
 
 
 

 

 

แบบลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(เด็กท่ีเกิดระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

 

เขียนท่ี....................................................................... 
วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ............................. 

สวนท่ี 1 ขอมูลหญิงต้ังครรภ/มารดา (ผูลงทะเบียน) 
ขาพเจา (นาง/นางสาว).........................................................................................อายุ...................................................ป 

วัน เดือน ปเกิด...........................................อาชีพ............................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน 
วันออกบัตร...................................................วันหมดอาย.ุ................................................................................................................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  บานเลขท่ี..................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพท.....................................................โทรศัพทมือถือ.................................................................................................................. 

ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี............................หมูท่ี........................หมูบาน.................................ตรอก/ซอย........................................... 
ถนน...................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท....................................................โทรศัพทมือถือ........................................................................ 

ลงทะเบียนระหวางตั้งครรภ   อายุครรภ....................สัปดาห  กําหนดคลอดบุตร เดือน......................ป พ.ศ....................... 
จํานวนทารกในครรภ.................สถานท่ีฝากครรภ.................................................................................................................. 
ลงทะเบียนหลังคลอด วัน/เดือน/ปเกิด ของเด็ก ...................................................... อายุ ........................................... เดือน 

 

 ขอมูลบิดาของเด็ก (กรณีมารดาเด็กเปนบุคคลตางดาว หรือเปนบุคคลไรสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือเสียชีวิต 
อนุโลมใหบิดาของเด็กตามสูติบัตรผูมีคุณสมบัติซึ่งมีสัญชาติไทย ลงทะเบียนแทน) 
  ช่ือ (นาย)..........................................................................นามสกุล.....................................................................................  
เลขประจําตัวประชาชน 
ย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี ้
          แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.02)  
          สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ/มารดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาเด็ก (กรณีลงทะเบียนแทน) 

 สําเนาเอกสารการฝากครรภ หรือ สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หนา 1   
 สําเนาสูติบัตรเด็ก 1 ฉบับ (ยื่นหลังคลอด) 
 สําเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแลวแตกรณี ท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ (กรณมีารดาเด็กเปนบุคคลตางดาว 
หรือเปนบุคคลไรสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือเสียชีวิต อนุโลมใหบิดาของเด็กตามสูติบัตรผูมีคุณสมบัติซึ่งมีสัญชาติไทย 
ลงทะเบียนแทน) 

ขาพเจามีความประสงคจะขอรับเงิน (เลือกเพียงขอเดียว) ดังน้ี   
                    
 

 รับเงินผานบัญชีธนาคาร                       เลขท่ีบัญชี   สาขา          . 
 ช่ือบัญชี       ประเภทบัญชี            . 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารท่ีไดย่ืนนี้เปนความจริงทุกประการ และเปนผูอยูใน ครัวเรือนยากจนและ

ครัวเรือนท่ีเสี่ยงตอความยากจน ท่ีมีรายได เฉลี่ยตํ่ากวา 3,000 บาท ตอคน ตอเดือน หรือตํ่ากวา 36,000 บาท ตอคน ตอป  
และไมเปนผูไดรับสิทธิ์เงินสงเคราะหบุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือสวัสดิการขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไมอยูใน
ความดูแลของหนวยงานของรัฐ  เชน บานพักเด็กและครอบครัว หรือสถานสงเคราะหของรัฐ รวมท้ังขาพเจาไมเคยไดรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรายนี้มากอน หากขอความและเอกสารท่ีย่ืนเร่ืองนี้เปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหดําเนินการ
ตามกฎหมาย ในการนี้ ขาพเจายินดีรับขอมูลขาวสารเพ่ือสงเสริมสุขภาพของแมและเด็ก ผานชองทางตาง ๆ  

 
 (ลงช่ือ) ......................................................................................ผูขอรับสิทธ์ิ 

 (......................................................................................)                                        
วันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ. ..................... 
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สวนท่ี 2  สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูบันทึก 

ขอมูลการเกิดของเด็ก  (บันทึกภายหลังเมื่อเด็กเกิดแลว) 

ช่ือ-นามสกุล (ด.ช./ด.ญ.).................................................................................................................................................................... 

วัน เดือน ปเกิด.................................................................................................................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน   

ตามใบสูติบัตรเลขท่ี............................ออกใหโดย................................เมื่อวันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ.................... 

คลอด ณ.............................................................................................................................................................................................. 

ผูเลี้ยงดูเด็กในชวง 0-1 ป 

มารดาเลี้ยงดูเด็กเอง               

 

ใหผูอ่ืนเลี้ยงดู  ช่ือ-สกุล (ระบุ)..............................................................................เก่ียวของเปน……….............……………… 

ท่ีอยูของเด็ก 

อยูท่ีเดียวกับมารดา 

         ไมไดอยูกับมารดา (ระบุท่ีอยู)  

บานเลขท่ี...................หมูท่ี...................หมูบาน...........................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................

ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.................................

โทรศัพท....................................................โทรศัพทมือถือ................................................................................................................... 

 
 
 
 

  (ลงช่ือ) .................................................................................................ผูรับลงทะเบียน 

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

    ตําแหนง................................................................................... .............. 

         วันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ. ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
แบบรบัรองสถานะของครัวเรือน 

 

เขียนท่ี................................................................. 
 

ผูรับรองคนท่ี 1   ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหนง................................................................ 

สังกัดหนวยงาน..................................................................................................วันเดือนปเกิด...........................................อายุ....................ป 

เลขประจําตัวประชาชน  

ออกใหโดย.............................................................วันออกบัตร..................................................วันหมดอายุ......................................................

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...................ถนน.......................................ตําบล/แขวง....................................................

อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท......................................................... 
 

ผูรับรองคนท่ี 2    ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................ตําแหนง............................................................... 

สังกัดหนวยงาน.....................................................................................................วันเดือนปเกิด...........................................อายุ....................ป 

เลขประจําตัวประชาชน  

ออกใหโดย.................................................................วันออกบัตร.................................................วันหมดอายุ...................................................

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...................ถนน..........................................ตําบล/แขวง..................................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท........................................................ 

ขอรับรองวา (นาง/นางสาว /นาย )............................................................................เปนหญิงต้ังครรภ /มารดา /บิดา         

(โดยอนุโลมตามหลักเกณฑการลงทะเบียน)  ท่ีอยูในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนท่ีเสี่ยงตอความยากจนจริง มีรายได เฉลี่ย ตํ่ากวา 

3,000 บาท ตอคน ตอเดือน หรือ ตํ่ากวา  36,000 บาท ตอคน ตอป  (รายไดรวมของสมาชิกท้ังหมดในครัวเรือน หารดวยจํานวน

สมาชิกท้ังหมดของครัวเรือนซ่ึงรวมเด็กแรกเกิดดวย) 
 

(ลงช่ือ)....................................................................ผูรับรองคนท่ี 1  (ลงช่ือ) ...................................................................ผูรับรองคนท่ี 2 
 (..................................................................)        (.....................................................................) 

ตําแหนง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน.           ตําแหนง   กํานัน  หรือ  ผูใหญบาน  หมูท่ี   
วันท่ี................/........................./.......................           วันท่ี................../............................/......................... 

 

ผูรับรองคนท่ี 1 ผูรับรองคนท่ี 2 ขอมลูสถานะของครัวเรือน 
- กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการ
ชุมชน  หรือหัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมประจําสํานักงานเขต 
  
 - เมืองพัทยา : ประธานชุมชน  หรือ    
อาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา 
 
 - เทศบาล  หรือ อบต. : อาสาสมัครพัฒนา
สังคมแล ะความมั่นคงของมนุษย  (อพม.)  
หรืออาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบาน  
(อสม.) 
 
- บานพักเด็กและครอบครัว หรือ สถาน
สงเคราะหของรัฐ : เจาหนาท่ีบานพักเด็ก
และครอบครัว หรือเจาหนาท่ีสถานสงเคราะห 

- กรุงเทพมหานคร : ผูอํานวยการเขต  
หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
- เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือ  
รองปลัดเมืองพัทยาท่ีไดรับมอบหมาย  
 
- เทศบาล หรือ อบต. : ปลัดเทศบาล หรือปลัด 
อบต.  หรือผูท่ี ปลัดมอบหมาย หรือ กํานัน 
หรือผูใหญบาน  
 
 
- บานพักเด็กและครอบครัว หรือ สถาน
สงเคราะหของรัฐ : หัวหนาบานพักเด็กและ
ครอบครัว หรือผูปกครองสถานสงเคราะห 

 ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง ไดแก ในครอบครัว
มีคนพิการ หรือผูสูงอายุ หรือเด็กอายุต่ํากวา  
15 ป หรือคนวางงาน  อายุ 15 - 65 ป หรือเปน
พอแมเลี้ยงเดี่ยว 
 สภาพบานชํารุดทรุดโทรม ทําจากวัสดุ
พ้ืนบาน เชน ไมไผ  ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช 
หรืออยูบานเชา 
 ไมมีรถยนตสวนบุคคล รถปกอัพ 
รถบรรทุกเล็ก รถตู 
 เปนเกษตรกรท่ีมีท่ีดินทํากินไมเกิน 1 ไร 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................. 
 
หมายเหตุ ตองมีขอมูลประกอบสถานะของ  
  ครัวเรือน  อยางนอย 1 ขอ 
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-2- 
 

การปดประกาศ 

ไดปดประกาศ 15 วันแลวตามประกาศ................................................เลขท่ี...........................ลงวันท่ี................................................ 

     ไม ไมมีผูคัดคาน  

มีผูคัดคาน เน่ืองจาก........................................................................................................................................................... 

กรณีมีผูคัดคานไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา........................................................................................... 

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

 

ผลการพิจารณา 

มีสิทธ์ิไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

           ไมมีสิทธ์ิไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เน่ืองจาก .......................................................................................... 

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

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

 
 
 

(ลงช่ือ).........................................................................ผูรับลงทะเบียน 

           (นางจุฑามาศ  เปาะทอง) 

ตําแหนง           ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

วันท่ี ................./........................................./.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


