
คู่มือส าหรับประชาชน 
งานท่ีให้บริการ : การขอรับบ าเหนนจพพเเหษ(กกรีลููกพาาปปรจพ า,ููกพาาปช่ัวคราวภารโรปโรปเหรลยน
ููกพาาปปรจพ าภารโรปโรปเหรลยนถ่ายโอนแูจกรีลููกพาาปปรจพ าขอปอปค์กรปกครอปส่วนทาอปถเ่น 
กถ่ายโอน)  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : อปค์การบรเนารส่วนพัปนวัดนครษรลธรรมราช 
กระทรวง : กรจทรวปมนาดไทย 

 
๑.  ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบ าเหนนจพพเเหษ(กกร ลีููกพาาปปรจพ า,ููกพาาปชั่วคราวภารโรปโรปเหรลยน
ููกพาาปปรจพ าภารโรปโรปเหรลยนถ่ายโอนแูจกร ลีููกพาาปปรจพ าขอปอปค์กรปกครอปส่วนทาอปถเ่น กถ่ายโอน)  
๒.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : อปค์การบรเนารส่วนพัปนวัดนครษรลธรรมราช 
๓.  ประเภทของงานบริการ : กรจบวนปานบรเการทล่เหชื่อมโยปนูายนน่วยปาน  
๔.  หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัตเ  
๕.  กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

          ๑)รจเหบลยบกรจทรวปมนาดไทยว่าดาวยบ าเหนนจพููกพาาปขอปนน่วยการบรเนารราชการส่วนทาอปถเ่น พ.ษ. ๒๕๔๒ 

๖.  ระดับผลกระทบ : บรเการทั่วไป  
๗.  พ้ืนท่ีให้บริการ : ทาอปถเ่น  
๘.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : - 
 ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ :  - 
๙.  ข้อมูลสถิติ : 
      จ านวนเฉล่ียต่อเดือน : - 
      จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด : - 
      จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด : -  
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  :  การขอรับบ าเหนนจพพเเหษ(กกร ลีููกพาาปปรจพ า,ููกพาาปชั่วคราวภารโรป
โรปเหรลยนููกพาาปปรจพ าภารโรปโรปเหรลยนถ่ายโอนแูจกร ลีููกพาาปปรจพ าขอปอปค์กรปกครอปส่วนทาอปถเ่น กถ่ายโอน)  
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
          ๑)สถานท่ีให้บริการ  
           กอปคูัป (ฝ่ายบ าเหนนจพบ านาญแูจสวัสดเการ) ชั้น ๒ 
           โทรษัพท์  ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๓ ต่อ ๒๑๑  
               โทรสาร   ๐-๗๕๓๔-๑๑๕๘ / ตเดต่อดาวยตนเหอป ี นน่วยปาน 
 
 

-/๒)รจยจ... 
           



-๒- 

     ๒)ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

            เหปิดในาบรเการวันพันทร์ถึปวันษุกร์ (ยกเหวานวันนยุดทล่ทาปราชการก านนด) ต้ัปแต่เหว าู ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    

          (มลพักเหทล่ยป) 

๑๒.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          ๑) สเทธเปรจโยชน์เหกล่ยวกับบ าเหนนจพพเเหษ(เหป็นสเทธเปรจโยชน์ทล่พ่ายในาแกูู่กพาาปปรจพ านรือููกพาาป
ชั่วคราวทล่ปรจสบเหนตุในการปฏเบัตเนนาาทล่ราชการนรือถูกปรจทุ(ราายเหฉพาจเหนตุกรจท าการตามนนาาทล่พนท าในา
ตาอปทุพพูภาพแูจตาอปออกพากราชการเหวานแต่อันตรายทล่ไดารับนรือการป่วยเหพจบเหกเดพากความปรจมาทเหูเนเหู่อ
อย่าปราายแรปนรือพากความผเดพูาดขอปตนเหอปตามนมวด ๓ ขาอ ๑๐, ๑๑ แน่ปรจเหบลยบกรจทรวปมนาดไทยว่า
ดาวยบ าเหนนจพููกพาาปขอปนน่วยการบรเนารราชการส่วนทาอปถเ่นพ.ษ. ๒๕๔๒ แูจทล่แกาไขเหพเ่มเหตเม 
          อัตราบ าเหนนจพพเเหษ(กรจทรวปมนาดไทยเหป็นผูาก านนดตามสมควรแก่เหนตุการี์ปรจกอบกับความพเการ
แูจทุพพูภาพดัปนล้ 
          ููกพาาปปรจพ า 
                กร ลีปฏเบัตเนนาาทล่ในเหวูาปกตเในาไดารับ ๖ ถึป ๒๔ เหท่าขอปอัตราค่าพาาปเหดือนสุดทาาย 
                รจนว่าปทล่มลการการรบการสปครามการปรามปรามพูาพูนรือในรจนว่าปทล่มลการปรจกาษใชา 
                  กฎอัยการษึกนรือปรจกาษสถานการี์ฉุกเหฉเนในาไดารับ ๓๖ ถึป ๔๒ เหท่าขอปอัตราค่าพาาปเหดือน 
สุดทาาย 
          ููกพาาปชั่วคราว ในาไดารับ ๓ ใน ๔ ส่วนขอปููกพาาปปรจพ า 
 
          ปบปรจมาีในการพ่ายเหปเนบ าเหนนจพพเเหษ(ููกพาาปปรจพ านรือููกพาาปชั่วคราว 
                     ๑. กร ลีููกพาาปปรจพ าภารโรปโรปเหรลยนููกพาาปปรจพ าภารโรปโรปเหรลยนถ่ายโอนเหบเกพ่ายพากเหปเน
อุดนนุน 
                     ๒. กร ลีููกพาาปปรจพ าขอปอปค์กรปกครอปส่วนทาอปถเ่นเหบเกพ่ายพากเหปเนปบปรจมาีขอปอปค์กร
ปกครอปส่วนทาอปถเ่น 
                     ๓) กร ลีููกพาาปปรจพ า (ถ่ายโอน) เหฉพาจส่วนทล่รัฐบาูเหบเกพ่ายพากเหปเนอุดนนุนส่วนทล่ทาอปถเ่น
รับภารจเหบเกพ่ายพากเหปเนปบปรจมาีขอปอปค์กรปกครอปส่วนทาอปถเ่น  
          การสั่ปพ่ายบ าเหนนจพพเเหษ(ขอปููกพาาปปรจพ าตามรจเหบลยบกรจทรวปมนาดไทยว่าดาวยบ าเหนนจพููกพาาปขอป
นน่วยการบรเนารราชการส่วนทาอปถเ่นพ.ษ. ๒๕๔๒ ขาอ ๑๙ แกาไขเหพเ่มเหตเม (ฉบับทล่ ๓) พ.ษ. ๒๕๕๒ เหป็นอ านาพ
ขอปนายกอปค์การบรเนารส่วนพัปนวัด 
 
 
 
 

-/๑๓.ขั้นตอน... 
 



 
๑๓.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน  /

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวพสอบ

เหอกสาร 

 

ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชัว่คราวผู้

มีสิทธิรบับ าเหน็จพิเศษย่ืนเร่ือง

ขอรบับ าเหน็จพิเศษพร้อม

เอกสารหลักฐานต่อองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัที่สังกดัครัง้

สุดท้าย 

๑ ชั่วโมป กรมส่ปเหสรเม

การปกครอป
ทาอปถเ่น 

กอปคูัป  )ฝ่ายบ าเหนนจพ

บ านาญแูจสวัสดเการ) 

อปค์การบรเนารส่วน

พัปนวัดนครษรลธรรมราช 
 

๒) 

การพเพารีา 

 

เหพาานนาาทล่ขอปอปค์การบรเนารส่วน

พัปนวัดทล่สัปกัดฯบันทึกวันเหดือนปี

ทล่ไดารับเหรื่อปตรวพสอบความ
ครบถาวนขอปเหอกสารนูักฐาน 

๑ ชั่วโมป กรมส่ปเหสรเม

การปกครอป

ทาอปถเ่น 

กอปคูัป  )ฝ่ายบ าเหนนจพ

บ านาญแูจสวัสดเการ) 

อปค์การบรเนารส่วน
พัปนวัดนครษรลธรรมราช 

๓) 

การูปนาม/

คีจกรรมการมล
มตเ 

 

เหพาานนาาทล่รวบรวมเหอกสาร

นูักฐานทล่เหกล่ยวขาอปพัดท าค าสั่ป

พ่ายเหปเนฯเหสนอนายกอปค์การ

บรเนารส่วนพัปนวัดเหพ่ือพเพารีา

อนุมัตเ 

๑๕ วัน กรมส่ปเหสรเม

การปกครอป
ทาอปถเ่น 

กอปคูัป  )ฝ่ายบ าเหนนจพ

บ านาญแูจสวัสดเการ) 

อปค์การบรเนารส่วน
พัปนวัดนครษรลธรรมราช 

๔) 

การพเพารีาโดย
นน่วยปานอ่ืน 

 

เหพาานนาาทล่ขอปส านักปานส่ปเหสรเม

การปกครอปทาอปถเ่นพัปนวัด 

ตรวพสอบเหอกสารนูักฐานทล่ไดารับ

พากอปค์การบรเนารส่วนพัปนวัด

แูจพัดส่ปนนัปสืแพาปไปยัปกรม

ส่ปเหสรเมการปกครอปทาอปถเ่น 

๑๕ วัน กรมส่ปเหสรเม

การปกครอป

ทาอปถเ่น 

กอปคูัป  (ฝ่ายบ าเหนนจพ

บ านาญแูจสวัสดเการ) 

อปค์การบรเนารส่วน
พัปนวัดนครษรลธรรมราช) 

 
-/ทล่ ปรจเหภท... 

 
 
 

-๓- 



-๔- 
 

ท่ี 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน  /

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 
 พเพารีาพัดสรรเหปเนอุดนนุนในา

อปค์การบรเนารส่วนพัปนวัด 

   

 

๕ 

- 

 

เหม่ือไดารับแพาปการโอนเหปเนพัดสรร

พากกรมส่ปเหสรเมการปกครอป

ทาอปถเ่น แพาปในาผูามลสเทธเรับเหปเน

บ าเหนนจพพเเหษ( โดยูปูายมือชื่อ 

พราอมทั้ป วัน เหดือน ปี แูจ
ด าเหนเนการเหบเกพ่ายในาต่อไป 

๕ วัน กรมส่ปเหสรเม

การปกครอป

ทาอปถเ่น 

กอปคูัป  )ฝ่ายบ าเหนนจพ

บ านาญแูจสวัสดเการ) 

อปค์การบรเนารส่วน
พัปนวัดนครษรลธรรมราช 

 

     ระยะเวลาด าเนินการรวม ๓๕ วัน 

๑๔.   งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
        ผ่านการด าเหนเนการูดขั้นตอนแูจรจยจเหวูาปฏเบัตเราชการมาแูาว ๓๕ วัน 
๑๕.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

      ๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

๑) แบบค าขอรับเหปเนบ าเหนนจพพเเหษ(
ููกพาาป 

- ๓ ๐ ฉบับ - 

๒) แบบค านวีการตรวพสอบบ าเหนนจพ
บ าเหนนจพ/ 

 

 

- ๓ ๐ ฉบับ - 

 พเเหษ( ููกพาาป      

๓) ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งต ัง้เป็น

ลูกจ้างประจ าและหรือหนงัสือ

รบัรองการบรรจุครัง้แรก(กรณีโอน/

ย้ายมาจากส่วนราชการอ่ืน) 

- ๐ ๓ ฉบับ - 

 ููกพาาปปรจพ าแูจนรือนนัปสือ      

 รับรอปการบรรพุครั้ปแรก กกร ลี

โอน/ยาายมาพาก 

     

 โอน/ยาาย มาพากส่วนราชการอ่ืน)      

๔) บัตรปรจวัตเ ููกพาาปปรจพ า/ - ๓ ๐ ฉบับ - 

 ููกพาาปชั่วคราว      



                                                        -๕- 

 
      ๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

 

๑๖.  ค่าธรรมเนียม 

๑)ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม : 0 บาท 

  หมายเหตุ  - 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
  ๑) ช่องทางการร้องเรียน : อปค์การบรเนารส่วนพัปนวัดนครษรลธรรมราช 
โทรษัพท์  ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๓  ต่อ  ๒๑๑ 
          หมายเหตุ – 
          ๒) ช่องทางการร้องเรียน : ษูนย์บรเการปรจชาชนส านักปูัดส านักนายกรัฐมนตรล 
          หมายเหตุ ( เหูขทล่ ๑ ถ.พเ(ีุโูกเหขตดุสเตกทม. ๑๐๓๐๐  / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / 
ตูาปี.๑๑๑๑ เหูขทล่ ๑ ถ.พเ(ีุโูก เหขตดุสเต กทม. ๑๐๓๐๐) 
๑๘.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
          ๑) แบบค าขอรับเหปเนบ าเหนนจพพเเหษ(ููกพาาป 
          ๒) แบบค านวีการตรวพสอบบ าเหนนจพพเเหษ(ููกพาาป 
 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

๕) 
นนัปสือรับรอปการสเทธเไดานับเหวูา 

ทวลคูีขอปนน่วยปานตามขาอ ๑๕ 

- ๓ ๐ ฉบับ - 

๖) ค าสั่ปรับโอนกกร ลีเหป็นููกพาาปปรจพ า - ๓ ๐ ฉบับ - 

 ถ่ายโอน)      

๗) ใบรับรอปขอปแพทย์ทล่ทาปราชการ - ๓ ๐ ฉบับ - 

 รับรอป      

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

      ไม่พบเหอกสารอ่ืนๆส านรับยื่นเหพเ่มเหตเม 

๑๙.   หมายเหตุ  - 
 



 
 

 


