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   คํานํา 

  โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 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 โดยเริ่มจัดสวสัดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 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 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  จัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดขึ้น เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  
ประกอบดวยความเปนมาของโครงการ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ผูมีสิทธิ์ลงทะเบียน วิธีการคํานวณ
รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน การลงทะเบียน การรับรองสถานะของครัวเรือน การประกาศรายชื่อ การคัดคานสิทธิ์   
การบันทึกขอมูลเบื้องตน การตรวจสอบสิทธิ์ การจายเงิน การส้ินสุดสิทธิ์ การติดตามพัฒนาการเด็ก         
ชองทางการติดตอ แผนผังกระบวนงาน พรอมทั้งแบบฟอรม ตลอดจนระเบียบท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้สามารถดาวนโหลด
คูมือ แบบฟอรมไดจากเว็บไซดของกิจการเด็กและเยาวชน dcy.go.th 

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยขอขอบคุณ
หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน และดําเนินการรวมกันเปนอยางดี มา ณ ที่นี้ ไดแก กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงาน     
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมบัญชีกลาง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงบประมาณ
องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 

                                            กรมกิจการเด็กและเยาวชน   

                        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
                         พฤษภาคม 2562 
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        คูมือปฏิบตัิงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 
 

 

ความเปนมาของโครงการ 
   โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปนนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผน
บูรณาการการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต เปนการสรางระบบคุ มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการ 
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) โครงการนี้ไดดําเนินการมาเปนระยะ ดังนี้  
   ระยะที่ 1 ชวงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
รัฐบาลไดริเริ่มโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2558
ในกลุมเปาหมายเด็กที่อยูนอกระบบประกันสังคมในครอบครัวยากจนหรือเ ส่ียงตอความยากจน   
(รายไดครัวเรือนเฉล่ียไมเกิน 36,000 บาท ตอคน ตอป) เปนเด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 -  
30 กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ตอเดือน เปนเวลา 1 ป เริ่มจายเงินอุดหนุนตั้งแต
ปงบประมาณ 2559 
   ระยะที่ 2 ชวงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
รัฐบาลมุงเนนการพัฒนาเด็กทุกคนโดยเฉพาะในกลุมเด็กในครอบครัวยากจนและเ ส่ียงตอความยากจน 
อยางครอบคลุมและตอเนื่อง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ใหขยายเวลาการใหเงินอุดหนุน 
ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป และเพ่ิมวงเงินจาก 400 บาท เปน 600 บาท ตอเดือน และตอมาคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบยกเลิกเงื่อนไขผูมีสิทธิ์ที่ตองไมเปนผูอยูในระบบประกันสังคม 
และเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 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 
 

1คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



  1. เด็กที่ไดรับเงินอุดหนุนมีภาวะโภชนาการท่ีดีกวา และไดรับนมแมเพียงอยางเดียว 
เปนเวลา 6 เดือน มากกวาเด็กท่ีไมไดรับเงินอุดหนุน 

   2. เด็กที่ไดรับเงินอุดหนุนสามารถเขาถึงการบริการสังคม และบริการทางการแพทย
มากกวาเด็กท่ีอยูในครอบครัวที่ไมไดรับเงินอุดหนุน 
   3. กลุมแมในครัวเรือนที่ไดรับเงินอุดหนุนมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการใชจาย          
ในครัวเรือนมากกวาแมทีไ่มไดรับเงินอุดหนุน เปนการเสริมสรางพลังของสตรี  
   คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาใหเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กตั้งแตแรกเกิด - 6 ป และขยายฐานรายไดของกลุมเปาหมายเปนไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป 
เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 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 

ใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ 

2.  เปนการคุมครองทางสังคมเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา 
3.  เปนมาตรการใหพอแมนําเด็กเขาสูระบบบริการของรัฐเพ่ือใหเด็กไดรับการดูแล 

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเปนระบบ 

4.  เพ่ือสงเสริมใหเด็กแรกเกิดและปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญ 
ในการพัฒนาอยางตอเนื่องในชวงวัยอ่ืน ๆ 

 

ประโยชนทีจ่ะไดรับ 

  เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดถือเปนสวัสดิการพ้ืนฐานในหลายประเทศท่ัวโลก 
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 นอกจากน้ี การใหเงินอุดหนุนแกเด็กเล็ก
จะชวยลดความแตกตางของผลการเรียน ระหวางเด็กท่ีเกิดในครอบครัวยากจนและเด็กท่ีอยูในครอบครัวปกติ 
รวมทั้งยังชวยลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมในระยะยาวอีกดวย  

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

3. ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ : ผลการศึกษาท่ัวโลกพบวาเด็กที่รับเงินอุดหนุนเม่ือโตข้ึน
จะมีผลการเรียนท่ีดีขึ้นกวากลุมที่ไมไดรับ และนําไปสูระดับรายไดที่สูงขึ้น โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จึงเปนการลงทุนที่คุมคาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเด็กไดเติบโตเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ 
เปนกําลังสําคัญและเปนการสรางรากฐานที่เขมแข็งในการรวมพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 

 

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 มีสิทธิ์ไดรับเงินนับตัง้แตปงบประมาณ 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. ตองไมเปนผู ไดรับเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร * จากหนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรืออยูในความอุปการะของหนวยงานของรัฐหรือเอกชน   
4. ตองอาศัยอยูกับผูปกครองที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย หรืออยูกับบิดาและมารดา 

ที่ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ หรืออยูกับมารดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยไมปรากฏบิดา หรืออยูกับบิดาที่ชอบ
ดวยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและไมปรากฏมารดา 
ผูปกครองที่มีสิทธ์ิลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด   

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีสัญชาติไทย 

2. เปนบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะเพ่ือเลี้ยงดูอยางบุตร 
3. เด็กแรกเกิดตองอาศัยรวมอยูดวย 

4. อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย  คือ รายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป 
ผูปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้ 
  1. บิดาและมารดาที่เปนผูเลี้ยงดูเด็กและผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทั้งสองคน บิดาหรือ
มารดาสามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยู โดยในการย่ืนลงทะเบียน 
ไมตองมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
   2. กรณีมารดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไมปรากฏบิดาหรือบิดาท่ีชอบดวยกฎหมาย ** 
(แมเลี้ยงเด่ียว) และมารดาเปนผูเล้ียงดูเด็กแรกเกิด สามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองทองถ่ินที่ 
เด็กแรกเกิดอาศัยอยู โดยไมตองมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

3. กรณีบิดาโดยชอบดวยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และไมปรากฏมารดา             
(พอเลี้ยงเดี่ยว) *** และบิดาเปนผูเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
เด็กแรกเกิดอาศัยอยูโดยไมตองมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  

4. บิดาและมารดาท่ีเปนผูเลี้ยงดูเด็ก และไมเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทั้งสองคน  
หรือฝายหน่ึงฝายเดียวเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐฝายเดียว บิดาหรือมารดาสามารถยื่นลงทะเบียนไดที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ เด็กอาศัยอยู แตตองมีผู รับรองวาบิดาหรือมารดาผูยื่นลงทะเบียน 
อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย มีรายไดไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป (ดร.02) 

 

หมายเหตุ : *  ผูไดรับเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร  หมายถึง ผูไดรับเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเปนประจําทุกเดือน   
              ** บิดาที่ชอบดวยกฎหมาย หมายถึง บิดาไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็ก หรือบิดา ไดจดทะเบียน 
                  รับรองบุตร หรือบิดาผูที่ศาลสั่งใหเปนบดิาโดยชอบดวยกฎหมาย  
             *** กรณีพอเลี้ยงเดี่ยว ที่ไมเปนบดิาโดยชอบดวยกฎหมาย สามารถลงทะเบยีนในฐานะผูปกครองได  
                  โดยตองมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน 
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        จํานวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือนเด็กแรกเกิด (รวมเด็กแรกเกิดดวย)

   5. ผูปกครองท่ีไมใชบิดามารดาลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนตองมีผูรับรองจํานวน 2 คน 
โดยไมตองพิจารณาวาผูปกครองที่ยื่นแบบคํารองขอลงทะเบียนจะเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือไม  
แตทั้งนี้ผูปกครองตองยื่นแบบคํารองขอลงทะเบียนในพ้ืนที่ของเด็กแรกเกิดอาศัยอยูในทองที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น 

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

วิธีการคํานวณรายไดของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายไดนอย 
  ครัวเรือนที่มีรายไดนอย หมายถึง ครัวเรือนเด็กแรกเกิดที่มีรายไดรวมเฉลี่ยไมเกิน 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 มูลคาของสินคาหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมคาประเมิน คาเชาบานท่ีครัวเรือน
เปนเจาของ) หรือไดรับมาโดยไมตองซื้อ  

  (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 
รายไดเฉลี่ยของสมาชิกไมเกิน 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 หมายถึงครอบครัวที่ มี 
   รายไดเฉลี่ยของสมาชิกไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ซึ่งเด็กอาจอยูในครอบครัวขยาย  
   (กรณีนีปู้และยามีบัตรหรือไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐก็ตองคํานวณรายไดเฉล่ียตอครัวเรือน) 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 ดังนั้นครอบครัวมีรายไดรวมท้ังหมด 324,000 บาท ตอป เมื่อนํามาหาร 
กับสมาชิกท้ังหมด 3 คน ผลที่ได คือ ครอบครัวที่มีรายไดเฉล่ียของครัวเรือน  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 จึงมีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
 
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 จึงมีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
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การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ 
1. สถานท่ีรับลงทะเบียน 

1) ผูปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติ มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ยื่นคํารองขอลงทะเบียน ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ที่เด็กแรกเกิด  
อาศัยอยู 

2) กรณีหญิงตั้งครรภอาจย่ืนคํารองขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได ณ ที่ทําการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ของหญิงตั้งครรภอาศัยอยู 

3) ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง 
- กรุงเทพมหานคร :  ลงทะเบียนท่ีสํานักงานเขตทุกเขต 

- เมืองพัทยา  :  ลงทะเบียนทีศ่าลาวาการเมืองพัทยา 
- สวนภูมิภาค  :  ลงทะเบียนท่ีองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล 

2. เอกสารประกอบการลงทะเบียน  

1) แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)  
2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  
3) บัตรประจําตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ/มารดา/บิดา หรือผูปกครอง 
4) สําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
5) สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ)  

6) สําเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 

7)  สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผูที่จะขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(ประเภทบัญชีออมทรัพย สะสมทรัพย เผื่อเรียก) ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน 
หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เวนแตกรณีที่มีการผูกบัญชีเงินฝากอยู
กับธนาคารเขากับเลขประจําตัวประชาชน (บัญชีธนาคารพรอมเพย) สามารถใชสําเนา
หนาสมุดบัญชีเงินฝากไดทุกธนาคาร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

หนวยรับลงทะเบียน ตองมีการออกเอกสารการรับลงทะเบียน (ดร.04) 
และแจงชองทางการติดตอ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ใหกับผูมาลงทะเบียนดวย 
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การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย 
แบบท่ี 1 : กรณีทีไ่มตองรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

 1) บิดาและมารดาท่ีเปนผูเลี้ยงดูเด็กและผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทั้งสองคน บิดาหรือมารดา
สามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยูโดยในการย่ืนลงทะเบียนไมตองมี 
ผูรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 
  2) กรณีมารดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  และไมปรากฏบิดาหรือบิดาท่ีชอบดวยกฎหมาย               
(แมเลี้ยงเด่ียว) และมารดาเปนผูเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถยื่นลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองทองถิ่นที่    
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 : กรณีทีผู่ย่ืนคํารองขอลงทะเบียนและตองมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  มีดังนี้ 
1) มารดาและบิดาไมถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด 

2) มารดาหรือบิดา ที่ไมไดถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด หรือหญิงต้ังครรภ
ที่ไมไดถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  

3) ผูปกครองที่ไมใชมารดาหรือบิดาถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งอุปการะเล้ียงดูเด็กอยางบุตร
และอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด  

4) มารดาซึ่งเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตบิดาไมไดเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
และอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด 

5) บิดาซึ่งเปนผู ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตมารดาไมไดเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
และอาศัยอยูกับเด็กแรกเกิด 
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ผูรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย ไดแก 
   (1) ผูรับรองคนที่ 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. ผูปกครองท่ียื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ของผูรับรองจริง 
2. เด็กแรกเกิดอาศัยอยูในครัวเรือนของผูปกครองท่ียื่นขอรับสิทธิ์ และผูปกครองอยู

ในครัวเรือนที่มีรายไดนอย 

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

บทบาทหนาที่ของผูรับรองคนที่ 2 
1. ผูปกครองท่ียื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ของผูรับรองจริง 
2. เด็กแรกเกิดอาศัยอยูในครัวเรือนของผูปกครองท่ียื่นขอรับสิทธิ์จริง  
3.   ผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนอยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอยจริง  
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กรณีผูรับรองที่ 1 และคนท่ี 2 หรือผูรับรองคนที่ 2 ไมรับรอง ใหหัวหนาบานพักเด็กและครอบครัว 
เปนผูรับรอง สามารถดําเนินการ ดังนี้ 
 

 กรณีท่ีผูรับรองดังกลาว ไมรับรอง ขอใหผูรับรองคนน้ัน ระบุสาเหตุการไมรับรองดังกลาว 
  ใหผูปกครองของเด็กแรกเกิดแจงความประสงคขอใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาใหการรับรองสถานะของครัวเรือนผูปกครอง โดยนําแบบฟอรมการลงทะเบียน 
(ดร.01 - ดร.02) เอกสารประกอบการลงทะเบียนและแบบคํารองแจงความประสงคขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร. 08) ไปยื่นไดที่  

  1) กรุงเทพมหานคร ใหยื่นคํารองที่บานพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร  
  2) ในจังหวัดอ่ืน      ใหยื่นคํารองท่ีบานพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้น 

 เมื่อบานพักเด็กและครอบครัวตรวจสอบและพิจารณารับรองหรือไมรับรอง ขอให
แจงผลการพิจารณาพรอมสงแบบฟอรมการลงทะเบียน (ดร.01- ดร.02) เอกสารประกอบการลงทะเบียนไปที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตอไป   

 

การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายชื่อผูลงทะเบียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ณ ที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เชน ที่ทําการกํานัน หรือผูใหญบาน เปนตน  
ถามีรายชื่อผูมีสิทธิ์ที่ใหบานพักเด็กและครอบครัวรับรอง ก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายชื่อนั้นดวย 
 ปดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 

  
 

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 และใหมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี  
  2.1 กรณียกคํารองคัดคาน หมายถึง รายชื่อในประกาศยังคงเปนผูมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล โดยใหเก็บสําเนาประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์
พรอมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    2.2 กรณีคํารองคัดคานมีเหตุผลรับฟงได หมายถึง มีการถอนชื่อ หรือเพ่ิมรายชื่อ        
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการดังนี้ 

  1) ถามีการถอนรายชื่อ ใหแจงใหผูมีสิทธิ์ทราบพรอมทั้งเหตุผล  
                              2) ถามีการเพ่ิมรายชื่อ ใหประกาศรายช่ืออีกครั้ง และบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
ฐานขอมูลตอไป โดยใหเก็บสําเนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์พรอมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนไวที่  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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การบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล 
   1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูลของผูปกครองท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 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) บันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ี ยงดู 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 หรือฝายหนึ่งฝายเดียว
เปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐฝายเดียว บันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู
เด็กแรกเกิดตามแบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ใหครบถวน 

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

         

 

 
 
 
 

 

 

 

 
         * การใชเครื่องอานบัตร Smart Card Reader เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ 
ที่หนวยรับลงทะเบียนในพ้ืนที่ และสามารถปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการเขียน การอาน 
และการบันทึกชื่อ - สกุล วันเดือนปเกิด และเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนของผูลงทะเบียน 
ที่ผิดพลาดได 
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  2. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูลเขาสูระบบเสร็จเรียบรอยแลว ใหสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดตรวจทานความถูกตองครบถวนของขอมูลรายบุคคล 
ในระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด กอนยืนยันใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ดําเนินการตอไป 

     กรณีกรุงเทพมหานคร เมื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบเสร็จเรียบรอยแลว ใหกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนดําเนินการตอไป 

  3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บสําเนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์และเอกสารประกอบ    
การลงทะเบียนไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนหนวยรับลงทะเบียน 

  4. ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาตรวจสอบขอมูล และอนุมัติจายเงินใหผูปกครอง
ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด และจัดสงขอมูลใหกรมการปกครองและกรมบัญชีกลาง 
เพ่ือตรวจสอบสถานะรายบุคคลตอไป 
 

การตรวจสอบสิทธิ์ 

การตรวจสอบสิทธิ์วามีคุณสมบัติครบถวนหรือไม และผลการจายเงินอุดหนุน  ผูลงทะเบียน 

สามารถตรวจสอบไดท่ี 
        กรุงเทพมหานคร ใหผูยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ไดทีส่ํานักงานเขตที่ลงทะเบียน  
         ในจังหวัดอ่ืน      ใหผูยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ไดทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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

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

   

การจายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

   1. การจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหจายในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน 

   2. กลุมเปาหมาย 

    2.1 เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนในปงบประมาณ 2559 – 2561 รับตอเนื่อง
และใหจายในอัตราเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ป 
   2.2 เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไมเคย 
ไดรับสิทธิ์ใหจายในอัตราเดือนละ 600 บาท นับตั้งแตเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ป 
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   2.3 เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
และมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนที่ไดมายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ใหจายในอัตราเดือนละ  
600 บาท นับตั้งแตวันที่เด็กเกิด จนอายุครบ 6 ป  
                                     หากไมไดลงทะเบียนภายในปงบประมาณ 2562 จะไดรับเงินนับตั้งแตวันที่
ลงทะเบียน ในอัตราเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ป  
   2.4 เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ใหจายในอัตราเดือนละ  
600 บาท นับตั้งแตเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ป 
   3. กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีแจงไวในแบบ ดร.01  

กรณีจายเปนเงินสดจะพิจารณาเปนเฉพาะราย  โดยอธิบดีกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาเห็นชอบ และรับเงินสดที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดแลวแตกรณี  
   4. ถามีการขอเปลี่ยนแปลงบัญชีผูรับเงิน  
  4.1 นําหลักฐานในการเปนผูอุปการะเล้ียงดูเด็กอยางบุตรจริง พรอมย่ืนคํารอง 
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผูรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.09) แบบคํารองขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
สิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดได (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  
ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเคยลงทะเบียนไว 
  4.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสงคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใหกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือบานพักเด็กและครอบครัว 
เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงตามเหตุผลที่แจงไวในแบบ ดร. 09 

  4.3 หากพบวาเปนไปตามคํารอง ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปดประกาศ
และดําเนินการตอไป 

     

การสิ้นสุดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

  การสิ้นสุดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดในกรณี ดังตอไปน้ี 

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

5) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้ หมายถึง ไมอยูในคุณสมบัติตามขอ 4 ในระเบียบ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562  
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กรณีที่มีการตรวจพบขอมูลเปนเท็จหรือขาดคุณสมบัติ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินระงับสิทธิ์
การจายเงิน และตรวจสอบขอเท็จจริง 

 หากตรวจสอบพบวาขอมูลตามที่ลงทะเบียนไวเปนเท็จ ใหสิ้นสุดสิทธิ์การรับเงินอุดหนุน  
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
   หากตรวจสอบแลวพบวามีขอมูลที่ลงทะเบียนไวเปนความจริง ใหองคกรปกครอง          
สวนทองถ่ินยกเลิกการระงับสิทธิ์และจายเงินตอเนื่องใหยอนหลังนับต้ังแตเดือนที่ระงับสิทธิ์ 
 
 

การติดตามพัฒนาการเด็ก 
   ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานแจงขอมูลกลุมเด็กแรกเกิดในโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดกับสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือติดตามพัฒนาการเด็กกลุมเปาหมาย  
อยางตอเนื่อง 
   
  

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 หรือ 123 หรือ 147 หรือ 02 651 - 6534 หรือเว็บไซต 
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 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ไดรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะแลว        
ใหประสานขอมูลไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด          
เพ่ือบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และดําเนินการตามแตกรณีตอไป 
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แผนผังกระบวนงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

[ หนวยงานรับลงทะเบียน ] ประกาศรายช่ือผูขอรับสิทธ์ิ เปนเวลา 15 วัน 

ไมมีผูคัดคาน มีผูคัดคาน 

คํารองมีเหตุผล เปนผูพิจารณาภายใน 15 วัน  
นับตั้งแตวันท่ีรับคํารองและมีคาํสัง่
โดยเร็ว ( หนา 11 ) 

[ หนวยงานรับลงทะเบียน ]  
เก็บเอกสารประกอบการลงทะเบยีน 

พรอมสําเนาประกาศรายชื่อ  
 ( หนา 11 ) 

ยกคํารอง 
[ อปท. ] 

แจงใหผูมีสิทธ์ิทราบ 

[ อปท. ] คัดกรองคุณสมบัติ 
1. กรณีไมตองมีผูรับรอง(มารดาหรือบิดาเปนผูมีสิทธิ์

ไดรับเงิน) ( หนา 9 ) 
 

2. กรณีตองมีผูรับรอง ( หนา 9-10 ) 

การคนหากลุมเปาหมายมาลงทะเบียน 

โดยความรวมมือของ อสส. อพม. 
อสม. กํานัน  ผูใหญบาน อปท. รพ. 
ฯลฯ ประชาสัมพันธนโยบาย และ
คนหากลุมเปาหมายมาลงทะเบียน 

การลงทะเบียน 

ผูลงทะเบียน มาลงทะเบียน 

[ ผูลงทะเบียน ] กรอกเอกสารในแบบลงทะเบียนดวยตวัเอง
และแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน 

[ อปท. ] สอบขอเท็จจริงวามีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ
และเอกสารครบถวน 

[ ผูลงทะเบียน ] 

หญิงตั้งครรภ หรือ
ม า รด า  ห รื อ บิดา 
หรือผูปกครอง 

( หนา 3-4 ) 

 
อปท. หรือ กทม. บันทึกขอมูลผูมสีิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ เขาสูระบบฐานขอมูลใหถูกตองครบถวน 

( หนา 12 - 13 ) 

กรมบัญชีกลาง 
โอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิ ์

ศดร. ดําเนินการตรวจสอบ 
และอนุมัติขอมูลผูมสีิทธ์ิ 

รับเงินอุดหนุนฯ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
สงขอมูลให กรมการปกครอง  

กรมบัญชีกลาง 

ศดร. ตรวจสอบการนําเขา 
และผลการจายเงินรายบุคคล 

พมจ. ดําเนินการตรวจสอบ 
และนําสงขอมูลให 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

อปท. กทม. ศดร. และ พมจ. ตรวจสอบขอมลูผล
การจายเงินรายบคุคล  ( หนา 13 ) 

กําหนดวนัเดือนปี ทีสง่ข้อมลูการเบิกจา่ยเป็นไปตามปฏิทินการเบิกจ่ายทีกรมบญัชีกลางกําหนด 

 ศดร. หมายถึง ศนูย์ปฏิบตักิารโครงการเงินอดุหนนุ 

                      เพือการเลยีงดเูดก็แรกเกิด 

 พมจ. หมายถึง สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย์ 

 อปท. หมายถึง องค์การบริหารสว่นตําบล/เทศบาล/เมืองพทัยา 

 กทม. หมายถึง สาํนกังานเขต กรุงเทพมหานคร 
 อสส. หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

 อสม. หมายถงึ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน 

 อพม. หมายถึง อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย์ 

16 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 

 
แบบคํารองขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปงบประมาณ …………… 

 

หนวยงานรับลงทะเบียน     
วันที ่      เดือน     พ.ศ.   

1. ประเภทผูลงทะเบียน (เลือกเพียง 1 ประเภท) 
1.1  บิดา  

      โสด (บิดาเลี้ยงเดี่ยว)  สมรสอยูดวยกัน   สมรสแยกกันอยู  
 หมายหยาราง   หมาย คูสมรสเสียชีวิต   อยูดวยกันโดยไมสมรส 
 อื่น ๆ ระบุ………………………………………..      

1.2  มารดา  
      โสด (มารดาเลี้ยงเดีย่ว)  สมรสอยูดวยกัน   สมรสแยกกันอยู  

  หมายหยาราง   หมาย คูสมรสเสียชีวิต   อยูดวยกันโดยไมสมรส 
  อื่น ๆ ระบุ………………………………………..      

1.3  ผูปกครอง ความสัมพันธกับเด็กแรกเกิด 
       ปู              ยา                  ตา            ยาย           

 อื่น ๆ ระบุ………………………………………..      
1.4  หญิงต้ังครรภ  

      โสด    สมรสอยูดวยกัน   สมรสแยกกันอยู 
  หมายหยาราง   หมาย คูสมรสเสียชีวิต   อยูดวยกันโดยไมสมรส 

  อื่น ๆ ระบุ………………………………………..      
       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 ระบุ....................................................................................................................................................... 

  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.     

  แฝดคนท่ี 3  
  3.10 เลขประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  
 3.11 ช่ือ - นามสกุล เด็กชาย   เด็กหญิง          

 3.12 สถานท่ีเกิด            

 3.13 เกิดเม่ือวันที ่  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        ใชที่อยูผูลงทะเบยีน 

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

        4. ขอมูลมารดา     เปนผูลงทะเบยีนตามโครงการเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ       เปนผูประกันตนกองทุนประกันสังคม 

  4.1 ช่ือ-นามสกุล เด็กหญิง   นาง นางสาว   

  4.2 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -    
  4.3 อาย ุ ป       
  4.4 สัญชาต ิ  
  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 – นามสกุล  เด็กชาย    นาย        
 5.2 เลขประจําตัวประชาชน - - - -     

 5.3 อาย ุ  ป  

 5.4 สัญชาติ    

  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           
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6. ชองทางการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( เลือกขอ 6.1 หรือ ขอ 6.2 ขอใดขอหนึ่ง ) 

 ประเภทบัญชีที่สามารถใชในการโอนเงินอุดหนุน ไดแก บัญชีออมทรัพย สะสมทรัพย เงินฝากเผื่อเรียก  (บัญชีฝากประจํา ออมทรัพยพิเศษ        
 ออมทรัพยที่มีเงื่อนไข ไมสามารถใชรับเงินอุดหนุนได) 

6.1 ธนาคาร (เลือกไดเพียง 1 ธนาคาร) 

  ธนาคารกรุงไทย ประเภทบญัชี ออมทรัพย เทานั้น 

 

 
     ธนาคารออมสิน  ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก  เทาน้ัน 

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

เลขประจําตัวประชาชนเจาของบัญชี  -  -  -  -  

 

 

 

    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ประเภทบัญชี ออมทรัพย  เทานัน้ 

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

เลขประจําตัวประชาชนเจาของบัญชี  -  -  -  -  

 

  6.2  ธนาคารผูกพรอมเพย PromptPay สําหรับผูที่ผูกบัญชพีรอมเพยดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบัญชีเทาน้ัน  

 
 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

 

 

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

เลขประจําตัวประชาชนเจาของบัญชี  -  -  -  -  

เลขประจําตัวประชาชนเจาของบัญชี  -  -  -  -  
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7. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังน้ี (สําหรับเจาหนาท่ี) 
   แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)  
  แบบรับรองสถานะของครัวเรอืน (ดร.02) 
  บัตรประจําตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ/มารดา  
  บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาเด็กหรือผูปกครอง  
  สําเนาบัตรสวสัดิการแหงรัฐ 
  สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ)  
  สําเนาสตูิบัตรเด็กแรกเกิด (ยืน่หลังคลอด) 
  สําเนาหนาแรกของสมุดบญัชีเงินฝากของผูที่จะรับเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (บัญชีธนาคาร) 
   
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารที่ไดยื่นนี้เปนความจริงทุกประการ  และยินยอมให เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ขาพเจาแกหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ยินยอมใหนําขอมูลในบัตรประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใชเพื่อตรวจสอบสถานะ
บุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลทางการเงินและทรัพยสิน หากขอความและเอกสารท่ียื่นเรื่องนี้เปนเท็จ ขาพเจายินยอม 
คืนเงินในสวนท่ีรับไปโดยไมมีสิทธิ์ หรือยินยอมใหหักจากสวัสดิการอื่น หรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจาได ในการนี้
ขาพเจายินดีรับขอมูลขาวสารเพ่ือสงเสริมสุขภาพของแมและเด็กผานชองทางตาง ๆ 

 
(ลงช่ือ).....................................................................ผูลงทะเบียน     (ลงช่ือ)....................................................................ผูรับลงทะเบยีน 

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

 

 

 
หมายเหตุ :  1. บิดาโดยชอบดวยกฎหมาย หมายถึง  

1.1 บิดาไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็ก  
1.2 บิดาไดจดทะเบียนรับรองบุตร 
1.3 บิดาผูที่ศาลสั่งใหเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย 

2. ผูปกครอง หมายถึง บิดาทั้งที่ชอบ และไมชอบดวยกฎหมาย มารดา หรือบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กแรกเกดิไว 
ในความอุปการะเลี้ยงดูอยางบตุร 

3. ภูมิลําเนา หมายถึง แหลงที่เด็กแรกเกิดอาศัยอยูจริง ซึ่งไมจําเปนตองเปนที่อยูตามทะเบียนบาน สาํมะโนครัว 
4. ผูไดรับเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร หมายถึง ผูไดรับเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเปนประจําทุกเดือน 
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 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 
ตารางแสดงจํานวนสมาชิกและรายไดของครัวเรือน 

 
 

 
ลําดับที ่ เลขประจาํตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล อายุ ความสัมพันธกับเด็ก อาชีพ รายได 
     
       
       
       
       
       
       
       

 

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

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย/เด็กหญิง................................................................................................................... 
ขาพเจาขอรับรองวาสถานะของครัวเรือนของขาพเจาเมื่อคํานวณแลวมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ขาพเจาตกลงยินยอม

ใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และยินยอมใหหนวยงานของรัฐรองขอสอบถามและใชขอมูลสวนบุคคล  
ในบัตรประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใช เพื่อประโยชนในการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการตามโครงการ หากขอมูลขางตนไมถูกตอง
ตรงความเปนจริง ขาพเจาตกลงยินยอมใหระงับสวัสดิการและประโยชนอ่ืน ๆ รวมทั้งคืนเงินที่ไดรับ 
 

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

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

        วันท่ีลงทะเบียน............................................................................. 

 
 

                                                                 ลงช่ือ..............................................................................เจาหนาท่ีรับขอมูล 

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

                                                                ตําแหนง.............................................................................                                               

หมายเหตุ : การคํานวณรายไดเฉลี่ยคํานวณจากรายไดรวมของครัวเรือน หารดวยจํานวนสมาชิกทั้งหมดของที่อาศัยอยูในครัวเรือนแหงนั้น  
โดยนับรวมรายไดในรอบปของสมาชิกทุกคนท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนแหงน้ันติดตอกันมาไมนอยกวา 180 วันในรอบ 1 ปที่ผานมา โดยใหนับรวม
เด็กแรกเกิดดวย ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนมีความสัมพันธเปนเครือญาติโดยสายโลหิตหรืออยูกินดวยกันฉันสามีภริยา หรือดวยเหตุอื่น 
ตามกฎหมาย แตไมนับรวมผูซึ่งเปนลูกจางหรือผูซึ่งไดอนุญาตใหอยูอาศัยดวย 

 สวนที่ 1 : ผูลงทะเบียน 
               (กรณีตางดาวที่มีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย) สามารถกรอกขอมลูตามแบบฟอรมได 

แบบ ดร.02 

22 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 

ขอมูลผูรับรองคนท่ี 1    (กรุณาเขยีนตัวบรรจง) 
 

ขาพเจา นาย นาง นางสาว ............................................................ นามสกลุ...................................................................... 
ตําแหนง ................................................................................. สังกัดหนวยงาน ...................................................................................  
โทรศัพท.................................................................... 
            รับรอง  ผูลงทะเบียนอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของผูรับรอง  

  เด็กแรกเกิดอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูปกครองท่ียื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
                           และผูปกครองอยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย 

           ไมรับรอง เนื่องจาก........................................................................................................................................  
(ลงช่ือ)..................................................................ผูรับรองคนท่ี 1     
        (................................................................)    

                                                                                ตําแหนง .................................................. 
          วันท่ี........................................................ 

หมายเหตุ : ผูรับรองคนที่ 1 : หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการการสังคมประจําสํานักงานเขต  
 กํานัน ผูใหญบาน ประธานชุมชน อพม. อสส. อสม. 
 

ขอมูลผูรับรองคนท่ี 2   (กรุณาเขยีนตัวบรรจง) 
 

ขาพเจา นาย นาง นางสาว ............................................................ นามสกลุ...................................................................... 
ตําแหนง ................................................................................. สังกัดหนวยงาน ...................................................................................  
โทรศัพท.................................................................... 
            รับรอง   ผูลงทะเบียนอาศัยอยูในพื้นทีข่องผูรับรอง   
                           เด็กแรกเกิดอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
                               และผูปกครองอยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย 
            ไมรับรอง เนื่องจาก............................................................................................................................... ...... 

(ลงช่ือ)..................................................................ผูรับรองคนท่ี 2     
        (................................................................)    

                                            ตําแหนง .................................................. 
          วันท่ี........................................................ 

หมายเหตุ : ผูรับรองคนที่ 2 : ผูอํานวยการเขต ปลัด อบต. ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ขาราชการท่ีไดรับมอบหมาย 
 

กรณีผูรับรองคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ไมรับรอง  
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวพิจารณา 
 

ขาพเจา นาย นาง นางสาว ............................................................ นามสกลุ...................................................................... 
ตําแหนง หัวหนาบานเด็กและครอบครัวจังหวัด.......................................................................................  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
โทรศัพท.................................................................... 
            รับรอง  ผูลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ 
            ไมรับรอง เนื่องจาก............................................................................................................................... ........................... 
                                                         (ลงช่ือ)..................................................................หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัว     
                                                                 (................................................................)    
                                                            ตําแหนง หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด............................................... 
                                                                 วันท่ี........................................................... 
หมายเหต ุ: มีอํานาจหนาที่ในการรับรอง กรณีผูรับรองคนที่ 1 หรือคนท่ี 2 ไมรับรอง โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติใหตรงตามระเบยีบ            

 กรมกิจการเด็กและเยาวชนวาดวยหลกัเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกดิ พ.ศ.2562 และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

สวนที่ 2 : ผูรับรอง 

23คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 

สวนที่ 4 : ผลการพิจารณาการลงทะเบียน  
 

 
 

 
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว...................................................................................เปนผูปกครองที่มสีิทธ์ิรับเงินอุดหนุน     
เพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ท่ีไดปดประกาศ 15 วันแลว  
ตามประกาศ...........................     เลขท่ี..........................ลงวนัท่ี........................................... ลําดับที่....................................  
 

  
 

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

 

  
 

   
 ผลการพิจารณาการลงทะเบียนของผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณ 
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนแลว ปรากฏวา 

 

    มีสิทธ์ิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 
 

   ไมมีสิทธ์ิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจาก  
 

 
 
 

       (ลงช่ือ)......................................................................... 
             (.........................................................................) 

ตําแหนง ปลัดอบต./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา/ผูอํานวยการเขต/ผูทีไ่ดรับมอบหมาย 
                 วันท่ี ....................................................... 

 

 สวนที่ 3 : การปดประกาศ (สาํหรับหนวยงานรับลงทะเบียน) 

24 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 

(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 

25คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 

 

 

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 ุ  ป   
 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 สําเนาสมดุบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หนา 1 
  สําเนาสตูิบัตรเด็ก 1 ฉบับ (ยืน่หลังคลอด) 
  สําเนาหนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร                                           ช่ือบัญช ี                                         
  เลขท่ีบัญชี  -  -  -   
 

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

 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูลงทะเบียนเก็บไวเปนหลักฐานเพ่ือยืนยันการลงทะเบียน

แบบ ดร.04 

 

 

26 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 

 
 

 

 
 

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

 

ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบายใหจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 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 

ต้ังแตปงบประมาณ 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) 

27คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 

 
 

 
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)  

28 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 
 
    

หนังสือคํารองขอคัดคาน 

 วันที่................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 
   ขาพเจาในฐานะผูปกครองที่ยื่นลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด........................ 
เมื่อวันที่.............................................แตขาพเจาไมไดเปนผูปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง ดูเด็กแรกเกิด 
ตามประกาศ   (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)   ฉบับลงวันที่........................เรื่อง................................................................ 
โดยขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและมีคุณสมบัติตามระเบียบทุกประการ 
   ขาพเจาในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ขอคัดคาน นาย/นางสาว........................................................... 
ซึ่งเปนผูปกครองที่มีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ.................................................. .............................. 
ตามประกาศ   (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)   ฉบับลงวันที่...........................เรื่อง......................................... .................... 
โดยขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียจริง และขอคัดคานวา......................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
   

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

แบบ ดร.07 

29คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



แบบ ดร.08  
 
 

 แบบคํารองแจงความประสงคขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  

วันท่ียื่นคํารอง..............เดือน...................................พ.ศ................... 
 
เรียน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด................................................................................................................................. 
 
            ขาพเจา เด็กชาย เด็กหญิง  นาย นาง นางสาว .................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
ที่อยูตามทะเบียนบาน  

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

โทรศัพทบาน  -  -    โทรศัพทมือถือ   -  -    
ที่อยูปจจุบัน   

   ที่อยูตามทะเบียนบาน  
  กรณีไมใชที่อยูตามทะเบียนบานกรุณาใหขอมูลเพิ่มเติม 
บานเลขท่ี หมูที ่ อาคาร/ตึก  ช้ัน เลขท่ีหอง  หมูบาน    
ตรอก/ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย    
โทรศัพทบาน  -  -   โทรศัพทมือถือ   -  -     

 

มีความประสงคยื่นคํารองเพ่ือขอรับสิทธิ์ เ งินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต ไมมีผูรับรองคุณสมบัติ ทั้งที่มีคุณสมบัติ 
ตามหลักเกณฑของระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562  
จึงขอใหบานพักเด็กและครอบครัวตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณารับรองสถานะครัวเรือน 
 

 
                                                             ลงช่ือ..............................................................................ผูยื่นคํารอง 
                                                                         (..............................................................................) 
                                                                                       วันที่.................................................................... 
. 
 

 

30 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



แบบ ดร.09  
 
 

 แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผูรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 

วันท่ียื่นคํารอง..............เดือน...................................พ.ศ................. 
 

เรียน ปลัดเมืองพัทยา/ปลัดเทศบาล/ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/ผูอํานวยการเขต................................................................ 
 

สวนที่ 1 ขอมูลของผูยื่นคํารอง 
            ขาพเจา เด็กชาย เด็กหญิง  นาย นาง นางสาว .................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
ที่อยูตามทะเบียนบาน  

    บานเลขท่ี หมูที่ อาคาร/ตึก.........................................................................................ชั้น....................... 
เลขท่ีหอง หมูบาน    

    ตรอก/ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง      
    อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

โทรศัพทบาน  -  -    โทรศัพทมือถือ   -  -    
ที่อยูปจจุบัน   

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

  โทรศัพทบาน  -  -   โทรศัพทมือถือ   -  -     
 

มีความประสงคยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธ์ิผูรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ 
เด็กชาย/เด็กหญิง..................................................................................................................................................................................  
เนื่องจาก............................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
โดยขอเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธ์ิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
จาก เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว................................................................................................................................................... 
เปน เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว................................................................................................................................................... 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง 
 

   ลงช่ือ..............................................................................ผูยื่นคํารอง 
                                                                         (..............................................................................) 
                                                                                     วันท่ี....................................................................... 
สวนที่  2 การตรวจสอบขอเท็จจริง 
ขาพเจาไดตรวจสอบขอเท็จจริงตามเหตผุลทีร่ะบุแลว พบวา 

 ผูยื่นคํารองเปนผูมสีิทธ์ิรับเงินอุดหนุนไดตามคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธ์ิฯ 
 ผูยื่นคํารองเปนผูไมมสีิทธ์ิรับเงินอุดหนุนไดตามคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธ์ิฯ 

                                                                             ลงช่ือ..............................................................................ผูตรวจสอบ 
                                              ตําแหนง อธิบดีกรมกิจการเดก็และเยาวชน/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด.............. 
                                                                         (..............................................................................) 
                                                                                     วันท่ี....................................................................... 





 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 



34 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



35คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



36 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



37คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



38 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



39คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



40 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



41คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



42 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



43คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 
 

 
 

 
 

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

________________________________ 
 
 

                     โดยท่ีเปนการสมควรแกไขหลักเกณฑการจายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหเหมาะสม
ในสภาวการณปจจุบันและสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใหการเบิก
จายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 

                 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน               
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว๑๒๖           
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
จึงไดออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุน            
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เด็กแรกเกิด” หมายความวา เด็กท่ีมีสัญชาติไทยและเกิดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป

จนอายุครบหกป ซึ่งอาจเปนผูไดรับเงินสงเคราะหเปนครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ หรือเงินสงเคราะหบุตร
จากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตองไมเปนผูไดรับเงินชวยเหลือในการเล้ียงดูบุตรจากหนวยงานของรัฐ       
หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยูในความอุปการะของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

“หญิงตั้งครรภ” หมายความวา หญิงผูตั้งครรภที่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยูในครัวเรือน 
ที่มีรายไดนอย 

“ครัวเรือนเด็กแรกเกิด” หมายความวา เด็กแรกเกิดและสมาชิกท่ีอาศัยอยูรวมกันในบานเดียวกัน
เปนลักษณะครอบครัว โดยมีความสัมพันธเปนเครือญาติทางสายโลหิตหรือการอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา  
หรือดวยเหตุอื่นตามกฎหมาย แตไมนับรวมลูกจางของครัวเรือน 

“ครัวเรือนที่มีรายไดนอย” หมายความวา ครัวเรือนเด็กแรกเกิดที่มีรายไดรวมเฉลี่ยไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอคน ตอป ทั้งนี้ ใหนับรวมรายไดในรอบปของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนแหงนั้น
ติดตอกันมาไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันในรอบปที่ผานมา  

44 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 
 

“ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงรับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะ
เลี้ยงดูอยางบุตรและเด็กแรกเกิดพักอาศัยรวมอยูดวย 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา เทศบาล  
และองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ 
ไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด   

 

ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และวินิจฉัยชี้ขาด 
ในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

แบบคํารองขอและแบบอ่ืนตามระเบียบนี้  ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กําหนด  

 

หมวด ๑ 
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

 

 
ขอ ๖ เด็กแรกเกิดซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของครัวเรือนที่มีรายไดนอย หรือมารดาและบิดา

เปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ หรือมารดาเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและไมปรากฏบิดา หรือบิดาโดยชอบ
ดวยกฎหมายเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและไมปรากฏมารดา  มารดาหรือบิดาเปนผูมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

 

ขอ ๗ ใหผูปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด               
ยื่นคํารองขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ณ ที่ทําการขององคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ของเด็กแรกเกิดมีภูมิลําเนาอยู  

กรณีหญิงตั้งครรภอาจย่ืนคํารองขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ของหญิงตั้งครรภมีภูมิลําเนาอยูก็ได  

 

ขอ ๘ เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้ 
(๑) แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.๐๑)  
(๒) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.๐๒) หรือสําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐตามขอ ๖  
(๓) บัตรประจําตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ หรือผูปกครอง (เอกสารขอมูลการรับรองบัตร

ประชาชน)  
(๔) สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  
(๕) สําเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด  
(๖) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 
 

หมวด ๒ 
การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย 

 
ขอ ๙  กรณีมารดาหรือบิดาของเด็กแรกเกิด  เปนผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนดวยตนเอง            

โดยบิดาและมารดาเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ หรือมารดาเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและไมปรากฏบิดา 
หรือบิดาโดยชอบดวยกฎหมายเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและไมปรากฏมารดา ในกรณีดังกลาวมารดาหรือ
บิดาเปนผูเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถยื่นคํารองขอลงทะเบียนโดยไมตองมีผูรับรอง  
 

ขอ ๑๐ กรณีมารดาหรือบิดาของเด็กแรกเกิด หรือหญิงต้ังครรภ ไมเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
หรือผูปกครองเปนผูยื่นคํารองขอลงทะเบียน ตองมีผูรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย ตามแบบรับรอง
สถานะของครัวเรือน (ดร.๐๒)  

 

ขอ ๑๑ ผูรับรองสถานะของครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย จํานวน ๒ คน  ดังนี้ 
(๑) ผูรับรองคนที่ ๑ 

(ก) ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ใหหัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจํา
สํานักงานเขต หรือประธานชุมชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  (อพม.) หรือ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เปนผูรับรอง 

(ข) ในพ้ืนที่ เขตเมืองพัทยา ใหประธานชุมชน  หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา                 
หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.)  เปนผูรับรอง 

(ค) ในพื้นที ่เขตเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ใหกํานัน หรือผู ใหญบาน หรือ
ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) เปนผูรับรอง 

(๒) ผูรับรองคนที่ ๒ 
(ก) ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตหรือขาราชการท่ีผูอํานวยการเขต

มอบหมาย เปนผูรับรอง 
(ข)   ในพ้ืนที่เขตเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยา หรือขาราชการท่ีปลัดเมืองพัทยามอบหมาย

เปนผูรับรอง 
(ค) ในพ้ืนที่เขตเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดเทศบาลหรือขาราชการที่

ปลัดเทศบาลมอบหมาย หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือขาราชการที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายเปนผูรับรอง  

 

         ขอ ๑๒1 ใหผูรับรองคนที่ ๑ มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและรับรองวาผูที่ยื่นขอรับสิทธิ์             
เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่ของผูรับรอง โดยเด็กแรกเกิดตองอาศัยอยูกับ
ผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์และผูปกครองอยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย  
 

                                                           
1 ขอ ๑๒ แกไขโดยระเบียบกรมกจิการเดก็และเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอดุหนุนเพือ่การเล้ียงดูเดก็แรกเกิด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

46 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 
 

 ขอ ๑๓ ใหผูรับรองคนท่ี ๒ มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและรับรองวา ผูที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่ของผูรับรอง และเด็กแรกเกิดอยูในความอุปการะ
เลี้ยงดูของผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย  
 

 ขอ ๑๔ กรณีที่หญิงตั้งครรภ ยื่นคําขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ไวแลว และเมื่อหญิงตั้งครรภดังกลาวคลอดบุตร ใหยื่นสําเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิดตอ เจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ตนเองไดยื่นคําขอไวหรือที่ตนเองมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน เพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด และดําเนินการรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย ตามขอ ๙ หรือ ขอ ๑๑ 
แลวแตกรณี 

 

 ขอ ๑๕ กรณีผูปกครองรายใด ยื่นคําขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
โดยไมมีผูรับรองตามขอ ๑๒ และหรือขอ ๑๓  และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของระเบียบน้ี ใหแจงความประสงค
เพ่ือขอใหกรมกิจการเด็กและเยาวชนดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาใหการรับรองสถานะของครัวเรือนของ
ผูปกครอง โดยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ใหยื่นคํารองที่บานพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร และ        
ในจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคํารองท่ีบานพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้น ๆ 

  

 ขอ ๑๖ เมื่อไดรับคํารองตามขอ ๑๕ แลว ใหผูรับคํารองตรวจสอบคําขอลงทะเบียนและ
คุณสมบัติของผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามระเบียบนี้ หากพิจารณาแลว
เห็นวาผูปกครองมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ ใหหัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร             
หรือหัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้น  เปนผูลงนามรับรองคนท่ี ๒ ในแบบรับรองสถานะ               
ของครัวเรือน (ดร.๐๒) และแจงรายชื่อผูปกครองเปนผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด                
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการประกาศรายชื่อตอไป  
 กรณี เมื่อมีการตรวจสอบแลวพบวา ผูปกครองท่ียื่นคําขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงินอุดหนุน             
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีคุณสมบัติไมครบตามระเบียบนี้ ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ              
พรอมทั้งเหตุผล เพ่ือดําเนินการตอไป 

 

หมวด ๓ 
การประกาศรายชื่อและการบันทึกขอมูลของผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

 
 

 ขอ ๑๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกาศรายชื่อผูปกครองท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน               
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้น และสถานที่อ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร
แลวแตกรณี  เพ่ือใหบุคคลที่มีสวนไดสวนเสีย  ยื่นคํารองขอคัดคานผูปกครองท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน            
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ประกาศ   

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศรายชื่อผูปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด  ตามท่ีหัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร หรือหัวหนาบานพักเด็กและครอบครัว
ในจังหวัดนั้น ลงนามรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.๐๒)  ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้น  

47คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 
 

และสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรแลวแตกรณี เพ่ือใหบุคคลท่ีมีสวนไดสวนเสียยื่นคํารองคัดคานผูปกครอง 
ทีมี่สิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ประกาศ 

กรณีผูปกครองรายใดที่ยื่นคําขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด           
มีคุณสมบัติไมครบตามระเบียบนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับคําขอลงทะเบียนแจงผลใหผูปกครอง             
ที่ยื่นคําขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทราบตอไป 

 

ขอ ๑๘  กรณีบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูปกครองที่ยื่นคําขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไมผานการพิจารณาแลวแตกรณี ไดยื่นคํารองขอคัดคานการประกาศรายชื่อ
ผูปกครองที่มีสิทธิ์ไดรับเงิน อุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  ภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑๗                 
ใหผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา ปลัดเทศบาล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจพิจารณาคํารองขอคัดคานดังกลาว ภายในกําหนดระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่
รับคํารองขอคัดคาน และใหมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี   

(๑) ยกคํารองคัดคาน   
(๒) คํารองคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหถอนรายชื่อหรือเพ่ิมชื่อของผูปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 

เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ของประกาศองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้น 
 

                  ขอ ๑๙2เมื่อพนระยะเวลาตาม ขอ ๑๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการบันทึก            
ขอมูลของผูปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เขาสูระบบฐานขอมูลโครงการ                 
เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดใหถูกตองครบถวน  โดยอาจใชขอมูลสวนบุคคลของผูยื่นคํารองขอ
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากบัตรประจําตัวประชาชนดวยเคร่ืองอานบัตร 
(Smart Card) 

 

       ขอ ๒๐ 3 เมื่ อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดําเนินการบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว               
ใหดําเนินการแจงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนแจงใหกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อดําเนินการตอไป  
         กรณีกรุงเทพมหานคร เม่ือดําเนินการบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการแจง          
กรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อดําเนินการตอไป 
 

       ขอ ๒๑4 ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติใหผูปกครองที่มีสิทธิ์รับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไดรับเงินเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และจัดสงขอมูลใหกรมบัญชีกลางเพื่อ
ดําเนินการตอไป  
 
 

                                                           
2 ขอ ๑๙ แกไขโดยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอดุหนุนเพือ่การเล้ียงดูเดก็แรกเกิด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3 ขอ ๒๐ แกไขโดยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอดุหนุนเพือ่การเล้ียงดูเดก็แรกเกิด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
4 ขอ ๒๑ แกไขโดยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอดุหนุนเพือ่การเล้ียงดูเดก็แรกเกิด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

48 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 
 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบสิทธิ์และการสิ้นสุดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

ขอ ๒๒ การตรวจสอบสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหผูยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ได  ณ สํานักงานเขตที่ลงทะเบียน  
(๒) ในจังหวัดอ่ืน ใหผูยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ได ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีลงทะเบียน  
 

ขอ ๒๓  ใหสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสิ้นสุดลงในกรณี ดังตอไปน้ี 
                (๑) เด็กแรกเกิดอายุครบ ๖ ป   
                (๒) เด็กแรกเกิดถึงแกความตาย 
                (๓) ยื่นคําขอสละสิทธิ์เปนหนังสือ   

(๔) ตรวจพบขอมูลอันเปนเท็จ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้  

                 เมื่อมีการตรวจพบ หรือมีขอรองเรียนตาม (๔) หรือ (๕) ใหเสนออธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ระงับการจายเงินจนกวา
จะทราบผลการตรวจสอบ  
 

หมวด ๕ 
การจายเงินและการติดตามเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

 
ขอ ๒๔ การจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดใหจายในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาทตอคน 
ขอ ๒๕ ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

จังหวัด บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ       
ในการติดตามพัฒนาการของเด็กแรกเกิดตามชวงอายุที่กําหนด  

 

ขอ ๒๖ ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดในแตละจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประสานความรวมมือกับ 
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.) 
ติดตามการรับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดีของเด็กตามชวงอายุที่กําหนดทุกครั้ง โดยใหผูปกครองตองนําสมุด
บันทึกสุขภาพแมและเด็กมาแสดงตอเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประจําทุกป  

ขอ ๒๗ เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และ
ผูปกครองท่ีไดมายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท นับตั้งแตเดือนท่ีเด็กเกิด  

49คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



 
 

กรณีเด็กแรกเกิดตามวรรคหนึ่ง และผูปกครองไมไดยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ และเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป ใหไดรับเงินในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท 
นับตั้งแตเดือนที่ผูปกครองยื่นขอรับสิทธิ์ 

   

 ขอ ๒๘  กรมบัญชีกลางจะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูไดรับสิทธิ์เงินอุดหนุน          
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไดแจงความประสงคไว ยกเวนการจายเปนเงินสดจะกระทําไดเฉพาะราย              
กรณอีธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ไดพิจารณาเห็นชอบแลวเทานั้น 

กรณีมีการขอเปล่ียนแปลงผูไดรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใหยื่นคํารอง          
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดแลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง หากพบวาเปนไปตามคํารองขอใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลใหกับผูซึ่งอุปการะเลี้ยงเด็กแรกเกิดนั้นเปนผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดังกลาว  

 

                ขอ ๒๙ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

    หมวด ๖ 
    บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๓๐  เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนกอนระเบียบน้ีใชบังคับ ยังคงมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน          
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตอไปจนเด็กแรกเกิดมีอายุครบหกป 

เด็กแรกเกิดที่เคยรับเงินอุดหนุนและเด็กแรกเกิดที่มีอายุเกินสามปกอนระเบียบใชบังคับ ยังคง 
มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิดอยางตอเน่ืองตั้ งแต เด็กแรกเกิดอายุสามป เปนตนไป 
จนมีอายุครบหกป   

 

ขอ ๓๑  เด็กแรกเกิดที่ ไมมีสิทธิ์กอนระเบียบนี้ ใชบั งคับ  หากมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้                 
ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอลงทะเบียนได และใหจายในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท นับตั้งแตเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์
จนอายุครบหกป 

                                                                         (นายสมคิด  สมศรี) 
                                                                อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

50 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



51คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



52 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



53คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



54 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



55คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



56 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



57คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



58 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



59คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



60 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



61คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



62 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



63คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



64 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



65คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด



66 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด




