
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนุมตัเิปลีย่นแปลงสถำนทีร่บับ ำนำญของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่

ผูร้บับ ำนำญ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ผูรั้บบ านาญทีย่า้ยภมูลิ าเนา และประสงคจ์ะโอนการรับบ านาญจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ดมิ 

ไปรับทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีใ่หม ่โดยตอ้งเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รูปแบบเดยีวกนั สามารถยืน่เรือ่งการขออนุมัต ิ

เปลีย่นแปลงสถานทีรั่บบ านาญได ้

 

2. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบันทกึทัง้สองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค า

ขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการ

คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

3. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

4. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เหน็วา่มคีวามครบถว้น

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

หมายเหต ุ: จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
93 หมูท่ี ่1 ถนน ดอกค าใต-้เชยีงมว่น ต าบลหนองหลม่ อ าเภอ
ดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 56120 
โทร. 054-892254 ,054-892255/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
สว่นบ าเหน็จบ านาญและสวัสดกิาร ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่ 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ โทร 0-2241-9069 / ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 25 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ผูรั้บบ านาญยืน่ค ารอ้งขอเปลีย่นแปลง
สถานทีรั่บบ านาญ พรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ทีข่อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้ง 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่เดมิทีข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่ผูรั้บบ านาญ ไดรั้บบ านาญ
อยู)่)  

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลหนอง
หลม่ อ าเภอดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จัดท าหนังสอืส าคัญ
จา่ยเงนิบ านาญครัง้สดุทา้ย (แบบ บ.ท.13) เสนอผูม้อี านาจ
พจิารณาจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหจั้งหวัดด าเนนิการ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 7 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บค ารอ้ง 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เดมิที่
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ผูรั้บบ านาญ ไดรั้บบ านาญอยู ่
))  

7 วัน เทศบาลต าบลหนอง
หลม่ อ าเภอดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีข่องส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จังหวัด 
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเสนอผูว้า่ราชการจังหวัดพจิารณา
จัดสง่ใหก้ับกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วันนับจากวันทีส่ านักงาน
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จังหวัดไดรั้บเรือ่ง 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื ส านักงานสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่จังหวัด))  

7 วัน เทศบาลต าบลหนอง
หลม่ อ าเภอดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา 
 

4) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีข่องกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเสนออธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่พจิารณา
อนุมัต ิและลงนามในหนังสอืแจง้จังหวัดทีจั่ดสง่เรือ่ง และจังหวัด
ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีข่อยา้ยมไิดอ้ยูใ่นจังหวัด

เดยีวกันกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เดมิ 
 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 10 วันนับจากวันทีก่รม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดรั้บเรือ่งจากจังหวัด 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื สว่นบ าเหน็จ บ านาญและ
สวัสดกิาร ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่))  

10 วัน เทศบาลต าบลหนอง
หลม่ อ าเภอดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำรอ้งขอเปลีย่นแปลงสถำนทีร่บับ ำนำญ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ขอรับใบค ารอ้งขอเปลีย่นแปลงสถานทีรั่บบ านาญที่
หน่วยงานตน้สังกดั) 

- 

2) 
 

รปูถำ่ยหนำ้ตรง ขนำด 1 นิว้ หรอื 2 นิว้ (ถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 
จ ำนวน 3 รปู 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) สว่นบ าเหน็จบ านาญและสวัสดกิาร  ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ หมายเลข
โทรศพัท ์0-2241-9069 
(หมายเหต:ุ (93 หมูท่ี ่1 ถนน ดอกค าใต-้เชยีงมว่น ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 56120 
โทร. 054-892254 ,054-892255))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี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 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหต ุ

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุมัตเิปลีย่นแปลงสถานทีรั่บบ านาญของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ผูรั้บบ านาญ  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ส านักบรหิารการคลัง

ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน การขออนุมัตเิปลีย่นแปลงสถานทีรั่บบ านาญของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

ผูรั้บบ านาญ 02/10/2015 14:43 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


