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งานที่ให้บริการ การขอรับบ านาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ านาญพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ท่ีประสบเหตุในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการจนท าให้ต้องทุพพลภาพและต้องออกจากราชการตาม
มาตรา 36 ถึงมาตรา 39 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
   1.1 กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ีท าให้ได้รับอันตรายจนพิการเสียแขนหรือขาหูหนวกทั้งสองข้างตา
บอดหรือได้รับการเจ็บป่วยซึ่งแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่
สามารถจะรับราชการต่อไปได้อีกเลยนอกจากจะได้รับบ านาญปกติแล้วให้ได้รับบ านาญพิเศษอีก
ด้วยเว้นแต่การได้รับอันตรายได้รับการเจ็บป่วยหรือถูกประทุษร้ายนั้นเกิดจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 
   1.2 กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับบ าเหน็จหรือบ านาญไปแล้วถ้าภายใน 3 ปี 
นับแต่วันท่ีออกจากราชการหากปรากฏว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพโดยปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าการ
เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพดังกล่าวเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในระหว่างท่ีรับราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นก็จะมีสิทธิได้รับบ านาญพิเศษโดยจ่ายให้นับแต่วันขอโดยถ้ารับบ านาญไปแล้วก็ให้
ได้รับบ านาญพิเศษด้วยแต่ถ้าได้รับบ าเหน็จไปแล้วให้จ่ายเฉพาะบ านาญพิเศษ 
   1.3 กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับการเจ็บป่วยทุพพลภาพเนื่องจากต้องไป
ปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกต าบลท่ีตั้งส านักงานประจ าหรือต้องไปปฏิบัติราชการในท้องท่ี
กันดารท่ีจะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่งท้องท่ีนั้นได้ก าหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกาและข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเกิดเจ็บป่วยทุพพลภาพดังเช่น ข้อ 1.1 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
บ านาญพิเศษ 
   1.4 บ านาญพิเศษขั้นต่ าผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรายใดหากได้รับรวมกับ
บ านาญปกติ (ถ้าม)ี แล้วได้รับไม่ถึงเดือน 15,000 บาท ให้ได้รับบ านาญพิเศษเพิ่มจนครบ 
15,000 บาท 
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   1.5 ผู้มีสิทธิจะได้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นรับบ าเหน็จ
พิเศษแทนได้เป็นจ านวนเท่ากับบ านาญพิเศษ 60 เดือน โดยมีแนวทางปฏิบัติปรากฏตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.5/3 924 
 ลงวันท่ี 3  เมษายน 2556   
  2 . กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่
อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและ
รายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 
หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืน
ค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  3 . พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
  4 . ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

หมายเหตุ :  จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ี
พิจารณาแล้วเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ทายาทหรือผู้มิสิทธิตามมาตรา 43 วรรคห้า ย่ืนค าขอรับ
บ านาญพิเศษพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลต าบลจริมโดย
เจ้าหน้าท่ีจะบันทึกวันเดือนปีท่ีได้รับเรื่องตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

2. เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลจริมรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาและจัดส่งเรื่องให้จังหวัดเพื่อ
ด าเนินการออกค าส่ังจ่าย 
(ระยะเวลา ภายใน 15 วัน) 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจริม 

3. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากเทศบาลต าบล 
จริมและจัดท าค าสั่งจ่ายฯ จ านวน 3 ฉบับ เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาอนุมัติและจังหวัดจัดส่งค าสั่งจ่ายฯ ให้

 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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เทศบาลต าบลจริมทราบเพื่อด าเนินการแจ้งให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับทราบโดยลงลายมือชื่อพร้อมท้ังวันเดือนปีและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ านาญต่อไป 
(ระยะเวลา ภายใน 21 วัน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  37  วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.1)  (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  3  ฉบับ 
2. แบบรายรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2) (เอกสารฉบับจริง) จ านวน  3  ฉบับ 
3. ส าเนาค าสั่งบรรจ/ุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหรือหนังสือรับรอง
การบรรจุคร้ังแรก (กรณีโอน/ย้ายมาจากส่วนราชการอื่น) 

จ านวน  3  ฉบับ 

4. หนังสือรับรองการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณของหน่วยงานตาม ข้อ 16 (10) – 
(12) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2546 (ถ้าม)ี (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  3  ฉบับ 

5. ส าเนาใบมรณบัตร จ านวน  3  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 ( ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0-5540-3008 ) 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
แบบขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ (แบบ บ.ท.1), แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2) 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.1111.go.th/

