
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนุมตัเิปลีย่นแปลงสถำนที่รบับ ำนำญของข้ำรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ผู้รบับ ำนำญ 
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ 

  

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้รับบ ำนำญที่ย้ำยภูมิล ำเนำ และประสงค์จะโอนกำรรับบ ำนำญจำกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เดิม ไปรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหม่ โดยต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเดียวกัน 

สำมำรถยื่นเรื่องกำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถำนที่รับบ ำนำญได้ 

2. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกทั้งสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร /หลักฐำนร่วมกัน พร้อม

ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไข

ค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 

4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมี

ควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

หมำยเหตุ : จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 4วันท ำกำรนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ  
โทร. 044 - 487975 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 17 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้รับบ ำนำญยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนแปลง
สถำนที่รับบ ำนำญ พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้อง 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดิมที่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้รับบ ำนำญ ได้รับบ ำนำญอยู)่ 

1 ชั่วโมง ส ำนักบริหำรกำรคลัง
ท้องถิ่น 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำหนังสือส ำคัญ
จ่ำยเงินบ ำนำญครั้งสุดท้ำย (แบบ บ.ท.13) เสนอผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้จังหวัดด ำเนินกำร 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดิมที่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้รับบ ำนำญ ได้รับบ ำนำญอยู่) 

5 วันท ำกำร ส ำนักบริหำรกำรคลัง
ท้องถิ่น 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ
จัดส่งให้กับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ คือ ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด) 

5 วันท ำกำร ส ำนักบริหำรกำรคลัง
ท้องถิ่น 

 

4) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำนเสนออธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
พิจำรณำอนุมัติ และลงนำมในหนังสือแจ้งจังหวัดที่จัดส่งเรื่อง 
และจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ขอย้ำย
มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มงำนบ ำเหน็จ
บ ำนำญและสวัสดิกำร ส ำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น) 

7 วันท ำกำร ส ำนักบริหำรกำรคลัง
ท้องถิ่น 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
ใบค ำร้องขอเปลีย่นแปลงสถำนทีร่บับ ำนำญ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ขอรับใบค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถำนที่รับบ ำนำญที่
หน่วยงำนต้นสังกัด) 

- 

2) 
 

รปูถำ่ยหน้ำตรง ขนำด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ (ถ่ำยไว้ไมเ่กนิ 6 เดือน) 
จ ำนวน 3 รปู 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม  ค่ำธรรมเนยีม 0 บำท 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1) กลุ่มงำนบ ำเหน็จบ ำนำญและสวัสดิกำร ส ำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2241-9069 
2) ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
           หนังสือส ำคัญจ่ำยเงินบ ำนำญครั้งสุดท้ำย (แบบ บ.ท.13) 
 

 


