คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับบําเหน็จหรือบํานาญปกติของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

ระยะเวลาเป)ดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ

หลักเกณฑ, วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญปกติ เปนสิทธิประโยชนที่จายให!แกข!าราชการสวนท!องถิ่นที่รับราชการ
ครบ 1 ป(บริบูรณ โดยเมื่อพ!น หรือออกจากราชการด!วยเหตุตามความในมาตรา 12 และ มาตรา 18 แหง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข!าราชการสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2500คือ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ และ
เหตุรับราชการนาน โดยกรณีมีเวลาราชการ (รวมทวีคูณ) ไมถึง10 ป(บริบูรณมีสิทธิรับบําเหน็จ และกรณีมีเวลาราชการ
(รวมทวีคูณ) ตั้งแต 10 ป(บริบูรณขึ้นไปมีสิทธิได!รับบํานาญปกติ
2. กรณีลาออกจากราชการดวยความสมัครใจโดยไมเขาเหตุ 4 เหตุดังกลาว จะตองมีเวลาราชการ (รวมทวีคูณ) ครบ 10 ป3
บริบูรณแลวจึงจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จ ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ขั้นตอน
1. ขาราชการสวนทองถิ่ น ผู มี สิ ท ธิ ยื่ น เรื่ อ งขอรั บ บํ า เหน็ จ
หรือบํานาญ พรอมเอกสาร หลักฐาน ตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ นที่สั งกัด ครั้ง สุดทาย (กรณี ขาราชการสวนทองถิ่น ที่
พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ สามารถยื่นขอรับบําเหน็จ
หรือบํานาญลวงหนาไดเป=นเวลา 5 เดือน กอนวันเกษียณอายุ)
2. เจาหนาที่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ สั ง กั ด ฯ
บันทึกวัน เดือน ป3 ที่ไดรับเรื่อง ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสาร หลักฐาน
(30 นาที –1 ชั่วโมง)
3. เจาหนาที่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ สั ง กั ด ฯ
รวบรวมเอกสาร หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วของ เสนอผู มี อํ า นาจ
พิจารณาจัดสงเรื่องใหจังหวัดเพื่อดําเนินการออกคําสั่งจายฯ
(ภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ไดรับยื่นเรื่อง)
4. เจาหนาที่ ข องสํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น
จั ง หวั ด ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ดรั บ จากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําคําสั่งจายฯ จํานวน 3 ฉบับ
เสนอผู วาราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ และลงนาม
ในคําสั่งจายฯ
(ภายใน 15 วั น ทํ า การนั บ จากวั น ที่ สํ า นั ก งานสงเสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับเรื่อง)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
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5. จังหวัดจัดสงคําสั่งจายฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทราบเพื่อดําเนินการตอไป
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ)
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงใหขาราชการสวนทองถิ่น
ผูมีสิทธิรับทราบ โดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้งวัน เดือน ป3 และ
ดําเนินการเบิกจายเงินบําเหน็จหรือบํานาญใหตอไป
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเรื่องจากจังหวัด)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 36วันทําการ นับจากวันยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1.แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบ บ.ท.1)
จํานวน 3 ฉบับ
2. แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)
จํานวน 3 ฉบับ
3. สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้งเป=นขาราชการสวนทองถิ่น และหรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก จํานวน 3 ฉบับ
(กรณีโอน/ยายมาจากสวนราชการอื่น)
4. หนังสือรับรองการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณของหนวยงานตามขอ 16 (10) – (12) ของระเบียบจํานวน 3 ฉบับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 (ถามี)
คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเป=นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท, 0-2241-9069
ตัวอยางแบบฟอร,ม
แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบ บ.ท.1)
แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับบํานาญพิเศษของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

ระยะเวลาเป)ดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ

หลักเกณฑ, วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบํานาญพิเศษ เป*นสิทธิประโยชนที่จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นที่ประสบเหตุในการปฏิบัติหนาที่
ราชการจนทําใหตองทุพพลภาพและตองออกจากราชการ ตามมาตรา 36 ถึงมาตรา 39 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1. กรณีขาราชการสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ทําให
ไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด หรือไดรับการเจ็บป>วยซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรอง
ไดตรวจแลว และแสดงวาถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย นอกจากจะไดรับบํานาญปกติแลว ใหไดรับ
บํานาญพิเศษอีกดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการเจ็บป>วย หรือถูกประทุษรายนั้น เกิดจากความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง
2. กรณี ขาราชการสวนทองถิ่น ไดรับ บํ าเหน็ จหรือ บํา นาญไปแลว ถาภายใน 3 ปA นั บแตวั นที่ ออกจากราชการ
หากปรากฏวาเกิดป>วยเจ็บทุพพลภาพ โดยปรากฏหลักฐานแนชัดวาการป>วยเจ็บถึงทุพพลภาพดังกลาว เป*นผลจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการในระหวางที่รับราชการ ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นก็จะมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษโดยจายใหนับแตวันขอ โดยถา
รับบํานาญไปแลวก็ใหไดรับบํานาญพิเศษดวย แตถาไดรับบําเหน็จไปแลวใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษ
3. กรณีขาราชการสวนทองถิ่นไดรับการป>วยเจ็บทุพพลภาพ เนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการเป*นครั้งคราว นอกตําบล
ที่ตั้งสํานักงานประจํา หรือตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่จะตองเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งทองที่นั้นไดกําหนดไว
โดยพระราชกฤษฎีกา และขาราชการสวนทองถิ่นเกิดป>วยเจ็บทุพพลภาพ ดังเชนขอ 1 ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นมีสิทธิไดรับ
บํานาญพิเศษ
4.บํานาญพิเศษขั้นต่ํา ผูรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรายใด หากไดรับรวมกับบํานาญปกติ (ถามี) แลวไดรับไมถึงเดือนละ
15,000 บาท ใหไดรับบํานาญพิเศษเพิ่มจนครบ 15,000 บาท
5. ผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ จะยื่นคําขอเปลี่ยนเป*นรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเป*นจํานวนเทากับ
บํานาญพิเศษ 60 เดือนโดยมีแนวทางปฏิบัติปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.5/ว 924
ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ขั้นตอน
1. ขาราชการสวนทองถิ่นผูมีสิทธิ ยื่นเรื่องขอรับบํานาญพิเศษ
พรอมเอกสาร หลั กฐาน ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
สังกัดครั้งสุดทาย
2. เจาหนาที่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ สั ง กั ด ฯ
บันทึกวัน เดือน ปA ที่ไดรับเรื่อง ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสาร หลักฐาน
(30 นาที –1 ชั่วโมง)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด
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3. เจาหนาที่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ สั ง กั ด ฯ
รวบรวมเอกสาร หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วของ เสนอผู มี อํ า นาจ
พิจารณาจัดสงเรื่องใหจังหวัดเพื่อดําเนินการออกคําสั่งจาย
(ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่รับยื่นเรื่อง)
4. เจาหนาที่ ข องสํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น
จั ง หวั ด ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ดรั บ จากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําคําสั่งจายฯ จํานวน 3 ฉบับ
เสนอผู วาราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ และลงนาม
ในคําสั่งฯ
(ภายใน 15 วั น ทํ า การนั บ จากวั น ที่ สํ า นั ก งานสงเสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับเรื่อง)
5. จังหวัดจัดสงคําสั่งจายฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อดําเนินการตอไป
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ)
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงใหขาราชการสวนทองถิ่น
ผูมีสิทธิรับทราบ โดยลงลายมือชื่อ พรอมทั้งวัน เดือน ปA และ
ดําเนินการเบิกจายใหตอไป
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเรื่องจากจังหวัด)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร

สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 36 วันทําการ นับจากวันยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบ บ.ท.1)
จํานวน 3 ฉบับ
2. แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)
จํานวน 3 ฉบับ
3. สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้งเป*นขาราชการสวนทองถิ่นและหรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก จํานวน 3 ฉบับ
(กรณีโอน/ยายมาจากสวนราชการอื่น)
4. หนังสือรับรองการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณของหนวยงานตามขอ 16 (10) – (12) ของระเบียบ จํานวน 3 ฉบับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 (ถามี)
5. ใบรับรองของแพทยที่ทางราชการรับรอง
จํานวน 3 ฉบับ
คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเป*นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท, 0-2241-9069
ตัวอยางแบบฟอร,ม
แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบ บ.ท.1)
แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขอรับบํานาญพิเศษของทายาท(กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นถึงแกกรรม
เนื่องจากปฏิบัติหนาที่)
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

ระยะเวลาเป0ดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ

หลักเกณฑ2 วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบํานาญพิเศษกรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณปฏิบัติหนาที่
ทายาทมีสิทธิรับบํานาญพิเศษแทนขาราชการสวนทองถิ่นที่เสียชีวิต ตามมาตรา 40 ถึงมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม นอกเหนือจาก เงินบําเหน็จตกทอดที่มีสิทธิไดรับอยูแลว
2. ตามมาตรา 43 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม กรณี
ไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษตามมาตรา 43 (1) และ (2) และ (3) อันไดแก บุตร คูสมรส บิดามารดา หรือบิดา หรือ
มารดา ใหบุคคลที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวามีหลักฐานแสดงวาเป>นผูอุปการะขาราชการผูตายอยู หรือเป>นผูอยูใน
อุปการะของขาราชการผูตาย เป>นผูรับบํานาญพิเศษตามสวนที่ผูวาราชการจังหวัดจะกําหนดให
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ขั้นตอน
1. ทายาท หรือ ผูมีสิทธิตามมาตรา 43 วรรคหา ยื่นคําขอรับ
บํานาญพิเศษ พรอมเอกสาร หลักฐาน ตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ขาราชการสวนทองถิ่น /พนักงานสวนทองถิ่น
ผูตายสังกัดครั้งสุดทาย
2. เจาหนาที่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ สั ง กั ด ฯ
บันทึกวัน เดือน ปA ที่ไดรับเรื่อง ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสาร หลักฐาน
(30 นาที –1 ชั่วโมง)
3. เจาหนาที่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ สั ง กั ด ฯ
รวบรวมเอกสาร หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วของ เสนอผู มี อํ า นาจ
พิจารณาจัดสงเรื่องใหจังหวัดเพื่อดําเนินการออกคําสั่งจาย
(ภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ไดรับคําขอ)
4. เจาหนาที่ ข องสํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น
จั ง หวั ด ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ดรั บ จากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําคําสั่งจายฯ จํานวน 3 ฉบับ
เสนอผู วาราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ และลงนาม
ในคําสั่งฯ
(ภายใน 15 วั น ทํ า การนั บ จากวั น ที่ สํ า นั ก งานสงเสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับเรื่อง)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร

/ 5. จังหวัด...

-2ขั้นตอน
5. จังหวัดจัดสงคําสั่งจายฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อดําเนินการเบิกจาย
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ)
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่ น แจงใหทายาท (ผู มี สิ ท ธิ )
รั บ ทราบ โดยลงลายมื อ ชื่ อ พรอมทั้ ง วั น เดื อ น ปA และ
ดําเนินการเบิกจายเงินบํานาญพิเศษใหตอไป
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเรื่องจากจังหวัด)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 36 วันทําการ นับจากวันยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบ บ.ท.1)
จํานวน 3 ฉบับ
2. แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)
จํานวน 3 ฉบับ
3. สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้งเป>นขาราชการสวนทองถิ่น และหรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก จํานวน 3 ฉบับ
(กรณีโอน/ยายมาจากสวนราชการอื่น)
4. หนังสือรับรองการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณของหนวยงานตามขอ 16 (10) – (12) ของระเบียบ จํานวน 3 ฉบับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 (ถามี)
5. สําเนาใบมรณบัตร
จํานวน 3 ฉบับ
คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเป>นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท2 0-2241-9069
ตัวอยางแบบฟอร2ม
แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบ บ.ท.1)
แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของขาราชการบํานาญสวนทองถิ่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

ระยะเวลาเป(ดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ

หลักเกณฑ+ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จดํารงชีพ เป+นสิทธิประโยชนที่ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญหรือผูรับบํานาญ
พิเศษ เหตุทุพพลภาพเพื่อชวยใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสมและพอเพียงกับภาวะเศรษฐกิจ โดยมีสิทธิขอรับในอัตรา
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกิน 15 เทาของบํานาญรายเดือนที่ไดรับ แตไมเกิน 400,000 บาท
2. การใชสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ กรณีมีอายุไมครบ 65 ป>บริบูรณ จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพพรอมรับบํานาญไดไมเกิน
200,000 บาทแตถาผูรับบํานาญมีอายุตั้งแต65 ป>บริบูรณขึ้นไป มีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดไมเกิน 400,000 บาทโดย
หากไดใชสิทธิขอรับไปกอนแลว 200,000 บาทใหขอรับไดไมเกินสวนที่ยังไมครบตามสิทธิของผูนั้น แตรวมกันแลวไมเกิน
400,000 บาทโดยยื่นขอรับไดในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป>
3. กรณีผูรับบํานาญหรือขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือตองหาวากระทําความผิดวินัยหรืออาญากอน
ออกจากราชการ จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดเมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบํานาญ
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ขั้นตอน
1. ขาราชการบํ า นาญสวนทองถิ่ น ยื่ น คํ า ขอรั บ บํ า เหน็ จ
ดํ า รงชี พ พรอมเอกสาร หลั ก ฐาน ตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่รับบํานาญ
2. เจาหนาที่ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ นที่ รั บ บํา นาญ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร หลักฐาน
(30 นาที –1 ชั่วโมง)
3. เจาหนาที่ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ นที่ รั บ บํา นาญ
รวบรวมเอกสาร หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วของ เสนอผู มี อํ า นาจ
พิจารณาจัดสงเรื่องใหจังหวัดเพื่อดําเนินการออกคําสั่งจายฯ
(ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันยื่นคําขอ)
4. เจาหนาที่ ข องสํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น
จั ง หวั ด ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ดรั บ จากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําคําสั่งจายฯ จํานวน 3 ฉบับ
เสนอผู วาราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ และลงนาม
ในคําสั่งจายฯ
(ภายใน 15 วั น ทํ า การนั บ จากวั น ที่ สํ า นั ก งานสงเสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับเรื่อง)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบํานาญ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบํานาญ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบํานาญ

สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
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-2ขั้นตอน
5. จังหวัดจัดสงคําสั่งจายฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อดําเนินการเบิกจาย
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ)
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่ น แจงใหขาราชการบํ า นาญ
สวนทองถิ่นทราบ และดําเนินการเบิกจายเงินบําเหน็จดํารงชีพ
ใหตอไป
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเรื่องจากจังหวัด)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบํานาญ

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 36 วันทําการ นับจากวันยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. แบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ (บ.ท.16) หรือหนังสือรับรองและขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
กรณีผูรับบํานาญอายุตั้งแต 65 ป>บริบูรณขึ้นไป (บ.ท.18)
2. สําเนาทะเบียนบานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะกรณียื่น แบบ บ.ท. 18)

จํานวน 3 ฉบับ
จํานวน 3 ฉบับ

คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเป+นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท+ 0-2241-9069
ตัวอยางแบบฟอร+ม
แบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ (บ.ท.16)
หนังสือรับรองและขอรับบําเหน็จดํารงชีพกรณีผูรับบํานาญอายุตั้งแต 65 ป>บริบูรณขึ้นไป (บ.ท.18)

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นถึงแกกรรม)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

ระยะเวลาเป-ดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ

หลักเกณฑ/ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จตกทอดกรณีขาราชการสวนทองถิ่นรับราชการครบ 6 เดือ นบริบูร ณถึง แกความตาย
(ป2ดเวลาราชการเป3น 1 ป4เพื่อคํานวณบําเหน็จตกทอด) ถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอยางรายแรง
ของตนเอง ใหจายบําเหน็จตกทอดแกทายาทตามมาตรา 47แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2500 และที่แกไขเพิ่มเติมเป3นจํานวนตามเกณฑคํานวณในมาตรา 32(1) คือ เงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนป4เวลา
ราชการ
2. กรณีไมมีทายาทใหจายแกผูมีสิทธิตามผูที่ขาราชการสวนทองถิ่นระบุใหเป3นผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดง
เจตนาฯ ในจํานวนไมเกิน 3 คน โดยแบงตามสัดสวนที่ระบุ กรณีมิไดกําหนดสวนใหถือวาทุกคนมีสิทธิไดรับในอัตราสวนที่
เทากัน หากมีรายใดถึงแกกรรรมไปกอนก็ใหแบงบําเหน็จตกทอดใหแกบุคคลผูมีสิทธิที่ยังมีชีวิตอยู
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ขั้นตอน
1. ทายาท หรือผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดของขาราชการ/
พนั กงานสวนทองถิ่ น ยื่ น คํา ขอรั บ บํา เหน็ จ ตกทอด พรอม
เอกสารหลักฐาน ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขาราชการ
สวนทองถิ่น/พนักงานสวนทองถิ่นผูตายสังกัดครั้งสุดทาย
2. เจาหนาที่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ สั ง กั ด ฯ
ที่ไ ดรับเรื่อง สอบสวนบันทึกปากคําผูยื่น พรอมตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสาร หลักฐาน
(1-3 ชั่วโมง)
3. เจาหนาที่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ สั ง กั ด ฯ
รวบรวมเอกสาร หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วของ เสนอผู มี อํ า นาจ
พิจารณาจัดสงเรื่องใหจังหวัดเพื่อดําเนินการออกคําสั่งจายฯ
(ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันยื่นคําขอ)
4. เจาหนาที่ ข องสํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น
จั ง หวั ด ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ดรั บ จากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําคําสั่งจายฯ จํานวน 3 ฉบับ
เสนอผู วาราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ และลงนาม
ในคําสั่งจายฯ
(ภายใน 15 วั นทํ าการ นับ จากวั นที่ สํา นักงานสงเสริม การ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับเรื่อง)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
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-2ขั้นตอน
5. จังหวัดจัดสงคําสั่งจายฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อดําเนินการเบิกจาย
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ)
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงใหทายาท หรือผูมีสิทธิรับ
บําเหน็จตกทอด รับทราบ และดําเนินการเบิกจายใหตอไป
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเรื่องจากจังหวัด)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 36 วันทําการ นับจากวันยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบ บ.ท.1)
จํานวน 3ฉบับ
2. แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)
จํานวน 3ฉบับ
3. แบบขอรับบําเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5)
จํานวน 3 ฉบับ
4. สําเนาใบมรณบัตร
จํานวน 3 ฉบับ
5. แบบหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกทางราชการ (แบบ บ.ท.6) โดยทายาทหรือผูมีสิทธิ
จํานวน 3 ฉบับ
ตามหนังสือแสดงเจตนาลงนามทุกคน กรณีเป3นผูเยาวใหผูปกครองโดยชอบธรรมลงชื่อแทน
6. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด (เฉพาะกรณีไมมีทายาท)
จํานวน 3 ฉบับ
7. สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้งเป3นขาราชการสวนทองถิ่น และหรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก จํานวน 3 ฉบับ
(กรณีโอน/ยายมาจากสวนราชการอื่น)
8. หนังสือรับรองการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณของหนวยงานตามขอ 16 (10) – (12) ของระเบียบจํานวน 3 ฉบับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 (ถามี)
คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเป3นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท/ 0-2241-9069
ตัวอยางแบบฟอร/ม
แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบ บ.ท.1)
แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)
แบบขอรับบําเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5)
แบบหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกทางราชการ (แบบ บ.ท.6)

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ (กรณีผูรับบํานาญสวนทองถิ่นถึงแกกรรม)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

ระยะเวลาเป/ดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ

หลักเกณฑ1 วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จตกทอด เป,นสิทธิประโยชนที่จายใหแกทายาท หรือกรณีไมมีทายาทจายแกผูมีสิทธิตามที่
ผูรับบํานาญแสดงเจตนาไว เมื่อผูรับบํานาญปกติหรือผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ถึงแกความตาย โดยจายเงินบําเหน็จตกทอดเป,นจํานวน 30 เทาของบํานาญรายเดือน รวมกับเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
ของราชการสวนทองถิ่น โดยหักเงินบําเหน็จดํารงชีพที่ไดรับไปกอนแลว (ถามี) ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. กรณีเงินชวยพิเศษจายเป,นจํานวน 3 เทาของเงินบํานาญรวมกับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ (ถามี) และเงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ถามี) โดยจายตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีผูรับบํานาญสวนทองถิ่นถึงแกความตาย (แบบ บ.ท.10)
แตถาผูตายมิไดแสดงไวก็ใหจายแกบุคคลตามขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 การขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทําภายใน1 ป? นับแตผูรับบํานาญถึงแกความตาย
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ขั้นตอน
1. ทายาท หรือผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอด และผูมีสิทธิ
รับเงินชวยพิเศษ ของผูรับบํานาญสวนทองถิ่น ยื่นคําขอรับ
เหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ พรอมเอกสาร หลักฐาน ตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบํานาญครั้งสุดทาย
2. เจาหนาที่ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ นที่ รั บ บํา นาญ
สอบสวนบันทึกปากคําผูยื่น และตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสาร หลักฐาน
(1 – 3 ชั่วโมง)
3. เจาหนาที่ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่ นที่ รั บ บํา นาญ
รวบรวมเอกสาร หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วของ เสนอผู มี อํ า นาจ
พิจารณาจัดสงเรื่องใหจังหวัดเพื่อดําเนินการออกคําสั่งจายฯ
(ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันยื่นคําขอ)
4. เจาหนาที่ ข องสํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น
จั ง หวั ด ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ดรั บ จากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําคําสั่งจายฯ จํานวน 3 ฉบับ
เสนอผู วาราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ และลงนาม
ในคําสั่งจายฯ
(ภายใน 15 วั นทํ าการ นับ จากวั นที่ สํา นักงานสงเสริม การ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับเรื่อง)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบํานาญ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบํานาญ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบํานาญ

สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร

/ 5.จังหวัด...

-2ขั้นตอน
5. จังหวัดจัดสงคําสั่งจายฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อดําเนินการเบิกจาย
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ)
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงใหทายาท หรือผูมีสิทธิรับ
เงินบําเหน็จตกทอด และผูมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ รับทราบ
และดําเนินการเบิกจายเงินใหตอไป
(ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเรื่องจากจังหวัด)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํ า นั ก งานสงเสริ ม การปกครองทองถิ่ น จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบํานาญ

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 36 วันทําการ นับจากวันยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. แบบขอรับบําเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5)
จํานวน 3 ฉบับ
2.แบบหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกทางราชการ (แบบ บ.ท.6) โดยทายาทหรือผูมีสิทธิ
จํานวน 3 ฉบับ
ตามหนังสือแสดงเจตนาลงนามทุกคน กรณีเป,นผูเยาวใหผูปกครองโดยชอบธรรมลงชื่อแทน
3. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด (เฉพาะกรณีไมมีทายาท)
จํานวน 3 ฉบับ
4.แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษ กรณีผูรับบํานาญสวนทองถิ่นถึงแกความตาย
จํานวน 3 ฉบับ
5.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ กรณีผูรับบํานาญถึงแกความตาย (แบบ บ.ท.10)จํานวน 3 ฉบับ
(ถามี)
6. สําเนาใบมรณบัตร
จํานวน 3 ฉบับ
คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเป,นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท1 0-2241-9069
ตัวอยางแบบฟอร1ม
แบบขอรับบําเหน็จตกทอด (แบบ บ.ท.5)
แบบหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกทางราชการ (แบบ บ.ท.6)
แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษ กรณีผูรับบํานาญสวนทองถิ่นถึงแกความตาย

