
 
 
 

 
เรายึดหลักการบริหารราชการวา… 

“ประชาชนจะตองไดรับบริการสาธารณะท่ีดีขึ้นหรือไมตํ่ากวาเดิม  
มีมาตรฐาน  การบริหารงานท่ีมีความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและ 
รับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น   รวมท้ังสงเสริมใหประชาชน  
ภาคประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมดําเนินงาน 
และติดตามตรวจสอบได” 
                 ********************************** 

            ฮอตไลนสายดวน 
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  พนักงานกองชาง 
นายชัยสิทธิ์  อําเคน  โทร. 084-516-4590 
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สาสนจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

             เน่ืองจากปจจุบันการใหบริการประชาชนในกระบวนงานเกี่ยวกับการ
ขออนุญาต  การอนุมัติซึ่งอยูภายใตอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติหลากหลายวิธีข้ึนอยูกับการ ใหบริการงานน้ันๆ 
ประชาชนท่ีขอรับ บริการงานตางๆ จะตองจัดเตรียมและตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารประกอบการย่ืนขอรับบริการท่ีมีความแตกตางกัน บอยคร้ังท่ีประชาชน
ท่ีมาขอรับบริการกับองคการบริหารสวนตําบลกองทูลจะประสบกับปญหาใน
เร่ืองของเอกสารประกอบการย่ืน ทําใหตองเสียเวลา เสียคาใชจายในการ
เดินทางโดยไมจําเปน จากปญหาดังกลาว สวนหน่ึงอาจเกิดจากความบกพรองใน
การประชาสัมพันธวิธีการ ข้ันตอนในการแจงซอมไฟฟา ตลอดจน เอกสารท่ี
จะตองมีมาประกอบในการย่ืนขอรับบริการการซอมไฟฟาสาธารณะตางๆ ดังน้ัน 
เพื่อประชาสัมพันธ ข้ันตอนการใหบริการซอมไฟฟาแกประชาชนในพื้นท่ี  
องคการบริหารสวนตําบลบานแดง  จึงไดจัดทําคูมือการบริการประชาชนข้ึนเพื่อ
ประชาสัมพันธและประกาศใหประชาชนทราบในการใหและรับบริการของ
ประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  และตองการความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อปรับปรุงการใหบริการสอดคลองกับความตองการของประชาชน
มากท่ีสุด และหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพับฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอประชาชน
และผูบริการตอไป 
  
                                              นางจิตรเลขา  คนฉลาด  

   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
 
 
 
  

 
  
 

 การใหบริการซอมแซมระบบสาธารณูปโภค  งานไฟฟาสาธารณะ  
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  ในพ้ืนท่ีตําบลบานแดง 

ข้ันตอนการใหบริการ  

ข้ันตอนที่ 1 ย่ืนแบบฟอรมแจงตอเจาหนาที่  
ข้ันตอนที่ 2 ผูบริหารทองถ่ินสั่งการ 
ข้ันตอนที่ 3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบออกดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน 
ข้ันตอนที่ 4 รายงานผลใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
ข้ันตอนที่ 5  แจงผลการดําเนินการใหกับผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคํารอง (ถาไมมีสามารถขอแบบฟอรมไดที่ อบต.) 
**หากมีขอสงสัยหรือแจงซอมไฟฟาสาธารณะ 
    ติดตอกองชาง  โทร.042-258-179 กด  14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป 
ข้ันตอนการใหบริการ  
ข้ันตอนที่ 1 ผูเปนเจาของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  
ข้ันตอนที่ 2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร  
ข้ันตอนที่ 3 ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุง

ทองที่ (ภ.บ.ท.11)  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองที่ปผานมา (ภ.บ.ท.11)  

 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภายในเดือนภุมภาพันธของทุกป 
ข้ันตอนการใหบริการ  
ข้ันตอนที่ 1 ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  
ข้ันตอนที่ 2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร  
ข้ันตอนที่ 3 ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน คาภาษีโรงเรือน 
(ภ.ร.ด.12)  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดินปที่ผานมา (ภ.ร.ด.12) 

 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการ ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 
 

 งานรับแจงเรื่องราวรองทุกข  

ข้ันตอนการใหบริการ  
ข้ันตอนที่ 1 ย่ืนใบคํารองแจงเรื่องรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่  
ข้ันตอนที่ 2 ผูบริหารทองถ่ินสั่งการตรวจสอบเรื่องรองทุกข  
ข้ันตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องราวรองทุกขใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

และแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทุกขทราบภายใน 7 วันทําการ 
เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคํารอง (ถาไมมีสามารถขอใบคํารองไดที่ อบต.) 
3. รูปถายประกอบการรองทุกข  (ถามี) 
 
 กระบวนการสนับสนุนนํ้าอุปโภค-บริโภค 

ข้ันตอนการใหบริการ  

ข้ันตอนที่ 1 ย่ืนแบบฟอรมขอสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภคตอเจาหนาที่  
ข้ันตอนที่ 2 ผูบริหารทองถ่ินสั่งการ 
ข้ันตอนที่ 3 ระยะเวลาดําเนินการ 8 ช่ัวโมง และรายงานผลการสนับสนุนนํ้า
อุปโภคบริโภคใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคํารอง (ถาไมมีสามารถขอแบบฟอรมไดที่ อบต.) 



การใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว เมื่อเกิดภัยหนาว ระยะเวลาใหความชวยเหลือ 
ภายใน 4 วัน  
2. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยวาตภัย (ดานที่พักอาศัย) เมื่อเกิดวาตภัย ระยะเวลา
ใหความชวยเหลือภายใน 1 วัน  
3. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง เมื่อเกิดภัยแลงหรือเมื่อประชาชนขอรับ
สนับสนุนนํ้า อุปโภค บริโภค ระยะเวลาใหความชวยเหลือภายใน ๘ ช่ัวโมง  
4. การใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เมื่อเกิดภัยอุทกภัยหรือเมื่อมีนํ้าทวมขัง
บานเรือน ประชาชนและขอรับการชวยเหลือ ระยะเวลาใหความชวยเหลือภายใน          
1 ช่ัวโมง 
5. การใหความชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยภัย เมื่อเกิดภัยไฟไหมอาคารบานเรือน สถานที่
ราชการ หรือพื้นที่สวนไรนา ประชาชนขอรับการชวยเหลือ ระยะเวลาใหความชวยเหลือ
ทันทีที่ไดรับแจง  โดยสามารถโทรศัพทแจงเหตุมายังฮอตไลนสายดวนที่แนบมากับ     
ทายคูมือเลมน้ี หรือโทรแจง นายก อบต.บานแดง  โทร. 084-516-4590   หรือโทรแจงมา 
ณ ที่ทําการ อบต.บานแดง  โทร. 042-258-179 ในวันและเวลาราชการ 
ข้ันตอนการใหบริการ  
ข้ันตอนที่ 1 เจาหนาที่รับแจงเหตุสาธารณภัยเขาสํารวจพื้นที่และใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพรอมรายงานผูบังคับบัญชาทราบ  
ข้ันตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
ข้ันตอนที่ ๓ แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายเพื่อใหความชวยเหลือ เอกสาร
ประกอบ 
 1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ 
2. ใบคํารอง (ถาไมมีสามารถขอใบคํารองไดที่ อบต.) 
3. รูปถายสถานที่ประสบภัย (ถามี) 

 

 
 
 

 การขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
1. ผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมีใบรับรองแพทย 
ซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 
2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลาเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกองทูล 
3. การยื่นคารองขอรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดท่ี อบต.บานแดง 
    โดยมีหลักฐานท่ีตองนามา ดังน้ี 

3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปน 
โรคเอดสจริง 

3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสาเนา) 
3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสาเนา) 

4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเอง  จะมอบ
อํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได 
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุ และคนพิการดวย สามารถดําเนินการไดทั้งหมด 
6. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลว ยายภูมิลาเนา (ยายช่ือในทะเบียน
บาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการย่ืนคํารอง
ขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยายภูมิลาเนาเขาไปอยู
ใหม (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยายเขาไปอยูใหม) 
ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการย่ืนคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ยายภูมิลาเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดสถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนาเทาน้ัน 
7. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพฯ เสียชีวิต ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสที่
เสียชีวิตตองแจงให อบต.บานแดง ทราบภายใน 3 วัน 
 

 
 
 
 



 กระบวนงานขึ้นทะเบียนผูพิการ  ในป พ.ศ. 2558 
ข้ันตอนการใหบริการ 
 ข้ันตอนที่ 1 ใหผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหมท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอนรวมท้ัง
คนพิการท่ียายภูมิลําเนาเขามาใหมกอนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558  ย่ืนขอ
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองหรือในกรณีผูสูงอายุไมสามารถมาย่ืนขอ
ลงทะเบียนดวยตนเองไดหรือในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบธรรม       
คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษหรือ   
ผูอนุบาลแลวแตกรณีเปนผูย่ืนคําขอแทนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในองคการบริหาร    
สวนตําบลกองทูล ** ไมเกินวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2558**  
ข้ันตอนที่ 2 พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  
ข้ันตอนที่ 3 เจาหนาที่เสนอแบบคํารองตอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการจะตองนําเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ ดังน้ี 
(1) บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(2) ทะเบียนบาน 
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (ธนาคาร ธกส. สาขาพิบูลยรักษ เทาน้ัน  
ธนาคารอื่น ๆ จะไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีได) 
(4) บัตรประจําตัวประชาชนของผูดูแลคนพิการ กรณีเปนผูย่ืนคําขอแทนคนพิการ 
ข้ันตอนที่ 4 เสนอแบบคํารองตอผูบริหารทองถ่ินลงนามอนุมัติ  
ข้ันตอนที่ 5 พนักงานเจาหนาที่ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผูพิการภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  
 

 
 
 
 
 
 

 

 การจดทะเบียนพาณิชย 
ข้ันตอนการจดทะเบียนพาณิชย (บุคคลธรรมดา)    (10นาที/ราย) 
1. ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และย่ืนคํารองตอเจาหนาที่/นายทะเบียน 
2. เจาหนาที่/นายทะเบียนตรวจคํารองขอและเอกสารตาง ๆ 
3. ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชยและชําระคาธรรมเนียม  
เอกสารประกอบกรณีจดทะเบียนพาณิชยต้ังใหม 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ 
- หนังสือมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการพาณิชยไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง)ติดอากร
แสตมป 10 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ฉบับ 
- สําเนาสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที ่(กรณีไมใชบานของตนเอง) พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูใหความยินยอมใชสถานที่    
1 ฉบับ 
เอกสารประกอบกรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย 
- กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือช่ือ พรอมย่ืนเอกสารที่ตองใชในการจด
ทะเบียนพาณิชย  ไดแก 
- ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย (ตัวจริง) หรือ 
- เอกสารการแจงความ (กรณีใบสําคัญสูญหาย) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการพาณิชยไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง)ติดอากร
แสตมป 10 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ฉบับ 
เอกสารกรณีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังน้ี 
กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. มีเอกสารเพิ่มเติมที่ตองย่ืน) 
- สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ(ชื่อราน) กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. ไมตองใชเอกสารเพิ่มเติม) 
กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแหงพาณิชกิจ (วัตถุประสงคของราน)  
- กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. ไมตองใชเอกสารเพิ่มเติม) 
 



 
 การจดทะเบียนพาณิชย (ตอ) 
กรณีเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสํานักงานใหญ (ท่ีต้ังราน) หรือเพ่ิมสาขา  
- กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ.) มีเอกสารเพิ่มเติม 
- สําเนาสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (กรณีไมใชบานของตนเอง) พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูใหความยินยอมใชสถานที่    
1 ฉบับ 
กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย 
กรอกเอกสารคําขอ พรอมย่ืนเอกสารที่ตองใชในการยกเลิกทะเบียนพาณิชย ไดแก 
- ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย (ตัวจริง) หรือ 
- เอกสารการแจงความ (กรณีใบสําคัญสูญหาย) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการพาณิชยไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง)ติดอากร
แสตมป 10 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ฉบับ 
 
อัตราคาธรรมเนียม 
1. จดทะเบียนต้ังใหม   จํานวน  50  บาท 
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน  20  บาท 
3. จดทะเบียนยกเลิก   จํานวน  20  บาท 
4. ขอตรวจคนเอกสาร   จํานวน  20  บาท 
5. ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย  จํานวน  30  บาท 
6. ขอคัดสําเนาเอกสาร   จํานวน  30  บาท 

 
 
 
 

 
 

 

 กระบวนงานขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ  ในป พ.ศ. 2558 
* ตองเปนผูท่ีเกิดกอน 1 ตุลาคม  2499  หรือผูท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชนไมระบุวัน  
ไมระบุ เดือน  แตระบุป พ.ศ. 2499  จะสามารถขึ้นทะเบียนได 
1. การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุรายใหม  (ระหวางเดือนตุลาคม -  พฤศจิกายน 2558) 
ข้ันตอนการใหบริการ 
 ข้ันตอนที่ 1 ใหผูสูงอายุย่ืนขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองหรือใน
กรณีผูสูงอายุไมสามารถมาย่ืนขอลงทะเบียนดวยตนเองไดอาจมอบอํานาจเปนลายลักษณ
อักษรใหผูอื่นเปนผูย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในองคการบริหารสวนตําบลกองทูล 
** ไมเกินวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2558**  
ข้ันตอนที่ 2 พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  
ข้ันตอนที่ 3 เจาหนาที่เสนอแบบคํารองตอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตองเปนผูมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกองทูลตามทะเบียน 
(3) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรบัเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด 
ข้ันตอนที่ 4 เสนอแบบคํารองตอผูบริหารทองถ่ินลงนามอนุมัติ  
ข้ันตอนที่ 5 พนักงานเจาหนาที่ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา 
2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (ธนาคาร ธกส. สาขาพิบูลยรกัษ เทาน้ัน  
ธนาคารอื่น ๆ จะไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีได) 

ผูสูงอายุจะไดเงินเทาไหร ??  ปจจุบันไดจายแบบข้ันบันได ดังน้ี 

อายุ 60-69 ป จะไดรับ  600  บาท อายุ 70-79 ป จะไดรับ  700  บาท 

อายุ 80-89 ป จะไดรับ  800  บาท อายุ 90 ปข้ึนไป จะไดรับ 1,000 บาท  


