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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการบาํนาญส่วนท้องถนิ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการบํานาญสว่นท้องถิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตั ิ  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดอตัราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพพ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2552 

 

2) พ.ร.บ.บําเหนจ็บํานาญขา้ราชการส่วนทอ้งถินพ.ศ. 2500 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา มาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิน

พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิมเติมโดย (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2530 และพ.ร.ฎ.วา่ด้วยการหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีดีพ.ศ. 2546  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 46วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชนการขอรับบําเหนจ็ดํารงชีพของข้าราชการบํานาญสว่นท้องถิน

สภุารัตน์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลามา้หมู่ 5 ตําบลบางปลามา้อําเภอบางปลามา้จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 72150 

โทร. 0-3545-7205 โทรสาร. 0-3545-7205 เว๊บไซต์ www.bangplama.go.th 

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกียวกบับําเหน็จดํารงชีพเป็นสิทธิประโยชน์ทีให้แก่ข้าราชการสว่นท้องถินผู้ รับบํานาญหรือผู้ รับบํานาญ

พิเศษเหตทุพุพลภาพเพือช่วยให้สามารถดํารงชีพได้อย่างเหมาะสมและพอเพียงกบัภาวะเศรษฐกิจโดยมีสิทธิขอรับใน

อตัราและวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวงแตต้่องไมเ่กิน 15 เท่าของบํานาญรายเดือนทีได้รับแตไ่มเ่กิน 400,000 บาท 

 

2. การใช้สิทธิขอรับบําเหนจ็ดํารงชีพกรณีมีอายไุมค่รบ 65 ปีบริบรูณ์จะขอรับบําเหนจ็ดํารงชีพพร้อมรับบํานาญได้ไมเ่กิน 

200,000 บาทแตถ้่าผู้ รับบํานาญมีอายตุงัแต6่5 ปีบริบรูณ์ขนึไปมีสิทธิขอรับบําเหนจ็ดํารงชีพได้ไมเ่กิน 400,000 บาทโดย

หากได้ใช้สิทธิขอรับไปก่อนแล้ว 200,000 บาทให้ขอรับได้ไมเ่กินสว่นทียงัไมค่รบตามสิทธิของผู้นนัแตร่วมกนัแล้วไมเ่กิน 

400,000 บาทโดยยืนขอรับได้ในช่วงเวลาตงัแตว่นัที 1 ตลุาคมถึงวนัที 31 ธนัวาคมของทกุปี 

 

3. กรณีผู้ รับบํานาญหรือข้าราชการสว่นท้องถินซึงออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาวา่กระทําความผิดวินยัหรืออาญา

ก่อนออกจากราชการจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้เมือกรณีหรือคดีถึงทีสดุและมีสิทธิรับบํานาญ 

 

4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิมเติมได้ในขณะนนั

ผู้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข้/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิมเติมได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

5. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบร้อยแล้ว 

 

6. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

หมายเหต ุ: จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ข้าราชการบํานาญสว่น

ท้องถินยืนคําขอรับบําเหนจ็ 

ดํารงชีพพร้อมเอกสาร

หลกัฐานตอ่องค์กรปกครอง 

สว่นท้องถินทีรับบํานาญ

เจ้าหน้าทีขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถินทีรับ

บํานาญตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน 

 
 

1 ชวัโมง องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

(หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินทีรับ

บํานาญ 

) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถินทีรับ

บํานาญ 

รวบรวมเอกสารหลกัฐานที

เกียวข้องเสนอผู้มีอํานาจ

พิจารณาจดัสง่เรืองให้

จงัหวดัเพือดําเนินการออก

คําสงัจ่ายฯ 

 
 

15 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วนันบั

จากวนัทีได้รับ

เรือง 

2. หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินทีรับ

บํานาญ 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีของสํานกังาน

สง่เสริมการปกครองท้องถิน

จงัหวดัตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานทีได้รับจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถินและ

จดัทําคําสงัจ่ายฯจํานวน 3 

21 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 21 วนันบั

จากวนัที

สํานกังานสง่เสริม

การปกครอง

ท้องถินจงัหวดั
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ฉบบัเสนอผู้วา่ราชการ

จงัหวดัพิจารณาอนมุตัิและ

จงัหวดัจดัสง่คําสงัจ่ายฯให้

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ทราบเพือดําเนินการแจ้งให้

ข้าราชการสว่นท้องถินผู้มี

สิทธิรับทราบโดยลงลายมือ

ชือพร้อมทงัวนัเดือนปีและ

ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน

บําเหน็จให้ตอ่ไป 

 
 

ได้รับเรือง 

2. หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ

สํานกังานสง่เสริม

การปกครอง

ท้องถินจงัหวดั.....

ระบชืุอจงัหวดั) 

 

) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 37 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบขอรับ

บําเหน็จดํารงชีพ 

(บ.ท.16)  หรือ

หนงัสือรับรอง

และขอรับ

บําเหน็จดํารงชีพ

กรณีผู้ รับบํานาญ

อายตุงัแต ่65 ปี

- 3 0 ฉบบั (ขอรับแบบขอรับ

บําเหน็จดํารงชีพที

หน่วยงานต้น

สงักดั) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บริบรูณ์ขนึไป 

(บ.ท.18) 

2) 

ทะเบียนบ้าน 

(เฉพาะกรณียืน

แบบบ.ท. 18) 

- 0 3 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าหมู ่5 ตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดั

สพุรรณบรีุ 72150  โทร. 0-3545-7205 โทรสาร. 0-3545-7205 เว๊บไซต์ 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) แบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ (บ.ท.16) ,หนงัสือรับรองและขอรับบําเหน็จดํารงชีพกรณีผู้ รับบํานาญอายุ

ตงัแต ่65 ปีบริบรูณ์ขนึไป (บ.ท.18) 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลา

ม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดั

สพุรรณบรีุสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


