
แบบคํารองขอลงทะเบียน 
เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ปงบประมาณ ............ 

หนวยงานรับลงทะเบียน 
วันที ่      เดือน    พ.ศ. 

1. ขอมูลผูลงทะเบียน   เปนผูลงทะเบียนตามโครงการเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ
1.1  บิดา    มารดา     ผูปกครอง ความสมัพันธกับเด็กแรกเกิด    ระบุ…………………………………………………… 
1.2 เด็กชาย   เด็กหญิง    นาย นาง นางสาว 
1.3 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
1.4 เกิดเมื่อวันท่ี          เดือน                    พ.ศ.                      อายุ     ป 
1.5 สัญชาต ิ
1.6 ที่อยูตามทะเบียนบาน  

 บานเลขท่ี หมูที่ อาคาร/ตึก  ช้ัน เลขท่ีหอง  หมูบาน 
 ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง 
 อําเภอ/เขต          จังหวัด           รหัสไปรษณีย   

     โทรศัพทบาน  -  -   โทรศพัทมือถือ   -  -    
1.7 ที่อยูปจจุบัน   ใชที่อยูตามทะเบียนบาน 

 บานเลขท่ี หมูที่ อาคาร/ตึก  ช้ัน เลขท่ีหอง  หมูบาน 
 ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง 
 อําเภอ/เขต            จังหวัด           รหัสไปรษณีย   

     โทรศัพทบาน  -  -   โทรศพัทมือถือ   -  -   
1.8 อาชีพ       ไมไดประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพ   ระบุ 
 1.9 การศึกษา  ไมไดรับการศึกษา     กําลังศึกษา 

  จบการศึกษา (สูงสุด) 
2. ขอมูลเด็ก (ตามสูติบัตร)

2.1 ช่ือ - นามสกุล เด็กชาย   เด็กหญิง   
2.2 เลขประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  
2.3 เกิดเม่ือวันท่ี  เดือน    พ.ศ.  

ขอมูลมารดา 
2.4 เด็กหญิง นาง นางสาว   
2.5 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
2.6 อาย ุ             ป                        2.7 สัญชาต ิ
2.8 อาชีพ       ไมไดประกอบอาชีพ   ประกอบอาชีพ   ระบุ  
2.9 การศึกษา  ไมไดรับการศึกษา      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) 

แบบ ดร.01 
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3. ชองทางการรับเงินอุดหนุน (เลือกเพียง 1 ธนาคาร)
     ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย   ธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทบัญชี ออมทรัพย   ธนาคารออมสิน  ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรยีก  

 ช่ือบัญช ี                                         เลขท่ีบัญช ี
4. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ (สําหรับเจาหนาท่ี)

4.1 แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)
4.2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
4.4 สําเนาสูติบตัรเด็กแรกเกิด
4.5 สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ)

 ในกรณีที่สมุดสูญหายใหใชสําเนาหนา 1 ประวตัิหญิงตั้งครรภพรอมใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขบนัทึกขอมลู และรับรองสําเนา 
4.6 สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผูที่จะรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ
     (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 
4.7 หนังสือรับรองรายไดหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายไดประจําเปนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) จํานวน.....................ใบ 
4.8 สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการเจาหนาท่ีของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตาํแหนงหรือเอกสารอ่ืนใด ของผูรับรองคนท่ี 1

และผูรับรองคนท่ี 2 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารท่ีไดยื่นน้ีเปนความจริงทุกประการ และยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ขาพเจาแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ยินยอมใหนําขอมูลในบัตรประจําตัวประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใชเพื่อ
ตรวจสอบสถานะบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลทางการเงินและทรัพยสิน หากขอความและเอกสารท่ียื่นเรื่องน้ีเปนเท็จ 
ขาพเจายินยอมคืนเงินในสวนท่ีรับไปโดยไมมีสิทธิ หรือยินยอมใหหักจากสวัสดิการอื่น หรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจาได 
ในการน้ีขาพเจายินดีรับขอมูลขาวสารเพ่ือสงเสริมสุขภาพของแมและเด็กผานชองทางตาง ๆ 

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

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

..............................................................................................ตัดตามรอยปรุ........................................................................................................

หมายเหตุ : สําหรับเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนนุเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
1. หนวยงานรับลงทะเบียน...........................................................วนัท่ี............เดือน.......................................... พ.ศ. ......................

1.1 ชื่อ-นามสกลุ ผูลงทะเบียน........................................................................................................................................... 
1.2 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
1.3 ชื่อ - นามสกลุ เด็กแรกเกิด เด็กชาย   เด็กหญิง........................................................................................................ 
1.4 เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  

2. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ (สําหรับเจาหนาท่ี)
แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)
แบบรับรองสถานะของครัวเรอืน (ดร.02)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
สําเนาสตูิบัตรเด็กแรกเกิด
สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (เฉพาะหนาที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ)
ในกรณีที่สมุดสญูหายใหใชสาํเนาหนา 1 ประวตัิหญิงต้ังครรภพรอมใหเจาหนาทีส่าธารณสุขบันทึกขอมลู และรบัรองสาํเนา
สําเนาหนาแรกของสมุดบญัชีเงินฝากของผูที่จะรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร)
หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนท่ีเปนสมาชิกในครัวเรือนทีเ่ปนเจาหนาท่ีของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท หรือผูมีรายไดประจํา) จํานวน...................ใบ 
สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหนงหรือเอกสารอ่ืนใด ของผูรับรอง
คนท่ี 1 และผูรับรองคนท่ี 2

 (ลงช่ือ)   เจาหนาท่ีรับลงทะเบียน 
 (   ) 



แบบรับรองสถานะครัวเรือน ตารางแสดงจํานวนสมาชิกและรายไดของครัว

 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 
ตารางแสดงจํานวนสมาชิกและรายไดของครัวเรือน 

 

ลําดับ 
ที่ เลขประจาํตัวประชาชน  ชื่อ นามสกุล อายุ  ความสัมพันธ 

 กับเด็ก  อาชีพ รายได/เดือน 
 บัตรสวัสดิการ 

แหงรัฐ 
  ม ี ไมมี 

จํานวนสมาชิกของครัวเรือนท้ังหมด   คน (นับรวมเด็กแรกเกิดดวย) 
รายไดรวมของครัวเรือน   บาท/ป    รายไดเฉลี่ยสมาชิกของครัวเรือน  บาท/คน/ป 

ขาพเจาขอรับรองวารายชื่อท่ีปรากฏขางตน เปนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยูติดตอกันมาไมนอยกวา 180 วัน ในรอบ 1 ปที่ผานมา     
และสถานะของครัวเรือนของขาพเจาเมื่อคํานวณแลวมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ขาพเจาตกลงยินยอมใหเปดเผยขอมูล       
สวนบุคคลแกหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ และยินยอมใหหนวยงานของรัฐรองขอ  สอบถาม และใชขอมูลสวนบุคคล ในบัตรประจําตัว
ประชาชน พรอมภาพใบหนาของขาพเจา หากขอมูลขางตนไมถูกตองตรงความเปนจริง ขาพเจาตกลงยินยอมใหระงับสวัสดิการและ    
ประโยชนอ่ืน ๆ รวมทั้งคืนเงินที่ไดรับ 

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

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

หมายเหตุ : 1)  รายไดเฉลี่ยคํานวณจากรายไดรวมของครัวเรือน หารดวยจํานวนสมาชิกทั้งหมดของที่อาศัยอยูในครัวเรือนแหงนั้น 
โดยนับรวมรายไดในรอบปของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนแหงน้ันติดตอกันมาไมนอยกวา 180 วันในรอบ 1 ป         
ที่ผานมา โดยใหนับรวมเด็กแรกเกิดดวย ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนมีความสัมพันธเปนเครือญาติโดยสายโลหิต  หรือ          
อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา หรือดวยเหตุอื่นตามกฎหมาย แตไมนับรวมผูซึ่งเปนลูกจางหรือผูซึ่งไดอนุญาตใหอยูอาศัยดวย 

2) กรณีสมาชิกในครัวเรือนเปนเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานบริษัท ผูมีรายไดประจํา ใหแนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรอง
เงินเดือนของผูมีรายไดประจํา ดวยทุกคน

3) กรณีสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐทุกคน ไมตองมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน

 สวนท่ี 1 : ผูลงทะเบียน 
   ขอมูลสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยูจริงของผูลงทะเบียน 

 (กรณีตางดาวที่มบีัตรประจําตัวซ่ึงไมมีสัญชาติไทย) สามารถกรอกขอมูลตามแบบฟอรมได 

แบบ ดร.02 



แบบรับรองสถานะครัวเรือน ตารางแสดงจํานวนสมาชิกและรายไดของครัว
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ขอมูลผูรับรองคนท่ี 1    (กรุณาเขยีนตัวบรรจง) 

ขาพเจา นาย นาง นางสาว ...................................................................... นามสกุล....................................................................... 
ตําแหนง ................................................................................. สังกัดหนวยงาน ..........................................................................................  
โทรศัพท.................................................................................. 

  รับรอง ผูลงทะเบียนอาศัยอยูในพื้นท่ีของขาพเจา เด็กแรกเกิดอาศัยอยูกับผูปกครองในครัวเรือนท่ีสมาชิกมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 
   100,000 บาท ตอคน ตอป ตามท่ีผูยื่นคําขอแสดงรายไดขางตน 

  ไมรับรอง เนื่องจาก.......................................................................................................... ...................................................................... 
 ....................................................................................................... ........................................................................................................ 

(ลงชื่อ).....................................................................................ผูรับรองคนท่ี 1 
 (....................................................................................) 

ตําแหนง.................................................................................. 
 วันท่ี.................................................................................. 

หมายเหตุ : ผูรับรองคนที่ 1 : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหรือชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งปฏบิัติงานในหมูบานหรือชุมชนทีต่ัง้อยูในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงน้ัน  
กรณีกรุงเทพมหานคร หากไมมีผูรับรองคนที่ 1  ใหขาราชการท่ีดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัตกิารขึ้นไปหรือเทียบเทาที่ปฏบิัติหนาที่    
ในกรุงเทพมหานครเปนผูรับรองได 

 ขอมูลผูรับรองคนท่ี 2    (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

ขาพเจา นาย นาง นางสาว ................................................................... นามสกลุ.......................................................................... 
ตําแหนง ................................................................................... สังกัดหนวยงาน ...................................................................................... 
โทรศัพท.................................................................... 

        รับรอง ผูลงทะเบียนอาศัยอยูในพื้นท่ีขาพเจา เด็กแรกเกิดอาศัยอยูกับผูปกครองในครัวเรือนท่ีมีรายไดไมเกิน 100,000 บาท ตอ ตอป 
ตามท่ีผูยื่นคําขอแสดงรายไดขางตน 

  ไมรับรอง เนื่องจาก.......................................................................................................... .................................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................................................................ 

(ลงชื่อ)..................................................................................ผูรับรองคนท่ี 2 
 (................................................................................) 

ตําแหนง.............................................................................. 
 วันท่ี.............................................................................. 

หมายเหตุ : ผูรับรองคนที่ 2 :  ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประจําตําบล ประธานชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
  ขาราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตําบล ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการข้ึนไป   
หรือเทียบเทา ทีป่ฏบิัตหินาที่ในทองทีห่รือทองถ่ินแหงน้ัน (ตองมิใชขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ที่ไดรับมอบหมาย 
ในการรับลงทะเบียน) 

สวนที่ 3 : การปดประกาศ (สาํหรับหนวยงานรับลงทะเบียน) 
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว.............................................................................................................................................. 
เปนผูปกครองท่ีมีสิทธริับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ท่ีไดปดประกาศ 15 วันแลว 
ตามประกาศ (ช่ือ อปท.).......................................................................... ลงวันท่ี........................................ลําดบัท่ี............... 

  (ลงช่ือ) ....................................................................................... เจาหนาที่รับลงทะเบียน 
  (.......................................................................................) 

 วันท่ี ................................................................................... 

สวนที่ 2 : ผูรับรอง 



แบบ ดร.03 

 แบบคํารองขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(กรณีไมมีผูรับรองสถานะของครัวเรือน) 

 วันท่ียื่นคํารอง..............เดือน...................................พ.ศ............. 

เรียน อธิบดีกรมกจิการเด็กและเยาวชน/พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด................................................................ 

ขาพเจา เด็กชาย เด็กหญิง  นาย นาง นางสาว ....................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  

ที่อยูตามทะเบียนบาน 
 บานเลขท่ี หมูที ่ อาคาร/ตึก ช้ัน เลขท่ีหอง  หมูบาน 

    ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง 
 อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย   
  โทรศัพทบาน  -  -    โทรศัพทมือถือ   -  -   

ที่อยูปจจุบัน   ที่อยูตามทะเบียนบาน 
บานเลขท่ี หมูที ่ อาคาร/ตึก ช้ัน เลขท่ีหอง  หมูบาน 
ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย   
โทรศัพทบาน  -  -   โทรศัพทมือถือ   -  -    

มีความประสงคยื่นคํารองเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แตไมมีผูรับรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 
ของระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  วาด วยการจายเงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด  พ .ศ . 2562 จึงขอให 
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณารับรองสถานะ 
ของครัวเรือนของขาพเจา 

ลงช่ือ..............................................................................ผูยื่นคํารอง 
 (..............................................................................) 

 วันท่ี.................................................................... 



ประกาศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) 
เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

    ประจําเดือน................................................ครั้งที.่........... 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหเด็กแรกเกิดสัญชาติไทย 
ที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได
เฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ในอัตราเดือนละ 600 บาท ตอคน ตอเดือน จนมีอายุครบ 6 ป นั้น  

สํานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล.....................................  
ไดดําเนินการรับลงทะเบียนผูขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแลว 
จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน..........ราย รายละเอียด 
ตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี โดยจะปดประกาศเปนระยะเวลา 15 วัน หากไมมีผูคัดคาน ใหถือวาผูมีรายชื่อ
ตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี เปนผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด หากมีผูคัดคานขอใหแจง 
ที.่............................................................................................................................................. ............................. 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ............................................... พ.ศ. .................... 

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

ผูอํานวยการเขต/นายกเมืองพัทยา/นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ......................... 

แบบ ดร.04 



บัญชีแนบทายประกาศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) 

เร่ือง รายช่ือผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …. 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
(ผูมีสิทธิ) 

ชื่อ – สกุล 
(เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ) เดือนที่ไดรับสิทธิ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

(ตัวอยาง) 



แบบคํารองขอคัดคาน 

วันที่................เดือน..................................พ.ศ.................. 
เรื่อง  ขอคัดคานรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบล/นายกเทศมนตรีเทศบาล/นายกเมืองพัทยา/ผูอํานวยการเขต..................................... 

ขาพเจา............................................................................. เลขประจําตัวประชาชน...................................... 
เกิดวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...........อายุ .......... ป สัญชาต.ิ........................เชื้อชาติ...................................... 
อยูบานเลขท่ี....................หมูที่...........ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...............................................................  
ประกอบอาชีพ....................................หมายเลขโทรศัพททีต่ิดตอได....................................................ขอยื่นคํารองขอคัดคาน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ขาพเจาในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ขอคัดคาน เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว...........................  
................................................................................... ซึ่งเปนผูปกครองที่มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ของ ด.ช./ด.ญ. .........................................................................................................................................................................  
ตามประกาศ   (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  ฉบับลงวันที่...........................ลําดับที่............................ 
เนื่องจาก....................................................................................................................................................................... ............ 
......................................................................................................................................................................................... ......... 
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... ........... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 (ลงชื่อ).................................................................................ผูยื่นคํารองขอคัดคาน 
  (...............................................................................) 

แบบ ดร.05 



แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผูรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 วันท่ียื่นคํารอง..............เดือน...................................พ.ศ............ 

สวนที่  1 ขอมูลของผูยื่นคํารอง 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล/นายกเทศมนตรีเทศบาล/นายกเมืองพัทยา/ผูอํานวยการเขต........................................... 

 ขาพเจา เด็กชาย เด็กหญิง  นาย นาง นางสาว ................................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
มีความประสงคยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผูรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ 
เด็กชาย/เด็กหญิง.................................................................................................................................................................................. 
โดยขอเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
จาก เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................... 
เปน เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................... 
เนื่องจาก............................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง 

ลงช่ือ.....................................................................................................................ผูยื่นคํารอง 
      (.....................................................................................................................) 

ลงช่ือ.....................................................................................................................ผูรับคํารอง 
ตําแหนง................................................................................................................ 

หมายเหตุ : ใหแนบ แบบคํารองขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ของผูยื่นขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ 

สวนที่ 2
เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน/พัฒนาสังคมและความม่ันคง

 ของมนุษยจังหวัด........................................................................
  พรอมนีไ้ดแนบ แบบ ดร.01 และ แบบ ดร.02    มาเรียบรอยแลว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

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

 ผอ.สํานักงานเขต/นายก อบต./นายกเทศมนตรีเทศบาล/ 
นายกเมืองพัทยา.............................................................. 
 วันท่ี................................................................................. 

สวนที่  3 การพิจารณาขอเท็จจริง
 ไดพิจารณาขอเท็จจริงตามเหตผุลที่ระบุแลว พบวา

ผูยื่นคํารองเปนผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนได
ตามคํารองขอเปลี่ยนแปลงสทิธิฯ
ผูยื่นคํารองเปนผูไมมีสิทธิรับเงินอุดหนุนได
ตามคํารองขอเปลี่ยนแปลงสทิธิฯ

 ลงช่ือ.....................................................................ผูตรวจสอบ  
  (.....................................................................) 

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน/ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด……………………………….. 

วันท่ี................................................................. 

แบบ ดร.06 



ที่ .....................................        หนวยงาน..................................................
ที่อยู ......................................................... 
วันท่ี ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....... 

เร่ือง  ขอสงขอมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
       ประจําเดือน ........................................................ พ.ศ. ................................ 

เรียน 1. ผูอํานวยการสํานักอนามยั กรุงเทพมหานคร 
2. ผอ.ศูนยบริการสาธารณสุข.................................................................................
3. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด……………………………………………………………………
4. ผอ.สถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี…………………………………………………………..

สิ่งที่สงมาดวย  ขอมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําเดือน .................................................. พ.ศ. ............................ 

ตามที่รัฐบาลไดดําเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อเปนสวัสดิการใหกับ     
เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 มีสัญชาติไทย อาศัยอยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย ในอัตรา 600 บาท ตอคน 
ตอเดือน จนมีอายุครบ 6 ป เพื่อใหผูปกครองนําเด็กเขาสูระบบบริการของรัฐ ใหเด็กไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย นั้น 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน/สํานักงานเขต/สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัด/อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา ขอนําสงขอมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําเดือน ........................................... พ.ศ. ..................  จํานวน ..................... ราย เพื่อติดตามพัฒนาการเด็ก 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

      (......................................................) 
1. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
2. ผูอํานวยการเขต...........................................กรุงเทพมหานคร
3. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด.......................
4. ปลัด อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา............................................

หนวยงาน................................................. 
โทร. ......................................................... 
โทรสาร ................................................... 

แบบ ดร.07 



ขอมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจําเดือน ........................................................ พ.ศ. ........................ 

หนวยงาน .......................................................................................................  จํานวน ........................... ราย 

ลําดับ
ที่ 

รายช่ือผูปกครอง รายช่ือเด็กแรกเกิด ที่อยู เบอรโทรศัพท 


