3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
1. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดย
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสาเนา 1 ชุด
สาหรับสิทธิของผู้สูงอายุ
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อ
3. สมุดบัญชีเงินฝากต้องสมัครบัญชีให้เป็นระบบพร้อมเพย์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2563
พร้อมสาเนา 1 ชุด กรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.
เพื่อให้การด าเนิน งานในส่วนที่เกี่ย วกับขั้นตอนและวิ ธี
ประเภทอมทรัพ ย์ ท่ า นใดมี บั ญ ชี ธกส.ประเภทออมทรัพ ย์ ที่ ใช้
ปฏิ บั ติ ใ นการขอรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
ปัจจุบันสามารถยื่นลงทะเบียนได้ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ ต้องสมัคร
เรียบร้อย คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว บรรลุวั ตถุประสงค์และเกิด
บั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น ระบบพร้ อ มเพย์ ให้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ นมาลงทะเบี ย น
ประสิทธิผลสูงสุดจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
หากผู้ สู ง อายุ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ (บั ต รผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย)
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยให้
กับธนาคาร ธกส.แล้วสามารถใช้บัญชีนั้นเพื่อลงทะเบียนขอรับเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลราวต้นจันทร์ ดาเนินการ ดังนี้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เลย ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่
จัดทาประกาศรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่
กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทา
รับผิดชอบ
หนังสือมอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
กาหนดวัน เวลา สถานที่รับขึน้ ทะเบียน
ผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ คนละ 1 ชุด ติดต่อขอรับ
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 -30 กันยายน 2563 ตั้งแต่
เอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลราวต้นจันทร์
เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ)
วิธีการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดดังนี้
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลราวต้นจันทร์ อาเภอศรีสาโรง
* ผู้สูงอายุ อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท
จังหวัดสุโขทัย
* ผู้สูงอายุ อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงินเดือนละ 700 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
* ผู้สูงอายุ อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงินเดือนละ 800 บาท
1. มีสัญชาติไทย
* ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท
2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
วิธีการจ่ายเงิน
3. ไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามระเบียบฯ ข้อ 6
องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลราวต้ น จั น ทร์ จะจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ
รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ
ผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
และผู้สงู อายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป
2552 ภายในไม่วันที่ 10 ของเดือน
นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ
- โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สูงอายุ
การสิ้นสุดการได้รบั เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ถึงแก่กรรม (ตาย)
2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสทิ ธิได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
การย้ายที่อยู่อย่างไรเพื่อให้สิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุได้
อย่างต่อเนื่อง
ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็นต้องย้ายที่อยู่ ก่อนที่จะย้ายต้องไปติดต่อ
ทางองค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนที่จะย้ายที่อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการสังคมฯ จะได้แนะนาการย้าย หากผู้สูงอายุแจ้งย้าย
ไม่บอกทางองค์การบริหารส่วนตาบล อาจทาให้ผู้สูงอายุถูกตัดสิทธิ์
การรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ เนื่ อ งจากขาดคุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ฯ
ตามระเบียบ

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
ราวต้นจันทร์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
โทร 055-615480
โทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
088 2667602

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร
การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลราวต้นจันทร์
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เพื่อให้การด าเนิน งานในส่วนที่เกี่ย วกับขั้นตอนและวิ ธี
ปฏิบัติในการขอรับเงินเบี้ยความพิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผล
สูงสุดจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
ให้ผู้พิการนาหลักฐานของคนพิการมาแสดงต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลราวต้นจันทร์ เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
1. บัตรประจาตัวคนพิการตัวจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สุมดเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา 1 ชุด กรณีที่
4. สมุดบัญชีเงินฝากต้องสมัครบัญชีให้เป็นระบบพร้อมเพย์
พร้อมสาเนา 1 ชุด กรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธกส.ประเภทอมทรั พ ย์ ท่ า นใดมี บั ญ ชี ธกส.ประเภทออม
ทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่นลงทะเบียนได้ไม่ต้องเปิดบัญชี
ใหม่ต้องสมัครบัญชีให้เป็นระบบพร้อมเพย์ ให้เรียบร้อยก่อน
มาลงทะเบียน หากผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มี
รายได้น้อย) กับธนาคาร ธกส.แล้ว สามารถใช้บั ญชีนั้ นเพื่ อ
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เลย ไม่ต้องไปเปิด
บัญชีใหม่

กาหนดวัน เวลา สถานที่รับขึน้ ทะเบียน
ทุกวันในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน
จันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลราวต้นจันทร์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ผู้พิการเริ่มรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปหลังจากที่ลงทะเบียน
เพื่อขอรับเบี้ยความพิการแล้ว
การแจ้งความประสงค์ ในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ
- โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคนพิการ
กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทา
หนังสือมอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ คนละ 1 ชุด ติดต่อขอรับ
เอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลราวต้นจันทร์

วิธีการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลราวต้นจันทร์ จะจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ฉบับ 2 พ.ศ.2559

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตาบลราว
ต้นจันทร์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
โทร 055-615480
โทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
088-2667602

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร
การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (600 บาทต่อเดือน)
เป็นเวลา 6 ปี

องค์การบริหารส่วนตาบลราวต้นจันทร์
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี
ปฏิบัติในการขอรับเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลสูงสุดจึงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
ผู้ที่สามารถลงทะเบียน ประกอบด้วย บิดา มารดา หรือ
ผู้ ป กครองเด็ ก ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ใ ห้
หมายความถึงพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็กแรกเกิด ตลอดจนบุคคล
อื่ น ที่ รั บ เด็ ก ไว้ อุ ป การะเลี้ ย งดู ห รื อ ซึ่ ง เด็ ก อาศั ย อยู่ ด้ ว ยและมี
สัญชาติไทย นาหลักฐานมาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตาบลราว
ต้นจันทร์ เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. บัตรประจาตัว บิดา มารดา หรือผู้ดูแลเด็ก ตัวจริง พร้อมสาเนา
1 ชุด
2. ทะเบี ย นบ้ า นบิ ด า มารดา หรื อ ผู้ ดู แ ลเด็ ก ตั ว จริ ง ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สุมดเงินฝากธนาคารใดก็ได้ พร้อมสาเนา 1 ชุด กรณีที่
สมุดบัญชีเงินฝากต้องสมัครบัญชีให้เป็นระบบพร้อมเพย์

พร้อมสาเนา 1 ชุด หากบิดา มารดามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้
มี ร ายได้ น้ อ ย) กั บ ธนาคารใดก็ ไ ด้ แ ล้ ว สามารถใช้ บั ญ ชี นั้ น เพื่ อ
ลงทะเบียนขอรับเงินเด็กแรกเกิดได้เลย ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่
4. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสาเนา 1 ชุด
5. สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมสาเนา 1 ชุด
6. สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด พร้อมสาเนา 1 ชุด
5. สาเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) พร้อมสาเนา 1 ชุด
กาหนดวัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียน
ทุกวันในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน
จันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลราวต้นจันทร์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
-เด็กแรกเกิดจะมีสิทธิรับเงินอุดหนุนได้ จะต้องเป็นผูผ้ ่านเกณฑ์
เฉลี่ยรายได้ทุกคนในครัวเรือนแห่งนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180
วัน ในรอบ 1 ปี ทีผ่ ่านมา โดยนับรวมตัวเด็กด้วยไม่เกิน 3,000
บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือเฉลี่ยรายได้ไม่เกิน 36,000 บาทต่อคน
ต่อปี แต่ไม่นบั รวมลูกจ้างหรือผู้ซึ่งได้อนุญาตให้อาศัยด้วย
-ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม
-ไม่เป็นผูท้ ี่ได้รบั สวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ใน
ความอุปการะจากหน่วยงานของรัฐ

วิธีการจ่ายเงินเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จะต้องเป็นเด็กที่เกิดดังนี้
1. เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560 จ่ายราย
ละ 600 บาท จนเด็กอายุ ครบ 6 ปี
2. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึง 30 กันยายน 2563 จ่ายรายละ 600 บาท ต่อเดือน จนเด็กอายุ
ครบ 6 ปี
กรมกิจการเด็กและเยาชน จะจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
ภายหลังจากที่มีการรับรองตามแบบลงทะเบียนแบบ ดร.01 และ
ดร.02 ครบถูกต้องและผ่านการรับรองจากกานันผู้ใหญ่บ้าน อพม.
หรือ อสม. และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด และผ่านการ
ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน 15 วัน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน
การสิ้นสุดการได้รบั เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1. เด็กมีอายุครบ 6 ปี
2. ถึงแก่กรรม (ตาย)
3. ผู้ยื่นคาขอสละสิทธิ์เป็นหนังสือ
4. ตรวจพบข้อมูลเป็นเท็จ

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
ราวต้นจันทร์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
โทร 055-615480
โทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
088-2667602

