
การรับเงิน 

 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน 

 เด็กที่รับสิทธิรายเดือนในปีงบประมาณ 2559-2561 ได้รับเงินต่อเน่ือง จนมีอายุครบ 6 ปี 
โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

 เด็กที่เกิดต้ังแต่ 1 ต.ค. 2558 ท่ีมีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน ต้องมาลงทะเบียน  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจะได้รับสิทธินับต้ังแต่วันลงทะเบียนจนอายุครบ 6 ปี 

 เด็กแรกเกิดต้ังแต่ปีงบประมาณ2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 ก.ย.2562) และได้มาย่ืน
ขอรับสิทธิ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสิทธิรับเงินเดือนละ 600 บาท นับต้ังแต่เดือน
ที่เด็กเกิด จนมีอายุครบ 6 ปี แต่หากไม่มาลงทะเบียนภายในก าหนด ให้ได้รับเงินต้ังแต่ เดือน
ที่มาย่ืนขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี 

 เด็กแรกเกิดต้ังแต่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไปให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับต้ังแต่เดือนที่
ย่ืนขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี 

สถานที่รับลงทะเบียน 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวัดสุโขทัย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม 

 0-556-1558-6 ต่อ 16 

 www.nongtoomlocal.go.th  

    

 

 

 

 

 

 

โครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม   

อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวัดสุโขทัย 



ความเป็นมา 

 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตามแผน    
บูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ  และมี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพ่ือเติบโตเป็นประชากรที่มีอนาคตรวมทั้งเป็นหลักประกันรายได้รับสิทธิ
ด้านการอยู่รอด และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วนสิทธิเด็ก โดยได้เริ่มด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2559    ถือเป็นสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดามารดา หรือผู้ปกครองไปยังเด็กแรกเกิด  โดย
ให้เงินอุดหนุนเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เป็นการคุ้มครองทางสังคมที่ทัดเทียมนานาประเทศ 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2558 
 เห็นชอบด าเนินโครงการกับเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม
และอยู่ในครัวเรือยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดย
ให้เงินอุดหนุน เดือนละ 400 บาท เป็นเวลา 1 ป ี

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มีนาคม 2559 
 เห็นชอบด าเนินโครงการต่อเน่ือง โดยเพ่ิมเงินอุดหนุนเพ่ือเด็กแรกเกิดเป็นเดือนละ 600 บาท 
จนมีอายุครบ 3 ปี 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
 ยกเลิกเงื่อนไขประกันสังคม และให้ทบทวนความเป็นไปได้ในการเทียบฐานข้อมูลผู้มีรายได้
น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งให้ทบทวนการรับรองสถานะครัวเรือน 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มีนาคม 2562 
 ขยายระยะเวลาจาก 3 ปี เป็น 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย รวมเฉลี่ยไม่เกิน 
100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 

 เด็กที่มีสิทธิ ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 รับเงินต่อเน่ืองจนครบ 6 ปี 

 เด็กที่เกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 ท่ีมีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิให้ได้รับสิทธิเมื่อมา
ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี 

 เด็กที่เกิดต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี 

 

คุณสมบัติ 
1. ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทย เป็นบุคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในการอุปการะ เด็กแรกเกิดต้อง

อาศัยรวมอยู่ด้วย 
2. เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดต้ังแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อยู่ใน

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน 
ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

 เด็กแรกเกิด หมายถึง เด็กที่มีสัญชาติไทยและเกิดต้ังแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไปจนครบอายุ 
6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน 

 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลอื่น มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้
น้อย และเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเด็กแรกเกิดพักอาศัยอยู่ด้วย 

 ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี 
โดยสมาชิกต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือการสมรส หรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือ
ด้วนเหตุอื่นตามกฎหมาย และสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันจริงในครัวเรือนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 
180 วัน ในรอบปีที่ผ่านมาแต่ไม่นับรวมลูกจ้างของครัวเรือน 

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 
1. แบบค าร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02) 
3. บัตรประชาชนของผู้ปกครอง 
4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
5. สมุดเงินฝากของผู้ปกครอง (กรงุไทย,ออมสิน,ธ.ก.ส) อย่างใดอย่างหน่ึง 
6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าท่ี 1 ที่มีชื่อของหญิงต้ังครรภ์) 
7. กรณีที่ผู้ย่ืนค าร้องลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนขอย่ืนค าร้องลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน  
8. ส าเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือต าแหน่งหรือ

เอกสารอื่นใดที่แสดงตนผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2  

**** กรณีสมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่มีอายุเกิน 18 ปีข้ึนไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องรับรอง
สถานะครัวเรือน   



 


