
คู่มือการปฏิบัติงาน 
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
 
 

     เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2562  สวสัดิการจากรัฐบาล ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
คุณพ่อ-คุณแม่ในครอบครัวที่ยากจน ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการอุดหนุนเงินให้
ผู้ที่มีบุตรทุกเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ 

 
         
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 ลงทะเบียนเม่ือไร อยากได้เงินเพิ่มต้องมาลงใหม่ไหม  
  
          เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับเพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคนต่อ
เดือน และขยายอายุจ่ายเงินจาก 3 ขวบ เป็นถึง 6 ขวบ ท าให้การลงทะเบียนปี 2562 จะแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ดังนี้  
 
          1. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561 ที่เคยลงทะเบียนได้สิทธิ์รับเงิน
แล้ว  
          ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมโดยอัตโนมัติ 
 
          2. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน 
          สามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 โดยจะได้รับเงินตั้งแต่
เดือนที่ได้รับอนุมัติ ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง 
 
          3. เด็กที่เกิดตั้งแต่หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
          หากยังไม่ได้ไปลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 
โดยจะได้รับเงินตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ  
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สถานที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  
 
          - ผู้ที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่ส านักงานเขตตามภูมิล าเนา 
          - ผู้ที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด : ลงทะเบียนที่ส านักงานเทศบาล หรือที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามภูมิล าเนา 
         - กรณีท างานหรืออาศัยในต่างภูมิล าเนา : อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่ส านักงานเขตในกรุงเทพฯ, เมือง
พัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ในพื้นที่ท่ีอาศัยอยู่จริง 
  

 
 
ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพ่ือการเลี้ยงดูบุตร 
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี 

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้ 
1. บิดาและมารดาที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองคน บิดาหรือมารดา

สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ โดยไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะของ
ครัวเรือน (ดร.02) 

2. กรณมีารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ปรากฏบิดา หรือบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย(แม่เลี้ยงเดี่ยว) 
และมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ 
โดยไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

3. กรณบีิดาโดยชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ปรากฏมารดา (พ่อเลี้ยงเดี่ยว) และบิดา
เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ โดยไม่ต้องมี
ผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

4. บิดาและมารดาที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองคน หรือฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายเดียวเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝ่ายเดียว บิดาหรือมารดาสามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเด็กอาศัยอยู่ แต่ต้องมีผู้รับรองว่าบิดาหรือมารดาผู้ยื่นลงทะเบียนอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มี
รายไดเ้กิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี (ดร.02) 
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วิธีค านวณรายได้ในครัวเรือน เพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
 
          เกณฑ์ส าคัญในการพิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คือ รายได้ในครัวเรือน ที่ก าหนดว่าต้องเป็น
ครอบครัวที่สมาชิกมีรายได้ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี  ซึ่งเราสามารถได้ด้วยการน ารายได้ของสมาชิก
ทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว (รวมเด็กแรกเกิดด้วย) ตามแบบรับรอง
สถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 
 
          เช่น มีสมาชิกครอบครัว 3 คน ประกอบด้วย พ่อ มีรายได้ 8,000 บาทต่อเดือน, แม่ ไม่มีรายได้ และ
ลูกที่เป็นเด็กแรกเกิด ไม่มีรายได้ จะค านวณได้ดังนี้  
          รายได้ทั้งหมดในครอบครัว / จ านวนสมาชิกทั้งหมด = 8,000 / 3  
          สรุปแล้ว ครอบครัวนี้มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 2,666 บาทต่อเดือน หรือ 31,992 บาทต่อปี ซึ่งต่ ากว่า 
100,000 บาท แสดงว่าจะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั่นเอง 
 

 
        
เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
 
          1. แบบค าร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)  
          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  
          3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก แล้วแต่กรณี  

4. ส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
          5. ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อเด็กหญิงตั้งครรภ์) 
          6. ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด  
          7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้ทีร่ับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของธนาคารกรุงไทย 
หรือธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เว้นแต่กรณีท่ีมีการผูกบัญชีเงินฝาก
อยู่กับธนาคารเข้ากับเลขประจ าตัวประชาชน (บัญชีธนาคารพร้อมเพย์) สามารถใช้ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
ได้ทุกธนาคาร 
          8. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
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การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
 
แบบที่ 1 : กรณีทีไ่ม่ต้องรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

1) บิดาและมารดาที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองคน  บิดาหรือ
มารดาสาสามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่โดยในการยื่นลงทะเบียนไม่ต้อง
มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 

2) กรณีมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ปรากบิดาหรือบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย(แม่เลี้ยงเดี่ยว) 
และมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กแรกเกิดอาศัย
อยู่ โดยไม่ต้องมีผู้รับรองสถานครัวเรือน (ดร.02) 

3) กรณีบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ปรากฏมารดา (พ่อเลี้ยงเดี่ยว) และ
บิดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ โดย
ไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) 

 
แบบที่ 2 : กรณีที่ผู้ย่ืนค าร้องของลงทะเบียนและต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) มีดังนี้ 

1) มารดาและบิดาไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด 
2)  มารดาหรือบิดา ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด หรือหญิงตั้งครรภ์ที่

ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
3) ผู้ปกครองที่ไม่ใช่มารดาหรือบิดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูเด็กอย่างบุตรและ

อาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด 
4) มารดาซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่บิดาไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอาศัยอยู่กับ

เด็กแรกเกิด 
5) บิดาซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มารดาไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอาศัยอยู่

กับเด็กแรกเกิด 
 

ผู้รับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ได้แก่ 
1) ผู้รับรองคนที่ 1 : ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
หรือประธานชุมชนเป็นผู้รับรอง 
บทบาทหน้าที่ของผู้รับรองคนที่ 1 
1. ผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ อาศัยในเขตพ้ืนที่ของผู้รับรองจริง 
2. เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ในครัวเรือนของผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์ และผู้ปกครองอยู๋ในครัวเรือน

ที่มีรายได้น้อย 
2) ผู้รับรองคนที่ 2  : ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ

ข้าราชการ ที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย เป็นผู้รับรอง 
บทบาทหน้าที่ของผู้รับรองคนที่ 2 
1. ผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ของผู้รับรองจริง 
2. เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ในครัวเรือนของผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์จริง 
3. ผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจริง 
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การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ณ                 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร เช่น ที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 

 
วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
 
          หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบ
ต่อไป  
 
ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเท่าไร 
 
          1. การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้จ่ายในอัตรา 600 บาทต่อเดือน 
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
    2.1) เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2559 – 2561 รับต่อเนื่องและให้
จ่ายในอัตราเดือนละ 600 บาท จนครบอายุ 6 ปี 
  2.2) เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ให้
จ่ายในอัตราเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนครบอายุ 6 ปี 
  2.3) เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  และ
มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนที่ได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้จ่ายในอัตราเดือนละ 600 
บาท จนครบอายุ 6 ปี 
  หากไม่ได้ลงทะเบียนภายในปีงบประมาณ 2562 จะได้รับเงินนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน 
นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี 
 
วิธีรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
 
          1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียน 
          2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ (Promptpay)   
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การสิ้นสุดรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 การสิ้นสุดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

1) เด็กแรกเกิดอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ 
2) เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย 
3) ยื่นค าขอสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
4) ตรวจพบข้อมูลอันเป็นเท็จ 
5) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 
 
กรณีบิดาและมารดา มีสิทธิประกันสังคม ยังได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไหม  
 
          ปัจจุบันรัฐบาลได้ขยายสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร สามารถรับเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิดในปี 2562 ได้แล้ว หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนจริง จากเดิมที่ให้สิทธิ์ดูแลเพียงกลุ่มที่อยู่นอกประกันสังคมเท่านั้น  
 
           
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
146 หมู่ 2 ถนนฉันเพล-เมืองที ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 
หรือสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ www.prtong.go.th    
หรือผ่านทางเฟศบุ๊ค    https://www.facebook.com/ 
 
           
 

http://www.prtong.go.th/
https://www.facebook.com/

