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คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขออนุมตัเิปลีย่นแปลงสถานทีรั่บบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
ผู้รับบ านาญ  
หน่วยงานรับผดิชอบ  : เทศบาลเมืองแพรกษา  อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
กระทรวง  :  - 
 

1.  ช่ือกระบวนงาน :    การขออนุมติัเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบ านาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินผู ้
     รับบ านาญ 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  กองคลงั    เทศบาลเมืองแพรกษา 
3.  ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ:  อนุมติั 
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 
     1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2546 
6.  ระดบัผลกระทบ:   บริการทัว่ไป 
7.  พืน้ที่ให้บริการ:  ทอ้งถ่ิน 
8.  กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    - 
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย/ขอ้ก าหนด  ฯลฯ    0  วนั 
9.  ข้อมูลสถิต ิ
      จ  านวนเฉล่ียต่อเดือน            0 
      จ  านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด      0 
 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน  (ส าเนาคู่มือประชาชน)  การขออนุมติัเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบ านาญ 
      ของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บบ านาญ 
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1)   สถานที่ให้บริการ:  กองคลงั   เทศบาลเมืองแพรกษา  โทรศพัท ์ 0-2703-7901-2  ต่อ 107/ 
 ติดต่อดว้ยตนเอง    ณ หน่วยงาน 
  ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ –  วนัศุกร์  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น.(มีพกัเท่ียง) 
 หมายเหตุ    -  
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 12.  หลกัเกณฑ์  วธีิการ  เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
  1)  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บบ านาญท่ียา้ยภูมิล าเนา  และประสงคจ์ะโอนการรรับบ านาญจาก 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเดิม  ไปรับท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหม่  โดยตอ้งเป็น 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเดียวกนั   สามารถยืน่เร่ืองการขออนุมติัเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
  รับบ านาญได ้
  2)  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น  และไม่อาจ 
  แกไ้ข/เพ่ิมเติมไดใ้นขณะนั้น  ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกทั้งสองฝ่ายและ 
  รายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั  พร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติม 
  หากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ผูรั้บค าขอจะด าเนินการ 
  คืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  3)  พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่ค  า 
  ขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอหรือยืน่เอกสารเพ่ิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
  4)  ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอและรายการเอกสาร 
  หลกัฐานแลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 

  หมายเหตุ:  จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ
   

13.  ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

 
ที่ 

 
ประเภทขั้นตอน 

รายละเอยีดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บ 
บ านาญยืน่ค  าร้องขอ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีรับ
บ านาญพร้อมเอกสาร
หลกัฐานต่อเจา้หนา้ท่ีของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพ่ือตรวจสอบ 
ความครบถว้นถูกตอ้ง 
 

1  ชัว่โมง 
 
 
 
 
 

- กองคลงั 
เทศบาลเมือง
แพรกษา 
 

(หน่วยงานผู ้
รับผิดชอบคือ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน
เดิมท่ีขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน
ผูรั้บบ านาญ  
ไดรั้บบ านาญ
อยู)่ 
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ที่ 

 
ประเภทขั้นตอน 

รายละเอยีดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

2 การพิจารณา เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหนงัสือส าคญั
จ่ายเงินบ านาญคร้ังสุดทา้ย 
(แบบ บ.ท.13)  เสนอผูมี้อ  านาจ
พิจารณาจดัส่งเอกสารดงักล่าว
ใหจ้งัหวดัด าเนินการ 

7  วนั - กองคลงั 
เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(1. ระยะเวลา :7 
วนันบัจากวนัท่ีได้
รับค าร้อง 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผิดชอบ คือ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเดิมท่ี
ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินผูรั้บ
บ านาญ ไดรั้บ
บ านาญอยู)่ 

3 การพิจารณา เจา้หนา้ท่ีของส านกังานส่งเสริม 
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั 
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั
พิจารณาจดัส่งใหก้บักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 

7  วนั - กองคลงั 
เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 7 วนันบั
จากวนัท่ีส านกั 
งานส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ไดรั้บเร่ือง 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผิดชอบ 
ส านกังานส่งเสริม 
การปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดั 
ส านกับริหารการ
คลงัทอ้งถ่ิน) 
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ที่ 

 
ประเภทขั้นตอน 

รายละเอยีดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

4 การพิจารณา เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมการ 
ปกครองทอ้งถ่ินตรวจสอบ
หลกัฐานเสนออธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
พิจารณาอนุมติั  และลงนามใน
หนงัสือแจง้จงัหวดัท่ีจดัส่ง เร่ือง 
และจงัหวดัท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีขอยา้ย
มิไดอ้ยูใ่นจงัหวดัเดียวกนักบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเดิม 

   

ระยะเวลาด าเนินการรวม25  วนั 
 

\14.  งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้  25  วนั 
  

15.  รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
        15.1)  เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 
ที่ 

รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 ใบค าร้องขอ
เปล่ียนแปลงสถานท่ี
รับบ านาญ 

- 1 0 ฉบบั (ขอรับใบค าร้องขอ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีรับ
บ านาญท่ีหน่วยงานตน้
สงักดั) 

2 รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 
1 น้ิว หรือ 2 น้ิว (ถ่าย
ไวไ้ม่เกิน 6  เดือน) 
จ านวน 3  รูป) 

- 1 0 ฉบบั - 
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         15.2)เอกสารอ่ืน ๆ  ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 
ที่ 

รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงาน 
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน  ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
16.  ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
17.  ช่องทางการร้องเรียน 
 1)  ช่องทางการร้องเรียน     -  เทศบาลเมืองแพรกษา 
           545  หมู่  6  ซอยนาคดี  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
     โทรศพัท ์ 0-2703-7901-2  ต่อ 107 
     www.preaksa.net 
18.  ตวัอย่างแบบฟอร์ม  ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
       ไม่มีแบบฟอร์ม  ตวัอยา่ง  และคู่มือการกรอก 
 

19   หมายเหตุ   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.preaksa.net/

