
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิอุดหนนุเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้เหมาะสม  
ในสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๒  เพ่ือให ้
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์  
ของโครงการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  ๐๔๐๙.๖/ว๑๒๖  
ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๔๘  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  อธิบดีกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนจึงได้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน  

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เด็กแรกเกิด”  หมายความว่า  เด็กที่มีสัญชาติไทยและเกิดตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

เป็นต้นไป  จนอายุครบหกปี  ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว  หรือเบี้ยความพิการ  หรือ 
เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม  ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร 
จากหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน 

“หญิงตั้งครรภ์”  หมายความว่า  หญิงผู้ตั้งครรภ์ที่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในครัวเรือน 
ที่มีรายได้น้อย 

“ครัวเรือนเด็กแรกเกิด”  หมายความว่า  เด็กแรกเกิดและสมาชิกที่อาศัยอยู่รวมกันในบ้านเดียวกัน
เป็นลักษณะครอบครัว  โดยมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติทางสายโลหิตหรือการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  
หรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมาย  แต่ไม่นับรวมลูกจ้างของครัวเรือน 

“ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย”  หมายความว่า  ครัวเรือนเด็กแรกเกิดที่มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐  บาท  ต่อคน  ต่อปี  ทั้งนี้  ให้นับรวมรายได้ในรอบปีของสมาชิกทุกคนที่อาศยัอยู่ในครัวเรอืน
แห่งนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในรอบปีที่ผ่านมา   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  หรือบุคคลอื่นซึง่รับเดก็แรกเกดิไว้ในความอุปการะ
เลี้ยงดูอย่างบุตรและเด็กแรกเกิดพักอาศัยรวมอยู่ด้วย 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  เทศบาล   
และองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายก าหนด  
ทั้งนี้  ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

ข้อ  ๕  ให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่มปีัญหาหรือขอ้ขดัแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี้  

แบบค าร้องขอและแบบอื่นตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ก าหนด   

หมวด  ๑ 
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงนิอุดหนนุเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
 

ข้อ ๖ เด็กแรกเกิดซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดขูองครัวเรือนที่มรีายไดน้้อย  หรือมารดาและ
บิดาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือมารดาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏบิดา  หรือ 
บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา  มารดาหรือบิดา 
เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ข้อ ๗ ให้ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ณ  ที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ของเด็กแรกเกิดมีภูมิล าเนาอยู่   

กรณีหญิงตั้งครรภ์อาจยื่นค าร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
ณ  ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ของหญิงตั้งครรภ์มีภูมิล าเนาอยู่ก็ได้   

ข้อ ๘ เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
มีดังนี้ 

(๑) แบบค าร้องขอลงทะเบียน  (ดร.๐๑)   
(๒) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.๐๒)  หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อ  ๖   
(๓) บัตรประจ าตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์  หรือผู้ปกครอง  (เอกสารข้อมูลการรับรอง  

บัตรประชาชน)   
(๔) ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก   
(๕) ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด   
(๖) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๒ 
การรบัรองสถานะของครัวเรือนที่มรีายได้นอ้ย 

 
 

ข้อ ๙ กรณีมารดาหรือบิดาของเด็กแรกเกิด  เป็นผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนด้วยตนเอง   
โดยบิดาและมารดาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือมารดาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ  
ไม่ปรากฏบิดา  หรือบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา   
ในกรณีดังกล่าวมารดาหรือบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถยื่นค าร้องขอลงทะเบียนโดยไม่ต้องมีผู้รับรอง   

ข้อ ๑๐ กรณีมารดาหรือบิดาของเด็กแรกเกิด  หรือหญิงตั้งครรภ์  ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
หรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน  ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย   
ตามแบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.๐๒)   

ข้อ ๑๑ ผู้รับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  จ านวน  ๒  คน  ดังนี้ 
(๑) ผู้รับรองคนที่  ๑ 
 (ก) ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร  ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจ า

ส านักงานเขต  หรือประธานชุมชน  หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.)  
หรืออาสาสมัครสาธารณสุข  (อสส.)  เป็นผู้รับรอง 

 (ข) ในพ้ืนที่เขตเมืองพัทยา  ให้ประธานชุมชน  หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา  
หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.)  เป็นผู้รับรอง 

 (ค) ในพ้ืนที่เขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ก านัน  หรือผู้ ใหญ่บ้าน   
หรือประธานชุมชน  หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.)  หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  เป็นผู้รับรอง 

(๒) ผู้รับรองคนที่  ๒ 
 (ก) ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อ านวยการเขตหรือข้าราชการที่ผู้อ านวยการเขต

มอบหมาย  เป็นผู้รับรอง 
 (ข) ในพ้ืนที่เขตเมืองพัทยา  ให้ปลัดเมืองพัทยา  หรือข้าราชการที่ปลัดเมืองพัทยา

มอบหมาย  เป็นผู้รับรอง 
 (ค) ในพ้ืนที่เขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ปลัดเทศบาลหรือข้าราชการ 

ที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย  หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือข้าราชการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย  เป็นผู้รับรอง   

ข้อ ๑๒ ให้ผู้รับรองคนที่  ๑  มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองวา่  ผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิ์
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ของผู้รับรอง  และเด็กแรกเกิดอาศัย  
อยู่ในครัวเรือนของผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๓ ให้ผู้รับรองคนที่  ๒  มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองวา่  ผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิ์
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ของผู้รับรอง  และเด็กแรกเกิด 
อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยู่  
ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย   

ข้อ ๑๔ กรณีที่หญิงตั้งครรภ์  ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู 
เด็กแรกเกิดไว้แล้ว  และเมื่อหญิงตั้งครรภ์ดังกล่าวคลอดบุตร  ให้ยื่นส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิดต่อ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ตนเองได้ยื่นค าขอไว้หรือที่ตนเองมีภูมิล าเนาอยู่ในปัจจุบัน  
เพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และด าเนินการรับรองสถานะของครัวเรื อน 
ท่ีมีรายได้น้อย  ตามข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๑  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ กรณีผู้ปกครองรายใด  ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
โดยไม่มีผู้รับรองตามข้อ  ๑๒  และหรือข้อ  ๑๓  และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี้  ให้แจ้ง
ความประสงค์เพ่ือขอให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาให้การรับรอง
สถานะของครัวเรือนของผู้ปกครอง  โดยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าร้องที่บ้านพักเด็ กและ
ครอบครัวกรุงเทพมหานคร  และในจังหวัดอื่น  ให้ยื่นค าร้องที่บ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้น ๆ 

ข้อ ๑๖ เมื่อได้รับค าร้องตามข้อ  ๑๕  แล้ว  ให้ผู้รับค าร้องตรวจสอบค าขอลงทะเบียน 
และคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามระเบียบนี้   
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ปกครองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ  ให้หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพมหานคร  หรือหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้น  เป็นผู้ลงนามรับรองคนที่  ๒   
ในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.๐๒)  และแจ้งรายชื่อผู้ปกครองเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการประกาศรายชื่อต่อไป   

กรณีเมื่อมีการตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ปกครองที่ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุน   
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบนี้  ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
พร้อมทั้งเหตุผล  เพื่อด าเนินการต่อไป 

หมวด  ๓ 
การประกาศรายชื่อและการบันทึกข้อมูลของผูม้ีสิทธิร์ับเงินอดุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศรายชื่อผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน  
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น  และสถานที่อื่นใดตามที่
เห็นสมควร  แล้วแต่กรณี  เพ่ือให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ยื่นค าร้องขอคัดค้านผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ 
รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ   

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศรายชื่อผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด  ตามที่หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร  หรือหัวหน้าบ้านพักเด็ก  

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



และครอบครัวในจังหวัดนั้น  ลงนามรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.๐๒)  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น  และสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควรแล้วแต่กรณี  เพ่ือให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยื่นค าร้องคัดค้านผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ภายใน  ๑๕  วัน   
นับแต่วันที่ประกาศ 

กรณีผู้ปกครองรายใดที่ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    
มีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับค าขอลงทะเบียนแจ้งผลให้
ผู้ปกครอง  ที่ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทราบต่อไป 

ข้อ ๑๘ กรณีบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ปกครองที่ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงนิอุดหนนุ
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ผ่านการพิจารณาแล้วแต่กรณี  ได้ยื่นค าร้องขอคัดค้านการประกาศรายชื่อ
ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ  ๑๗   
ให้ผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  ปลัดเทศบาล  หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
แล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องขอคัดค้านดังกล่าว  ภายในก าหนดระยะเวลา  ๑๕  วัน  
นับตั้งแต่วันที่รับค าร้องขอคัดค้าน  และให้มีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ยกค าร้องคัดค้าน   
(๒) ค าร้องคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้  ให้ถอนรายชื่อหรือเพ่ิมชื่อของผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ 

รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ของประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น 
ข้อ ๑๙ เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ  ๑๗  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการบันทึก

ข้อมูลเบื้องต้น  ตามแบบค าร้องขอลงทะเบียน  (ดร.๐๑)  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  หรือด าเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์
เงินรับอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  จากบัตรประจ าตัวประชาชน  ด้วยเค รื่องอ่านบัตร   
(Smart  Card)   

ข้อ ๒๐ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น  ตามแบบค าร้อง
ขอลงทะเบียน  (ดร.๐๑)  แล้ว  ให้ส่งรายชื่อผู้ปกครองที่มีสิทธิ์  พร้อมเอกสารตามข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๑  
หรือข้อ  ๑๖  และส าเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รับเงินอุดหนุนเ พ่ือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด   
ไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ส าหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
ให้ส านักงานเขตจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  เพ่ือรวบรวมน าส่ง 
กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการต่อไป 

กรณีการเพ่ิมรายชื่อของผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ตามค าสั่ง  
ข้อ  ๑๘  (๒)  ของผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  ปลัดเทศบาล  หรือ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส านักงานเขตขอ ง
กรุงเทพมหานคร  จัดส่งรายชื่อเพ่ิมดังกล่าวให้กับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชนในคราวถัดไป 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๑ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตามแบบค าร้องขอลงทะเบียน  (ดร.๐๑)  และแบบรับรอง
สถานะของครัวเรือน  (ดร.๐๒)  ของผู้ขอรับสิทธิ์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน   

หมวด  ๔ 
การตรวจสอบสิทธิ์และการสิ้นสุดสิทธิ์รบัเงนิอุดหนนุเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 

 
 

ข้อ ๒๒ การตรวจสอบสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ได้  ณ  ส านักงานเขตที่ลงทะเบียน   
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ได้  ณ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียน   
ข้อ ๒๓ ให้สิทธิ์การรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสิ้นสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เด็กแรกเกิดอายุครบ  ๖  ปี   
(๒) เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย 
(๓) ยื่นค าขอสละสิทธิ์เป็นหนังสือ   
(๔) ตรวจพบข้อมูลอันเป็นเท็จ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้   
เมื่อมีการตรวจพบ  หรือมีข้อร้องเรียนตาม  (๔)  หรือ  (๕)  ให้เสนออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการตามระเบียบนี้  ระงับการจ่ายเงินจนกว่า  
จะทราบผลการตรวจสอบ   

หมวด  ๕ 
การจ่ายเงินและการติดตามเงินอดุหนุนเพ่ือการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

 
 

ข้อ ๒๔ การจ่ายเงนิอดุหนนุเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้จ่ายในอัตราเดือนละ  ๖๐๐  บาทต่อคน 
ข้อ ๒๕ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัด  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  ในการติดตามพัฒนาการของเด็กแรกเกิดตามช่วงอายุที่ก าหนด   

ข้อ ๒๖ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดในแต่ละจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประสานความร่วมมือกับ  
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสส.)  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  (อพม.)  ติดตามการรับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดีของเด็กตามช่วงอายุที่ก าหนดทุกครั้ง   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



โดยให้ผู้ปกครองต้องน าสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นประจ าทุกปี   

ข้อ ๒๗ เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแตว่นัที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  
และผู้ปกครองที่ได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในอัตราเดือนละ  ๖๐๐  บาท  นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด   

กรณีเด็กแรกเกิดตามวรรคหนึ่ง  และผู้ปกครองไม่ได้ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่   
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  และเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  ให้ได้รับเงิน 
ในอัตราเดือนละ  ๖๐๐  บาท  นับตั้งแต่เดือนที่ผู้ปกครองยื่นขอรับสิทธิ์ 

ข้อ ๒๘ กรมบัญชีกลางจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุน  
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้  ยกเว้นการจ่ายเป็นเงินสดจะกระท าได้เฉพาะราย  
กรณีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเท่านั้น 

กรณีมีการขอเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ให้ยื่นค าร้อง   
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วแต่กรณี  พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง  หากพบว่าเป็นไปตาม  
ค าร้องขอให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับผู้ซึ่งอุปการะเลี้ยงเด็กแรกเกิดนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดังกล่าว   

ข้อ ๒๙ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๐ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนนุก่อนระเบียบนี้ใช้บังคบั  ยังคงมีสิทธิ์รับเงินอุดหนนุ  
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อไปจนเด็กแรกเกิดมีอายุครบหกปี 

เด็กแรกเกิดที่เคยรับเงินอุดหนุนและเด็กแรกเกิดที่มีอายุเกินสามปีก่อนระเบียบใช้บังคับ   
ยังคงมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กแรกเกิดอายุสามปีเป็นต้นไป
จนมีอายุครบหกปี   

ข้อ ๓๑ เด็กแรกเกิดที่ไม่มีสิทธิ์ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  หากมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้   
ให้ผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอลงทะเบียนได้  และให้จ่ายในอัตราเดือนละ  ๖๐๐  บาท  นับตั้งแต่เดือน 
ที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบหกปี 
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