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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย  ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรบับําเหนจ็ปกตหิรอืบําเหนจ็รายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักบรหิารการคลงัทองถิ่น 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัต ิ  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจํา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 26/05/2558 14:38  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ งานการเงินและบญัชี กองคลัง (ชั้น 1)  สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 
 ตําบลพิชัย อําเภอเมอืงลําปาง จงัหวัดลําปาง 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกบับําเหนจ็ปกติของลูกจางประจําเปนสิทธิประโยชนทีจ่ายใหแกลูกจางประจําที่ออกจากงานโดยตอง
มีระยะเวลาทํางานไมนอยกวา 1 ปบรบิูรณเมื่อพนหรอืออกจากงานดวยเหตุในขอ 6 (3) ถึง (16) และกรณีทํางานเปน
ลูกจางประจําไมนอยกวา 5 ปบรบิูรณและลาออกจากงานดวยเหตุในขอ 6 (1) และ (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยบําเหนจ็ลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่เตมิ 
2. กรณีบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจําผูมีสทิธิรับบําเหน็จปกติโดยมเีวลาทํางานตั้งแต 25 ปบรบิูรณข้ึนไปจะขอรบับําเหน็จ
รายเดือนแทนบําเหน็จปกติไดโดยจายเปนรายเดือนเริม่ตั้งแตวันที่ลูกจางประจําออกจากงานจนถึงแกความตาย 
3.องคการบรหิารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล/เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
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4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนัน้ผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเตมิหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
5. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
6. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลววา
มีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลูกจางประจําผูมสีิทธิย่ืน
เรื่องขอรบับําเหนจ็ปกตหิรอื
บําเหนจ็รายเดือนพรอม
เอกสารตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีส่ังกัดและ
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนจองเอกสาร
หลักฐาน 

3 ชั่วโมง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

หนวยงาน
รับผิดชอบคือ 
งานการเงินและ
บัญชี/กองคลัง / 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองและ
รวบรวมหลกัฐานและ
เอกสารทีเ่กี่ยวของเสนอผูมี
อํานาจพิจารณา 

6 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

หนวยงาน
รับผิดชอบคือ 
งานการเงินและ
บัญชี/กองคลัง / 
เทศบาลเมอืงพิชัย 
 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือผูรบัมอบอํานาจ 
พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จ
ปกติหรือบําเหนจ็รายเดือน
โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแจงและเบิกจายเงิน
ดังกลาวใหลูกจางประจํา
ตอไป 
 

8 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

หนวยงาน
รับผิดชอบคือ 
งานการเงินและ
บัญชี/กองคลัง / 
เทศบาลเมอืงพิชัย 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วัน 
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14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขอรบั
บําเหนจ็ปกติหรือ
บําเหนจ็รายเดือน
ลูกจาง 

- 1 0 ฉบับ ขอรับแบบคําขอ 
รับบําเหนจ็ปกติ
หรือบําเหน็จ 
รายเดือนลูกจาง 
ที่งานการเงินและ
บัญชี / กองคลัง /
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรบัยื่นเพิม่เติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 999 หมู 14 ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จงัหวัดลําปาง 

52000 โทรศัพท 054-382774 
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรบับําเหนจ็ปกตหิรือบําเหน็จรายเดอืนลูกจาง 

- 
 

 
19. หมายเหต ุ



4/4 
 

- 
 

วันที่พิมพ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นางจุฑามาศ  เรอืนสอน 
อนุมัติโดย นายบุญสง  สมพงษ 
เผยแพรโดย นายวรกมล  ตันบุตร 

 
 
 

 


