
คู่มือส ำหรับประชำชน ะ กำรลงทะเบียนเพือ่ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพือ่กำรเลีย้งดูเด็กแรกเกดิ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม   
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน : การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน ะ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยร่์วมกบั 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการทีเ่บด็เสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับลงทะเบียน 
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำตหรือทีเ่กี่ยวข้อง  

- ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรก
เกิด พ.ศ. 2560 

- ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เร่ืองการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
ปีงบประมาณ 2561 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยข้อบังดับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ะ - 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 0 นาที 
9. ข้อมูลสถิติ: 

จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประซำซน: การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
11. ซ่องทำงกำรให้บริกำร: 

สถำนท่ีให้บริกำร: งานพฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  ม.2  ต.บา้นร่อม อ.ท่าเรือ               
จ.พระนครศรีอยธุยา  13130  เบอร์โทรศพัท ์035-340736 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร: เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข ในกำรยืน่ค ำขอและกำรพจิำรณำอนุญำต/อนุมัติ (ถ้ำมี) 
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 

๒๕๖๐ และประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เร่ืองการลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียง 

 



 

ดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดก้ าหนดคุณสมบติัผูมี้สิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็ก 
แรกเกิด ดงัน้ี 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน 
1) เป็นเด็กท่ีเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2561 
2) เป็นหญิงตั้งครรภท่ี์ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิฯ ไวต้ั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2561 
3) มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผูมี้สัญชาติไทย) 
3) อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนท่ีเส่ียงต่อความยากจน ดือ มีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 3,000 บาทต่อ

คน ต่อเดือนหรือไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี หรือเป็นผูไ้ด้รับสิทธ์ิสวสัดิการจากรัฐตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อ สวสัดิการแห่งรัฐปี 2560 

4) ไม่เป็นผูไ้ดรั้บความช่วยเหลือในการเล้ียงดูจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ หรืออยูใ่นความ 
อุปการะของหน่วยงานของรัฐ 

เง่ือนไขในกำรรับเงินอุดหนุน 
1) เด็กท่ีเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2560 และมาลงทะเบียนหลงัวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ไดรั้บ

เงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนท่ีลงทะเบียนจนเด็กอายคุรบ 3 ปี 
2)  เด็กท่ีเกิดในปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61) และมาลงทะเบียนภายในวนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 ไดรั้บเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนท่ีเด็กเกิดจนเด็กอายคุรบ 3ปี 
3) ผูไ้ดรั้บสิทธ์ิจะไดรั้บเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดโดยวธีิโอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารตามท่ี 

แจง้ความประสงคไ์ว ้วนั เวลำ และสถำนที่รับลงทะเบียน 
ผูมี้สิทธ์ิสามารถรับและยืน่แบบค าขอลงทะเบียน (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ไดท่ี้
หน่วยรับลงทะเบียนทุกแห่ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

1) กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน ณ ส านกังานเขตตามภูมิล าเนา 
ต่างจงัหวดั ลงทะเบียน ณ ศาลาวา่การเมืองพทัยา เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามภูมิส าเนา 

2) กรณีผูมี้สิทธิไปท างานหรืออาศยัในต่างภูมิส าเนา อนุโลมใหล้งทะเบียน ณ ส านกังานเขต เมืองพทัยา 
เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพื้นท่ีท่ีอาศยัอยูจ่ริง 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผดิขอบ 

 

 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รำยะเอยีดของขั้นตอน ร ะ ย ะ เ ว ล ำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/หน่วยงำน ที่
รับผดิขอบ 

หมำยเหตุ 

1 การรับลงทะเบียน 
และตรวจสอบ 
เอกสาร 

1. ผูข้อรับสิทธิกรอก'ขอ้มูล 
ในแบบค าขอลงทะเบียน 
พร้อมแนบเอกสาร หลกัฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งและ ยืน่ความ
ประสงคต่์อ 

20 นาที งานพฒันาชุมชน/ 
อบต.บา้นร่อม 

(วนัท่ี 1 -15 ของ
ทุกเดือน) 

 

  เจา้หนา้ท่ีรับลงทะเบียน    

2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ความ
ถูกตอ้งของเอกสาร 
หลกัฐานของผูมี้สิทธิแต่ละ 
ราย 

5 นาที 

2 2.1 การประกาศ ราย'
ซ่ือผูข้อรับสิทธิ เงิน
อุดหนุนเพื่อการ เล้ียง
ดูเด็กแรกเกิด 

1. เจา้หนา้ท่ีจดัท า ประกาศ
รายซ่ือผูข้อรับ สิทธิเงิน
อุดหนุนทั้งหมด ทุกราย 

10 นาที งานพฒันาชุมชน/ 
อบต.บา้นร่อม 

(หลงัวนัท่ี 15 
ของทุกเดือน) 

2. เสนอเร่ืองผา่น 
ผูบ้งัคบับญัชาลงความเห็น 
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติั 
ลงนามในประกาศ 

1-2 จนั 

3. ติดประกาศไว ้ณ ท่ีท า 
การองคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินแห่งนั้น 

ไม่นอ้ยกวา่ 
15 จนั 

2.2 กรณีมีผูย้ืน่ค  า 
ร้องคดัคา้นสิทธิ ของ
ผูล้งทะเบียน 

1. เจา้หนา้ท่ีรับยืน่เร่ือง 
คดัคา้นสิทธิและจดัท า ค  าสั่ง
ระงบัสิทธิ 

10 นาที งานพฒันาชุมชน/ 
อบต.บา้นร่อม 

ด าเนินการ 
ภายใน 7 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 
ยืน่ค าร้อง 
คดัคา้น 

2. เสนอเร่ืองผา่น 
ผูบ้งัคบับญัชาลงความเห็น 
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พิจารณาอนุมติัลงนามใน 
ค าสั่ง 

1-2 จนั 

 



 

 

ท่ี 
ประเภทขั้นตอน รำยะเอยีดของขั้นตอน ร ะ ย ะ เ ว ล ำ 

ด ำเนินกำร 
ส่วนงำน/หน่วยงำน ที่

รับผดิขอบ 

หมำย 

เหตุ 
 2.2 กรณีมีผูย้ืน่ค  า 3.กรณีไม่ผา่นการพิจารณา 1-2 วนั งานพฒันาชุมชน/  

 

ร้องคดัคา้นสิทธิของผู ้ เจา้หนา้ท่ีแจง้ผลใหผู้ข้อรับ 
 

อบต.บา้นร่อม 
 

 ลงทะเบียน (ต่อ) สิทธิทราบ    

  4.กรณีผา่นการพิจารณา 1-2 วนั   

 

 



 

 

 

 

 

  

เจา้หนา้ท่ีจดัท าค าสั่ง ยกเลิก
การคดัคา้นสิทธิ 

   

3 กรณีไม่มีผูย้ืน่ค  าร้อง 
คดัคา้นสิทธิของผู ้
ลงทะเบียนหลงัติด 
ประกาศครบ 15 วนั 
แลว้ 

จดัส่งเอกสารประกอบการ 
ลงทะเบียนพร้อมส าเนา 
ประกาศรายซ่ือผูข้อรับ สิทธิ
เงินอุดหนุนเพื่อการ เล้ียงดู
เด็กแรกเกิดไปยงั ส านกังาน
พฒันาลงัคมและ ความ
มัน่คงของมนุษย ์จงัหวดั
นนทบุรีเพื่อ รวบรวมน่าส่ง
กรมกิจการ เด็กและเยาวชน 
ด าเนินการต่อไป 

1-2 วนั งานพฒันาชุมชน / อบต.
บา้นร่อม 

 

 

14. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 14.1) เอกสำรยนืยนัตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ท่ี รำยกำรเอกสำร ยืนยนัตัวตน หน่วยงำนภำครัฐผู้ 

ออกเอกสำร 
จ ำนวน เอกสำร

ฉบับ จริง 
จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำย 

เหตุ 

๑ แบบลงทะเบียน (ดร.01)  1  ขดุ  

2 แบบรับรองสถานะครัวเรือน 
(ดร.02) 

 1  ขดุ  

๓ 
บตัรประจ าตวัประซาซน ของ
หญิงตั้งครรภ ์หรือ มารดา 
หรือบิดา หรือ ผูป้กครองของ
เด็กแรกเกิด แลว้แต่กรณี 

  1 ฉบบั  

 

 



 

 

 

 

15. ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

ช่องช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 
 

ท่ี รำยกำรเอกสำร ยืนยนัตัวตน หน่วยงำน ภำครัฐ
ผู้ออก เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำย 

เหตุ 

4 ทะเบียนสมรส (ถา้มี) - - 1 ฉบบั  

5 หนา้สมุดบนัทึกสุขภาพแม่ 
และเด็ก 

  1 ฉบบั  

๖ สูติบตัรเด็กแรกเกิด (ยืน่หลงั
คลอด) 

  1 ฉบบั  

๗ 
หนา้สมุดบญัชีเงินฝาก 
ธนาคารท่ีมีการผกู พร้อมเพย ์

  1 ฉบบั  

๘ 
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ (ถา้มี) 

  1 ฉบบั  

14.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิม่เติม 
 

ท่ี รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวนเอกสำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำย 
 ยืน่เพิม่เติม ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง เอกสำร เอกสำร เหตุ 
    ส ำเนำ   

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ร้องเรียน ณ ช่องทางท่ียื่นค าขอ 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนย์ด ารงธรรม/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 

(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หมู่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ เบอร์โทร 
035-340736 ตอ่ 13 โทรสาร 035-340736-16 : ติดต่อ อบต. www.banrome.go.th) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /www.1111.go.th/
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300) 

http://www.banrome.go.th/


 

 

16. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
- แบบค าขอลงทะเบียน (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

 

 

 

 

 
 


