
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบับ าเหน็จพเิศษของลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งช ัว่คราวขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภอแมจั่นจังหวดัเชยีงรายกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบับ าเหน็จพเิศษเป็นสทิธปิระโยชนท์ีจ่า่ยครัง้เดยีวใหแ้กล่กูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวทีไ่ดรั้บอนัตราย

หรอืเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏบิตังิานในหนา้ทีห่รอืถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระท าตามหนา้ทีซ่ ึง่แพทยท์ีท่างราชการรับรองได ้

ตรวจสอบและแสดงวา่ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้กีเลยนอกจากจะไดบ้ าเหน็จปกตแิลว้ใหไ้ดรั้บบ าเหน็จพเิศษอกีดว้ยเวน้แต่

อนัตรายทีไ่ดรั้บหรอืการเจ็บป่วยเกดิความประมาณเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืความผดิของตนเอง  

 

2. กรณีของลกูจา้งชัว่คราวมสีทิธรัิบบ าเหน็จพเิศษแตไ่มม่สีทิธไิดรั้บบ าเหน็จปกติ 

 

3. กรณีหากลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวผูม้สีทิธไิดรั้บทัง้บ าเหน็จพเิศษตามระเบยีบนีเ้งนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนือ่งจากการชว่ยเหลอืราชการการปฏบิตังิานของชาตหิรอืการปฏบิตัติามหนา้ที่

มนุษยธรรมเงนิคา่ทดแทนตามระเบยีบวา่ดว้ยการจา่ยเงนิคา่ทดแทนและการพจิารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปราม

ผูก้อ่การรา้ยคอมมวินสิตห์รอืเงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนัจากทางราชการหรอืจากหน่วยงานอืน่ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สัง่ให ้

ไปปฏบิตังิานเงนิดงักลา่วใหเ้ลอืกรับไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่แลว้แตจ่ะเลอืก  

 

4. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยาจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 

7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 

 

5. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข /เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอ

และเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

6. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้  

 

7. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้วา่มี

ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน  

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักปลดัเทศบาลเทศบาลต าบลแมจั่น 555 หมู ่4 ต.แมจ่ันอ.แม่
จันจ.เชยีงราย 57110  โทรศพัท ์0-5377-1369-70/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :15 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวผูม้สีทิธยิืน่เรือ่งขอรับ   

บ าเหน็จพเิศษพรอ้มเอกสารตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ทีส่งักดัและเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองทอ้งถิน่

3 ชัว่โมง เทศบาลต าบลแมจ่ัน
อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร  

 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืส านักปลดัเทศบาล
เทศบาลต าบลแมจ่ัน 
)) 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   
ตรวจสอบความถกูตอ้งและรวบรวมหลกัฐานและเอกสาร   

ทีเ่กีย่วขอ้งเสนอผูม้อี านาจพจิารณา 
 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืส านักปลดัเทศบาล
เทศบาลต าบลแมจ่ัน 
)) 

6 วนั เทศบาลต าบลแมจ่ัน

อ าเภอแมจ่ันจังหวดั
เชยีงราย 

 

3) การพจิารณา 
นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูรั้บมอบอ านาจ    

พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบ าเหน็จพเิศษโดยใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่แจง้และเบกิจา่ยเงนิดงักลา่ว ใหแ้กล่กูจา้งประจ าหรอื
ลกูจา้งชัว่คราวตอ่ไป 

 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืส านักปลดัเทศบาล
เทศบาลต าบลแมจ่ัน 

)) 

8 วนั เทศบาลต าบลแมจ่ัน
อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบค าขอรบับ าเหน็จพเิศษลกูจา้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษลกูจา้งทีห่น่วยงานตน้

สงักดั) 

- 

2) 
 

ใบรบัรองของแพทยท์ีท่างราชการรบัรองวา่ไมส่ามารถปฏบิตั ิ
หนา้ทีไ่ด ้

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลแมจ่ัน 
(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.maechan.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์0-53771-369-70 

3. ทางไปรษณีย ์(555 หมู ่4 ต.แมจ่ันอ.แมจ่ันจ.เชยีงราย 57110) 
4. ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลแมจ่ัน 

5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่เทศบาลต าบลแมจ่ัน) 

7. ตูป้ณ.77 

)) 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษลกูจา้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จพเิศษของลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักบรหิารการคลงัทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ส านักบรหิารการคลงั

ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พ .ศ. 2542 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอรับบ าเหน็จพเิศษของลกูจา้งประจ าหรอืลกูจา้งชัว่คราวขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เทศบาลต าบลแมจ่ันชร 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


