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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขอร ับบาํเหน็จปกตหิร ือบาํเหน็จรายเดอืนของลูกจ้างประจาํขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ$น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื$อกระบวนงาน : การขอรบับาํเหน็จปกตหิรือบาํเหน็จรายเดือนของลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : อนมุตัิ  
5. กฎหมายที$ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี$เก ี$ยวข ้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั
วไป  
7. พื5นท ี$ให ้บร ิการ : ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี$กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี$กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี$ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี$มากท ี$สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี$น้อยท ี$สุด 0  
10. ชื$ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การขอรบับาํเหน็จปกติหรือบาํเหน็จรายเดือนของลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ
น เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั.งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ  - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื$อนไข(ถ้ามี) ในการยื$นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชนเ์กี
ยวกบับาํเหน็จปกตขิองลกูจา้งประจาํ  เป็นสิทธิประโยชนที์
จา่ยใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํที
ออกจากงานโดย
ตอ้งมีระยะเวลาทาํงานไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีบริบรูณ ์ เมื
อพน้หรือออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (3) ถึง (16) และกรณีทาํงาน
เป็นลกูจา้งประจาํไมน่อ้ยกว่า 5 ปีบรบิรูณแ์ละลาออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 (1) และ (2) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบาํเหน็จลกูจา้งของหนว่ยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ
น พ.ศ.2542 และที
แกไ้ขเพิ
มเตมิ 
 
2. กรณีบาํเหน็จรายเดือนลกูจา้งประจาํผูมี้สิทธิรบับาํเหน็จปกติ  โดยมีเวลาทาํงานตั?งแต ่25 ปีบรบิรูณข์ึ ?นไป  จะขอรบั
บาํเหน็จรายเดือนแทนบาํเหน็จปกตไิดโ้ดยจา่ยเป็นรายเดือนเริ
มตั?งแตว่นัที
ลกูจา้งประจาํออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
 
3.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล/เมืองพทัยา  จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบ
ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญัตกิารอาํนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
4. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดใ้นขณะนั?น  
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั  พรอ้มกาํหนดระยะเวลาให้
ผูยื้
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
5. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงาน  จนกวา่ผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ
ขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนั?นเรียบรอ้ยแลว้ 
 
6. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูร้บัคาํขอ  ตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้วา่มีความครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
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13. ขั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที$ร ับผิดชอบ 

ท ี$ ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที$
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลกูจา้งประจาํผูมี้สิทธิยื
น
เรื
องขอรบับาํเหน็จปกตหิรือ
บาํเหน็จรายเดือนพรอ้ม
เอกสารตอ่องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นที
สงักดัและ
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบความ
ครบถว้นจองเอกสาร
หลกัฐาน 

3 ชั
วโมง เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 
 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
ผูร้บัผิดชอบของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
ตรวจสอบความถกูตอ้งและ
รวบรวมหลกัฐานและ
เอกสารที
เกี
ยวขอ้งเสนอผูมี้
อาํนาจพิจารณา 

6 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 
 

 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นหรือผูร้บัมอบอาํนาจ 
พิจารณาสั
งจา่ยเงิน
บาํเหน็จปกติหรือบาํเหน็จ
รายเดือนโดยใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ
นแจง้
และเบกิจา่ยเงินดงักลา่วให้
ลกูจา้งประจาํตอ่ไป 

8 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 
 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
 

14. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดาํเนินการลดขั?นตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแลว้ 15 วนั 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื$นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที$ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี$ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํขอรับ

บาํเหน็จปกติหรือ

บาํเหน็จราย

เดือนลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคาํ

ขอรับบาํเหน็จ

ปกติหรือบาํเหน็จ

รายเดือนลูกจ้างที!

หน่วยงานต้น

สังกัด) 

 
15.2) เอกสารอ ื$น ๆ  สาํหร ับยื$นเพ ิ$มเตมิ 

ท ี$ รายการเอกสาร
ยื$นเพ ิ$มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 

1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) 
 
 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอรบับาํเหน็จปกตหิรือบาํเหน็จรายเดือนลกูจา้ง 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี$พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิGไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 
 

 
 


