
 

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับกองการศึกษา 

 

 

 

 

กองการศึกษา 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 



 

หลักการและเหตุผล: การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและ 

                         การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

หน่วยงานที่ให้บริการ: กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จด ารงชีพเป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญหรือผู้รับ
บ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพเพ่ือช่วยให้สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสมและพอเพียงกับภาวะเศรษฐกิจโดยมีสิทธิ
ขอรับในอัตราและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกิน 15 เท่าของบ านาญรายเดือน ที่ได้รับแต่ไม่เกิน 
400,000 บาท 
 
2. การใช้สิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีมีอายุไม่ครบ 65 ปีบริบูรณ์จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพพร้อมรับบ านาญได้ไม่
เกิน 200,000 บาท แต่ถ้าผู้รับบ านาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกิน 
400,000 บาท โดยหากได้ใช้สิทธิขอรับไปก่อนแล้ว 200,000 บาท ให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้
นั้นแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 บาท โดยยื่นขอรับได้ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
 
3. กรณีผู้รับบ านาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าความผิดวินัยหรืออาญา
ก่อนออกจากราชการจะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงท่ีสุดและมีสิทธิรับบ านาญ 
 
4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
หมายเหตุ : จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
 
ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เลขท่ี 338 ถนน
หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร.035-524211 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
 



 

การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและ    

 การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

 เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี ้

ขั้นตอนการด าเนินการ  
1) เรียกข้าราชการที่เกษียณ หรือ ลาออก มากรอกแบบ บ.ท.18 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  

1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. กพ.7 ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด  
4. ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 2 ชุด  
5. ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  2 ชุด  
6. ส าเนาค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 2 ชุด  
7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว บันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) น าบันทึกหนังสือส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ บ.ท.18) ให้ ท้องถิ่นจังหวัด ถ้ามีการตีกลับเอกสาร แก้ไขตาม          
การตีกลับ 
4) ผู้ว่าราชการพิจารณาอนุมัติออกค าสั่งแล้ว ด าเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป และปิดรอบตามปฏิทิน 
5) พิมพ์แบบสรุปการขอขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและการขอรับบ าเหน็จ
ด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เสนอ ผู้บังคับบัญชาลงนาม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
6) คลังแจ้งผู้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผู้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณี
ผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มาติดต่อรับเงิน 

 

 



 

 
ข้อมูลสถิต ิ

การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและ    
 การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวนผู้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1).บ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 
65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

- - - 5 - 3 

2).บ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 
70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

- - - 2 - 1 

รวม - - - 7 - 4 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการให้บริการยื่นแบบ 
ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

และการขอรับบ าเหน็จ 
ด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ค าร้อง / รับแจ้ง 
( 2 นาที ) 

 

ท าบันทึกเสนอตามขั้นตอน 
( 30 นาที ) 

 

จัดท าหนังสือส่ง(จังหวัด) 
เสนอตามขั้นตอน 
( 1,920 นาที ) 

 

ผู้บริหารพิจารณา/อนุมัติ 
( 30 นาที ) 

 

ด าเนินการ 
( 480 นาที ) 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 
 

รายงานผลการปฏิบัติ 

รวม 6 ข้ันตอน ใช้ระยะเวลา  2,460  นาที  หรือ  41 ชั่วโมง 


