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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาํขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถนิ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จปกตหิรือบําเหน็จรายเดือนของลกูจ้างประจําขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตั ิ  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบําเหน็จลูกจ้างของหนว่ยการบริหารราชการส่วนทอ้งถินพ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหนจ็ปกตหิรือบําเหนจ็รายเดือนของลกูจ้างประจําขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถินอบต.บางปลาม้าสภุารัตน์สําเนาคูมื่อประชาชน 21/07/2015 22:24  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลามา้  10/2 หมู่ที 5 ตําบลบางปลามา้อําเภอบางปลามา้

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72150 โทรศพัท์/โทรสาร : 

 0-3545-7204-5 website: www.bangplama.go.th/ติดตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. สิทธิประโยชน์เกียวกบับําเหน็จปกติของลกูจ้างประจําเป็นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ลกูจ้างประจําทีออกจากงานโดย

ต้องมีระยะเวลาทํางานไมน้่อยกวา่ 1 ปีบริบรูณ์เมือพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตใุนข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณีทํางาน

เป็นลกูจ้างประจําไมน้่อยกวา่ 5 ปีบริบรูณ์และลาออกจากงานด้วยเหตใุนข้อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยบําเหนจ็ลกูจ้างของหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถินพ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม 

 

2. กรณีบําเหน็จรายเดือนลกูจ้างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหนจ็ปกติโดยมีเวลาทํางานตงัแต ่25 ปีบริบรูณ์ขนึไปจะขอรับ

บําเหน็จรายเดือนแทนบําเหนจ็ปกติได้โดยจ่ายเป็นรายเดอืนเริมตงัแตว่นัทีลกูจ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 

 

3.องค์การบริหารสว่นจงัหวดั/เทศบาล/องค์การบริหารสว่นตําบล/เมืองพทัยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบ

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 

4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิมเติมได้ในขณะนนั

ผู้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

5. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบร้อยแล้ว 

 

6. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้ววา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลกูจ้างประจําผู้มีสิทธิยืน

เรืองขอรับบําเหน็จปกติหรือ

บําเหน็จรายเดือนพร้อม

3 ชวัโมง องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

- 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

เอกสารตอ่องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินทีสงักดัและ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ

ครบถ้วนจองเอกสาร

หลกัฐาน 

 
 

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีผู้ รับผิดชอบของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ตรวจสอบความถกูต้องและ

รวบรวมหลกัฐานและ

เอกสารทีเกียวข้องเสนอผู้มี

อํานาจพิจารณา 

 
 

6 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองค์กรปกครองสว่น

ท้องถินหรือผู้ รับมอบอํานาจ 

พิจารณาสงัจ่ายเงิน

บําเหน็จปกติหรือบําเหนจ็

รายเดือนโดยให้องคก์ร

ปกครองสว่นท้องถินแจ้ง

และเบิกจ่ายเงินดงักลา่วให้

ลกูจ้างประจําตอ่ไป 

 
 

8 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 15 วนั 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอรับ

บําเหน็จปกติหรือ

บําเหน็จราย

เดือนลกูจ้าง 

- 1 0 ฉบบั (ขอรับแบบคํา

ขอรับบําเหนจ็

ปกติหรือบําเหนจ็

รายเดือนลกูจ้างที

หน่วยงานต้น

สงักดั) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอ.บางปลาม้าจ.สพุรรณบรีุ  10/2 ม. 5 ต.บางปลา

ม้าอ.บางปลาม้าจ.สพุรรณบรีุ 72150 โทรศพัท์  035-457205 โทรสาร 035-457205 ตอ่ 120 

www.bangplama.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับบําเหน็จปกตหิรือบําเหน็จรายเดือนลกูจ้าง 
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- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ หวัหน้าหน่วยงานไมอ่นมุตัิ 

(Reviewer rejected) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลา

ม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดั

สพุรรณบรีุสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


