โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คุ ณ สมบั ติ เ ด็ ก แรกเกิ ด

Child Support Grant

โครงการเงิ นอุ ดหนุ นเพื่ อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด เป็ น
นโยบายสาคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอด
ช่ ว งชี วิ ต มุ่ ง เน้ น ให้ เ ด็ ก แรกเกิ ด ได้ รั บ การเลี้ ย งดู ที่ มี คุ ณ ภาพแล
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ
ในอนาคตรวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิ์ด้านการอยู่รอด
และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยได้ดาเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 สาหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558
อุดหนุนรายละ 600 บาท ต่อเดือน ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่
รัฐบาลส่งผ่านไปยังมารดาหรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิด
โดยให้เงินอุดหนุน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทาให้เด็กได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นการ
คุ้ ม ครองทางสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารขั้ น พื้ น ฐานที่ ทั ด เที ย มนานา
ประเทศ รวมทั้ งยั งเป็ น การเพิ่ มโอกาสและช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง
บริการของรัฐ ด้วยการส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ขอรับสิทธิ์ให้
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานคร (อสส.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้คาแนะนาดูแลแม่
และเด็ก และติดตามพัฒนาการ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ให้การดูแลในมิติด้าน
ต่างๆ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

เพือ่ ให้เด็กได้รบั การเลีย้ งดูอย่างมีคุณภาพ และมีพ ัฒนาการเหมาะสมตามวัย

1. เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561
2. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
3. มีสัญชาติไทย
4. บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มสี ัญชาติไทย

5. ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใด จากหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็ก
และครอบครัวสถานสงเคราะห์ของรัฐ

การรั บ เงิ น



โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ทีแ่ จ้งไว้ในแบบลงเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์ Promptpay 15 ธนาคาร
(สาหรับผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจาตัวประชาชน
ของเจ้าของบัญชีเท่านัน้ ) ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารธนชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน
ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
ทิสโก้







กรณีมารดาเด็กเป็นต่างด้าว
หรือไม่มสี ถานะทางทะเบียน
ราษฎร์หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บดิ าเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร
ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้ หลังจากเด็กเกิด โดยนาเอกสาร
หลักฐานของบิดาเด็กและมารดาในกรณีดังกล่าว ที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ มายื่นแสดงความจานงขอรับสิทธิ์
กรณีอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด แต่จะได้รับเงินหลังออกจากบ้านพักเด็กและครอบครัว
หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐแล้ว
ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสีย่ งต่อความยากจน หมายถึง
ครัวเรือนที่มสี มาชิกในครัวเรือนมี รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 3,000
บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ากว่า 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี
โดยนารายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจานวน
สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วย

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
Child Support Grant

การรับรองความยากจนในแบบรับรองสถานะครัวเรือน
ต้องมีผู้รับรอง 2 คน ดังนี้
ผู้รับรองคนที่ 1
 กรุงเทพมหานคร : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประจาสานักงานเขต ประธานกรรมการชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (อสส.), อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
 เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
 เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล : หรืออาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.)หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ่ า้ น (อสม.) หรือกานัน หรือผูใ้ หญ่บา้ น หรือประธานชุมชน
ผู้รับรองคนที่ 2
- กรุงเทพมหานคร : ผู้อานวยการเขตหรือข้าราชการที่
ผู้อานวยการเขตมอบหมาย หรือหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพมหานคร
- เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับ
มอบหมาย
- เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล : ปลัดเทศบาลหรือ
ข้าราชการที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือข้าราชการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
หรือหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
สถานที่รับลงทะเบียน
กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน ณ สานักงานเขต

เมืองพัทยา

ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมภิ าค

ลงทะเบียน ณ สานักเทศบาล หรือที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบล

การจ่ายเงิน 600 บาท จะเริม่ จ่ายเมื่อใด
1. เด็กที่เกิด 1 ต.ค. 58-30 ก.ย. 59 จะได้รับเงิน 400 บาท ไป
จนถึงเดือนกันยายน 2559 เมื่อถึงเดือนตุลาคม 2559 จะเริ่ม
จ่าย 600 บาท เป็นต้นไป ไม่จา่ ยย้อนหลัง
2. เด็กที่เกิด 1ต.ค. 59-30 ก.ย. 60 จะได้รับเงิน 600 บาท ตั้งแต่
เดือนที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป
3. เด็กที่เกิด 1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 จะได้รับเงิน 600 บาท ตั้งแต่
เดือนที่เกิดเป็นต้นไป
* เด็กทีไ่ ด้รบั สิทธิจ์ ะได้ได้รบั เงินอุดหนุน ตัง้ แต่แรกเกิดถึง 3 ปี (36 เดือน)

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบดร.02) ทีไ่ ด้รบั การับรองแล้ว
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดา
ของเด็กแรกเกิด หรือบิดาของแรกเกิด หรือผู้ปกครองของเด็ก
แรกเกิดแล้วแต่กรณี
4. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
6. สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)
7. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (สามารถยืน่ ภายหลังได้รบั การแจ้งสิทธิ)์
8. สาเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สานักงานเขตในกรุงเทพฯ เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล
 สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
ทุกจังหวัด
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร 0 2306 8694,
0 23068697, 0 2306 8698
 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 www.dcy.go.th

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

