
 

 
 

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย 

เรื่อง   การรบัลงทะเบยีนขอรบัสิทธิเ์งนิอดุหนนุเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกดิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
****************** 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้ด าเนินโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยให้เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี เดือน เดือนละ  400.-บาท ต่อคน 
ส าหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2559 เห็นชอบให้เงินอุดหนุน
เลี้ยงดูเด็กต่อเนื่องตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี เพ่ิมเงินเป็นเดือนละ  600 บาท  ต่อคน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ  
2560 เป็นต้นมา โดยจ่ายให้เด็กท่ีรับต่อเนื่องจากปีงบประมาณ  2559 และเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2559  
จนถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายจึงประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติ  สามารถยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนี้ 

(1)  เป็นมารดาของเด็กแรกเกิดหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด  มีสัญชาติไทยอยู่ในครัวเรือนยากจน 
หรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ มีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมดหารเฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไม่ เกิน 
100,000 บาท (ต่อคน/ต่อปี)  

(2) มารดาของเด็กแรกเกิด  เป็นหญิงต่างด้าว หรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์  ภายหลัง 
เด็กเกิดผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดเป็นผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

(3) เด็กท่ีเกิดในปีงบประมาณ  2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง  30 กันยายน  2563)  และ 
มารดา บิดาหรือผู้ปกครองยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่  30 กันยายน  
2563 จะได้รับเงินรายละ  600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ 6 ปี 
   

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  จึงประกาศให้ผู้มี
คุณสมบัติสามารถยื่นลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนี้ 

1. คุณสมบัตผิูม้สีทิธิร์ับเงนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดเูดก็แรกเกิด 
1.1  เด็กแรกเกดิ 

- เด็กท่ีเกิดในปีงบประมาณ  2563  (ตัง้แต่วันที่  1 ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  30   
ตุลาคม  2563) ต้องมีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมดหารเฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไม่เกิน 
100,000 บาท (ต่อคน/ต่อปี)  โดยจะได้รับเงินรายละ  600 บาท ต่อเดือน  ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุ
ครบ 6 ปี  บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย   

1.2 อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน 
 

2.เอกสารประกอบการลงทะเบยีน 
       1.  แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ฯ (แบบ ดร.01) 
       2.  แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 
       3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์  หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

พร้อมส าเนา จ านวน  1  ชุด 
       4.  ส าเนาเอกสารการฝากครรภ์  หรือส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า  1  

จ านวน  1  ชุด 
       5.  ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(น ามายื่นหลังจากคลอดบุตร)   พร้อมส าเนา จ านวน  1  ชุด 

     6.  ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)  พร้อมส าเนา      
          จ านวน  1  ชุดใบรับรอง 



      7. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็น 
          เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท ผู้มีรายได้ประจ า) 
การรับเงิน 
1. รับเงินสด  ณ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ( สามารถมอบอ านาจ

ให้ยื่นรับแทน) 
2. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ถ่ายส าเนาหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่แจ้งกับหน่วยงานที่รับลงทะเบียน)   

 
3. การรบัลงทะเบยีน 

   ในระหวา่งวนัที ่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัที ่ 30 กนัยายน  2563 ณ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  
ในวนัและเวลาราชการ   โทร. 044-391374 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือนตุลาคม  พ.ศ.   2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

                                                       ที่  428 / ๒๕63 
เรื่อง    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

************************************************* 
  อ้างถึงหนังสือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม 0309/12526 ลงวันที่  
16 ตุลาคม 2561  เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ขอความร่วมมือในการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเด็กต่อเนื่อง  ด้วยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชจังหวัด มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขจังหวัด บูรณาการความร่วมมือด าเนินงาน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการ 
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และพัฒนาการสมวัยเติบโตเป็นประชากรที่
มีคุณภาพในอนาคต เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐด้วยการส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์  แม่และ
เด็กที่ได้รับสิทธิ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือหรือจัดบริการสวัสดิการด้านต่างๆที่เหมาะสม  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ เจ้าหน้าที ่          
ที่รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 

1.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับลงทะเบียนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
2.) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน เอกสารการรับรองสถานะ

ครัวเรือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.) ประชาสัมพันธ์ให้หญิงมีครรภ์และหญิงท่ีคลอดบุตรแล้ว ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา 

ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และสามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ได้จนกว่าเด็กจะมีอายุครบ  6  ปี 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับสวาย  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังมีรายชื่อและต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ 

๑. นางสาวปริณกาญจน์  ธิติศรัณวิทย์   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม      เป็นหัวหน้า 
๒. นางสาวศศิพาภัค  แอบจิหาด         ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน   เป็นผู้ช่วย 
๓. นางสาวอรทัย    ธิติพิศุทธิ์กุล         ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน              เป็นผูช้่วย 

 

  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้
หากเกิดปัญหาขัดข้องประการใด    โปรดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายทราบโดยด่วน 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 
             (นายวิรันด์  ปัดตาละคะ) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 
 
 



 
  ที่ นม ๙๐๑๐๑๑/ว.                                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
                                                                                      อ าเภอห้วยแถลง  นม   ๓๐๒๔๐ 
 

                                  ตุลาคม    ๒๕61 
 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย/ก านันต าบลทับสวาย/ ผู้ใหญ่บ้านต าบลทับสวายทุกท่าน            

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ประกาศ อบต. ทับสวาย เร่ือง  การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                      ลงวันที่   18  ตุลาคม   ๒๕61   จ านวน  ๑  ชุด 
           

อ้างถึงหนังสือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม 0309/12426 ลงวันที่   
16  ตุลาคม  2561 เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 
2562  ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชจังหวัด มอบหมายให้
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขจังหวัดบูรณาการ
ความร่วมมือด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และพัฒนาการสมวัยเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐด้วยการส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ แม่และเด็กที่ได้รับสิทธิ์ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือหรือจัดบริการสวัสดิการด้านต่างๆที่เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์ 
     

   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

1. เด็กทีเ่กิดในปีงบประมาณ  2562  (ตัง้แตว่นัที ่ 1 ตลุาคม  2561 ถึงวนัที ่ 30  กันยายน  
2562)  โดยจะไดร้ับเงนิรายละ  600 บาท ตอ่เดือน  ตัง้แตเ่ดือนที่มาลงทะเบยีนจนเดก็อายคุรบ 3 ปี 

2. หญิงตัง้ครรภ ์ และเด็กที่เกดิในปีงบประมาณ  2562  (ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2561  ถงึวนัที ่ 
30 กนัยายน  2562) โดยจะไดร้บัเงินเงนิอดุหนนุรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดอืนที่เดก็เกดิจนอายคุรบ 3 ปี 
 

ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และสามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    
ตามเงื่อนไขข้อก าหนดของระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  และขอปิด
ประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
    

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                           (นายวิรันด์  ปัดตาละคะ) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 
 
 



 
  ที่ นม ๙๐๑๐๑๑/ว.                                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
                                                                                      อ าเภอห้วยแถลง  นม   ๓๐๒๔๐ 
 

                                  ตุลาคม    ๒๕61 
 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                 

เรียน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย/ก านันต าบลทับสวาย/ ผู้ใหญ่บ้านต าบลทับสวายทุกท่าน  
              

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ประกาศ อบต. ทับสวาย เร่ือง  การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                          ลงวันที่  18  ตุลาคม  ๒๕61   จ านวน  ๑  ชุด 
   ๒. แบบ ดร. ๐๑ แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   จ านวน   ๑  ชุด 
  ๓. แบบ ดร.๐๒  แบบรับรองสถานะของครัวเรือน          จ านวน  ๑  ชุด 
 

อ้างถึงหนังสือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม 0309/12426 ลงวันที่   
16  ตุลาคม  2561 เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 
2562  ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชจังหวัด มอบหมายให้
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขจังหวัดบูรณาการ
ความร่วมมือด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และพัฒนาการสมวัยเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐด้วยการส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ แม่และเด็กที่ได้รับสิทธิ์ไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือหรือจัดบริการสวัสดิการด้านต่างๆที่เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์ 
     

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเงิน 
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2561 ถึงวันที่  30  กันยายน 2562)  ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  พ.ศ. 2558   สามารถ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2562        
ณ  กองสวสัดกิารสงัคม องค์การบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  และปิดประกาศ
ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
    
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 
 

                                                         (นายวิรันด์  ปัดตาละคะ) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย 
เรื่อง รายชือ่ผู้ขอรบัสทิธิเ์งนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดเูดก็แรกเกิด 

 
ตามที่  รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ เกิดระหว่างวันที่  

1  ตุลาคม  2558 – 30 กันยายน 2559 และมีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อ  
ความยากจน รายละ 400.- บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน นั้น 

 

อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน       เพ่ือการ 
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้ด าเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน....1......ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 
15  วัน  หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด  หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่.......................................................................... 

 

ทั้งนี้ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากน าสูติบัตรของเด็ก 
มายื่นเพ่ือแสดงว่าเด็กเกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๖   เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
     (นายวิรันด์   ปัดตาละคะ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บญัชแีนบท้ายประกาศองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(ส านกังานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 

 

เรื่อง รายชือ่ผู้ขอรับสทิธิเ์งินอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดเูดก็แรกเกิด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ท่ีอยู่ ก าหนดคลอดบุตร 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
 
 
 


