




คํานํา 

 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เปนนโยบายสําคัญระดับชาติของรัฐบาล 
ตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต เพ่ือสรางระบบคุมครองทางสังคมโดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุน
ใหแกเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน เปนโครงการท่ีมีพัฒนาการมาอยาง
ตอเนื่อง หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการในปงบประมาณ 2558 และเริ่มจายเงินอุดหนุนให
มารดาเด็กแรกเกิด ที่อยูนอกระบบประกันสังคมและอยูในครัวเรือนยากจนท่ีสมาชิกมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 
36,000 บาท ตอคน ตอป ในอัตรา 400 บาท ตอคน ตอเดือน  เปนเวลา 1 ป และไดขยายระยะเวลา
และวงเงินเปนตั้งแตแรกเกิดถึง 3 ป ในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน รวมทั้งยกเลิกผูอยูในระบบ
ประกันสังคม ตอมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาใหเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแตแรกเกิด - 6 ป และขยายฐานรายไดเฉลี่ยของสมาชิกของครัวเรือนไมเกิน 
100,000 บาท ตอคน ตอป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนไป  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ไดจัดทํา
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 
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 คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนนุเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

1. ความเปนมา
 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปนนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ

การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต เปนการสรางระบบคุมครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนใหแก
เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน เปนมาตรการใหบิดา มารดาหรือ
ผูปกครองนําเด็กเขาสูระบบบริการของรัฐ เพ่ือใหเด็กไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย รวมทั้งเปนหลักประกันใหเด็กไดรับสิทธิดานการอยูรอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยตามยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โครงการน้ีไดดําเนินการมาเปนระยะ ดังนี้  

ระยะท่ี 1 ชวงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
รัฐบาลไดริเริ่มโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
ในกลุมเปาหมายเด็กที่อยูนอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน 
(รายไดครัวเรือนเฉล่ียไมเกิน 36,000 บาท ตอคน ตอป) เปนเด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 
30 กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ตอเดือน เปนเวลา 1 ป เริ่มจายเงินอุดหนุนตั้งแต
ปงบประมาณ 2559 

ระยะท่ี 2 ชวงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
รัฐบาลมุงเนนการพัฒนาเด็กทุกคนโดยเฉพาะในกลุมเด็กในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน
อยางครอบคลุมและตอเนื่อง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ใหขยายเวลาการใหเงินอุดหนุน
ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป และเพ่ิมวงเงินจาก 400 บาท เปน 600 บาท ตอคน ตอเดือน และตอมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบการยกเลิกเงื่อนไขผูมีสิทธิที่ตองไมเปนผูอยู
ในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2561 รวมท้ังใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการเชื่อมโยงขอมูลผูมีรายไดนอยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ นํามาใชเปนเกณฑกําหนดคุณสมบัติผู เขารวมโครงการและปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ  

ระยะที่ 3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับความรวมมือจากองคการทุน
เพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Economic Policy Research Institute (EPRI) ออกแบบและ
ดําเนินการติดตามประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ป 2561 พบวา 

 1. เด็กที่ไดรับเงินอุดหนุนมีภาวะโภชนาการที่ดีกวา และไดรับนมแมเพียงอยางเดียว
เปนเวลา 6 เดือน มากกวาเด็กท่ีไมไดรับเงินอุดหนุน 

 2. เด็กที่ไดรับเงินอุดหนุนสามารถเขาถึงการบริการสังคม และบริการทางการแพทยมากกวา
เด็กที่อยูในครอบครัวท่ีไมไดรับเงินอุดหนุน 

3. กลุมแมในครัวเรือนที่ไดรับเงินอุดหนุนมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชจาย
ในครัวเรือนมากกวาแมที่ไมไดรับเงินอุดหนุน เปนการเสริมสรางพลังของสตรี 
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คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาใหเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กตั้งแตแรกเกิด - 6 ป และขยายฐานรายไดของกลุมเปาหมายไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป 
เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนไป ใหกลุมเปาหมายเด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ดังนี้

1. เด็กท่ีรับสิทธิในปงบประมาณ 2559 – 2561 รับตอเนื่อง จนมีอายุครบ 6 ป
2. เด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไมเคยไดรับสิทธิ มีสิทธิไดรับเงินตั้งแต
ปงบประมาณ 2562 จนมีอายุครบ 6 ป

3. เด็กท่ีเกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไดรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ป
เหตุผลของการขยายฐานรายไดของกลุมเปาหมายการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

เปนครัวเรือนที่สมาชิกมีรายไดเฉล่ียไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป เพ่ือใหสอดคลองกับการใชฐาน
เกณฑรายไดของผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ  ครอบคลุมเด็กในครัวเรือนยากจน
หรือครัวเรือนเส่ียงตอความยากจนเพ่ิมขึ้น และไมเปนภาระงบประมาณแผนดินมากนัก ทั้งนี้ ใหมีกระบวนการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยางตอเนื่อง  

 1.1 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือจัดสวัสดิการพ้ืนฐานและเปนหลักประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานใหเด็กแรกเกิด

ที่อยูในภาวะยากลําบากไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
2) เพ่ือเปนมาตรการใหพอแมผูปกครองนําเด็กเขาสูระบบบริการของรัฐเพ่ือใหเด็ก

ไดรับการดูแลใหมคีุณภาพชีวิตที่ดีอยางเปนระบบ
3) เพ่ือสงเสริมใหเด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเปนพ้ืนฐาน

สําคัญในการพัฒนาอยางตอเนื่องในชวงวัยอ่ืน ๆ

1.2 ประโยชนที่จะไดรับ 

     เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดถือเปนสวัสดิการพ้ืนฐานในหลายประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศเพื่อนบานของไทย อาทิ จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส  ผลการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก
พบตรงกันวา เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
จากการศึกษาของศาสตราจารย ดร.  เจมส เจ เฮคแมน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล พบวา การลงทุน
ในเด็กเล็กจะไดรับผลตอบแทนในระยะยาวกลับมาถึง  7 เทา และการลงทุนในกลุมเด็กเล็กที่อยู  
ในครอบครัวที่ยากจนจะไดรับผลตอบแทนระยะยาวถึง 17 เทา ดังนั้น การท่ีประเทศไทยเห็นความสําคัญ
และลงทุนกับการพัฒนาเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน  ผานโครงการ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ยอมเกิดผลตอบแทนตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังนี้ 

1) ประโยชนตอเด็ก : ผลการศึกษาในหลายประเทศ พบวาเด็กแรกเกิดที่ไดรับเงิน
อุดหนุนจะไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพกวากลุมที่ไมไดรับ สามารถเขาถึงบริการของภาครัฐทางสาธารณสุข 
ไดมากกวา ไดรับสารอาหารท่ีดีกวา ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้ จะสงเสริมใหเด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย เปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาอยางตอเนื่องในชวงวัยอ่ืน ๆ ตอไป  

ผลการศึกษายังพบดวยวา เด็กท่ีไดรับเงินอุดหนุนในชวงแรกเกิดจนถึง 6 ป เมื่อเติบโตขึ้น         
ถึงวัยเรียนก็จะมีระดับผลการเรียนที่ดีกวาเด็กกลุมที่ไมไดรับเงินอุดหนุน นอกจากนี้ การใหเงินอุดหนุนแกเด็กเล็ก     
จะชวยลดความแตกตางของผลการเรียนระหวางเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนกับเด็กที่อยูในครอบครัวอ่ืน รวมทั้ง
ยังชวยลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมในระยะยาวอีกดวย  
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2) ประโยชนตอพอแม ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก : เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จะชวยแบงเบาภาระคาใชจายในการดูแลเด็ก รวมทั้งเปดโอกาสใหพอแม ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก สามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขไดมากข้ึน ทําใหมีความรูความเขาใจในการเล้ียงดูและสงเสริมพัฒนาการเด็กไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  

3) ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ : ผลการศึกษาทั่วโลกพบวาเด็กที่รับเงินอุดหนุน
เมื่อโตขึ้นจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นกวากลุมที่ไมไดรับ และนําไปสูระดับรายไดที่สูงขึ้น โครงการเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จึงเปนการลงทุนที่คุมคาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเด็กไดเติบโตเปนประชากร
ที่มีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญและเปนการสรางรากฐานที่เขมแข็งในการรวมพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 

2. หลักเกณฑ
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด โดยใหจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดใหกับเด็กแรกเกิดที่อยูในครัวเรือนที่สมาชิก
มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน จนมีอายุครบ 6 ป 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) เด็กที่รับสิทธิในปงบประมาณ 2559 - 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 –
30 กันยายน 2561) ยังคงรับสิทธิอยางตอเนื่องจนมีอายุครบ 6 ป โดยไมตองลงทะเบียนใหม 

2) เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ที่ไมมีคุณสมบัติ ตามระเบียบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  พ.ศ. 2561 
แตมีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
พ.ศ. 2562 ตองมาลงทะเบียน และมีสิทธิไดรับเงินตั้งแตวันที่ลงทะเบียน จนมีอายุครบ 6 ป 

3) เด็กท่ีเกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไดรับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ป

 2.1 คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ 
1) มีสัญชาติไทย (พอแมมีสัญชาติไทย หรือพอหรือแมมีสัญชาติไทย)
2) เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จนมีอายุครบ 6 ป
3) อาศัยอยูกับผูปกครองท่ีอยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย
4) ไมอยูในสถานสงเคราะหของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน

(รายชื่อสถานสงเคราะหของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
สามารถดูไดที่ http://203.155.29.200/nursery_new/Content/Guest/Search.aspx)

2.2 คุณสมบัติผูปกครองท่ีมีสิทธิลงทะเบียน 
1) มีสัญชาติไทย
2) เปนบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะ
3) เด็กแรกเกิดตองอาศัยรวมอยูดวย
4) อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน

100,000 บาท ตอคน ตอป

ทั้งนี้มารดาที่อยูระหวางการต้ังครรภยังไมตองมายื่นคํารองขอลงทะเบียน  ขอรับสิทธิ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
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  2.3 กรณีผูปกครองไมมีสัญชาติไทย แตเด็กมีสัญชาติไทย     

 ผูปกครองที่ยื่นคํารองขอลงทะเบียนซึ่งไมมีสัญชาติไทย แตเด็กแรกเกิดมีสัญชาติไทย
สามารถยื่นคํารองขอลงทะเบียนไดที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ดังนี้ 
  - ผูปกครองย่ืนคํารองขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารใหครบถวน 
ไดแก แบบคํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) บัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครอง สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากของผูปกครอง และสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 
และสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามเอกสารและวินิจฉัย หากเห็นควรไดรับ
เงินอุดหนุนฯ ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด แลวแตกรณี บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
หากไมเห็นควรให ไดรับ เงินอุดหนุนฯ  ใหแจงผูปกครองที่ยื่นคํารองขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
 - ผูปกครองยื่นคํารองขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ตรวจสอบเอกสาร
ใหครบถวน ตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัย หากเห็นควรไดรับเงินอุดหนุนฯ ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด หากไมเห็นควรใหไดรับเงินอุดหนุนฯ ใหแจงผูปกครองท่ียื่น
คํารองขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทราบ  
  กรณีพบวา บิดาหรือมารดาของเด็กแรกเกิด เปนผูไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดอยูแลว ผูปกครองซึ่งไมมีสัญชาติไทยตองการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ  ใหยื่นแบบคํารอง
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ ไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี โดยใชแบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผูรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร. 06) พรอมแนบแบบคํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร. 01) 
และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร. 02) ถาผูปกครองย่ืนคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับสิทธิ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบเอกสารใหครบถวน และจัดสงเอกสารใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนการเปล่ียนแปลงสิทธิฯ (หนา 11) 
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3. การลงทะเบียนขอรับสิทธิ 
 

 3.1 สถานที่รับลงทะเบียน 

       ผู ปกครองของเด็กแรกเกิดที ่มีส ิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ้ยงดูเด็ก แรกเกิด            
ยื่นคํารองขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในพ้ืนที่ที่ เด็กแรกเกิด 
และผูปกครองอาศัยอยูจริง ดังนี้ 
  - กรุงเทพมหานคร :  ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต 

     - เมืองพัทยา  :  ลงทะเบียนท่ีศาลาวาการเมืองพัทยา 
 - สวนภูมิภาค :  ลงทะเบียนท่ีองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล 
 

 3.2 เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบดวย 
   1) แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) 

      2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)   
       3) บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง  
        4) สูติบัตรเด็กแรกเกิด 

  5) สมุดบัญชีเงินฝากของผูปกครอง (บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝาก        
 เผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
 สหกรณการเกษตร อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 

  6) สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ)  
ในกรณีที่สมุดสูญหายใหใชเฉพาะสําเนาหนาที่ 1 พรอมใหเจาหนาที่สาธารณสุขบันทึก
ขอมูล และรับรองสําเนา  

  7) กรณีท่ีผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผูยื่นคํารองขอลงทะเบียน 
    เปนเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ตองมีเอกสาร 
 ใบรับรองเงินเดือน หรือหนงัสือรับรองรายไดของทุกคนท่ีมีรายไดประจํา  
 (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจางลงนาม) 
   8) สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือ
          ตําแหนง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีแสดงตนของผูรับรองคนท่ี 1 และผูรับรองคนท่ี 2  
   

  หนวยรับลงทะเบียน ดําเนินการดังนี้ 
1) ออกเอกสารการรับลงทะเบียน (ในทายแบบ ดร.01) และแจงชองทางการติดตอสอบถาม

ขอมูลเพ่ิมเติม ใหกับผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนดวย  
2) จัดสงเอกสารแบบคํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 

(แบบ ดร.02) รวมทั้งจัดทําสําเนาตามขอ 3) – 6) สงใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  แลวแตกรณี เพ่ือใช
ประกอบการบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

  กรณีตรวจพบวา การลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิไมถูกตอง หรือเอกสารหลักฐานไมถูกตอง
ครบถวน ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองขอลงทะเบียนแจงผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนเพ่ือแกไขใหถูกตองครบถวน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือ หากผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนไมดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาไมประสงคจะขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ทั้งนี้ 
ใหถือวาวันที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเอกสารครบถวนเปนวันที่ยื่นคํารองขอลงทะเบียน 
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3.3 การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย
1) กรณีท่ีสมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่มีอายุเกิน 18 ปขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ไมตองรับรองสถานะของครัวเรือน

2) นอกเหนือจากขอ 1) ตองมีการรับรองสถานะของครัวเรือน

3.3.1 ผูรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย 
  ผูรับรองคนท่ี 1 ไดแก อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บานหรือชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา อาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในหมูบานหรือ
ชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้น  กรณีกรุงเทพมหานครหากไมมี
ผูรับรองคนที่ 1 ใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเทา  ที่ปฏิบัติหนาที่     
ในกรุงเทพมหานครเปนผูรับรองได 

  ผูรับรองคนท่ี 2 ไดแก ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
ประจําตําบล ประธานชุมชน กาํนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ขาราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตําบล 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการข้ึนไปหรือเทียบเทา ที่ปฏิบัติหนาที่
ในทองท่ีหรือทองถ่ินแหงนั้น 

        ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตองมิใชขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการรับลงทะเบียนนั้น 

บทบาทหนาที่ของผูรับรองคนท่ี 1 และคนที่ 2 รับรอง 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) ผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุน อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ของผูรับรองจริง
2) เด็กแรกเกิดอาศัยอยูในครัวเรือนของผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิจริง
3) ผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนอยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอยจริง

(ครัวเรือนที่สมาชิกมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป)

3.3.2 กรณีไมมีผูรับรอง หรือมีผูรับรองแตจํานวนไมครบถวน 
        ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับคํารองขอลงทะเบียนสงเรื่องภายใน 15 วัน 

นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารอง โดยใชแบบคํารองขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.03)  
แนบแบบคํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ใหกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณา
ขอเท็จจริงและวินิจฉัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเร่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  หากพบวา ผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามระเบียบ  
ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี บันทึกขอมูล
เขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
หากไมเห็นชอบใหรับลงทะเบียน ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี แจงผลการพิจารณาแกผูยื่นคํารองขอลงทะเบียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
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        จํานวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือนเด็กแรกเกิด (รวมเด็กแรกเกิดดวย) 

วิธีการคํานวณรายไดของสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย 
 

  ครัวเรือนที่มีรายไดนอย หมายถึง ครัวเรือนเด็กแรกเกิดที่สมาชิกมีรายไดรวมเฉล่ียไมเกิน   
100,000 บาท ตอคน ตอป ทั้งนี้ ใหนับรวมรายไดในรอบปของสมาชิกทุกคนท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนแหงนั้น
ที่อยูติดตอกันมาไมนอยกวา 180 วัน ในรอบปที่ผานมา แตไมนับรวมลูกจางที่เปนสมาชิกครัวเรือน 
  รายได หมายถึง รายไดทั้งหมดของครัวเรือน ประกอบดวย (คํานิยามโครงการรายไดและ
การกระจายรายไดของครัวเรือน พ.ศ. 2545)  
  (1) คาจางและเงินเดือน เงินรางวัล เงินโบนัส เปนตน  
  (2) กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอ่ืน ๆ  

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

  (5) รายไดที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก มูลคาของสินคาและบริการท่ีไดรับเปนสวนหนึ่งของคาจาง 
เงินเดือน มูลคาของสินคาหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมคาประเมิน คาเชาบานที่ครัวเรือน
เปนเจาของ) หรือไดรับมาโดยไมตองซ้ือ  
   (6) รายรับที่เปนตัวเงินอ่ืน ๆ เชน เงินไดรับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต เงินรางวัล
สลากกินแบง และรายรับ อ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน  
 
วิธีการคํานวณรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 
                    

 
 
 
ตัวอยางที่ 1  เด็กแรกเกิดที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป                      
 

 มารดา บิดา    เด็กแรกเกดิ ปู ยา 
จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูดวยกัน √ √ √ √ √ 
รายไดของสมาชิก/เดือน - 12,000 - 10,000 10,000 
รายไดของสมาชิก/ป - 144,000 - 120,000 120,000 
การคิดคาเฉล่ียตอครัวเรือน  

=  =     = 76,800 บาท ตอคน ตอป 
 

 

   ครัวเรือนมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน  มีสมาชิกที่มีรายได 3 คน คือ บิดา ปู และยา ดังนั้น ครัวเรือน
มีรายไดรวมทั้งหมด 384,000 บาท ตอป เมื่อนํามาหารกับสมาชิกทั้งหมด 5 คน 

      ผลลัพธ คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย 76,800 บาท ตอคน ตอป ซ่ึงไมเกิน 100,000 บาท 
ตอคน ตอป จึงมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
 
 
 
 

= รายไดของสมาชิกในครัวเรือนของเด็กแรกเกิดรวมกันทั้งหมด 
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ตัวอยางที่ 2 เด็กแรกเกิดทีอ่ยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดเฉลี่ยมากกวา 100,000 บาท ตอคน ตอป  
มารดา บิดา เด็กแรกเกดิ บุตรอาย ุ8 ขวบ 

จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูดวยกัน √ √ √ √ 
รายไดของสมาชิก/เดือน 18, 000 20,000 - - 
รายไดของสมาชิก/ป 216,000 240,000 - - 
การคิดคาเฉล่ียตอครัวเรือน 

= =   = 114,000 บาท ตอคน ตอป 

 ครัวเรือนมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน มีสมาชิกที่มีรายได 2 คน คือ บิดากับมารดา ดังนั้นครัวเรือน
มีรายไดรวมท้ังหมด 456,000 บาท ตอป เมื่อนํามาหารกับสมาชิกท้ังหมด 4 คน  

ผลลัพธ คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 114,000 บาท ตอคน ตอป 
ซึ่งมีรายไดเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป จึงไมมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

3.4 การประกาศรายช่ือและการคัดคานสิทธิ 
  3.4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับคํารองขอลงทะเบียน พิจารณาตรวจสอบเอกสาร

ใหครบถวน และติดประกาศรายชื่อผูปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ณ ที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้น  

  3.4.2 กรณีมีบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียมายื่นคํารองขอคัดคานผูปกครองท่ีมีสิทธิรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ใหยื่นไดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิฯ 

1) เมื่อพนระยะเวลา 15 วันแลว ไมมีผูยื่นคํารองขอคัดคาน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินบันทึกขอมูลเบื้องตน ไดแก ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูลงทะเบียนและ         
เด็กแรกเกิด ในระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และจัดสงเอกสารประกอบ   
การลงทะเบียน ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
แลวแตกรณี ไดแก แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร .01)  แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร .02) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง สําเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของ
ผูปกครอง และสําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  

2) กรณีผูปกครองที่ยื่นคํารองขอรับสิทธิรายใด มีผูยื่นคํารองขอคัดคานสิทธิ
ในการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นพิจารณาขอเท็จจริง
พรอมความเห็น และสงเอกสารที่เกี่ยวของ  ไดแก หนังสือคํารองขอคัดคาน (แบบ ดร.05) แบบคํารอง
ขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ใหกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต
วันที่ยื่นคํารองขอคัดคาน เพื่อใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ตรวจสอบและวินิจฉัยใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเอกสาร
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากคํารองขอคัดคานฟงไมขึ้น ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี  บันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหครบถวน หากคํารองขอคัดคานฟงขึ้น ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี แจงผลการพิจารณาแกผูปกครอง
ที่ยื่นคํารองขอรับสิทธิและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่การพิจารณาแลวเสร็จ 
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4. การบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูลเบื้องตนตามแบบคํารองขอลงทะเบียน 

(แบบ ดร.01) ไดแก ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูลงทะเบียน และเด็กแรกเกิด  
4.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามขอ 3.2 

1) สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร จัดสงใหสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
รวบรวมและจัดสงใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

2) องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/เมืองพัทยา จัดสงใหสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

 4.3 กรมกิจการเด็กและเยาวชนไดรับเอกสารการลงทะเบียนจากสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารใหครบถวน พรอมบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

 4.4 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดไดรับเอกสารลงทะเบียนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารใหครบถวน พรอมบันทึกขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

5. การตรวจสอบสิทธิ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสามารถ

ตรวจสอบสิทธิของผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนและผลการจายเงินอุดหนุนไดจากระบบฐานขอมูลโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  

ผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิไดที่ 
 กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเขตท่ีลงทะเบียน  
 สวนภูมิภาค       : องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีลงทะเบียน หรือ 

 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด  
 ศูนยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

  เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  โทร. 0 2255 - 5850 - 7 ตอ 121 หรือ 122 หรือ 123 หรือ 147 หรือ 152 
  หรอื  0 2651 - 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6902 
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6. การจายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
 
 
 
 
    

  6.1 การจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดใหจายในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน มี
กลุมเปาหมาย ไดแก 
    1) เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนในปงบประมาณ 2559 – 2561 รับตอเนื่องและให
จายในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน จนมีอายุครบ 6 ป 
   2)  เด็กแรกเ กิด ซ่ึงเ กิดตั้ งแตวันที่  1 ตุลาคม  2558 ที่ มีคุณสมบัติและไม เคย 
ไดรับสิทธิ ใหจายในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน นับตั้งแตเดือนที่ยื่นคํารองลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ 
จนมีอายุครบ 6 ป 
   3) เด็กแรกเกิดซ่ึงเกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
ผูปกครองมายื่นคํารองขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ใหจายในอัตรา   
600 บาท ตอคน ตอเดือน นับตั้งแตเดือนที่เด็กเกิด จนมีอายุครบ 6 ป  
   4) เด็กแรกเกิดซ่ึงเกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
ผูปกครองมายื่นคํารองขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 ใหจายในอัตรา 600 บาท 
ตอคน ตอเดือน นับตั้งแตเดือนทีม่าย่ืนคํารองขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ป  
   5) เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ใหจายในอัตรา 600 บาท ตอคน  
ตอเดือน นับตั้งแตเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ป  
  6.2 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่แจงไวในแบบคํารองขอลงทะเบียน 
(แบบ ดร.01) ในบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร อยางใดอยางหนึ่ง เทานั้น  
 กรณีจายเปนเงินสด จะพิจารณาเปนรายกรณี โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาเห็นชอบ และใหรับเงินสดที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี โดยใชใบสําคัญรับเงิน (แบบ 5)                 
ของกระทรวงการคลังเปนหลักฐานการรับจายเงิน 

6.3 กรณีมีเหตุที่ไมสามารถจายเงินใหกับผูปกครองที่มีสิทธิได ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง หรือ
มีหนังสือแจงใหผูปกครองที่มีสิทธิมาพบเจาหนาที่ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติการจาย
เงินงวดแรก หากไมสามารถติดตามไดภายในระยะเวลาดังกลาว ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ระงับสิทธิในการรับเงินอุดหนุนฯ ของผูปกครอง
รายนั้นได 
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7. การเปล่ียนแปลงสิทธิ
 7.1 ผูยื่นคํารองขอเปล่ียนแปลงสิทธิผูรับเงินอุดหนุนฯ ใหยื่นแบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ

ผูรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.06) พรอมแบบคํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) 
และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเด็กแรกเกิดอาศัยอยูในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น 

7.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงเอกสารตามขอ 7.1 ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารอง
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

 7.3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดังนี้ 

1) เมื่อไดรับคํารองเปลี่ยนแปลงสิทธิ ใหระงับการจายเงินอุดหนุนฯ แกผูปกครองรายเดิม
ในเดือนถัดไปไวกอน 

2) มีหนังสือแจงผูปกครองรายเดิมใหโตแยงไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูปกครองไดรับ
หนังสือ (ถาผูปกครองรายเดิมใหความยินยอมเปนหนังสือขณะที่ยื่นคํารองขอเปล่ียนแปลงสิทธิ หรือผูปกครอง
รายเดิมเสียชีวิตโดยมีเอกสารใบมรณบัตร ไมตองมีหนังสือแจงผูปกครองรายเดิม)     

  - หากไมมีการโตแยง ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  แลวแตกรณี อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และแจงผลใหผูยื่นคํารอง
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับคํารองทราบ  

  - หากมีการโตแยง ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาขอเท็จจริงและวินิจฉัยวาผูปกครองรายใดเปนผูมีสิทธิ 
และแจงผลใหผูโตแยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ผูยื่นคํารองขอเปล่ียนแปลงสิทธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับคํารองทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) การเบิกจายเงินใหกับผูปกครองที่มีสิทธิ เมื่อไดดําเนินการตามขอ 2) เรียบรอยแลว

8. การสิ้นสุดสิทธิ
 การส้ินสุดสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดในกรณี ดังตอไปน้ี 
1) เด็กแรกเกิดมีอายุครบ 6 ป
2) เด็กแรกเกิดถึงแกความตาย
3) ผูปกครองย่ืนคําขอสละสิทธิเปนหนังสือ
4) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้
5) กรณีมีเหตุที่ไมสามารถจายเงินใหกับผูปกครองท่ียื่นคํารองขอลงทะเบียน ใหกรมกิจการ

เด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง หรือมีหนังสือแจงใหมาพบภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติการจายเงินงวดแรก 
หากไมสามารถติดตามไดภายในระยะเวลาดังกลาว ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาระงับสิทธิในการรับเงินอุดหนุนฯ ของผูปกครองรายนั้นได 
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9. การติดตามพัฒนาการเด็ก
9.1 กรุงเทพมหานคร 

1) สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ที่รับลงทะเบียนรวบรวมและจัดสงขอมูลของเด็กและ
ผูปกครอง ที่ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ใหศูนยบริการสาธารณสุขในเขต สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือติดตามพัฒนาการเด็ก ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบ ดร.07 

2) กรมกิจการเด็กเยาวชนรวบรวมและจัดสงขอมูลของเด็กและผูปกครองที่ ไดรับ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการกํากับดูแล
ศูนยบริการสาธารณสุข เพ่ือติดตามพัฒนาการเด็ก ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบ ดร.07 

 9.2 สวนภูมิภาค 
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับลงทะเบียนรวบรวมและจัดส งขอมูลของเด็กและ

ผูปกครองที่ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใหสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือติดตาม
พัฒนาการเด็ก ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบ ดร.07 

2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดรวบรวมและจัดสงขอมูลของ
เด็กและผูปกครองท่ีไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการกํากับดูแลสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  เพ่ือติดตามพัฒนาการเด็กในพ้ืนที่ ทุกวันที่ 5 
ของเดือน ตามแบบ ดร.07  

10. ชองทางการติดตอ

1) ศูนยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2255 - 5850 - 7 ตอ 121 หรือ 122 หรือ 123 หรือ 147 หรือ 152
หรือ 0 2651 - 6534 หรือ 0 2651 6902 หรือ 0 2651 6920 หรือ
เว็บไซต www.dcy.go.th

 2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (สํานักงาน พมจ.)
3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : สํานกังานเขต เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
4) ศูนยชวยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
5) ศูนยดํารงธรรม โทร. 1567
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หมายเหตุ : 
1. เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนฯ กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิรับเงินอุดหนุน

ตอไปจนมีอายุครบ 6 ป 
2. เด็กแรกเกิดที่เคยไดรับเงินอุดหนุนฯ และเด็กแรกเกิดมีอายุเกิน 3 ป กอนระเบียบนี้ใช

บังคับใหมีสิทธิรับเงินอุดหนุนฯ ตอเนื่องตั้งแตอายุ 3 ปเปนตนไป จนมีอายุครบ 6 ป โดยไมตองยื่นคํารอง
ขอลงทะเบียนใหม 

3. เด็กแรกเกิดที่ไมมีสิทธิกอนระเบียบนี้ใชบังคับ หากมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ ใหผูปกครอง
ยื่นคํารองขอลงทะเบียน และจายไดในอัตราเดือนละ 600 บาท ตอคน นับตั้งแตเดือนที่ยื่น จนมีอายุครบ 6 ป 

4. เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และผูปกครองมายื่นคํารองขอลงทะเบียนกอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ และมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ ใหจายในอัตราเดือนละ 600 บาท ตอคน นับตั้งแตเดือนที่
เด็กเกิด จนมีอายุครบ 6 ป 

5. เด็กที่เกิดกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และผูปกครองมาย่ืนคํารองขอลงทะเบียนกอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ และมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ ใหจายในอัตราเดือนละ 600 บาท  ตอคน นับตั้งแตเดือนที่
ผูปกครองมาย่ืนคํารองขอลงทะเบียนจนมีอายุครบ 6 ป 

6. การดําเนินการใดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ไดดําเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือดําเนินการอ่ืนใด
ไปแลว ตามประกาศและระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือหนังสือสั่งการ หรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกอนที่ระเบียบนี้จะไดใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการโดยชอบตามระเบียบนี้ 

7. หลักเกณฑหรือวิธีการอื่นใดที่มิไดกําหนดในระเบียบนี้ ใหนําระเบียบของทางราชการ
วาดวยการนั้นมาใชบังคับ โดยอนุโลม 
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แบบคํารองขอลงทะเบียน 
เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ปงบประมาณ ............ 

หนวยงานรับลงทะเบียน 
วันที ่      เดือน    พ.ศ. 

1. ขอมูลผูลงทะเบียน   เปนผูลงทะเบยีนตามโครงการเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ
1.1  บิดา    มารดา     ผูปกครอง ความสมัพันธกับเด็กแรกเกิด    ระบุ…………………………………………………… 
1.2 เด็กชาย   เด็กหญิง    นาย นาง นางสาว 
1.3 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
1.4 เกิดเมื่อวันที ่         เดือน                    พ.ศ.                      อายุ     ป 
1.5 สัญชาต ิ
1.6 ที่อยูตามทะเบียนบาน  

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

     โทรศัพทบาน  -  -   โทรศพัทมือถือ   -  -    
1.7 ที่อยูปจจุบัน   ใชที่อยูตามทะเบียนบาน 

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

     โทรศัพทบาน  -  -   โทรศพัทมือถือ   -  -   
1.8 อาชีพ       ไมไดประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพ   ระบุ 
 1.9 การศึกษา  ไมไดรับการศึกษา     กําลังศึกษา 

  จบการศึกษา (สูงสุด) 
2. ขอมูลเด็ก (ตามสูติบัตร)

2.1 ช่ือ - นามสกุล เด็กชาย   เด็กหญิง   
2.2 เลขประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  
2.3 เกิดเมื่อวันที ่  เดือน    พ.ศ.  

ขอมูลมารดา 
2.4 เด็กหญิง นาง นางสาว   
2.5 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
2.6 อาย ุ             ป                        2.7 สัญชาติ 
2.8 อาชีพ       ไมไดประกอบอาชีพ   ประกอบอาชีพ   ระบุ  
2.9 การศึกษา  ไมไดรับการศึกษา      กําลังศึกษา    จบการศึกษา (สูงสุด) 

ขอมูลบิดา 
ไมปรากฏบิดา

2.10 เด็กชาย  นาย 
2.11 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
2.12 อายุ              ป                       2.13 สัญชาติ  
2.14 อาชีพ       ไมไดประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพ   ระบุ  
2.15 การศึกษา  ไมไดรับการศึกษา     กําลังศึกษา    จบการศึกษา (สงูสุด) 

แบบ ดร.01 
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-2- 
3. ชองทางการรับเงินอุดหนุน (เลือกเพียง 1 ธนาคาร)
     ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย   ธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทบัญชี ออมทรัพย   ธนาคารออมสิน  ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรยีก  

 ช่ือบัญช ี                                         เลขท่ีบัญช ี
4. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ (สําหรับเจาหนาที่)

4.1 แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)
4.2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
4.4 สําเนาสูติบตัรเด็กแรกเกดิ
4.5 สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาที่ปรากฏช่ือหญิงต้ังครรภ)

 ในกรณีที่สมุดสูญหายใหใชสําเนาหนา 1 ประวัติหญิงตั้งครรภพรอมใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขบนัทึกขอมลู และรับรองสําเนา 
4.6 สําเนาหนาแรกของสมดุบัญชเีงินฝากของผูที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ
     (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 
4.7 หนังสือรับรองรายไดหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายไดประจําเปนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) จํานวน.....................ใบ 
4.8 สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการเจาหนาท่ีของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตาํแหนงหรือเอกสารอ่ืนใด ของผูรับรองคนท่ี 1

และผูรับรองคนท่ี 2 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารที่ไดยื่นนี้เปนความจริงทุกประการ และยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ขาพเจาแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ยินยอมใหนําขอมูลในบัตรประจําตัวประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใชเพื่อ
ตรวจสอบสถานะบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลทางการเงินและทรัพยสิน หากขอความและเอกสารท่ียื่นเรื่องน้ีเปนเท็จ 
ขาพเจายินยอมคืนเงินในสวนท่ีรับไปโดยไมมีสิทธิ หรือยินยอมใหหักจากสวัสดิการอื่น หรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจาได 
ในการน้ีขาพเจายินดีรับขอมูลขาวสารเพ่ือสงเสริมสุขภาพของแมและเด็กผานชองทางตาง ๆ 

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

วันท่ีลงทะเบียน...................................................................................   ตําแหนง.......................................................................................... 
    วันท่ีลงทะเบียน................................................................................. 

..............................................................................................ตัดตามรอยปรุ........................................................................................................

หมายเหตุ : สําหรับเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนนุเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
1. หนวยงานรับลงทะเบียน...........................................................วนัท่ี............เดือน.......................................... พ.ศ. ......................

1.1 ชื่อ-นามสกลุ ผูลงทะเบียน........................................................................................................................................... 
1.2 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
1.3 ชื่อ - นามสกลุ เด็กแรกเกิด เด็กชาย   เด็กหญิง........................................................................................................ 
1.4 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  

2. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ (สําหรับเจาหนาที่)
แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)
แบบรับรองสถานะของครัวเรอืน (ดร.02)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
สําเนาสตูิบัตรเด็กแรกเกิด
สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาที่ปรากฏช่ือหญิงต้ังครรภ)
ในกรณีที่สมุดสญูหายใหใชสาํเนาหนา 1 ประวัติหญิงต้ังครรภพรอมใหเจาหนาทีส่าธารณสุขบันทึกขอมลู และรบัรองสาํเนา
สําเนาหนาแรกของสมุดบญัชีเงินฝากของผูที่จะรับเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร)
หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนท่ีเปนสมาชิกในครัวเรือนทีเ่ปนเจาหนาท่ีของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท หรือผูมีรายไดประจํา) จํานวน...................ใบ 
สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหนงหรือเอกสารอ่ืนใด ของผูรับรอง
คนท่ี 1 และผูรับรองคนท่ี 2

 (ลงช่ือ)   เจาหนาท่ีรับลงทะเบียน 
 (   ) 
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ไ

 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 
ตารางแสดงจํานวนสมาชิกและรายไดของครัวเรือน 

 

ลําดับ 
ที่ เลขประจาํตัวประชาชน  ชื่อ นามสกุล อายุ  ความสัมพันธ 

 กับเด็ก  อาชีพ รายได/เดือน 
 บัตรสวัสดิการ 

แหงรัฐ 
  ม ี ไมมี 

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

ขาพเจาขอรับรองวารายช่ือท่ีปรากฏขางตน เปนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยูติดตอกันมาไมนอยกวา 180 วัน ในรอบ 1 ปที่ผานมา     
และสถานะของครัวเรือนของขาพเจาเมื่อคํานวณแลวมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ขาพเจาตกลงยินยอมใหเปดเผยขอมูล       
สวนบุคคลแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และยินยอมใหหนวยงานของรัฐรองขอ  สอบถาม และใชขอมูลสวนบุคคล ในบัตรประจําตัว
ประชาชน พรอมภาพใบหนาของขาพเจา หากขอมูลขางตนไมถูกตองตรงความเปนจริง ขาพเจาตกลงยินยอมใหระงับสวัสดิการและ    
ประโยชนอ่ืน ๆ รวมทั้งคืนเงินที่ไดรับ 

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

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

หมายเหตุ : 1)  รายไดเฉลี่ยคํานวณจากรายไดรวมของครัวเรือน หารดวยจํานวนสมาชิกทั้งหมดของที่อาศัยอยูในครัวเรือนแหงนั้น 
โดยนับรวมรายไดในรอบปของสมาชิกทุกคนท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนแหงนั้นติดตอกันมาไมนอยกวา 180 วันในรอบ 1 ป         
ที่ผานมา โดยใหนับรวมเด็กแรกเกิดดวย ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนมีความสัมพันธเปนเครือญาติโดยสายโลหิต  หรือ          
อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา หรือดวยเหตุอื่นตามกฎหมาย แตไมนับรวมผูซึ่งเปนลูกจางหรือผูซึ่งไดอนุญาตใหอยูอาศัยดวย 

2) กรณีสมาชิกในครัวเรือนเปนเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานบริษัท ผูมีรายไดประจํา ใหแนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรอง
เงินเดือนของผูมีรายไดประจํา ดวยทุกคน

3) กรณีสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐทุกคน ไมตองมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน

 สวนท่ี 1 : ผูลงทะเบียน 
   ขอมูลสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยูจริงของผูลงทะเบียน 

 (กรณีตางดาวที่มบีัตรประจําตัวซ่ึงไมมีสัญชาติไทย) สามารถกรอกขอมูลตามแบบฟอรมได 

แบบ ดร.02 
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-2- 

ขอมูลผูรับรองคนท่ี 1    (กรณุาเขยีนตัวบรรจง) 

ขาพเจา นาย นาง นางสาว ...................................................................... นามสกุล....................................................................... 
ตําแหนง ................................................................................. สังกัดหนวยงาน ..........................................................................................  
โทรศัพท.................................................................................. 

  รับรอง ผูลงทะเบียนอาศัยอยูในพื้นท่ีของขาพเจา เด็กแรกเกิดอาศัยอยูกับผูปกครองในครัวเรือนท่ีสมาชิกมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 
   100,000 บาท ตอคน ตอป ตามท่ีผูยื่นคําขอแสดงรายไดขางตน 

  ไมรับรอง เน่ืองจาก.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ....................................................................................................... ........................................................................................................ 

(ลงช่ือ).....................................................................................ผูรับรองคนท่ี 1 
 (....................................................................................) 

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

หมายเหตุ : ผูรับรองคนที่ 1 : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหรือชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งปฏบิัติงานในหมูบานหรือชุมชนทีต่ัง้อยูในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงน้ัน  
กรณีกรุงเทพมหานคร หากไมมีผูรับรองคนที่ 1  ใหขาราชการท่ีดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัตกิารข้ึนไปหรือเทียบเทาที่ปฏบิัติหนาที่    
ในกรุงเทพมหานครเปนผูรับรองได 

 ขอมูลผูรับรองคนท่ี 2    (กรณุาเขียนตัวบรรจง) 

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

   รับรอง ผูลงทะเบียนอาศัยอยูในพื้นท่ีของขาพเจา เด็กแรกเกิดอาศัยอยูกับผูปกครองในครัวเรือนท่ีสมาชิกมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 
   100,000 บาท ตอคน ตอป ตามท่ีผูยื่นคําขอแสดงรายไดขางตน 

  ไมรับรอง เน่ืองจาก.......................................................................................................... .................................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................................................................ 

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

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

หมายเหตุ : ผูรับรองคนที่ 2 :  ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประจําตําบล ประธานชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
  ขาราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตําบล ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการข้ึนไป   
หรือเทียบเทา ทีป่ฏบิัตหินาที่ในทองทีห่รือทองถิ่นแหงน้ัน (ตองมิใชขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่ไดรับมอบหมาย 
ในการรับลงทะเบียน) 

สวนที่ 3 : การปดประกาศ (สาํหรับหนวยงานรับลงทะเบียน) 
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว.............................................................................................................................................. 
เปนผูปกครองท่ีมีสิทธริับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ท่ีไดปดประกาศ 15 วันแลว 
ตามประกาศ (ช่ือ อปท.).......................................................................... ลงวันท่ี........................................ลําดับท่ี............... 

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

 วันท่ี ................................................................................... 

สวนที่ 2 : ผูรับรอง 
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แบบ ดร.03 

 แบบคํารองขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(กรณีไมมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน) 

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

เรียน อธิบดีกรมกจิการเด็กและเยาวชน/พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด................................................................ 

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

มีความประสงคยื่นคํารองเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แตไมมีผูรับรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 
ของระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  วาด วยการจายเงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด  พ .ศ . 2562 จึงขอให 
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน/พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณารับรองสถานะ 
ของครัวเรือนของขาพเจา 

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

 วันท่ี.................................................................... 
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ประกาศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  

    ประจําเดือน................................................คร้ังที.่........... 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหเด็กแรกเกิดสัญชาติไทย 
ที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได
เฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ในอัตราเดือนละ 600 บาท ตอคน ตอเดือน จนมีอายุครบ 6 ป นั้น  

สํานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล.....................................  
ไดดําเนินการรับลงทะเบียนผูขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแลว 
จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน..........ราย รายละเอียด 
ตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี โดยจะปดประกาศเปนระยะเวลา 15 วัน หากไมมีผูคัดคาน ใหถือวาผูมีรายชื่อ
ตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี เปนผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด หากมีผูคัดคานขอใหแจง 
ที.่............................................................................................................................................. ............................. 

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

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

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

แบบ ดร.04 
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บัญชีแนบทายประกาศองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) 

เร่ือง รายช่ือผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …. 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
(ผูมีสิทธิ) 

ชื่อ – สกุล 
(เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ) เดือนที่ไดรับสิทธิ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

(ตัวอยาง) 
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แบบคํารองขอคัดคาน 

วันที่................เดือน..................................พ.ศ.................. 
เรื่อง  ขอคัดคานรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบล/นายกเทศมนตรีเทศบาล/นายกเมืองพัทยา/ผูอํานวยการเขต..................................... 

ขาพเจา............................................................................. เลขประจําตัวประชาชน...................................... 
เกิดวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...........อายุ .......... ป สัญชาต.ิ........................เชื้อชาติ...................................... 
อยูบานเลขท่ี....................หมูที่...........ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...............................................................  
ประกอบอาชีพ....................................หมายเลขโทรศัพททีต่ิดตอได....................................................ขอยื่นคํารองขอคัดคาน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ขาพเจาในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ขอคัดคาน เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว...........................  
................................................................................... ซึ่งเปนผูปกครองที่มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ของ ด.ช./ด.ญ. .........................................................................................................................................................................  
ตามประกาศ   (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)  ฉบับลงวันที่...........................ลําดับที่............................ 
เนื่องจาก....................................................................................................................................................................... ............ 
......................................................................................................................................................................................... ......... 
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... ........... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

แบบ ดร.05 
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แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผูรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

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

สวนท่ี  1 ขอมูลของผูยื่นคํารอง 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล/นายกเทศมนตรีเทศบาล/นายกเมืองพัทยา/ผูอํานวยการเขต........................................... 

 ขาพเจา เด็กชาย เด็กหญิง  นาย นาง นางสาว ................................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
มีความประสงคยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผูรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ 
เด็กชาย/เด็กหญิง.................................................................................................................................................................................. 
โดยขอเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
จาก เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................... 
เปน เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................... 
เนื่องจาก............................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง 

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

ลงช่ือ.....................................................................................................................ผูรับคํารอง 
ตําแหนง................................................................................................................ 

หมายเหตุ : ใหแนบ แบบคํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ของผูยื่นขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

สวนท่ี 2
เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน/พัฒนาสังคมและความม่ันคง

 ของมนุษยจังหวัด........................................................................
  พรอมน้ีไดแนบ แบบ ดร.01 และ แบบ ดร.02    มาเรียบรอยแลว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

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

 ผอ.สํานักงานเขต/นายก อบต./นายกเทศมนตรีเทศบาล/ 
นายกเมืองพัทยา.............................................................. 
 วันท่ี................................................................................. 

สวนที่  3 การพิจารณาขอเท็จจริง
 ไดพิจารณาขอเท็จจริงตามเหตผุลที่ระบุแลว พบวา

ผูยื่นคํารองเปนผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนได
ตามคํารองขอเปลี่ยนแปลงสทิธิฯ
ผูยื่นคํารองเปนผูไมมีสิทธิรับเงินอุดหนุนได
ตามคํารองขอเปลี่ยนแปลงสทิธิฯ

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

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน/ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด……………………………….. 

วันท่ี................................................................. 

แบบ ดร.06 
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ที่ .....................................        หนวยงาน..................................................
ที่อยู ......................................................... 
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....... 

เร่ือง  ขอสงขอมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
       ประจําเดือน ........................................................ พ.ศ. ................................ 

เรียน 1. ผูอํานวยการสํานักอนามยั กรุงเทพมหานคร 
2. ผอ.ศูนยบริการสาธารณสุข.................................................................................
3. นายแพทยสาธารณสุขจังหวดั……………………………………………………………………
4. ผอ.สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่…………………………………………………………..

สิ่งที่สงมาดวย  ขอมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําเดือน .................................................. พ.ศ. ............................ 

ตามที่รัฐบาลไดดําเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อเปนสวัสดิการใหกับ     
เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 มีสัญชาติไทย อาศัยอยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย ในอัตรา 600 บาท ตอคน 
ตอเดือน จนมีอายุครบ 6 ป เพื่อใหผูปกครองนําเด็กเขาสูระบบบริการของรัฐ ใหเด็กไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย นั้น 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน/สํานักงานเขต/สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัด/อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา ขอนําสงขอมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําเดือน ........................................... พ.ศ. ..................  จํานวน ..................... ราย เพื่อติดตามพัฒนาการเด็ก 
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

      (......................................................) 
1. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
2. ผูอํานวยการเขต...........................................กรุงเทพมหานคร
3. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด.......................
4. นายก อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา............................................

หนวยงาน................................................. 
โทร. ......................................................... 
โทรสาร ................................................... 

แบบ ดร.07 
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ขอมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําเดือน ........................................................ พ.ศ. ........................ 

หนวยงาน .......................................................................................................  จํานวน ........................... ราย 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อผูปกครอง รายชื่อเด็กแรกเกิด ที่อยู เบอรโทรศัพท 
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ภาคผนวก 
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บันทึก
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บันทึก


