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คํานํา 

  โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปนนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ
การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต เพ่ือสรางระบบคุมครองทางสังคมโดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนใหแกเด็กแรกเกิด        
ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน มีมาตรการใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง นําเด็กเขาสูระบบ
บริการของรัฐ เพ่ือใหเด็กไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการสมตามวัย รวมทั้งเปนหลักประกันให
เด็กไดรับสิทธิดานการอยูรอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร    
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     
ลดความเหลื่อมล้ํา ไมทิ้งใครไวขางหลัง ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560 – 2564) รัฐบาลใหความสําคัญกับการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กมาอยางตอเนื่องตั้งแต
ปงบประมาณ 2559 โดยเริ่มจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใหกับเด็กอายุ 0 - 1 ป คนละ 
400 บาท ตอเดือน ขยายระยะเวลาเปน อายุ 0-3 ป คนละ 600 บาท ตอเดือน โดยเด็กตองอยูในครัวเรือนที่มี
รายไดเฉลี่ยไมเกิน 36,000 บาท ตอคน ตอป ตอมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบ
ใหขยายระยะเวลาใหเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กตั้งแตแรกเกิด - 6 ป  และขยายฐานรายไดไมเกิน 100,000 บาท 
ตอคน ตอป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนไป  
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดขึ้น เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  
ประกอบดวยความเปนมาของโครงการ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ผูมีสิทธิ์ลงทะเบียน วิธีการคํานวณ
รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน การลงทะเบียน การรับรองสถานะของครัวเรือน การประกาศรายชื่อ การคัดคานสิทธิ์   
การบันทึกขอมูลเบื้องตน การตรวจสอบสิทธิ์ การจายเงิน การส้ินสุดสิทธิ์ การติดตามพัฒนาการเด็ก         
ชองทางการติดตอ แผนผังกระบวนงาน พรอมทั้งแบบฟอรม ตลอดจนระเบียบท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้สามารถดาวนโหลด
คูมือ แบบฟอรมไดจากเว็บไซดของโครงการ csg.dcy.go.th 

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยขอขอบคุณ
หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน และดําเนินการรวมกนัเปนอยางดี มา ณ ที่นี้ ไดแก องคการทุนเพ่ือเด็กแหง
สหประชาชาติ (UNICEF) สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงาน กระทรวงสาธารณสุข  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมบัญชีกลาง 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงบประมาณ 

 

       กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
                    พฤษภาคม 2562 
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ภาคผนวก  

1. ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนวาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุน    
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 

2. ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนวาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุน 

เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   

3. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/11675 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได 
       ของกลุมเปาหมายการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

4. บันทึกขอตกลงความรวมมือการบูรณาการความรวมมือการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต    

(กลุมเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/046395 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 

เร่ือง การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนยบาท 

6. คําถาม – คําตอบ    
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สารบัญ (ตอ) 



        คูมือปฏิบตัิงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 
 

 

ความเปนมาของโครงการ 
   โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปนนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผน
บูรณาการการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต เปนการสรางระบบคุมครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการ 
เงินอุดหนุนใหแกเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน เปนมาตรการใหบิดา 
มารดาหรือผูปกครองนําเด็กเขาสูระบบบริการของรัฐ เพ่ือใหเด็กไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเปนหลักประกันใหเด็กไดรับสิทธิดานการอยูรอดและการพัฒนาตาม
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) โครงการน้ีไดดําเนินการมาเปนระยะ ดังนี้  
   ระยะที่ 1 ชวงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
รัฐบาลไดริเริ่มโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ใน
กลุมเปาหมายเด็กที่อยูนอกระบบประกันสังคมในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงตอความยากจน (รายไดครัวเรือน
เฉลี่ยไมเกิน 36,000 บาท ตอคน ตอป) เปนเด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 
โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ตอเดือน เปนเวลา 1 ป เริ่มจายเงินอุดหนุนตั้งแตปงบประมาณ 2559 
   ระยะที่ 2 ชวงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
รัฐบาลมุงเนนการพัฒนาเด็กทุกคนโดยเฉพาะในกลุมเด็กในครอบครัวยากจนและเส่ียงตอความยากจน 
อยางครอบคลุมและตอเนื่อง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ใหขยายเวลาการใหเงินอุดหนุน 
ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป และเพ่ิมวงเงินจาก 400 บาท เปน 600 บาท ตอเดือน และตอมาคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบยกเลิกเงื่อนไขผูมีสิทธิ์ที่ตองไมเปนผูอยูในระบบประกันสังคม 
และเร่ิมตั้งแตปงบประมาณ 2561 รวมทั้งใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
พิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการเชื่อมโยงขอมูลผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียน  
เพ่ือสวัสดิการของรัฐ นํามาใชเปนเกณฑกําหนดคุณสมบัติผูเขารวมโครงการ และปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรองสิทธิ์  
   ระยะที่ 3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับความรวมมือจาก
องคการยูนิเซฟ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัย เพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) และEconomic Policy Research Institute (EPRI) ออกแบบและดําเนินการติดตามประเมินผล
กระทบโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ป 2561 พบวา 
 

 

1คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



  1. เด็กที่ไดรับเงินอุดหนุนมีภาวะโภชนาการท่ีดีกวา และไดรับนมแมเพียงอยางเดียว 
เปนเวลา 6 เดือน มากกวาเด็กท่ีไมไดรับเงินอุดหนุน 

   2. เด็กที่ไดรับเงินอุดหนุนสามารถเขาถึงการบริการสังคม และบริการทางการแพทย
มากกวาเด็กท่ีอยูในครอบครัวที่ไมไดรบัเงินอุดหนุน 
   3. กลุมแมในครัวเรือนที่ไดรับเงินอุดหนุนมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการใชจาย          
ในครัวเรือนมากกวาแมทีไ่มไดรับเงินอุดหนุน เปนการเสริมสรางพลังของสตรี  
   คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาใหเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กตั้งแตแรกเกิด - 6 ป และขยายฐานรายไดของกลุมเปาหมายเปนไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป 
เร่ิมตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนไป ใหกลุมเปาหมายเด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ดังนี้ 

1. เด็กท่ีรับสิทธิ์ในปงบประมาณ 2559 – 2561 รับตอเนื่องจนอายุครบ 6 ป 
2. เด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไมเคยไดรับสิทธิ์ มีสิทธิ์ไดรับเงิน

ตั้งแตปงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ป 
3. เด็กท่ีเกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไดรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ป 
เหตุผลของการขยายฐานรายไดของกลุมเปาหมายการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

เปนครอบครัวที่มีรายไดไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป เนื่องจากสอดคลองกับการใชฐานเกณฑรายได
ของผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ และไมเปนภาระงบประมาณแผนดินมากนัก 
ครอบคลุมเด็กในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงตอความยากจนเพ่ิมขึ้น และไมซ้ําซอนกับสิทธิประโยชนอ่ืน  ๆ 
ของรัฐบาลในปจจุบัน ทั้งนี้ ใหมีกระบวนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยางตอเนื่อง  
   

วัตถุประสงคโครงการ 
1.  เปนการจัดสวัสดิการพ้ืนฐานและเปนหลักประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานใหเด็กแรกเกิด 

ใหไดรับการเล้ียงดูที่มีคุณภาพ 

2.  เปนการคุมครองทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
3.  เปนมาตรการใหพอแมนําเด็กเขาสูระบบบริการของรัฐเพ่ือใหเด็กไดรับการดูแล 

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเปนระบบ 

4.  เพ่ือสงเสริมใหเด็กแรกเกิดและปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญ 
ในการพัฒนาอยางตอเน่ืองในชวงวัยอ่ืน ๆ 

 

ประโยชนที่จะไดรับ 

  เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดถือเปนสวัสดิการพ้ืนฐานในหลายประเทศทั่วโลก 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบานของไทย อาทิ จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ผลการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก  
พบตรงกันวา เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
จากการศึกษาของศาสตราจารย ดร. เจมส เจ เฮคแมน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล พบวา การลงทุนใน
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เด็กเล็กจะไดรับผลตอบแทนในระยะยาวกลับมาถึง 7 เทา และการลงทุนในกลุมเด็กเล็กที่อยูในครอบครัวที่
ยากจนจะไดรับผลตอบแทนระยะยาวถึง 17 เทา ดังนั้น การท่ีประเทศไทยเห็นความสําคัญและลงทุนกับ  
การพัฒนาเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน ผานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ยอมเกิดผลตอบแทนตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังนี้ 

1. ประโยชนตอเด็ก : ผลการศึกษาในหลายประเทศ พบวาเด็กแรกเกิดที่ไดรับเงินอุดหนุน
จะไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพกวากลุมที่ไมไดรับ สามารถเขาถึงบริการของภาครัฐทางสาธารณสุขไดมากกวา 
ไดรับสารอาหารท่ีดีกวา ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้ จะสงเสริมใหเด็กแรกเกิดและปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
เปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาอยางตอเนื่องในชวงวัยอ่ืน ๆ ตอไป  

ผลการศึกษายังพบดวยวา เด็กที่ไดรับเงินอุดหนุนในชวงแรกเกิดจนถึง 6 ป เมื่อเติบโตขึ้น
ถึงวัยเรียนก็จะมีระดับผลการเรียนที่ดีกวาเด็กกลุมที่ไมไดรับเงินอุดหนุน นอกจากนี้ การใหเงินอุดหนุนแกเด็กเล็ก
จะชวยลดความแตกตางของผลการเรียน ระหวางเด็กท่ีเกิดในครอบครัวยากจนและเด็กท่ีอยูในครอบครัวปกติ 
รวมทั้งยังชวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในระยะยาวอีกดวย  

2. ประโยชนตอพอแม ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก : เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
จะชวยแบงเบาภาระคาใชจายในการดูแลเด็ก รวมทั้งเปดโอกาสใหพอแม ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก สามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุขไดมากขึ้น ทําใหมีความรูความเขาใจในการเล้ียงดูและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
ไดอยางถูกตองเหมาะสม  

3. ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ : ผลการศึกษาท่ัวโลกพบวาเด็กที่รับเงินอุดหนุนเม่ือโตข้ึน
จะมีผลการเรียนท่ีดีขึ้นกวากลุมที่ไมไดรับ และนําไปสูระดับรายไดที่สูงขึ้น โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จึงเปนการลงทุนที่คุมคาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเด็กไดเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพ 
เปนกําลังสําคัญและเปนการสรางรากฐานท่ีเขมแข็งในการรวมพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 

 

เด็กแรกเกิดที่มีสทิธิ์ไดรับเงินอุดหนุน 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ไดเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด โดยใหจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหกับผูปกครองที่ดูแลเด็กแรก
เกิดจนอายุครบ 6 ป และอยูในครอบครัวผูที่มีรายไดไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป หรือบิดาและมารดา
เปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1. เด็กที่รับสิทธิ์ในปงบประมาณ 2559 -  2561 (เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 –  
30 กันยายน 2561) ยังคงรับสิทธิ์อยางตอเนื่องจนอายุครบ 6 ป 
   2. เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ที่ไมมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2561     
แตมีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 มีสิทธิ์ไดรับเงินนับตั้งแตปงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ป 
   3. เด็กท่ีเกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไดรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ป 
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                     ดังนั้น เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีสัญชาติไทย  

 2. เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไปจนอายุครบ 6 ป 
  3. ตองไมเปนผูไดรับความชวยเหลือในการเล้ียงดูจากหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรืออยูในความอุปการะของหนวยงานของรัฐหรือเอกชน   
4. ตองอาศัยอยูกับผูปกครองที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย หรืออยูกับบิดาและมารดา 

ที่ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ หรืออยูกับมารดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยไมปรากฏบิดา หรืออยูกับบิดาที่ชอบ
ดวยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและไมปรากฏมารดา 
 
ผูปกครองที่มีสิทธิล์งทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด   

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีสัญชาติไทย 

2. เปนบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะเพ่ือเลี้ยงดูอยางบุตร 
3. เด็กแรกเกิดตองอาศัยรวมอยูดวย 

4. อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย  คือ รายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป 
ผูปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้ 
  1. บิดาและมารดาที่เปนผูเลี้ยงดูเด็กและผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทั้งสองคน บิดาหรือ
มารดาสามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยู โดยในการยื่นลงทะเบียน 
ไมตองมีผูรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 
   2. กรณีมารดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไมปรากฏบิดาหรือบิดาที่ชอบดวยกฎหมาย 
(แมเลี้ยงเด่ียว) และมารดาเปนผูเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองทองถิ่นที่ 
เด็กแรกเกิดอาศัยอยู โดยไมตองมีผูรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 

3. กรณีบิดาโดยชอบดวยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และไมปรากฏมารดา (พอเลี้ยงเดี่ยว) 
และบิดาเปนผูเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เด็กแรกเกิดอาศัยอยู
โดยไมตองมีผูรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 

4. บิดาและมารดาที่เปนผูเลี้ยงดูเด็ก และไมเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทั้งสองคน  
หรือฝายหน่ึงฝายเดียวเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐฝายเดียว บิดาหรือมารดาสามารถยื่นลงทะเบียนไดที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ เด็กอาศัยอยู แตตองมีผู รับรองวาบิดาหรือมารดาผูยื่นลงทะเบียน 
อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย มีรายไดไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป (ดร.02) 
   5. ผูปกครองท่ีไมใชบิดามารดาลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนตองมีผูรับรองจํานวน 2 คน 
โดยไมตองพิจารณาวาผูปกครองที่ยื่นแบบคํารองขอลงทะเบียนจะเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือไม  
แตทั้งนี้ผูปกครองตองยื่นแบบคํารองขอลงทะเบียนในพ้ืนที่ของเด็กแรกเกิดอาศัยอยูในทองที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น 
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        จํานวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือนเด็กแรกเกิด (รวมเด็กแรกเกิดดวย)

  กรณีหญิงตั้งครรภยื่นแบบคํารองขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู
เด็กแรกเกิด สามารถยื่นแบบคํารองขอลงทะเบียน ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ที่หญิง
ตั้งครรภอาศัยอยู เมื่อคลอดบุตรแลวใหยื่นสูติบัตรเด็กแรกเกิดภายใน 30 วัน นับจากวันที่เด็กเกิด หากมีการ
ยื่นหลังกําหนดระยะเวลา ใหนับวันท่ีลงทะเบียนที่ไดรับเอกสารครบถวน และใหดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติกระบวนการตอไป 
 

วิธีการคํานวณรายไดของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายไดนอย 
  ครัวเรือนที่มีรายไดนอย หมายถึง ครัวเรือนเด็กแรกเกิดที่มีรายไดรวมเฉล่ียไมเกิน 100,000 บาท 
ตอคน ตอป ทั้งนี้ ใหนับรวมรายไดในรอบปของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนแหงนั้นที่อยูติดตอกันมา
ไมนอยกวา 180 วัน ในรอบปที่ผานมา 
  รายได หมายถึง รายไดทั้งหมดของครัวเรือน ประกอบดวย (คํานิยามโครงการรายได 
และการกระจายรายไดของครัวเรือน พ.ศ. 2545)  
  (1) คาจางและเงินเดือน เงินรางวัล เงินโบนัส เปนตัน  
  (2) กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอ่ืน ๆ  

(3) รายไดจากทรัพยสิน เชน คาเชาที่ดิน คาลิขสิทธิ์ ดอกเบ้ีย และเงินปนผล  
(4) เงินไดรับเปนการชวยเหลือ บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนการศึกษา  

  (5) รายไดที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก มูลคาของสินคาและบริการท่ีไดรับเปนสวนหนึ่งของคาจาง 
เงินเดือน มูลคาของสินคาหรืออาหารท่ีครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมคาประเมิน คาเชาบานท่ีครัวเรือน
เปนเจาของ) หรือไดรับมาโดยไมตองซ้ือ  

  (6) รายรับที่เปนตัวเงินอ่ืน ๆ เชน เงินไดรับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต เงินรางวัล
สลากกินแบง และรายรับ อ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน  

วิธีการคํานวณรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน  =  รายไดของสมาชิกในครัวเรือนของเด็กแรกเกิดรวมกันทั้งหมด 

 

โดยไมนับรวมรายไดของสมาชิกที่อยูนอยกวา 180 วัน ตอป และไมนับรวมลูกจางทีเ่ปนสมาชิกของครัวเรือน 
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กรณีที่ 1   เด็กแรกเกิดอยูในความอุปการะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย หมายถึงครอบครัวที่มี 
รายไดเฉล่ียของสมาชิกไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ซึ่งเด็กอาจอยูในครอบครัวขยาย 
ดังนี้ 

 มารดา บิดา บุตรอาย ุ 
6 ป 

   เด็ก 
แรกเกิด 

ปู ยา ตา ยาย 

จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู
ดวยกัน 

√ √ -      √ √ √ - - 

รายไดของสมาชิก/เดือน - 12,000 -      √ 10,000 10,000 - - 
รายไดของสมาชิก/ป - 144,000 - - 120,000 120,000   
การคิดคาเฉล่ียตอ
ครัวเรือน 

 

=  =  = 76,800 บาท ตอคน ตอป 
 

   ครอบครัวผูมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน  ในครอบครัวมีสมาชิกที่มีรายได 3 คน คือ บิดา ปู และยา 
ดังนั้น ครอบครัว มีรายไดรวมท้ังหมด 384,000 บาท ตอป เมื่อนํามาหารกับสมาชิกทั้งหมด 5 คน ผลที่ได 
คือ ครอบครัวที่มีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 76,800 บาท ตอคน ตอป ซึ่งไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป 
จึงมีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
 
กรณีที่ 2  เด็กแรกเกิดที่อยูในความอุปการะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย หมายถึงครอบครัวที่มี  
   รายไดเฉล่ียของสมาชิกไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ซึ่งเด็กอาจอยูในครอบครัวขยาย  
   (กรณีนีปู้และยามีบัตรหรือไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐก็ตองคํานวณรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน) ดังนี้ 

 มารดา บิดา บุตรอาย ุ 
6 ป 

   เด็ก 
แรกเกิด 

ปู ยา ตา ยาย 

จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู
ดวยกัน 

- - -      √ √ √ - - 

รายไดของสมาชิก/เดือน - - -      √ 15,000 12,000 - - 
รายไดของสมาชิก/ป - - - - 180,000 144,000   
การคิดคาเฉล่ียตอครัวเรือน  

=  =  = 108,000 บาท ตอคน ตอป 

   ครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน มีสมาชิกที่มีรายได 2 คน คือ ปู กับยา เดือนละ 15,000 บาท 
และ 12,000 บาท ตามลําดับ ดังนั้นครอบครัวมีรายไดรวมทั้งหมด 324,000 บาท ตอป เมื่อนํามาหาร 
กับสมาชิกทั้งหมด 3 คน ผลที่ได คือ ครอบครัวที่มีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน  108,000 บาท ตอคน ตอป  
ซึ่งมีรายไดเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป จึงไมมีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
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กรณีที่ 3 เด็กแรกเกิดอยูกับบิดา และมารดา โดยบิดาหรือมารดามีบัตรสวัสดิการแหงรัฐและอาศัยอยู 
ดวยกันฉันสามีภริยา ยังคงตองมาคิดหารายไดเฉลี่ยครัวเรือน ดังนี้ 

 มารดาไม
มีบัตรฯ 

บิดามีบตัรฯ บุตรอาย ุ 
6 ป 

   เด็ก 
แรกเกิด 

ปู ยา ตา ยาย 

จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู
ดวยกัน 

√  √  -      √ - - - - 

รายไดของสมาชิก/เดือน 15,000 8,000 -      √  - - - 
รายไดของสมาชิก/ป 180,000 96,000 - -     
การคิดคาเฉล่ียตอครัวเรือน  

=  =  = 92,000 บาท ตอคน ตอป 
 

   ครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน มีสมาชิกที่มีรายได 2 คน คือ บิดากับมารดา ดังนั้น
ครอบครัวมีรายไดรวมท้ังหมด 276,000 บาท ตอป เมื่อนํามาหารกับสมาชิกทั้งหมด 3 คน ผลที่ได คือ 
ครอบครัวที่มีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 92,000 บาท ตอคน ตอป ซึ่งมีรายไดไมเกิน 100,000 บาท  
ตอคน ตอป จึงมีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
กรณีที่ 4 มารดาอายุต่ํากวา 18 ป ที่มายื่นขอรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุน ซึ่งไมสามารถ 

ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ มีสมาชิกอาศัยรวมกัน ดังนี้ 
 มารดา บิดา บุตรอาย ุ 

6 ป 
   เด็ก 
แรกเกิด 

ปู ยา ตา ยาย 

จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู
ดวยกัน 

√ √ -      √ √ √ - - 

รายไดของสมาชิก/เดือน - 12,000 -      √ 10,000 10,000 - - 
รายไดของสมาชิก/ป - 144,000 - - 120,000 120,000   
การคิดคาเฉล่ียตอครัวเรือน  

=  =  = 76,800 บาท ตอคน ตอป 

   ครอบครัวผูมีรายได มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน  ในครอบครัวมีสมาชิกที่มีรายได 3 คน  
คือ บิดา ปู และยา ดังนั้น ครอบครัวมีรายไดรวมทั้งหมด 384,000 บาท ตอคน ตอป เม่ือนํามาหาร 
กับสมาชิกทั้งหมด 5 คน ผลที่ได คือ ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน  76,800 บาท ตอคน ตอป  
ซึ่งไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป จึงมีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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การรับรองสถานะของครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย 
แบบท่ี 1 : กรณีทีไ่มตองรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

 1. บิดาและมารดาที่เปนผูเลี้ยงดูเด็กและผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทั้งสองคน บิดาหรือมารดา
สามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยูโดยในการย่ืนลงทะเบียนไมตองมี 
ผูรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 
  2. กรณีมารดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  และไมปรากฏบิดาหรือบิดาที่ชอบดวยกฎหมาย               
(แมเลี้ยงเด่ียว) และมารดาเปนผูเล้ียงดูเด็กแรกเกิด สามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองทองถ่ินที่    
เด็กแรกเกิดอาศัยอยู โดยไมตองมีผูรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 
 3. กรณีบิดาโดยชอบดวยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  และไมปรากฏมารดา (พอเลี้ยงเดี่ยว) 
และบิ ดา เป น ผู เ ล้ี ย งดู เด็ กแรก เ กิด  สามารถยื่ นลงทะ เ บียนไดที่ อ งค กรปกครองส วนท องถิ่ น 
ที่เด็กแรกเกิดอาศัยอยู โดยไมตองมีผูรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 
 

แบบท่ี 2 : กรณีที่ผูย่ืนคํารองขอลงทะเบียนและตองมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  มีดังนี้ 
1) มารดาและบิดาไมถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด 

2) มารดาหรือบิดา ที่ไมไดถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด หรือหญิงต้ังครรภ
ที่ไมไดถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  

3) ผูปกครองที่ไมใชมารดาหรือบิดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูเด็กอยางบุตร
และอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด  

4) มารดาซึ่งเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตบิดาไมไดเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
และอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด 

5) บิดาซ่ึงเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตมารดาไมไดเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
และอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด 
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ผูรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย ไดแก 
   (1) ผูรับรองคนท่ี 1 
 (ก) ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ใหหัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประจําสํานักงานเขต หรือประธานชุมชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) 
หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เปนผูรับรอง 
 (ข) ในพ้ืนที่เขตเมืองพัทยา ใหประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา 
หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.)  เปนผูรับรอง 
 (ค) ในพ้ืนที่เขตเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ใหกํานัน หรือผูใหญบาน  
หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
หรือประธานชุมชน เปนผูรับรอง 

 บทบาทหนาที่ของผูรับรองคนที่ 1 
1. ผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ของผูรับรองจริง 
2. เด็กแรกเกิดอาศัยอยูในครัวเรือนของผูปกครองท่ียื่นขอรับสิทธิ์จริง 

   (2) ผูรับรองคนท่ี 2 
 (ก) ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตหรือขาราชการที่ผูอํานวยการเขต
มอบหมาย เปนผูรับรอง 
 (ข) ในพ้ืนที่เขตเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยา หรือขาราชการท่ีปลัดเมืองพัทยา
มอบหมาย เปนผูรับรอง 
 (ค) ในพ้ืนที่เขตเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดเทศบาลหรือขาราชการ 
ที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือขาราชการที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย เปนผูรับรอง 

บทบาทหนาที่ของผูรับรองคนท่ี 2 
1. ผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ของผูรับรองจริง 
2. เด็กแรกเกิดอาศัยอยูในครัวเรือนของผูปกครองท่ียื่นขอรับสิทธิ์จริง  
3.   ผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนอยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอยจริง  

กรณีผูรับรองที่ 1 และคนท่ี 2 หรือผูรับรองคนท่ี 2 ไมรับรอง ใหหัวหนาบานพักเด็กและครอบครัว 
เปนผูรับรอง สามารถดําเนินการ ดังนี้ 
 

 กรณีท่ีผูรับรองดังกลาว ไมรับรอง ขอใหผูรับรองคนน้ัน ระบุสาเหตุการไมรับรองดังกลาว 
 ใหผูปกครองของเด็กแรกเกิดแจงความประสงคขอใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาใหการรับรองสถานะของครัวเรือนผูปกครอง ไดที ่
  1) กรุงเทพมหานคร ใหยื่นคํารองที่บานพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร  
  2) ในจังหวัดอ่ืน      ใหยื่นคํารองที่บานพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้น 

 เมื่อบานพักเด็กและครอบครัวตรวจสอบและรับรองหรือไม ใหแจงผลไปท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทราบเพ่ือดําเนินการตอไป   
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การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ณ ที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เชน ที่ทําการกํานัน หรือผูใหญบาน เปนตน  
ถามีรายชื่อผูมีสิทธิ์ที่ใหบานพักเด็กและครอบครัวรับรอง ก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายชื่อนั้นดวย 
   
 

การคัดคานสิทธิ์ 
   1. ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองคัดคานประกาศรายช่ือ คือ  

1.1 บุคคลผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูปกครองเด็กแรกเกิดที่ยื่นคํารองขอลงทะเบียนรับสิทธิ์  
     เงินอุดหนุน 
1.2 ตองยื่นภายใน 15 วันนับแตวันที่ประกาศ 
1.3 ตองยื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยื่นคําขอลงทะเบียน  
 

   2. ผูมีอํานาจพิจารณากรณีมีผูคัดคาน ใหผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา 
ปลัดเทศบาล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาคํารองขอคัดคาน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับคํารอง
ขอคัดคาน และใหมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี  
  2.1 กรณียกคํารองคัดคาน หมายถึง รายชื่อในประกาศยังคงเปนผูมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล โดยใหเก็บสําเนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
พรอมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    2.2 กรณีคํารองคัดคานมีเหตุผลรับฟงได หมายถึง มีการถอนชื่อ หรือเพ่ิมรายชื่อ        
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการดังนี้ 

  1) ถามีการถอนรายชื่อ ใหแจงใหผูมีสิทธิ์ทราบพรอมทั้งเหตุผล  
                              2) ถามีการเพ่ิมรายชื่อ ใหประกาศรายชื่ออีกครั้ง และบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
ฐานขอมูลตอไป โดยใหเก็บสําเนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์พรอมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนไวที่  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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การบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล 
   1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูลของผูปกครองท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยบันทึกขอมูล
เขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหถูกตองครบถวน อาจใชขอมูลสวนบุคคล
ของผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์ จากบัตรประจําตัวประชาชนมาใชไดโดยใชเคร่ืองอานบัตร 
Smart Card Reader * ดังนี้ 

1) บิดาและมารดามีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ บันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามแบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของ
ครัวเรือน (ดร.02) สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ใหครบถวน 

 2) กรณีมารดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไมปรากฏบิดาหรือบิดาที่ชอบดวยกฎหมาย 
(แมเลี้ยงเดี่ยว) บันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู เด็กแรกเกิด 
ตามแบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) สวนที่ 3 และสวนที่ 4 

ใหครบถวน 

 3) กรณีบิดาโดยชอบดวยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และไมปรากฏมารดา 
(พอเลี้ยงเดี่ยว) บันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตามแบบคํารอง
ขอลงทะเบียน (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ใหครบถวน 

 4) บิดาและมารดาไมเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทั้งสองคน หรือฝายหน่ึงฝายเดียว
เปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐฝายเดียว บันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดตามแบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ใหครบถวน 

 5) กรณีผูปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด บันทึกขอมูล 
เขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตามแบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) 
และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ใหครบถวน 

         

 

 
 
 
 

 

 

 

 
         * การใชเครื่องอานบัตร Smart Card Reader เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ 
ที่หนวยรับลงทะเบียนในพ้ืนที่ และสามารถปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการเขียน การอาน 
และการบันทึกชื่อ - สกุล วันเดือนปเกิด และเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูลงทะเบียน 
ที่ผิดพลาดได 
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  2. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูล เขาสูระบบเสร็จเรียบรอยแลว ใหแจง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพ่ือตรวจสอบขอมูลครบถวนและพิจารณาใหความ
เห็นชอบ กอนที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแจงใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ดําเนินการตอไป 

     กรณีกรุงเทพมหานคร เมื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบเสร็จเรียบรอยแลว ใหแจงกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนดําเนินการตอไป 

  3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บสําเนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์และเอกสารประกอบ    
การลงทะเบียนไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนหนวยรับลงทะเบียน 

  4. ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาตรวจสอบขอมูล และอนุมัติใหผูปกครองที่มีสิทธิ์
รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และจัดสงขอมูลใหกรมบัญชีกลางเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

การตรวจสอบสิทธิ์ 

การตรวจสอบสิทธิ์วามีคุณสมบัติครบถวนหรือไม และผลการจายเงินอุดหนุน  ผูลงทะเบียน 

สามารถตรวจสอบไดท่ี 
        กรุงเทพมหานคร ใหผูยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ได  ณ สํานักงานเขตท่ีลงทะเบียน  
         ในจังหวัดอ่ืน      ใหผูยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ได ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีลงทะเบียน  

        ศูนยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) 
    เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

   โทร.0 2255-5850 – 7 ตอ 121, 122, 123 และ 147 หรือ 0 2651 – 6534 

  
  

การจายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

   1. การจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหจายในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน 

   2. กลุมเปาหมาย 

    2.1 เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
และบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองไดมายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ในอัตราเดือนละ 600 บาท นับตั้งแตวันที่เด็กเกิด หากไมไดลงทะเบียน
ภายในปงบประมาณ 2562 จะไดรับเงินนับตั้งแตวันที่ลงทะเบียน ในอัตราเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ป 
  สําหรับเด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ใหจายในอัตราเดือนละ 600 บาท 
นับตั้งแตเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ป 
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    2.2 เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
ที่ไมมีสิทธิ์กอนระเบียบนี้ใชบังคับ และบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองไดมายื่นขอรับสิทธิ์  ใหจายในอัตรา
เดือนละ 600 บาท นับตั้งแตเดือนท่ียื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ป 
    2.3 เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน กอนระเบียบนี้ใชบังคับยังคงมีสิทธิ์ 
รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตอไป ในอัตราเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ป 
    2.4 เด็กแรกเกิดทีม่ีอายุเกินสามป กอนระเบียบใชบังคับ ยังคงมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอยางตอเน่ืองตั้งแตเด็กแรกเกิดอายุสามปเปนตนไป ในอัตราเดือนละ 600 บาท 
จนมีอายุครบ 6 ป  
   3. กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่แจงไวในแบบ ดร.01 กรณีจายเปนเงินสด
จะพิจารณาเปนเฉพาะรายโดยใหอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผูวาราชการจังหวัด เปนผูพิจารณา
แลวแตกรณี 
   4. ถามีการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีผูรับเงิน  
  ใหยื่นคํารองไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว 
  มีหลักฐานในการเปนผูอุปการะเลี้ยงดูเด็กอยางบุตรจริง  
   สงใหหนวยรับลงทะเบียน เพ่ือสงใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง  
     หากพบวาเปนไปตามคํารองขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลใหกับผูซึ่งอุปการะเล้ียงดูเด็กน้ันเปนผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 

 

การสิ้นสุดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

  การสิ้นสุดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดในกรณี ดังตอไปน้ี 

1) เด็กแรกเกิดอายุครบ 6 ปบริบูรณ 
2) เด็กแรกเกิดถึงแกความตาย 
3) ยื่นคําขอสละสิทธิ์เปนลายลักษณอักษร  
4) ตรวจพบขอมูลอันเปนเท็จ 

5) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้ หมายถึง ไมอยูในคุณสมบัติตามขอ 4 ในระเบียบ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562   
    กรณีท่ีมีการตรวจพบขอมูลเปนเท็จหรือขาดคุณสมบัติ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระงับ
สิทธิ์การจายเงิน และตรวจสอบขอเท็จจริง ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาขอมูลเปนเท็จ ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นแจงใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทราบ และสงขอมูลใหกรมกิจการ 
เด็กและเยาวชนตอไป 
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  กรณีที่มีการตรวจสอบแลวพบวามีขอมูลไมถูกตอง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข
ขอมูลในระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดใหถูกตอง และแจง ใหสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพ่ือตรวจสอบขอมูลกอนจัดสงใหกรมกิจการเด็ กและเยาวชน
พิจารณาอนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิ์ตอไป 
  สําหรับในกรุงเทพมหานคร กรณีที่มีการตรวจพบขอมูลเปนเท็จหรือขาดคุณสมบัติ  
ใหสํานักงานเขตระงับสิทธิ์การจายเงิน และตรวจสอบขอเท็จจริง ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาขอมูลเปนเท็จ     
ใหสํานักงานเขตแจงใหกรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบตอไป  
  กรณีที่มีการตรวจสอบแลวพบวามีขอมูลไมถูกตอง ใหสํานักงานเขตแกไขขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดใหถูกตอง และจัดสงขอมูลใหกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนพิจารณาอนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิ์ตอไป 
 
 

 

 

การติดตามพัฒนาการเด็ก 
   ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู
เด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 หมวด 5 ใหมีการติดตามพัฒนาการเด็ก โดยใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด บานพักเด็กและครอบครัว และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประสานความรวมมือกับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (อพม.) ติดตามการรับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดีของเด็กตามชวงอายุที่กําหนด  
ทุกครั้ง โดยใหผูปกครองตองนําสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  (สมุดสีชมพู) แสดงตอเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทอง ถ่ิน เปนประจําทุกป เ พ่ือใหมีการติดตามพัฒนาการเด็กไปในทิศทางเดียวกัน  
ใหมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบการรับบริการทางการแพทย โดยดูจากสมุดบันทึก
สขุภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพู) 
  2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาขอมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 4 ประเด็น คือ 
 1) การฝากครรภ 
 2) การจุดกราฟนํ้าหนัก และสวนสูงของเด็ก 
 3) การไดรับวัคซีน 
 4) ตารางพัฒนาการเด็ก     
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           3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นกรอกขอมูลตามแบบประเมินสุขภาพแมและเด็กและครอบครัว 
1) กรณีท่ีผูปกครองบันทึกขอมูลในขอ 2 ไมครบถวน ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.) หรือบานพักเด็กและครอบครัว ลงพ้ืนที่เยี่ยมบานและ
แนะนําใหมารดา บิดา หรือผูปกครองบันทึกขอมูลใหครบถวน  

2) ใหเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสัมภาษณเพ่ือประเมินครอบครัว  
4. เจาหนาที่ตองใหผูปกครองนําสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพู) กลับไปเพ่ือ

บันทึกสุขภาพแมและเด็กดวยตนเองตอไป 
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงแบบ ดร.09 ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยจังหวัด กรณีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานเขตสงใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
เพ่ือดําเนินการตอไป 

6. กรณีพบวาเด็กอยูในครอบครัวที่เสี่ยง อาจจะไมปลอดภัย ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แจงเรื่องเพ่ือใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือบานพักเด็กและครอบครัวเพ่ือ
ดําเนินการคุมครองเด็กโดยดวน 
 
 

ชองทางการติดตอ 
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 

เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต www.dcy.go.th 
2. ศูนยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) 

เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร.0 2255-5850-7  ตอ 122,123,147 หรือ 02 651 - 6534 หรือเว็บไซต csg.dcy.go.th 

3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น : สํานักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  
5. ศูนยชวยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 
6. ศูนยดํารงธรรม โทร. 1567 

   เมื่อหนวยรับรองเรียน ตามขอ 3, 4, 5, และ 6 ไดรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะแลว  
ใหประสานขอมูลไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด เพ่ือบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด และดําเนินการตาม  
แตกรณีตอไป 
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การลงทะเบียน 

[ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ] คัดกรองคุณสมบัติ 
1. กรณีไมตองมีผูรับรอง(มารดาหรือบิดาเปนผูมีสิทธิ์ไดรับเงิน) 

− บิดาและมารดาเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
− กรณมีารดาเลีย้งเดี่ยว หรือบิดาเลี้ยงเดียวเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
 

2. กรณีตองมีผูรับรอง 
− มารดาและบิดา ไมเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและอาศัยอยู
กับเดก็แรกเกิด 

− มารดาหรือบิดา ไมเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและอาศัยอยู
กับเดก็แรกเกิด 

− ผูปกครองท่ีไมใชมารดาหรือบิดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐซ่ึง
อุปการะเล้ียงดูเด็กอยางบุตรและอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด 

− มารดาซ่ึงเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตบิดาไมไดเปนผูถือ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐและอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิดและอาศัยอยู
กับเดก็แรกเกิด 

− บิดาซ่ึงเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตมารดาไมไดเปนผูถือ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ และอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิดและอาศัยอยู
กับเดก็แรกเกิด 

ผูลงทะเบียน มาลงทะเบยีน 

[ ผูลงทะเบียน ] กรอกเอกสารในแบบลงทะเบียนดวยตัวเองและแนบ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

[ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ] สอบขอเท็จจริงวามีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑและเอกสารครบถวน 

แผนผังกระบวนงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

[ ผูลงทะเบียน ] 

ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ  ห รื อ
มารดาของเด็กแรกเกิด
หรือบิดาของเด็กแรก
เกิด หรือผูปกครองของ
เด็กแรกเกิด 

การคนหากลุมเปาหมายมาลงทะเบียน 

โดยความรวมมือของ อสส. อพม. 
อสม. กํานัน  ผูใหญบาน อปท. 
รพ. ฯลฯ ประชาสัมพันธนโยบาย 
และคนหากลุ ม เป าหมายมา
ลงทะเบียน 

 
อปท. หรือ สาํนักงานเขต. บันทกึขอมูลตามแบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) และแบบรับรองสถานครัวเรือน (ดร.02) 

ของผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เขาสูระบบฐานขอมูลใหถูกตองครบถวน 

กรมบัญชีกลาง 
โอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิ ์

ศดร. ดําเนินการตรวจสอบ 
และอนุมัติขอมูลผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนฯ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สงขอมูลให 
กรมการปกครอง  กรมบัญชีกลาง 

ศดร. ตรวจสอบการนาํเขา 
และผลการจายเงินรายบุคคล 

พมจ. ดําเนินการตรวจสอบและนําสง
ขอมูลใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สาํนักงานเขต ศดร. และ พมจ. 
ตรวจสอบขอมูลผลการจายเงินรายบุคคล 

กําหนดวนัเดือนปี ทสีง่ข้อมลูการเบิกจา่ยเป็นไปตามปฏิทินการเบิกจา่ยทีกรมบญัชีกลางกําหนด 

ผูรับรองคนที่ 1 

ผูรับรองคนที่ 2 

กรณีไมมีผูรับรอง 
บพด. เปน 
ผูรับรอง 

[ หนวยงานรับลงทะเบยีน ] ประกาศรายช่ือผูขอรับสิทธิ์ เปนเวลา 15 วัน 

ไมมีผูคัดคาน มีผูคัดคาน 

- ผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร 
- ปลัดเทศบาล, อบต., พัทยา 
  เปนผูพิจารณาภายใน 15 วัน  
  นับตั้งแตวันที่รับคํารองและมีคําสั่งโดยเร็ว 

คํารองมีเหตุผล 

รายชื่อที่ประกาศยังคงมีสิทธิ์
รับเงินอุดหนุน 

[ หนวยงานรับลงทะเบียน ] เก็บเอกสาร
ประกอบการลงทะเบียน พรอมสําเนา
ประกาศรายชื่อ 

ยกคํารอง ถอนชื่อ เพิ่มชื่อ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แจงใหผูมีสิทธิ์ทราบ 
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แบบคํารองขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ปงบประมาณ ……… 
 
 

หนวยงานรับลงทะเบียน     
วันที ่      เดือน     พ.ศ.   

1. ประเภทผูลงทะเบียน (เลือกเพียง 1 ประเภท) 
1.1  บิดา 

      โสด    สมรสอยูดวยกัน   สมรสแยกกันอยู 
1.2  มารดา  

      โสด    สมรสอยูดวยกัน   สมรสแยกกันอยู 
1.3  ผูปกครอง ความสัมพันธกับเด็กแรกเกิด 

      ปู              ยา                    ตา          
      ยาย           อื่น ๆ ระบุ………………………………………..      

1.4  หญิงต้ังครรภ หรือมารดาของเด็ก 
      โสด    สมรสอยูดวยกัน   สมรสแยกกันอยู 
      ลงทะเบียนขณะตั้งครรภ  กําหนดคลอด    จํานวนบุตร             คน 

     2.  ขอมูลผูลงทะเบียน     เปนผูลงทะเบียนตามโครงการเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ   เปนผูประกันตนกองทุนประกันสังคม 
      2.1  ชื่อ-นามสกุล ผูลงทะเบียน  
 เด็กชาย เด็กหญิง  นาย นาง นางสาว         
 2.2 เกิดเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ป 
 2.3 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
 2.4 สัญชาติ   ไทย       อื่น ๆ ระบุ ………………….. 
   2.5 ศาสนา   พุทธ    คริสต  อิสลาม       อื่นๆ (ระบุ)    
 2.6 ที่อยูตามทะเบียนบาน  

     บานเลขท่ี หมูที่ อาคาร/ตึก  ช้ัน เลขท่ีหอง  หมูบาน    
     ตรอก/ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง     
     อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

       โทรศัพทบาน  -  -    โทรศัพทมือถือ   -  -    
 2.7 ที่อยูปจจุบัน   ใชที่อยูตามทะเบียนบาน 

    บานเลขท่ี หมูที่ อาคาร/ตึก  ช้ัน เลขท่ีหอง  หมูบาน    
    ตรอก/ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง     
    อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย    
    โทรศัพทบาน  -  -   โทรศพัทมือถือ   -  -     
 
 
  

แบบ ดร.01 
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   2.8 การศกึษา 
      ไมไดรับการศึกษา  
      กําลังศึกษา                    

       ประถมศึกษา       มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กศน. 
       ปริญญาตร ี       ปริญญาโท   ปริญญาเอก        

                จบการศึกษา (สงูสุด) 
         ประถมศึกษา       มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กศน. 
       ปริญญาตร ี       ปริญญาโท   ปริญญาเอก         

 2.9 อาชีพ (เลือกเพียงอาชีพหลัก 1 อาชีพ) 
    ไมไดประกอบอาชีพ 

    ไมมีอาชีพ (วางงาน)      แมบาน เลี้ยงบตุรอยูบาน     นักเรียน   นักศึกษา       
        ประกอบอาชีพ 

    เกษตรกรรม เชน ทําไร ทํานา ทําสวน ประมง เลี้ยงสตัวน้ํา เปนตน 
    สวนตัว เชน เปดรานเสริมสวย ชางตัดผม นวดแผนโบราณ รับซื้อของเกา เก็บของเกา เปนตน 
    รับจาง เชน กรรมกร คนงานกอสราง พนักงานทําความสะอาด รับจางกรีดยาง ครูสอนศาสนา ผูชวยพยาบาล เปนตน 
    อื่น ๆ 

  2.10 จํานวนสมาชิกของครัวเรือนทั้งหมด    คน (นับรวมเด็กแรกเกิดดวย) 
 

 3. ขอมูลเด็ก (ตามสูติบัตร)   
  3.1 สํานักทะเบียน          
  3.2 เลขประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  
  3.3 ช่ือ - นามสกุล เด็กชาย   เด็กหญิง          
  3.4 สถานท่ีเกิด       
  3.5 เกิดเมื่อวันที ่  เดือน  พ.ศ.  
  กรณีเปนเด็กแฝดใหกรอกขอมลู ตามขอ 3.6 – 3.13  ตามลําดับ 
          แฝดคนท่ี 2  
  3.6 เลขประจําตัวประชาชน    -  -  -  -  
 3.7 ช่ือ - นามสกุล เด็กชาย   เด็กหญิง        
 3.8  สถานท่ีเกิด     
 3.9 เกิดเมื่อวันที ่  เดือน  พ.ศ.  
  แฝดคนที่ 3  
  3.10 เลขประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  
 3.11 ช่ือ - นามสกุล เด็กชาย   เด็กหญิง        
 3.12 สถานท่ีเกิด     
 3.13 เกิดเมื่อวันที ่  เดือน  พ.ศ.  
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           3.14 ที่อยูตามทะเบียนบาน  
     บานเลขท่ี หมูที่ อาคาร/ตึก  ช้ัน เลขท่ีหอง  หมูบาน    
     ตรอก/ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง     
     อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย         

 3.15 ที่อยูปจจุบัน   ใชที่อยูตามทะเบียนบาน        ใชที่อยูผูทะเบียน 
    บานเลขท่ี หมูที่ อาคาร/ตึก  ช้ัน เลขท่ีหอง  หมูบาน    
    ตรอก/ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง     
    อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

     
  4. ขอมูลมารดา     เปนผูลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ       เปนผูประกันตนกองทุนประกันสังคม 
  4.1 ช่ือ-นามสกุล เด็กหญิง   นาง นางสาว   
  4.2 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -    
  4.3 อายุ.......ป          
  4.4 สัญชาติ................ 
  4.5 ความสัมพันธกับผูลงทะเบียน โปรดระบุ................................................ 

 4.6 อาชีพ (เลือกเพียงอาชีพหลัก 1 อาชีพ) 
     ไมไดประกอบอาชีพ 

                 ไมมีอาชีพ (วางงาน)      แมบาน เลี้ยงบุตรอยูบาน      นักเรียน      นักศึกษา        
    ประกอบอาชีพ 

                เกษตรกรรม เชน ทําไร ทํานา ทําสวน ประมง เลี้ยงสตัวน้ํา เปนตน 
               สวนตัว เชน เปดรานเสริมสวย ชางตัดผม นวดแผนโบราณ รับซื้อของเกา เก็บของเกา เปนตน 
              รับจาง เชน กรรมกร คนงานกอสราง พนักงานทําความสะอาด รับจางกรีดยาง ครูสอนศาสนา ผูชวยพยาบาล เปนตน 
              อื่น ๆ ระบุ ………………….. 
5. ขอมูลบิดา    เปนผูลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ   เปนผูประกันตนกองทุนประกันสังคม  

                         ไมปรากฏบิดา 
 5.1 บิดาช่ือ – นามสกลุ  เด็กชาย    นาย        
 5.2 เลขประจําตัวประชาชน - - - -     
 5.3 อาย ุ  ป  
 5.4 สัญชาต ิ   
  5.5 ความสัมพันธกับผูลงทะเบียน โปรดระบุ................................................  
  5.6 อาชีพ (เลือกเพียงอาชีพหลัก 1 อาชีพ) 
    ไมไดประกอบอาชีพ 

                  ไมมีอาชีพ (วางงาน)      แมบาน เลี้ยงบุตรอยูบาน      นักเรียน      นักศึกษา       
    ประกอบอาชีพ 

                  เกษตรกรรม เชน ทําไร ทํานา ทําสวน ประมง เลีย้งสัตวน้ํา เปนตน 
                  สวนตัว เชน เปดรานเสริมสวย ชางตัดผม นวดแผนโบราณ รับซื้อของเกา เก็บของเกา เปนตน 
                  รับจาง เชน กรรมกร คนงานกอสราง พนักงานทําความสะอาด รบัจางกรีดยาง ครูสอนศาสนา ผูชวยพยาบาล เปนตน 
                  อื่น ๆ ระบุ ………………….. 

 
 
 
 
 

ตรอก/ซอย

ตรอก/ซอย

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................................
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6. ชองทางการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( เลือกเพียง 1 ธนาคาร) 

 ประเภทบัญชีที่สามารถใชในการโอนเงินอุดหนุน ไดแก บัญชีออมทรัพย สะสมทรัพย เงินฝากเผื่อเรียก  (บัญชีฝากประจํา ออมทรัพยพิเศษ        
 ออมทรัพยที่มีเงื่อนไข ไมสามารถใชรับเงินอุดหนุนได) 
  ธนาคารกรุงไทย ประเภทบญัชี ออมทรัพย เทาน้ัน   

 
    ธนาคารออมสิน  ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรยีก  เทานั้น 

ชื่อบัญชี......................................................................เลขท่ีบัญชี  -  -  -    
เลขประจําตัวประชาชนเจาของบัญชี  -  -  -  -  

 
 

 

   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ประเภทบัญชี ออมทรัพย  เทานัน้ 

ชื่อบัญชี..................................................................เลขท่ีบัญชี  -  -  -  -    
เลขประจําตัวประชาชนเจาของบัญชี  -  -  -  -  

 

     ธนาคารผูกพรอมเพย PromptPay สําหรับผูที่ผูกบัญชีพรอมเพยดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบัญชีเทานัน้ 

 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 บจก. ธนาคารออมสิน 

 บมจ. ธนาคารทหารไทย 

 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
        บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

 บจก. ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด 
 บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 

 บมจ. ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด 
 บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 
 บมจ. ธนาคารทิสโก 

 บมจ. ธนาคารธนชาต 

 บจก. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 บจก. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

เลขประจําตัวประชาชนเจาของบัญชี  -  -  -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อบัญชี.................................................................................เลขท่ีบัญชี  -  -  -    
เลขประจําตัวประชาชนเจาของบัญชี  -  -  -  -  

สหกรณการเกษตร
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7. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังน้ี (สําหรับเจาหนาท่ี) 
   แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)  
  แบบรับรองสถานะของครัวเรอืน (ดร.02)  
             สําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
  บัตรประจําตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ/มารดา  
  บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาเด็กหรือผูปกครอง  
  สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาที่ปรากฏช่ือหญิงตั้งครรภ) 
  สําเนาสตูิบัตรเด็กแรกเกิด (ยืน่หลังคลอด) 
  สําเนาหนาแรกของสมุดบญัชีเงินฝากของผูที่จะรบัเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (บัญชีธนาคาร) 
   
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารที่ไดยื่นนี้เปนความจริงทุกประการ  และยินยอมให เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ขาพเจาแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ยินยอมใหนําขอมูลในบัตรประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใชเพื่อตรวจสอบสถานะ
บุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลทางการเงินและทรัพยสิน หากขอความและเอกสารท่ียื่นเรื่องนี้เปนเท็จ ขาพเจายินยอม 
คืนเงินในสวนที่รับไปโดยไมมีสิทธิ์ หรือยินยอมใหหักจากสวัสดิการอ่ืน หรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจาได ในการนี้
ขาพเจายินดีรับขอมูลขาวสารเพ่ือสงเสริมสุขภาพของแมและเด็กผานชองทางตาง ๆ 

 
 
 
 

(ลงช่ือ).....................................................................ผูลงทะเบียน     (ลงช่ือ)....................................................................ผูรับลงทะเบยีน 
 (.............................................................................)  (.........................................................................) 
วันท่ีลงทะเบียน......................................................................      ตําแหนง.......................................................................... 
           วันท่ีลงทะเบียน............................................................... 
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 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 
ตารางแสดงจํานวนสมาชิกและรายไดของครัวเรือน 

 
 

 
ลําดับที ่ เลขประจาํตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล อายุ ความสัมพันธกับเด็ก อาชีพ รายได 
     
       
       
       
       
       
       
       

 

จํานวนสมาชิกของครัวเรือนท้ังหมด    คน (นับรวมเด็กแรกเกิดดวย) 
รายไดรวมของครัวเรือน     บาท/ป            
รายไดเฉลี่ย      บาท/คน/ป   

ขาพเจาขอรับรองวาสถานะของครัวเรือนของขาพเจาเม่ือคํานวณแลวมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ขาพเจาตกลงยินยอม
ใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และยินยอมใหหนวยงานของรัฐรองขอสอบถามและใชขอมูลสวนบุคคล 
ในบัตรประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใช เพื่อประโยชนในการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการตามโครงการ หากขอมูลขางตนไมถูกตอง
ตรงความเปนจริง ขาพเจาตกลงยินยอมใหระงับสวัสดิการและประโยชนอ่ืน ๆ รวมทั้งคืนเงินท่ีไดรับ 
 

ลงช่ือ .............................................................................ผูลงทะเบียน 

      (..............................................................................)              
        วันท่ีลงทะเบียน............................................................................. 
 
 

                                                                 ลงช่ือ..............................................................................เจาหนาท่ีรับขอมูล 
 (..............................................................................) 
                                                                ตําแหนง............................................................................. 

                                                   

หมายเหตุ : การคํานวณรายไดเฉลี่ยคํานวณจากรายไดรวมของครัวเรือน หารดวยจํานวนสมาชิกทั้งหมดของ ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนแหงนั้น  
โดยนับรวมรายไดในรอบปของสมาชิกทุกคนท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนแหงน้ันติดตอกันมาไมนอยกวา 180 วันในรอบ 1 ปท่ีผานมา โดยใหนับรวม
เด็กแรกเกิดดวย ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนมีความสัมพันธเปนเครือญาติโดยสายโลหิตหรืออยูกินดวยกันฉันสามีภริยา หรือดวยเหตุอื่น 
ตามกฎหมาย แตไมนับรวมผูซึ่งเปนลูกจางหรือผูซึ่งไดอนุญาตใหอยูอาศัยดวย 

 สวนที่ 1 : ผูลงทะเบียน 
               (กรณีตางดาวที่มบีัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย) สามารถกรอกขอมลูตามแบบฟอรมได 

แบบ ดร.02 
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ขอมูลผูรับรองคนท่ี 1    (กรุณาเขยีนตัวบรรจง) 
 

ขาพเจา นาย นาง นางสาว ............................................................ นามสกลุ...................................................................... 
ตําแหนง ................................................................................. สังกัดหนวยงาน ...................................................................................  
โทรศัพท.................................................................... 
            รับรอง  ผูลงทะเบียนอาศัยอยูในพ้ืนท่ีผูรับรอง เด็กแรกเกิดอาศัยอยูในครัวเรือนของผูปกครองที่ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิ 
           ไมรับรอง เนื่องจาก........................................................................................................................................  

(ลงช่ือ)..................................................................ผูรับรองคนท่ี 1     
        (................................................................)    
ตําแหนง.............................................................. 
          วันท่ี...................................................... 

หมายเหตุ : มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและรับรองวาผูที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีของผูรับรอง  
และเด็กแรกเกิดอาศัยอยูในครัวเรือนของผูปกครองท่ียื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกดิ 

ขอมูลผูรับรองคนท่ี 2   (กรุณาเขยีนตัวบรรจง) 
 

ขาพเจา นาย นาง นางสาว ............................................................ นามสกลุ...................................................................... 
ตําแหนง ................................................................................. สังกัดหนวยงาน ...................................................................................  
โทรศัพท.................................................................... 
            รับรอง   ผูลงทะเบียนอาศัยอยูในพื้นที่ผูรับรอง   
                           เด็กแรกเกิดอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูปกครองท่ียื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                               ที่อยูครัวเรือนที่มีรายไดนอย 
            ไมรับรอง เนื่องจาก..................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)..................................................................ผูรับรองคนท่ี 2     
        (................................................................)    
ตําแหนง.............................................................. 
          วันที่...................................................... 

หมายเหตุ : มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและรับรองวาผูที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่ของผูรับรอง  
              และเด็กแรกเกิดอยูในความอุปการะเล้ียงดูของผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย 

กรณีผูรับรองคนท่ี 1 และคนที่ 2 ไมรับรอง (หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัว) (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
 

ขาพเจา นาย นาง นางสาว ............................................................ นามสกลุ...................................................................... 
ตําแหนง ................................................................................. สังกัดหนวยงาน ................................................................................... 
โทรศัพท.................................................................... 
            รับรอง  ผูลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ 
            ไมรับรอง เนื่องจาก...................................................................................................................................... 

                                                         (ลงช่ือ)..................................................................หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัว     
                                                                 (................................................................)    
                                                         ตําแหนง............................................................... 
                                                                 วันท่ี........................................................... 
หมายเหต ุ: มีอํานาจหนาที่ในการรับรอง กรณีผูรับรองคนที่ 1 หรือคนท่ี 2 ไมรับรอง โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติใหตรงตามระเบยีบ หลักเกณฑ 

สวนที่ 2 : ผูรับรอง 

24 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



สวนที่ 4 : ผลการพิจารณาการลงทะเบียน  
 

  
 
              เปนผูปกครองท่ีมีสิทธิร์ับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ทีไ่ดปดประกาศ 15 วันแลว  

ตามประกาศ...........................     เลขท่ี..........................ลงวันท่ี........................................... ลําดับที่.........................  
 

  
 

(ลงช่ือ).........................................................................เจาหนาทีร่ับลงทะเบียน 
       (.........................................................................) 
 ตําแหนง..................................................................... 
          วันท่ี .............................................................. 

 
 
 
 
 

    
   ผลการพิจารณาการลงทะเบียนของผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนแลว ปรากฏวา 

 

    มีสิทธ์ิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 
 

   ไมมีสิทธ์ิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจาก  
 

 
 
 

       (ลงช่ือ)......................................................................... 
             (.........................................................................) 
       ตําแหนง..................................................................... 
                 วันท่ี ....................................................... 

 

สวนที่ 3 : การปดประกาศ (สาํหรับหนวยงานรับลงทะเบียน) 

25คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



 
                                       

(ตัวอยาง) 
เลขที่.......................... 

แบบใบสําคัญรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําเดือน....................................... พ.ศ........................ 

 

.............(ชื่อสวนราชการ/หนวยจายเงิน)...........  
                  วันที.่.............เดือน..............……..……พ.ศ……............... 

ขาพเจา .............................................................................................................................................................. ...... 
เลขประจําตัวประชาชน  
อยูบานเลขท่ี.....................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................ 
ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ เด็กหญิง/เด็กชาย........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชนเด็ก  
เปนเงิน...................................บาท  (…………………………………………………………………………………..) ไปถูกตองแลว 

 เงินสด หรือ 
 บัญชีเงินฝากธนาคาร                                           ช่ือบัญชี.................................................................................                        
เลขท่ีบัญชี  -  -  -   

  
 

 

(ลงนาม) .................................................................ผูรับเงิน 
(..................................................................) 

 
 

(ลงนาม) .................................................................ผูจายเงิน 
(...................................................................) 
 
 

(ลงนาม) ..................................................................พยาน 
(......................................................................) 
 
 

(ลงนาม) ..................................................................พยาน 
(......................................................................

แบบ ดร.03 

26 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



 

 

 

แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบยีนเพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
 

หนวยงานรับลงทะเบียน     
วันที ่      เดือน     พ.ศ.   

1. ขอมูลผูลงทะเบียน 
    1.1 ชื่อ-นามสกลุ ผูลงทะเบียน  
 เด็กชาย เด็กหญิง นาย นาง นางสาว         
 1.2 เกิดเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. อาย ุ   
 1.3 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  

 ลงทะเบียนขณะตั้งครรภ  กําหนดคลอด     จํานวนบุตร             คน 
   ลงทะเบียนหลังคลอด  วัน เดอืน ปเกิดเด็ก จํานวนบุตร  คน 
2. ขอมูลเด็ก (สําหรับผูลงทะเบียนหลังคลอด)   
 2.1 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
 2.2 ชื่อ - นามสกลุ เด็กชาย   เด็กหญิง         
 2.3 เกิดเมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.    
3. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 
  แบบคํารองขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกดิ (ดร.01) 
  แบบรับรองสถานะของครัวเรอืน (ดร.02) 
  สําเนาบัตรสวสัดิการแหงรัฐ 
  สําเนาเอกสารการฝากครรภ หรือ สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หนา 1 
  สําเนาสตูิบัตรเด็ก 1 ฉบับ (ยืน่หลังคลอด) 
  สําเนาหนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร                                           ช่ือบัญชี                                          
  เลขท่ีบัญชี  -  -  -   
 

  (ลงช่ือ)   ผูลงทะเบียน 
               (..............................................................) 
 
  (ลงช่ือ)   เจาหนาท่ีรับลงทะเบียน 
                (...........................................................) 
                                          ตําแหนง   

 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูลงทะเบียนเก็บไวเปนหลักฐานเพ่ือยืนยันการลงทะเบียน 

แบบ ดร.04 

 

27คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



 

 
 

 

 
 

ประกาศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

 

ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบายใหจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป โดยปงบประมาณ 2559 รายละ 400 บาท ตอเดือน และ รายละ 600 บาท  
ตอเดือน ตั้งแตปงบประมาณ 2560 เปนตนไป ตอมาในป 2562 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบให             
ขยายระยะเวลาใหเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแตแรกเกิด - 6 ป แบบขยายฐานรายไดไมเกิน 
100,000 บาท ตอคน ตอป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนไป และใหกับกลุมเปาหมายเด็กที่เกิดตั้งแต 
1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ดังนี้  

1. เด็กที่รับสิทธิ์ในปงบประมาณ 2559 – 2561 รับตอเนื่องจนอายุครบ 6 ป  
2.เด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไมเคยไดรับสิทธิ์ มีสิทธิ์ไดรับเงิน 

ตั้งแตปงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ป 
3. เด็กท่ีเกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไดรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ป 

ทั้งนี้เด็กตองมีสัญชาติไทย และอยูในครัวเรือนผูมีรายไดนอย นั้น 
อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนวาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 สํานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล.....................................  
ไดดําเนินการรับลงทะเบียนผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติ แลว 
จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน..........ราย รายละเอียด  
ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ โดยจะปดประกาศเปนระยะเวลา 15 วัน หากไมมีผูคัดคาน ใหถือวาผูมีรายชื่อ
ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ เปนผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผูคัดคานขอใหแจงที่
..............................................................................................................................................................................  

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. ....................  
 

 
 ................................................................... 
(.................................................................) 

   ผูอํานวยการเขต/นายกเมืองพัทยา/นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ......................... 
 

แบบ ดร.05 (ตัวอยาง) 

28 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



 

 
 

 
บัญชีแนบทายประกาศองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(สํานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) 
 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ลําดับที่ 
ชื่อ – สกุล 
(ผูมีสิทธิ์) 

ชื่อ – สกุล 
(เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์) 

กําหนดคลอดบุตร 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

แบบ ดร.06 (ตัวอยาง)  

29คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

 

      วันที่.................เดือน............................พ.ศ.............. 
ขาพเจา (นาง/นางสาว)...............................................สกุล...........................................อายุ............... ป 

 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี 
 
 

อยูบานเลขท่ี.......................หมูที่...............................ตําบล/แขวง......................................... .............................. 
อําเภอ/เขต................................................................จังหวัด.................... ........................................................... 
  

 ขอมอบอํานาจให (นาย/นาง/นางสาว)........................................สกุล.............................อายุ..............ป  
ตําแหนง…………………………………………........………………………………………………………......………………………………. 
ชื่อองคกร...................................................................................................... ........................................................ 

 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี  

 

อยูบานเลขท่ี............................หมูที่...................................ตาํบล/แขวง.............................................................. . 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................................................................. ..................................
เปนผูดําเนินการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดของ เด็กหญิง/เด็กชาย……………….............................. 
 
 
                                                           (ลงชื่อ)……....................................................ผูมอบอํานาจ
         (…..………..........................................)                 
 
                                                           (ลงชื่อ)……....................................................ผูรับมอบอํานาจ
         (…..………..........................................)                   
 
                                                           (ลงชื่อ)……....................................................พยาน          
       (…..………..........................................)                   
 
                                                           (ลงชื่อ)……....................................................พยาน                          
                                                                    (…..………..........................................)                   
 
 
หมายเหตุ :  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาทั้งของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 

30 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



 
 
    

หนังสือคํารองขอคัดคาน 

 วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ.................. 
เรื่อง  ขอคัดคานรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เรียน  ...................................................................................................... 
   

ขาพเจา.............................................................  เลขประจําตัวประชาชน...................................................... 
เกิดวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...........อายุ .......... ป สัญชาติ.........................เชือ้ชาติ...................................... 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูที่...............ตําบล...............................อําเภอ..................................จังหวัด..........................
ประกอบอาชีพ........................................หมายเลขโทรศัพททีต่ิดตอได................................................ขอยื่นคํารองขอคัดคาน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ขาพเจาในฐานะผูปกครองที่ยื่นลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด........................ 
เมื่อวันที่.............................................แตขาพเจาไมไดเปนผูปกครองท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง ดูเด็กแรกเกิด 
ตามประกาศ   (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)   ฉบับลงวันท่ี........................เรื่อง................................................................ 
โดยขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและมีคุณสมบัติตามระเบียบทุกประการ 
   ขาพเจาในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ขอคัดคาน นาย/นางสาว........................................................... 
ซึ่งเปนผูปกครองที่มีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ.................................................. .............................. 
ตามประกาศ   (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)   ฉบับลงวันท่ี...........................เรื่อง......................................... .................... 
โดยขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียจริง และขอคัดคานวา......................................................................................  
............................................................................................................................................................ ...................................... 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
   

         (................................................) 
               ผูยื่นคํารองขอคัดคาน 
 

แบบ ดร.07 

 
 
    

แบบ ดร.07 
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แบบประเมินสุขภาพแมและเด็ก และครอบครัว 
 

 
 

 
 

 
1. ชื่อ-สกุลหญิงตั้งครรภ หรือมารดา  ................................................................................................................อายุ.................ป 
    เลขที่บัตรประชาชน   โทรศัพทมือถือ.............................  
    ที่อยู.......................................................................................................................................................................................... 
    ( กรณีเด็กไมไดพักอาศัยอยูกับมารดา ขอขอมูลของบิดา หรือ ผูอุปการะท่ีพักอาศัยอยูกับเด็กแทน ) 
2. หญิงต้ังครรภฝากครรภหรือไม (ดูจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หนา 4-7)  
  มีบันทึกในสมุด  ไมไดมบีันทึกในสมุด เพราะ............................................................................................ 
3. การบันทึกติดตามพฒันาการเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน (ดูจากสมุดบนัทึกสุขภาพแมและเด็ก ตั้งแตหนา 14) 
   มีบันทึกในสมุด  ไมไดมบีันทึกในสมุด เพราะ............................................................................................ 
4. เด็กไดรับวัคซีนครบตามกําหนดหรือไม (ดูจากบนัทึกสุขภาพแมและเด็ก หนา 47) 
   มีบันทึกในสมุด  ไมไดมบีันทึกในสมุดเพราะ............................................................................................. 

 5. น้ําหนัก และสวนสูงของเด็ก  (ดูจากบนัทึกสุขภาพแมและเดก็หนา 65 -70) 
   มีบันทึกในสมุด   ไมไดมบีันทึกในสมุด เพราะ........................................................................................... 
 6. มารดาใหนมแมอยางนอย 6 เดือนหรือไม  (สัมภาษณ) 
    ใช                   ไมใช เพราะ................................................................................................................... 
7. สภาพของเด็ก (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) (สัมภาษณ) 
  เด็กมีโรคประจําตัวเร้ือรัง   เด็กมีความพิการทางรางกาย  เด็กมีความพิการทางสติปญญา 
  เด็กไดรับอุบัติเหตุบอย ๆ (ประมาณเดือนละ 3 ครั้ง)           รางกายเด็กมีบาดแผล รอยฟกช้ํา ไมสะอาดและมีกลิ่น 
8. สภาพของครอบครัว (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) (สัมภาษณ) 
  บิดามีอายนุอยกวา18 ป เม่ือใหกําเนิดบุตรคนแรก  มารดามีอายนุอยกวา 18 ป เมื่อใหกําเนิดบุตรคนแรก 
  บิดาหรือมารดาตองเลี้ยงดลููกเพียงลําพัง 

 9. สภาวะวิกฤตของสมาชิกในครอบครัว (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) (สัมภาษณ) 
    หยาราง   แยกทางกัน   ติดคุก  ถูกออกจากงาน    ติดการพนัน  ติดสุรา 
    ติดยาเสพติด เจ็บปวยเร้ือรัง อ่ืน ๆ................................................................................................................ 
10. เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวาเด็กอยูในครอบครัวเสี่ยง มีการดําเนนิการอยางไร 
   ใหคําปรึกษาแนะนํา  
   ชวยเงินสงเคราะหครอบครัว 
   สงไปรับความชวยเหลือหนวยงาน (โปรดระบุ)........................................................................................................... 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................................... 
 ขอมูลของผูบันทึกขอมูล 

1. ช่ือ-นามสกุล .............................................................อบต./เทศบาล.......................................จังหวัด ...................................... 
2. บันทึกขอมูล ณ วันที่ ..................เดือน........................................พ.ศ................................  
    ประเมิน     ครั้งท่ี 1      ครั้งท่ี 2 

คําช้ีแจง : แบบประเมินสุขภาพแมและเด็ก และครอบครัว เปนเครื่องมือเพ่ือติดตามพัฒนาการเด็กและคุมครองเด็ก โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตรวจสอบตามขอคําถาม กรอกขอมูล รวบรวม และสงขอมูลใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด     
กรณีกรุงเทพมหานคร สงใหกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อรายงานผลตอไป ปละ 1 ครั้ง กรณีพบวาเด็กอยูในครอบครัวที่เสี่ยง ขอใหแจงให
ชวยเหลือและสงตอโดยเร็ว  

แบบ ดร.09 

  

33คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด





 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



36 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



๒ 

37คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



๓ 

38 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



๔ 

39คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



๕ 

40 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



๖ 

41คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



๗ 

42 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



43คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



44 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



45คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



46 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



47คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



48 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



49คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



50 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



51คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



52 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



53คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



54 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



55คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



56 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



57คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



58 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



59คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



60 คูมือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด



 

คําถาม – คําตอบ 
 
 

คําถาม กรณีที่กลุมเดิมที่เคยลงทะเบียนไว และถูกระงับสิทธิ์เนื่องจากรายไดเกิน 36,000 บาท ตอคน ตอป 
เมื่อมีการขยายฐานรายไดไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป มีสิทธิ์ไดรับเงินหรือไม 

  สามารถมาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได หากคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑการเขารวมโครงการฯ  
เม่ือมีการตรวจสอบคุณสมบัติครบทุกกระบวนการแลวพบวามีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนฯ จะเร่ิมรับเงินนับตั้งแต
วันที่ลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 6 ป 
 
 
คําถาม ถาผูรับรองคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนไมรับรองสถานะครัวเรือน ตองทําอยางไร 
  1) ถาผูลงทะเบียนมีคุณสมบัติตามระเบียบ ใหแจงความประสงคเพ่ือขอใหกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาใหการรับรอง ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยื่นคํารอง 
ที่บานพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร และในจั งหวัดอ่ืนยื่นคํารองที่บานพักเด็กและครอบครัว 
จังหวัดนั้น ๆ 
  2) ในกรณีที่คุณสมบัติผานเกณฑใหบานพักเด็กและครอบครัวแจงรายชื่อไปยังองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นหรือสํานักงานเขต เพ่ือประกาศและจัดสงเอกสารใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ดําเนินการตอไป 
 
 
คําถาม ถามารดากําลังต้ังครรภ จะรอใหคลอดบุตรกอนแลวจึงคอยไปลงทะเบียนจะดีกวาหรือไม 
  ถามารดาตั้งครรภและเด็กเปนสัญชาติไทยอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย ควรรีบมายื่นลงทะเบียน
เนื่องจาก  
   1. การมาลงทะเบียนเร็ว ทําใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบไวกอน ซึ่งเปนประโยชน 
ตอการคาดการณจํานวนผูมีสิทธิ์ ทําใหการคิดงบประมาณไดใกลเคียงกับความเปนจริง และเพียงพอ 
   2. ผลการศึกษาพบวา การฝากครรภตั้งแตเนิ่น ๆ คือ กอน 12 สัปดาห ชวยลดความเสี่ยง
ระหวางตั้งครรภ และสงผลดีตอทารกในครรภทั้งดานรางกายและจิตใจ ทําใหมารดาและทารกมีสุขภาพ
แข็งแรง โดยพบวาในชวงที่เด็กยังเปนตัวออนอายุ 8 สัปดาห  จนถึงชวงอายุ 3 ป ถามารดาไดรับไอโอดีน 
ที่เพียงพอ สงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาสมองที่ดี สามารถชวยปองกันโรคเออของเด็กได นอกจากนี้ ยังชวยให
ทีมแพทยสามารถวินิจฉัยไดอยางรวดเร็วตั้งแตทารกอยูในครรภ ไดอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันภาวะพิการ  
แตกําเนิดไดอยางดีที่สุดอีกดวย (นางอรทัย วงศพิกุล,นางสินีนารถ โรจนานุกูลพงศ, นางอาพวรรณ คารณฤทธิ์, 
ฝากครรภดี มีคุณภาพ ควรฝากกอนอายุครรภ 12 สัปดาห, คลินิกฝากครรภ, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา) 
 
 
คําถาม กรณีที่มารดาไมไดฝากครรภที่โรงพยาบาลและคลินิก จึงไมมีสมุดสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพู) 
  เพื่อประกอบการลงทะเบียน ตองทําอยางไร    
  เจาหนาที่ควรแนะนําใหมารดาฝากครรภที่โรงพยาบาลเพ่ือเขารับบริการสาธารณสุข ซึ่งสงผลดี 
ตอสุขภาพของแมและเด็ก 
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คําถาม การใชเครื่องอานบัตร smart card ชวยลดปญหาอะไร และสงผลดีอยางไรบาง 
  กรมกิจการเด็กและเยาวชนสนับสนุนเคร่ืองอานบัตร Smart Card ใหกับหนวยรับลงทะเบียน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ผูลงทะเบียนในพ้ืนที่ไมตองบันทึกขอมูล
โดยยอทุกขอ และสามารถปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการเขียน การอาน และการบันทึกชื่อ และสกุล 
วันเดือนปเกิด และเลขท่ีบัตรประชาชนของผูลงทะเบียนที่ผิดพลาดได  
 
 
คําถาม  กรณีมารดาและบิดาเด็ก ทํางานตางจังหวัด ญาติผูอุปการะเลี้ยงดูเด็กสามารถลงทะเบียนขอรับ 
  สิทธิ์แทนไดหรือไม  
  1. กรณีที่ เด็กอยูกับบิดาและมารดาไมสามารถลงทะเบียนแทนได  บิดาหรือมารดาตองเปน 
ผูลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดวยตนเอง 

2. กรณีที่บิดาและมารดาทํางานตางจังหวัด และเด็กแรกเกิดไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดา  
ใหผูปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถย่ืนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได โดยมีการตรวจสอบและรับรองขอมูล
ตามกระบวนการ 
 
 
คําถาม การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนไดที่ไหนและ 
  ใชเอกสารอะไรบางประกอบในการขอลงทะเบียน 
  1. สวนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยูปจจุบัน 

2. กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนไดทีส่ํานักงานเขตท่ีเด็กอาศัยอยูปจจุบัน 
   เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

1) บัตรประชาชนผูลงทะเบียน 
2) สําเนาสูติบัตรเด็ก 
3) สมุดฝากครรภหนาแรกถายเอกสารหนาที่มีชื่อมารดาเด็ก 
4) สมุดบัญชีธนาคาร 
5) สําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

 
 

คําถาม  กรณีมีผูคัดคานการลงทะเบียนของผูขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตองทําอยางไร 
  1. ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองคัดคานประกาศรายชื่อ คือ  

1.1 บุคคลผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูปกครองที่ยื่นคําขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุน 
1.2 ตองยื่นภายใน 15 วันนับแตวันที่ประกาศ 
1.3 ตองย่ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยื่นคําขอลงทะเบียน  

  2. ผูมีอํานาจพิจารณากรณีมีผูคัดคาน ใหผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา 
ปลัดเทศบาล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาคํารองขอคัดคาน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับคํา
รองขอคัดคาน และใหมีคําส่ังอยางใดอยางหน่ึง 
 
 
คําถาม การแจงสิทธิผูลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดเปนหนาที่ใคร  
  การแจงสิทธิผูลงทะเบียนขอรับสิทธิเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คําถาม การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนจะเร่ิมรับลงทะเบียนไดเม่ือใด  เม่ือมีการขยายเวลา 
  รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเปน 6 ป 
  - เด็กที่เกิดตั้งแตตุลาคม 2561 ถึงปจจุบัน สามารถลงทะเบียนได ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือกรุงเทพมหานครตามทีเ่ด็กอาศัยอยูปจจุบัน 
  - เด็กที่เกิดตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ที่ยังไมเคยลงทะเบียน จะเปดรับลงทะเบียน
เม่ือมีการประกาศใชระเบียบแลว ถึงจะเปดรับลงทะเบียน 
 
 
คําถาม การจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผูมีสิทธิ์จะไดเงินเดือนละกี่บาท และไดจนถึงเม่ือไหร  
  ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนฯ แบงไดดงันี้ 
 1. เด็กแรกเกิดซ่ึงเกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และผูปกครอง
ไดมายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
ในอัตราเดือนละ 600 บาท นับตั้งแตวันที่เด็กเกิด สําหรับเด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ใหจาย
ในอัตราเดือนละ 600 บาท นับตั้งแตเดือนท่ียื่นขอรับสิทธิ์   
  2. เด็กแรกเกิดที่ไมมีสิทธิ์กอนระเบียบนี้ใชบังคับ หากมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ ใหผูปกครองมายื่น
คํารองขอลงทะเบียนได และใหจายในอัตราเดือนละ 600 บาท นับตั้งแตเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ป 
  3. ผูที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตอไป เดือนละ 600 บาท จนเด็กแรกเกิดมีอายุครบ 6 ป 
  4. ผูที่เคยรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเด็กแรกเกิดมีอายุเกินสามป กอนระเบียบ  
ใชบังคับ ยังคงมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่อง เดือนละ 600 บาท ตั้งแตเด็กแรกเกิด
อายุสามปเปนตนไปจนมีอายุครบ 6 ป  
 
 
คําถาม ลงทะเบียนแลวสามารถตรวจสอบสิทธิ์ไดที่ไหน 

ผูลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด สามารถตรวจสอบสิทธิ์ไดดังนี้ 
  1. สวนภูมิภาค สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ไดที่ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด  
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีลงทะเบียน 

2. กรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบสิทธิ์ไดที่สํานักงานเขตท่ีลงทะเบียน  
 
 
คําถาม การบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลโครงการ มีความสําคัญอยางไร 
  มีความสําคัญอยางยิ่ง และตองบันทึกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ เจาหนาที่ที่รับลงทะเบียน
ควรมีการตรวจสอบขอมูลในเอกสารแบบฟอรมการลงทะเบียน กับ การขอดูเอกสารหลักฐานตัวจริง  
เชน ทะเบียนบาน เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักในบัตรประชาชน วันเดือนปเกิดเด็กตามสูติบัตร  
เลขที่บัญชีธนาคาร เปนตน เนื่องจากพบวา มีปญหาไมสามารถจายเงินไดเพราะกรอกขอมูลผิดพลาด 
บางคร้ังใหผูมาลงทะเบียนกรอกเอกสารเองเรียบรอยแลว แตเจาหนาที่ไมตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  
กอนบันทึกขอมูลเขาในระบบขอมูลที่บันทึกจะถูกประมวลผลในทุกดานและมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการ
ตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎรของผูลงทะเบียนหรือผูไดรับสิทธิ์ ซึ่งเกี่ยวของกั บการจายเงินตรง 
เขาเลขบัญชีธนาคารของผูมีสิทธิ์ 
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คําถาม การตรวจสอบรายการขอมูลที่ไมสมบูรณเพื่อทําการแกไข จะดูไดอยางไร 
  ระบบจะแจงเตือนรายการขอมูลที่ไมสมบูรณ  ทําใหไมมีการดึงรายชื่อไปจายเงิน  มีสัญลักษณ 
เปนรูปกระดิ่งสีชมพู ซึ่งสามารถคลิกเขาไปดูรายชื่อผูลงทะเบียนที่ขอมูลไมสมบูรณ และดูรายการที่ไมสมบูรณ
เพ่ือแกไขได โดยระบบจะประมวลผลขอมูลที่ถูกแกไขในเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน และสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัด สามารถตรวจสอบผลการแกไขไดในวันถัดไป 
 
 
คําถาม เม่ือลงทะเบียนแลวเคยไดรับสิทธ์ิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนอายุครบ 3 ขวบ  

จะตองลงทะเบียนใหมหรือไม  
  ไมตองลงทะเบียนใหม และจะไดรับสิทธิ์ตอเนื่องจนถึงอายุ 6 ป 

 
 

คําถาม กรณีเคยไดรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแลว แตไมไดรับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแตเดือนเมษายน 2561  
และในระบบไมมีขอมูล ดร.02 สวนที่ 1 ตองดําเนินการอยางไร  

  ใหผูมีสิทธิ์ติดตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมในแบบรับรองสถานะครัวเรือน 
(ดร .02 สวนที่ 1) กรณีที่ผูมีสิทธิ์ลงทะเบียนที่จังหวัดอ่ืน และไมไดอาศัยอยู ในพ้ืนที่จังหวัดนั้นแลว  
ใหเจาหนาที่ดําเนินการสงเอกสารของผูมีสิทธิ์ไปใหพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษยจังหวัด ที่ผูมีสิทธิ์
ลงทะเบียนไวในครั้งแรก เพ่ือใหเจาหนาที่ดําเนินการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมเขาสูระบบตอไป 

 
 

คําถาม  กรณีพอ/แม มีสิทธิประกันสังคม ไมวาจะนายจางจายใหหรือประกันตนเอง สามารถลงทะเบียน 
ตามโครงการฯ ไดหรือไม อยางไร 

  สามารถลงไดเพราะเปนไปตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ยกเลิกเงื่อนไข 
ที่กําหนดวาผูมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนตองไมเปนผูอยูในระบบประกันสังคม (มีประกันสังคมสามารถขอรับสิทธิ์ได) 
และเร่ิมดําเนินการปงบประมาณ 2561 
 
 
คําถาม กรณีที่มีการโอนเงินเขาบัญชีแลว แลวมีผลการจายเงินในระบบ เม่ือผูลงทะเบียนนําสมุดบัญชี 
  ไปตรวจเช็คยอดเงินแลวไมมียอดเงินเขาบัญชี    
  ตรวจสอบขอมูลชื่อบัญชีธนาคาร เลขประจําตัวประชาชน และเลขที่บัญชีธนาคารถูกตองตรงกับเอกสาร
การลงทะเบียนของผูมีสิทธิ์หรือไม 
  กรณีที่ขอมูลถูกตองใหตรวจสอบในระบบมีการเลือกผูกบริการพรอมเพยหรือไม หากในระบบมีการ
เลือกผูกบริการพรอมเพย แตเงินไมเขาบัญชีที่อยูในระบบ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบจากไฟล “ตนทางไมตรงกับ
ปลายทาง” ตามท่ีศูนยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด จัดสงให 

สวนกรณีที่ขอมูลบัญชีในระบบไมตรงกับขอมูลของผูลงทะเบียน เชน เลขประจําตัวประชาชน  
เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร เปนตน เจาหนาที่ตองดําเนินการตรวจสอบขอมูล เพราะอาจมีการโอนเงิน
ผิดบัญชี เนื่องจากการบันทึกขอมูลผิดพลาด หากมีการโอนเงินผิดบัญชีเจาหนาที่ตองดําเนินการเรียกเงินคืน
และดําเนินการตามข้ันตอน 
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คําถาม ลงทะเบียนแลวทําไมยังไมไดรับเงิน 
  กรณีที่ 1 ขอมูลในระบบขึ้นสถานะสิทธิ์ “โดยยอ” ใหผูลงทะเบียนติดตอ หนวยงานรับลงทะเบียน
เพ่ือตรวจสอบเอกสารวาเอกสารถูกจัดสงสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเรียบรอยแลว 
จากน้ันใหติดตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเพ่ือเช็คสิทธิ์และสถานะของตนเอง 
  กรณีท่ี 2 ขอมูลในระบบสมบูรณขึ้น “รูปนาฬิกาทราย” ใหผูลงทะเบียนติดตอสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เพ่ือใหเจาหนาที่เขาเช็คขอมูลในระบบวาขอมูลไดบันทึกครบถวนทุกชอง
หรือไม เพ่ือทําใหขอมูลสมบูรณดึงจายในรอบถัดไป 
  กรณีท่ี 3 ขอมูลในระบบข้ึนสถานะ “สมบูรณ”  
    - ผูลงทะเบียนยังไมเคยไดรับเงิน ใหผูลงทะเบียนติดตอเจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัด เพ่ือเช็คขอมูลเลขประจําตัวประชาชน วัน เดือน ปเกิดของบุตร 
และผูลงทะเบียน เลขบัญชีธนาคาร วาถูกตองครบถวนหรือไม ถาไมถูกตอง เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดจะตองแกไขขอมูลในระบบใหถูกตอง เพ่ือทําใหขอมูลสมบูรณ และสามารถ
ดึงจายในรอบถัดไป 
   - ผูลงทะเบียนเคยไดรับเงินแลว แตหยุดจายไปเมื่อเดือนเมษายน 2561 (รายเกา)                      
                             1) ถาไมมากรอกเอกสาร ตองมากรอกขอมูลตาม แบบ ดร.02 สวนที่ 1 เพ่ิมเติม  
   ณ สถานท่ีที่ไดลงทะเบียน 
  2) ถามากรอกเอกสาร แบบ ดร.02 สวนที่ 1 แลว ใหผูลงทะเบียน และเจาหนาที่ 
   สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ตรวจเช็ควันที่กรอกเอกสาร  
   แบบ ดร.02 สวนที่ 1 หากมากรอกเอกสาร หรือคียขอมูลวันที่หลัง 30 กันยายน 2561  
   จะยังไมไดรับเงินจนกวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบใหจาย หรือไมจาย 
  กรณีท่ี 4 มีขอมูลในระบบแตข้ึนสถานะ “ไมสมบูรณ” 

 ใหผูลงทะเบียนตรวจสอบขอมูลกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดเน่ืองจากขอมูลในระบบบางสวนยังบันทึกครบถวน/สมบูรณ 
  กรณีลงทะเบียนที่กรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบสิทธิ์ไดที่ศูนยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๕๘๕๐ – ๗ ตอ ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓ 
และ ๑๔๗ 
 
 
คําถาม บิดาและมารดารับราชการ เม่ือคํานวณรายไดแลว เปนครัวเรือนผูมีรายไดนอย สามารถลงทะเบียน 

ไดใชหรือไม 
สิ่งที่ควรทราบดวย คือ 

1. ลูกตองเกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป และมีอายุไมเกิน 6 ป 
2. ลูกอาศัยอยูกับพอแมหรือไม  
3. ครอบครัวของนาย ก. เปนครัวเรือนที่มีรายไดนอย หมายถึง รายไดเฉลี่ยของสมาชิก 

ในครอบครัวหารดวยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน รวมทั้งเด็กดวยมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 
100,000 บาท ตอคน ตอป 

ถาคุณสมบัติตรงตามสามขอนี้ ก็สามารถมาลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได 
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คําถาม  เด็กที่อยูในครอบครัวอุปถัมภ มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดไดหรือไม 
  เด็กที่อยูในครอบครัวอุปถัมภ ไมมีสิทธิ์ไดรับเงินเด็กแรกเกิด เนื่องจากไดรับความชวยเหลือ 
จากหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่ไดรับสิทธิ์เงินอุดหนุนกอนแลว จะถูกตัดสิทธิ์เมื่อมีการตรวจพบ 
 
คําถาม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองเรียกเก็บเอกสารที่มาของรายไดสมาชิกในครัวเรือน  
           หรือไม  
   ไมจําเปน เนื่องจากในแบบฟอรมการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผูลงทะเบียนเปนผูรับรองขอมูลของ
ตนเองอยูแลว หากมีการใหขอมูลที่เปนเท็จ เมื่อตรวจสอบพบก็ถือวาสิ้นสุดสิทธิ์ตามระเบียบกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 
 
 
คําถาม  ในกรณีผูรับรอง ไดรับรองขอมูลแลวมีการตรวจสอบพบวาผูลงทะเบียนมีคุณสมบัติไมตรง       
           ตามเกณฑจะมีความผิดทางกฎหมายหรือไม 

      ไมผิดกฎหมาย เนื่องจากการรับรองไดระบุหนาที่ในการรับรองไวชัดเจน เมื่อมีการตรวจพบขอมูล
อันเปนเท็จ สิทธิ์ที่ไดรับก็จะส้ินสุดลงตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู  
เด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ขอ 23 (4)  

 
 

คําถาม  นาย ก. ซึ่งรับราชการและมีเงินเดือน 30,000 บาท ตอเดือน โดยนาย ก. อยูกับภรรยาท่ีกําลัง 
  ตั้งครรภ แตไมมีรายได (เปนแมบาน) มีลูกสาว 1 คน ลูกชาย 1 คน และแมยาย เมื่อตนเมษายน 
  ที่ผานมา ภรรยาคลอดบุตรอีกคนหนึ่ง ชื่อ เด็กชายหนึ่ง กรณีนี้ นาย ก . ซึ่งมีอาชีพรับราชการ  
  บุตรที่เพิ่งคลอดมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดหรือไม  
  สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนได และมีสิทธิ์ เนื่องจากผูที่ยื่นคําขอรับลงทะเบียนมีรายได 360,000 บาท 
ตอป ซึ่งมีรายไดเฉล่ีย 60,000 บาท ตอคน ตอป 
 
 
คําถาม  การติดตามพัฒนาการของเด็กเปนหนาที่ใหมของ อปท. จะมีแบบฟอรมใหใชหรือไม และตอง 
          ติดตามในระยะเวลาใดบาง 
  ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็ก
แรกเกิด พ.ศ 2562 ขอ 25 และ ขอ 26  
  กําหนดใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด บานพักเด็กและครอบครัว 
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามพัฒนาการตามชวงวัย โดย
ประสานความรวมมือกับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ อสม. อพม. อสส. โดยใหผูปกครองนําสมุดบันทึก
สุขภาพแมและเด็กมาแสดงตอเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประจําทุกป ซึ่งพัฒนาการสมวัยจะ
ประเมินโดยเจาหนาที่สาธารณสุข ทั้งนี้ ทาง ดย. จะขอความรวมมือให อพม. อสม อสส.และ เจาหนาที่ อปท 
ดําเนินการติดตามเย่ียมบานผูรับเงินอุดหนุนฯ อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยกําหนดแบบฟอรมการติดตามและ
ประเมินสภาวะความเสี่ยงของครอบครัวเด็ก เพื่อจะไดเขาไปแทรกแซง ( intervention) หรือสงตอ (referal) 
เพ่ือรับความชวยเหลือตามความเหมาะสมตอไป 

........................................................ 
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