
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (ดร.01) 
   (รับได้ที่ท่ีลงทะเบียน) 
2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 
   ที่ได้รับการรับรองแล้ว 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ 
4. ส าเนาเอกสารการฝากครรภ์ 
   หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้า 1) 
5. ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด) 
6. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 
   (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ลงทะเบียนหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 59 ได้ที่ พมจ.หรือ ดย. 

 
 
- รับเงินสดที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือ 
  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์ (พมจ.ปข.) 
 

- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่แจ้งไว้ในแบบ 
  ลงทะเบียนฯ (ดร.01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
400  บาทต่อเดือน 

เพ่ือช่วยครอบครัวให้เลี้ยงดูเด็กไทย 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
169 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม-หนองขาม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ์

โทร 032-603689 , 032-604630  

 

หญิงตั้งครรภ์สามารถขอรับเอกสาร (ดร.01) 

และลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 

วันท่ี 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 

ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

 

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

 

การรับเงิน 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
 
     - องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
       โทร 032-603689 , 032-604630 
     - ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
       มนษุย์จังหวัดประจวบครีีขนัธ์  
       โทร 032-611349 
     - กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
       โทร 02-6516532 
     - ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC  
       โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 
     - www.dcy.go.th 
 
 



  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ยากจน  โดยจะให้เงิน
อุดหนุนแก่แม่ของเด็ก 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็น
เวลา 12 เดือน 
  พ่อแม่สามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์
ต่อลูกน้อย  เช่น  ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข  
ค่าอาหารที่มีประโยชน์ส าหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
เงินอุดหนุนฯ  จะมอบให้แก่แม่ของเด็กแรกเกิดที่มี
คุณสมบัติดังนี้ 
     - เด็กเกิดระว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง  
       30 กันยายน 2559 
     - พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย 
     - มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ ากว่า 3,000 บาท ต่อเดือน 
       หรอื 36,000 บาท ต่อป ี
     - ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง  หรือสภาพที่อยู่อาศัย 
       ทรุดโทรม  หรอืไม่มีรถยนต์สว่นบคุคล  หรือเป็น 
       เกษตรกรทีมี่ท่ีดนิท ากินไม่เกิน 1 ไร่ 
     - ไม่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ จากรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
       กองทุนประกันสังคม 
 
 
 
 
*กรณีแม่เป็นต่างด้าว   หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์  หรือ
เสียชีวิต อนุโลมให้พ่อสัญชาติไทยตามสูติบัตร  ลงทะเบียนแทนได้ 

  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บ้านพักเด็กและครอบครัว  ผู้น า
ชุมชน  ฯลฯ ประชาสัมพันธ์และค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนหญิง
ตั้งครรภ์ท่ีมีคุณสมบัติ  เข้าร่วมโครงการ   โดยการออกเอกสารรับรอง
สถานะของครัวเรือน    (ดร.02)  ให้ 
  หรือหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีคุณสมบัติขอรับการรับรองสถานะของ
ครัวเรือนจากผู้มีสิทธิ์รับรอง  และสามารถยื่นลงทะเบียนด้วยตนเอง 
 
 
  การยื่นลงทะเบียน  จะต้องให้ผู้รับรอง 2 คน ลงช่ือ
รับรองในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ว่าผู้ขอรับสิทธ์ิ
มีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายของโครงการ 
  ผู้รับรองคนท่ี 1 
  - กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน   หรือ 
     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจ า  
      ส านักงานเขต  
  - เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข 
  - องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล : อาสาสมัคพัฒนา 
    สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือ อาสา  
    สมัครสาธารณสุข (อสม.)  
  - บ้านพักเด็กและครอบครัว  สถานสงเคราะห์ของรัฐ : 
    เจ้าหน้าท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัว  ผู้ปกครองสถาน 
    สงเคราะห์ 
  ผู้รับรองคนท่ี 2 
  - กรุงเทพมหานคร : ผู้อ านวยการเขต หรือ ผู้ที่ได้รับ   
   มอบหมาย  
  - เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยา 
    ที่ได้รับมอบหมาย  
  - องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล : ก านัน หรือผู้ใหญ ่
    บ้าน หรือปลัดเทศบาง หรือปลัดองค์การบริหารส่วน  
    ต าบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมาย  
  - บ้านพักเด็กและครอบครัว  สถานสงเคราะห์ของรัฐ : 
    หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  ผู้ปกครองสถาน 
    สงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. ผู้รับรอง 2 คน  รับรองสถานะของครัวเรือน 
(ดร.2) ให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมาย 
 

  2. หญิงตั้งครรภ์น าเอกสาร ดร.02 พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาเอกสารการฝากครรภ์  
ขอรับเอกสาร ดร.01 ยื่นลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล  หรือเทศบาล  หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา  หรือ
ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครตามถ่ินที่อยู่ 
 

  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศ
รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ และติดประกาศ 15 วัน หาก
ไม่มีผู้ใดคัดค้าน  ให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน 
 

  4. หลักจากเด็กเกิด  น าสูติบัตรเด็กมายื่นที่จุด
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ 

 

คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ ์

การรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 


