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แนวคำถาม – คำตอบ เรื่องเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท  
กลุ่มเด็กที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เห็นชอบผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 ครั้งที่ 6/2563 และครั้งที่ 7/2563 

ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ โดยอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย 

ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง พม. ที่เป็นการช่วยเหลือ

เยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย  

เด็กที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สู งอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มี

บัตรประจำตัวคนพิการ ภายในกรอบวงเงิน 20,345,643,000 บาท โดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายหนึ่งครั้ง จำนวน 3,000 

ในเดือนกรกฎาคม 2563  

คำถาม คำตอบ 
1. หลักเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา          กลุ่ม

เปราะบางสำหรับแรกเด็ก 3,000 บาท 

กลุ่มเด็กที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ได้แก่ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบ

การเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,394,756 คน 

 

2. จะได้รับเงินเมื่อไร / เริ่มจ่ายเมื่อไร / ได้รับพร้อมกัน

ทุกคน หรือ เป็นการทยอยจ่าย 

เบิกจ่ายเงินให้เด็กที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท 

โดยจ่ายหนึ่งครั้ง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 

3. หากไม่ได้เงินอุดหนุนเด็กในเดือนพฤษภาคม 2563    

จะได้ร ับเงินเยียวยากลุ ่มเปราะบาง 3,000 บาท

หรือไม่ 

ไม่ได้รับ เนื่องจาก เด็กท่ีมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา คือเด็กท่ีได้รับ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบการเบิกจ่ายเดือน

พฤษภาคม 2563 

 

4. หากได้รับเงินอุดหนุนเด็กเดือนมิถุนายน 2563 เป็น

เดือนแรกจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 

บาทหรือไม่  

 

ไม่ได้รับ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แรกเกิด ในรอบการจ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 2563  

5. หากได ้ เง ินอ ุดหน ุนเด ็กย ้อนหลัง  3 เด ือน คือ   

เมษายน - มิถุนายน 2563 โดยเงินโอนเข้าบัญชี   

เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 จะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา

กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทหรือไม่ 

 

ไม่ได้รับ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แรกเกิด ในรอบการจ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 2563 
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คำถาม คำตอบ 
6. หากถูกระง ับสิทธิ เง ินอุดหนุนเด ็กฯ ช่วงเด ือน

พฤษภาคม 2563 จะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยากลุ่ม

เปราะบาง 3,000 บาทหรือไม่ 

 

ไม่ได้รับ 

7. หากสถานะในระบบเงินอุดหนุนเด็กฯ ขึ้นว่ารอผล

การเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง แต่ยังไม่เคยได้รับ

เงินอุดหนุนเด็กจะมีสิทธิได้ร ับ เงินเยียวยากลุ่ม

เปราะบาง 3,000 บาทหรือไม่ 

 

ไม่ได้รับ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

ปรับปรุง แก้ไข 

8. หากได้เงินสงเคราะห์เด็กของประกันสังคม แต่ไม่ได้

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็ก มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา

กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทหรือไม่ 

 

ไม่ได้รับ เนื่องจากเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่ายให้แก่เด็กที่

มีสิทธิตามในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

9. หากได ้ร ับเง ินท ั ้งจากเง ินสงเคราะห์บ ุตรของ

ประกันสังคมและเงินอุดหนุนเด็กจะได้รับเงินเยียวยา

กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทหรือไม่ 

 

หากเป็นเด็กที่มีสิทธิได้รับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือนพฤษภาคม 2563 ถือเป็นผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินเยียวยานี้ 

 

10. หากผู้ปกครองได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานอ่ืน

เด็กจะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 

บาทหรือไม่   

 

ได้ร ับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เนื ่องจาก เกณฑ์การ

พิจารณากลุ่มเด็กที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ ให้สิทธิแก่เด็ก

เป็นหลัก แม้ว่าผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงาน

อื่นก็ตาม ทั้งนี้ เด็กที่ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นเด็กที่ได้รับเงิน

อุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือนพฤษภาคม 2563 จึงจะเป็นผู้มี

สิทธิได้รับเงินเยียวยากลุม่เปราะบางในครั้งนี้  

 

11. หากบัญชีที่ใช้รับเงินอุดหนุนเด็กเป็นบัญชีเดียวกัน

กับบัญชีท่ีผู้ปกครองรับเงินเยียวยาจากหน่วยงานอ่ืน 

เด็กจะมีสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 

บาทหรือไม่ 

ได้รับ  

12. หากมีบุตรที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กมากกว่า 1 คน 

เด็กจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

ทุกคนหรือไม่ 

บุตรทุกคนที่ ได ้ร ับเง ินอุดหนุนเด ็กแรกเกิด รอบเด ือน 

พฤษภาคม 2563 จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในครั้งนี้

ทุกคน 
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คำถาม คำตอบ 
13. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นเด็กพิการ จะ

ได้ร ับเงินเยียวยากลุ ่มเปราะบาง 3,000 บาทใน

กลุ่มเป้าหมายใด 

  

ได้รับในส่วนของกลุม่เด็กแรกเกิด 

14. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นเด็กพิการ จะ

ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ทั้ง 2 

สิทธิหรือไม ่

  

ได้รับเพียง 1 สิทธิ คือ รับในส่วนของกลุ่มเด็กที ่มีสิทธิเงิน

อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

15. หากไปยื ่นเรื ่องเปลี ่ยนบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน

อุดหนุนเด็กหลังจากเดือนพฤษภาคม 2563 จะได้รับ

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทหรือไม่ ซึ่ง

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ได้รับเงินอุดหนุนเด็กผ่าน

บัญชีธนาคารเดิม 

   

ได้รับเงินเยยีวยา แต่เงินจะโอนเข้าบัญชีเดิมที่มีการเบิกจ่าย

ในเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถโอน

เข้าบัญชีเดิมได้ ทางกระทรวง พม. จะประสานไปยังผู้มีสิทธิ

ตามชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่ได้ลงทะเบียนโครงการเงิน

อุดหนุนเด็กแรกเกิดไว้ เพ่ือจ่ายเงินเยียวยาให้แกผู่้มีสิทธิ 

16. เดิมมารดาเด็กเป็นผู ้ลงทะเบียนและได้รับเงิน

อุดหนุนเด็กผ่านบัญชีธนาคารของมารดาเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2563 ต่อมาบิดามารดาแยกทางกันโดย

เด็กอยู่ในความดูแลของบิดา และบิดายื่นขอเปลี่ยน

บัญชีธนาคารเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 กรณีดังกล่าว

จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ผ่าน

บัญชีธนาคารของผู้ใด 

   

เงินเยียวยาจะจ่ายไปบัญชีของมารดา 

17. เด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเงินอุดหนุน

เด็กจะมีสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 

บาทหรือไม่ 

  

ไม่ได้รับ 

 

18. หากลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กเมื่อเดือนพฤษภาคม 

2563 จะได้รับเงินเยียวยากลุ ่มเปราะบาง 3,000 

บาทหรือไม่ 

 

 

ไม่ได้รับ เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

เด็กแรกเกิด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563  
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คำถาม คำตอบ 
19. จะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุม่เปราะบางอีกหรือไม่ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื ่องจากการพิจารณาอยู่ใน     

ดุลยพินิจของคณะกรรมการกลั ่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

กระทรวงการคลัง 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินอุดหนุน

เ ด ็ กแรก เก ิ ด  ได ้ แก ่  อ งค ์ ก รปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถิ่ น 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา สำนักงานพัฒนาสังคมและ  

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ได้เร่งนำเข้าข้อมูลผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข

ข้อมูลให้อยู่ในสถานะสมบูรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

หากคณะรัฐมนตรีมีมาตรการเยียวยาในอนาคต 

 

20. หากผู ้มีมิสิทธิได้ร ับเงินเยียวยากลุ ่มเปราะบาง 

3,000 บาท ไม่ได้รับเงินในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

สามารถติดต่อได้ที่ใด 

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

2. สายด่วน 1300 

3. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนฯ กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน  

หมายเลขโทรศัพท์ 02 6516920 หรือ 02 6516902 หรือ 

02 6516534 หรือ 02 2555850 - 7 ต่อ 

121,122,123,133,147,152 และ 231 
 

21. สามารถตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 

3,000 บาท ได้จากช่องทางใด  

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

2. สายด่วน 1300 

3. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนฯ กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน  

หมายเลขโทรศัพท์ 02 6516920 หรือ 02 6516902 หรือ 

02 6516534 หรือ 02 2555850 - 7 ต่อ 121,122,123, 

133,147,152 และ 231 

 

 


