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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับบ ำนำญพิเศษของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
                             กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
                             กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอรับบ ำนำญพิเศษของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ มำตรำ 50 แห่ง พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2500แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 และ พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยกำรหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  46 วัน  

9. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรับบ ำนำญพิเศษของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น  
10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 สถำนที่ให้บริกำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ศำลำกลำงจังหวัดตรัง ชั้น 3 ถนนพัทลุง  
อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-218-211/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ ำนำญพิเศษ เป็นสิทธิประโยชน์จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ประสบเหตุ  

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรจนท ำให้ต้องทุพพลภำพและต้องออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ 36 ถึงมำตรำ 39 และ
มำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้ 

     1.1 กรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำกำรตำม
หน้ำที่ ท ำให้ได้รับอันตรำยจนพิกำร เสียแขนหรือขำ หูหนวกทั้งสองข้ำง ตำบอด หรือได้รับกำรเจ็บป่วยซึ่งแพทย์ที่
ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจแล้ว และแสดงว่ำถึงทุพพลภำพไม่สำมำรถจะรับรำชกำรต่อไปได้อีกเลย นอกจำกจะได้รับ
บ ำนำญปกติแล้ว ให้ได้รับบ ำนำญพิเศษอีกด้วยเว้นแต่กำรได้รับอันตรำย ได้รับกำรเจ็บป่วย หรือถูกประทุษร้ำยนั้น 
เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือจำกควำมผิดของตนเอง 

     1.2 กรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้รับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญไปแล้ว ถ้ำภำยใน 3 ปี นับแต่วันที่ออกจำก
รำชกำรหำกปรำกฏว่ำเกิดเจ็บป่วยทุพพลภำพ โดยปรำกฏหลักฐำนแน่ชัดว่ำกำรเจ็บป่วยถึงทุพพลภำพดังกล่ำว  
เป็นผลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในระหว่ำงที่รับรำชกำรข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้นั้นก็จะมีสิทธิได้รับบ ำนำญพิเศษ 
โดยจ่ำยให้นับแต่วันขอ  โดยถ้ำรับบ ำนำญไปแล้วก็ให้ได้รับบ ำนำญพิเศษด้วย แต่ถ้ำได้รับบ ำเหน็จไปแล้ว ให้จ่ำย
เฉพำะบ ำนำญพิเศษ 

      1.3 กรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้รับกำรเจ็บป่วยทุพพลภำพ เนื่องจำกต้องไปปฏิบัติรำชกำรเป็นครั้ง
ครำว นอกต ำบลที่ตั้งส ำนักงำนประจ ำ หรือต้องไปปฏิบัติรำชกำรในท้องที่กันดำรที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ  
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ซึ่งท้องที่นั้นได้ก ำหนดไว้โดยพระรำชกฤษฎีกำ และข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเกิดเจ็บป่วยทุพพลภำพ ดังเช่นข้อ 1.1 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ ำนำญพิเศษ 

      1.4 บ ำนำญพิเศษขั้นต่ ำ ผู้รับบ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพรำยใด หำกได้รับรวมกับบ ำนำญปกติ (ถ้ำมี) 
แล้วได้รับไม่ถึงเดือนละ 15,000 บำท ให้ได้รับบ ำนำญพิเศษเพ่ิมจนครบ 15,000 บำท 

      1.5 ผู้มีสิทธิจะได้รับบ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ จะยื่นขอเปลี่ยนเป็นรับบ ำเหน็จพิเศษแทนได้เป็น
จ ำนวนเท่ำกับบ ำนำญพิเศษ 60 เดือน โดยมีแนวทำงปฏิบัติปรำกฏตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นท่ี 
มท 0808.5/ว 924 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2556 

     2. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน 
พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข้/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
        3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
        4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำร
เอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

หมำยเหตุ : จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้มี
สิทธิยื่นเรื่องขอรับบ ำนำญ
พิเศษ โดยเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สังกัดฯ บันทึก 
วัน เดือน ปีที่รับเรื่อง 
ตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง 
ของเอกสำรหลักฐำน 

1 ชั่วโมง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ี
สังกัด 

 

2 กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดฯ รวบรวม
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 
เสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ
จัดส่งเรื่องให้จังหวัดเพ่ือ
ด ำเนินกำรออกค ำสั่งจ่ำย 

15 วัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ี
สังกัด 

ภำยใน 15 วัน 
นับจำกวันที่ได้ 
รับเรื่อง 

3 กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนที่ได้รับจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ

21 วัน ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด         
ตรัง 

ภำยใน 21 วัน 
นับจำกวันที่
ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครอง
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ที ่ ประเภท

ขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

จัดท ำค ำสั่งจ่ำยฯ จ ำนวน   
3 ฉบับ เสนอผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติ และ
จังหวัดจัดส่งค ำสั่งจ่ำยฯ  
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทรำบเพ่ือด ำเนินกำร
แจ้งให้ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิรับทรำบ 
โดยลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้ง
วัน เดือน ปี และด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยฯ ให้ต่อไป 

ท้องถิ่นจังหวัด
ได้รับเรื่อง 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   37 วัน 
13. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 37 วัน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1 แบบขอรับ
บ ำเหน็จหรือ
บ ำนำญ  
(แบบ บ.ท.1) 

- 3 0 ฉบับ ขอรับแบบขอรับ
บ ำเหน็จหรือ
บ ำนำญที่
หน่วยงำนต้นสังกัด 

2 แบบรำยกำรรับ
เงินเดือน  
(แบบ บ.ท.2) 

- 3 0 ฉบับ หน่วยงำนต้นสังกัด
เป็นผู้จัดท ำ 

3 ค ำสั่งบรรจุ/
แต่งตั้ง หรือ
หนังสือรับรอง
กำรบรรจุครั้งแรก 
(กรณีโอน/ย้ำยมำ
จำกส่วนรำชกำร
อ่ืน) 

- 0 3 ฉบับ - 

4 หนังสือรับรอง
กำร  มีสิทธิได้นับ
เวลำทวีคูณของ

- 3 0 ฉบับ รับรองโดย
หน่วยงำนตำมข้อ 
16 (10) – (12) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หน่วยงำน ตำมข้อ 
16 (10) – (12) 
ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2546 (ถ้ำมี) 

ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2546 

5 ใบรับรองของ
แพทย์ที่ทำง
รำชกำรรับรอง 

- 3 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

           ไม่มี 
15. ค่ำธรรมเนียม 
 ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ศำลำกลำงจังหวัดตรัง ชั้น 3 ถนนพัทลุง  

อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0-75218-211 
 2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
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17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 - แบบขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ (แบบ บ.ท.1)  

- แบบรำยกำรรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


