
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบับ าเหน็จปกต ิหรอืบ าเหน็จรายเดอืนของลกูจา้งประจ าของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบับ าเหน็จปกตขิองลกูจา้งประจ า เป็นสทิธปิระโยชน์ทีจ่่ายใหแ้กล่กูจา้งประจ าทีอ่อกจากงานโดยตอ้งมี

ระยะเวลาท างานไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีบรบิรูณ์ เมือ่พน้หรอืออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (3) ถงึ (16) และกรณีท างานเป็น

ลกูจา้งประจ าไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีบรบิรูณ์ และลาออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (1) และ (2) ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

บ าเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

2. กรณีบ าเหน็จรายเดอืนลกูจา้งประจ าผูม้สีทิธรัิบบ าเหน็จปกต ิโดยมเีวลาท างานตัง้แต ่25 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป จะขอรับบ าเหน็จราย

เดอืนแทนบ าเหน็จปกตไิด ้โดยจา่ยเป็นรายเดอืนเริม่ตัง้แตว่นัทีล่กูจา้งประจ าออกจากงานจนถงึแกค่วามตาย 

 

3.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยา จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 

7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.2558 

 

4. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค า

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

5. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

6. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้วา่มี

ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัรัง้ ๒๗๙ หมูท่ี ่๑ ต าบลทพั
รัง้ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสมีา หมายเลขโทรศพัท ์๐ 
๔๔๙๗ ๒๔๔๕-๗ หรอืตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ลกูจา้งประจ าผูม้สีทิธยิืน่เรือ่งขอรับบ าเหน็จปกตหิรอืบ าเหน็จราย
เดอืนพรอ้มเอกสารตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีส่งักัด และ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นจองเอกสารหลักฐาน 

 
(หมายเหต:ุ ( ))  

3 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระ
ทองค า จังหวดั

นครราชสมีา 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง และรวบรวมหลักฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเสนอ

ผูม้อี านาจพจิารณา 
 

(หมายเหต:ุ ( 
))  

6 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระ
ทองค า จังหวดั

นครราชสมีา 
 

3) การพจิารณา 

นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูรั้บมอบอ านาจ 
พจิารณาสัง่จา่ยเงนิบ าเหน็จปกต ิหรอืบ าเหน็จรายเดอืน โดยให ้

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แจง้และเบกิจ่ายเงนิดงักลา่วให ้

ลกูจา้งประจ าตอ่ไป 
 

(หมายเหต:ุ ( 
))  

8 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระ
ทองค า จังหวดั

นครราชสมีา 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบค าขอรบับ าเหน็จปกต ิหรอืบ าเหน็จรายเดอืนลกูจา้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จปกต ิหรอืบ าเหน็จรายเดอืน

ลกูจา้งทีห่น่วยงานตน้สงักดั) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ๑. ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัรัง้ ๒๗๙ หมู่ที ่๑ ต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสมีา 
๓๐๒๒๐  ๒. ทางโทรศพัท ์๐ ๔๔๙๗ ๒๔๔๕-๗ ๓. เว็บไซต ์ www.tuprang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จปกต ิหรอืบ าเหน็จรายเดอืนลกูจา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขอรับบ าเหน็จปกต ิหรอืบ าเหน็จรายเดอืนของลกูจา้งประจ าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ส านักบรหิารการคลัง

ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

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: (ส าเนาคูม่อืประชาชน) การขอรับบ าเหน็จปกต ิหรอืบ าเหน็จรายเดอืนของลกูจา้งประจ าของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


