
แบบคํารองขอลงทะเบียน 

เพ่ือขอรับสิทธเิงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปงบประมาณ ............ 

หนวยงานรับลงทะเบียน 

วันที ่      เดือน    พ.ศ. 

1. ขอมูลผูลงทะเบียน   เปนผูลงทะเบยีนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ

1.1  บิดา       มารดา     ผูปกครอง ความสมัพันธกับเด็กแรกเกิด    ระบุ…………………………………………………… 
1.2 เด็กชาย   เด็กหญิง    นาย นาง นางสาว 

1.3 เลขประจําตัวประชาชน   

1.4 เกิดเมื่อวันที่          เดือน                    พ.ศ. อายุ                                              ป 1.5 สัญชาติ 

1.6 ที่อยูตามทะเบียนบาน

 บานเลขที ่ หมูที ่ อาคาร/ตึก ชั้น เลขท่ีหอง  หมูบาน 

 ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง 

 อําเภอ/เขต                                   จังหวัด                  รหัสไปรษณีย    

โทรศัพทบาน
  โทรศัพทมือถือ.......................................................................  

1.7 ที่อยูปจจุบัน   ใชที่อยูตามทะเบียนบาน 

 บานเลขที ่ หมูที ่ อาคาร/ตึก  ชั้น เลขท่ีหอง  หมูบาน 

 ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง 

 อําเภอ/เขต                                      จังหวัด           รหัสไปรษณีย                    

โทรศัพทบาน                                  โทรศัพทมือถือ                                                     

1.8 อาชีพ       ไมไดประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพ   ระบุ 

1.9 การศึกษา  ไมไดรับการศึกษา     กําลังศึกษา 

  จบการศึกษา (สูงสุด) 

2. ขอมูลเด็ก (ตามสูติบัตร)
2.1 ชื่อ - นามสกุล เด็กชาย   เด็กหญิง   

2.2 เลขประจําตัวประชาชน............................................................................................. 
2.3 เกิดเมื่อวันที่                เดือน    พ.ศ.  

ขอมูลมารดา 

2.4 เด็กหญิง นาง นางสาว   

2.5 เลขประจําตัวประชาชน...........................................................................................  

แบบ ดร.01

-----------------------------------------------
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โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120

----------------------------------------------------

.............................

............................................ ......................................................................



2.6 อาย ุ             ป                        2.7 สัญชาต ิ  

2.8 อาชีพ       ไมไดประกอบอาชีพ   ประกอบอาชีพ   ระบ ุ

2.9 การศึกษา  ไมไดรับการศกึษา      กําลังศึกษา     จบการศึกษา (สูงสุด) 

ขอมูลบิดา 

 ไมปรากฏบิดา

2.10 เด็กชาย  นาย

2.11 เลขประจําตัวประชาชน....................................................................... 

2.12 อายุ              ป                       2.13 สัญชาติ

2.14 อาชีพ       ไมไดประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพ   ระบุ

2.15 การศึกษา  ไมไดรับการศึกษา     กําลังศึกษา    จบการศึกษา (สงูสุด)  

3. ชองทางการรับเงินอุดหนุน (เลือกเพียง 1 ธนาคาร)

 ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย   ธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทบัญชี ออมทรัพย   ธนาคารออมสิน  ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรยีก
     ชื่อบญัช ี  เลขท่ีบัญช ี

4. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ (สําหรับเจาหนาที่)

 4.1 แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)

 4.2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

 4.3 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง

 4.4 สําเนาสูติบตัรเด็กแรกเกดิ

 4.5 สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาท่ีปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ)
   ในกรณีที่สมุดสูญหายใหใชสําเนาหนา 1 ประวตัิหญิงตั้งครรภพรอมใหเจาหนาที่สาธารณสุขบันทึกขอมลู และรับรองสําเนา 

 4.6 สําเนาหนาแรกของสมดุบัญชเีงินฝากของผูที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ
 (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 

 4.7 หนังสือรับรองรายไดหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายไดประจําเปนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานบริษัท) จํานวน.....................ใบ 

 4.8 สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตาํแหนงหรือเอกสารอื่นใด ของผูรับรองคนที่ 1   และ
ผูรับรองคนที่ 2

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารที่ไดยื่นนี้เปนความจริงทุกประการ และยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาแก
หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ยินยอมใหนําขอมูลในบัตรประจําตัวประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใชเพื่อตรวจสอบสถานะบุคคลใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลทางการเงินและทรัพยสิน หากขอความและเอกสารที่ยื่นเรื่องน้ีเปนเท็จ ขาพเจายินยอมคืนเงินในสวนที่รับไป
โดยไมมีสิทธิ หรือยินยอมใหหักจากสวัสดิการอื่น หรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจาได ในการนี้ขาพเจายินดีรับขอมูลขาวสารเพื่อ
สงเสริมสุขภาพของแมและเด็กผานชองทางตาง ๆ 

(ลงช่ือ).....................................................................ผูลงทะเบียน     (ลงช่ือ)....................................................................ผูรับลงทะเบยีน 

  (.......................................................................................)   (............................................................................................) 

วันท่ีลงทะเบียน...................................................................................       ตําแหนง.......................................................................................... 

  วันท่ีลงทะเบียน................................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สําหรับเกบ็ไวเปนหลักฐานเพื่อยนืยันการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนนุเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

1. หนวยงานรับลงทะเบียน...........................................................วนัที่............เดือน.......................................... พ.ศ. ...................... 
1.1 ชื่อ-นามสกลุ ผูลงทะเบียน........................................................................................................................................... 
1.2 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  

1.3 ชื่อ - นามสกลุ เด็กแรกเกิด เด็กชาย   เด็กหญิง........................................................................................................ 
1.4 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  

2. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ (สําหรับเจาหนาที่) 

 แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) 

 แบบรับรองสถานะของครัวเรอืน (ดร.02)  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง  

 สําเนาสตูิบัตรเด็กแรกเกิด 

 สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาท่ีปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ) 
                 ในกรณีที่สมุดสญูหายใหใชสาํเนาหนา 1 ประวตัิหญิงตั้งครรภพรอมใหเจาหนาทีส่าธารณสุขบันทึกขอมลู และรบัรองสาํเนา 

 สําเนาหนาแรกของสมุดบญัชีเงินฝากของผูที่จะรับเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                 (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 

  หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนท่ีเปนสมาชิกในครัวเรือนทีเ่ปนเจาหนาที่ของรัฐ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบรษิัท หรือผูมีรายไดประจํา) จํานวน...................ใบ 

 สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหนงหรือเอกสารอืน่ใด ของผูรับรอง  
คนที่ 1 และผูรับรองคนท่ี 2 
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