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คู่มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ  
การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียความพิการ  
การยืนคาขอรับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพป่วยเอดส์  
ข้ันตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ  

 

งานพัฒนาชุมชน / สํานักปลัดเทศบาล 
029545โทรสาร 052-029521 



คํานํา  

เทศบาลตําบลป่าก่อดํามีบทบาทหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้รวมท้ังมีบทบาทหน้าท่ีในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ
การรับลงทะเบียนผู้พิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ และรับคําร้องผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่
วยเอดส์รวมท้ังการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลดังกล่าวโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวง มหาดไทย  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕3  ดังนั้น 
เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสู่ความ 
สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาคู่มือการลงทะเบียน และยื่นคาขอรับ
เงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ย ความพิการ และยื่นคําร้องเพ่ือรับเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์เทศบาลตําบลป่าก่อดําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีทาให้ผู้สูงอายุคน
พิการและ  ผู้ป่วยเอดส์มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิท่ีตนพึงได้รับ รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนซ่ึง
ทําให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการต่อไป  

งานพัฒนาชุมชน  
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ความเป็นมาและความสําคัญในการจัดทําคู่มือ  

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในการทํางาน ท้ังระดับ หัว
หน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็นระบบ และ
ครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชนไ์ด้หลายประการ เช่น การสอนงานการตรวจสอบการทํางาน การควบคุม งาน 
การติดตามงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ องค์กร
เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการทํางาน ท่ีมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด มีคําอธิบายตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้ ผู ้
ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทํางาน การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมืออย่าง 
หนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบข้าราชการ 
(ก.พ.ร.)  ท่ีมุ่งไปสู่ การบริการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพท้ังนี้เพ่ือให้การทํางาน ของส่วนราชการได้
มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา เพ่ือบรรลุข้
อกําหนดท่ี สําคัญของกระบวนการดังกล่าว คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังนี้  

1.เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดทาคู่มือฯ เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมถึง ป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสําหรับการจัดทําคู่มือ การจัดทําคู่มือ
การ ปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้เพ่ืออธิบายข้ันตอนรายละเอียดของกระบวนงานในความรับผิดชอบของงาน
พัฒนา ชุมชน ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เม่ือใด กับใคร และควรทําอะไรก่อนและ
หลัง โดยมี เอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  

2.เพ่ือให้การปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน มีแนวทางการปฏิบัติเป็น ตามมาตรฐานและเป็
นไป ตามเป้าหมายท่ีกําหนด ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จ รวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย  

3.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานดังกล่าว รวมท้ังผู้ท่ีสนใจใฝ่รูไ้ด้ 
ทราบแนวทางการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชนฯ และสามารถนําไปใช้เป็นสื่อในการ ติดต่อประสานงาน  

4.เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสาหรับผู ้บริหารใช้ในการทบทวนและตรวจติดตามงานได้ทุก
ข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ผู้สูงอายุท่ีจะมีอายุครบ 
ถัดไป ลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่

คู่มือสําหรับประชาชน  

การข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ผู้สูงอายุท่ีจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ในปีงบประมาณ 
ถัดไป ลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่

เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 



ของผู้มีสิทธิข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู
ตรวจสอบดคูุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต เทศบาลตําบล
(3) เป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ใน ปีถัดไป 
(4) ไม่เป็นผูไ้ด้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน
องถ่ิน ได้แก่ ผูร้ับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
เคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท
แทนอย่างอ่ืนท่ีรัฐ หรือ องค์กรปกครองส
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห

หมายเหตุ: กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู
ลาว จังหวัดเชียงราย จะต้องมาข้ึนทะเบียนท่ี เทศบาลตําบล
นับต้ังแต่ วันท่ีย้ายเข้าแตไ่ม่เกินเดือนกันยายนของป
ป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในป

 

 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัต ิ 

มีสิทธิข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ตรวจสอบดคูุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี ้ 

ในเขต เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ตามทะเบียนบ
ถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปีบริบูรณ์และต้องเกิดก่อนวันท่ี 

รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส
รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุท่ีอยู

วนท้องถ่ินผูไ้ด้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจําหรือผลประโยชน
กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส

ยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สูงอายุอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
องมาข้ึนทะเบียนท่ี เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อีกครั้งหนึ่ง 
เกินเดือนกันยายนของปีนั้น ๆ ท้ังนี้ใหไ้ด้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก เทศบาลตําบล

จังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอ่เนื่อง

 
 

ตามทะเบียนบ้าน)   
อนวันท่ี 2 กันยายน)   

กรปกครองส่วน ท้
สูงอายุท่ีอยู่ในสถาน สง

ประจําหรือผลประโยชน์ตอบ 
วยเอดส์ตามระเบียบ 

  

ป่าก่อดํา อําเภอแม่
จังหวัดเชียงราย อีกครั้งหนึ่ง 

สูงอายุจาก เทศบาลตําบล
อเนื่อง......  



 
ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

“ย่ืนคาขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ” 

             ณ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล 

อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

เตรียมเอกสาร ดังนี้  
*** บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของ รัฐท่ีมีรูปถ่าย  
พร้อมสําเนา  
*** ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา  
*** สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดง ชื่อ และเลขท่ีบัญชี)   
 

หมายเหตุ: ในกรณีผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอํานาจให้ผู้อ่ืน เป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ย
ยัง ชีพผู้สูงอายุไดโ้ดยให้ผู้รับมอบอํานาจติดต่อท่ี เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พร้อม
สําเนาบัตร ประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
(มีสัญชาติไทย)  
(มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต เทศบาลตําบลป่าก่อดํา
(ตามทะเบียนบ้าน) ( มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว
คนพิการ)  
(ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห

ตัวอย

หมายเหตุ: กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู
ลาว  จังหวัดเชียงราย จะต้องมาข้ึนทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการท่ีเทศบาลตําบล
แม่ลาว  จังหวัดเชียงราย และให้ได
เชียงราย ในเดือนถัดไป ท้ังนี้ต้องได้รับการยืนยันจากองค
เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน ในการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค
เบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......  

 

 

 

 

 

 

คู่มือสําหรับประชาชน  
การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้  

ในเขต เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ)  

ตัวอย่างบัตรประจําตัวคนพิการ  

 

รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลป่าก่อดํา
องมาข้ึนทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการท่ีเทศบาลตําบล

ได้รับเบี้ยความพิการจากเทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม
รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดิมท่ีจ่ายเงินเบี้ยความพิการให
ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังสองแห่ง เ

ามาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่
องมาข้ึนทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการท่ีเทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอ

อําเภอแม่ลาว จังหวัด
ายเงินเบี้ยความพิการให้

ง เพ่ือใช้สิทธิรับเงิน



 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ
“ย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพความพิการ

ณ งานพัฒนาชุมชน ฝ
อําเภอแม

*** บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว
สําเนา *** ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
*** สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนา เฉพาะหน

หมายเหตุ: กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด
คน พิการยื่นคําขอแทน แต่ต้องนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต
พิการท่ีเป็น ผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียน เพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ  
ย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพความพิการ”  

ณ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล  
อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  

บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พร้
  

อมสําเนา เฉพาะหน้าท่ีแสดง ชื่อ และเลขท่ีบัญชี)  

สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองอาจมอบอํานาจ เป็นลายลักษณ์
องนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน

สูงอายุสามารถลงทะเบียน เพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 

 
 
 
 
 
 

งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พร้อม

นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแล
าหน้าท่ีด้วยคน



**** ผู้สูงอายุ/คนพิการ ท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู
พ้ืนท่ี เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม
เทศบาล ตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่
งบประมาณ เช่น นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู
ป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี 
อายุใหม่ ท่ี เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม
ยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพท่ีอบต. หนูไก่อยู
ตําบลป่าก่อดํา ในเดือน ตุลาคม เป็นตน้ไป 

คําช้ีแจง  

ท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพ้ืนท่ีอ่ืน ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ
อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ให้มาแจ้งข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพต

อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แต่สิทธิในการรับเงินจะคง อยู
รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่อบต. หนูไก่ ภายหลังได้แจ้งย้ายท่ีอยู่มาอยู่ในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบล
จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี 6 กรกฎาคม นาง ก. ต้องมาข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู

อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน แต
อยู่ จนถึงเดือน กันยายน และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่ีเทศบาล
นไป ****  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใน
งข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อท่ี 

บเงินจะคง อยู ่ ท่ีเดิมจนสิ้นปี
ในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบล

องมาข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูง
เกินเดือนพฤศจิกายน แต่ นาง ก. จะ

สูงอายุ ท่ีเทศบาล

 



ประกาศรายช่ือผู
เบ้ียยังชีพผู

ให้ผู้ท่ีมายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ ตามประกาศ ณ เทศบาลตําบล
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายในวันท่ี 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)   

เบ้ียยังชีพผู

เทศบาลตําบลป่าก่อดํา จะดําเนินการเบิกจ
โดยจะเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ปีถัดไป โดยจะจ
สงค์ไว้ 

 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงิน  

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  

ท่ีมายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ ตามประกาศ ณ เทศบาลตําบล
จังหวัดเชียงราย ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม ของทุกปี(นับจากวันสิ้นสุดกําหนด การยื่นขอข้ึนทะเบียน 

การจ่ายเงิน  
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  

จะดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคนพิการท่ีมาข้ึนทะเบียนไว
ถัดไป โดยจะจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามท่ีได

 
 
 

ท่ีมายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ ตามประกาศ ณ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอ 
นับจากวันสิ้นสุดกําหนด การยื่นขอข้ึนทะเบียน 

สูงอายุและคนพิการท่ีมาข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 
ตามท่ีได้แจ้งความประ

 



                                       
                                   

                                   
                                  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธนาคาร

                                       กําหนดวันจ่ายเบ้ียยังชีพ  
                                   ภายในวันท่ี 1-10 ของทุกเดือน 

                                      (ตามความเหมาะสม) 
                             ช่องทางการรับเงินเบ้ียยังชีพ 

 

ผู้ประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร 
 

โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุก
ธนาคาร สาขาใดก็ไดใ้นนามผู้สูงอายุ/ 

ผู้พิการหรือ ผู้รับ มอบอํานาจหรือ  

ผู้ดูแลผู้พิการ 

 



การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบข้ันบันได  

จํานวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนท่ีผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพจะคิดในอัตรา ข้ันบันได
ข้ันบันได หมายถึงการแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุออกเป็นช่วงๆ โดยเริ่มต้ังแต่อายุ60 ปี การคํานวณอายุ
สําหรับรับเบี้ยยังชีพจะคํานวณตามปีงบประมาณ  

ไม่ใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการ            ช่วงอายุ (ปี) จํานวนเงินท่ีได้รับ/เดือน 

เพ่ิมอายุระหว่างปีข้ันบันได  

 
ข้ันท่ี 1     60-69   600   

ข้ันท่ี 2     70-79   700   

ข้ันท่ี 3     80-89   800 
  
ข้ันท่ี 4     90 ปีข้ึนไป   1,000  

 

 
 

 


