แบบ ดร.02

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
ตารางแสดงจานวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน

ส่วนที่ 1 : ผู้ลงทะเบียน
ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงของผู้ลงทะเบียน

(กรณีต่างด้าวที่มบี ัตรประจาตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มได้
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัวประชาชน

จำนวนสมำชิกของครัวเรือนทั้งหมด
รำยได้รวมของครัวเรือน

ชื่อ นามสกุล

อายุ

ความสัมพันธ์
กับเด็ก

คน (นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย)
บำท/ปี รำยได้เฉลี่ยสมำชิกของครัวเรือน

อาชีพ

รายได้/เดือน

บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ
มี ไม่มี

บำท/คน/ปี

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยชื่อที่ปรำกฏข้ำงต้น เป็ นสมำชิกในครัวเรือนที่ อำศัยอยู่ติดต่อกันมำไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
และสถำนะของครัวเรือนของข้ำพเจ้ำเมื่ อค ำนวณแล้ วมี รำยได้ เฉลี่ ยไม่ เกิน 100,000 บำท ต่อคน ต่ อปี ข้ำพเจ้ำตกลงยิ นยอมให้ เปิ ด เผยข้อ มู ล
ส่วนบุ คคลแก่ หน่ วยงำนของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง และยิ นยอมให้ ห น่วยงำนของรัฐร้องขอ สอบถำม และใช้ข้อ มูลส่ วนบุ คคล ในบัต รประจำตั ว
ประชำชน พร้อ มภำพใบหน้ ำของข้ ำพเจ้ำ หำกข้ อ มู ล ข้ ำงต้ น ไม่ ถู ก ต้อ งตรงควำมเป็ น จริง ข้ ำพเจ้ำ ตกลงยิ น ยอมให้ ระงับ สวัส ดิ ก ำรและ
ประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งคืนเงินที่ได้รับ
ลงชื่อ
ผู้ลงทะเบียน
(................................................................................................)
วันที่ลงทะเบียน........................................................................
หมำยเหตุ : 1) รำยได้ เฉลี่ ย ค ำนวณจำกรำยได้ ร วมของครั ว เรื อ น หำรด้ ว ยจ ำนวนสมำชิ ก ทั้ งหมดของที่ อ ำศั ย อยู่ ในครั ว เรือ นแห่ งนั้ น
โดยนับรวมรำยได้ในรอบปีของสมำชิกทุกคนที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้นติดต่อกันมำไม่น้อยกว่ำ 180 วันในรอบ 1 ปี
ที่ ผ่ ำ นมำ โดยให้ นั บ รวมเด็ ก แรกเกิ ด ด้ ว ย ซึ่ งสมำชิ ก ของครั ว เรื อ นมี ค วำมสั ม พั น ธ์ เป็ น เครื อ ญำติ โดยสำยโลหิ ต หรื อ
อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ หรือด้วยเหตุอื่นตำมกฎหมำย แต่ไม่นับรวมผู้ซึ่งเป็นลูกจ้ำงหรือผู้ซึ่งได้อนุญำตให้อยู่อำศัยด้วย
2) กรณีสมำชิกในครัวเรือนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พนักงำนบริษัท ผู้มีรำยได้ประจำ ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรอง
เงินเดือนของผู้มีรำยได้ประจำ ด้วยทุกคน
3) กรณีสมำชิกในครัวเรือนที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐทุกคน ไม่ต้องมีผู้รับรองสถำนะของครัวเรือน

แบบรับรองสถานะครัวเรือน ตารางแสดงจานวนสมาชิกและรายได้ของครัว

-2ส่วนที่ 2 : ผู้รับรอง
ข้อมูลผู้รับรองคนที่ 1 (กรุณำเขียนตัวบรรจง)
ข้ำพเจ้ำ นำย นำง นำงสำว ...................................................................... นำมสกุล.......................................................................
ประธาน อสม.
รพ.สต.หนองแจ้งน้อย ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่
ตำแหน่ง .................................................................................
สังกัดหน่วยงำน ..........................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................. พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัว อสม.
 รับรอง ผูล้ งทะเบียนอำศัยอยู่ในพื้นที่ของข้ำพเจ้ำ เด็กแรกเกิดอำศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่สมำชิกมีรำยได้เฉลี่ยไม่เกิน
100,000 บำท ต่อคน ต่อปี ตำมที่ผู้ยื่นคำขอแสดงรำยได้ข้ำงต้น
 ไม่รับรอง เนื่องจำก................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................................ผู้รับรองคนที่ 1
(....................................................................................)
ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ต.เสมาใหญ่.
ตำแหน่ง..................................................................................
วันที่..................................................................................

หมายเหตุ : ผู้รับรองคนที่ 1 : อำสำสมั ครพั ฒนำสั ง คมและควำมมั่น คงของมนุษ ย์ อำสำสมัค รสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำนหรือชุมชน
อำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชนเมืองพัทยำ อำสำสมัครสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร คณะกรรมกำรชุมชนของกรุ ง เทพมหำนคร
ซึ่งปฏิบัติงานในหมู่บา้ นหรือชุมชนทีต่ งั้ อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น
กรณีกรุงเทพมหำนคร หำกไม่มีผู้รับรองคนที่ 1 ให้ข้ำรำชกำรที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัตกิ ำรขึ้นไปหรือเทียบเท่ำที่ปฏิบัติหน้ำที่
ในกรุงเทพมหำนครเป็นผู้รับรองได้

ข้อมูลผู้รับรองคนที่ 2 (กรุณำเขียนตัวบรรจง)
ข้ำพเจ้ำ นำย นำง นำงสำว ................................................................... นำมสกุล..........................................................................
กำนัน ต.เสมาใหญ่ /ผู้ใหญ่บ้านหมู่
กรมการปกครอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ตำแหน่ง ...................................................................................
สังกัดหน่วยงำน ......................................................................................
โทรศัพท์.................................................................... พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวกำนันฯ/ผู้ใหญ่บ้าน
 รับรอง ผู้ลงทะเบียนอำศัยอยู่ในพื้นที่ของข้ำพเจ้ำ เด็กแรกเกิดอำศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่สมำชิกมีรำยได้เฉลี่ยไม่เกิน
100,000 บำท ต่อคน ต่อปี ตำมที่ผู้ยื่นคำขอแสดงรำยได้ข้ำงต้น
 ไม่รับรอง เนื่องจำก..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................................................ผู้รับรองคนที่ 2
(................................................................................)
กำนัน ต.เสมาใหญ่ / ผู้ใหญ่บ้านหมู่
ตำแหน่ง..............................................................................
วันที่..............................................................................

หมายเหตุ : ผู้รับรองคนที่ 2 : ประธำนอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล ประธำนชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน
ข้ำรำชกำรสถำนบริกำรสำธำรณสุขในระดับตำบล ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป
หรือเทียบเท่ำ ทีป่ ฏิบัตหิ น้าที่ในท้องทีห่ รือท้องถิ่นแห่งนั้น (ต้องมิใช่ขา้ ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย
ในการรับลงทะเบียน)

ส่วนที่ 3 : การปิดประกาศ (สาหรับหน่วยงานรับลงทะเบียน)
เด็กหญิง/เด็กชำย/นำย/นำงสำว..............................................................................................................................................
เป็นผู้ปกครองทีม่ ีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด ทีไ่ ด้ปิดประกำศ 15 วันแล้ว
อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ลงวันที่........................................ลำดับที่...............
ตำมประกำศ (ชื่อ อปท.)..........................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................................................... เจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียน
(.......................................................................................)
วันที่ ...................................................................................

แบบรับรองสถานะครัวเรือน ตารางแสดงจานวนสมาชิกและรายได้ของครัว

แบบ ดร.01

แบบคำร้องขอลงทะเบียน
2565
เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมำณ ............
หน่วยงำนรับลงทะเบียนอบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่
เดือน
พ.ศ.
1. ข้อมูลผู้ลงทะเบียน  เป็นผู้ลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
1.1  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง ความสัมพันธ์กับเด็กแรกเกิด ระบุ……………………………………………………
1.2 เด็กชาย เด็กหญิง  นาย นาง นางสาว
1.3 เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
1.4 เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี
1.5 สัญชาติ
1.6 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
อาคาร/ตึก
ชั้น
เลขที่ห้อง
หมู่บ้าน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์บ้าน  -  -  โทรศัพท์มือถือ  -  - 
1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน  ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
อาคาร/ตึก
ชั้น
เลขที่ห้อง
หมู่บ้าน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์บ้าน  -  -  โทรศัพท์มือถือ  -  - 
1.8 อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพ ระบุ
1.9 การศึกษา  ไม่ได้รับการศึกษา  กาลังศึกษา
 จบการศึกษา (สูงสุด)
2. ข้อมูลเด็ก (ตำมสูติบัตร)
2.1 ชื่อ - นามสกุล เด็กชาย เด็กหญิง
2.2 เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
2.3 เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ข้อมูลมารดา
2.4 เด็กหญิง นาง นางสาว
2.5 เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
2.6 อายุ
ปี
2.7 สัญชาติ
2.8 อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพ ระบุ
2.9 การศึกษา  ไม่ได้รับการศึกษา  กาลังศึกษา
 จบการศึกษา (สูงสุด)
ข้อมูลบิดา
 ไม่ปรากฏบิดา
2.10 เด็กชาย  นาย
2.11 เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
2.12 อายุ
ปี
2.13 สัญชาติ
2.14 อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพ ระบุ
2.15 การศึกษา  ไม่ได้รับการศึกษา  กาลังศึกษา
 จบการศึกษา (สูงสุด)
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3. ช่องทำงกำรรับเงินอุดหนุน (เลือกเพียง 1 ธนำคำร)
 ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  ธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  ธนาคารออมสิน ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
4. ยื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียน ดังนี้ (สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
 4.1 แบบคาร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 4.2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4.4 สาเนาสูติบตั รเด็กแรกเกิด
 4.5 สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์)
ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้สาเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูล และรับรองสาเนา
 4.6 สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
 4.7 หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายได้ประจาเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) จานวน.....................ใบ
 4.8 สาเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตาแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1
และผูร้ ับรองคนที่ 2
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารที่ไ ด้ยื่นนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าแก่ ห น่ว ยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง ยิน ยอมให้ น าข้อมู ล ในบัต รประจาตั วประชาชนพร้อ มภาพใบหน้ าของข้ าพเจ้าไปใช้ เพื่ อ
ตรวจสอบสถานะบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทางการเงินและทรัพย์สิน หากข้อความและเอกสารที่ยื่นเรื่องนี้เป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินในส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ หรือยินยอมให้หักจากสวัสดิการอื่น หรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าได้
ในการนี้ข้าพเจ้ายินดีรับข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กผ่านช่องทางต่าง ๆ
(ลงชื่อ).....................................................................ผูล้ งทะเบียน
(.......................................................................................)
วันที่ลงทะเบียน...................................................................................

(ลงชื่อ)....................................................................ผูร้ ับลงทะเบียน
(............................................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................................
วันที่ลงทะเบียน.................................................................................
..............................................................................................ตัดตามรอยปรุ........................................................................................................

หมำยเหตุ : สำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ นที่............เดือน.......................................... พ.ศ. ......................
1. หน่วยงำนรับลงทะเบียน...........................................................วั
1.1 ชื่อ-นำมสกุล ผู้ลงทะเบียน...........................................................................................................................................
1.2 เลขประจำตัวประชำชน  -  -  -  - 
1.3 ชื่อ - นำมสกุล เด็กแรกเกิด เด็กชาย เด็กหญิง........................................................................................................
1.4 เลขประจำตัวประชำชน  -  -  -  - 
2. ยื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียน ดังนี้ (สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
 แบบคาร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์)
ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้สาเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขบันทึกข้อมูล และรับรองสาเนา
 สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนทีเ่ ป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท หรือผู้มีรายได้ประจา) จานวน...................ใบ
 สาเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตาแหน่งหรือเอกสารอืน่ ใด ของผู้รับรอง
คนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง
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เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
)
.

