
ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน 
1. เด็กที่รับสิทธิรายเดือน ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 

ได ้ร ับเง ินต ่อเน ื ่อง จนมีอาย ุครบ 6 ป ี โดยไม ่ต ้อง
ลงทะเบียนใหม่ 

2. เด็กที่เกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคย
ได้รับสิทธิมาก่อน ต้องมาลงทะเบียนที่องคืกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจะได้รับสิทธินับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน 
จนมีอายุครบ 6 ปี 

3. เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ให้
ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับ
สิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี 
 

การรับเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

สถานทีล่งทะเบียน  
กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขต 
เมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
ส่วนภูมิภาค ณ ที่ว่าการองค์การบรหิารส่วนตำบล หรือ เทศบาล 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 
- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
 เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 โทร. 0 2255 - 5850 – 7 ต่อ 121 หรือ 122 หรือ123 หรือ
147 หรือ 152 หรือ 0 2651 - 6534 หรือ 0 2651 6902 หรอื 0 
2651 6920 หรือ เว็บไซต์ www.dcy.go.th  

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)   

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

-  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง  

- ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1561 

- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ โทร 042-241028 
หรือ 042-125299  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 
ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ

เล้ียงดเูด็กแรกเกิด 

กองสวัสดิการสัคม 

เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนอวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์

 



ความเป็นมา 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบาย

สำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้น

ให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัย เพื ่อเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั ้งเป็น

หลักประกันให้เด็กได้ร ับสิทธ ิด้านการอยู ่รอด และการพัฒนาตาม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยได้เริ่มดำเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 

ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดามารดา หรือผู้ปกครองไป

ยังเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เป็นการ

คุ้มครองทางสังคมที่ทัดเทียมนานาประเทศ 

กลุ่มเป้าหมายเด็กท่ีเกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1. เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ 2559 – 2561 รับต่อเน่ือง จนมีอายุ
ครบ 6 ปี  
2. เด็กที่เกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มคีุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิมี
สิทธิได้รับเงินต้ังแต่ ปีงบประมาณ 2562 จนมีอายุครบ 6 ปี  
3. เด็กที่เกิดต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ป ี

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

1. แบบคำร้องของลงทะเบียน  
(ดร.01) 

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
4. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด  
5. สำเนาเอกสารการฝากครรภ ์
6. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคาร

ออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 
7. กรณีที่ผู้ย่ืนคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้

ย่ืนคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรอง
เงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ 
(สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)  

8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรขา้ราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตร
แสดงสถานะหรือ ตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้
รับรองคนที่ 1 และผู้รบัรองคนที่ 2 
 

การรับรองสถานะของครัวเรือน 
ให้เป็นไปตามแบบรบัรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) โดยมีผู้รับรอง    
2 คน ดังน้ี  
 

ผู้รับรองคนที่ 1  
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมือง
พัทยา อาสาสมัคร สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในหมู่บ้านหรือ ชุมชนที่ตั้งอยู่่ในเขต
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งน้ัน  

 

ผู้รับรองคนที่ 2 
 ประธานอาสาสมัครพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประจำตำบล ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บา้น 
ข้าราชการสถานบริการสาธารณสขุในระดับตำบล ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ด ารงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือ
เทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในท้องที่หรือท้องถิ่นแห่งน้ัน  

 

 

 

 

 

• เห็นชอบด ำเนินโครงกำรกบัเด็กท่ีเกิดในปีงบประมำณ 2559 ท่ี
อยู่นอกระบบประกันสังคมและอยู่ในครัวเรือนยำกจนหรือ
เส่ียงต่อควำมยำกจน  มีรำยไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 36,000 บำท ต่อคน 
ต่อปี โดยอุดหนุนเงิน รำยละ 400 บำท ต่อเดือน เป็นเวลำ 1 ปี

มตคิณะรัฐมนตรี วนัที ่31 มนีาคม 2558

• เห็นชอบด ำเนินโครงกำรต่อเน่ือง โดยเพ่ิมเงินอุดหนุนเพื่อกำร
เล้ียงดูเด็กแรกเกิด เป็นเดือนละ 600 บำท  จนถึงอำย ุ3 ปี

มตคิณะรัฐมนตรี วนัที ่22 มนีาคม 2559

• ยกเลิกเง่ือนไขบประกนัสังคม และใหศึ้กษำควำมเป็นไปไดใ้น
กำรเทียบฐำนขูอมูลผูมี้รำยไดน้อ้ยตำมโดรงกำรลงทะเบียนเพื่อ
สวสัดิกำรแห่งรัฐ รวมทั้งใหท้บทวนกำรรับรองสถำนะของ
ครัวเรือน

มตคิณะรัฐมนตรี วนัที ่7 พฤศจิกายน 2560

• ขยำยระยะเวลำจำก 3 ปี เป็น 6 ปี และขยำยฐำนรำยไดข้อง
กลุ่มเป้ำหมำย รวมเฉล่ียไม่เกิน100,000 บำท ต่อคน ต่อปี

มตคิณะรัฐมนตรี วนัที ่26 มนีาคม 2562

คุณสมบตั ิ
1.  เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปีอยู ่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อ
ปีไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
2.  ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ใน
ความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 


