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คู่มือสาหรับประชาชน
การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ผู้รั บบานาญที่ย้ายภูมิลาเนา และประสงค์จะโอนการรับบานาญจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เดิม ไปรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหม่ โดยต้องเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเดียวกัน สามารถยื่นเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญได้
2. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข
/ เพิ่มเติมได้ในขณะนั้ น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสองฝ่ายและรายการเอกสาร /
หลั กฐานร่ ว มกั น พร้ อ มก าหนดระยะเวลาให้ ผู้ ยื่น ค าขอด าเนิ น การแก้ ไข / เพิ่ มเติ ม หากผู้ ยื่ นค าขอไม่
ดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ระยะเวลาการให้ บ ริ การตามคู่ มื อ เริ่ ม นั บ หลั งจากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 4 วันทาการนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ
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ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
กลุ่มงานบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทร. 0 2241 9069 ต่อ 301-310 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 17 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญยื่นคาร้องขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดิมที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
ได้รับบานาญอยู่))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหนังสือ
สาคัญจ่ายเงินบานาญครั้งสุดท้าย (แบบ บ.ท.13)
เสนอผู้มีอานาจพิจารณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้จังหวัด
ดาเนินการ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดิมที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
ได้รับบานาญอยู่))
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาจัดส่งให้กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

5 วันทาการ

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

5 วันทาการ

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น
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ลาดับ
ขั้นตอน
4) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานเสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และลงนามในหนังสือแจ้ง
จังหวัดที่จัดส่งเรื่อง และจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ขอย้ายมิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มงาน
บาเหน็จบานาญและสวัสดิการ สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น))

ระยะเวลา
7 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอรับใบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญที่
หน่วยงานต้นสังกัด)
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน) จานวน 3 รูป
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มงานบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9069
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

