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คูมือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1.ความเปนมา
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เปนนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ
การพัฒนาคนตลอดช วงชีวิต เปนการสรางระบบคุ มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให แกเด็กแรกเกิด
ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน เปนมาตรการใหบิดา มารดา หรือผู ปกครองนําเด็กเขาสูระบบ
บริการของรัฐ เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเปนหลักประกันใหเด็ก
ไดรับสิทธิดานการอยูรอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
และเสริมสร างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ตามยุทธศาสตร ชาติ
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร การ เสริมสร างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับ ที่ 2
(พ.ศ. 2560 – 2564)
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาให เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กงแต
ต แรกเกิด - 6 ป และขยายฐานรายได ของกลุ มเปาหมายไม เกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป
เริ่มตั้งแต ปงบประมาณ 2562 เปนตนไป ใหกลุมเปาหมายเด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ดังนี้
1. เด็กที่รับสิทธิในปงบประมาณ 2559 – 2561 รับตอเนื่อง จนมีอายุครบ 6 ป
2. เด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไมเคยไดรับสิทธิ มีสิทธิไดรับเงินตั้งแต
ปงบประมาณ 2562 จนมีอายุครบ 6 ป
3. เด็กที่เกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไดรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ป
๒.หลักเกณฑ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดู
เด็กแรกเกิด โดยใหจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให กับเด็กแรกเกิดที่อยู ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได เฉลี่ยไม
เกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน จนมีอายุครบ 6 ป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) เด็กที่รับสิทธิในปงบประมาณ 2559 - 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 –
30 กนยายน 2561) ยังคงรับสิทธิอยางตอเนื่องจนมีอายุครบ 6 ป โดยไมตองลงทะเบียนใหม
2) เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ที่ไมมีคุณสมบัติ ตามระเบียบ กรม
กิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2561
แตมี คุณสมบัติ ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.
2562 ตองมาลงทะเบียน และมีสิทธิไดรับเงินตั้งแตวันที่ลงทะเบียน จนมีอายุครบ 6 ป
3) เด็กที่เกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไดรับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ป
2.1 คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
1) มีสัญชาติไทย (พอแมมีสัญชาติไทย หรือพอหรือแมมีสัญชาติไทย)
2) เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จนมีอายุครบ 6 ป
3) อาศัยอยูกับผูปกครองที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย
4) ไมอยูในสถานสงเคราะหของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
2.2 คุณสมบัติผูปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
1) มีสัญชาติไทย
2) เปนบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะ
3) เด็กแรกเกิดตองอาศัยรวมอยูดวย
4) อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน
ทั้งนี้มารดาที่อยู ระหวางการตั้งครรภ ยังไมตองมายื่นคํารองขอลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกา รเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด
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2.3 กรณีผูปกครองไมมีสัญชาติไทย แตเด็กมีสัญชาติไทย
ผูปกครองที่ยื่นคํารองขอลงทะเบียนซึ่งไมมีสัญชาติไทย แตเด็กแรกเกิดมีสัญชาติไทย
สามารถยื่นคํารองขอลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ดังนี้
- ผูปกครองยื่นคําร องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารใหครบถวน
ไดแก แบบ คํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) บัตรประจําตัว
ประชาชนของ ผ ูปกครอง สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากของผู ปกครอง และสมุดบันทึกสุขภาพแม และเด็ก
และสงสําเนาเอกสาร ดังกลาวใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด
แลวแตกรณี เพื่อ ตรวจสอบขอเท็จจริงตามเอกสารและวินิจฉัย หากเห็นควรไดรับเงินอุดหนุนฯ ใหกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด แลวแตกรณี บันทึกขอมูลในระบบฐานข อมูล
โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากไมเห็นควรใหไดรับเงินอุดหนุนฯ ใหแจงผูปกครองที่ยื่นคํารองขอรับ
สิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ
- ผูปกครองยื่ นคํารองขอลงทะเบียนเพื่ อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่กรม
กิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษยจังหวัดใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด ตรวจสอบเอกสารให ครบถวน ตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัย
หากเห็นควรได รับเงินอุดหนุนฯ ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย 
จังหวัด แลวแตกรณี บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากไมเห็นควรใหได
รับเงิน อุดหนุนฯ ใหแจงผูปกครองที่ยื่นคํารองขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทราบ
กรณีพบวา บิดาหรือมารดาของเด็กแรกเกิด เปนผูไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อยู  แลว ผู  ปกครองซึ่งไม มีสัญชาติไทย ตองการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ใหยื่นแบบคําร องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัด แลวแตกรณี โดยใชแบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร. 06)
พรอมแนบแบบคําร อง ขอลงทะเบียน (แบบ ดร. 01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน
(แบบ ดร. 02)
ถาผูปกครองยื่นคําร องขอ เปลี่ ยนแปลงสิทธิรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่องค กรปกครองส วนทองถิ่น
ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารใหครบถวน และจัดสงเอกสารใหกรมกิจการเด็กและเยาวช
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสิทธิฯ ตอไป
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3.การลงทะเบียนขอรับสิทธิ
3.1 สถานที่รับลงทะเบียน
ผูปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิดยื่นคํารองขอลงทะเบียน เพื่อขอรับ
สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด ณ เทศบาล หรือองคกรบริหารสวนตําบล ที่เด็ก แรกเกิด
และผูปกครองอาศัยอยูจริง
3.2 เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบดวย
1) แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)
2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3) บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
4) สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5) สมุดบัญชีเงินฝากของผ ูปกครอง (บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่ อเรียก
ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น)
6) สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาท 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ) ในกรณีที่ สมุดสูญ
หายใหใชเฉพาะสําเนาหนาที่ 1 พรอมใหเจาหนาที่สาธารณสุขบันทึกขอมูล และรับรองสําเนา
7) กรณีที่ผู ยื่นคํารองขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู ยื่นคํารองขอลงทะเบียนเป น
เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ตองมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายไดของ
ทุกคนที่มีรายได ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจางลงนาม)
8) สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหนง หรือ
เอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผูรับรองคนที่ 1 และผูรับรองคนที่ 2
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการดังนี้
1) ออกเอกสารการรับลงทะเบียน (ในทายแบบ ดร.01) และแจงชองทางการติดตอสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติม ใหกับผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนดวย
2) จัดสงเอกสารแบบคํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
(แบบ ดร.02) รวมทั้งจัดทําสําเนาตามขอ 3) – 6) สงใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อใชประกอบการบันทึกข อมูลในระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด
กรณีตรวจพบวา การลงทะเบียนเพื่ อขอรับสิทธิไมถูกตอง หรือเอกสารหลักฐานไม ถูกตองครบถวน ให
เจาหนาที่ผูรับคํารองขอลงทะเบียนแจงผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนเพื่อแกไขใหถูกตองครบถวนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับหนังสือ หากผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนไม ดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาไม
ประสงคจะขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งนี้ใหถือวาวันที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเอกสาร
ครบถวนเปนวันที่ยื่นคํารองขอลงทะเบียน
3.3 การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย
1) กรณีที่สมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่มีอายุเกิน 18 ปขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐไม
ตอง รับรองสถานะของครัวเรือน
2) นอกเหนือจากขอ 1) ตองมีการรับรองสถานะของครัวเรือน
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3.3.1 ผูรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายไดนอย
ผูรับรองคนที่ 1 ไดแก อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานหรือชุมชน ซึ่งปฏิบัติงานในหมูบานหรือชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ขององค กรปกครองสวนทองถิ่น
แหงนั้น
ผูรับรองคนที่ 2 ไดแก ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําตําบล
ประธานชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ขาราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตําบล
ขาราชการหรือพนักงานส วนทองถิ่นที่ดํารงตําแหน งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท า
ที่ ปฏิบัติหนาที่ในทองที่หรือทองถิ่นแหงนั้น
ขาราชการหรือพนักงานส วนทองถิ่น ตองมิใช ขาราชการหรือพนักงานส วนทองถิ่น ที่ได รับ
มอบหมายใหรับผิดชอบการรับลงทะเบียนนั้น
บทบาทหนาทีข่ องผูรับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 รับรอง 3 ประเด็น ดังนี้
1) ผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุน อาศัยอยูในเขตพื้นที่ของผูรับรองจริง
2) เด็กแรกเกิดอาศัยอยูในครัวเรือนของผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิจริง
3) ผูปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนอยู ในครัวเรือนที่มีรายได นอยจริง (ครัวเรือนที่สมาชิกมี
รายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป)
3.3.2 กรณีไมมีผูรับรอง หรือมีผูรับรองแตจํานวนไมครบถวน
ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับคํารองขอลงทะเบียนส งเรื่องภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่
ไดรับคํารอง โดยใชแบบคํารองขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.03) แนบแบบคํารอง
ขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน
หรือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาขอเท็จจริงและวินิจฉัย ภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเรื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หากพบว า
ผู ยื่นคําร องขอลงทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต องครบถ วนตามระเบียบ
ใหกรม กิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี บันทึกขอมูล
เขาสูระบบ
ฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ หากไมเห็นชอบให
รับลงทะเบียนใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี แจงผลการพิจารณาแก ผูยื่นคํารองขอลงทะเบียน และองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
4. การบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูลเบื้องตนตามแบบคํารองขอลงทะเบียน
(แบบ ดร.01) ไดแก ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูลงทะเบียน และเด็กแรกเกิด
4.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามข อ 3.2 โดยองคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาล จัดสงใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
4.3 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดรับเอกสารลงทะเบียนจากองค กรปกครอง
สวนทองถิ่น ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารใหครบถวน พรอมบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
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5.การตรวจสอบสิทธิ
องคกรปกครองส วนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดสามารถตรวจสอบสิทธิ
ของผูยื่นคําร องขอลงทะเบียนและผลการจ ายเงินอุดหนุนได จากระบบฐานข อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด
ผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิไดที่
-องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ลงทะเบียน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
-ศูนยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โทร. 02255 - 5850 - 7 ตอ 121 หรือ 122 หรือ 123 หรือ 147 หรือ 152 หรือ 0 2651 - 6534 หรือ 0
26516920 หรือ 0 2651 69029
6.การจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6.1 การจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหจายในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน มี
กลุมเปาหมาย ไดแก
1) เด็กแรกเกิดทมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในป งบประมาณ 2559 – 2561 รับตอเนื่อง
และใหจาย ในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน จนมีอายุครบ 6 ป
2) เด็กแรกเกิดซึ่ งเกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไมเคยไดรับสิทธิ ใหจาย
ในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอเดือน นับตั้งแตเดือนที่ยื่นคํารองลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ป
3) เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กนยายน 2562 และ
ผูปกครองมายื่ นคํารองขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ใหจายในอัตรา 600 บาท ตอคน
ตอเดือน นับตั้งแตเดือนที่เด็กเกิด จนมีอายุครบ 6 ป
4) เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กนยายน 2562 และ
ผูปกครองมายื่นคํารองขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 ใหจายในอัตรา 600 บาท
ตอคน ตอเดือน นับตั้งแตเดือนที่มายื่นคํารองขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ป
5) เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้ งแต 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ใหจายในอัตรา 600 บาท ตอคน ตอ
เดือน นับตั้งแตเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ป
6.2
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข าบัญชีธนาคารตามที่แจ งไว ในแบบคําร องขอลงทะเบียน
(แบบ ดร.01) ในบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อยางใดอยางหนึ่ง เทานั้น
กรณีจ ายเปนเงินสด
จะพิจารณาเป นรายกรณี
โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือ
ผูว าราชการจังหวัด
แลวแต  กรณี เปนผู พิจารณาเห็นชอบ
และให รับเงินสดที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด แลวแตกรณี โดยใช ใบสําคัญรับเงิน (แบบ 5)
ของกระทรวงการคลัง เปนหลักฐานการรับจายเงิน
6.3 กรณีมีเหตุที่ไมสามารถจายเงินใหกับผูปกครองที่มีสิทธิได ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบข อเท็จจริง หรือมีหนังสือแจงให
ผูปกครองที่มีสิทธิมาพบเจาหนาที่ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติการจายเงินงวดแรก หากไมสามารถ
ติดตามไดภายในระยะเวลาดังกล าว ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัด แลวแตกรณี ระงับสิทธิในการรับเงินอุดหนุนฯของผูปกครอง รายนั้นได
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7.การเปลี่ยนแปลงสิทธิ
7.1 ผูยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู รับเงินอุดหนุนฯ ใหยื่นแบบคํารองขอเปลี่ ยนแปลงสิทธิผู รับเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.06) พรอมแบบคํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) และแบบรับรองสถานะ
ของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเด็กแรกเกิดอาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น
7.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงเอกสารตามขอ 7.1 ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรื อ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารอง
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ
7.3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดังนี้
1) เมื่อไดรับคํารองเปลี่ยนแปลงสิทธิ ใหระงับการจายเงินอุดหนุนฯ แกผปู กครองรายเดิม
ในเดือนถัดไปไวกอน
2) มีหนังสือแจงผูปกครองรายเดิมใหโตแยงไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูปกครองไดรับ
หนังสือ (ถาผู ปกครองรายเดิมให ความยินยอมเป นหนังสือขณะที่ยื่นคําร องขอเปลี่ ยนแปลงสิทธิ หรือผู ปกครอง
รายเดิม เสียชีวิตโดยมีเอกสารใบมรณะบัตร ไมตองมีหนังสือแจงผูปกครองรายเดิม)
- หากไมมีการโตแยง ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และแจงผลใหผูยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่รับคํารองทราบ
- หากมีการโตแยง ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมนคง
ของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาขอเท็จจริงและวินิจฉัยว าผูปกครองรายใดเปนผูมีสิทธิและแจงผลใหผูโตแยงการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิ ผูยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับคํารองทราบภายใน 15 วัน นับ
ตั้งแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
3) การเบิกจายเงินใหกับผูปกครองที่มีสิทธิ เมื่อไดดําเนินการตามขอ 2) เรียบรอยแลว
8. การสิ้นสุดสิทธิ

การสิ้นสุดสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในกรณี ดังตอไปนี้
1) เด็กแรกเกิดมีอายุครบ 6 ป
2) เด็กแรกเกิดถึงแกความตาย
3) ผูปกครองยื่นคําขอสละสิทธิเปนหนังสือ
4) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้
5) กรณีมีเหตุที่ไมสามารถจายเงินใหกับผูปกครองที่ยื่นคํารองขอลงทะเบียน ใหกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด แลวแตกรณี ดําเนินการตรวจสอบข อเท็จจริง หรือมี
หนังสือแจงใหมาพบภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติการจายเงินงวดแรกหากไม สามารถติดตามไดภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมนคงของมนุษย จังหวัด แลวแต
กรณี พิจารณาระงับสิทธิในการรับเงินอุดหนุนฯ ของผูปกครองรายนัน้ ได
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9. การติดตามพัฒนาการเด็ก
9.1 สวนภูมิภาค
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับลงทะเบียนรวบรวมและจัดส งขอมูลของเด็กและผูปกครอง ที่ไดรับ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใหสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อติดตามพัฒนาการเด็ก ทุกวันที่ 5 ของ
เดือน ตามแบบ ดร.07
2)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดรวบรวมและจัดส งขอมูลของเด็กและ
ผูปกครองที่ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเปนขอมูลประกอบการกํากับ
ดูแลสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อติดตามพัฒนาการเด็กในพื้นที่ ทุกวันที่ 5 ของเดือนตามแบบ ดร.07

แบบคํารองขอลงทะเบียน

