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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของข้ าราชการบํานาญส่ วนท้ องถิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัดสุพรรณบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของข้ าราชการบํานาญส่วนท้ องถิน
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิ ธีการรับบําเหน็จดํารงชี พพ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2552
2)

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ นพ.ศ. 2500

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา มาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิน
พ.ศ. 2500 แก้ ไขเพิมเติมโดย (ฉบับที 5) พ.ศ. 2530 และพ.ร.ฎ.ว่าด้ วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองทีดีพ.ศ. 2546
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
46วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชนการขอรับบําเหน็จดํารงชีพของข้ าราชการบํานาญส่วนท้ องถิน
สุภารัตน์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการองค์การบริ หารส่วนตําบลบางปลาม้าหมู่ 5 ตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจังหวัด
สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3545-7205 โทรสาร. 0-3545-7205 เว๊บไซต์ www.bangplama.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จดํารงชีพเป็ นสิทธิประโยชน์ทีให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถินผู้รับบํานาญหรือผู้รับบํานาญ
พิเศษเหตุทพุ พลภาพเพือช่วยให้ สามารถดํารงชีพได้ อย่างเหมาะสมและพอเพียงกับภาวะเศรษฐกิจโดยมีสิทธิขอรับใน
อัตราและวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกิน 15 เท่าของบํานาญรายเดือนทีได้ รับแต่ไม่เกิน 400,000 บาท
2. การใช้ สิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพกรณีมีอายุไม่ครบ 65 ปี บริบรู ณ์จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพพร้ อมรับบํานาญได้ ไม่เกิน
200,000 บาทแต่ถ้าผู้รับบํานาญมีอายุตงแต่
ั 65 ปี บริบรู ณ์ขนไปมี
ึ
สิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้ ไม่เกิน 400,000 บาทโดย
หากได้ ใช้ สทิ ธิขอรับไปก่อนแล้ ว 200,000 บาทให้ ขอรับได้ไม่เกินส่วนทียังไม่ครบตามสิทธิของผู้นนแต่
ั รวมกันแล้ วไม่เกิน
400,000 บาทโดยยืนขอรับได้ ในช่วงเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคมถึงวันที 31 ธันวาคมของทุกปี
3. กรณีผ้ รู ับบํานาญหรือข้ าราชการส่วนท้ องถินซึงออกจากราชการมีกรณีหรือต้ องหาว่ากระทําความผิดวินยั หรืออาญา
ก่อนออกจากราชการจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้ เมือกรณีหรือคดีถึงทีสุดและมีสิทธิรับบํานาญ
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนัน
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข้/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรียบร้ อยแล้ ว
6. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริมนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
หมายเหตุ : จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ปลาม้ าอําเภอ
บางปลาม้ า
จังหวัด
สุพรรณบุรี

การตรวจสอบเอกสาร

ข้ าราชการบํานาญส่วน
1 ชัวโมง
ท้ องถินยืนคําขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพพร้ อมเอกสาร
หลักฐานต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีรับบํานาญ
เจ้ าหน้ าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินทีรับ
บํานาญตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินทีรับ
บํานาญ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที
เกียวข้ องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณาจัดส่งเรืองให้
จังหวัดเพือดําเนินการออก
คําสังจ่ายฯ

15 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ปลาม้ าอําเภอ
บางปลาม้ า
จังหวัด
สุพรรณบุรี

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีของสํานักงาน
21 วัน
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิน
จังหวัดตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทีได้ รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินและ
จัดทําคําสังจ่ายฯจํานวน 3

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ปลาม้ าอําเภอ
บางปลาม้ า
จังหวัด
สุพรรณบุรี

1)

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีรับ
บํานาญ
)

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
จากวันทีได้ รบั
เรือง
2. หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีรับ
บํานาญ
)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 21 วันนับ
จากวันที
สํานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้ องถินจังหวัด
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

ฉบับเสนอผู้วา่ ราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมตั ิและ
จังหวัดจัดส่งคําสังจ่ายฯให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ทราบเพือดําเนินการแจ้ งให้
ข้ าราชการส่วนท้ องถินผู้มี
สิทธิรับทราบโดยลงลายมือ
ชือพร้ อมทังวันเดือนปี และ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
บําเหน็จให้ ตอ่ ไป

หมายเหตุ

ได้ รับเรือง
2. หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
สํานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้ องถินจังหวัด.....
ระบุชือจังหวัด)
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 37 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

แบบขอรับ
บําเหน็จดํารงชีพ
(บ.ท.16) หรือ
หนังสือรับรอง
และขอรับ
บําเหน็จดํารงชีพ
กรณีผ้ รู ับบํานาญ
อายุตงแต่
ั 65 ปี

3

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบขอรับ
บําเหน็จดํารงชีพที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
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ที

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บริบรู ณ์ขนไป
ึ
(บ.ท.18)
ทะเบียนบ้ าน
(เฉพาะกรณียืน
แบบบ.ท. 18)

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

3

ฉบับ

หมายเหตุ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาม้ าหมู่ 5 ตําบลบางปลาม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัด
สุพรรณบุรี 72150 โทร. 0-3545-7205 โทรสาร. 0-3545-7205 เว๊ บไซต์ www.bangplama.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ (บ.ท.16) ,หนังสือรับรองและขอรับบําเหน็จดํารงชีพกรณีผ้ รู ับบํานาญอายุ
ตังแต่ 65 ปี บริบรู ณ์ขนไป
ึ (บ.ท.18)
-
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19. หมายเหตุ
02/09/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ม้ าอําเภอบางปลาม้ าจังหวัด
สุพรรณบุรีสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

