
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ว่าดว้ยการจ่ายเงนิอดุหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   

พ.ศ.  2565 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู  
เด็กแรกเกิด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน  (ฉบับที่   ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  ว่าด้วยโครงการเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ประกอบกับ  ข้อ  ๓๕  ของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน า
เงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ท่ี  กค  ๐๔๐๒.๒/๑๖๕๘๙  ลงวันที่  
๗  กันยายน  ๒๕๕๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  โดยความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงการคลัง  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  จึงออก
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   

พ.ศ.  ๒๕๖๒   
(๒) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน

เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแรกเกิด  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย   
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการคลัง  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา   
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ในการด าเนินโครงการ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่มิได้ก าหนดในระเบียบนี้   ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ค าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม   

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  รักษาการตามระเบียบนี้  และก าหนดหลักเกณฑ์   
และวิธีปฏิบัติ  รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ  ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ในระเบียบนี้ 
“เด็กแรกเกิด”  หมายความว่า  เด็กที่มีอายุไม่เกินหกปี  มีสัญชาติไทย  อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง

ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ  หรือเอกชนตามที่อธิบด ี
กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศก าหนด 

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  หรือบุคคลอื่น  ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  
และเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  โดยเด็กแรกเกิดพักอาศัยรวมอยู่ด้วย 

“ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย”  หมายความว่า  ครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน   
๑๐๐,๐๐๐  บาท  ต่อคน  ต่อปี  โดยสมาชิกต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือการสมรส  หรืออยู่กิน 
ด้วยกันฉันสามีภริยา  หรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมาย  และสมาชิกต้องอาศัยอยู่จริงในครัวเรือนติดต่อกันมา 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในรอบปีที่ผ่านมา  แต่ไม่นับรวมลูกจ้างครัวเรือน 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  ทั้งนี้   ไม่รวมถึง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“แอปพลิเคชันเงินเด็ก”  หมายความว่า  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่   เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  แท็บเล็ต  ใช้ในการลงทะเบียน  ติดตามสถานะ  และตรวจสอบการจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

“แอปพลิเคชัน  D.DOPA”  หมายความว่า  โปรแกรมประยุกต์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล  (DOPA-Digital  ID)  ของกรมการปกครองเพ่ือรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ 

หมวด  ๑ 
การยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสทิธิ 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ปกครองสามารถยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด  ดังนี้ 

(๑) ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในท้องถิ่นที่เด็กแรกเกิดได้พักอาศัย 
อยู่จริง  โดยให้เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ   
พร้อมดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน  (Smart  Card  Reader)  พร้อมเอกสาร 
ดังต่อไปนี้   

 (ก) แบบค าร้องขอลงทะเบียน  (ดร.๐๑) 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๕



 (ข) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.๐๒) 
 (ค) สูติบัตรเด็กแรกเกิด   
 (ง) บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card)  ของผู้ปกครอง 
 (จ) ใบรับรองเงินเดือน  หรือหนังสือรับรองรายได้  ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน 

ที่ประกอบอาชีพ  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานบริษัท   
 (ฉ) เอกสาร  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ

หรือต าแหน่งของผู้รับรองคนที่  ๑  และผู้รับรองคนที่  ๒ 
กรณีครัวเรือนที่มรีายไดน้้อยที่สมาชิกมีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐทุกคน  ยกเว้นเด็กแรกเกดิ  ไม่ต้อง

ยื่นแบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.๐๒)  ตาม  (ข)  โดยให้น าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทุกคน 
มาแสดงขณะที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนด้วย 

(๒) ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก  โดยให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน  
D.DOPA  ก่อน  พร้อมแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 ๑) หลักฐานในการรับรองสถานะของครัวเรือน  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือต าแหน่งของผู้รับรองคนที่   ๑  และผู้รับรองคนที่  ๒  
กรณีครัวเรือนที่มรีายได้นอ้ยที่สมาชิกมีบตัรสวัสดกิารแหง่รฐัทุกคน  ยกเว้นเด็กแรกเกิด  ไม่ต้องมีผู้รับรอง
สถานะของครัวเรือน 

 ๒) ใบรับรองเงินเดือน  หรือหนังสือรับรองรายได้  ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
ทุกคนกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานบริษัท 

 ทั้งนี้  การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน  D.DOPA  นั้น  จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนก่อน 
ในครั้งแรก  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  หรือส านักงานเขต 

ข้อ ๙ ผู้ปกครองที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่เด็กมีสัญชาติไทย   
ให้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   ได้ที่กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  พร้อมเอกสาร
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบค าร้องขอลงทะเบียน  (ดร.๐๑) 
(๒) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.๐๒) 
(๓) สูติบัตรเด็กแรกเกิด   
(๔) บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
(๕) ใบรับรองเงินเดือน  หรือหนังสือรับรองรายได้  ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

ทุกคนที่ประกอบอาชีพ  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานบริษัท   
(๖) สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  หรือธนาคารออมสิน  หรือธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ของผู้ปกครอง 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๕



(๗) เอกสาร  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ 
หรือต าแหน่งของผู้รับรองคนที่  ๑  และผู้รับรองคนที่  ๒ 

ข้อ ๑๐ การรับรองสถานะของครัวเรือน  ต้องมีผู้รับรอง  ๒  คน  ซึ่งมีต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง   
ดังนี้  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือชุมชน   
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา  อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการชุมชน  ประธานชุมชน  ซึ่งปฏิบัติงานในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขต 
ท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานราชการ   

ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานราชการ  ต้องไม่เป็น   
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน  และผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
ของเด็กแรกเกิด   

ในกรณีไม่มีผู้รับรอง  หรือมีผู้รับรองแต่จ านวนไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับค าร้องขอลงทะเบียน  ส่งเรื่องพร้อมเหตุผลประกอบให้กรมกิจการเดก็และเยาวชน  หรือ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่
ได้รับค าร้องขอลงทะเบียน  เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่
วันที่ได้รับเรื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หากพบว่าผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบนี้ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  หากไม่เห็นชอบการรับลงทะเบียน 
ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี   
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน  และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  ภายใน   
๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบ  การบนัทึกขอ้มูล  การประกาศรายชื่อ  และการคดัค้าน 

 
 

ข้อ ๑๑ การตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน 
(๑) กรณียื่นค าร้องขอลงทะเบียน  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บันทึกข้อมูลเบื้องต้น  ตามแบบค าร้องขอลงทะเบียน  (ดร.๐๑)  เฉพาะรายการ  ชื่อ  นามสกุล   
เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนและของเด็กแรกเกิด   เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  พร้อมส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด าเนินการต่อไป 
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(๒) กรณียื่นค าร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบการลงทะเบียนที่ยื่นผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก  และเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ยืนยัน
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   ทั้งนี้   ให้ตรวจสอบ 
การลงทะเบียน  อย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง   

ข้อ ๑๒ หากตรวจสอบพบว่า  ผู้ปกครองยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิไม่ถูกต้อง  
หรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณียื่นค าร้องขอลงทะเบียน  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้อง  
หรือผู้พิจารณาค าร้อง  แจ้งผู้ปกครองด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง 

(๒) กรณียื่นค าร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก  ให้ผู้พิจารณาค าร้องแจ้งเตือน 
ให้ผู้ปกครองด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน  ผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก  ภายใน  ๑๕  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งเตือน 

(๓) กรณีผู้ปกครองซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้อง  (หรือผู้พิจารณาค าร้อง)   
แจ้งผู้ปกครองผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่ 
วันที่ได้รับแจ้ง 

หากผู้ปกครองผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด  ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ทั้งนี้  ให้ถือว่าวันที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเอกสารครบถ้วนหรือวันที่กรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันเงินเด็กครบถ้วน
เป็นวันที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน 

ข้อ ๑๓ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับค าร้องขอลงทะเบียนและพิจารณาตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อเด็กแรกเกิดและผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด  ทุกวันที่  ๑  และวันที่  ๑๖  ของเดือน  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่ 
ที่เด็กแรกเกิด  ได้พักอาศัยอยู่จริง  หรือผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเพื่อให้บุคคล 
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นค าร้องขอคัดค้านสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   ภายใน  ๑๕  วัน   
นับตั้งแต่วันที่ประกาศซึ่งสามารถคัดค้านได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดประกาศ 

กรณี  มีผู้ยื่นค าร้องขอคัดค้านสิทธิในการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นพิจารณาข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น   และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี   
ภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้องขอคัดค้าน  เพ่ือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ  ภายใน  ๓๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่ได้รบัเรือ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  หากค าร้องขอคัดค้านฟังไมข่ึ้นให้กรมกจิการเดก็
และเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  สั่งยกค าร้อง  
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หากค าร้องขอคัดค้านฟังขึ้นให้แจ้งผลพิจารณาแก่ผู้ปกครองที่ยื่นค าร้องขอรับสิทธิ   และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๔ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด   
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน  ด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ 
และอนุมัติสิทธิผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

หมวด  ๓ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด าเนินการลงทะเบียน  
ใช้บริการพร้อมเพย์  (PromptPay)  โดยการผูกเลขประจ าตัวประชาชน  กับบัญชีเงินฝากธนาคาร   
(บัญชีออมทรัพย์)  ของผู้ปกครองที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ  เพ่ือใช้ในการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
โดยตรง   

กรณีผู้ปกครองซึ่งไม่มสีัญชาติไทย  ให้รับเงินอุดหนนุเพ่ือการเลี้ยงดเูด็กแรกเกดิเขา้บญัชีเงนิฝาก
ออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  หรือธนาคารออมสิน  หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ตามที่แจ้งไว้ในแบบค าร้องขอลงทะเบียน  (แบบ  ดร.01) 

ข้อ ๑๖ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเพ่ือด าเนินการจ่ายเงิน
ผ่านโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

กรณีมี เหตุที่ ไม่สามารถจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ ง ได้ ให้จ่ายเป็นเงินสดตามหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้นับตั้งแต่เดือนที่ผู้ปกครองยื่นค าร้อง
ขอลงทะเบียนโดยมีคุณสมบัติและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ในอัตรา  ๖๐๐  บาท  ต่อคน  ต่อเดือน  
หรือตามที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนด 

ข้อ ๑๘ กรณีมีเหตุที่ไม่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้   ให้กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิมายืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็ก
และเยาวชนหรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภายในระยะเวลาหกเดือน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติการจ่ายเงินงวดแรก  หากไม่สามารถติดตามได้หรือติดตามได้แต่ไม่มายืนยันตัวตน 
กับเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งระงับสิทธิการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดของผู้ปกครองรายนั้นได้ 
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หมวด  ๔ 
การเปลี่ยนแปลงสิทธิและการระงับสิทธ ิ

 
 

ข้อ ๑๙ การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
สามารถด าเนินการได้  ๒  วิธีดังนี้ 

(๑) ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเอกสารตามข้อ  ๘  (๑)   
พร้อมเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 

 ๑) แบบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
 ๒) แบบให้ความยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ  (ถ้ามี) 
 ๓) ใบมรณบัตร  กรณีผู้ปกครองรายเดิมถึงแก่ความตาย 
(๒) ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กและแนบเอกสารในรูปแบบ 

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ  ๘  (๒)  พร้อมเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 
 ๑) แบบให้ความยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ  (ถ้ามี)   
 ๒) ใบมรณบัตร  กรณีผู้ปกครองรายเดิมถึงแก่ความตาย 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิและพิจารณาตรวจสอบเอกสาร

ครบถ้วนแล้ว  ให้จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์
จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิต่อไป 

ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
แล้วแต่กรณี  แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ปกครองรายเดิมหรือผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กเพ่ือขอให้คัดค้าน  
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ  ภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เว้นแต่ผู้ปกครองรายเดิมได้ให้ความยินยอม 
ตามแบบให้ความยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิไว้แล้วในขณะที่ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ  หรือผู้ปกครอง 
รายเดิมถึงแก่ความตายโดยปรากฏเอกสารใบมรณบัตร   

ในกรณีไม่คัดค้านการเปลี่ยนแปลงสิทธิ   ให้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสิทธิแล้วแจ้งผลให้ 
ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
ทราบต่อไป   

ในกรณีมีการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสิทธิ  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า  
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ผู้ปกครองรายใดเป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้   แล้วแจ้งผลให้ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ  ผู้คัดค้าน 
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิทราบ  ภายใน   
๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

เมื่อได้รับแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ  ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่
ผู้ปกครองรายเดิมในเดือนถัดไปไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาและวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
ตามวรรคห้า  และเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้ปกครองผู้มีสิทธิได้ 

ขอ้ ๒๐ การระงับสิทธิและสิ้นสุดสิทธิในการรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ของผู้ปกครอง  กระท าได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เด็กแรกเกิดอายุครบหกปี 
(๒) เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย 
(๓) ผู้ปกครองยื่นค าขอสละสิทธิ  โดยมีหลักฐานชัดเจน 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้ 
(๕) ไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินตามข้อ  ๑๘  ได้ 
ข้อ ๒๑ กรณีเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบพบหรือได้รับค าร้องจากผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ปกครอง 
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้  ให้พิจารณาข้อเท็จจริงและวินิจฉัย 
เพื่อระงับการจ่ายเงินตามข้อ  ๒๐  (๔)  ต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  อยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ 
ใช้บังคับให้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อไปจนถึงเดือนก่อนที่เด็กแรกเกิดอายุครบหกปี 

เด็กแรกเกิดที่เคยรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ   หรือ
ลงทะเบียนก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง 
จนมีอายุครบหกปี  โดยไม่ต้องยื่นค าร้องขอลงทะเบียนใหม่และให้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู 
เด็กแรกเกิดผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับหากผู้ปกครอง 
ไม่ประสงค์ด าเนินการลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์  (PromptPay)   

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๒๓ การใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  และส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ได้ด าเนินการตามโครงการเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  หรือตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หรือประกาศ
หรือหนังสือสั่งการหรอืหนงัสือก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่เกีย่วขอ้งก่อนที่ระเบยีบนี้ได้ใช้บงัคับ  ให้ถือว่าเปน็
การด าเนินการโดยชอบตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕65 

จตุพร  โรจนพานิช 
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
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