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่นถึงกกรรม)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจตกทอดกรณีข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นรับรำชกำรครบ 6 เดือนบริบูรณ์ถึงกควำมตำย
(ปัดเวลำรำชกำรเป็น 1 ปีเพื่อคำนวณบำเหนใจตกทอด) ถ้ำควำมตำยนันมิเด้เกิดขึนเนื่องจำกควำมประพฤติชั่วอยำงร้ำยรง
ของตนเอง฿ห้จำยบำเหนใจตกทอดกทำยำทตำมมำตรำ 47 หงพระรำชบัญญัติบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 ละที่ก้เขเพิ่มเติมเป็นจำนวนตำมเกณฑ์คำนวณ฿นมำตรำ 32 (1) คือเงินเดือนเดือนสุดท้ำยคูณด้วยจำนวนปี
เวลำรำชกำร
2. กรณีเมมีทำยำท฿ห้จำยกผู้มีสิทธิตำมผู้ที่ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นระบุ฿ห้เป็นผู้มีสิทธิรับบำเหนใจตกทอดตำมหนังสือ
สดงเจตนำฯ฿นจำนวนเมเกิน 3 คนดยบงตำมสัดสวนที่ระบุกรณีมิเด้กำหนดสวน฿ห้ถือวำทุกคนมีสิทธิเด้รับ฿นอัตรำสวน
ที่เทำกันหำกมีรำย฿ดถึงกกรรรมเปกอนกใ฿ห้บงบำเหนใจตกทอด฿ห้กบุคคลผู้มีสิทธิที่ยังมีชีวิตอยู
3. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
5. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้ววำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
หมำยเหตุ : จะดำเนินกำรจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจ
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

แ. ทำยำทหรือผู้มีสิทธิรับบำเหนใจตกทอดของข้ำรำชกำร/พนักงำนสวนท้องถิ่น
ยื่นคำขอรับบำเหนใจตกทอดพร้อมเอกสำรหลักฐำนตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ทีข่ ้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น/พนักงำนสวนท้องถิ่นผู้ตำยสังกัดครังสุดท้ำย
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
โ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดฯ
ที่เด้รับเรื่องสอบสวนบันทึกปำกคำผู้ยื่นพร้อมตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน
(แ-ใ ชั่วมง)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ใ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดฯรวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
เสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำจัดสงเรื่อง฿ห้จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออกคำสั่งจำยฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันยื่นคำขอ)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ไ. เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
ทีเ่ ด้รับจำกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นละจัดทำคำสั่งจำยฯจำนวน ใ ฉบับเสนอผู้วำรำชกำรจังหวัด
พิจำรณำอนุมัติละลงนำม฿นคำสั่งจำยฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันที่สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเด้รับเรื่อง)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน
5. จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกำรเบิกจำย
(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่ผู้วำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน

6. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้ง฿ห้ทำยำทหรือผู้มีสิทธิรับบำเหนใจตกทอดรับทรำบ
ละดำเนินกำรเบิกจำย฿ห้ตอเป(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่เด้รับเรื่องจำกจังหวัด)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำทังสินประมำณ ใ6 วันทำกำรนับจำกวันยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ (บบ บ.ท.แ) จำนวน ใ ฉบับ
โ. บบรำยกำรรับเงินเดือน (บบ บ.ท.โ) จำนวน ใ ฉบับ
ใ. บบขอรับบำเหนใจตกทอด (บบ บ.ท.5) จำนวน ใ ฉบับ
ไ. สำเนำ฿บมรณบัตร จำนวน ใ ฉบับ
5. หลักฐำนเกี่ยวกับทำยำท จำนวน ใ ฉบับ
6. บบหนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกทำงรำชกำร (บบ บ.ท.6) ดยทำยำทหรือผู้มีสิทธิ จำนวน ใ ฉบับ
ตำมหนังสือสดงเจตนำลงนำมทุกคนกรณีเป็นผู้เยำว์฿ห้ผู้ปกครองดยชอบธรรมลงชื่อทน
็. บบหนังสือสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบำเหนใจตกทอด (เฉพำะกรณีเมมีทำยำท) จำนวน ใ ฉบับ
่. สำเนำคำสั่งบรรจุ/ตงตังเป็นข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นละหรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครังรก จำนวน ใ ฉบับ
(กรณีอน/ย้ำยมำจำกสวนรำชกำรอื่น)
้. หนังสือรับรองกำรมีสิทธิเด้นับเวลำทวีคูณของหนวยงำนตำมข้อ แ6 (แเ) , (แโ) ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเทยวำด้วยเงินบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น พ.ศ. โ5ไ6 (ถ้ำมี) จำนวน ใ ฉบับ

ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ทำยำทหรือผู้มีสิทธิรับ
บำเหนใจตกทอดของ
ข้ำรำชกำร/พนักงำนสวน
ท้องถิ่นยื่นคำขอรับบำเหนใจ
ตกทอดพร้อมเอกสำร
หลักฐำนตอองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่น/พนักงำนสวน
ท้องถิ่นผู้ตำยสังกัดครัง
สุดท้ำยเพื่อ฿ห้เจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่สังกัดฯที่เด้รับเรื่อง
สอบสวนบันทึกปำกคำผู้ยื่น
พร้อมตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำร
หลักฐำน

3 ชั่วมง

กำรตรวจสอบเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัด
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจ
พิจำรณำละจัดสงเรื่อง฿ห้
จังหวัด

15 วัน

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 15 วันนับ
จำกวันที่เด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ที่

ประเภทขันตอน
กำรพิจำรณำ

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
สงเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นละ
จัดทำคำสั่งจำยฯจำนวน 3
ฉบับเสนอผู้วำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติละ
จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ทรำบเพื่อดำเนินกำรจ้ง฿ห้
ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิรับทรำบดยลงลำยมือ
ชื่อพร้อมทังวันเดือนปีละ
ดำเนินกำรเบิกจำยเงิน
บำเหนใจ฿ห้ตอเป

21 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำนสงเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
นำน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 37 วัน
13. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 37 วัน

หมำยเหตุ

1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 21 วันนับ
จำกวันที่สำนักงำน
สงเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
สำนักงำนสงเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนำน

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
3
บำเหนใจหรือ
จังหวัดนำน
บำนำญ
(บบบ.ท.1)
บบรำยกำรรับ
เงินเดือน
(บบบ.ท.2)
บบขอรับ
บำเหนใจตกทอด
(บบบ.ท.5)
฿บมรณบัตร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบขอรับ
บำเหนใจหรือ
บำนำญที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)
ฉบับ (หนวยงำนต้น
สังกัดเป็นผู้จัดทำ)

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

3

0

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

3

0

ฉบับ

-

0

3

ฉบับ

3

0

ฉบับ

บบหนังสือ
องค์กำรบริหำรสวน
รับรองกำร฿ช้เงิน จังหวัดนำน
คืนกทำง
รำชกำร
(บบบ.ท.6) ดย
ทำยำทหรือผู้มี
สิทธิตำมหนังสือ
สดงเจตนำลง
นำมทุกคนกรณี
เป็นผู้เยำว์฿ห้
ผู้ปกครองดย
ชอบธรรมลงชื่อ
ทน

(ขอรับบบขอรับ
บำเหนใจตกทอดที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)
(ขอรับบบหนังสือ
รับรองกำร฿ช้เงิน
คืนกทำงรำชกำร
ที่หนวยงำนต้น
สังกัด)

ที่

6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
หนังสือสดง
องค์กำรบริหำรสวน
3
เจตนำระบุตัว
จังหวัดนำน
ผู้รับบำเหนใจตก
ทอด (เฉพำะกรณี
เมมีทำยำท)
คำสั่งบรรจุ/
0
ตงตังเป็น
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่นละหรือ
หนังสือรับรอง
กำรบรรจุครังรก
(กรณีอน/ย้ำยมำ
จำกสวนรำชกำร
อื่น)
หนังสือรับรอง
3
กำรมีสิทธิเด้นับ
เวลำทวีคูณของ
หนวยงำนตำมข้อ
16 (10) – (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเ
ทยวำด้วยเงิน
บำเหนใจบำนำญ
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.
2546 (ถ้ำมี)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

3

ฉบับ

(หนวยงำนต้น
สังกัดเป็นผู้จัดทำ)

0

ฉบับ

(รับรองดย
หนวยงำนตำมข้อ
16 (10) – (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดเท
ยวำด้วยเงิน
บำเหนใจบำนำญ
ข้ำรำชกำรสวน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2546)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
-

14.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

15. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405

2)

ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300

17. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
บบขอรับบำเหนใจหรือบำนำญ (บบ บ.ท.1) , บบรำยกำรรับเงินเดือน (บบ บ.ท.2)
บบขอรับบำเหนใจตกทอด (บบ บ.ท.5) , บบหนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกทำงรำชกำร (บบ บ.ท.6)

แบบขอรับบำเหน็จหรือบำนำญ
เรือ่ งขอรับ

 บาเหน็จปกติ

 บานาญปกติ

บ.ท.๑
 บานาญพิเศษ

ชื่อ ............................................................... ชื่อสกุล ..................................................................
ตาแหน่งสุดท้าย ........................................... สังกัด ........................ จังหวัด ................................
๑. ชื่อเดิม .................................................... ชื่อสกุลเดิม .............................................................
๒. เกิดวันที่ ................................................. ตรงกับวัน ...............................................................
๓. ชื่อบิดา ................................................... ชื่อมารดา ...............................................................
๔. ให้ลงรายการเมือ่ เริม่ เข้ารับราชการ ดังนี้
ก. ตาแหน่ง .............................................................................................................................
ข. สังกัด .................................................... จังหวัด .................................................................
ค. เมือ่ วันที่ ..............................................................................................................................
ง. อายุ .....................................................................................................................................
จ. ได้รบั เงินเดือน หรือเงินประเภทใด เดือนละเท่าใด ................................................................
............................................................................................................................................
๕. ระหว่างเข้ารับราชการ
ก. ได้เลื่อน ย้าย หรือโอนตาแหน่ งกีค่ รัง้ วันเดือนปี ใด เมื่อย้ายหรือโอนตาแหน่ งให้ชแ้ี จงหลักฐานว่า
โอนโดยเจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือโอนย้ายโดยคาสังขององค์
่
กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ งั กัด
ขอโอนหรือ เพราะลาออกโดยลาพังใจสมัครของตนเอง ให้ส่งหลักฐาน (ถ้ามี) ไปด้วย
ข. ตัง้ แต่แรกเข้ารับราชการจนออกจากราชการ ได้รบั เงินเดือนใด เท่าไร ให้ลงรายละเอียดในแบบ
สาหรับกรอกรายการรับเงินเดือนตามเงินทีไ่ ด้รบั จริง
ค. ถ้าปรากฏว่าวันเดือนปี ใดขาดเบิกเงินเดือนเพราะเหตุใด ให้หมายเหตุให้ชดั แจ้งพร้อมทัง้ ส่ง
หลักฐานแห่งการขาดเบิกเงินเดือนไปด้วย (ถ้ามี)
๖. ให้ลงรายการเมือ่ ออกจากราชการดังนี้
ก. ออกเพราะเหตุใด ................................................................................................................
ข. เมือ่ วันที่ .................................. เดือน ....................................... พ.ศ. .................................
ค. อายุ ....................................................................................................................................
ง. ได้รบั
 เงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ............................................................... บาท
เงินเพิม่ (ถ้ามี) ....................................... เดือนละ ................................. บาท
 รวมเป็ นเงินเดือนละ .............................................................................. บาท

๗. ก่อนเข้ารับราชการครัง้ หลังนี้ (คืนก่อนวันที่ลงรายการในแบบรายการรับเงินเดือ น) เคยรับ
ราชการทาง ..................................................... จังหวัด ...........................................................
มาแล้วตัง้ แต่วนั ที่ .................................... เดือน ............................. พ.ศ. ................................
ถึงวันที่ ................................ เดือน .............................. พ.ศ. ............. ออกจากราชการครัง้ นัน้
เพราะเหตุใด ........................ ได้รบั บานาญปี ละ ............................ บาท ...................... สตางค์
หรือเดือนละ ............. บาท ...........สตางค์ หรือบาเหน็จเป็ นเงิน ............... บาท ........... สตางค์
๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานในเรือ่ งและแบบ บ.ท.ทีไ่ ด้ลงไว้น้เี ป็ นการถูกต้องแล้ว ถ้าปรากฏว่า
ผิดความจริงและเกิดการเสียหายแก่ทางราชการ ข้าพเจ้ายอมให้ใช้เป็ นหลักฐานฟ้ องร้องข้าพเจ้า
ในทางอาญาได้ ข้าพเจ้ามีเวลาราชการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ ......................... ปี

(ลงชื่อ) .............................................................
(............................................................)
วันที่ .............................................................
คำเตือน
๑. การลงรายละเอียดในแบบรายการรับเงินเดือน ถ้าผูข้ อมีเวลาราชการอยูห่ ลายตอน ต้องลงรายการให้
ละเอียด
ทุกตอน จะเว้นตอนหนึ่งตอนใดไม่ได้ เว้นแต่เวลาระหว่างทีไ่ ด้เคยพิจารณาคานวณบาเหน็จหรือ
บานาญ
ตามทีไ่ ด้กรอกรายการไว้ในข้อ ๗
๒. ในระหว่างเวลาทีอ่ อกจากราชการไปคราวหนึ่งๆ ให้ผขู้ อหมายเหตุ และลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกๆ
คราวว่า ได้เคย
รับราชการทีใ่ ด และได้เคยออกจากราชการไปเพราะเหตุใด หรือไม่
๓. ผูย้ น่ ื ขอรับบาเหน็จบานาญ ณ ราชการส่วนท้องถิน่ ใด ให้รบั เงินดังกล่าว ณ ราชการส่วนท้องถิน่ แห่ง
นัน้

รำยกำรรับเงินเดือนของ...............................................................
พ.ศ.

สังกัดละตำหน่ง

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

ขอรับรองวำถูกต้อง
ิลงชื่อี..........................................
ิ........................................ี
ตำหนง..........................................
ิเมต่ำกวำข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น ระดับ ๕ี

เดือน

เดือน

เดือน

บ.ท.๒
เดือน เดือน

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ผู้ขอรับบำเหนใจบำนำญเด้ถูกเกณฑ์เข้ำรับรำชกำรทหำรมำกอน ละภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำร หรือ฿นระหวำงรับรำชกำรเด้ถูกเกณฑ์เป็นทหำร฿ห้หมำยเหตุ
฿ห้ทรำบวำเด้รับรำชกำรทหำรทำงกรม฿ด สังกัด฿ด จังหวัด฿ด เลขทะเบียน ิสักหมำยี เทำ฿ด ทังนี เพื่อนำเวลำรำชกำรตอนรับรำชกำรทหำรมำคำนวณบำเหนใจ
บำนำญ฿ห้ สำหรับผู้ที่ถูกเกณฑ์เป็นทหำรละเด้เข้ำรับรำชกำร ละลำออกจำกรำชกำรล้ว ภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำรอีกหรือเข้ำรับรำชกำรล ะเด้รับ
บำเหนใจบำนำญล้ว ละเข้ำรับรำชกำรสวนท้องถิ่นเมต้องหมำยเหตุ฿ห้ทรำบเพรำะทำงกำรเมนำเวลำรำชกำรทหำรตอนนีมำคำนวณบำเหนใจบำนำญ฿ห้

เรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด
บ.ท.๕
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ................ เดือน...................... พ.ศ................
เรือ่ ง ขอรับบาเหน็จตกทอด
เรียน ......................................
ข้าพเจ้า........................................เกีย่ วข้องกับผูต้ ายโดยเป็ น.........................................อยู่
บ้านเลขที.่ .....หมู่ท.่ี .....ถนน..........ตาบล/แขวง...............อาเภอ/เขต...............จังหวัด..............
รหัสไปรษณีย.์ ....................... ขอยืน่ เรือ่ งราวดังต่อไปนี้
๑. ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ผูต้ ายชื่อ....................................ชื่อสกุล..................................
ตาแหน่ง................................................................สังกัดราชการส่วนท้องถิน่ ..............................ได้ถงึ
แก่กรรม........................................................เมือ่ วันที.่ ..........เดือน...............พ.ศ...............ตามมรณ
บัตรเลขที.่ ...............................................ลงวันที.่ ............เดือน...............พ.ศ...............ได้รบั เงินเดือน
เดือนสุดท้ายเดือนละ.......................บาท เงินเพิม่ (ถ้ามี)................................บาท
รวมเป็ นเงินเดือนละ...........................................บาท
ผูร้ บั บานาญตายชื่อ....................................................ชื่อสกุล.........................................รับ
บานาญครัง้ สุดท้ายจากราชการส่วนท้องถิน่ ...............................จังหวัด...................................(ก่อนรับ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ สังกัด................................จังหวัด...................................ตาแหน่ง
................................................)
ได้ถงึ แก่กรรม........................................................เมือ่ วันที.่ ..........เดือน...............พ.ศ...............ตาม
มรณบัตรเลขที.่ ...............................................ลงวันที.่ ............เดือน...............พ.ศ...............ได้รบั เงิน
บานาญเดือนละ...............บาท เงินเพิม่ จากเงินบานาญร้อยละ ๒๕ เดือนละ............บาทได้รบั เงิน
ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒
เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ......... เดือนละ ................................บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ เดือนละ................................บาท

๒. คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายชื่อ............................ ชื่อสกุล........................ได้สมรสกัน
เมือ่ วันที.่ ............เดือน................พ.ศ............ตามใบสาคัญการสมรสเลขที.่ ................ออก ณ สานัก
ทะเบียน......................... เมือ่ วันที.่ ................เดือน....................พ.ศ.....................(ถ้าเป็ นภริยาหรือ
สามีซ่งึ สมรสก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คอื ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ ให้ส่งใบรับรอง
ของผูท้ เ่ี ชื่อถือได้ไปด้วย ถ้าสมรสตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ เป็ นต้นมา ให้ส่งสาเนาการจดทะเบียน
สมรสไปด้วย ข้าพเจ้ามีบุตรกับผูต้ าย รวม..........................คน คือ
(๑)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๒)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๓)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๔)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๕)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
๓. บิดาผูต้ ายชื่อ...................................................ชื่อสกุล................................................อยู่
บ้านเลขที.่ .....หมู่ท.่ี .....ถนน..........ตาบล/แขวง...............อาเภอ/เขต...............จังหวัด................
รหัสไปรษณีย.์ ............เวลานี้ยงั มีชวี ติ อยู่ หรือถึงแก่กรรมเมือ่ วันที.่ .....เดือน................พ.ศ.............
มาดาของผูต้ ายชื่อ..................................................ชื่อสกุล...............................................
อยู่บ้านเลขที่......หมู่ท่ี......ถนน..........ต าบล/แขวง...............อ าเภอ/เขต...............จังหวัด ............
รหัสไปรษณีย.์ ............เวลานี้ยงั มีชวี ติ อยู่ หรือถึงแก่กรรมเมือ่ วันที.่ .....เดือน................พ.ศ...........
๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า ทายาทนอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น ไม่มที ายาทอื่นใดอีก หากปรากฏภายหลังว่า
มีทายาทอื่นที่มสี ิทธิได้รบั บาเหน็ จตกทอดของผู้ถึงแก่ ก รรมร้อ งคัดค้านหรือแย้งสิทธิประการใดแล้ว
ขอรับผิดชดใช้ความเสียหายของทางราชการทัง้ สิน้ ข้าพเจ้าและผูถ้ งึ แก่กรรมตลอดจนทายาททัง้ หมดไม่
เป็ นผู้ต้องห้าม ตามความในพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา
๕๒, ๕๓, ๕๔ และมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ พร้อมหนังสือนี้ขา้ พเจ้าได้
ส่ง
(๑) สาเนามรณบัตร
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบสาคัญการสมรส
(๔) หนังสือรับรองทายาท (ภริยา สามี หรือบุตรแล้วแต่กรณี)
(๕) สูตบิ ตั รของบุตรทีเ่ ป็ นทายาททุกคน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
.................................................
(...............................................)
หมำยเหตุ ข้อความใดทีไ่ ม่ตอ้ งการให้ขดี ฆ่าออก

หนังสือรับรองกำรใช้เงิ นคืนแก่ทำงรำชกำร
บ.ท.๖
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ...............เดือน....................พ.ศ................
ข้าพเจ้าขอรับรองไว้ต่อ............................................................ ว่า การขอรับเงินบาเหน็จตกทอดและ
เงินช่วยพิเศษในฐานะเป็ นทายาทของผูต้ ายชื่อ................................. ชื่อสกุล........................ซึง่ ตายเมือ่
วันที.่ .............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและครบถ้วนแล้วและไม่มที ายาทผู้มสี ทิ ธิเหลืออยู่
อีก ถ้าต่อไปปรากฏว่ามีทายาทผู้มสี ทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายขึน้ เมื่อใดข้าพเจ้ายินยอม
ชดใช้เงินทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ คืนให้แก่ ทางราชการส่วน
ท้องถิน่ ภายใน ๓๐ วัน นับจากทีท่ างราชการส่วนท้องถิน่ แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าได้ลงลายมือ
ชื่อไว้ให้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
ทีอ่ ยูข่ องผูข้ อ.................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.........................................................................รห้สไปรษณีย.์ ..............................

แบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอด
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ ............เดือน....................พ.ศ................... (๑)
ข้าพเจ้า................................ (๒) เป็ น [ ] ข้าราชการส่วนท้องถิน่ [ ] ผูร้ บั บานาญระดับ
..................ตาแหน่ง...............................สังกัดราชการส่วนท้องถิน่ ....................................อาเภอ
......................จังหวัด......................ได้รบั [ ] เงินเดือนเดือนละ.........................(๓) บาท [ ]
บานาญเดือนละ..................(๓) บาท ในกรณีขา้ พเจ้าไม่มที ายาทผูม้ สี ทิ ธิจะได้รบั บาเหน็จตกทอด (บุตร
สามี หรือภริยา และบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย) ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงขอแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รบั
บาเหน็จตกทอด โดยหนังสือ ฉบับนี้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงิน
บาเหน็จตกทอดแก่บุคคล รวม.........(๔).........คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. ...............................(๕) ให้ได้รบั .................................(๖) ส่วน ซึง่ มีภูมลิ าเนาอยู่
บ้านเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์..................................
๒. ...............................(๕) ให้ได้รบั .................................(๖) ส่วน ซึง่ มีภูมลิ าเนาอยู่
บ้านเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์..................................
๓. ...............................(๕) ให้ได้รบั .................................(๖) ส่วน ซึง่ มีภูมลิ าเนาอยู่
บ้านเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์..................................
ลงชื่อ............................................ผูแ้ สดงเจตนา
(...........................................)
ลงชื่อ............................................พยาน
(...........................................)
ลงชื่อ............................................พยาน
(...........................................)

ได้นาหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั บาเหน็จตกทอดเก็บไว้เป็ นหลักฐานแล้ว
ลงชื่อ............................(๗).........................เจ้าหน้าที่
(.........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที.่ ................./....................../....................
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั บาเหน็จตกทอดฉบับนี้ โดยได้แสดงเจตนา
ใหม่ตามหนังสือแสดงเจตนาลงวันที.่ ..............................ซึง่ ให้...........................................
.................................................................................................................................................เป็ นผู้
มีสทิ ธิรบั บาเหน็จตกทอดเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย
ลงชื่อ...........................................ผูแ้ สดงเจตนา/ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................)
วันที.่ ........../................../..............
หมำยเหตุ ๑. การขูดลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั
ผูร้ บั บาเหน็จตกทอดให้ลงลายมือชื่อกากับไว้
๒. ให้ใส่เครือ่ งหมาย / ในช่อง [ ] ทีใ่ ช้
๓. หนังสือแสดงเจตนานี้ให้ทาขึน้ ๒ ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ทผ่ี แู้ สดง
เจตนา ๑ ฉบับ อีกฉบับหนึ่ง ส่งไปเก็บไว้ทส่ี มุด/แฟ้ มประวัติ สาหรับผูร้ บั บานาญ
ให้เก็บไว้ทร่ี าชการส่วนท้องถิน่ เจ้าสังกัดผูเ้ บิกบานาญ ๑ ฉบับ
คำอธิ บำยกำรกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอด
(๑) ให้ระบุวนั เดือน ปี ทีแ่ สดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั บาเหน็จตกทอด
(๒) ให้ระบุคานาหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผูแ้ สดงเจตนา
(๓) ให้ระบุเงินเดือน บานาญ ทีไ่ ด้รบั อยูข่ ณะทีแ่ สดงเจตนา
(๔) ให้ระบุจานวนผูม้ สี ทิ ธิได้รบั บาเหน็จตกทอดได้ไม่เกิน ๓ คน
(๕) ให้ระบุคานาหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผูม้ สี ทิ ธิรบั บาเหน็จตกทอด
(๖) กรณีระบุตวั ผูร้ บั บาเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหนึ่งคนให้กาหนดส่วนทีจ่ ะมีสทิ ธิ
ได้รบั ให้ชดั เจนด้วย เช่น นาย ก. ให้ได้รบั ๑ ส่วน นางสาว ข. ให้ได้รบั ๑ ส่วน
และเด็กหญิง ค. ให้ได้รบั ๒ ส่วน เป็ นต้น
(๗) เจ้าหน้าทีท่ ร่ี าชการส่วนท้องถิน่ มอบหมาย ซึง่ เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ ไม่ต่ากว่า
ระดับ ๓

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจตกทอดละเงินช่วยพิเศษ (กรณีผูຌรับบำนำญส่วนทຌองถิ่นถึงก่กรรม)
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจตกทอดละเงินชวยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนำญสวนท้องถิ่นถึงกกรรม)
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) ประกำศกระทรวงมหำดไทยเรืไองกำรสดงเจตนำระบุตัวผูຌรับบำเหนใจตกทอด
2) พ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ มำตรำ 50 หง พ.ร.บ.บำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 ก้เขเพิ่มเติมดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ละ พ.ร.ฎ.วำด้วยกำรหลักเกณฑ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 46 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจตกทอดละเงินชวยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนำญสวนท้องถิ่นถึงกกรรม)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจตกทอดเป็นสิทธิประยชน์ที่จำย฿ห้กทำยำทหรือกรณีเมมีทำยำทจำยกผู้มีสิทธิ
ตำมที่ผู้รับบำนำญสดงเจตนำเว้เมื่อผู้รับบำนำญปกติหรือผู้มีสิทธิจะเด้รับบำนำญปกติหรือผู้รับบำนำญพิเศษเพรำะเหตุ
ทุพพลภำพถึงกควำมตำยดยจำยเงินบำเหนใจตกทอดเป็นจำนวน 30 เทำของบำนำญรำยเดือนรวมกับเงินชวยคำครองชีพ
ผู้รับบำนำญของรำชกำรสวนท้องถิ่นดยหักเงินบำเหนใจดำรงชีพที่เด้รับเปกอนล้ว (ถ้ำมี) ตำมมำตรำ 48 หง
พระรำชบัญญัติบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 ละที่ก้เขเพิ่มเติม
2. กรณีเงินชวยพิเศษจำยเป็นจำนวน 3 เทำของเงินบำนำญรวมกับเงินเพิ่มจำกเงินบำนำญ (ถ้ำมี) ละเงินชวยคำ
ครองชีพผู้รับบำนำญ (ถ้ำมี) ดยจำยตำมหนังสือสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินชวยพิเศษกรณีผู้รับบำนำญสวนท้องถิ่นถึงก
ควำมตำย (บบ บ.ท.10) ตถ้ำผู้ตำยมิเด้สดงเว้กใ฿ห้จำยกบุคคลตำมข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหำดเทยวำด้วยเงิน
บำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2546 กำรขอรับเงินชวยพิเศษ฿ห้กระทำภำย฿น 1 ปีนับตผู้รับบำนำญถึงก
ควำมตำย
3. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
5. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้ววำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
หมำยเหตุ : จะดำเนินกำรจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจ
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

แ. ทำยำทหรือผู้มีสิทธิรับเงินบำเหนใจตกทอดละผู้มีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ
ของผู้รับบำนำญสวนท้องถิ่นยื่นคำขอรับบำเหนใจตกทอดละเงินชวยพิเศษ
พร้อมเอกสำรหลักฐำนตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่รับบำนำญครังสุดท้ำย
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
โ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่รับบำนำญสอบสวนบันทึกปำกคำผู้ยื่น
ละตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน
(แ – ใ ชั่วมง)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ใ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่รับบำนำญ
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำจัดสงเรื่อง
฿ห้จังหวัดเพื่อดำเนินกำรออกคำสั่งจำยฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันยื่นคำขอ)

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ไ. เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เด้รับ
จำกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นละจัดทำคำสั่งจำยฯจำนวนใฉบับเสนอผู้วำรำชกำรจังหวัด
พิจำรณำอนุมัติละลงนำม฿นคำสั่งจำยฯ
(ภำย฿น แ5 วันทำกำรนับจำกวันที่สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเด้รับเรื่อง)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน
5. จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกำรเบิกจำย
(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่ผู้วำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ)
สำนักงำนสงเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำน
6. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้ง฿ห้ทำยำทหรือผู้มีสิทธิรับเงินบำเหนใจตกทอด
ละผู้มีสิทธิรับเงินชวยพิเศษรับทรำบละดำเนินกำรเบิกจำยเงิน฿ห้ตอเป
(ภำย฿น ใ วันทำกำรนับจำกวันที่เด้รับเรื่องจำกจังหวัด)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำทังสินประมำณ ใ6 วันทำกำรนับจำกวันยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบขอรับบำเหนใจตกทอด (บบ บ.ท.5) จำนวน ใ ฉบับ
โ. บบหนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกทำงรำชกำร (บบ บ.ท.6) ดยทำยำทหรือผู้มีสิทธิ จำนวน ใ ฉบับ
ตำมหนังสือสดงเจตนำลงนำมทุกคนกรณีเป็นผู้เยำว์฿ห้ผู้ปกครองดยชอบธรรมลงชื่อทน
ใ. บบหนังสือสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบำเหนใจตกทอด (เฉพำะกรณีเมมีทำยำท) จำนวน ใ ฉบับ
ไ. บบคำขอรับเงินชวยพิเศษกรณีผู้รับบำนำญสวนท้องถิ่นถึงกควำมตำย จำนวน ใ ฉบับ
5. หนังสือสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินชวยพิเศษกรณีผู้รับบำนำญถึงกควำมตำย (บบ บ.ท.แเ) (ถ้ำมี)
จำนวน ใ ฉบับ
6. สำเนำหลักฐำนเกี่ยวกับกำรตำย จำนวน ใ ฉบับ

็. สำเนำหลักฐำนเกี่ยวกับทำยำท จำนวน ใ ฉบับ
่. สำเนำหลักฐำนเกี่ยวกับคูสมรส จำนวน ใ ฉบับ
้. สำเนำหลักฐำนเกี่ยวกับบุตร จำนวน ใ ฉบับ
ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ทำยำทหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
บำเหนใจตกทอดละผู้มีสิทธิ
รับเงินชวยพิเศษของผู้รับ
บำนำญสวนท้องถิ่นยื่นคำ
ขอรับบำเหนใจตกทอดละ
เงินชวยพิเศษพร้อมเอกสำร
หลักฐำนตอองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่รับบำนำญครัง
สุดท้ำยเพื่อ฿ห้เจ้ำหน้ำที่
สอบสวนบันทึกปำกคำผู้ยื่น
ละตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำร
หลักฐำน

3 ชั่วมง

กำรตรวจสอบเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่รับ
บำนำญ
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจ
พิจำรณำละจัดสงเรื่อง฿ห้
จังหวัดย

15 วัน

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่รับ
บำนำญ

1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 15 วันนับ
จำกวันที่เด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่รับ
บำนำญ

ที่

ประเภทขันตอน
กำรพิจำรณำ

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
สงเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนที่เด้รับจำกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นละ
จัดทำคำสั่งจำยฯจำนวน 3
ฉบับเสนอผู้วำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติละ
จังหวัดจัดสงคำสั่งจำยฯ฿ห้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ทรำบเพื่อดำเนินกำรจ้ง฿ห้
ข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิรับทรำบดยลงลำยมือ
ชื่อพร้อมทังวันเดือนปีละ
ดำเนินกำรเบิกจำยเงิน
บำเหนใจ฿ห้ตอเป

21 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำนสงเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
นำน

หมำยเหตุ

1. ระยะเวลำ :
ภำย฿น 21 วันนับ
จำกวันที่สำนักงำน
สงเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเด้รับเรื่อง
2. หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
สำนักงำนสงเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนำน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 37 วัน
13. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 37 วัน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
3
บำเหนใจตกทอด จังหวัดนำน
(บบ บ.ท.5)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบขอรับ
บำเหนใจตกทอดที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)

ที่

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บบหนังสือ
รับรองกำร฿ช้เงิน
คืนกทำง
รำชกำร
(บบบ.ท.6) ดย
ทำยำทหรือผู้มี
สิทธิตำมหนังสือ
สดงเจตนำลง
นำมทุกคนกรณี
เป็นผู้เยำว์฿ห้
ผู้ปกครองดย
ชอบธรรมลงชื่อ
ทน
หนังสือสดง
เจตนำระบุตัว
ผู้รับบำเหนใจตก
ทอด (เฉพำะกรณี
เมมีทำยำท)
บบคำขอรับเงิน
ชวยพิเศษกรณี
ผู้รับบำนำญสวน
ท้องถิ่นถึงก
ควำมตำย

หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
องค์กำรบริหำรสวน
3
จังหวัดนำน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบบบ
หนังสือรับรองกำร
฿ช้เงินคืนกทำง
รำชกำรที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)

-

3

0

ฉบับ

-

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

3

0

ฉบับ

หนังสือสดง
องค์กำรบริหำรสวน
เจตนำระบุตัว
จังหวัดนำน
ผู้รับเงินชวยพิเศษ
กรณีผู้รับบำนำญ
ถึงกควำมตำย
(บบบ.ท.10)
(ถ้ำมี)

3

0

ฉบับ

(ขอรับบบคำ
ขอรับเงินชวย
พิเศษกรณีผู้รับ
บำนำญสวน
ท้องถิ่นถึงกควำม
ตำยที่หนวยงำนต้น
สังกัด)
-

ที่
6)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
฿บมรณบัตร
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
3

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
-

14.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

หมำยเหตุ

15. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300
17. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
บบขอรับบำเหนใจตกทอด (บบ บ.ท.5) , บบหนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกทำงรำชกำร (บบ บ.ท.6)
บบคำขอรับเงินชวยพิเศษกรณีผู้รับบำนำญสวนท้องถิ่นถึงกควำมตำย

เรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด
บ.ท.๕
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ................ เดือน...................... พ.ศ................
เรือ่ ง ขอรับบาเหน็จตกทอด
เรียน ......................................
ข้าพเจ้า........................................เกีย่ วข้องกับผูต้ ายโดยเป็ น.........................................อยู่
บ้านเลขที.่ .....หมู่ท.่ี .....ถนน..........ตาบล/แขวง...............อาเภอ/เขต...............จังหวัด..............
รหัสไปรษณีย.์ ....................... ขอยืน่ เรือ่ งราวดังต่อไปนี้
๑. ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ผูต้ ายชื่อ....................................ชื่อสกุล..................................
ตาแหน่ง................................................................สังกัดราชการส่วนท้องถิน่ ..............................ได้ถงึ
แก่กรรม........................................................เมือ่ วันที.่ ..........เดือน...............พ.ศ...............ตามมรณ
บัตรเลขที.่ ...............................................ลงวันที.่ ............เดือน...............พ.ศ...............ได้รบั เงินเดือน
เดือนสุดท้ายเดือนละ.......................บาท เงินเพิม่ (ถ้ามี)................................บาท
รวมเป็ นเงินเดือนละ...........................................บาท
ผูร้ บั บานาญตายชื่อ....................................................ชื่อสกุล.........................................รับ
บานาญครัง้ สุดท้ายจากราชการส่วนท้องถิน่ ...............................จังหวัด...................................(ก่อนรับ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ สังกัด................................จังหวัด...................................ตาแหน่ง
................................................)
ได้ถงึ แก่กรรม........................................................เมือ่ วันที.่ ..........เดือน...............พ.ศ...............ตาม
มรณบัตรเลขที.่ ...............................................ลงวันที.่ ............เดือน...............พ.ศ...............ได้รบั เงิน
บานาญเดือนละ...............บาท เงินเพิม่ จากเงินบานาญร้อยละ ๒๕ เดือนละ............บาทได้รบั เงิน
ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒
เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ......... เดือนละ ................................บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ เดือนละ................................บาท

๒. คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายชื่อ............................ ชื่อสกุล........................ได้สมรสกัน
เมือ่ วันที.่ ............เดือน................พ.ศ............ตามใบสาคัญการสมรสเลขที.่ ................ออก ณ สานัก
ทะเบียน......................... เมือ่ วันที.่ ................เดือน....................พ.ศ.....................(ถ้าเป็ นภริยาหรือ
สามีซ่งึ สมรสก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คอื ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ ให้ส่งใบรับรอง
ของผูท้ เ่ี ชื่อถือได้ไปด้วย ถ้าสมรสตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ เป็ นต้นมา ให้ส่งสาเนาการจดทะเบียน
สมรสไปด้วย ข้าพเจ้ามีบุตรกับผูต้ าย รวม..........................คน คือ
(๑)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๒)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๓)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๔)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๕)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
๓. บิดาผูต้ ายชื่อ...................................................ชื่อสกุล................................................อยู่
บ้านเลขที.่ .....หมู่ท.่ี .....ถนน..........ตาบล/แขวง...............อาเภอ/เขต...............จังหวัด................
รหัสไปรษณีย.์ ............เวลานี้ยงั มีชวี ติ อยู่ หรือถึงแก่กรรมเมือ่ วันที.่ .....เดือน................พ.ศ.............
มาดาของผูต้ ายชื่อ..................................................ชื่อสกุล...............................................
อยู่บ้านเลขที่......หมู่ท่ี......ถนน..........ต าบล/แขวง...............อ าเภอ/เขต...............จังหวัด ............
รหัสไปรษณีย.์ ............เวลานี้ยงั มีชวี ติ อยู่ หรือถึงแก่กรรมเมือ่ วันที.่ .....เดือน................พ.ศ...........
๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า ทายาทนอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น ไม่มที ายาทอื่นใดอีก หากปรากฏภายหลังว่า
มีทายาทอื่นที่มสี ิทธิได้รบั บาเหน็ จตกทอดของผู้ถึงแก่ ก รรมร้อ งคัดค้านหรือแย้งสิทธิประการใดแล้ว
ขอรับผิดชดใช้ความเสียหายของทางราชการทัง้ สิน้ ข้าพเจ้าและผูถ้ งึ แก่กรรมตลอดจนทายาททัง้ หมดไม่
เป็ นผู้ต้องห้าม ตามความในพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา
๕๒, ๕๓, ๕๔ และมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ พร้อมหนังสือนี้ขา้ พเจ้าได้
ส่ง
(๑) สาเนามรณบัตร
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบสาคัญการสมรส
(๔) หนังสือรับรองทายาท (ภริยา สามี หรือบุตรแล้วแต่กรณี)
(๕) สูตบิ ตั รของบุตรทีเ่ ป็ นทายาททุกคน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
.................................................
(...............................................)
หมำยเหตุ ข้อความใดทีไ่ ม่ตอ้ งการให้ขดี ฆ่าออก

หนังสือรับรองกำรใช้เงิ นคืนแก่ทำงรำชกำร
บ.ท.๖
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ...............เดือน....................พ.ศ................
ข้าพเจ้าขอรับรองไว้ต่อ............................................................ ว่า การขอรับเงินบาเหน็จตกทอดและ
เงินช่วยพิเศษในฐานะเป็ นทายาทของผูต้ ายชื่อ................................. ชื่อสกุล........................ซึง่ ตายเมือ่
วันที.่ .............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและครบถ้วนแล้วและไม่มที ายาทผู้มสี ทิ ธิเหลืออยู่
อีก ถ้าต่อไปปรากฏว่ามีทายาทผู้มสี ทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายขึน้ เมื่อใดข้าพเจ้ายินยอม
ชดใช้เงินทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ คืนให้แก่ ทางราชการส่วน
ท้องถิน่ ภายใน ๓๐ วัน นับจากทีท่ างราชการส่วนท้องถิน่ แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าได้ลงลายมือ
ชื่อไว้ให้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
ทีอ่ ยูข่ องผูข้ อ.................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.........................................................................รห้สไปรษณีย.์ ..............................

บ.ท.๑๐

หนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิ เศษ
กรณี ผร้ ู บั บำนำญส่วนท้องถิ่ นถึงแก่ควำมตำย

เขียนที.่ ....................................................
วันที.่ ...............เดือน.....................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................เป็ นผูร้ บั บานาญส่วนท้องถิน่
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล).....................................................ก่อน
รับบานาญเป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ ตาแหน่ง.......................................................................ระดับ
.................................สังกัด................................................อาเภอ........................................จังหวัด
.........................................ได้รบั เงินบานาญเดือนละ...................................................บาท เงินเพิม่
จากเงินบานาญร้อยละ 25 เดือนละ................................................บาท (ถ้ามี)
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ...........................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ......... เดือนละ...........................................บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ เดือนละ....................................................................................................บาทขอ
แสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างที่
รับบานาญ และทางราชการส่วนท้องถิน่ จะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บั บานาญของราชการส่วนท้องถิน่ ข้าพเจ้า
ประสงค์ให้จา่ ยเงินช่วยพิเศษแก่.........................................................ซึง่ มีภูมลิ าเนาอยูบ่ า้ นเลขที.่ ......
หมูท่ .่ี ........ถนน...........................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................

(ลงชื่อผูร้ บั บานาญ)........................................................ผูแ้ สดงเจตนา
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(........................................................)
หมำยเหตุ ๑. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษไว้ ณ ราชการส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ่ายบานาญหากมีการ
เปลีย่ นแปลงสถานทีร่ บั บานาญ ให้สง่ หนังสือดังกล่าวไปยังราชการส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ดว้ ย
๒. ให้ระบุช่อื ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากจะเปลีย่ นแปลงตัวผูร้ บั เงินช่วยพิเศษในภายหลัง ให้
ทาหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิม และให้แนบฉบับเดิมไว้ดว้ ย
๓. การขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รบั เงิน ช่วย
พิเศษ ให้ลงลายมือชื่อกากับไว้
๔. ให้ราชการส่วนท้องถิน่ จัดทาสมุดเพื่อบันทึกการยื่นหรือเปลีย่ นแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงิน
ช่วยพิเศษไว้ทุกครัง้

แบบคำขอรับเงิ นช่วยพิ เศษ
กรณี ผรู้ บั บำนำญส่วนท้องถิ่ นถึงแก่ควำมตำย
เขียนที.่ ..................................................

วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ............
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ชี ่อื ตามข้างท้ายคาขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มีความประสงค์จะยืน่ คาขอรับเงินช่วยพิเศษ
ต่อ (หัวหน้าราชการส่วนท้องถิน่ เจ้าสังกัดของผูต้ าย)..................................................................
เนื่องจากความตายของ.........................................ซึง่ ได้ถงึ แก่ความตายเมือ่ ..............................
ปรากฏตามหลักฐานทีร่ ะบุในข้อ ๓ โดยเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยพิเศษในฐานะ
[ ] เป็ นบุคคลทีร่ ะบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษ
[ ] เป็ นบุคคลตามข้อ ๓๐ วรรคหก ได้แก่ (คู่สมรส/บุตร/บิดา มารดา)
............................................มี จานวนทัง้ สิน้ ....................................................คน คือ
(๑) ........................................ อยูบ่ า้ นเลขที.่ .......หมูท่ .่ี ......ถนน.....................................
ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต.............................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
(๒) ........................................ อยูบ่ า้ นเลขที.่ .......หมูท่ .่ี .......ถนน....................................
ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต............................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
(๓) ........................................ อยูบ่ า้ นเลขที.่ ........หมูท่ .่ี ......ถนน....................................
ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต............................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
๒. ผูต้ าย...............................เป็ นผูร้ บั บานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ สังกัด..................................
ระดับ..............ตาแหน่ง................................................กอง.....................................................
(ก่อนรับบานาญเป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ ...............................ตาแหน่ง..................................
สังกัด..............................................อาเภอ................................จังหวัด...................................
บานาญครัง้ สุดท้ายเดือนละ.............บาท เงินเพิม่ เงินบานาญร้อยละ ๒๕ เดือนละ.............บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ....................................บาท
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ .....) พ.ศ. .......... เดือนละ....................................บาท

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ เดือนละ..................บาท คิดเป็ นเงินช่วยพิเศษสามเท่า......................บาท
ได้ถงึ แก่ความตาย  โดยเหตุปกติเนื่องจาก (เจ็บป่ วย ฯลฯ)................................................
เมือ่ ...................................................................................................
 เนื่อ งจากสูญ หายและมีสาเนาคาสั ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง –
มหาดไทย สันนิษ ฐานไว้ต ามกฎหมายบาเหน็ จบานาญ ตามคาสัง่
ที.่ .............................................ลงวันที.่ ............................................
 เนื่องจากสาบสูญและมีคาสังของศาลว่
่
าเป็ นบุคคลสาบสูญ
ตามคาสังของศาล................................หมายเลขคดี
่
...........................
ลงวันที.่ .............................................................................................
๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
 หลักฐานทีแ่ สดงว่าเป็ นบุคคลผูม้ สี ทิ ธิตามข้อ ๓๐ ได้แก่................................................
 สาเนามรณบัตรซึง่ รับรองถูกต้อง
 สาเนาคาสังของรั
่
ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 สาเนาคาสังของศาล
่
๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั เงินช่วยช่วยพิเศษตามพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บั บานาญของราชการส่วนท้องถิน่
และถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิ แต่อย่างใดตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินช่วยพิเศษ
ทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ แก่ทางราชการส่วนท้องถิน่
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทีท่ างราชการส่วนท้องถิน่ แจ้งให้ ขา้ พเจ้าทราบตามทีอ่ ยู่ขา้ งต้นนี้
ลงชื่อ .................................................ผูย้ ่นื คาขอ
(................................................)
ลงชื่อ .................................................ผูย้ ่นื คาขอ
(................................................)
ลงชื่อ .................................................ผูย้ ่นื คาขอ
(................................................)
ลงชื่อ .................................................ผูย้ ่นื คาขอ
(................................................)
หมำยเหตุ ๑. กรณีผมู้ สี ทิ ธิตามข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ในลาดับเดียวกันมีหลายคน
๑.๑ ให้ระบุชอ่ื และทีอ่ ยูท่ กุ คนในข้อ ๑ โดยชัดเจน และต้องลงลายมือชือ่ ของบุคคลเหล่านัน้
รวมกันมาในท้ายคาขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย
๑.๒ หากมีการมอบฉันทะให้รบั เงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะทีก่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด
๒. ให้สว่ นราชการส่วนท้องถิน่ ผูเ้ บิกตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีส่ ามารถรับฟั งได้ว่า เป็ นบุคคล
ดังกล่าวในข้อ ๓๐ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคูส่ มรสผูต้ าย เป็ นต้น
๓. การยืน่ ขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้ยน่ื ได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ทีเ่ จ้าบานาญถึงแก่ความตาย

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจปกติ หรือบำเหนใจรำยเดือนของลูกจຌำงประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนทຌองถิ่น
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจปกติหรือบำเหนใจรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน:องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดຌวยบำเหนใจลูกจຌำงของหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจปกติหรือบำเหนใจรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำนถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจปกติของลูกจ้ำงประจำเป็นสิทธิประยชน์ที่จำย฿ห้กลูกจ้ำงประจำที่ออกจำกงำน
ดยต้องมีระยะเวลำทำงำนเมน้อยกวำ 1 ปีบริบูรณ์เมื่อพ้นหรือออกจำกงำนด้วยเหตุ฿นข้อ 6 (3) ถึง (16) ละกรณีทำงำน

เป็นลูกจ้ำงประจำเมน้อยกวำ 5 ปีบริบูรณ์ละลำออกจำกงำนด้วยเหตุ฿นข้อ 6 (1) ละ (2) ของระเบียบกระทรวงมหำดเทย
วำด้วยบำเหนใจลูกจ้ำงของหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ละที่ก้เขเพิ่มเติม
2. กรณีบำเหนใจรำยเดือนลูกจ้ำงประจำผู้มีสิทธิรับบำเหนใจปกติดยมีเวลำทำงำนตังต 25 ปีบริบูรณ์ขึนเปจะขอรับ
บำเหนใจรำยเดือนทนบำเหนใจปกติเด้ดยจำยเป็นรำยเดือนเริ่มตังตวันที่ลูกจ้ำงประจำออกจำกงำนจนถึงกควำมตำย
3. องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรสวนตำบล/เมืองพัทยำจะจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบ
ภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจตำมมำตรำ 10 หงพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558
4. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
6. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้ววำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน
แ. ลูกจ้ำงประจำผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจปกติภำย฿น ้เ วัน
นับตวันพ้นจำกงำนหรือบำเหนใจรำยเดือนพร้อมเอกสำรตอ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดครังสุดท้ำย
โ. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ตรวจสอบควำมถูกต้องละรวบรวมหลักฐำนละเอกสำร
ทีเ่ กี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(ระยะเวลำประมำณ ใ-5 วัน)
ใ. นำยกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนำจพิจำรณำ
สั่งจำยเงินบำเหนใจปกติหรือบำเหนใจรำยเดือน
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ไ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้งละเบิกจำยเงินดังกลำว
฿ห้กลูกจ้ำงประจำ ิกรณีกำรจำยบำเหนใจรำยเดือน
฿ห้จำย฿นวันเดียวกับกำรจำยบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่นี
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำประมำณ แ5 วันทำกำรนับตังตกำรจัดสงเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบคำขอรับบำเหนใจปกติหรือบำเหนใจรำยเดือน จำนวน แ ฉบับ
โ. สำเนำคำสั่งบรรจุ/ตงตังหรือหนังสือรับรองกำรบรรจุเป็นลูกจ้ำงประจำ จำนวน แ ฉบับ
ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ลูกจ้ำงประจำผู้มีสิทธิยื่น
เรื่องขอรับบำเหนใจปกติหรือ
บำเหนใจรำยเดือนพร้อม
เอกสำรตอองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัดละ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนจองเอกสำร
หลักฐำน

3 ชั่วมง

กำรตรวจสอบเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ตรวจสอบควำมถูกต้องละ
รวบรวมหลักฐำนละ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อำนำจพิจำรณำ

6 วัน

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ที่

ประเภทขันตอน
กำรพิจำรณำ

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

นำยกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนำจ
พิจำรณำสั่งจำยเงินบำเหนใจ
ปกติหรือบำเหนใจรำยเดือน
ดย฿ห้องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นจ้งละเบิกจำยเงิน
ดังกลำว฿ห้ลูกจ้ำงประจำ
ตอเป

8 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
13. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 15 วัน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบคำขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
1
บำเหนใจปกติหรือ จังหวัดนำน
บำเหนใจรำยเดือน
ลูกจ้ำง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบคำ
ขอรับบำเหนใจปกติ
หรือบำเหนใจรำย
เดือนลูกจ้ำงที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

14.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

หมำยเหตุ

15. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300
17. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
บบคำขอรับบำเหนใจปกติหรือบำเหนใจรำยเดือนลูกจ้ำง

แบบคำขอรับเงิ นบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ
ชื่อลูกจ้างประจา............................................เกิดวันที.่ .........เดือน........................พ.ศ................เริม่
เข้ารับราชการ (ทางาน) เมื่อวันที.่ .......เดือน..................พ.ศ..............ตาแหน่ง.......................สังกัด
...................................เริม่ เข้าทางานอายุ...........ปี ..........เดือน............วัน ออกจากราชการ (งาน)
ตัง้ แต่วนั ที.่ ......เดือน.................พ.ศ............ออกจากงานอายุ.........ปี ..........เดือน..........วัน
รายละเอียดการทางาน
ปี ที่

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ ง

ค่ำจ้ำง

หมำยเหตุ

เวลาราชการปกติ (เวลาทางานปกติ)......................................เดือน........................................วันเวลา
ราชการทวีคณ
ู (เวลาทางานทวีคณ
ู )................................เดือน........................................วันรวมเวลา
ราชการทัง้ สิน้ (เวลาทางาน).....................................เดือน........................................วันปั ดเศษแล้วเป็ น
เวลาราชการ (เวลาทางาน).........................................................................เดือนค่าจ้างเดือนสุดท้าย
.............................................................................................................บาทคานวณเป็ นเงินบาเหน็จ
จานวน............................................................................................บาทข้าพเจ้าขอรับเงินบาเหน็จ
จานวน.........................................................................................บาท
(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อรับเงินบาเหน็จ
(.................................................)
ยืน่ ขอวันที.่ ..........เดือน....................พ.ศ..............
ความเห็นหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(ลงชื่อ)..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที.่ .......เดือน...................พ.ศ..........

หมำยเหตุ หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หมายถึง
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. เทศบาล คือ นายกเทศมนตรี
๓. เมืองพัทยา คือ ปลัดเมืองพัทยา
๔. องค์การบริหารส่วนตาบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๕. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ คือ หัวหน้าผูบ้ ริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจปกติของทำยำท (กรณีลูกจຌำงประจำขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิ่น
ถึงก่กรรม)
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจปกติของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นถึงกกรรม)
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดຌวยบำเหนใจลูกจຌำงของหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯล 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจปกติของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ถึงกกรรม) องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจปกติกรณีของลูกจ้ำงประจำที่เด้ทำงำนเป็นลูกจ้ำงประจำเมน้อยกวำ 1 ปีบริบูรณ์
ถึงกควำมตำยถ้ำควำมตำยนันมิเด้เกิดขึนเนื่องจำกควำมประพฤติชั่วอยำงร้ำยรงของตนเอง฿ห้จำยเงินบำเหนใจปกติ฿ห้
กทำยำทผู้มีสิทธิเด้รับมรดกตำมประมวลกฎหมำยพงละพำณิชย์ตำมข้อ 7 ละข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหำดเทย

วำด้วยบำเหนใจลูกจ้ำงของหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ละที่ก้เขเพิ่มเติม
2. องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรสวนตำบล/เมืองพัทยำจะจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอ
ทรำบภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจตำมมำตรำ 10 หงพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ.2558
3. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
5. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้ววำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

แ. ทำยำทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจปกติละเงินชวยพิเศษ
พร้อมเอกสำรตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่ลูกจ้ำงประจำสังกัดครังสุดท้ำย
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
โ. เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบควำมถูกต้องละรวบรวม
หลักฐำนละเอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(ระยะเวลำประมำณ ใ-ไ วัน)
กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ใ. นำยกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนำจพิจำรณำสั่งจำยเงินบำเหนใจปกติ
ละเงินชวยพิเศษ
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ไ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้งละเบิกจำยเงินดังกลำว฿ห้กทำยำทหรือผู้มีสิทธิ
(ระยะเวลำประมำณ โ วัน)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำประมำณ แไ วันทำกำรนับตังตกำรจัดสงเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบคำขอรับบำเหนใจปกติ จำนวน แ ฉบับ
โ. สำเนำคำสั่งบรรจุ/ตงตังหรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครังรก จำนวน แ ฉบับ
ใ. หนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนท้องถิ่น จำนวน แ ฉบับ
ไ. บบคำขอรับเงินชวยพิเศษกรณีลูกจ้ำงประจำถึงกควำมตำย จำนวน แ ฉบับ
5. หนังสือสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินชวยพิเศษลูกจ้ำงประจำถึงกควำมตำย จำนวน แ ฉบับ
6. สำเนำ฿บมรณบัตร/สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้เสียชีวิตหรือหนังสือรับรองวำสมรส/สำเนำทะเบียนหยำของคูสมรส
จำนวน แ ฉบับ
็. สำเนำ฿บมรณบัตรของทำยำทที่เสียชีวิตล้วหรือหนังสือรับรองกำรตำย จำนวน แ ฉบับ
่. สำเนำทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำผู้เสียชีวิตหรือหนังสือรับรองวำสมรส จำนวน แ ฉบับ
้. หนังสือรับรองควำมเป็นบุคคลเดียวกันหรือเอกสำรสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล จำนวน แ ฉบับ
(ถ้ำมี) กรณีชื่อตัว /ชื่อสกุลเมตรงตำมเอกสำรอ้ำงอิง
แเ. สำเนำทะเบียนกำรรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมหรือสำเนำคำพิพำกษำของศำลวำเป็นบุตร จำนวน แ ฉบับ
แแ. สำเนำทะเบียนบ้ำนของทำยำททุกคน จำนวน แ ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีเป็นสำเนำ฿ห้รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ทำยำทยื่นเรื่องขอรับ
บำเหนใจปกติพร้อมเอกสำร
ตอองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่ลูกจ้ำงประจำสังกัด
ละเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ควำมถูกตองของเอกสำร
หลักฐำน

3 ชั่วมง

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ตรวจสอบควำมถูกต้องละ
รวบรวมหลักฐำนละ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อำนำจพิจำรณำ

6 วัน

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ที่

ประเภทขันตอน
กำรพิจำรณำ

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

นำยกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนำจ
พิจำรณำสั่งจำยเงินบำเหนใจ
ปกติดยองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นจ้งละเบิกจำยเงิน
ดังกลำว฿ห้กทำยำทตอเป

8 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

13. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 15 วัน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบคำขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
1
บำเหนใจปกติ
จังหวัดนำน
ลูกจ้ำง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หนังสือรับรอง
องค์กำรบริหำรสวน
กำร฿ช้เงินคืนก จังหวัดนำน
หนวยกำรบริหำร
รำชกำรสวน
ท้องถิ่น

1

0

฿บมรณบัตร

0

1

-

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบคำ
ขอรับบำเหนใจปกติ
ลูกจ้ำงที่หนวยงำน
ต้นสังกัด)
ฉบับ (ขอรับบบหนังสือ
รับรองกำร฿ช้เงิน
คืนกหนวยกำร
บริหำรรำชกำร
สวนท้องถิ่นที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)
ฉบับ
-

ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บบคำขอรับเงิน
ชวยพิเศษกรณี
ลูกจ้ำงประจำถึง
กควำมตำย
หนังสือสดง
เจตนำระบุตัว
ผู้รับเงินชวยพิเศษ
กรณี
ลูกจ้ำงประจำถึง
กควำมตำย

หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
องค์กำรบริหำรสวน
1
จังหวัดนำน

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

-

14.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
15. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลเชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
บบคำขอรับบำเหนใจปกติ , ตัวอยำงหนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนท้องถิ่น
(ตำมรูปบบที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตละหงกำหนด)
ที่

แบบคำขอรับเงิ นช่วยพิ เศษกรณี ลกู จ้ำงประจำถึงแก่ควำมตำย
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ .........เดือน......................พ.ศ.....................
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ชี ่อื ตามข้างท้ายคาขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มีความประสงค์จะยื่นคาขอรับเงินช่วยพิเศษ
ต่อ (หัวหน้าฝ่ ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เจ้าสังกัดของผูต้ าย)
...............................................เนื่องจากความตายของ...........................................................
ซึง่ ได้ถงึ แก่ความตายเมือ่ วันที.่ .......เดือน...............พ.ศ........ปรากฏตามหลักฐานทีร่ ะบุในข้อ ๓
โดยเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยพิเศษในฐานะ
 เป็ นบุคคลทีร่ ะบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษ
 เป็ นบุคคลตามข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัด .......... เรือ่ งมาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ (คู่สมรส/บุตร บิดามารดา ฯลฯ ปรับตำมประกำศของ
ก.จังหวัดแต่ละรูปแบบ)...................................มีจานวนทัง้ สิน้ ................................คน
(๑) ...............................................อยูบ่ า้ นเลขที.่ .....หมูท่ .่ี .....ถนน.................................
ตาบล/แขวง..................................................เขต/อาเภอ.........................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
(๒) ...............................................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ......หมูท่ .่ี ....ถนน.................................
ตาบล/แขวง...................................................เขต/อาเภอ.........................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
(๓) ...............................................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ......หมูท่ .่ี ....ถนน.................................
ตาบล/แขวง..................................................เขต/อาเภอ.........................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
๒. ผูต้ าย..............................................เป็ นลูกจ้างประจาตาแหน่ง....................................สังกัด
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด…………………………….
 เทศบาล....................................................................
 เมืองพัทยา...............................................................
 องค์การบริหารส่วนตาบล..........................................
จังหวัด.......................................................................................................................
อัตราค่าจ้างครัง้ สุดท้ายเดือนละ หรือวันละ หรือชัวโมงละ......................................บาทรวม
่
เป็ นเงินทีไ่ ด้รบั ทัง้ สิน้ เดือนละ.........................................................................................บาทคิดเป็ น
เงินช่วยพิเศษ (๓ เท่า) ของอัตราค่าจ้าง...................................... .............................บาท

ได้ถงึ แก่ความตาย  โดยเหตุปกติ เนื่องจาก (เจ็บป่ วย ฯลฯ)...............................................
เมือ่ วันที.่ ...............เดือน.................................พ.ศ...............................
 เนื่องจากสาบสูญ และมีคาสังศาลว่
่
าเป็ นบุคคลสาบสูญตามคาสั ่ง
ศาล.......................................หมายเลขคดี............................................
ลงวันที.่ .................เดือน.................................พ.ศ.................................
๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
 หลักฐานทีแ่ สดงว่าเป็ นบุคคลผูม้ สี ทิ ธิตามข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล จังหวัด ...................... เรือ่ งมาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการบริหารงานบุคคล
สาหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่..........................................................
 สาเนามรณบัตรซึง่ รับรองถูกต้อง
 สาเนาคาสังศาล
่
๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั เงินช่วยพิเศษตามข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัด .............เรื่องมาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการบริหารงานบุคคล
สาหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล และถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิแต่อย่างใด
ตามระเบียบฯ ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินช่วยพิเศษทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ
ที่เกิดขึน้ ทัง้ สิ้นแก่ทางราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ทางราชการแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ
ตามทีอ่ ยู่ขา้ งต้นนี้
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ ื คาขอ
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ ื คาขอ
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ ื คาขอ
(......................................................)
หมำยเหตุ ๑. กรณีผมู้ สี ทิ ธิตามข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัด.......... เรือ่ งมาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการบริหารงานบุคคล สาหรับลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ในลาดับเดียวกันมีหลายคน
๑.๑ ให้ระบุชอ่ื และทีอ่ ยูข่ องทุกคนในข้อ ๑ โดยชัดเจน และต้องลงลายมือชือ่ ของบุคคล
เหล่านัน้ รวมกันมาในท้ายคาขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย
๑.๒ หากมีการมอบฉันทะให้รบั เงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะทีก่ ระทรวงมหาดไทย
กาหนด
๒. ให้สว่ นราชการผูเ้ บิกตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีส่ ามารถรับฟั งได้ว่า เป็ นบุคคลดังกล่าวใน
ข้อ ๓๗ ประกอบข้อ ๔๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัด………….…….
เรือ่ งมาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับการบริหารงานบุคคล สาหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคูส่ มรสผูต้ าย หลักฐานรับรองการอุปการะ
ของผูท้ เ่ี ชือ่ ถือได้ เป็ นต้น

แบบคำขอรับเงิ นบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ
ชื่อลูกจ้างประจา............................................เกิดวันที.่ .........เดือน........................พ.ศ................เริม่
เข้ารับราชการ (ทางาน) เมื่อวันที.่ .......เดือน..................พ.ศ..............ตาแหน่ง.......................สังกัด
...................................เริม่ เข้าทางานอายุ...........ปี ..........เดือน............วัน ออกจากราชการ (งาน)
ตัง้ แต่วนั ที.่ ......เดือน.................พ.ศ............ออกจากงานอายุ.........ปี ..........เดือน..........วัน
รายละเอียดการทางาน
ปี ที่

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ ง

ค่ำจ้ำง

หมำยเหตุ

เวลาราชการปกติ (เวลาทางานปกติ)......................................เดือน........................................วันเวลา
ราชการทวีคณ
ู (เวลาทางานทวีคณ
ู )................................เดือน........................................วันรวมเวลา
ราชการทัง้ สิน้ (เวลาทางาน).....................................เดือน........................................วันปั ดเศษแล้วเป็ น
เวลาราชการ (เวลาทางาน).........................................................................เดือนค่าจ้างเดือนสุดท้าย
.............................................................................................................บาทคานวณเป็ นเงินบาเหน็จ
จานวน............................................................................................บาทข้าพเจ้าขอรับเงินบาเหน็จ
จานวน.........................................................................................บาท
(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อรับเงินบาเหน็จ
(.................................................)
ยืน่ ขอวันที.่ ..........เดือน....................พ.ศ..............
ความเห็นหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(ลงชื่อ)..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที.่ .......เดือน...................พ.ศ..........

หมำยเหตุ หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หมายถึง
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. เทศบาล คือ นายกเทศมนตรี
๓. เมืองพัทยา คือ ปลัดเมืองพัทยา
๔. องค์การบริหารส่วนตาบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๕. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ คือ หัวหน้าผูบ้ ริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่

หนังสือรับรองกำรใช้เงิ นคืนของลูกจ้ำงประจำแก่หน่ วยกำรบริ หำรรำชกำรส่วนท้องถิ่ น
(องค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริ หำรส่วนตำบล….....................)
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ......................
ข้าพเจ้าขอรับรองไว้ต่ อ (องค์ การบริห ารส่ วนจังหวัด/เทศบาล/องค์ การบริห ารส่ วนต าบล)
..........................................ว่าการขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จพิเศษ และเงินช่วยพิเศษในฐานะเป็ น
ทายาทของผู้ต าย (ลูก จ้างประจา) ชื่อ ............................ชื่อ สกุ ล ....................................ต าแหน่ ง
.........................................ซึ่งตายเมื่อวันที่..........เดือน...........................พ.ศ................ถูกต้ องและ
ครบถ้วนแล้วและไม่มที ายาทผู้มสี ทิ ธิเหลืออยู่อีก ถ้าต่ อไปปรากฏว่ามีทายาทผู้มสี ทิ ธิ โดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ตายเกิดขึน้ เมื่อใด ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินที่ได้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิ ตลอดจนค่าเสียหาย
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ คืนให้แก่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทีท่ างหน่ วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ให้เป็ นสาคัญต่อหน้า
พยานแล้ว
(ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ (ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ
(....................................................)
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ (ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ
(....................................................)
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ (ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ
(....................................................)
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ (ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ
(....................................................)
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(....................................................)
ทีอ่ ยูข่ องผูข้ อ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..............................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................

หนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั เงิ นช่วยพิ เศษกรณี ลกู จ้ำงประจำถึงแก่ควำมตำย (องค์กำร
บริ หำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริ หำรส่วนตำบล….............................)
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ ................................................................
ข้ า พ เจ้ า .............................................................................เป็ นลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง
...................................................กอง.................... ............................สังกัด (องค์ก ารบริห ารส่ ว น
จังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล)........................................จังหวัด..............................ได้รบั
ค่าจ้างเดือนละ หรือวันละ หรือชัวโมงละ.................................................บาท
่
รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั ทัง้ สิน้
เดือนละ...............................................บาท ขอแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษโดยหนังสือ ฉบับ
นี้ ว่า ในกรณีท่ีข้า พเจ้า ถึง แก่ ค วามตายในระหว่า งรับ ราชการ (ทางาน) และทางราชการส่วนท้องถิน่
จะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามนัยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัด ..................... เรื่อง
มาตรฐานทัวไปเกี
่
่ยวกับการบริห ารงานบุค คลสาหรับลูกจ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบล ข้า พเจ้า
ประสงค์ใ ห้จ่า ยเงินช่ว ยพิเศษแก่ ................................ซึ่งมีภูมลิ าเนาอยู่บ้านเลขที่.....หมู่ท่.ี .....ถนน
.........................ต าบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวั ด
..................................รหัสไปรษณีย.์ .........................
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ ื คาขอ
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ ื คาขอ
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ ื คาขอ
(......................................................)
หมายเหตุ ๑. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษไว้ ณ ราชการส่วนท้องถิน่ ทีล่ กู จ้าง
ประจาทางานอยู่
๒. ให้ระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากจะเปลีย่ นแปลงตัวผูร้ บั เงินช่วยพิเศษ
ในภายหลัง ให้ทาหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิม
และให้แนบฉบับเดิมไว้ดว้ ย
๓. การขูดลบ ตกเติม หรือการแก้ไขเปลีย่ นแปลงอย่างอืน่ ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั
เงินช่วยพิเศษ .ให้ลงลายมือชือ่ กากับไว้
๔. ให้ราชการส่วนท้องถิน่ จัดทาสมุดเพือ่ บันทึกการยืน่ หรือเปลีย่ นแปลงหนังสือแสดงเจตนา
ระบุตวั ผูร้ บั เงินช่วยพิเศษไว้ทกุ ครัง้

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจตกทอด (กรณีลูกจຌำงประจำผูຌรับบำเหนใจรำยเดือนหรือบำเหนใจพิเศษ
รำยเดือนถึงก่กรรม)
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจตกทอด (กรณีลูกจ้ำงประจำผู้รับบำเหนใจรำยเดือนหรือบำเหนใจพิเศษรำยเดือน
ถึงกกรรม)
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดຌวยบำเหนใจลูกจຌำงของหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจตกทอด (กรณีลูกจ้ำงประจำผู้รับบำเหนใจรำยเดือนหรือบำเหนใจพิเศษ
รำยเดือนถึงกกรรม) องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจตกทอดเป็นสิทธิประยชน์ที่จำย฿ห้กทำยำทของลูกจ้ำงประจำที่รับบำเหนใจรำยเดือน
หรือบำเหนใจพิเศษรำยเดือนที่ถึงกควำมตำย
2. กำรจำยบำเหนใจตกทอดจำยเป็นจำนวน 15 เทำของบำเหนใจรำยเดือนหรือบำเหนใจพิเศษรำยเดือนล้วตกรณี
3. กรณีเมมีทำยำท฿ห้จำยกบุคคลตำมที่ลูกจ้ำงประจำของหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนท้องถิ่นระบุ฿ห้เป็นผู้มีสิทธิรับ
บำเหนใจตกทอดตำมหนังสือสดงเจตนำฯกรณีมำกกวำ 1 คน฿ห้กำหนดสวน฿ห้ชัดเจนกรณีมิเด้กำหนดสวน฿ห้ถือวำทุกคน
มีสิทธิเด้รับ฿นอัตรำสวนที่เทำกันตำมวิธีกำร฿นกำรสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบำเหนใจตกทอดลูกจ้ำงประจำของรำชกำร
สวนท้องถิ่นตำมหนังสือกระทรวงมหำดเทยที่มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2555
4. องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรสวนตำบล/เมืองพัทยำจะจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบ
ภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจตำมมำตรำ 10 หงพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ.2558
5. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
6. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
7. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้ววำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

แ. ทำยำทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจตกทอดพร้อมเอกสำร
ตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เบิกบำเหนใจรำยเดือนหรือบำเหนใจพิเศษรำยเดือน
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
โ. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบ
ควำมถูกต้องละรวบรวมหลักฐำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(ระยะเวลำประมำณ ใ-5 วัน)
กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ใ. นำยกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบอำนำจพิจำรณำ
สั่งจำยเงินบำเหนใจตกทอด
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ไ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้งละเบิกจำยเงินดังกลำว฿ห้กทำยำทหรือผู้มีสิทธิ
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำประมำณ แ5 วันทำกำรนับตังตกำรจัดสงเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบคำขอรับบำเหนใจตกทอดลูกจ้ำงประจำ จำนวน แ ฉบับ
โ. บบหนังสือสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบำเหนใจตกทอดลูกจ้ำงประจำของรำชกำรสวนท้องถิ่น จำนวน แ ฉบับ
(กรณีเมมีทำยำทผู้มีสิทธิ)
ใ. หนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนท้องถิ่น จำนวน แ ฉบับ
ไ. สำเนำ฿บมรณบัตร/สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เสียชีวิต/สำเนำทะเบียนสมรส/สำเนำทะเบียนหยำของคูสมรส
จำนวน แ ฉบับ
5. สำเนำ฿บมรณบัตรของทำยำทที่เสียชีวิตล้วหรือหนังสือรับรองกำรตำย จำนวน แ ฉบับ
6. สำเนำทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำผู้เสียชีวิตหรือหนังสือรับรองวำสมรส จำนวน แ ฉบับ
็. หนังสือรับรองควำมเป็นบุคคลเดียวกันหรือเอกสำรสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล (ถ้ำมี)
กรณีชื่อตัว/ ชื่อสกุลเมตรงตำมเอกสำรอ้ำงอิง จำนวน แ ฉบับ
่. สำเนำทะเบียนกำรรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมหรือสำเนำคำพิพำกษำของศำลวำเป็นบุตร จำนวน แ ฉบับ
้. สำเนำทะเบียนบ้ำนของทำยำททุกคน จำนวน แ ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีเป็นสำเนำ฿ห้รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ทำยำทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับบำเหนใจตกทอดพร้อม
เอกสำรตอองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่ลูกจ้ำงประจำ
รับบำเหนใจรำยเดือนหรือ
บำเหนใจพิเศษรำยเดือนละ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน

3 ชั่วมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ตรวจสอบควำมถูกต้องละ
รวบรวมหลักฐำนเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจ
พิจำรณำ

6 วัน

กำรพิจำรณำ

นำยกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบ
อำนำจพิจำรณำสั่งจำยเงิน
บำเหนใจตกทอดดยองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นจ้งละ
เบิกจำยเงินดังกลำว฿ห้ก
ทำยำทหรือผู้มีสิทธิฯตอเป

8 วัน

ประเภทขันตอน

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

หนวยงำน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
13. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 15 วัน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบคำขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
1
บำเหนใจตกทอด จังหวัดนำน
ลูกจ้ำงประจำ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบคำ
ขอรับบำเหนใจตก
ทอดลูกจ้ำงประจำ
ที่หนวยงำนต้น
สังกัด)

ที่

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
หนังสือสดง
เจตนำระบุตัว
ผู้รับบำเหนใจตก
ทอด
ลูกจ้ำงประจำของ
รำชกำรสวน
ท้องถิ่น (ถ้ำมี)
หนังสือรับรอง
กำร฿ช้เงินคืนก
หนวยกำรบริหำร
รำชกำรสวน
ท้องถิ่น

หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
องค์กำรบริหำรสวน
1
จังหวัดนำน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัดนำน

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

฿บมรณบัตร

หมำยเหตุ
-

(ขอรับบบหนังสือ
รับรองกำร฿ช้เงิน
คืนกหนวยกำร
บริหำรรำชกำร
สวนท้องถิ่นที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)
-

14.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

15. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ

16. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ
054-710015 ตอ 405
หมายเหตุ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขต ดุสิต กทม. 10300
17. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
1. บบคำขอรับบำเหนใจตกทอดลูกจ้ำงประจำ
2. หนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนท้องถิ่น (ตำมรูปบบที่องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นตละหงกำหนด)

เรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด
บ.ท.๕
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ................ เดือน...................... พ.ศ................
เรือ่ ง ขอรับบาเหน็จตกทอด
เรียน ......................................
ข้าพเจ้า........................................เกีย่ วข้องกับผูต้ ายโดยเป็ น.........................................อยู่
บ้านเลขที.่ .....หมู่ท.่ี .....ถนน..........ตาบล/แขวง...............อาเภอ/เขต...............จังหวัด..............
รหัสไปรษณีย.์ ....................... ขอยืน่ เรือ่ งราวดังต่อไปนี้
๑. ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ผูต้ ายชื่อ....................................ชื่อสกุล..................................
ตาแหน่ง................................................................สังกัดราชการส่วนท้องถิน่ ..............................ได้ถงึ
แก่กรรม........................................................เมือ่ วันที.่ ..........เดือน...............พ.ศ...............ตามมรณ
บัตรเลขที.่ ...............................................ลงวันที.่ ............เดือน...............พ.ศ...............ได้รบั เงินเดือน
เดือนสุดท้ายเดือนละ.......................บาท เงินเพิม่ (ถ้ามี)................................บาท
รวมเป็ นเงินเดือนละ...........................................บาท
ผูร้ บั บานาญตายชื่อ....................................................ชื่อสกุล.........................................รับ
บานาญครัง้ สุดท้ายจากราชการส่วนท้องถิน่ ...............................จังหวัด...................................(ก่อนรับ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ สังกัด................................จังหวัด...................................ตาแหน่ง
................................................)
ได้ถงึ แก่กรรม........................................................เมือ่ วันที.่ ..........เดือน...............พ.ศ...............ตาม
มรณบัตรเลขที.่ ...............................................ลงวันที.่ ............เดือน...............พ.ศ...............ได้รบั เงิน
บานาญเดือนละ...............บาท เงินเพิม่ จากเงินบานาญร้อยละ ๒๕ เดือนละ............บาทได้รบั เงิน
ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒
เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ ................................บาท
ได้รบั เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ......... เดือนละ ................................บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ เดือนละ................................บาท

๒. คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายชื่อ............................ ชื่อสกุล........................ได้สมรสกัน
เมือ่ วันที.่ ............เดือน................พ.ศ............ตามใบสาคัญการสมรสเลขที.่ ................ออก ณ สานัก
ทะเบียน......................... เมือ่ วันที.่ ................เดือน....................พ.ศ.....................(ถ้าเป็ นภริยาหรือ
สามีซ่งึ สมรสก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คอื ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ ให้ส่งใบรับรอง
ของผูท้ เ่ี ชื่อถือได้ไปด้วย ถ้าสมรสตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ เป็ นต้นมา ให้ส่งสาเนาการจดทะเบียน
สมรสไปด้วย ข้าพเจ้ามีบุตรกับผูต้ าย รวม..........................คน คือ
(๑)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๒)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๓)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๔)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
(๕)..............................................................เกิดวันที.่ .............../................../..................
๓. บิดาผูต้ ายชื่อ...................................................ชื่อสกุล................................................อยู่
บ้านเลขที.่ .....หมู่ท.่ี .....ถนน..........ตาบล/แขวง...............อาเภอ/เขต...............จังหวัด................
รหัสไปรษณีย.์ ............เวลานี้ยงั มีชวี ติ อยู่ หรือถึงแก่กรรมเมือ่ วันที.่ .....เดือน................พ.ศ.............
มาดาของผูต้ ายชื่อ..................................................ชื่อสกุล...............................................
อยู่บ้านเลขที่......หมู่ท่ี......ถนน..........ต าบล/แขวง...............อ าเภอ/เขต...............จังหวัด ............
รหัสไปรษณีย.์ ............เวลานี้ยงั มีชวี ติ อยู่ หรือถึงแก่กรรมเมือ่ วันที.่ .....เดือน................พ.ศ...........
๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า ทายาทนอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น ไม่มที ายาทอื่นใดอีก หากปรากฏภายหลังว่า
มีทายาทอื่นที่มสี ิทธิได้รบั บาเหน็ จตกทอดของผู้ถึงแก่ ก รรมร้อ งคัดค้านหรือแย้งสิทธิประการใดแล้ว
ขอรับผิดชดใช้ความเสียหายของทางราชการทัง้ สิน้ ข้าพเจ้าและผูถ้ งึ แก่กรรมตลอดจนทายาททัง้ หมดไม่
เป็ นผู้ต้องห้าม ตามความในพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา
๕๒, ๕๓, ๕๔ และมาตรา ๔๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ พร้อมหนังสือนี้ขา้ พเจ้าได้
ส่ง
(๑) สาเนามรณบัตร
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบสาคัญการสมรส
(๔) หนังสือรับรองทายาท (ภริยา สามี หรือบุตรแล้วแต่กรณี)
(๕) สูตบิ ตั รของบุตรทีเ่ ป็ นทายาททุกคน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
.................................................
(...............................................)
หมำยเหตุ ข้อความใดทีไ่ ม่ตอ้ งการให้ขดี ฆ่าออก

หนังสือรับรองกำรใช้เงิ นคืนแก่ทำงรำชกำร
บ.ท.๖
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ...............เดือน....................พ.ศ................
ข้าพเจ้าขอรับรองไว้ต่อ............................................................ ว่า การขอรับเงินบาเหน็จตกทอดและ
เงินช่วยพิเศษในฐานะเป็ นทายาทของผูต้ ายชื่อ................................. ชื่อสกุล........................ซึง่ ตายเมือ่
วันที.่ .............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและครบถ้วนแล้วและไม่มที ายาทผู้มสี ทิ ธิเหลืออยู่
อีก ถ้าต่อไปปรากฏว่ามีทายาทผู้มสี ทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายขึน้ เมื่อใดข้าพเจ้ายินยอม
ชดใช้เงินทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ คืนให้แก่ ทางราชการส่วน
ท้องถิน่ ภายใน ๓๐ วัน นับจากทีท่ างราชการส่วนท้องถิน่ แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าได้ลงลายมือ
ชื่อไว้ให้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
ทีอ่ ยูข่ องผูข้ อ.................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.........................................................................รห้สไปรษณีย.์ ..............................

แบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอด
เขียนที.่ ..................................................
วันที.่ ............เดือน....................พ.ศ................... (๑)
ข้าพเจ้า................................ (๒) เป็ น [ ] ข้าราชการส่วนท้องถิน่ [ ] ผูร้ บั บานาญ
ระดับ..................ตาแหน่ง...............................สังกัดราชการส่วนท้องถิน่ ....................................
อาเภอ......................จังหวัด......................ได้รบั [ ] เงินเดือนเดือนละ.........................(๓) บาท
[ ] บานาญเดือนละ..................(๓) บาท ในกรณีขา้ พเจ้าไม่มที ายาทผูม้ สี ทิ ธิจะได้รบั บาเหน็จตกทอด
(บุตร สามี หรือภริยา และบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย) ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงขอแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รบั
บาเหน็จตกทอด โดยหนังสือ ฉบับนี้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ ายเงิน
บาเหน็จตกทอดแก่บุคคล รวม.........(๔).........คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. ...............................(๕) ให้ได้รบั .................................(๖) ส่วน ซึง่ มีภูมลิ าเนาอยู่
บ้านเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์..................................
๒. ...............................(๕) ให้ได้รบั .................................(๖) ส่วน ซึง่ มีภูมลิ าเนาอยู่
บ้านเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์..................................
๓. ...............................(๕) ให้ได้รบั .................................(๖) ส่วน ซึง่ มีภูมลิ าเนาอยู่
บ้านเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..........ถนน..............................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์..................................
ลงชื่อ............................................ผูแ้ สดงเจตนา
(...........................................)
ลงชื่อ............................................พยาน
(...........................................)
ลงชื่อ............................................พยาน
(...........................................)

ได้นาหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั บาเหน็จตกทอดเก็บไว้เป็ นหลักฐานแล้ว
ลงชื่อ............................(๗).........................เจ้าหน้าที่
(.........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที.่ ................./....................../....................
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั บาเหน็จตกทอดฉบับนี้ โดยได้แสดงเจตนา
ใหม่ตามหนังสือแสดงเจตนาลงวันที.่ ..............................ซึง่ ให้...........................................
.................................................................................................................................................เป็ นผู้
มีสทิ ธิรบั บาเหน็จตกทอดเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย
ลงชื่อ...........................................ผูแ้ สดงเจตนา/ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...........................................)
วันที.่ ........../................../..............
หมำยเหตุ ๑. การขูดลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั
ผูร้ บั บาเหน็จตกทอดให้ลงลายมือชื่อกากับไว้
๒. ให้ใส่เครือ่ งหมาย / ในช่อง [ ] ทีใ่ ช้
๓. หนังสือแสดงเจตนานี้ให้ทาขึน้ ๒ ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ทผ่ี แู้ สดง
เจตนา ๑ ฉบับ อีกฉบับหนึ่ง ส่งไปเก็บไว้ทส่ี มุด/แฟ้ มประวัติ สาหรับผูร้ บั บานาญ
ให้เก็บไว้ทร่ี าชการส่วนท้องถิน่ เจ้าสังกัดผูเ้ บิกบานาญ ๑ ฉบับ
คำอธิ บำยกำรกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็จตกทอด
(๑) ให้ระบุวนั เดือน ปี ทีแ่ สดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั บาเหน็จตกทอด
(๒) ให้ระบุคานาหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผูแ้ สดงเจตนา
(๓) ให้ระบุเงินเดือน บานาญ ทีไ่ ด้รบั อยูข่ ณะทีแ่ สดงเจตนา
(๔) ให้ระบุจานวนผูม้ สี ทิ ธิได้รบั บาเหน็จตกทอดได้ไม่เกิน ๓ คน
(๕) ให้ระบุคานาหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผูม้ สี ทิ ธิรบั บาเหน็จตกทอด
(๖) กรณีระบุตวั ผูร้ บั บาเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหนึ่งคนให้กาหนดส่วนทีจ่ ะมีสทิ ธิ
ได้รบั ให้ชดั เจนด้วย เช่น นาย ก. ให้ได้รบั ๑ ส่วน นางสาว ข. ให้ได้รบั ๑ ส่วน
และเด็กหญิง ค. ให้ได้รบั ๒ ส่วน เป็ นต้น
(๗) เจ้าหน้าทีท่ ร่ี าชการส่วนท้องถิน่ มอบหมาย ซึง่ เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ ไม่ต่ากว่า
ระดับ ๓

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจพิเศษของลูกจຌำงประจำหรือลูกจຌำงชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิ่น
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจพิเศษของลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดຌวยบำเหนใจลูกจຌำงของหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจพิเศษของลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจพิเศษเป็นสิทธิประยชน์ที่จำยครังเดียว฿ห้กลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่เด้รับ
อันตรำยหรือเจใบป่วยเพรำะเหตุปฏิบัติงำน฿นหน้ำที่หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระทำตำมหน้ำที่ซึ่งพทย์ที่ทำงรำชกำร
รับรองเด้ตรวจสอบละสดงวำเมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เด้อีกเลยนอกจำกจะเด้บำเหนใจปกติล้ว฿ห้เด้รับบำเหนใจพิเศษ
อีกด้วยเว้นตอันตรำยที่เด้รับหรือกำรเจใบป่วยเกิดควำมประมำณเลินเลออยำงร้ำยรงหรือควำมผิดของตนเอง
2. กรณีของลูกจ้ำงชั่วครำวมีสิทธิรับบำเหนใจพิเศษตเมมีสิทธิเด้รับบำเหนใจปกติ

3. กรณีหำกลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวผู้มีสิทธิเด้รับทังบำเหนใจพิเศษตำมระเบียบนีเงินสงเครำะห์ผู้ประสบภัย
ตำมกฎหมำยวำด้วยกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรชวยเหลือรำชกำรกำรปฏิบัติงำนของชำติหรือกำรปฏิบัติตำม
หน้ำที่มนุษยธรรมเงินคำทดทนตำมระเบียบวำด้วยกำรจำยเงินคำทดทนละกำรพิจำรณำบำเหนใจควำมชอบ฿นกำร
ปรำบปรำมผู้กอกำรร้ำยคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่น฿นลักษณะเดียวกันจำกทำงรำชกำรหรือจำกหนวยงำนอื่นที่องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นสั่ง฿ห้เปปฏิบัติงำนเงินดังกลำว฿ห้เลือกรับเด้เพียงอยำง฿ดอยำงหนึ่งล้วตจะเลือก
4. องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรสวนตำบล/เมืองพัทยำจะจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบ
ภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจตำมมำตรำ 10 หงพ.ร.บ.กำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำรพ.ศ. 2558
5. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
6. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
7. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้ววำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

แ. ลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจพิเศษ
พร้อมเอกสำรตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดครังสุดท้ำย
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
โ. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบควำมถูกต้อง
ละรวบรวมหลักฐำนละเอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(ระยะเวลำประมำณ ใ-5 วัน)
กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ใ. นำยกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนำจ
พิจำรณำสั่งจำยเงินบำเหนใจพิเศษ
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)
ไ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้งละเบิกจำยเงินดังกลำว
฿ห้กลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำว
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำประมำณ แ5 วันทำกำรนับตังตกำรจัดสงเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบคำขอรับบำเหนใจพิเศษผู้เด้รับสิทธิประยชน์เป็นผู้ยื่นขอ จำนวน แ ฉบับ
โ. สำเนำคำสั่งบรรจุ/ตงตังหรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครังรก จำนวน แ ฉบับ
ใ. คำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรือหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเปปฏิบัติรำชกำร จำนวน แ ฉบับ
ไ. รำยงำนหรือรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน฿นหน้ำที่จนเป็นเหตุ฿ห้ถูกประทุษร้ำยหรือเด้รับอันตรำย จำนวน แ ฉบับ
5. รำยงำนของผู้รวมงำนหรือผู้รู้เหในเหตุกำรณ์฿กล้ชิด (ถ้ำมี) จำนวน แ ฉบับ
6. รำยงำนกำรสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ฿นกรณีที่ถูกประทุษร้ำยหรือเด้รับอันตรำยนัน
เกิดจำกกำรกระทำผิดอำญำของผู้หนึ่งผู้฿ดหรือสำเนำคำพิพำกษำคดีนัน จำนวน แ ฉบับ
็. หลักฐำนกำรสอบสวนพร้อมทังสรุปควำมเหในของคณะกรรมกำรซึ่งผู้บังคับบัญชำเด้ตงตังขึน
สอบสวนวำกำรถูกประทุษร้ำยหรือเด้รับอันตรำยนันเกิดจำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเลออยำงร้ำยรงของ
ผู้นันเองหรือเม฿นกรณีที่เมอำจนบหลักฐำนตำม (6) หรือหลักฐำนตำม (6) เมปรำกฏชัดวำกำรถูกประทุษร้ำย
หรือเด้รับอันตรำยนันเกิดจำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเลออยำงร้ำยรงของผู้นันเองหรือเม จำนวน แ ฉบับ
่. ฿บรับรองของพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองเด้ตรวจละสดงวำเมสำมำรถปฏิบัติงำนตอเปเด้ จำนวน แ ฉบับ
้. คำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ำมีี จำนวน แ ฉบับ
หมำยเหตุ - กรณีเป็นสำเนำ฿ห้รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
- รำยกำรที่ ใ-้ อนุลมตำมระเบียบกระทรวงมหำดเทยวำด้วยเงินบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำร
สวนท้องถิ่นพ.ศ. โ5ไ6
13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำง
ชั่วครำวผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับบำเหนใจพิเศษพร้อม
เอกสำรตอองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัดละ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสำร

3 ชั่วมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ตรวจสอบควำมถูกต้องละ
รวบรวมหลักฐำนละ
เอกสำร ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อำนำจพิจำรณำ

6 วัน

กำรพิจำรณำ

นำยกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนำจ
พิจำรณำสั่งจำยเงินบำเหนใจ
พิเศษดย฿ห้องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นจ้งละเบิก
จำยเงินดังกลำว ฿ห้ก
ลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำง
ชั่วครำวตอเป

8 วัน

ประเภทขันตอน

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบคำขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
1
บำเหนใจพิเศษ
จังหวัดนำน
ลูกจ้ำง

฿บรับรองของ
พทย์ที่ทำง
รำชกำรรับรองวำ
เมสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่เด้

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบคำ
ขอรับบำเหนใจ
พิเศษลูกจ้ำงที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)
ฉบับ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
- บบคำขอรับบำเหนใจพิเศษลูกจ้ำง

แบบคำขอรับเงิ นบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ
ชื่อลูกจ้างประจา............................................เกิดวันที.่ .........เดือน........................พ.ศ................เริม่
เข้ารับราชการ (ทางาน) เมื่อวันที.่ .......เดือน..................พ.ศ..............ตาแหน่ง.......................สังกัด
...................................เริม่ เข้าทางานอายุ...........ปี ..........เดือน............วัน ออกจากราชการ (งาน)
ตัง้ แต่วนั ที.่ ......เดือน.................พ.ศ............ออกจากงานอายุ.........ปี ..........เดือน..........วัน
รายละเอียดการทางาน
ปี ที่

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ ง

ค่ำจ้ำง

หมำยเหตุ

เวลาราชการปกติ (เวลาทางานปกติ)......................................เดือน........................................วันเวลา
ราชการทวีคณ
ู (เวลาทางานทวีคณ
ู )................................เดือน........................................วันรวมเวลา
ราชการทัง้ สิน้ (เวลาทางาน).....................................เดือน........................................วันปั ดเศษแล้วเป็ น
เวลาราชการ (เวลาทางาน).........................................................................เดือนค่าจ้างเดือนสุดท้าย
.............................................................................................................บาทคานวณเป็ นเงินบาเหน็จ
จานวน............................................................................................บาทข้าพเจ้าขอรับเงินบาเหน็จ
จานวน.........................................................................................บาท
(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อรับเงินบาเหน็จ
(.................................................)
ยืน่ ขอวันที.่ ..........เดือน....................พ.ศ..............
ความเห็นหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(ลงชื่อ)..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที.่ .......เดือน...................พ.ศ..........

หมำยเหตุ หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หมายถึง
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. เทศบาล คือ นายกเทศมนตรี
๓. เมืองพัทยา คือ ปลัดเมืองพัทยา
๔. องค์การบริหารส่วนตาบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๕. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ คือ หัวหน้าผูบ้ ริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจพิเศษของทำยำท (กรณีลูกจຌำงประจำหรือลูกจຌำงชั่วครำว
ขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิ่นถึงก่กรรมอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในหนຌำที่)
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจพิเศษของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นถึงกกรรมอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน฿นหน้ำที่)
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดຌวยบำเหนใจลูกจຌำงของหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจพิเศษของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นถึงกกรรมอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน฿นหน้ำที่) องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจพิเศษกรณีลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่เด้รับอันตรำยหรือเจใบป่วยเพรำะเหตุ
ปฏิบัติงำน฿นหน้ำที่หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระทำตำมหน้ำที่ถึงกควำมตำยกอนเด้รับบำเหนใจพิเศษ฿ห้จำยบำนำญ
พิเศษ฿ห้กทำยำทผู้มีสิทธิรับมรดกตำมประมวลกฎหมำยพงละพำณิชย์ดยอนุลม

2. กรณีทำยำทลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวผู้มีสิทธิเด้รับทังบำเหนใจพิเศษตำมระเบียบนีเงินสงเครำะห์ผู้ประสบภัย
ตำมกฎหมำยวำด้วยกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรชวยเหลือรำชกำรกำรปฏิบัติงำนของชำติหรือกำรปฏิบัติตำม
หน้ำที่มนุษยธรรมเงินคำทดทนตำมระเบียบวำด้วยกำรจำยเงินคำทดทนละกำรพิจำรณำบำเหนใจควำมชอบ฿นกำร
ปรำบปรำมผู้กอกำรร้ำยคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่น฿นลักษณะเดียวกันจำกทำงรำชกำรหรือจำกหนวยงำนอื่นที่องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นสั่ง฿ห้เปปฏิบัติงำนเงินดังกลำว฿ห้เลือกรับเด้เพียงอยำง฿ดอยำงหนึ่งล้วตจะเลือก
3. องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรสวนตำบล /เมืองพัทยำจะจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอ
ทรำบภำย฿น 7 วันนับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจตำมมำตรำ 10 หงพ.ร.บ.กำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558
4. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วนละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนันผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำ
฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอ
จะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
6. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้ววำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

แ. ทำยำทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจพิเศษพร้อมเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่ลูกจ้ำงประจำ
หรือลูกจ้ำงชั่วครำวสังกัดครังสุดท้ำย
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
โ. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นรวบรวมหลักฐำน
ละเอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(ระยะเวลำประมำณ ใ-5 วัน)
กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ใ. นำยกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนำจ
พิจำรณำสั่งจำยเงินบำเหนใจพิเศษ
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ไ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้งละเบิกจำยเงินดังกลำว฿ห้กทำยำทผู้มีสิทธิ
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำประมำณ แ5 วันทำกำรนับตังตกำรจัดสงเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบคำขอรับบำเหนใจพิเศษ จำนวน แ ฉบับ
โ. สำเนำคำสั่งบรรจุ/ตงตังหรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครังรก จำนวน แ ฉบับ
ใ. หนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนท้องถิ่น จำนวน แ ฉบับ
ไ. สำเนำคำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรือหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเปปฏิบัติรำชกำร จำนวน แ ฉบับ
5. รำยงำนหรือรำยละเอียดกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรจนเป็นเหตุ฿ห้ถูกประทุษร้ำยหรือเด้รับอันตรำย
จำนวน แ ฉบับ
6. รำยงำนของผู้รวมงำนหรือผู้รู้เหในเหตุกำรณ์฿กล้ชิด (ถ้ำมี) จำนวน แ ฉบับ
็. รำยงำนกำรสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ฿นกรณีที่ถูกประทุษร้ำยหรือเด้รับอันตรำยนัน
เกิดจำกกำรกระทำผิดอำญำของผู้หนึ่งผู้฿ดหรือสำเนำคำพิพำกษำคดีนัน จำนวน แ ฉบับ
่. หลักฐำนกำรสอบสวนพร้อมทังสรุปควำมเหในของคณะกรรมกำรซึ่งผู้บังคับบัญชำเด้ตงตังขึน จำนวน แ ฉบับ
สอบสวนวำกำรถูกประทุษร้ำยหรือเด้รับอันตรำยนันเกิดจำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเลออยำงร้ำยรง
ของผู้นันเองหรือเม฿นกรณีเมอำจนบหลักฐำนตำม (ข้อ็) หรือหลักฐำนตำม (ข้อ็) เมปรำกฏชัดวำกำรถูก
ประทุษร้ำยหรือเด้รับอันตรำยนันเกิดจำกควำมผิดหรอควำมประมำทเลินเลออยำงร้ำยรงของผู้นันเองหรือเม
้. คำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ำมี) จำนวน แ ฉบับ
แเ. สำเนำ฿บมรณบัตร/สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เสียชีวิต/สำเนำทะเบียนสมรส
สำเนำทะเบียนหยำของคูสมรส จำนวน แ ฉบับ
แแ. สำเนำ฿บมรณบัตรของทำยำทที่เสียชีวิตล้วหรือหนังสือรับรองกำรตำย จำนวน แ ฉบับ
แโ. สำเนำทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำผู้เสียชีวิตหรือหนังสือรับรองวำสมรสจำนวน แ ฉบับ
แใ. หนังสือรับรองควำมเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือเอกสำรสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ำมี)
กรณีชื่อตัวชื่อสกุลเมตรงตำมเอกสำรอ้ำงอิง จำนวน แ ฉบับ
แไ. สำเนำทะเบียนกำรรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมหรือคำพิพำกษำของศำลวำเป็นบุตร จำนวน แ ฉบับ
แ5. สำเนำทะเบียนบ้ำนของทำยำททุกคน จำนวน แ ฉบับ
หมำยเหตุ - กรณีเป็นสำเนำ฿ห้รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
- รำยกำรที่ ไ-้ อนุลมตำมระเบียบกระทรวงมหำดเทยวำด้วยเงินบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำร
สวนท้องถิ่นพ.ศ. โ5ไ6

13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรตรวจสอบเอกสำร

ทำยำทยื่นเรื่องขอรับ
บำเหนใจพิเศษพร้อมเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องตอองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่
ลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำง
ชั่วครำวสังกัดละเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตรวจสอบควำมถูกต้องละ
ครบถ้วนของเอกสำร
หลักฐำน

3 ชั่วมง

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวบรวมหลักฐำนละ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อำนำจพิจำรณำ

6 วัน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

กำรพิจำรณำ

นำยกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบ
อำนำจพิจำรณำสั่งจำยเงิน
บำเหนใจพิเศษละ฿ห้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นจ้งละ
เบิกจำยเงินดังกลำว฿ห้ก
ทำยำทตอเป

8 วัน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ประเภทขันตอน

1)

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอนละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบคำขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
1
บำเหนใจพิเศษ
จังหวัดนำน
ลูกจ้ำง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หนังสือรับรอง
องค์กำรบริหำรสวน
กำร฿ช้เงินคืนก จังหวัดนำน
หนวยกำรบริหำร
รำชกำรสวน
ท้องถิ่น

1

0

฿บมรณบัตร

0

1

-

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบคำ
ขอรับบำเหนใจ
พิเศษลูกจ้ำงที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)
ฉบับ (ขอรับหนังสือ
รับรองกำร฿ช้เงิน
คืนกหนวยกำร
บริหำรรำชกำร
สวนท้องถิ่นที่
หนวยงำนต้น
สังกัด)
ฉบับ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

16. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ -

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2) ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปຌ ณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
บบคำขอรับบำเหนใจพิเศษ
หนังสือรับรองกำร฿ช้เงินคืนกหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนท้องถิ่น
(ตำมรูปบบที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตละหงกำหนด)

หนังสือรับรองกำรใช้เงิ นคืนแก่ทำงรำชกำร
บ.ท.๖
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ...............เดือน....................พ.ศ................
ข้าพเจ้าขอรับรองไว้ต่อ............................................................ ว่า การขอรับเงินบาเหน็จตกทอดและ
เงินช่วยพิเศษในฐานะเป็ นทายาทของผูต้ ายชื่อ................................. ชื่อสกุล........................ซึง่ ตายเมือ่
วันที.่ .............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและครบถ้วนแล้วและไม่มที ายาทผู้มสี ทิ ธิเหลืออยู่
อีก ถ้าต่อไปปรากฏว่ามีทายาทผู้มสี ทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายขึน้ เมื่อใดข้าพเจ้ายินยอม
ชดใช้เงินทีไ่ ด้รบั ไปโดยไม่มสี ทิ ธิตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ คืนให้แก่ ทางราชการส่วน
ท้องถิน่ ภายใน ๓๐ วัน นับจากทีท่ างราชการส่วนท้องถิน่ แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าได้ลงลายมือ
ชื่อไว้ให้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ
(.........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
ทีอ่ ยูข่ องผูข้ อ.................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.........................................................................รห้สไปรษณีย.์ ..............................

แบบคำขอรับเงิ นบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ
ชื่อลูกจ้างประจา............................................เกิดวันที.่ .........เดือน........................พ.ศ................เริม่
เข้ารับราชการ (ทางาน) เมื่อวันที.่ .......เดือน..................พ.ศ..............ตาแหน่ง.......................สังกัด
...................................เริม่ เข้าทางานอายุ...........ปี ..........เดือน............วัน ออกจากราชการ (งาน)
ตัง้ แต่วนั ที.่ ......เดือน.................พ.ศ............ออกจากงานอายุ.........ปี ..........เดือน..........วัน
รายละเอียดการทางาน
ปี ที่

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ ง

ค่ำจ้ำง

หมำยเหตุ

เวลาราชการปกติ (เวลาทางานปกติ)......................................เดือน........................................วันเวลา
ราชการทวีคณ
ู (เวลาทางานทวีคณ
ู )................................เดือน........................................วันรวมเวลา
ราชการทัง้ สิน้ (เวลาทางาน).....................................เดือน........................................วันปั ดเศษแล้วเป็ น
เวลาราชการ (เวลาทางาน).........................................................................เดือนค่าจ้างเดือนสุดท้าย
.............................................................................................................บาทคานวณเป็ นเงินบาเหน็จ
จานวน............................................................................................บาทข้าพเจ้าขอรับเงินบาเหน็จ
จานวน.........................................................................................บาท
(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อรับเงินบาเหน็จ
(.................................................)
ยืน่ ขอวันที.่ ..........เดือน....................พ.ศ..............
ความเห็นหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(ลงชื่อ)..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที.่ .......เดือน...................พ.ศ..........

หมำยเหตุ หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หมายถึง
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. เทศบาล คือ นายกเทศมนตรี
๓. เมืองพัทยา คือ ปลัดเมืองพัทยา
๔. องค์การบริหารส่วนตาบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๕. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ คือ หัวหน้าผูบ้ ริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหนใจพิเศษรำยเดือนของลูกจຌำงประจำขององค์กรปกครองส่วนทຌองถิ่น
หนวยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
กระทรวง : กระทรวงมหำดเทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับบำเหนใจพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หน่วยงำนเจຌำของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบใดเสรใจ฿นหนวยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ใหຌอำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวขຌอง :
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำดຌวยบำเหนใจลูกจຌำงของหนวยกำรบริหำรรำชกำรสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วเป
7. พืนที่ใหຌบริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขຌอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นຌอยที่สุด 0
10. ชื่ออຌำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบำเหนใจพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
11. ช่องทำงกำรใหຌบริกำร
สถานที่ให้บริการ กองคลังองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด฿หຌบริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวຌนวันหยุดทีไทำงรำชกำรกำหนด)
ตัๅงตเวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีไยง)
หมายเหตุ ติดตอดຌวยตนเอง ณ หนวยงำน
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนเขิถຌำมีี ในกำรยื่นคำขอ ละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประยชน์เกี่ยวกับบำเหนใจพิเศษรำยเดือน เป็นสิทธิประยชน์ที่จำย฿ห้กลูกจ้ำงประจำที่เด้รับอันตรำยหรือ
เจใบป่วยเพรำะเหตุปฏิบัติงำน฿นหน้ำที่หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระทำตำมหน้ำที่ซึ่งพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองเด้ตรวจ
ละสดงวำเมสำมำรถปฏิบัติงำน฿นหน้ำที่เด้อีกเลย

2. ลูกจ้ำงประจำผู้มีสิทธิรับบำเหนใจพิเศษจะขอรับเป็นบำเหนใจพิเศษรำยเดือนทนกใเด้ ดยจำยเป็นรำยเดือนเริ่มตังต
วันที่ลูกจ้ำงประจำออกจำกงำนจนถึงกควำมตำย
3.องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรสวนตำบล/เมืองพัทยำจะจ้งผลกำรพิจำรณำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอทรำบ
ภำย฿น 7 วัน นับตวันที่พิจำรณำล้วเสรใจ ตำมมำตรำ 10 หง พ.ร.บง กำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
4. กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเมถูกต้องหรือเมครบถ้วน ละเมอำจก้เข/เพิ่มเติมเด้฿น
ขณะนัน ผู้รับคำขอละผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยละรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรวมกัน พร้อมกำหนด
ระยะเวลำ฿ห้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอเมดำเนินกำรก้เข/เพิ่มเติมภำย฿นระยะเวลำที่กำหนด
ผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอละเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังเมพิจำรณำคำขอ ละยังเมนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกวำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรก้เข
คำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนันเรียบร้อยล้ว
6. ระยะเวลำกำร฿ห้บริกำรตำมคูมือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอละรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ล้ววำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุเว้฿นคูมือประชำชน
ขันตอนละระยะเวลำกำรใหຌบริกำร
ขันตอน
แ. ลูกจ้ำงประจำผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบำเหนใจพิเศษรำยเดือน
พร้อมเอกสำรตอองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่สังกัดครังสุดท้ำย

หน่วยงำนผูຌรับผิดชอบ

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

โ. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบ
ควำมถูกต้องละรวบรวมหลักฐำนละเอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(ระยะเวลำประมำณ ใ-5 วัน)
กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ใ. นำยกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนำจพิจำรณำ
สั่งจำยเงินบำเหนใจพิเศษรำยเดือน
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)

องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ไ. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจ้งละเบิกจำยเงินดังกลำว฿ห้กลูกจ้ำงประจำ
กรณีกำรจำยบำเหนใจพิเศษรำยเดือน฿ห้จำย฿นวันเดียวกันกับกำรจำยบำนำญข้ำรำชกำรสวนท้องถิ่น
(ระยะเวลำประมำณ แ-โ วัน)
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน

ระยะเวลำ
฿ช้ระยะเวลำประมำณ แ5 วันทำกำร นับตังตกำรจัดสงเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
แ. บบคำขอรับบำเหนใจพิเศษรำยเดือน จำนวน แ ฉบับ
โ. สำเนำคำสั่งบรรจุ/ตงตัง หรือหนังสือรับรองกำรบรรจุเป็นลูกจ้ำงประจำ จำนวน แ ฉบับ
ใ. คำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรือหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเปปฏิบัติรำชกำร จำนวน แ ฉบับ
ไ. รำยงำนหรือรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน฿นหน้ำที่จนเป็นเหตุ฿ห้ถูกประทุษร้ำยหรือเด้รับอันตรำย จำนวน แ ฉบับ
5. รำยงำนของผู้รวมงำนหรือผู้รู้เหในเหตุกำรณ์฿กล้ชิด (ถ้ำมี) จำนวน แ ฉบับ
6. รำยงำนกำรสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ฿นกรณีที่ถูกประทุษร้ำย หรือเด้รับอันตรำยนัน
เกิดจำกกำรกระทำผิดอำญำของผู้หนึ่งผู้฿ด หรือสำเนำคำพิพำกษำคดีนัน จำนวน แ ฉบับ
็. หลักฐำนกำรสอบสวนพร้อมทังสรุปควำมเหในของคณะกรรมกำรซึ่งผู้บังคับบัญชำเด้ตงตังขึน
สอบสวนวำกำรถูกประทุษร้ำยหรือเด้รับอันตรำยนันเกิดจำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเลออยำงร้ำยรงของ
ผู้นันเองหรือเม ฿นกรณีที่เมอำจนบหลักฐำนตำม (6) หรือหลักฐำนตำม (6) เมปรำกฏชัดวำกำรถูกประทุษร้ำย
หรือเด้รับอันตรำยนันเกิดจำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเลออยำงร้ำยรง ของผู้นันเองหรือเม จำนวน แ ฉบับ
่. ฿บรับรองของพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองเด้ตรวจละสดงวำ เมสำมำรถปฏิบัติงำนตอเปเด้ จำนวน แ ฉบับ
้. คำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ำมี) จำนวน แ ฉบับ
หมำยเหตุ - กรณีเป็นสำเนำ ฿ห้รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
- รำยกำรที่ ใ-้ อนุลมตำมระเบียบกระทรวงมหำดเทยวำด้วยเงินบำเหนใจบำนำญข้ำรำชกำร
สวนท้องถิ่น พ.ศ. โ5ไ6
13. ขันตอน ระยะเวลำ ละส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

ลูกจ้ำงประจำผู้มีสิทธิยื่น
เรื่องขอรับบำเหนใจพิเศษรำย
เดือนพร้อมเอกสำรตอ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่สังกัด ละเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
หลักฐำน

3 ชั่วมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ที่

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ใหຌบริกำร

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ตรวจสอบควำมถูกต้องละ
รวบรวมหลักฐำนละ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อำนำจพิจำรณำ

6 วัน

กำรพิจำรณำ

นำยกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนำจ
พิจำรณำสั่งจำยเงินบำเหนใจ
พิเศษรำยเดือน ดย฿ห้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
จ้งละเบิกจำยเงินดังกลำว
฿ห้กลูกจ้ำงประจำตอเป

8 วัน

ประเภทขันตอน

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

องค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดนำน

หมำยเหตุ

หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

หนวยงำน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สังกัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว
ผำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน ละระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บบคำขอรับ
องค์กำรบริหำรสวน
1
บำเหนใจพิเศษ
จังหวัดนำน
รำยเดือนลูกจ้ำง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับบบคำ
ขอรับบำเหนใจ
พิเศษรำยเดือน
ลูกจ้ำงที่หนวยงำน
ต้นสังกัด)

ที่

2)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
฿บรับรองของ
1
พทย์ที่ทำง
รำชกำรรับรอง
วำเมสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่เด้

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผูຌ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไมพบเอกสำรอืไน ๆ สำหรับยืไนเพิไมเติม
ที่

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
เม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรรຌองเรียน
1) ช่องทำงกำรรຌองเรียน กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
หมายเหตุ กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนำน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนำน ถนนนำน-พะเยำ
588 หมู 11 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมือง จังหวัดนำน 55000
ทรศัพท์ 054-710622 ตอ 405 ละ 054-710015 ตอ 405
2)

ช่องทำงกำรรຌองเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูຌ ปณ.1111
เลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก เขตดุสิต กทม. 10300

18. ตัวอย่ำงบบฟอร์ม ตัวอย่ำง ละคู่มือกำรกรอก
- บบคำขอรับบำเหนใจพิเศษรำยเดือนลูกจ้ำง

แบบคำขอรับเงิ นบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ
ชื่อลูกจ้างประจา............................................เกิดวันที.่ .........เดือน........................พ.ศ................เริม่
เข้ารับราชการ (ทางาน) เมื่อวันที.่ .......เดือน..................พ.ศ..............ตาแหน่ง.......................สังกัด
...................................เริม่ เข้าทางานอายุ...........ปี ..........เดือน............วัน ออกจากราชการ (งาน)
ตัง้ แต่วนั ที.่ ......เดือน.................พ.ศ............ออกจากงานอายุ.........ปี ..........เดือน..........วัน
รายละเอียดการทางาน
ปี ที่

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ ง

ค่ำจ้ำง

หมำยเหตุ

เวลาราชการปกติ (เวลาทางานปกติ)......................................เดือน........................................วันเวลา
ราชการทวีคณ
ู (เวลาทางานทวีคณ
ู )................................เดือน........................................วันรวมเวลา
ราชการทัง้ สิน้ (เวลาทางาน).....................................เดือน........................................วันปั ดเศษแล้วเป็ น
เวลาราชการ (เวลาทางาน).........................................................................เดือนค่าจ้างเดือนสุดท้าย
.............................................................................................................บาทคานวณเป็ นเงินบาเหน็จ
จานวน............................................................................................บาทข้าพเจ้าขอรับเงินบาเหน็จ
จานวน.........................................................................................บาท
(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อรับเงินบาเหน็จ
(.................................................)
ยืน่ ขอวันที.่ ..........เดือน....................พ.ศ..............
ความเห็นหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(ลงชื่อ)..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที.่ .......เดือน...................พ.ศ..........

หมำยเหตุ หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หมายถึง
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. เทศบาล คือ นายกเทศมนตรี
๓. เมืองพัทยา คือ ปลัดเมืองพัทยา
๔. องค์การบริหารส่วนตาบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๕. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ คือ หัวหน้าผูบ้ ริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่

