
 
 

 

คูมือสำหรับประชาชน 

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน                  
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการ 

เลีย้งดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 

 

“การลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิเงินอดุหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” 
 
 

 
 
 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

อำเภอศรีประจันต จังหวดัสุพรรณบุรี 



หนา 1 จาก 13 
 

คูมือสำหรับประชาชน 

 

 
 
 
 

สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลมดแดง       วันจันทร  ถึง วันศุกร 
โทรศัพท : 035-435093         ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
โทรสาร  : 035-435093         (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
เว็บไซต  : www.moddang.go.th 
 
  

(1) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
พ.ศ. 2562 

(2) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดท่ีมีสิทธ ิ
1. มีสัญชาติไทย (พอแมมีสัญชาติไทย หรือพอหรือแมมีสัญชาติไทย) 
2. เกิดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จนมีอายุครบ 6 ป 
3. อาศัยอยูกับผูปกครองท่ีอยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย 
4. ไมอยูในสถานสงเคราะหของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ผูปกครองท่ีมีสิทธิลงทะเบียน 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เปนบุคคลท่ีรับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะ 
3. เด็กแรกเกิดตองอาศัยรวมอยูดวย 
4. อยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป  

* หมายเหตุ มารดาท่ีอยูระหวางการตั้งครรภยังไมตองมายื่นคํารองขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุน                   
               เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
 
 
 
 
 

งานท่ีใหบริการ            :   การลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   :   งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 



หนา 2 จาก 13 
 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบดวย 
1. แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) 
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง 
4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
5. สมุดบัญชีเงินฝากของผูปกครอง (บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร           

ออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) อยางใด
อยางหนึ่งเทานั้น) 

6. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก เฉพาะหนาที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ (ในกรณีที่สมุดสูญหายใหใช
เฉพาะสําเนาหนาท่ี 1 พรอมใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขบันทึกขอมูลและรับรองสําเนา) 

7. กรณีที่ผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผูยื่นคํารองขอลงทะเบียน เปนเจาหนาท่ี
ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ตองมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรอง
รายไดของทุกคนท่ีมีรายไดประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานท่ีนายจางลงนาม) 

8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหนง หรือเอกสารอ่ืนใด
ท่ีแสดงตนของผูรับรองคนท่ี 1 และผูรับรองคนท่ี 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการลงทะเบียน 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร • หญิงตั้งครรภหรือ มารดา  
หรือบิดาหรือผูปกครอง 
ยื่น ลงทะเบียนขอรับเงิน อุดหนุน 
เพ่ือการเลีย้งดูเด็ก แรกเกิด ยื่น
คำขอพรอม เอกสารหลักฐาน 

5 นาที งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด  
อบต.มดแดง 
อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุรี 

 

2) การพิจารณา เจาหนาท่ีคัดกรองคุณสมบัติ  
1. กรณีไมตองมีผูรับรอง (มารดา
หรือบิดาเปนผูมสีิทธิ ไดรับเงิน  
2. กรณีมีผูรับรอง (ผูลงทะเบียน) 
กรอกเอกสาร ในแบบลงทะเบียน
ดวย ตนเองและแนบเอกสาร 
ประกอบการลงทะเบียน (อปท.) 
สอบขอเท็จจริงวามี คณุสมบัติ
ครบถวนตาม เกณฑและเอกสาร
ครบถวน 

5 นาที 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด  
อบต.มดแดง 
อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุร ี

 

3) การประกาศรายช่ือผูท่ี
ไดรับสิทธิ 

• ประกาศรายช่ือผูมสีิทธิรับเงิน
อุดหนุน ณ บอรดประชาสัมพันธ 
เว็บไซดหลักของ อบต.มดแดง 
และ Facebook 

ภายใน 
15  

วันทำการ 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด  
อบต.มดแดง 
อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุร ี

ตรวจสอบรายช่ือ 
1. บอรดประชาสัมพันธ             

ณ ที่ทำการ อบต. 
2. www.moddang.go.th 
3. Facebook : อบต.มดแดง 

 

 
 
งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
     - ยังไมผานขบวนงานลดข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

http://www.moddang.go.th/
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ความเปนมาของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

เปนนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต เปนการสรางระบบคุมครอง
ทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนใหแก เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนท่ีเสี่ยงตอความยากจน 
เปนมาตรการใหบิดา มารดาหรือ ผูปกครองนําเด็กเขาสูระบบบริการของรัฐ เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเปนหลักประกันใหเด็กไดรับสิทธิดานการอยูรอดและการพัฒนาตาม
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษยตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 
            กลุมเปาหมายเด็กที่อยูนอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน 
(รายไดครัวเรือนเฉลี่ยไมเกิน 36,000 บาท ตอคน ตอป) เปนเด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 
กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ตอเดือน เปนเวลา 1 ป เริ่มจายเงินอุดหนุนตั้งแต ปงบประมาณ 
2559  

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 
            ใหขยายเวลาการใหเงินอุดหนุน ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป และเพิ่มวงเงินเปน 600 บาท ตอคน                
ตอเดือน 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 
             ยกเลิกเง่ือนไขผูมีสิทธิท่ีตองไมเปนผูอยูในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2561 รวมท้ัง
ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการเชื่อมโยง
ขอมูลผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ นํามาใชเปนเกณฑกําหนดคุณสมบัติผูเขารวม
โครงการและปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 
             ขยายระยะเวลาใหเง ินอุดหนุนเพื ่อการเลี ้ยงดูเด็กตั ้งแตแรกเกิด - 6 ป และขยายฐานรายไดของ
กลุมเปาหมายไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป 
 
 

 
 

 
 
 

                   
ศูนยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขท่ี 618/1 
ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร : 02 255 5850 - 7 ตอ 121, 122, 123 , 147, 152                                                                   
หรือ 02 651 6534 หรือ 02 651 6902 หรือ 02 651 6920 
โทรสาร : 02 253 9119 
อีเมล : csginfo@dcy.go.th 
          
 
 

ชองทางการติดตอหนวยงานหลัก 

tel:02%20651%206534,%2002%20651%206902,%2002%20651%206920
tel:02%20651%206534,%2002%20651%206902,%2002%20651%206920
mailto:csginfo@dcy.go.th
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ตัวอยาง 
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1. ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซดหลักของ อบต.มดแดง : www.moddang.go.th Facebook : อบต.มดแดง 
2. โทรศัพท / โทรสาร : 035-435093 
3. ทางไปรษณีย อบต.มดแดง เลขท่ี 136/5 หมูท่ี 2 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 72140 
4. รองเรียนดวยตนเอง ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
5. ตูรับฟงความคิดเห็น (องคการบริหารสวนตำบลมดแดง) 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 12 ตุลาคม 2563 
สถานนะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซดแลว 
จัดทำโดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต. 
อนุมัติโดย นายกองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

 

 

ชองทางการรองเรียน 


	คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
	ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

	เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
	ความเป็นมาของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


