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1.บทน า (Introduction) 

การพัฒนาระบบในครั ้งนี้ได้แตกหน้าที ่หลักของระบบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็น
ระบบงานย่อย เพื่อให้ได้ขอบเขตของแต่ละส่วนงานที่ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยได้แบ่งเป็นระบบงาน
ย่อย 4 ระบบดังนี้  

1. Mobile application ส าหรบัประชาชน 

2. ระบบ Back End ส าหรับเจ้าหน้าที่ อปท. 

3. ระบบ Back End ส าหรับเจ้าหน้าที่ พมจ. 

4. ระบบ Back End ส าหรับเจ้าหน้าทีส่่วนกลางและ Admin 

วัตถุประสงค์ (Purpose) 

ระบบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อ

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แรกเกิดให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และรองรับการปรับ

นโยบายเป็นการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 - 6 ปี) แบบถ้วนหน้า 

 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลักทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนาระบบนี้ ได้แก่ 

ชื่อหน่วยงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

กรมกจิการเด็กและเยาวชน ดูแลรับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

 

 

 

 

 

 

คณะท างานของโครงการ  

คณะท างานของโครงการนี้ ได้แก่ 

ชื่อคณะท างาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 
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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 
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่พื้นทีท่ี่รบัผิดชอบในการตรวจสอบข้อมลู และสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ 

ตามสิทธิการเข้าถึง เช่น การค้นหาข้อมูล การดูข้อมลู การบนัทึกข้อมลู การแก้ไข
ข้อมูล 

 

ค าจ ากัดความ  

นิยามของค าจ ากัดความต่าง ๆ  ซึ่งจะถูกอ้างถึงภายในเอกสาร แสดงดังตารางด้านล่าง ดังนี ้

ค าจ ากัดความ ความหมาย 

RDBMS ระบบการจัดการฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์แบบ Relational  

(Relational Database Management System) 

กรมฯ กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

ระบบสารสนเทศฯ ฐานข้อมูลระบบฐานข้อมลูเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

Web-base 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. ส านักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดย. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

บก. กรมบัญชีกลาง 
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ค าจ ากัดความ ความหมาย 

ปค. กรมการปกครอง 

ศดร. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

เงินอุดหนุนฯ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

เด็ก เด็กแรกเกิด อายุ 0 - 6 ป ี

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] 

 จากภาพรวมของระบบงานข้างต้น สามารถอธิบายหน้าที่การท างานของระบบได้ดังนี้ 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. จะท าการออกรายงานส าหรับการติดประกาศ 15 วัน หากไม่มี
การคัดค้านระบบจะส่งข้อมูลมายัง พมจ. โดยพมจ. มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง Linkage Center 
ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนผลการตรวจสอบของ พมจ. มายัง Mobile Application เช่นกัน หากไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ ทางประชาชนจ าเป็นต้องท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งหากผ่านการตรวจสอบ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสว่นกลางเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยทาง พมจ. จ าเป็นต้องยืนยัน
ข้อมูลการส่งเบิกในแต่ละเดือนอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผลส่งเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่ง
กรมบัญชีกลางจะท าการตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินอุดหนุนฯ รายบุคคล เมื่อได้รับผลการเบิกจ่ายมา
เรียบร้อยแล้ว ประชาชนจะได้รับผลการเบิกจ่ายผ่านการแจ้งเตือนทาง Mobile Application 
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• กรณีลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ อปท. จะท าการบันทึกข้อมูลและตรวจเอกสารใน
การรับลงทะเบียน หากเอกสารครบถ้วนจะติดประกาศ 15 วัน กรณีถ้าไม่มีการคัดค้าน ข้อมูลจะถูก
ส่งไปยัง พมจ. โดยพมจ. มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง Linkage Center และบันทึกข้อมูลในส่วนที่
เหลือเพิ่มเติม หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง พมจ. จะติดต่อไปยังผู้ลงทะเบียน แต่
ถ้าข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังส่วนกลางเพื่อตรวจสอบ โดยทาง พมจ. จ าเป็นต้องยืนยัน
ข้อมูลการส่งเบิกในแต่ละเดือนอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผลส่งเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่ง
กรมบัญชีกลางจะท าการตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินอุดหนุนฯ รายบุคคล 
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2. ระบบ Back End ส าหรบัเจ้าหนา้ท่ี พมจ. 

หน้าแรก ประกอบด้วยเมนู ดังภาพที่ 2 

รอแก้ไขรูป 

รูปภาพที่ 2 หน้าจอหน้าแรกของ กลุ่มผู้ใช้งาน พมจ. 

หมายเหตุ ส าหรับ Notification รอตรวจสอบ (รายการที่ถกูปิดประกาศครบ 15 วัน) จะอัพเดทรายการที่ อปท. 

ประมวลผลการปิดประกาศของเดือนที่แล้ว ใน ทุกวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของเดือนถัดไป 

ยกตัวอย่าง เช่น  

• วันที่ 1 จะเหน็ข้อมลูรอบที่ 2 ที่ อปท.กดประมวลผล 
• วันที่ 16 จะเหน็ข้อมลูรอบที่ 1 ทีอ่ปท. กดประมวลผล 

 

2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลหลังจาก อปท. ปิดประกาศ 15 วัน  

โดยในข้ันตอนการตรวจสอบข้อมลูของ พมจ. แบ่งออกเป็น กรณีลงทะเบียนผ่าน Mobile และ ลงทะเบียนผ่าน

หน่วยรับลงทะเบียน 

ข้ันตอนการเข้าสู่หน้าจอ มีดังนี ้

1. ทีห่น้าหลักของระบบ คลิก Notification เมนู รอตรวจสอบ ของไอคอน ข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายใหม่

ดังรูปภาพที่  3 

รอแก้ไขรูป 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 3 หน้าจอหลักส่วน พมจ. 
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2. ระบบแสดงหน้าจอรายการผูล้งทะเบียน โดยจะแสดงเฉพาะรายการที่มสีถานะลงทะเบียน เป็น อปท.             

ยืนยันข้อมูล และ อปท.บันทึก ที่มกีารปิดประกาศครบ 15 วันแล้ว เท่านั้น ดังรูปภาพที่ 4 

รูปภาพที่ 4 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

2.1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล กรณีลงทะเบียนผ่าน Mobile 

1. คลิกปุ่ม  

2. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดของรายการผูล้งทะเบียน ดังรปูภาพที่ 5 
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รูปภาพที่ 5 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 
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การตรวจสอบข้อมลูส่วนเจา้หน้าท่ี พมจ. 

แบ่งออกเป็น ส่วน ดร.01 และ ดร.02 

ส่วน ดร.01 

• ตรวจสอบข้อมลูผู้ลงทะเบียน 

• ตรวจสอบข้อมลูเดก็ 

• ดึงข้อมูลมารดา 

• ดึงข้อมูลบิดา 

ส่วน ดร.02 

• ตรวจสอบข้อมลูสมาชิกครัวเรือน 

• ตรวจสอบข้อมลูผู้รบัรอง 

• ยืนยัน/ปฏิเสธข้อมลูส่วน พมจ. 

ขั้นตอนการ Download และ ติดต้ัง Service Linkage  

1) สามารถ Download File Service ได้จากหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 

รูปภาพที่ 6 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 

 

2) คลิกปุ่ม  

3) เปิดโฟลเดอร์ agent_linkage 
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4) Run Service AgentAMI ดงัรปูภาพที่ 7 

รูปภาพที่ 7 หน้า Icon agentAMI 

5)   Double Click เพื่อ Run Service โดยหน้าจอจะแสดงหน้าต่างการยืนยันการ Run Service แล้ว

กดปุ่ม yes ดังรูปภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8 หน้าจอ Service agentAMI 

 

6) หลังจากคลิก ปุ่ม Yes แล้ว Service agentAMI จะถูกเปดิการใช้งาน โดยสามารถตรวจสอบไดจ้าก 

การคลิก     ที่มุมขวาล่าง Desktop แล้วจะพบ Icon Service agentAMI ดังรูปภาพที่ 9 

 

 

 

รูปภาพที่ 9 หน้าจอ Desktop หลัง Run Service agentAMI 

 

3.1.1.1 ตรวจสอบข้อมลูผูล้งทะเบียนผ่าน Linkage  
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รูปภาพที่ 10 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

1 ) คลิกปุ่ม  

2) ใส่ Pincode ที่ได้จาก อ าเภอหรอืเขต ดังรปูภาพที่  11 

 

รูปภาพที่ 11 หน้าจอการ Verify Pincode 

หมายเหตุ หากเคยใส่ Pincode ในครัง้ก่อนหน้าแล้ว ในครั้งต่อไประบบจะแสดงหน้ากรอก Pincode อีก 
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3) ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 

ข้อมูลที่ตรวจสอบมี เลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกุล , สญัชาติ และวันเดือนปเีกิด ดัง

รูปภาพที่ 12

 

รูปภาพที่ 12 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่าน Linkage 

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

  4)  กรณีพบข้อมลูไม่ตรงกับกรมการปกครอง และเจ้าหน้าทีต่้องการให้ประชาชนแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง 

เจ้าหน้าที่ สามารถคลิกปุ่ม     หรือหากเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องการใหป้ระชาชนแก้ไขข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ สามารถคลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาแทนที่ข้อมูลที่ผิดได ้

  

3.1.1.2 ตรวจสอบข้อมลูเด็กผา่น Linkage  

        1) คลิก       ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูเด็กดังรปูภาพที่ 13 
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 รูปภาพที่ 13 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนข้อมูลเด็ก 

2 ) คลิกปุ่ม    

3) ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลเด็กผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 002 ข้อมูลที่

ตรวจสอบม ีเลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกลุ , วันเดือนปีเกิด, สถานทีเ่กิด และส านัก

ทะเบียน ดังรูปภาพที่ 14

 

รูปภาพที่ 14 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลเด็กผ่าน Linkage 
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หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

  4)  กรณีพบข้อมลูไม่ตรงกับกรมการปกครอง และเจ้าหน้าทีต่้องการให้ประชาชนแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง 

เจ้าหน้าที่ สามารถคลิกปุ่ม     หรือหากเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องการใหป้ระชาชนแก้ไขข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ สามารถคลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาแทนที่ข้อมูลที่ผิดได ้

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

กรณที่พบข้อมลู เลขประจ าตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกดิ ไม่ตรงกับเอกสารอพัโหลดสูติบัตร ทีอ่ัพ

โหลดเข้ามา ให้เจ้าหน้าที่ ใช้ปุ่ม  เท่านั้น 

หรือกรณีค าน าหน้า,ช่ือ และนามสกุล ไม่ตรง เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้ปุ่ม  ได้เลย 

เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาแทนที่ข้อมูลที่ผิดได ้

หมายเหตุ กรณีเจ้าหน้าที่กดปุม่ ตรวจสอบข้อมูลเด็กผ่าน Linkage Center แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลเลข

ประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดามา มาใส่ข้อมลูใน fields เลขประจ าตัวประชาชนของบิดาและ

มารดา มาให้อัตโนมักติ  

         5) กรณีเจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม ให้ ปชช.ตรวจสอบข้อมลู แล้วคลิกปุม่  ระบบจะแสดงข้อความ 

“ข้อมูลเด็กไม่ถูกต้องสามารถข้ามการตรวจสอบข้อมลูมารดาและบิดาได้” ซึ่งจะสามารถข้ามการดึงข้อมูลในส่วน

ของบิดาและมารดา เพือ่บันทกึข้อมลู ดร.01 และไปยงั ดร.02 ได ้

          6) กรณีไม่พบปัญหาที่ต้องให้ประชาชนแก้ไขข้อมูล เจ้าหน้าที่ สามารถดึงข้อมลูบิดาและมารดาได้ 

(อธิบายเพิม่เติมในหัวข้อถัดไป) 

3.1.1.3 ดึงข้อมูลมารดาจาก Linkage  

 1) คลิกปุ่ม  
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2) ระบบแสดงข้อมูลมารดาที่ดงึข้อมลูผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 ข้อมลูที่ดงึมามี 

เลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกลุ , และสญัชาติ ดังรูปภาพที ่15

 

รูปภาพที่ 15 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลมารดาผ่าน Linkage 

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

 

 3) คลิกปุ่ม ระบบจะท าการดงึข้อมลูจากกรมการปกครองมาแสดงข้อมลูโดย

อัตโนมัต ิ

         4) หลงัจากยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว ระบบจะ ระบุ อายุ ณ วันเกิดเด็ก ให้อัตโนมัติ 

3.1.1.4 ดึงข้อมูลบิดาจาก Linkage  

 1) คลิกปุ่ม  
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2) ระบบแสดงข้อมูลบิดาที่ดึงข้อมูลผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 ข้อมลูที่ดึงมามี เลข

ประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกลุ , และสัญชาติ ดังรปูภาพที่ 16 

 

รูปภาพที่ 16 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลบิดาผ่าน Linkage 

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

         3) คลิกปุม่ ระบบจะท าการดึงข้อมลูจากกรมการปกครองมาแสดงข้อมลูโดย

อัตโนมัต ิ

         4) หลงัจากยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว ระบบจะ ระบุ อายุ ณ วันเกิดเด็ก ให้อัตโนมัติ 

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารอัพโหลดได้ โดยคลิกปุม่  และหลังจากตรวจสอบ

ข้อมูลในหน้า ดร.01 ครบทั้งหมดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คลิกปุม่  เพื่อบันทกึข้อมลูใน

ส่วน ดร.01 และไปตรวจสอบข้อมลูในหน้า ดร.02 

หมายเหตุ เจ้าหน้าทีจ่ะต้องตรวจสอบข้อมูล Linkage ของผูล้งทะเบียน และ เด็กแรกเกิดก่อน จึงจะสามารถ

บันทึกข้อมลูเพื่อไปยงัหน้า ดร.02 ได ้
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3.1.1.5 ตรวจสอบข้อมลูสมาชิกครัวเรือนผ่าน Linkage 

        1) เจ้าหน้าที่ ระบุ วันที่ตรวจสอบข้อมลู ดังรปูภาพที่ 17

 

รูปภาพที่ 17 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียนส่วน ดร.02 

2)  กรณีรายการสมาชิกครัวเรือน มีข้อมูลแค่ ข้อมูลผูล้งทะเบียนและเด็กแรกเกิด เจ้าหน้าที่จะไม่ตอ้ง

ตรวจสอบข้อมลูผ่าน Linkage ในหน้าจอนี้ เนื่องจากในหน้า ดร.01 มีการตรวจสอบข้อมลู Linkage มาแล้ว 

(โดยระบบจะไม่แสดงปุม่ให้ตรวจสอบ Linkage อีก) 

หมายเหตุ กรณีรายการสมาชิกครัวเรือนที่มี ไฟล์อัพโหลด หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลปิเงินเดือน ให้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาชีพของสมาชิกครัวเรือนรายการนั้น โดยรายการที่จะต้องมีไฟล์ หนังสือรับรองเงินเดือน

หรือสลปิเงินเดือน จะต้องประกอบอาชีพ รับราชการ/พนกังานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ และลูกจ้าง/

พนักงานบริษัท 

3) แต่หากมีข้อมลูสมาชิกครัวเรอืนนอกเหนือจากผู้ลงทะเบยีนและเด็กแรกเกิด ระบบจะแสดงปุ่ม

ตรวจสอบ Linkage มาให้ตรวจสอบ ดังรูปภาพที ่18

 

รูปภาพที่ 18 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนผ่าน Linkage  
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หมายเหตุ เจ้าหน้าทีจ่ะต้องตรวจสอบ Linkage ของรายการสมาชิกครัวเรอืนที่มปีุ่มมาให้ตรวจสอบให้

ครบก่อนจึงจะสามารถไปยงัส่วนต่อไปได ้

4) จากข้อ 3 เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ Linkage ได้โดยคลกิปุ่ม  

5) ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกครัวเรือนผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 

ข้อมูลที่ตรวจสอบมี เลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกุล , และวันเดือนปเีกิด ดังรปูภาพที ่

19  

รูปภาพที่ 19 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนผ่าน Linkage 

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

      6) กรณีพบข้อมลูไม่ตรงกับกรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ต้องการให้ประชาชนแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง 

เจ้าหน้าที่ สามารถคลิกปุ่ม     หรือหากเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องการใหป้ระชาชนแก้ไขข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ สามารถคลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาแทนที่ข้อมูล

ที่ผิดได ้

      7) คลิกปุ่ม  
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3.1.1.6 การแสดงผลส่วนผู้รับรอง 

แบ่งออกเป็น กรณีมผีู้รบัรอง และไม่มผีูร้ับรอง 

• กรณีมผีู้รบัรอง 

หลังจากตรวจสอบข้อมูลสมาชิกครัวเรือนแล้ว เมื่อคลิกปุ่ม ถัดไป ระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนผู้รับรอง 

ดังรูปภาพที่ 20 

รูปภาพที่ 20 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้รับรอง 

เจ้าหน้าที่ สามารถ Download เอกสาร หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรอืเอกสารอื่นใดที่

แสดงสถานะหรอืต าแหน่งของผูร้ับรอง ได้โดยคลิกที่ช่ือไฟลเ์อกสารดังรปูภาพที่ 21
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รูปภาพที่ 21 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้รับรอง 

หมายเหตุ หลังจาก อปท.ยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะท าการเลือกผล ผูร้บัรอง เป็น รบัรอง โดยอัตโนมัติ 

• กรณีไม่มผีู้รบัรอง 

ระบบจะแสดงข้อความ ดังนี ้“ รายการนี้ “ไม่มผีู้รบัรอง” เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครัวเรอืน มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐทกุคนยกเว้นเดก็แรกเกิด” และสามารถข้ามการบันทึกข้อมูลผู้รบัรองได้ ดังรปูภาพที่ 22 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 22 หน้าจอรายการผุ้ลงทะเบียน ส่วนผู้รับรอง 

3.1.1.7 การแสดงผลส่วนการปิดประกาศ 

 ในส่วนน้ี ระบบจะดงึข้อมูลมาให้อัตโนมัติ หลังจากที่ เจ้าหนา้ที่ อปท. ประมวลผลติดประกาศ 

 

 

3.1.1.7 ผลการพิจารณาการลงทะเบยีน 

 แบ่งออกเป็น ยืนยัน และ ปฏิเสธข้อมลู 

• กรณียืนยันข้อมลู  
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ขั้นตอนการยืนยันข้อมูล 

1) เจ้าหน้าที่จะต้องเลือก Radio ผลการการพิจารณา ก่อน จึงจะสามารถยืนยันข้อมลูได้ ดังรูปภาพที่ 23 

 

รูปภาพที่ 23 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาการลงทะเบียน 

2) คลิกปุ่ม  

 

3) ระบบแสดง Pop up การยืนยันข้อมลู ดังรปูภาพที่ 24 

 

รูปภาพที่ 24 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาการลงทะเบียน 

4) คลิกปุ่ม   

5) ระบบบันทกึข้อมลูส าเรจ็ โดยสถานะการลงทะเบียน จะแสดงตาม Radio ผลการพิจารณาของ 

ผู้ลงทะเบียน ตามทีเ่จ้าหน้าที่ เลือกไป ข้างต้น 

หมายเหตุ หลังจาก พมจ. ยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะส่ง Notification ไปยัง Mobile App ของผูล้งทะเบียน 

• กรณีปฏิเสธข้อมูล  
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เจ้าหน้าที่จะสามารถปฏิเสธข้อมลูได้ ก็ต่อเมื่อ มีการคลกิปุ่ม ให้ ปชช.ตรวจสอบข้อมลู ในผลการ

ตรวจสอบ Linkage โดยการปฏิเสธข้อมูลเป็นส่ง Notification แจง้เตอืนไปยังผู้ลงทะเบียนให้แก้ไข

ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิเสธข้อมูล 

1) เจ้าหน้าที่จะต้องเลือก Radio ผลการการพิจารณา ก่อน จึงจะสามารถปฏิเสธข้อมลูได้ ดังรูปภาพที่ 

25 

 

รูปภาพที่ 25 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

2) คลิกปุ่ม  



เอกสารคู่มือปฏิบติงานส าหรับ พมจ. ระบบเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)   
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) 
                                                                                                                                                             หน้า 25 / 25 

3) ระบบแสดง Pop up การปฏิเสธข้อมลู ดังรปูภาพที่ 26 

รูปภาพที่ 26 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

4) คลิกปุ่ม  

5) ระบบ บันทึกข้อมลูส าเร็จ โดยสถานะการลงทะเบียน จะแสดงสถานะ พมจ.ปฏิเสธ

ข้อมูล ทุกกรณี ไม่ว่าจะระบผุลการพจิารณาการลงทะเบียนเป็นอะไรก็ตาม 

หมายเหตุ หลังจาก พมจ. ปฏิเสธข้อมลูแล้ว ระบบจะส่ง Notification ไปยัง Mobile App ของผูล้งทะเบียน 

โดยจะมรีายละเอียดข้อมลูที่ตอ้งแก้ไข ระบุไปใน Notification 

 

 

2.1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล กรณีลงทะเบยีนผา่น Mobile หลังจากประชาชนแก้ไข 

ข้อมูลแล้ว 

  หลงัจากประชาชนแก้ไขข้อมูลแล้ว ระบบจะท าแจง้เตือนผ่าน Notification ทีห่น้าแรก ของ

ส่วน พมจ. 

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลมีดังนี ้



เอกสารคู่มือปฏิบติงานส าหรับ พมจ. ระบบเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)   
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) 
                                                                                                                                                             หน้า 26 / 26 

1. คลิกที่ Notification ทีห่น้าแรก ดังรูปภาพที่ 27 

รูปภาพที่ 27 หน้าจอหลัก 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลรายการที่ถูกแก้ไขมาแล้ว ดังรปูภาพที่ 28 

รูปภาพที่ 28 หน้าจอรายการลงทะเบียน 

3. คลิกปุ่ม   
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4. ระบบแสดงหน้า รายการผูล้งทะเบียน และจะแสดงข้อความที่เจ้าหน้าที่ คลกิ ให้ประชาชนไปแก้ไข

ข้อมูลกลับมา ที่ด้านบนของหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 29 

รูปภาพที่ 29 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

5. เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อมลูทีป่ระชาชนแกไ้ขข้อมูลเข้ามา ตามขั้นตอนทีร่ะบุไว้ใน

หัวข้อ 3.1.1 ข้ันตอนการตรวจสอบข้อมลู กรณีลงทะเบียนผา่น Mobile 

 

2.1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล กรณีลงทะเบยีนผา่น หน่วยรับลงทะเบยีน 

1. คลิกปุ่ม  

2. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดของรายการผู้ลงทะเบียน ดังรปูภาพที่ 30 
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รูปภาพที่ 30 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

 

3.1.1.1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียน  
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 1)  ระบุ  ประเภทผูล้งทะเบียน ดังรปูภาพที่ 31 

 

 

รูปภาพที่ 31 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

2) คลิกปุ่ม  

หมายเหตุ ข้ันตอนการ Download และ ติดตั้ง Service Linkage สามารถดูข้ันตอนและวิธีติดตั้งได้

จากหน้า 14 

3) ใส่ Pincode ที่ได้จาก อ าเภอหรอืเขต ดังรปูภาพที่  32 

 

รูปภาพที่ 32 หน้าจอการ Verify Pincode 

หมายเหตุ หากเคยใส่ Pincode ในครัง้ก่อนหน้าแล้ว ในครั้งต่อไประบบจะแสดงหน้ากรอก Pincode อีก 
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4) ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 

ข้อมูลที่ตรวจสอบมี เลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกุล , สญัชาติ และวันเดือนปเีกิด ดัง

รูปภาพที่ 33

 

รูปภาพที่ 33 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่าน Linkage 

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

 

  4)  คลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาอัตโนมัติ โดยทีเ่จ้าหน้าที่

ไม่ต้องกรอกข้อมลู 

          5) ระบุ ข้อมลู ที่อยู่ตามทะเบียน โดยข้อมูลทีก่รอกมีดังนี ้

• บ้านเลขที่ (บังคับกรอก) 

• หมู่ที ่

• ตรอก/ซอย 

• ถนน 
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• จังหวัด (บงัคับกรอก) 

• อ าเภอ/เขต (บงัคับกรอก) 

• ต าบล/แขวง (บงัคับกรอก) 

• รหสัไปรษณีย ์(บงัคับกรอก) ระบบดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัต ิ

 

6) ระบุ โทรศัพท ์

7) ระบุ โทรศัพทม์ือถือ 

8) ระบุ ข้อมลู ที่อยูป่จัจบุัน หากเป็นที่อยู่เดียวกบั ที่อยู่ตามทะเบียน ให้ใช้ปุ่ม  

แต่หากไม่ตรง ข้อมูลทีก่รอกมีดังนี ้

• บ้านเลขที่ (บังคับกรอก) 

• หมู่ที ่

• ตรอก/ซอย 

• ถนน 

• จังหวัด (บงัคับกรอก) 

• อ าเภอ/เขต (บงัคับกรอก) 

• ต าบล/แขวง (บงัคับกรอก) 

• รหสัไปรษณีย ์(บงัคับกรอก) ระบบดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัต ิ

 

9) ระบุ อาชีพ  (บังคับกรอก) 

10) ระบุ การศึกษา (บังคับกรอก) 

11) เป็นผู้ลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบระบุให้อัตโนมัติ โดยอ้างองิจากหน้าจอ

ถามการมบีัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทีห่น้า ลงทะเบียนขอรบัสทิธิ ในส่วน อปท. 

 

3.1.1.2 ข้อมูลเด็ก  

        1) คลิก       ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูเด็กดังรปูภาพที่ 34 
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 รูปภาพที่ 34 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนข้อมูลเด็ก 

2 ) คลิกปุ่ม  

3) ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลเด็กผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 002 ข้อมูลที่

ตรวจสอบม ีเลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกลุ , วันเดือนปีเกิด, สถานทีเ่กิด และส านัก

ทะเบียน ดังรูปภาพที่ 35

 

รูปภาพที่ 35 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลเด็กผ่าน Linkage 
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หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

 

  4)  คลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาอัตโนมัติ โดยทีเ่จ้าหน้าที่

ไม่ต้องกรอกข้อมลู 

         5) คลิกปุม่  

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมลูเด็กผ่าน Linkage Center แล้ว ระบบจะท าการดึงเลขประจ าตัว

ประชาชนของมารดาและบิดามาใหอ้ัตโนมัต ิ

3.1.1.3 ดึงข้อมูลมารดาจาก Linkage  

 1) คลิกปุ่ม  

2) ระบบแสดงข้อมูลมารดาที่ดงึข้อมลูผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 ข้อมลูที่ดงึมามี 

เลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกลุ , และสญัชาติ ดังรูปภาพที ่36

 

รูปภาพที่ 36 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลมารดาผ่าน Linkage 
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หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

 

 3) คลิกปุ่ม  ระบบจะท าการดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาแสดงข้อมลูโดย

อัตโนมัต ิ

         4) หลงัจากยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว ระบบจะ ระบุ อายุ ณ วันเกิดเด็ก ให้อัตโนมัติ 

         5) ระบุ อาชีพ 

         6) ระบุ การศึกษา 

 

3.1.1.4 ดึงข้อมูลบิดาจาก Linkage  

 1) คลิกปุ่ม  

2) ระบบแสดงข้อมูลบิดาที่ดึงข้อมูลผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 ข้อมลูที่ดึงมามี เลข

ประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกลุ , และสัญชาติ ดังรปูภาพที่ 37

 



เอกสารคู่มือปฏิบติงานส าหรับ พมจ. ระบบเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)   
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) 
                                                                                                                                                             หน้า 35 / 35 

รูปภาพที่ 37 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลบิดาผ่าน Linkage 

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

 

         3) คลิกปุม่  ระบบจะท าการดงึข้อมลูจากกรมการปกครองมาแสดงข้อมูลโดย

อัตโนมัต ิ

         4) หลงัจากยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว ระบบจะ ระบุ อายุ ณ วันเกิดเด็ก ให้อัตโนมัติ 

         5) ระบุ อาชีพ 

         6) ระบุ การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.5 ช่องทางการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ในส่วนน้ีเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องระบุข้อมูล เนือ่งจากระบบดงึเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนมาให้

แล้ว ดังรูปภาพที ่38
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รูปภาพที่ 38 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารอัพโหลดได้ โดยคลิกปุม่  และหลังจากตรวจสอบ

ข้อมูลในหน้า ดร.01 ครบทั้งหมดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คลิกปุม่  เพื่อบันทกึข้อมลูใน

ส่วน ดร.01 และไปตรวจสอบข้อมลูในหน้า ดร.02 

หมายเหตุ เจ้าหน้าทีจ่ะต้องตรวจสอบข้อมูล Linkage ของผูล้งทะเบียน และ เด็กแรกเกิดก่อน จึงจะสามารถ

บันทึกข้อมลูเพื่อไปยงัหน้า ดร.02 ได ้

3.1.1.6 ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน 

        1) เจ้าหน้าที่ ระบุ วันที่ตรวจสอบข้อมลู ดังรปูภาพที่ 39

 

รูปภาพที่ 39 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียนส่วน ดร.02 

2)  ระบุ รายได้ ของผูล้งทะเบียน  

3) กรณีรายการสมาชิกครัวเรอืน มีข้อมลูแค่ ข้อมูลผูล้งทะเบียนและเด็กแรกเกิด เจ้าหน้าที่จะไม่ตอ้ง

ตรวจสอบข้อมลูผ่าน Linkage ในหน้าจอนี้ เนื่องจากในหน้า ดร.01 มีการตรวจสอบข้อมลู Linkage มาแล้ว 

(โดยระบบจะไม่แสดงปุม่ให้ตรวจสอบ Linkage อีก) 

4) แต่หากมีข้อมลูสมาชิกครัวเรอืนนอกเหนือจากผู้ลงทะเบยีนและเด็กแรกเกิด (โดยเจ้าหน้าที่สามารถ 

โหลดไฟล์อัพโหลด แบบ ดร.02 จากหน้า ดร.01) เจ้าหน้าทีส่ามารถเพิ่มข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม  

โดยระบบหน้าหน้าจอเพิม่ข้อมูล สมาชิกครัวเรือน ดังรูปภาพที่ 40 
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รูปภาพที่ 40  หน้าจอเพิ่มข้อมูลสมาชกิครัวเรือน 

5) ระบุ เลขประจ าตัวประชาชน แล้วคลิกปุม่  

 

 

 

 

 

 

 

6) ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกครัวเรือนผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 

ข้อมูลที่ตรวจสอบมี เลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกุล , และวันเดือนปเีกิด ดังรปูภาพที ่
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41

 

รูปภาพที่ 41 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนผ่าน Linkage 

      8) คลิกปุ่ม   เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมา โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง

กรอกข้อมูล 

      9) ระบุ ความสัมพันธ์กบัเด็ก 

      10) ระบุ อาชีพ 

      11) ระบุ รายได้ (บังคับกรอก) 

      12) ระบุ บาท/เดือน หรือ บาท/ปี (บังคับกรอก) 

      13) ระบุ เป็นผู้ลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บังคับกรอก) 

      14) คลิกปุ่ม  

      15) คลิกปุ่ม 

 

3.1.1.7 การแสดงผลส่วนผู้รับรอง 

แบ่งออกเป็น กรณีมผีู้รบัรอง และไม่มผีูร้ับรอง 
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• กรณีมผีู้รบัรอง 

หลังจากตรวจสอบข้อมูลสมาชิกครัวเรือนแล้ว เมื่อคลิกปุ่ม ถัดไป ระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนผู้รับรอง 

ดังรูปภาพที่ 42 

รูปภาพที่ 42 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้รับรอง 

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ สามารถ Download เอกสาร หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรอืเอกสารอื่นใดที่

แสดงสถานะหรอืต าแหน่งของผูร้ับรอง ไดจ้าก เอกสารอพัโหลด ในหน้า ดร.01 เพือ่น ามาระบุข้อมลูตามเอกสาร

อัพโหลด 

 โดยข้อมูลทีเ่จ้าหน้าที่ ต้องระบุ มีดังนี ้

1. ค าน าหน้า (บังคับกรอก) 

2. ช่ือ (บงัคับกรอก) 

3. นามสกลุ (บงัคับกรอก) 

4. โทรศัพท ์

5. ต าแหน่ง (บงัคับกรอก) 

6. สังกัดหน่วยงาน (บงัคับกรอก) 

7. เลือก ผลการรับรอง/ไมร่ับรอง กรณีไม่รบัรอง ต้องระบุ สาเหตุ ในช่องเนื่องจาก (บงัคับกรอก) 
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โดยเจ้าหน้าที่ต้องระบุผูร้ับรองให้ครบทั้ง 2 คน แล้วคลกิปุม่  

• กรณีไม่มผีู้รบัรอง 

โดยระบบจะตรวจสอบจากการมบีัตรสวัสดิการแหง่รัฐ ในหน้าข้อมูลสมาชิกครัวเรือน และระบบจะ

แสดงข้อความ ดังนี ้“ รายการนี้ “ไมม่ีผูร้ับรอง” เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครัวเรือน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุก

คนยกเว้นเด็กแรกเกิด” และสามารถข้ามการบันทึกข้อมลูผูร้ับรองได้ ดังรปูภาพที่ 43 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 43 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้รับรอง 

3.1.1.8 การแสดงผลส่วนการปิดประกาศ 

 ในส่วนน้ี ระบบจะดงึข้อมูลมาให้อัตโนมัติ หลังจากที่ เจ้าหนา้ที่ อปท. ประมวลผลติดประกาศ 

 

รูปภาพที่ 44 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนปิดประกาศ 

 

3.1.1.9 ผลการพิจารณาการลงทะเบยีน 

 แบ่งออกเป็น ยืนยัน และ ปฏิเสธข้อมลู 
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• กรณียืนยันข้อมลู  

ขั้นตอนการยืนยันข้อมูล 

1) เจ้าหน้าที่จะต้องเลือก Radio ผลการการพิจารณา ก่อน จึงจะสามารถยืนยันข้อมลูได้ ดังรูปภาพที่ 45 

 

รูปภาพที่ 45 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาการลงทะเบียน 

2) คลิกปุ่ม  

3) ระบบแสดง Pop up การยืนยันข้อมลู ดังรปูภาพที่ 46 

 

รูปภาพที่ 46 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาการลงทะเบียน 

4) คลิกปุ่ม   

5) ระบบบันทกึข้อมลูส าเรจ็ โดยสถานะการลงทะเบียน จะแสดงตาม Radio ผลการพิจารณาของ 

ผู้ลงทะเบียน ตามทีเ่จ้าหน้าที่ เลือกไป ข้างต้น 

 

• กรณีปฏิเสธข้อมูล  

ขั้นตอนการปฏิเสธข้อมูล 
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1) เจ้าหน้าที่จะต้องเลือก Radio ผลการการพิจารณา ก่อน จึงจะสามารถปฏิเสธข้อมลูได้ ดังรูปภาพที่ 

47 

 

รูปภาพที่ 47 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

2) คลิกปุ่ม  

3) ระบบแสดง Pop up การปฏิเสธข้อมลู ดังรปูภาพที่ 48 

รูปภาพที่ 48 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

4) คลิกปุ่ม  

5) ระบบบันทกึข้อมลูส าเรจ็ โดยสถานะการลงทะเบียน จะแสดงสถานะ พมจ.ปฏิเสธข้อมลู ทุกกรณี 

ไม่ว่าจะระบุผลการพิจารณาการลงทะเบียนเป็นอะไรก็ตาม 

 

รายละเอียดรายการผู้ลงทะเบียน 

 เมื่อคลิกเมนู “รายการผู้ลงทะเบียน” หน้าจอจะแสดงรายผู้ลงทะเบียนทั้งหมดภายในจังหวัดของตนเอง 

ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของข้อมูราลได้โดยเลือกเงื่อนไขด้านล่างของหน้าจอ ซึ่งที่

ด้านล่างของรายการข้อมูลจะแสดงจ านวนรายการทั้งหมดของจังหวัด หรือจ านวนรายทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ใช้ใน

การค้นหาข้อมูล 
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รูปภาพที่ 49 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

หมายเลข 1  

แสดงสถานะสิทธิของ “ผูล้งทะเบียน” โดยประกอบไปด้วย 9 สถานะได้แก่ 

1. สถานะ “ลงทะเบียนด้วยตัวเอง” เป็นสถานะที่การลงทะเบียนขอรับสิทธิที่ลงทะเบียนผ่าน 

Mobile Application 

2. สถานะ “อปท. บันทึก” เป็นสถานะที่แสดงว่ารายการผู้ลงทะเบียนรายการนั้นได้มีการบันทึก

ข้อมูล ดร.01 แบบย่อมาจาก อปท. ที่รับลงทะเบียนแล้ว 

3. สถานะ “อปท. ยืนยันข้อมูล” เป็นสถานะที่การลงทะเบียนขอรับสิทธิที ่ลงทะเบียนผ่าน 

Mobile Application และ อปท. กด ยืนยันข้อมูล  

4. สถานะ “อปท. ปฏิเสธข้อมูล” เป็นสถานะที่การลงทะเบียนขอรับสิทธิที ่ลงทะเบียนผ่าน 

Mobile Application และ อปท. กด ปฏิเสธข้อมูล  

5. สถานะ “พมจ. ปฏิเสธข้อมูล” เป็นสถานะที่การลงทะเบียนขอรับสิทธิที่ลงทะเบียนผ่าน 

Mobile Application และ พมจ. กด ปฏิเสธข้อมูล  

6. สถานะ “มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน” เป็นสถานะที่แสดงเมื่อมีการเลือกรายการในหน้าจอบันทึก 

ดร.02 ส่วนที่ 4 โดยผู้บันทึกข้อมูลจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนตาม

ระเบียบ และ เลือก สถานะของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน 

7. สถานะ “ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน” เป็นสถานะที่แสดงเมื่อมีการเลือกรายการในหน้าจอ

บันทึก ดร.02 ส่วนที่ 4 ใช้ส าหรับกรณีที่ข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตาม

ระเบียบ ผู ้บันทึกข้อมูลจะต้องเลือกรายการ “ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน” โดยรายการผู้

ลงทะเบียนที่มีสถานะนี้จะไม่น าไปประมวลผลเพื่อจ่ายเงินอุดหนุน 
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8. สถานะ “สิ้นสุดสิทธิ” เป็นสถานะที่แสดงเมื่อมีการเลอืกรายการในหน้าจอบนัทึก ดร.02 ส่วนที่ 

4 ใช้ส าหรับกรณีที่ เด็กแรกเกิดมีอายุครบ 6 ปี หรือ เสียชีวิต โดยรายการผู้ลงทะเบียนที่มี

สถานะนี้จะไม่น าไปประมวลผลเพื่อจ่ายเงินอุดหนุน 

9. สถานะ “ยกเลิกไม่ใช้ข้อมูล” เป็นสถานะที่แสดงเมื่อมีการเลือกรายการในหน้าจอบันทึก ดร.

02 ส่วนที่ 4 ใช้ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 6 เดือน ตามระเบียบ 

หรือ มีการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนผิดพลาด หรือ ซ ้าซ้อน ใช้แทนการลบข้อมูลเพื่อป้องกัน

ปัญหาการลบข้อมูลผู้ลงทะเบียนผิดพลาด โดยรายการผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะนี้จะไม่น าไป

ประมวลผลเพื่อจ่ายเงินอุดหนุน 

 

หมายเลข 2 

ปุ่มแสดงสถานะการประมวลผล สามารถคลิกปุ่มเพื่อให้แสดงข้อความ ดังนี้ 

Code ข้อความ 

PAID ท่านได้รับเงินในรอบเบิกจ่ายปจัจบุัน 

OK รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต ์
https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check 

E00 รหสั E00 ข้อมูลไมส่มบูรณ์ หรือเลขประจำตัวประชาชนไมถู่กต้อง 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E01 รหสั E01 อยูร่ะหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E03 รหสั E03  ระงับสิทธิช่ัวคราว 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 
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Code ข้อความ 

E04 รหสั E04 มีการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากมผีลการเบิกจ่ายไม่ตรงกบัจำนวนดือนที่ได้รบัสทิธิ 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E05 รหสั E05  
ลงทะเบียนเด็กซ ้า เนื่องจากมกีารลงทะเบียนซ้ำซ้อน 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E06 รหสั E06 ไมม่ีสทิธิรับเงิน เนื่องจากเกิดก่อน 1 ต.ค.58 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ 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 เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลเดก็ไม่ถูกต้อง 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E09 รหสั E09 ช่องทางการรบัเงิน/บญัชีธนาคารไม่ถูกต้อง 
(ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E10 รหสั E10 ไมม่ีสทิธิรับเงิน 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 
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Code ข้อความ 

E11 รหสั E11 ผลการจ่ายเงินไม่ตรงกับกรมบัญชีกลาง 
(ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E16 รหสั E16 ติดต่อหน่วยงานรบัลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E19 รหสั E19 ท่านมีรายได้เกินเกณฑ ์
(ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E20 รหสั E20 จ่ายเงินไม่สำเรจ็ + เหตุผลของผู้มสีิทธิรายนั้นๆ 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E22 รหสั E22 ไมม่ีผูร้ับรองสถานะครัวเรือน 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E23 รหสั E23 ระงบัสทิธิช่ัวคราว เนื่องจากมีผลการเบกิจ่ายไม่ถกูต้อง 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E24 รหสั E24 ระงบัสทิธิช่ัวคราว เนื่องจากไมม่ีข้อมลูผูร้ับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

E25 รหสั E25 อยูร่ะหว่างเจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขข้อมูล 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 
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Code ข้อความ 

E26 รหสั E26 รายการที่ได้รับการเบิกจ่ายเป็นกรณีพิเศษในเดือน กรกฎาคม 2563   
(ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

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

EX1 รหสั EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบญัชีธนาคาร 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

ECC รหสั ECC ข้อมูลถูกยกเลิกการใช้งาน 
 (ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

ETM รหสั ETM สิ้นสุดสทิธิ เนื่องจากเดก็อายุครบ 6 ขวบ 
(ส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดทีล่งทะเบียน / 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อศูนย์ปฏิบัตกิารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ในวันเวลา
ราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น) 

 

 

 

หมายเลข 3 

แสดงสถานะการจ่ายเงินเด็กแรกเกิด ซึ่งสถานะนี้จะแสดงจ านวนรายการทีเ่ด็กแต่ละคนได้รับเงิน

อุดหนุนเป็นจ านวนงวด (รายการ) ตามทีส่ิทธิของเด็กจะได้รบั โดยจะเป็นปุม่สี 2 สี ได้แก่ 

สีน ้าเงิน เป็นสถานะการจ่ายเงินปกต ิ
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สีแดง เป็นสถานะที่แจ้งให้ทราบว่ารายการของเด็ก “ถูกระงบั” การจ่ายเงิน หรือ ไม่มสีิทธิได้รบัเงิน

อุดหนุน ซึ่งสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบรายการการจ่ายเงินได้ 

 

 
 

หมายเลข 4 

  ปุ่มเครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนและข้อมูลเด็ก ประกอบไปด้วย 

ปุ่ม ค าอธิบาย 

 

ปุ่มแสดงสถานะรายการผูล้งทะเบยีนที่มีการ Lock ไม่ให้แกไ้ขข้อมูล โดยปุ่มนี้
จะแสดงเมือ่รายการดังกล่าวมผีลการจ่ายเงินอุดหนุนแล้ว 

 
ปุ่มที่แสดงว่ามีการปลด Lock การแก้ไขไว้ ท าให้สามารถแกไ้ขข้อมูลของผู้
ลงทะเบียนรายการนั้นได้ 

 
ปุ่มดูข้อมลูผูล้งทะเบียน ซึ่งเป็นหน้าจอที่สามารถดูข้อมลูผูล้งทะเบียนได้อย่าง
เดียว ไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ปุ่มแก้ไขรายการ คลิกปุม่นี้เมื่อต้องการแก้ไขข้อมลูของผู้ลงทะเบียน 

 ปุ่ม Download ไฟล์แบบฟอร์มรายงาน 

 
ปุ่มลบรายการผู้ลงทะเบียน จะสามารถลบได้เฉพาะรายการที่มีสถานะ อปท. 
บันทึก 

 ข้อความแสดงกรณีมีการปรบัปรุงแก้ไขข้อมลูหลังจากการประมวลผล 

 ปุ่มดูข้อมลูรายการติดต่อสอบถาม 
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2.2 การยืนยนัข้อมูลข้อมูลเพ่ือส่งเบิก 

 ข้ันตอนการยืนยันข้อมูลเพื่อส่งเบิก มีดงันี ้

1. เข้าสูร่ะบบ โดยผู้ใช้งานระดบั พมจ. ใช้ รหสัของ พมจ. ที่ส่วนกลางก าหนด เป็น Username และ Password 

2. เข้าเมนู ส่งไฟล์ข้อมลูเพือ่สง่เบิก ดังรปูภาพที่ 49 

 

รูปภาพที่ 50 หน้าจอการเข้าถึงเมนู ส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อส่งเบิก 

3. คลิก แก้ไขข้อมลู “ ”  ของรายการที่มสีถานะ รอการประมวลผล และระบบจะแสดงส่วนการยืนยันข้อมูล 

เพื่อสง่เบิก ส าหรบั พมจ. ดังรปูภาพที่  50 
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รูปภาพที่ 51 หน้าจอการส่งไฟล์ขอ้มูลเพื่อส่งเบิก 

4.คลิกปุม่ อนุมัติ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการอนมุัติข้อมูล ดังรูปภาพที ่51 

 

 

 

รูปภาพที่ 52 หน้าจอ Pop up ยืนยันการอนมุัติข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม ยืนยัน ที่หน้า Pop up ยืนยันการอนุมัติข้อมลู 

5. คลิกปุ่ม ok 

6.สถานะ พมจ.ยืนยันข้อมูล เปลี่ยนเป็น อนุมัติ ดังรปูภาพที ่52 

 

รูปภาพที่ 53 หน้าจอส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อส่งเบิก 
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2.3 การตรวจสอบข้อมลูรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธ ิ

การตรวจสอบข้อมลูส่วน พมจ. จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ หลังจาก ศดร.ท าการระงับสิทธิ

ช่ัวคราวแล้วเท่านั้น จึงจะมีรายการมาแสดงที่ Notification หน้าแรกของระบบ 

ข้ันตอนการตรวจสอบ 

1. คลิกรายการ รอตรวจสอบ ที่ Notification ของไอคอน ยกเลิกเปลี่ยนแปลงสทิธิ ดังรูปภาพที ่53 

รอแก้ไขรูป 

รูปภาพที่ 54 หน้าหลัก 

2. ระบบแสดงรายการ ที่มสีถานะ ระงบัสทิธิช่ัวคราว ดังรูปภาพที่ 54 

รูปภาพที่ 55 หน้ารายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
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3. คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้ารายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสทิธิ ดังรูปภาพที่ 55 

รูปภาพ

ที่ 56 

หน้าจอ

รายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

4. เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลจาก Linkage Center เพื่อตรวจสอบข้อมูล เลขประจ าตัวประชาชน 

, ช่ือ และนามสกลุ โดยคลิกปุ่ม  โดยหากพบข้อมลู ช่ือ หรือ นามสกุล 

ผิด เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้ปุ่ม  ได้ เพื่อทีร่ะบบจะน าข้อมูลที่ถกูต้องมาแทนที่

ในข้อมูลทีผ่ิด 

5. เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของผูม้สีิทธิรายเดิม ได้ โดยคลิกปุ่ม 
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  โดยหลงัจากคลิกปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ รายการผู้ลงทะเบียน เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลู

และสถานะการลงทะเบียน ดังรูปภาพทึ่ 56 

รูปภาพที่ 57 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

 

หมายเหตุ หลังจาก ศดร.ท าการระงับสิทธิช่ัวคราวแล้ว ที่สถานะการลงทะเบียนของผูม้ีสทิธิรายเดมิ จะยังเป็น

สถานะเดิม เพียงแต่สถานะที่ตัวเด็ก จะเปลี่ยนเป็น ระงับสทิธิ และสาเหตุการระงับสิทธิ คือ ระงบัสทิธิช่ัวคราว 

6. หากเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบรายการเอกสารอัพโหลดประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ สามารถ 

Download เอกสารได้ โดยคลิกที่ช่ือไฟล์ ของแต่ละเอกสาร ดังรูปภาพที่ 57 

รูปภาพที่ 58 หน้าจอรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
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7. หากตรวจสอบข้อมลูแล้วพบปัญหาท าให้ไม่สามารถอนุมัตริายการนี้ได้ เจ้าหน้าที่ สามารถเลือก ผลการ

อนุมัติ เป็น ปฏิเสธ ได้ โดยหลังจากเลือก ปฏิเสธแล้วระบบจะแสดงสาเหตุ (บงัคับเลือก) ใหเ้จ้าหน้าที่

เลือก ดังรปูภาพที่ 58 

รูปภาพที่ 59 หน้าจอรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

8. หากไม่พบปัญหาในการยื่นค าขอ เจ้าหน้าที่สามารถอนุมัตริายการนี้ได้ โดยเลือก ผลการอนมุัติ เป็น 

อนุมัติ ดังรูปภาพที่ 59 

รูปภาพที่ 60 หน้าจอรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

 

9. คลิกปุ่ม 

10. หลงัจาก อนุมัติข้อมูล ทีร่ายการของผู้มีสทิธิรายเดมิ จะแสดงสถานะการลงทะเบียนเป็น เป็น ไม่มิสทิธิ

รับเงิน และ สถานะที่เด็กแรกเกิด จะแสดง เป็น ระงบัสทิธิ สาเหตุ คือ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงสิทธิจาก

การตรวจสอบ ดังรปูภาพที่ 60 และ 61  
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รูปภาพที่ 61 หน้ารายการผู้ลงทะเบียน  

รูปภาพที่ 62 หน้ารายการผู้ลงทะเบียน 

2.4 การตรวจสอบข้อมลู กรณีมีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ ท่ีลงทะเบียนขอรบัสิทธิผา่นทาง Mobile 

การตรวจสอบข้อมลูส่วน พมจ. จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ หลังจาก ศดร.ท าการระงับสิทธิ 

ช่ัวคราวแล้ว และผู้มีสทิธิรายเดิม คัดค้าน การยื่นเปลี่ยนแปลงสิทธิ จึงจะมรีายการมาแสดงที่ 

Notification หน้าแรกของระบบ 

ข้ันตอนการตรวจสอบ 

1. คลิกรายการ คัดค้าน ที่ Notification ของไอคอน ยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดังรปูภาพที่ 62 

รอแก้ไขรูป 

รูปภาพที่ 63 หน้าหลัก 

 

 

2. ระบบแสดงรายการ ที่มสีถานะ คัดค้าน ดังรูปภาพที่ 63  
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รูปภาพที่ 64 หน้ารายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

3. คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้ารายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสทิธิ ดังรูปภาพที่ 64

 

รูปภาพที่ 65 หน้าจอรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

 

 

 

 

4. เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลจาก Linkage Center เพื่อตรวจสอบข้อมูล เลขประจ าตัวประชาชน 

, ช่ือ และนามสกลุ โดยคลิกปุ่ม  โดยหากพบข้อมลู ช่ือ หรือ นามสกุล 

ผิด เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้ปุ่ม  ได้ เพื่อทีร่ะบบจะน าข้อมูลที่ถกูต้องมาแทนที่

ในข้อมูลทีผ่ิด 

5. เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของผูม้สีิทธิรายเดิม ได้ โดยคลิกปุ่ม 
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  โดยหลงัจากคลิกปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ รายการผู้ลงทะเบียน เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลู

และสถานะการลงทะเบียน ดังรูปภาพที่ 65 

รูปภาพที่ 66 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

 

หมายเหตุ หลังจาก ศดร.ท าการระงับสิทธิช่ัวคราวแล้ว ที่สถานะการลงทะเบียนของผูม้ีสทิธิรายเดมิ จะยังเป็น

สถานะเดิม เพียงแต่สถานะที่ตัวเด็ก จะเปลี่ยนเป็น ระงับสทิธิ และสาเหตุการระงับสิทธิ คือ ระงบัสทิธิช่ัวคราว 

6. หากเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบรายการเอกสารอัพโหลดประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ สามารถ 

Download เอกสารได้ โดยคลิกที่ช่ือไฟล์ ของแต่ละเอกสาร ดังรูปภาพที่ 66 
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รูปภาพที่ 67 หน้าจอรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

7. หากตรวจสอบข้อมลูแล้วพบปัญหาท าให้ไม่สามารถอนุมัตริายการนี้ได้ เจ้าหน้าที่ สามารถเลือก ผลการ

อนุมัติ เป็น ปฏิเสธ ได้ โดยหลังจากเลือก ปฏิเสธแล้วระบบจะแสดงสาเหตุ (บงัคับเลือก) ใหเ้จ้าหน้าที่

เลือก ดังรปูภาพที่ 67 

รูปภาพที่ 68 หน้าจอรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

8. หากไม่พบปัญหาในการยื่นค าขอ เจ้าหน้าที่สามารถอนุมัตริายการนี้ได้ โดยเลือก ผลการอนมุัติ เป็น 

อนุมัติ ดังรูปภาพที่ 68 

รูปภาพที่ 69 หน้าจอรายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

 

9. คลิกปุ่ม 
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10. หลงัจาก อนุมัติข้อมูล ทีร่ายการของผู้มีสทิธิรายเดมิ จะแสดงสถานะการลงทะเบียนเป็น เป็น ไม่มิสทิธิ

รับเงิน และ สถานะที่เด็กแรกเกิด จะแสดง เป็น ระงบัสทิธิ สาเหตุ คือ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงสิทธิจาก

การตรวจสอบ ดังรปูภาพที่ 69 และ 70 

รูปภาพที่ 70 หน้ารายการผู้ลงทะเบียน  

รูปภาพที่ 71 หน้ารายการผู้ลงทะเบียน 
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2.5 การบันทึกข้อมลูลงทะเบยีนขอรับสิทธิ โดยเจา้หน้าท่ี พมจ. กรณีมีการยกเลิกเปลีย่นแปลงสิทธิท่ีถูกอนุมัติ

แล้ว  

1. คลิกเมนู รายการผูล้งทะเบียน ดังรูปภาพที่ 71 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 72 หน้าจอแทบเมน ู

2. ระบบแสดงหน้าจอ รายการผูล้งทะเบียน ดังรปูภาพที่ 72  

รูปภาพที่ 73 หน้ารายการผู้ลงทะเบียน 

3. คลิกเมน ู 

4. ระบบแสดงหน้าเพิ่มข้อมลูรายการผู้ลงทะเบียน ดังรูปภาพที ่73 
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รูปภาพที่ 74 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

โดยการกรอกข้อมูล แบ่งออกเป็นดังนี ้

3.5.1 ข้อมูลผู้ลงทะเบยีน  

 1) ระบุ หน่วยรบัลงทะเบียน ดังรูปภาพที่ 74 

 

 

รูปภาพที่ 75 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 
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 2)  ระบุ  ประเภทผูล้งทะเบียน ดังรปูภาพที่ 75 

 

 

รูปภาพที่ 76 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

 3) ระบุ เลขบัตรประชาชน (บังคับกรอก) 

4) คลิกปุ่ม  

หมายเหตุ ข้ันตอนการ Download และ ติดตั้ง Service Linkage สามารถดูข้ันตอนและวิธีติดตั้งได้

จากหน้า 14 

5) ใส่ Pincode ที่ได้จาก อ าเภอหรอืเขต ดังรปูภาพที่  76 

 

รูปภาพที่ 77 หน้าจอการ Verify Pincode 

หมายเหตุ หากเคยใส่ Pincode ในครัง้ก่อนหน้าแล้ว ในครั้งต่อไประบบจะแสดงหน้ากรอก Pincode อีก 
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6) ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 

ข้อมูลที่ตรวจสอบมี เลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกุล , สญัชาติ และวันเดือนปเีกิด ดัง

รูปภาพที่ 78 

 

รูปภาพที่ 78 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่าน Linkage 

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

 

  7)  คลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาอัตโนมัติ โดยทีเ่จ้าหน้าที่

ไม่ต้องกรอกข้อมลู 

          8) ระบุ ข้อมลู ที่อยู่ตามทะเบียน โดยข้อมูลทีก่รอกมีดังนี ้

• บ้านเลขที่ (บังคับกรอก) 

• หมู่ที ่

• ตรอก/ซอย 
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• ถนน 

• จังหวัด (บงัคับกรอก) 

• อ าเภอ/เขต (บงัคับกรอก) 

• ต าบล/แขวง (บงัคับกรอก) 

• รหสัไปรษณีย ์(บงัคับกรอก) ระบบดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัต ิ

 

9) ระบุ โทรศัพท ์

10) ระบุ โทรศัพทม์ือถือ 

11) ระบุ ข้อมลู ที่อยูป่จัจบุัน หากเป็นที่อยู่เดียวกบั ที่อยู่ตามทะเบียน ให้ใช้ปุ่ม  แต่

หากไม่ตรง ข้อมูลที่กรอกมีดงันี ้

• บ้านเลขที่ (บังคับกรอก) 

• หมู่ที ่

• ตรอก/ซอย 

• ถนน 

• จังหวัด (บงัคับกรอก) 

• อ าเภอ/เขต (บงัคับกรอก) 

• ต าบล/แขวง (บงัคับกรอก) 

• รหสัไปรษณีย ์(บงัคับกรอก) ระบบดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัต ิ

 

12) ระบุ อาชีพ  (บังคับกรอก) 

13) ระบุ การศึกษา (บังคับกรอก) 

14) เป็นผู้ลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบระบุให้อัตโนมัติ โดยอ้างองิจากหน้าจอถาม

การมบีัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทีห่น้า ลงทะเบียนขอรบัสทิธิ ในส่วน อปท. 

 

3.5.2 ข้อมูลเด็ก  
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        1) คลิกปุ่ม        ระบบแสดงหน้าจอเพิม่ข้อมลูเด็กดังรปูภาพที่ 78 

รูปภาพที่ 79 หน้าจอเพิ่มข้อมูลเด็ก  

2) ระบุ เลขประจ าตัวประชาชน (บังคับกรอก) 

3) คลิกปุ่ม   

4) ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลเด็กผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 002 ข้อมูลที่

ตรวจสอบม ีเลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกลุ , วันเดือนปีเกิด, สถานทีเ่กิด และส านัก

ทะเบียน ดังรูปภาพที่ 80 

รูปภาพที่ 80 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลเด็กผ่าน Linkage 
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โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)   
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) 
                                                                                                                                                             หน้า 66 / 66 

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

  4)  คลิกปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาอัตโนมัติ โดยทีเ่จ้าหน้าที่

ไม่ต้องกรอกข้อมลู 

         5) คลิกปุ่ม  

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมลูเด็กผ่าน Linkage Center แล้ว ระบบจะท าการดึงเลขประจ าตัว

ประชาชนของมารดาและบิดามาใหอ้ัตโนมัต ิ

3.5.3 ดึงข้อมูลมารดาจาก Linkage  

 1) คลิกปุ่ม  

2) ระบบแสดงข้อมูลมารดาที่ดงึข้อมลูผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 ข้อมลูที่ดงึมามี 

เลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกลุ , และสญัชาติ ดังรูปภาพที ่81

 

รูปภาพที่ 81 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลมารดาผ่าน Linkage 
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หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

 

 3) คลิกปุ่ม  ระบบจะท าการดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาแสดงข้อมลูโดย

อัตโนมัต ิ

         4) หลงัจากยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว ระบบจะ ระบุ อายุ ณ วันเกิดเด็ก ให้อัตโนมัติ 

         5) ระบุ อาชีพ 

         6) ระบุ การศึกษา 

3.5.4 ดึงข้อมูลบิดาจาก Linkage  

 1) คลิกปุ่ม  

2) ระบบแสดงข้อมูลบิดาที่ดึงข้อมูลผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 ข้อมลูที่ดึงมามี เลข

ประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกลุ , และสัญชาติ ดังรปูภาพที่ 82

 

รูปภาพที่ 82 หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลบิดาผ่าน Linkage\ 
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หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

 

         3) คลิกปุม่  ระบบจะท าการดงึข้อมลูจากกรมการปกครองมาแสดงข้อมูลโดย

อัตโนมัต ิ

         4) หลงัจากยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว ระบบจะ ระบุ อายุ ณ วันเกิดเด็ก ให้อัตโนมัติ 

         5) ระบุ อาชีพ 

         6) ระบุ การศึกษา 

3.5.5 ช่องทางการรบัเงินอุดหนุนเพ่ือการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

1) คลิกปุ่ม ระบบจะดงึเลขประจ าตัวประชาชนของผู้

ลงทะเบียนมาให้อัตโนมัติ ดงัรปูภาพที ่83

 

รูปภาพที่ 83 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน 

3.5.6 เอกสารอัพโหลด 

 เจ้าหน้าที่ สามารถดึงข้อมลูเอกสารอัพโหลดจากหน้ารายการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ มาได้  

โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1) คลิกปุ่ม   

2) คลิกปุ่ม  
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3) หลงัจากคลิกปุม่ ดึงเอกสารอัพโหลดแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ด าเนินการ

เรียบร้อย” และระบบดึงเอกสารอัพโหลดมาให้อัตโนมัติ ดังรูปภาพที่ 83 

รูปภาพที่ 84 หน้าจอเอกสารอัพโหลด 

หมายเหตุ หลังจากเจ้าหน้าที่ดงึเอกสารอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการเปลี่ยนวันที่ลงทะเบียนจากวันที่

ปัจจุบันเป็นวันที่เดียวกัน กบั วันที่ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

4) คลิกปุ่ม  

5) คลิกปุ่ม  

หมายเหตุ เจ้าหน้าทีจ่ะต้องตรวจสอบข้อมูล Linkage ของผูล้งทะเบียน และ เด็กแรกเกิดก่อน จึงจะสามารถ

บันทึกข้อมลูเพื่อไปยงัหน้า ดร.02 ได ้

3.5.6 ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน 

        1) เจ้าหน้าที่ ระบุ วันที่ตรวจสอบข้อมลู ดังรปูภาพที่ 84

 

รูปภาพที่ 85 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียนส่วน ดร.02 
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2)  ระบุ รายได้ ของผูล้งทะเบียน  

3) กรณีรายการสมาชิกครัวเรอืน มีข้อมลูแค่ ข้อมูลผูล้งทะเบียนและเด็กแรกเกิด เจ้าหน้าที่จะไม่ตอ้ง

ตรวจสอบข้อมลูผ่าน Linkage ในหน้าจอนี้ เนื่องจากในหน้า ดร.01 มีการตรวจสอบข้อมลู Linkage มาแล้ว 

(โดยระบบจะไม่แสดงปุม่ให้ตรวจสอบ Linkage อีก) 

4) แต่หากมีข้อมลูสมาชิกครัวเรอืนนอกเหนือจากผู้ลงทะเบยีนและเด็กแรกเกิด (โดยเจ้าหน้าที่สามารถ 

โหลดไฟล์อัพโหลด แบบ ดร.02 จากหน้า ดร.01) และเจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มข้อมูลได้ โดยคลกิปุ่ม  

โดยระบบหน้าหน้าจอเพิม่ข้อมูล สมาชิกครัวเรือน ดังรูปภาพที่ 85 

  

 

 

 

รูปภาพที่ 86 หน้าจอเพิ่มข้อมูลสมาชกิครัวเรือน 

5) ระบุ เลขประจ าตัวประชาชน แล้วคลิกปุม่  



เอกสารคู่มือปฏิบติงานส าหรับ พมจ. ระบบเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
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6) ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกครัวเรือนผ่าน Linkage โดยตรวจสอบผ่าน service 001 

ข้อมูลที่ตรวจสอบมี เลขประจ าตัวประชาชน , ค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ , นามสกุล , และวันเดือนปเีกิด ดัง

รูปภาพที ่86 

รูปภาพที่ 87 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนผ่าน Linkage  

หมายเหตุ กรณีกดปุ่ม ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลผูล้งทะเบยีนผ่าน Linkage แล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ผลการ

ตรวจสอบข้อมลู เพื่อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมลูที่ดงึผ่าน Linkage เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง โดยสามารถดูได้จากปุม่ ผลการตรวจสอบข้อมูล 

      8) คลิกปุ่ม   เพื่อดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมา โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง

กรอกข้อมูล 

      9) ระบุ ความสัมพันธ์กบัเด็ก 

      10) ระบุ อาชีพ 

      11) ระบุ รายได้ (บังคับกรอก) 

      12) ระบุ บาท/เดือน หรือ บาท/ปี (บังคับกรอก) 

      13) ระบุ เป็นผู้ลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บังคับกรอก) 

      14) คลิกปุ่ม  
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      15) คลิกปุ่ม 

3.5.7 การแสดงผลส่วนผู้รบัรอง 

แบ่งออกเป็น กรณีมผีู้รบัรอง และไม่มผีูร้ับรอง 

• กรณีมผีู้รบัรอง 

หลังจากตรวจสอบข้อมูลสมาชิกครัวเรือนแล้ว เมื่อคลิกปุ่ม ถัดไป ระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนผู้รับรอง 

ดังรูปภาพที่ 88 

รูปภาพที่ 88 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้รับรอง 

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ สามารถ Download เอกสาร หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรอืเอกสารอื่นใดที่

แสดงสถานะหรอืต าแหน่งของผูร้ับรอง ได้จาก เอกสารอพัโหลด ในหน้า ดร.01 เพือ่น ามาระบุข้อมลูตามเอกสาร

อัพโหลด 

 โดยข้อมูลทีเ่จ้าหน้าที่ ต้องระบุ มีดังนี ้

8. ค าน าหน้า (บังคับกรอก) 

9. ช่ือ (บงัคับกรอก) 
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10. นามสกลุ (บงัคับกรอก) 

11. โทรศัพท ์

12. ต าแหน่ง (บงัคับกรอก) 

13. สังกัดหน่วยงาน (บงัคับกรอก) 

14. เลือก ผลการรับรอง/ไมร่ับรอง กรณีไม่รบัรอง ต้องระบุ สาเหตุ ในช่องเนื่องจาก (บงัคับกรอก) 

โดยเจ้าหน้าที่ต้องระบุผูร้ับรองให้ครบทั้ง 2 คน แล้วคลกิปุม่  

• กรณีไม่มผีู้รบัรอง 

โดยระบบจะตรวจสอบจากการมบีัตรสวัสดิการแหง่รัฐ ในหน้าข้อมูลสมาชิกครัวเรือน และระบบจะ

แสดงข้อความ ดังนี้ “ รายการนี ้“ไมม่ีผูร้ับรอง” เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครัวเรือน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุก

คนยกเว้นเด็กแรกเกิด” และสามารถข้ามการบันทึกข้อมลูผูร้ับรองได้ ดังรปูภาพที่ 89 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 89 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้รับรอง 

3.5.8 การแสดงผลส่วนการปิดประกาศ 

 ในส่วนน้ี ระบบปิดการเพิม่ข้อมลูการปิดประกาศโดยอัตโนมตัิเนื่องจากเป็น Case ยกเลิกเปลี่ยนแปลง

สิทธิ ดังรปูภาพที ่
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รูปภาพที่ 90 หน้าจอการปิดประกาศ 

 

3.5.9 ผลการพิจารณาการลงทะเบียน 

 แบ่งออกเป็น ยืนยัน และ ปฏิเสธข้อมลู 

• กรณียืนยันข้อมลู  

ขั้นตอนการยืนยันข้อมูล 

6) เจ้าหน้าที่จะต้องเลือก Radio ผลการการพิจารณา ก่อน จึงจะสามารถยืนยันข้อมลูได้ ดังรูปภาพที่ 90 

 

รูปภาพที่ 91 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาการลงทะเบียน 

7) คลิกปุ่ม  

8) ระบบแสดง Pop up การยืนยันข้อมลู ดังรปูภาพที่ 91 

รูปภาพที่ 92 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาการลงทะเบียน 

9) คลิกปุ่ม   

10) ระบบบันทกึข้อมลูส าเรจ็ โดยสถานะการลงทะเบียน จะแสดงตาม Radio ผลการพิจารณาของ 

ผู้ลงทะเบียน ตามทีเ่จ้าหน้าที่ เลือกไป ข้างต้น 
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• กรณีปฏิเสธข้อมูล  

ขั้นตอนการปฏิเสธข้อมูล 

6) เจ้าหน้าที่จะต้องเลือก Radio ผลการการพิจารณา ก่อน จึงจะสามารถปฏิเสธข้อมลูได้ ดังรูปภาพที่ 

92 

 

รูปภาพที่ 93 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

7) คลิกปุ่ม  

8) ระบบแสดง Pop up การปฏิเสธข้อมลู ดังรปูภาพที่ 93 

รูปภาพที่ 94 หน้าจอรายการผู้ลงทะเบียน ส่วนผลการพิจารณาข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

9) คลิกปุ่ม  

10) ระบบบันทกึข้อมลูส าเรจ็ โดยสถานะการลงทะเบียน จะแสดงสถานะ พมจ.ปฏิเสธข้อมลู ทุกกรณี 

ไม่ว่าจะระบุผลการพิจารณาการลงทะเบียนเป็นอะไรก็ตาม 

2.6 Dashboard 

2.6.1 รายงานข้อมลูโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การเขา้สู่หนา้จอ  
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รูปภาพที่ 95 หน้าจอ รายงานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การแสดงผลของรายงาน มีดังนี ้

1. เลือก เงื่อนไขในการดูข้อมูล โดยมเีงื่อนไขดังนี ้

หมายเลข 1 สามารถเลือกจังหวัด ที่ต้องการดูรายงาน 

หมายเลข 2 สามารถเลือกเดือน ที่ต้องการดรูายงาน 

2.  กดปุ่ม  ในกล่องข้อมูลที่ตอ้งการ สามารถดูข้อมูลในรูปแบบรายการได้ ดังรปูภาพที่ 96  
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รูปภาพที่ 96 ตัวอย่างหน้าจอ จ านวนผู้ลงทะเบียนรูปแบบรายการ 

3. กดปุ่ม  เพื่อไปยังหน้า Download ข้อมลูจ านวนผู้ลงทะเบียน  

ดังรูปภาพที่ 97  

รูปภาพที่ 97 หน้าจอ Download ข้อมูล 

 

 

 



เอกสารคู่มือปฏิบติงานส าหรับ พมจ. ระบบเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)   
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) 
                                                                                                                                                             หน้า 78 / 78 

4. เลือก เงื่อนไขก่อนออกรายงาน โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

 

รูปภาพที่ 98 หน้าจอ ดาวน์โหลดข้อมูลจ านวนผู้ลงทะบียน 

 

หมายเลข 1 สามารถเลอืกงวด ที่ต้องการดรูายงาน 

หมายเลข 2 สามารถเลอืกจงัหวัด ที่ต้องการดรูายงาน 

5. กดข้อความ  โดย ระบบ Download  

ไฟล์รายงานได้  
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2.6.2 รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย 

 

รูปภาพที่ 99 หน้าจอ รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย 

การแสดงผลของรายงาน มีดังนี ้

1. เลือก เงื่อนไขในการดูข้อมูล โดยมเีงื่อนไขดังนี ้

หมายเลข 1 สามารถเลอืกจงัหวัด ที่ต้องการดรูายงาน 

หมายเลข 2 สามารถเลอืกเดือน ที่ตอ้งการดูรายงาน 

2. กดปุ่ม  ในกล่องข้อมลูที่ต้องการ สามารถดูข้อมลูในรปูแบบรายการได้ ดังรปูภาพที่ 100 

 

รูปภาพที่ 100 ตัวอย่างหน้าจอ จ านวนคนที่ส่งเบิกรูปแบบรายการ 
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2.6.3 รายงานการติดตามข้อมูลเด็กในประเด็นการศึกษา 

 

รูปภาพที่ 101 หน้าจอ รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย 

การแสดงผลของรายงาน มีดังนี ้

1. เลือก เงื่อนไขในการดูข้อมูล โดยมเีงื่อนไขดังนี ้

หมายเลข 1 สามารถเลอืกปกีารศึกษา ที่ต้องการดรูายงาน 

หมายเลข 2 สามารถเลอืกจงัหวัด ที่ต้องการดรูายงาน 

หมายเลข 3 สามารถกดเลือกจังหวัด ที่ต้องการดรูายงานจากแผนที่ได ้
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2.6.4 รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

รูปภาพที่ 102 หน้าจอ รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

การแสดงผลของรายงาน มีดังนี ้

1. เลือก เงื่อนไขในการดูข้อมูล โดยมเีงื่อนไขดังนี ้

หมายเลข 1 สามารถเลอืกจงัหวัด ที่ต้องการดรูายงาน 

หมายเลข 2 สามารถเลอืกเลือก ที่ต้องการดูรายงาน 

2. กดปุ่ม  ในกล่องข้อมลูที่ต้องการ สามารถดูข้อมลูในรปูแบบรายการได้ ดังรปูภาพที่ 103 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 103 ตัวอย่างหน้าจอ จ านวนผู้มีสิทธสิ่งเบิกรูปแบบรายการ 
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2.6.5 รายงานแสดงจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเทียบกบักรมการปกครอง 

 

รูปภาพที่ 104 หน้าจอ รายงานแสดงจ านวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเทียบกับกรมการปกครอง 

การแสดงของรายงาน มีดังนี ้

1. เลือกเดือน ที่ต้องการดรูายงาน 

2. กดปุ่ม  ในกล่องข้อมลูที่ต้องการ สามารถดูข้อมลูในรปูแบบรายการได้ ดังรปูภาพที่ 105 

 

รูปภาพที่ 105 ตัวอย่างหน้าจอ จ านวนเด็กอายุครบ 6 ขวบรูปแบบรายการ 
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2.6.6 รายงานข้อมลูสาธารณะสุขโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

รูปภาพที่ 106 ตัวอย่าง ข้อมูลสาธารณะสุขโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การแสดงของรายงาน มีดังนี ้

1. เลือกเดือน ที่ต้องการดรูายงาน 

2. กดปุ่ม  ในกล่องข้อมลูที่ต้องการ สามารถดูข้อมลูในรปูแบบรายการได้ ดังรปูภาพที่ 107 

 

รูปภาพที่ 107 ตัวอย่าง หน้าจอข้อมูลสาธารณะสุขโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 



เอกสารคู่มือปฏิบติงานส าหรับ พมจ. ระบบเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)   
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