
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับบ ำเหน็จปกติหรือบ ำเหน็จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลขุย  อ ำเภอล ำทะเมนชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จราเเืือนขอลูกกจาาลปรจจ าอลค์กรปกครอลส่วนทาอลถิ่น 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาูต าบูขุเ  อ าเภอู าทจเมนชัเ  จัลหวัืนครราชสีมา 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กรจบวนลานบริการที่เบ็ืเสร็จในหน่วเเืีเว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

    
1) 

รจเบีเบกรจทรวลมหาืไทเวา่ืาวเบ าเหน็จูกกจาาลขอลหน่วเการบริหารราชการส่วนทาอลถิ่น พ.ศ.2542 แูจแกาไข
เพ่ิมเติมถึล (ฉบับที่4) พ.ศ.2555 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ทาอลถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  - 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : การขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จราเเืือนขอลูกกจาาลปรจจ าอลค์กรปกครอล      

ส่วนทาอลถิ่น เทศบาูต าูขุเ อ าเภอู าทจเมนชัเ จัลหวัืนครราชสีมา  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

    
1) 

สถานที่ให้บริการส านักลานเทศบาูต าบูขุเ อ าเภอู าทจเมนชัเ จัลหวัืนครราชสีมา ติืต่อืาวเตนเอล ณ 
หน่วเลาน โทรศัพท์ 0-4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. สิทธิปรจโเชน์เกี่เวกับบ าเหน็จปกติขอลูกกจาาลปรจจ าเป็นสิทธิปรจโเชน์ที่จ่าเใหาแกู่กกจาาลปรจจ าที่ออกจากลานโืเตาอล
มีรจเจเวูาท าลานไม่นาอเกว่า 1 ปีบริบกรณ์เมื่อพานหรือออกจากลานืาวเเหตุในขาอ 6 (3)  ถึล (16) แูจกรณีท าลานเป็น
ูกกจาาลปรจจ าไม่นาอเกว่า 5 ปีบริบกรณ์แูจูาออกจากลานืาวเเหตุในขาอ 6 (1) แูจ (2) ขอลรจเบีเบกรจทรวลมหาืไทเว่า
ืาวเบ าเหน็จูกกจาาลขอลหน่วเการบริหารราชการส่วนทาอลถิ่น พ.ศ. 2542 แูจท่ีแกาไขเพ่ิมเติม 
2. กรณีบ าเหน็จราเเืือนูกกจาาลปรจจ าผกามีสิทธิรับบ าเหน็จปกติโืเมีเวูาท าลานตั้ลแต่ 25 ปีบริบกรณ์ขึ้นไปจจขอรับบ าเหน็จ
ราเเืือนแทนบ าเหน็จปกติไืาโืเจ่าเเป็นราเเืือนเริ่มตั้ลแต่วันทีู่กกจาาลปรจจ าออกจากลานจนถึลแก่ความตาเ 
3.อลค์การบริหารส่วนจัลหวัื/เทศบาู/อลค์การบริหารส่วนต าบู/เมือลพัทเาจจแจาลผูการพิจารณาใหาผกาเื่นค าขอทราบ
ภาเใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแูาวเสร็จตามมาตรา 10 แห่ลพรจราชบัญญัติการอ านวเความสจืวกในการพิจารณา
อนุญาตขอลทาลราชการพ.ศ.2558 
 



 
 

4. กรณีค าขอหรือราเการเอกสารปรจกอบการพิจารณาไม่ถกกตาอลหรือไม่ครบถาวนแูจไม่อาจแกาไข/เพ่ิมเติมไืาในขณจนั้นผกา
รับค าขอแูจผกาเื่นค าขอจจตาอลูลนามบันทึกสอลฝ่าเแูจราเการเอกสาร/หูักฐานร่วมกันพราอมก าหนืรจเจเวูาใหาผกาเื่นค า
ขอื าเนินการแกาไข/เพ่ิมเติมหากผกาเื่นค าขอไม่ื าเนินการแกาไข/เพ่ิมเติมภาเในรจเจเวูาที่ก าหนืผการับค าขอจจื าเนินการ
คืนค าขอแูจเอกสารปรจกอบการพิจารณา 
5. พนักลานเจาาหนาาที่จจเัลไม่พิจารณาค าขอแูจเัลไม่นับรจเจเวูาื าเนินลานจนกว่าผกาเื่นค าขอจจื าเนินการแกาไขค าขอ
หรือเื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถาวนตามบันทึกสอลฝ่าเนั้นเรีเบราอเแูาว 
6. รจเจเวูาการใหาบริการตามคก่มือเริ่มนับหูัลจากเจาาหนาาที่ผการับค าขอตรวจสอบค าขอแูจราเการเอกสารหูักฐานแูาวว่า
มีความครบถาวนตามที่รจบุไวาในคก่มือปรจชาชน 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ูกกจาาลปรจจ าผกามีสิทธิเื่น
เรื่อลขอรับบ าเหน็จปกติหรือ
บ าเหน็จราเเืือนพราอม
เอกสารต่ออลค์กรปกครอล
ส่วนทาอลถิ่นท่ีสัลกัืแูจ
เจาาหนาาที่ตรวจสอบความ
ครบถาวนจอลเอกสาร
หูักฐาน 
 
 
 
 

20 นาท ี - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาาหนาาที่ผการับผิืชอบขอล
อลค์กรปกครอลส่วนทาอลถิ่น
ตรวจสอบความถกกตาอลแูจ
รวบรวมหูักฐานแูจ
เอกสารที่เกี่เวขาอลเสนอผกามี
อ านาจพิจารณา 
 
 
 

6 วัน - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นาเกอลค์กรปกครอลส่วน
ทาอลถิ่นหรือผการับมอบอ านาจ 
พิจารณาสั่ลจ่าเเลินบ าเหน็จ
ปกติหรือบ าเหน็จราเเืือน
โืเใหาอลค์กรปกครอลส่วน

8 วัน - - 



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ทาอลถิ่นแจาลแูจเบิกจ่าเเลิน
ืัลกู่าวใหาูกกจาาลปรจจ า
ต่อไป 
 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วันท าการ 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
เัลไม่ผ่านการื าเนินการูืขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรปรจจ าตัว
ปรจชาชน 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขอรับ
บ าเหน็จปกติหรือ
บ าเหน็จราเเืือน
ูกกจาาล 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศกนเ์บริการปรจชาชนส านักปูัืส านักนาเกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมำยเหตุ 
- 



 
 

 
 

 
 

 


