
คู่มอืส าหรับประชาชน : การขออนุมตัเิปลีย่นแปลงสถานที่รับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญ 

หน่วยงานที่ให้บริการ :องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บบ านาญท่ียา้ยภูมิล  าเนาและประสงคจ์ะโอนการรับบ านาญจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีเดิมไปรับท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหม่โดยตอ้งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเดียวกนัสามารถยืน่
เร่ืองการขออนุมติัเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบ านาญได ้

2. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพ่ิมเติมไดใ้น
ขณะนั้นผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกทั้งสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก  าหนด
ผูรั้บค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
3. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ

หรือยืน่เอกสารเพ่ิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
4. ระยะเวลาการใหบริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็นว่ามีความ
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

หมายเหตุ : จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (362 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคานต าบลเมืองอ าเภอ
เมืองเลยจังหวัดเลย 42000  โทรศัพท์ : 0 4283 4907)) 
ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง / ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 25 วนั 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บบ านาญยืน่ค  าร้องขอ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบ านาญพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือตรวจสอบ
ความครบถว้นถกูตอ้ง 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเดิมท่ีข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้รับบ านาญได้รับ
บ านาญอยู่)) 

1 ชัว่โมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหนงัสือ
ส าคญัจ่ายเงินบ านาญคร้ังสุดทา้ย (แบบบ.ท.13) เสนอผูม้ี
อ  านาจพิจารณาจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหจ้งัหวดัด าเนินการ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 7 วันนับจากวันท่ีได้รับค าร้อง 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดิม
ท่ีข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้รับบ านาญได้รับบ านาญอยู)่) 

7 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ท่ีของส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเสนอผูว้่าราชการจงัหวดั
พิจารณาจดัส่งใหก้บักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วันนับจากวันท่ี
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดได้รับเร่ือง 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด)) 

7 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

 

4) การพจิารณา 
เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานเสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัและลงนามในหนงัสือแจง้จงัหวดัท่ี
จดัส่งเร่ืองและจงัหวดัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่ง

10 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
ใหม่ท่ีขอยา้ยมิไดอ้ยูใ่นจงัหวดัเดียวกนักบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเดิม 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 10 วันนับจากวันท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้รับเร่ืองจากจังหวัด 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือส่วนบ าเหน็จบ านาญและ
สวัสดิการส านักบริหารการคลงัท้องถ่ิน)) 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
ใบค าร้องขอเปลีย่นแปลงสถานที่รับบ านาญ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ(ขอรับใบค าร้องขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบ านาญท่ี
หน่วยงานตน้สงักดั) 

- 

2) 
 

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้หรือ 2 นิว้ (ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน) 
จ านวน 3 รูป 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่มค่ีาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
 
 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวสัดิการส านกับริหารการคลงัทอ้งถ่ินกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินหมายเลข

โทรศพัท ์0-2241-9069 
2) ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมือง 

(หมายเหตุ: (362 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคานต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000  โทรศัพท์ : 0 4283 
4907)) 

3) เวบ็ไซต ์: http://www.tambonmuang.go.th/ 
4) ศนูยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 


