
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบับาํเหน็จปกต ิหรอืบาํเหน็จรายเดอืนของลกูจา้งประจําของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. สทิธปิระโยชนเ์กี�ยวกบับําเหน็จปกตขิองลกูจา้งประจํา เป็นสทิธปิระโยชน์ที�จ่ายใหแ้กล่กูจา้งประจําที�ออกจากงานโดยตอ้งมี

ระยะเวลาทํางานไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีบรบิรูณ์ เมื�อพน้หรอืออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (3) ถงึ (16) และกรณีทํางานเป็น

ลกูจา้งประจําไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีบรบิรูณ์ และลาออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (1) และ (2) ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

บําเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ 

 

2. กรณีบําเหน็จรายเดอืนลกูจา้งประจําผูม้สีทิธรัิบบําเหน็จปกต ิโดยมเีวลาทํางานตั �งแต ่25 ปีบรบิรูณ์ขึ�นไป จะขอรับบําเหน็จราย

เดอืนแทนบําเหน็จปกตไิด ้โดยจา่ยเป็นรายเดอืนเริ�มตั �งแตว่นัที�ลกูจา้งประจําออกจากงานจนถงึแกค่วามตาย 

 

3.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตําบล/เมอืงพัทยา จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบภายใน 

7 วนั นับแตว่นัที�พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.2558 

 

4. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั�น ผู ้

รับคําขอและผูย้ื�นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคําขอ

ดําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิภายในระยะเวลาที�กําหนด ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคํา

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

5. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไม่พจิารณาคําขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื�นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื

ยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

6. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ�มนับหลงัจากเจา้หนา้ที�ผูรั้บคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้วา่มี

ความครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
- องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์(ฝ่ายบรหิารงานบคุคล สาํนักงานปลัด)/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 71 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ลกูจา้งประจําผูม้สีทิธยิื�นเรื�องขอรับบําเหน็จปกตหิรอืบําเหน็จราย
เดอืนพรอ้มเอกสารตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�สงักัด และ
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบความครบถว้นจองเอกสารหลักฐาน 
 
(หมายเหต:ุ ( 
))  

1 ชั�วโมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง และรวบรวมหลักฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเสนอ

41 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

ผูม้อีํานาจพจิารณา 
 
(หมายเหต:ุ ( 
))  

ประจวบครีขีนัธ ์
 

3) การพจิารณา 
นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นหรอืผูรั้บมอบอํานาจ 
พจิารณาสั�งจา่ยเงนิบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืน โดยให ้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นแจง้และเบกิจ่ายเงนิดงักลา่วให ้
ลกูจา้งประจําตอ่ไป 
 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอรบับําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืนลกูจา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืน
ลกูจา้งที�หน่วยงานตน้สงักดั) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) - ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 88/8 ม.3 ต.ปากนํ�าปราณ อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์หมายเลข
โทรสาร 032-630755 โทรศพัท ์032-630777 เว็บไซต ์www.paknampran.go.th e-
mail:paknampranburi@hotmail.com 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอรับบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืนลกูจา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 



 

ชื�อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืนของลกูจา้งประจําขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการคลังทอ้งถิ�น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น สํานักบรหิารการคลัง

ทอ้งถิ�น 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบําเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั�วไป 

พื�นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกต ิหรอืบําเหน็จรายเดอืนของลกูจา้งประจําขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ�น องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ สมฤด ีสงัขโยค 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


