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คู่มือปฎิบัติงานสำหรับเจา้หน้าท่ี อปท. 

1.บทนำ (Introduction) 

การพัฒนาระบบในครั้งนี้ได้จำแนกหน้าที่หลักของระบบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็น
ระบบงานย่อย เพื่อให้ได้ขอบเขตของแต่ละส่วนงานที่ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยได้แบ่งเป็นระบบงาน
ย่อย 4 ระบบดังนี้  

1. Mobile application สำหรบัประชาชน 

2. ระบบ Back End สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. 

3. ระบบ Back End สำหรับเจ้าหน้าที่ พมจ. 

4. ระบบ Back End สำหรับเจ้าหน้าทีส่่วนกลางและ Admin 

วัตถุประสงค์ (Purpose) 

ระบบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อ

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แรกเกิดให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และรองรับการปรับ

นโยบายเป็นการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 - 6 ปี) แบบถ้วนหน้า 

 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลักทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนาระบบนี้ ได้แก่ 

ชื่อหน่วยงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

กรมกจิการเด็กและเยาวชน ดูแลรับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

 

คณะทำงานของโครงการ  

คณะทำงานของโครงการนี้ ได้แก่ 

ชื่อคณะทำงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประชาชน (พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง) ที่ต้องการได้รบัสทิธิเงินอุดหนุนฯ 
หน่วยพื้นที่ (อปท.) เจ้าหน้าที่พื้นทีท่ี่รบัผิดชอบในการตรวจสอบข้อมลู และสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ 

ตามสิทธิการเข้าถึง เช่น การค้นหาข้อมูล การดูข้อมลู 
จังหวัด (พมจ.) เจ้าหน้าที่พื้นทีท่ี่รบัผิดชอบในการตรวจสอบข้อมลู และสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ 

ตามสิทธิการเข้าถึง เช่น การค้นหาข้อมูล การดูข้อมลู การบนัทึกข้อมลู 
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ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่พื้นทีท่ี่รบัผิดชอบในการตรวจสอบข้อมลู และสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
ตามสิทธิการเข้าถึง เช่น การค้นหาข้อมูล การดูข้อมลู การบนัทึกข้อมลู การแก้ไข
ข้อมูล 

 

คำจำกัดความ  

นิยามของคำจำกัดความต่าง ๆ  ซึ่งจะถูกอ้างถึงภายในเอกสาร แสดงดังตารางด้านล่าง ดังนี ้

คำจำกัดความ ความหมาย 

RDBMS ระบบการจัดการฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์แบบ Relational  

(Relational Database Management System) 

กรมฯ กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

ระบบสารสนเทศฯ ฐานข้อมูลระบบฐานข้อมลูเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

Web-based Application โปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริการ 

WWW ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอินทราเน็ต ที ่ใช้

โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื ่อสารข้อมูล โดยผู ้ใช้สามารถ

ติดต่อสื่อสาร หรือเรียกใช้งานโปรแกรม Web-based Application ได้โดยใช้

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 

API การเช่ือมตอ่จากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึง่ Application Programming 

Interface 

UMS ระบบสมาชิก (User Management System) 

พมจ. สำนักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดย. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

บก. กรมบัญชีกลาง 

ปค. กรมการปกครอง 

ศดร. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

เงินอุดหนุนฯ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

เด็ก เด็กแรกเกิด อายุ 0 - 6 ป ี
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คำจำกัดความ ความหมาย 

MOE Data  Exchange เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนประวัติผูเ้รียนและบคุลากรในสังกัดกับ

หน่วยงานในสังกัดและบุคลากรนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

HDC ระบบ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข 

 

เอกสารอ้างอิง (References) 

ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ณ วันท่ี 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรก
เกิดผ่านระบบดิจิทัล 
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ภาพรวมระบบ (System Overview) 

รูปภาพที่ 1 ภาพรวมในส่วนของระบบงาน (โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล)
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 จากภาพรวมของระบบงานข้างต้น สามารถอธิบายหน้าที่การทำงานของระบบได้ดังนี้ คือ ประชาชน
สามารถลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ จาก Mobile Application และ หน่วยรับลงทะเบียน 

• กรณีลงทะเบียนผ่าน Mobile Application เจ้าหน้าที ่ อปท. สามารถตรวจสอบข้อมูลที ่ประชาชน
บันทึกข้อมูลเข้ามา หากมีการแก้ไขระบบจะส่งแจ้งเตือนมายัง Mobile Application เพื่อให้ประชาชน
แก้ไขข้อมูล แต่ถ้าไม่มีการแก้ไข อปท. จะทำการประมวลผลสำหรับการติดประกาศ 15 วัน หากไม่มี
การคัดค้านระบบจะส่งข้อมูลมายัง พมจ. โดยพมจ. มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง Linkage Center 
ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนผลการตรวจสอบของ พมจ. มายัง Mobile Application เช่นกัน หากไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ ทางประชาชนจำเป็นต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งหากผ่านการตรวจสอบ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสว่นกลางเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยทาง พมจ. จำเป็นต้องยืนยัน
ข้อมูลการส่งเบิกในแต่ละเดือนอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผลส่งเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่ง
กรมบัญชีกลางจะทำการตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินอุดหนุนฯ รายบุคคล เมื่อได้รับผลการเบิกจ่ายมา
เรียบร้อยแล้ว ประชาชนจะได้รับผลการเบิกจ่ายผ่านการแจ้งเตือนทาง Mobile Application 

• กรณีลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ อปท. จะทำการบันทึกข้อมูลและตรวจเอกสารใน
การรับลงทะเบียน หากเอกสารครบถ้วนจะติดประกาศ 15 วัน กรณีถ้าไม่มีการคัดค้าน ข้อมูลจะถูก
ส่งไปยัง พมจ. โดยพมจ. มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง Linkage Center และบันทึกข้อมูลในส่วนที่
เหลือเพิ่มเติม หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง พมจ. จะติดต่อไปยังผู้ลงทะเบียน แต่
ถ้าข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังส่วนกลางเพื่อตรวจสอบ โดยทาง พมจ. จำเป็นต้องยืนยัน
ข้อมูลการส่งเบิกในแต่ละเดือนอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผลส่งเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่ง
กรมบัญชีกลางจะทำการตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินอุดหนุนฯ รายบุคคล 
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2.  ระบบ Back End สำหรับเจ้าหนา้ท่ี อปท. 

หน้าแรก ประกอบด้วยเมนู ดังภาพที่ 2 

 

รูปภาพที่ 2 หน้าแรกของ กลุ่มผู้ใช้งาน อปท. 

i) Icon “บันทกึข้อมลูผูล้งทะเบียน” เป็น
ช่องทางเพื่อเพิ่มข้อมลูของผู้
ลงทะเบียน ผ่านหน่วยรบัลงทะเบียน 

 

ii) Icon “ข้อมลูผูล้งทะเบียนเด็กแรก
เกิด” เป็นช่องทางเพื่อเข้าหน้า
ลงทะเบียนขอรบัสิทธิ ของส่วน 
Mobile Application เงินเด็ก  

iii) Icon “ติดต่อสอบถาม” เป็นช่องทาง
เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายการติดต่อ
สอบถาม  

iv) Icon “ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงสิทธิ” เป็น
ช่องทางเพื่อเข้าสู่หน้าจอรายการ
ยกเลกิ/เปลี่ยนแปลงสิทธิ  

v) Notification “รอตรวจสอบ” เป็นการ
แจ้งเตือนรายการผูล้งทะเบียนผ่านทาง 
Mobile Application “เงินเดก็” ที่มี
การแก้ไขข้อมูล หลงัจากเจ้าหน้าที่  
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อปท. ปฏิเสธข้อมลู และสถานะใน
ระบบคือ อปท. ปฏิเสธข้อมลู 

vi) Notification “ผูล้งทะเบียนรายใหม่” 
เป็นการแจง้เตือนรายการผูล้งทะเบียน
รายใหมท่ี่ลงทะเบียนผ่านทาง Mobile 
Application “เงินเดก็” ที่มสีถานะ
ลงทะเบียนด้วยตนเอง  

 

2.1 ลงทะเบียนขอรับสิทธิ  

รายการลงทะเบียนขอรบัสทิธิ สามารถเลือกประเภทการลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ  

 1) Mobile Application “เงินเด็ก” ซึง่ ประชาชนเป็นผูล้งทะเบียนด้วยตนเอง  

 2) หน่วยรบัลงทะเบียน ซึง่ เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ดร 01  

 

รูปภาพที่ 3 หน้าจอประเภทการลงทะเบียน 

 

โดยมีการแยกประเภทการลงทะเบียน ได้จาก Icon “ ” ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน  

 และ “ ” ลงทะเบียนผ่านทาง Mobile Application 
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2.1.1 ขั้นตอน อปท. บนัทึกข้อมูล ลงทะเบียนขอรบัสิทธ ิ

โดย กระบวนการบันทึกข้อมูลในระบบ มีขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอน เริ่มจากเมื่อผู้ลงทะเบียนกรอก

แบบฟอร์ม ดร.01 เรียบร้อยแล้วนำมายื่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อตรวจสอบข้อมูล จากนั้นจึงนำข้อมูล

มาบันทึกลงในระบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (เบื้องต้น)  เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว สามารถเข้าสู่หน้าจอบันทึก

การลงทะเบียนได้ ดังนี้ 

1. เข้าสู่ระบบ โดย อปท. จะใช้ รหสัของ อปท. เป็น Username และ Password ดงัรปูภาพที่ 4 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

2. คลิกเมนู “ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุน” เลือก “การดำเนินการ” และเลือกรายการ “ลงทะเบียนขอรับ

สิทธิ” (หมายเลข 1) หรือคลิกที่ Icon “บันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียน” (หมายเลข 2) ดังรูปภาพที่  5 

 

รูปภาพที่ 5 หน้าจอหลักของกลุ่มผู้ใช้งาน อปท. 

หมายเลขที่ 1 ลงทะเบียนขอรับสิทธิ  เมื่อคลิกเมนูลงทะเบยีนขอรับสิทธิ จะปรากฏหน้าค้นหาข้อมลู

และเพิม่ข้อมลู ดงัรปูภาพที่ 6 



เอกสารคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที ่อปท.   
โครงการพัฒนาการจัดสวัสดกิารเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจทิัล 
 

 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  หน้า 9 
         Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)                                                                                                                                                            

 

 

รูปภาพที่ 6 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

หมายเลข 2 บันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียน เมื่อคลกิ Icon “บันทึกข้อมลูผูล้งทะเบียน” ระบบจะแสดงหน้า

ลงทะเบียน แบบ ดร.01 แบบยอ่ทันที ซึง่เป็นปุ่มทางลัดโดยไม่ต้องคลิกปุ่ม เพิม่ข้อมลู ดงัรปูภาพที่ 7 

 

รูปภาพที่ 7 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

1. คลิกปุ่ม  จากหน้าลงทะเบียนขอรับสิทธิ หรือ คลิก Icon  จากหน้าแรกเพื่อ

เข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรบัสทิธิ ดังรูปภาพที่ 8 

 

รูปภาพที่ 8 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

 

2.  ข้อมลูผูล้งทะเบียน สามารถดึงข้อมลูจาก Smart Card โดยใช้ปุ่ม ดึงข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตร หรือ 

กรอกข้อมูลได้เองเช่นกัน  (อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อการกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน โดยไม่ใช่เครื่องอ่านบัตร)  
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หมายเหตุ ข้อมูลหน่วยรบัลงทะเบียน จะดึงข้อมลูมาให้อัตโนมัติ ตาม User อปท. ท่ีใช้ และ วันท่ี

ลงทะเบียนจะแสดงตามวันท่ีปัจจบุันไมส่ามารถแก้ไขวันท่ีลงทะเบียนได้ 

 

1) เสียบเครือ่งอ่านบัตรเข้ากับคอมพิวเตอร์ และเสียบบัตรประจำตัวประชาชนผูล้งทะเบียน เข้า

กับเครื่องอ่านบัตร 

2) คลิก ปุ่ม ดึงข้อมลูจากเครื่องอ่านบัตร ระบบจะทำการดงึข้อมูล คำนำหน้า , ช่ือ , นามสกุล , 

เลขประจำตัวประชาชน และ วันเกิด อัตโนมัติ ดังรูปภาพที่ 9 

รูปภาพที่ 9 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

 

การกรอกข้อมลูผู้ลงทะเบียน โดยไม่ใช่เครื่องอ่านบัตร  

1) ระบุ คำนำหน้า (บงัคับกรอก) 

2) ระบุ ช่ือ (บงัคับกรอก) 

3) ระบุ นามสกลุ (บังคับกรอก) 

4) ระบุ เลขประจำตัวประชาชน (บังคับกรอก) 

5) ระบุ วันเดือนปีเกิดของผูล้งทะเบียน (บงัคับกรอก) 

3. การกรอกข้อมลูเด็ก มีขั้นตอนดงัต่อไปนี้

 

รูปภาพที่ 10 หน้าบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

1) ระบุ คำนำหน้า (บงัคับกรอก) 

2) ระบ ุช่ือ (บงัคับกรอก) 
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3) ระบ ุนามสกลุ (บังคับกรอก) 

4) ระบ ุเลขประจำตัวประชาชน (บังคับกรอก) 

5) ระบ ุวันเดือนปีเกิด (บังคับกรอก) 

หมายเหตุ เลขประจำตัวประชาชน ไมส่ามารถเพ่ิมข้อมูลซ้ำกับในระบบได้ และกรณีเด็กแฝดให้เพ่ิมข้อมลู

การลงทะเบยีนขอรับสิทธิแยกกันโดย 1 การลงทะเบยีนตอ่เด็ก 1 คน 

4. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน  

 การอัพโหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน หลังจากเจ้าหน้าที ่อัพโหลดเอกสารประกอบการ

ลงทะเบียนแล้ว จะมีเงื่อนไขในการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ ในระบบถามการมีบ ัตร

สวัสดิการแห่งรัฐทุกคนยกเว้นเด็กแรกเกิด กรณีที่ไม่มีการอัพโหลดเอกสารผู้รับรองคนที่ 1 และ ผู้รับรองคนที่ 2 

(อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป) 

มีขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี ้

 1) คลิกปุ่ม   

2) เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด และคลิกปุ่ม  

3) เมื่ออัพโหลดไฟลส์ำเร็จ ระบบจะแสดงช่ือไฟลท์ี่อัพโหลดเข้ามา ดังรูปภาพที่ 11

 

รูปภาพที่ 11 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 
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4) การยืนยันเอกสารอัพโหลด หล้งจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คลิก check box ที่

ด้านหน้าเอกสารอัพโหลดทีม่ีไฟลเ์อกสารแนบ ดังรปูภาพที่ 12

 

รูปภาพที่ 12 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

โดยหากกรณีไม่มีไฟล์แนบ แต่ดำเนินการ คลกิ check box ที่ด้านหน้ารายการเอกสาร เมื่อ คลิกปุ่ม บันทึก 

ระบบจะมีการแจ้งเตือน  “ไม่พบไฟล์เอกสาร” ดังรูปภาพที ่13

 

รูปภาพที่ 13 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

หมายเหตุ กรณเีอกสารประกอบการลงทะเบยีนไม่ครบ และเจ้าหนา้ท่ีดำเนินการอัพโหลดเอกสาร

เพ่ิมเติมเกิน 15 วัน นับจากวันท่ีลงทะเบียน หลังจากเจ้าหน้าท่ีดำเนินการบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว ระบบจะ

ดำเนินการปรับวันท่ีลงทะเบียนเป็นวันเดียวกับท่ีอัพโหลดเอกสารจนครบ แต่หากยังอยู่ใน 15 วัน ระบบจะ

ไม่ดำเนินการปรบัวันท่ีลงทะเบยีน  

5) กรณีเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบจะดำเนินการตรวจสอบอกีครั้งในข้ันตอนประมวลผล หากพบว่า
เป็นข้อมลูที่ไม่ได้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบจะดำเนินการสง่กลับไปให้ผูล้งทะเบียนตรวจสอบข้อมลูอีก
ครั้ง โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม หลังจากทีป่ระชาชนแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะดำเนินการปรบัวันทีล่งทะเบียน
เป็นวันที่ประชาชนย่ืนข้อมูลครบถ้วน 
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กรณีเอกสารประกอบการลงทะเบียนไม่ครบ (ไม่มเีอกสารผูร้ับรองคนที่ 1 และ ผูร้ับรองคนที่ 2) 

1) คลิก check box ทีห่น้ารายการเอกสารประกอบการลงทะเบียน เฉพาะรายการทีม่ีการอัพโหลด

เอกสารเข้ามาแล้ว ดังรปูภาพที่ 14 

รูปภาพที่ 14 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

2) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรปูภาพที่ 15 

 

 

 

รูปภาพที่ 15 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

3) กรณีสมาชิกครัวเรอืนไม่มบีัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใหเ้จ้าหน้าที ่คลิกปุ่ม  ระบบจึงจะ
สามารถบันทึกข้อมูล และสามารถเข้ามาอพัโหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพิ่มเตมิได้ 
กรณีที่เอกสารประกอบการลงทะเบียนไม่ครบ 
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4)    กรณีสมาชิกครัวเรือนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เจ้าหน้าที ่คลิกปุ่ม  ระบบจึงจะสามารถ
บันทึกข้อมลู และสามารถเข้ามาอัพโหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพิ่มเตมิได้ กรณีที่
เอกสารประกอบการลงทะเบียนไม่ครบ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่คลิกแก้ไขข้อมลูหรือดูข้อมลูหน้าจอจะ
แสดงข้อความ “รายการนี้ "ไม่มผีู้รบัรอง" เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครัวเรอืนมีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐทุกคน ยกเว้นเด็กแรกเกิด” ดังรูปภาพที่ 16  

รูปภาพที่ 16 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

 หมายเหตุ กรณเีอกสารประกอบการลงทะเบยีนไม่ครบ ถา้เจ้าหนา้ท่ีเขา้มาแก้ไขเพื่ออัพโหลด
เอกสารประกอบการลงทะเบียนเพ่ิมเติมหลังจาก 15 วัน นับจากวันท่ีลงทะเบียน ระบบจะทำการเปลี่ยนวันท่ี
ลงทะเบียนเป็นวันท่ีอัพโหลดเอกสารครบ 

 
กรณีที่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องมีผูร้ับรอง เจ้าหน้าที่สามารถข้ามการอัพโหลดเอกสารและการตรวจสอบเอกสาร

ของผูร้ับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2 ไดต้ามหัวข้อ กรณีเอกสารประกอบการลงทะเบียนไม่ครบ (ไมม่ีเอกสารผู้

รับรองคนที่ 1 และ ผูร้ับรองคนที่ 2) ในหน้าที่ 17 
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ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้ 

1) คลิก check box ทีห่น้ารายการเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่อัพโหลดเอกสารประกอบการ

ลงทะเบียนที่มีการอัพโหลดทั้งหมด ดังรูปภาพที่ 17 

รูปภาพที่ 17 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

2) ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทกึข้อมลู ดังรูปภาพที่ 18 

รูปภาพที่ 18 หน้าจอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

3) คลิกปุ่ม  หลังจากบันทึกข้อมลูสำเรจ็ ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูปภาพที่ 19 

 

 

 

รูปภาพที่ 19 หน้าจอแสดง Pop Up การบันทึกข้อมูลส าเร็จ 
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5. การพิมพ์เอกสารหลักฐานการลงทะเบยีน 

 ในการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระบบในส่วนของ อปท. เมื ่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานเพื่อพิมพ์เอกสารให้ผู้ลงทะเบียน เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม “ ”  เพื่อดูรายละเอียด และ คลิกปุ่ม ออกรายงาน ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ หรือคลิกปุ่ม  

“ ” 
2) ระบบจะออกรายงานเป็นไฟล์ PDF สำหรับนำไปพิมพ์เอกสาร จากนั ้นลงชื ่อเจ้าหน้าที ่แล้วส่งให้ผู้

ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน ดังรูปภาพที่ 20 

รูปภาพที่ 20 ตัวอย่างเอกสารหลักฐานการลงทะเบียน ที่ออกจากระบบ 

6. เมือ่บันทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการที่เพิ่มใหม่ ดังรูปภาพที่ 21 

 

รูปภาพที่ 21 หน้าจอแสดงรายการที่เพิ่มใหม่ 
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2.1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบรายการลงทะเบียนผ่าน Mobile Application 

กรณีข้อมูลที่ลงทะเบียนผ่านทาง Mobile Application จะมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน และ

ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการ

ลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่ อปท. สามารถยืนยันข้อมูล หรือ ปฏิเสธข้อมูล ได้  

2.1.2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน 

1) คลิกที่ Notification ข้อมลูผูล้งทะเบียนเด็กแรกเกิดในรายการผูล้งทะเบียนรายใหม่ที่ Icon ข้อมูลผู้

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดังรูปภาพที่ 22 

รูปภาพที่ 22 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

 

2) คลิก  Icon ของรายการลงทะเบียนผ่าน Mobile Application ที่ตอ้งการตรวจสอบข้อมูล ดัง

รูปภาพที่ 23 

รูปภาพที่ 23 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

3) ระบบแสดงหน้าจอรายการการลงทะเบียนขอรับสิทธิ โดยเจา้หน้าที่ อปท. สามารถ Download 

เอกสารการอัพโหลดหรือรปูภาพการอัพโหลด เพื่อมาตรวจสอบได้ ดังรปูภาพที ่24 
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รูปภาพที่ 24 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

4) เจ้าหน้าที่สามารถ Download เอกสารการอัพโหลดหรือรูปภาพการอัพโหลด โดยคลกิที่ช่ือไฟลอ์ัพ

โหลด ดังรูปภาพที่ 25 

รูปภาพที่ 25 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

5) ระบบ Download ไฟล์อัพโหลดได้สำเร็จ ดังรูปภาพที่ 26 

รูปภาพที่ 26 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ  

6) กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์อัพโหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน ให้ดำเนินการคลิก check box เพื่อยืนยันการตรวจสอบเอกสาร ดังรปูภาพที่  27  

รูปภาพที่ 27 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ  
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ตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนขอรบัสทิธิ ผ่าน Mobile Application ทีผู่้ยื่นและสมาชิกครัวเรือนทุกคน

ยกเว้นเด็กแรกเกิดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไมบ่ังคับให้อัพโหลดไฟล์ผูร้ับรองคนที่ 1 และ ผู้รบัรองคนที่ 2  ใน 

Mobile Application 

 

รูปภาพที่ 28 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ ที่ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application 

หมายเหตุ  กรณีเจา้หนา้ท่ีพบปัญหาในส่วนเอกสารอัพโหลด เจ้าหนา้ท่ีไม่ต้องคลิกตรวจสอบรายการ

เอกสารอัพโหลด มีอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อ 2.1.2.3 

2.1.2.2 ขั้นตอนการยืนยันข้อมูลของส่วนงาน อปท. 

 1) จากหัวข้อ 2.1.2.1 ถ้าไม่ติดปัญหาใดๆ และเจ้าหน้าที่ คลิกตรวจสอบรายการเอกสารอัพโหลดทัง้

หมดแล้ว เจ้าหน้าที่ สามารถคลกิปุม่  เพื่อยืนยันข้อมลูสำหรบันำไปประมวลผลการติด

ประกาศ 15 วัน  

 2) คลิกปุ่ม  
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 3) ระบบ ยืนยันข้อมลู ส่วน อปท. สำเร็จ และสถานะการลงทะเบียน เปลี่ยนจาก ลงทะเบียนด้วยตนเอง 

เป็น อปท.ยืนยันข้อมลู โดยหลังจาก ยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะปิดการแก้ไขข้อมูล และเปิดให้ดูข้อมูลไดเ้ท่านั้น 

ดังรูปภาพที่ 29 

 

รูปภาพที่ 29 หน้ารายการลงทะเบียนสิทธิ 

หมายเหตุ หลังจาก อปท.ยืนยันข้อมูลแล้ว จะมี Notification ส่งไปยัง Mobile App ของผู้ลงทะเบียน 

2.1.2.3 ขั้นตอนการปฏิเสธข้อมูลของส่วนงาน อปท. 

1) หากพบปัญหาในส่วนเอกสารอัพโหลด เจ้าหน้าที่ไม่ต้องคลิก check box เพื่อตรวจสอบเอกสารอัพ

โหลด โดยใหเ้จ้าหน้าเลือกสาเหตุที่พบปญัหาเพื่อแจ้งเตอืนให้ประชาชนแก้ไขข้อมูลได้ ที่ส่วนข้อความโต้ตอบ 

(บังคับเลือก) ดังรูปภาพที ่30 

 

รูปภาพที่ 30 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

 2)  คลิกปุ่ม 

3)  คลิกปุ่ม  

 4) ระบบ บันทึกข้อมูล อปท.ปฏิเสธข้อมลู ได้สำเร็จ และจะส่ง Notification ไปยัง Mobile App ของผู้

ลงทะเบียน  
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2.1.2.4 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมลูหลังจากประชาชนแก้ไขข้อมูล 

1) คลิกที่ Notification รอตรวจสอบ ที ่Icon ข้อมลูผู้ลงทะเบียนเดก็แรกเกิดใน “รายการรอ

ตรวจสอบ” ดังรูปภาพที่ 31 

รูปภาพที่ 31 หน้าจอหลัก 

2) ระบบแสดงรายการที่มีการแก้ไขข้อมูล ดังรูปภาพที่ 32 

รูปภาพที่ 32 หน้าจอรายการลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

 

3) คลิกปุ่ม  



เอกสารคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที ่อปท.   
โครงการพัฒนาการจัดสวัสดกิารเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจทิัล 
 

 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  หน้า 23 
         Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)                                                                                                                                                            

 

4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง โดยระบบจะแสดงสาเหตุการปฏิเสธของ อปท. ไว้ที่ด้านบนหน้าจอ ดัง

รูปภาพที่ 33 

รูปภาพที่ 33 หน้าจอลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

5) หลงัจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สามารถคลกิ check box เพือ่ตรวจสอบรายการเอกสาร

อัพโหลดตามทีม่ีการอัพโหลดเข้ามาทั้งหมด และคลิกปุม่  

6) คลิกปุ่ม  

7) ระบบบันทกึข้อมลูสำเรจ็ และสถานะการลงทะเบียนเปลี่ยนจาก อปท.ปฏิเสธข้อมูล เป็น อปท. ยืนยัน

ข้อมูล 

รายละเอียดรายการลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

 เมื่อคลิกเมนู “ลงทะเบียนขอรับสทิธิ” หน้าจอจะแสดงรายผู้ลงทะเบยีนทั้งหมดภายใน อปท. ของตนเอง 

ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของข้อมูลได้โดยเลือกเงื่อนไขด้านล่างของหน้าจอ ซึ่งที่

ด้านล่างของรายการข้อมูลจะแสดงจำนวนรายการทั้งหมดของจังหวัด หรือจำนวนรายทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ใช้ใน

การค้นหาข้อมูล ดังรูปภาพที่ 34 
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รูปภาพที่ 34 หน้ารายการลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

หมายเลข 1  

แสดงสถานะสิทธิของ “ผูล้งทะเบียน” โดยประกอบไปด้วย 9 สถานะได้แก่ 

1. สถานะ “ลงทะเบียนด้วยตนเอง” เป็นสถานะที่การลงทะเบียนขอรับสิทธิที่ลงทะเบียนผ่าน Mobile 

Application 

2. สถานะ “อปท. บันทึก” เป็นสถานะที่แสดงว่ารายการผู้ลงทะเบียนรายการนั้นได้มีการบันทึกข้อมูล ดร.

01 แบบย่อมาจาก อปท. ที่รับลงทะเบียนแล้ว 

3. สถานะ “อปท. ยืนยันข้อมูล” เป็นสถานะที่การลงทะเบียนขอรับสิทธิที ่ลงทะเบียนผ่าน Mobile 

Application และ อปท. คลิก  ยืนยันข้อมูล  

4. สถานะ “อปท. ปฏิเสธข้อมูล” เป็นสถานะที่การลงทะเบียนขอรับสิทธิที่ลงทะเบียนผ่าน Mobile 

Application และ อปท. คลิก  ปฏิเสธข้อมูล  

5. สถานะ “พมจ. ปฏิเสธข้อมูล” เป็นสถานะที่การลงทะเบียนขอรับสิทธิที่ พมจ. คลิก  ปฏิเสธข้อมูล  

6. สถานะ “มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน” เป็นสถานะที่แสดงเมื่อมีการเลือกรายการในหน้าจอบันทึก ดร.02 

ส่วนที่ 4 โดยผู้บันทึกข้อมูลจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนตามระเบียบ และ เลือก 

สถานะของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน 

7. สถานะ “ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน” เป็นสถานะที่แสดงเมื่อมีการเลอืกรายการในหน้าจอบนัทึก ดร.02 

ส่วนที่ 4 ใช้สำหรับกรณีที่ข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบ ผู้บันทึกข้อมูล

จะต้องเลือกรายการ “ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน” โดยรายการผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะนี้จะไม่นำไป

ประมวลผลเพื่อจ่ายเงินอุดหนุน 
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8. สถานะ “สิ้นสุดสิทธิ” เป็นสถานะที่แสดงเมื่อมีการเลือกรายการในหน้าจอบันทึก ดร.02 ส่วนที่ 4 ใช้

สำหรับกรณีที่เด็กแรกเกิดมีอายุครบ 6 ปี หรือ เสียชีวิต โดยรายการผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะนี้จะไม่นำไป

ประมวลผลเพื่อจ่ายเงินอุดหนุน 

9. สถานะ “ยกเลิกไม่ใช้ข้อมูล” เป็นสถานะที่แสดงเมื่อมีการเลือกรายการในหน้าจอบันทึก ดร.02 ส่วนที่ 

4 ใช้สำหรับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 6 เดือน ตามระเบียบ หรือ มีการบันทึกข้อมลู

ผู้ลงทะเบียนผิดพลาด หรือ ซ้ำซ้อน ใช้แทนการลบข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาการลบข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ผิดพลาด โดยรายการผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะนี้จะไม่นำไปประมวลผลเพื่อจ่ายเงินอุดหนุน 

หมายเลข 2 

ปุ่มแสดงสถานะการประมวลผล สามารถคลิกปุ่มเพือให้แสดงข้อความ ดังนี้ 

Code ข้อความ 

PAID ท่านได้รับเงินในรอบเบิกจ่ายปจัจบุัน 

OK รอการจ่ายเงิน 
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ e-Social Welfare https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check 

E00 รหสั E00 ข้อมูลไมส่มบูรณ์ หรือเลขประจำตัวประชาชนไมถู่กต้อง 
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E01 รหสั E01 อยู่ระหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล 
(สถานะอปท. ยืนยันข้อมลู รอติดประกาศ 15 วัน) 
รอตรวจสอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ อปท. ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E01 รหสั E01 อยู่ระหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล 
(สถานะอปท. ยืนยันข้อมลู ติดประกาศครบ 15 วัน) 
รอตรวจสอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ พมจ. ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E01 รหสั E01 อยู่ระหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล 
(สถานะอปท. ปฏิเสธข้อมลู) 
รายละเอียดตาม drop down ข้อความโต้ตอบ 
กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ อปท. ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check
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Code ข้อความ 

E01 รหสั E01 อยู่ระหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล 
(สถานะพมจ. ปฏิเสธข้อมลู) 
รายละเอียดตาม drop down ข้อความโต้ตอบ 
กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ พมจ. ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E03 รหสั E03  ระงับสิทธิช่ัวคราว 
 (ติดต่อ พมจ.ทีล่งทะเบียน หรอื กรมกิจการเดก็และเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E05 รหสั E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ 

(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก

แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E06 รหสั E06 ไม่มีสทิธิรับเงิน เนื่องจากเกิดก่อน 1 ต.ค.58 
 (ติดต่อ พมจ.ทีล่งทะเบียน หรอื กรมกิจการเดก็และเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E07 รหสั E07 วันทีล่งทะเบียนไม่ถูกต้อง  
(ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E08 รหสั E08 ระงบัสทิธิช่ัวคราว 
 (ติดต่อ พมจ.ทีล่งทะเบียน หรอื กรมกิจการเดก็และเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E09 รหสั E09 ช่องทางการรบัเงิน/บญัชีธนาคารไม่ถูกต้อง 
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E10 รหสั E10 ไมม่ีสทิธิรับเงิน 
 (ติดต่อ พมจ.ทีล่งทะเบียน หรอื กรมกิจการเดก็และเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 
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Code ข้อความ 

E11 รหสั E11 ผลการจ่ายเงินไม่ตรงกับกรมบัญชีกลาง 
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E16 รหสั E16 ติดต่อหน่วยงานรบัลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม 
 (ติดต่อ พมจ.ทีล่งทะเบียน หรอื กรมกิจการเดก็และเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E19 รหสั E19 ท่านมีรายได้เกินเกณฑ ์
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E20 รหสั E20 จ่ายเงินไม่สำเรจ็ + เหตุผลของผู้มสีิทธิรายนั้นๆ 
 (ติดต่อ พมจ.ทีล่งทะเบียน หรอื กรมกิจการเดก็และเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E22 รหสั E22 ไมม่ีผูร้ับรองสถานะครัวเรือน 
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E23 รหสั E23 ระงบัสทิธิช่ัวคราว เนื่องจากมีผลการเบกิจ่ายไม่ถกูต้อง 
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E24 รหสั E24 ระงบัสทิธิช่ัวคราว เนื่องจากไมม่ีข้อมลูผูร้ับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว 
 (ติดต่อ พมจ.ทีล่งทะเบียน หรอื กรมกิจการเดก็และเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E25 รหสั E25 อยูร่ะหว่างเจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขข้อมูล 
 (ติดต่อ พมจ.ทีล่งทะเบียน หรอื กรมกิจการเดก็และเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

E26 รหสั E26 รายการที่ได้รับการเบิกจ่ายเป็นกรณีพิเศษในเดือน กรกฎาคม 2563   
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 
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Code ข้อความ 

EXX รหสั EXX รอการเบิกจ่าย  
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

EX1 รหสั EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบญัชีธนาคาร 
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

ECC รหสั ECC ข้อมูลถูกยกเลิกการใช้งาน 
 (ติดต่อ พมจ.ทีล่งทะเบียน หรอื กรมกิจการเดก็และเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

ETM รหสั ETM สิ้นสุดสทิธิ เนื่องจากเดก็อายุครบ 6 ขวบ 
(ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกจิการเด็กและเยาวชน) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกิด ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น 

 

หมายเลข 3 

แสดงสถานะการจ่ายเงินเด็กแรกเกิด ซึ ่งสถานะนี้จะแสดงจำนวนรายการที ่เด็กแต่ละคนได้รับเงิน

อุดหนุนเป็นจำนวนงวด (รายการ) ตามที่สิทธิของเด็กจะได้รับ โดยจะเป็นปุ่มสี 2 สี ได้แก่ 

สีน้ำเงิน เป็นสถานะการจ่ายเงินปกต ิ

 

รูปภาพที่ 35 หน้ารายการลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

สีแดง เป็นสถานะที่แจ้งให้ทราบว่ารายการของเด็ก “ถูกระงับ” การจ่ายเงิน หรือ ไม่มสีิทธิได้รับเงิน

อุดหนุน ซึ่งสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบรายการการจ่ายเงินได้ 

 

รูปภาพที่ 36 หน้ารายการลงทะเบียนขอรับสิทธิ 
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รูปภาพที่ 37 หน้ารายการลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

หมายเลข 4 

 ปุ่มเครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนและข้อมูลเด็ก ประกอบไปด้วย 

ปุ่ม คำอธิบาย 

 

ปุ่มแสดงสถานะรายการผูล้งทะเบยีนที่มีการ Lock ไม่ให้แกไ้ขข้อมูล โดยปุ่มนี้
จะแสดงเมือ่รายการดังกล่าวมผีลการจ่ายเงินอุดหนุนแล้ว 

 
ปุ่มที่แสดงว่ามีการปลด Lock การแก้ไขไว้ ทำให้สามารถแกไ้ขข้อมูลของผู้
ลงทะเบียนรายการนั้นได้ 

 
ปุ่มดูข้อมลูผูล้งทะเบียน ซึ่งเป็นหน้าจอที่สามารถดูข้อมลูผูล้งทะเบียนได้อย่าง
เดียว ไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ปุ่มแก้ไขรายการ คลิกปุม่นี้เมื่อต้องการแก้ไขข้อมลูของผู้ลงทะเบียน 

 ปุ่ม Download ไฟล์แบบฟอร์มรายงาน 

 
ปุ่มลบรายการผู้ลงทะเบียน จะสามารถลบได้เฉพาะรายการที่มีสถานะ อปท. 
บันทึก 

 ข้อความแสดงกรณีมีการปรบัปรุงแก้ไขข้อมลูหลังจากการประมวลผล 

 ปุ่มดูข้อมลูรายการติดต่อสอบถาม 

 

2.2 การประมวลเพ่ือติดประกาศ 15 วัน 

การดึงรายงานสำหรับติดประกาศ 15 วัน โดยมีรอบการดึงรายงานจำนวน 2 รอบ/เดือน ดังนี ้

1) รอบที่ 1 ดึงข้อมูลได้ต้ังแต่วันที่ 16 เป็นต้นไป ของทุกเดือน (ข้อมูลลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15) 

2) รอบที่ 2 ดึงข้อมูลได้ต้ังแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป ของเดอืนถัดไปทุกเดือน (ข้อมูลลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 

ถึง 31) 

หมายเหตุ กรณีวันท่ีประมวลการติดประกาศ ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถมาคลิก ประมวลย้อนหลังได้ เนื่องจากเมื่อถึงรอบประมวผลการติดประกาศ เจ้าหนา้ท่ี

สามารถประมวลผลได้ตั้งแต่วันท่ี 1 หรือ วันท่ี 16 เป็นต้นไปได ้
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3) กรณีประชาชนมาเพิ ่มเอกสารครบถ้วนหลังจาก อปท. ดำเนินการคลิกปุ่ม “ประมวลผล” การติด

ประกาศไปแล้ว ระบบจะนำข้อมูลที่ยังไม่ถูกติดประกาศ หลังตามรอบข้อมูลวันที่ลงทะเบียนข้ึนมาเป็น

ลำดับแรกในรอบข้อมูลถัดไป 

ขั้นตอนการประมวลผลเพ่ือติดประกาศ 15 วัน มีดังนี้ 

1. คลิกเมนู รายงาน และเลือก รายงาน CSG64 จากนั้นคลกิเมนู รายงานสำหรบัการติดประกาศ 15 วัน  

ดังรูปภาพที่ 38 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 38 หน้าจอการเข้าสู่รายงานการติดประกาศ 15 วัน 

2. เลือก เดือน  ดังรูปภาพที่ 39 

รูปภาพที่ 39 หน้ารายงานส าหรับการติดประกาศ 15 วัน 

 

3. เลือก ปี ดังรูปภาพที่ 40

 

รูปภาพที่ 40 หน้ารายงานส าหรับการติดประกาศ 15 วัน 
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4. เลือก รอบข้อมลู ดังรปูภาพที่ 41

 

รูปภาพที่ 41 หน้ารายงานส าหรับการติดประกาศ 15 วัน 

5. คลิก ปุ่ม ประมวลผล โดยระบบจะแสดงข้อมูลที่ประมวลผลการติดประกาศ 15 วัน ดังรปูภาพที่ 42 

รูปภาพที่ 42 หน้าจอรายงานการติดประกาศ 15 วัน 

6. เมือ่คลิก ปุม่ ออกรายงาน ระบบจะทำการ Download ไฟล์รายงานการติดประกาศ 15 วัน ดังรูปภาพที่  43 

รูปภาพที่ 43 หน้าจอการ Download ไฟล์รายงานการติดประกาศ 15 วัน 
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รูปภาพที่ 44 ตัวอย่างไฟล์รายงานการติดประกาศ 15 วัน 

7. เมือ่คลิก ปุม่ ประมวลผล แล้ว ระบบจะทำการ Stamp ลำดับที่ และวันที่ติดประกาศ ลงในส่วน ดร. 02 โดย

ลำดับที่แสดงจะเป็นลำดับเดียวกันกบัในรายงานติดประกาศ 15 วัน ดังรปูภาพที่ 45 

 

รูปภาพที่ 45 หน้า ดร 02 ส่วนการติดประกาศ 

 
เง่ือนไขการรายการท่ีระบบจะดึงมาติดประกาศมีดังนี ้
1.รายการที่มสีถานะ อปท.บันทึก ทีม่ีเอกสารประกอบการลงทะเบียนครบถ้วน และมีการคลิกตรวจสอบเอกสาร

ครบถ้วน โดยเอกสารมีดงันี ้

• แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร. 01) 

• แบบรบัรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02) 

• สูติบัตรเด็กแรกเกิด 

• หลักฐานในการรับรองสถานะของครัวเรือน ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรอืเอกสารอื่นใด

ที่แสดงฐานะหรือตำแหน่งของผูร้ับรองคนที่ 1 

• หลักฐานในการรับรองสถานะของครัวเรือน ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรอืเอกสารอื่นใด

ที่แสดงฐานะหรือตำแหน่งของผูร้ับรองคนที่ 2 
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2. รายการที่มสีถานะ อปท.บันทึก ทีม่ีเอกสารประกอบการลงทะเบียนครบถ้วน และมกีารคลิกตรวจสอบ

เอกสารครบถ้วน ยกเว้นรายการที่มบีัตรสวัสดิการแหง่รัฐ โดยเอกสารมีดงันี ้

• แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร. 01) 

• แบบรบัรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02) 

• สูติบัตรเด็กแรกเกิด 

3. รายการที่มสีถานะ อปท.ยืนยันข้อมูล 
 

2.3 รายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธ ิ

 เมนูรายการยกเลกิเปลี่ยนแปลงสทิธิใช้งานส าหรับกรณีทีป่ระชาชนขอยื่นเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รบัเงิน

อุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ หน่วยรับลงทะเบียน โดยผู้ปกครองไม่ต้องกรอกแบบค ารอ้งขอเปลี่ยน

เปลี่ยนสิทธิ เจ้าหน้าที่สามารถกรอกข้อมลูแบบค าร้องของผูย้ื่นเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

โดยสามารถเข้าถึงหน้าจอ ได้ดังนี ้

1. เข้าเมนู รายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดังรปูภาพที่ 46 

 

รูปภาพที่ 46 หน้าจอส าหรับเข้าถึงหน้าจอรายการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงสิทธิ 
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2. ระบบแสดงหน้าจอ รายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดังรปูภาพที่ 47 

รูปภาพที่ 47 หน้าจอรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

ขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ มดีังนี้ 

1. คลิกปุ่ม             โดยระบบจะแสดงหน้าจอเพิม่รายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสทิธิ ดังรูปภาพที่ 

48 
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รูปภาพที่ 48 หน้าจอรายการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงสิทธิ 

2. ระบุ วันที่ (บงัคับกรอก) 

3. การกรอกข้อมลูผู้ยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่ สามารถดึงข้อมลูจากเครื่องอ่านบัตร ได้ โดยวิธีการดึงข้อมูล ใช้

เดียวกับกบัเมนลูงทะเบียนขอรบัสิทธิ ในหน้า 15 หัวข้อ การดึงข้อมลูจากเครือ่งอ่านบัตร  ซึ่งหลงัจาก

ดึงข้อมูลแล้ว ระบบจะดงึข้อมลู ในส่วน เลขประจำตัวประชาชน และ ช่ือ-นามกสลุ  ผู้ยื่นคำร้อง มา

อัตโนมัติ ดังรปูภาพที่ 49

 

รูปภาพที่ 49 หน้าจอบันทึกรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

4. หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดึงข้อมลูจากเครื่องอ่านบัตรได้ สามารถ ระบุข้อมูลได้ โดยระบุ 

- เลขประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง (บังคับกรอก) 

- ช่ือ-นามสกุลผู้ยื่นคำร้อง (บงัคับกรอก) 
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5. คลิกปุ่ม           เพื่อสำหรบัค้นหาข้อมูลเด็กแรกเกิดในระบบที่ต้องการยื่นคำร้องขอ

เปลี่ยนแปลงสิทธิผูร้ับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หลงัจากคลิกปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าสำหรับระบุ ข้อมูล

เด็กแรกเกิดเพื่อค้นหา ดังรูปภาพที่ 50 

 

รูปภาพที่ 50 หน้าจอค้นหาข้อมูลเด็กแรกเกิด 

6. เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลเด็กแรกเกิดในโครงการ โดยค้นหาได้จาก  

- เลขประจำตัวประชาชน  

- ช่ือเด็กแรกเกิด 

- นามสกลุเด็กแรกเกิด 

หมายเหตุ แนะนำให้ค้นหาจากเลขประจำตัวประชาชนเดก็ 

 

7.  คลิกปุ่ม  โดยระบบจะแสดงข้อมูลเด็กแรกเกิด สำหรับคลกิเลือก ดังรปูภาพที่ 51 

รูปภาพที่ 51 หน้าจอค้นหาข้อมูลเด็กแรกเกิด 

 

8.  คลิกปุ่ม  โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด , ช่ือ-นามสกลุ

ของเด็กแรกเกิด และ เลขประตัวประชาชนของผู้มีสทิธิเดิม , ช่ือ-นามสกลุของผู้มสีิทธิเดมิมาใหอ้ัตโนมัติ 
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ดังรูปภาพที่ 52

 

รูปภาพที่ 52 หน้าบันทึกรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

9. คลิกปุ่ม ระบบจะดึงข้อมลู เลขประจำตัวประชาชน ,ช่ือ-นามสกลุของผู้ขอ

เปลี่ยนแปลงสิทธิ มาแสดงให้อัตโนมัต ิ

10. เลือก สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงสทิธิ (บังคับกรอก) 

หมายเหตุ กรณเีลือก อ่ืนๆ ระบบจะบังคับให้กรอกข้อมลูในช่อง ระบุ 

 

รูปภาพที่ 53 หน้าจอบันทึกรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

12. อัพโหลดเอกสาร โดยคลกิปุม่ จากนั้นเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการอัพโหลด 

13. คลิกปุ่ม  

เอกสารทีอ่ัพโหลดมีดงันี ้

- แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร. 01)  

- แบบรบัรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02)  

- สูติบัตรเด็กแรกเกิด 

- หนังสือรบัรองเงินเดือนหรอืสลิปเงินเดือน (ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ พนักงานบริษัท หรอืผู้มรีายได้ประจำ)  

- หลักฐานในการรับรองสถานะของครัวเรือน ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรอืเอกสารอื่นใด

ที่แสดงฐานะหรือตำแหน่งของผูร้ับรองคนที่ 1  

- หลักฐานในการรับรองสถานะของครัวเรือน ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรอืเอกสารอื่นใด

ที่แสดงฐานะหรือตำแหน่งของผูร้ับรองคนที่ 2  
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- แบบให้ความยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ (ถ้ามี)  

- ใบมรณะบัตร กรณีผู้มสีิทธิเดมิถึงแก่ความตาย (ถ้ามี) 

14. คลิก check box เพื่อยืนยันการตรวจสอบเอกสารอัพโหลดที่มีการอัพโหลดเข้ามาทั้งหมด ดัง

รูปภาพที่ 54 

 

รูปภาพที่ 54 หน้าจอบันทึกรายการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงสิทธิ 
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15. คลิกปุ่ม  

เพิ่มเตมิ กรณีผู้ยื่นเป็นผู้มบีัตรสวัสดกิารแหง่รัฐ ให้เจ้าหน้าทีข้่ามการอัพโหลดเอกสารผูร้ับรองคนที่ 1 และ ผู้

รับรองคนที่ 2 ได้ โดยหลังจากคลิกปุม่ ระบบจะแสดงหน้าจอถามการมบีัตรสวัสดิการแหง่รัฐ ดัง

รูปภาพที่ 51 

รูปภาพที่ 55  หน้าจอบันทึกรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

โดยให้เจ้าหน้าที่ คลกิ ปุ่ม ใช่ เพื่อบันทกึข้อมลู กรณีผูย้ื่นเปน็ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
 
 


