โครงการเงินอุดหนุ นเพื่อการเลี้ ยงดู เด็กแรกเกิ ด เป็ นอีก
หนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ-คุณ
แม่ ที่ อยู่ใ นครอบครั วยากจน เพราะรั ฐจะสนับ สนุ นเงิ น
ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่ งจะจ่ายให้
ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ
หากเคยลงทะเบี ย นไว้แ ล้ว ในปี ก่ อ นหน้า ไม่ ต้อ งมา
ลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถ ตรวจสอบสิ ทธิเงินอุดหนุ น
เด็กแรกเกิด เช็คง่ าย ๆ ได้ ด้วยตัวเอง ที่เว็บไซต์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.csgcheck.dcy.go.th
- กรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู ้
ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด
- ระบุรหัสยืนยันรู ปภาพ แล้วกดปุ่ ม "ตรวจสอบ"
- หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
- หากไม่ได้รับสิ ทธิ ใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่
พบสิ ทธิ"
- หากยังไม่เคยได้รับเงิ น จะขึ้ นตัวอักษร E แสดง
ถึงสถานะของผูร้ ับสิ ทธิ ณ เวลานั้น
หรื อเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.govwelfare.cgd.go.th

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการดาเนินการ
เพื่อขึน้ ทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดู
เด็กแรกเกิด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
กองสวัสดิการสั งคม
องค์ การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งบุหลัง
โทรศัพท์ 074-710976
จัดทาโดย
กองสวัสดิการสั งคม
องค์ การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งบุหลัง
อาเภอทุ่งหว้ า จังหวัดสตูล

ใครบ้ างมีสิทธิได้ รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด

หลักฐานในการลงทะเบียน ใช้ อะไรบ้ าง

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน ได้ ทไี่ หน อย่างไร

คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ เข้าร่ วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เด็กแรกเกิดทีม่ ีสิทธิ
- ต้องมีสัญชาติไทย
- พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรื อคนใดคน
หนึ่งมีสัญชาติไทย
- เด็กต้องเกิดตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
จนมีอายุครบ 6 ขวบ
- อาศัยอยูก่ บั ผูป้ กครองที่อยูใ่ นครัวเรื อนที่มีรายได้
น้อย
- ไม่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชน
ผู้ปกครองทีม่ ีสิทธิลงทะเบียน
- มีสัญชาติไทย
- เป็ นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่
พ่อแม่ก็ได้)
- เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยูด่ ว้ ย
- อยูใ่ นครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย คือ สมาชิกใน
ครัวเรื อนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

เอกสารทีส่ ามารถขอรับได้ ทลี่ งทะเบียน
1. แบบคาร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรื อน (ดร.02)
เอกสารทีต่ ้ องเตรียมมาเอง
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง
2. สู ติบตั รเด็กแรกเกิด
3. สมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากของผู ้ป กครอง (บัญ ชี อ อม
ทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย / ธนาคารออมสิ น / ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น)
4. สมุดบันทึกสุ ขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่
มี ชื่ อ ของหญิ ง ตั้ง ครรภ์ (ในกรณี ที่ ส มุ ด สู ญ หาย ให้ ใ ช้
เฉพาะส าเนาหน้า ที่ 1 พร้ อ มให้ เ จ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข
บันทึกข้อมูลและรับรองสาเนา)
5. กรณี ที่ผูย้ ื่นคาร้ องขอลงทะเบียนและสมาชิ กใน
ครัวเรื อนของผูย้ นื่ คาร้องขอลงทะเบียน เป็ นเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อพนั ก งานบริ ษัท ต้อ งมี
เอกสาร ใบรั บรองเงิ นเดื อน หรื อหนังสื อรั บรองรายได้
ของทุกคนที่มีรายได้ประจา (สลิป เงินเดือน หรื อเอกสาร
หลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
6. สาเนาเอกสาร หรื อบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ บัตรแสดงสถานะหรื อตาแหน่ ง หรื อเอกสารอื่ นใดที่
แสดงตนของผูร้ ับรองคนที่ 1 และผูร้ ับรองคนที่ 2
**ทั้งนี้ สาเนาทุกฉบับต้ องลงชื่ อรับรองสาเนาถูกต้ อง**

หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปี ก่อนหน้า ไม่ตอ้ ง
มาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่ องจนบุตรมี
อายุ 6 ขวบ แต่กรณี ยงั ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สามารถ
มาลงทะเบียนได้ตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

** หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่ างการตั้งครรภ์ ยังไม่
ต้ องมายื่นคาร้ องขอลงทะเบียนขอรั บสิ ทธิ เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด**

- กรุ งเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สานักงานเขต
ในพื้นที่ที่พกั อาศัยอยู่
- เมื อ งพัท ยา : ลงทะเบี ย นได้ที่ ศ าลาว่า การเมื อ ง
พัทยา
- ส่ ว นภู มิ ภ าค : ลงทะเบี ย นที่ ส านัก งานเทศบาล
หรื อ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (อบต.) ตาม
ภูมิลาเนาที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน

