แบบ ดร.01

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเ์ งินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานรับลงทะเบียน
วันที่
เดือน

พ.ศ.

1. ประเภทผู้ลงทะเบียน (เลือกเพียง ประเภท)
1.1  หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็ก
 ลงทะเบียนขณะตั้งครรภ์ กำหนดคลอด
จำนวนบุตร
คน
 ลงทะเบียนหลังคลอด วัน เดือน ปีเกิดเด็ก
จำนวนบุตร
คน
สถานภาพการสมรส
 โสด
 สมรสอยู่ด้วยกัน
 สมรสแยกกันอยู่
 หม้ำย คู่สมรสเสียชีวิต
 หม้ำยหย่ำร้ำง
 อยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส
1.2  บิดาของเด็กที่มีสัญชาติไทย หรือผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทย โดยเกี่ยวข้องเป็น
กับเด็ก (ระบุความสัมพันธ์)
และมีผู้รับรองในแบบ ดร.02 ลงทะเบียนภายหลังเด็กเกิดแล้วเนื่องจาก (ต้องระบุ)
 มำรดำต่ำงด้ำว
 มำรดำเป็นบุคคลไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร์
 มำรดำเสียชีวิต
 มำรดำต้องโทษในเรือนจำ
 มำรดำทอดทิ้ง
 มำรดำพิกำรไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
2. ข้อมูลผู้ลงทะเบียน  เป็นผู้ลงทะเบียนตำมโครงกำรเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ  เป็นผู้ประกันตน
2.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียน
เด็กชำย เด็กหญิง  นำย นำง นำงสำว
2.2 เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
อำยุ
2.3 เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
2.4 ศาสนา
 พุทธ
 คริสต์
 อิสลำม
 อื่นๆ (ระบุ)
2.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้ำนเลขที่
หมู่ที่ อำคำร/ตึก
ชั้น
เลขที่ห้อง
หมู่บ้ำน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์บ้ำน  -  -  โทรศัพท์มือถือ  -  - 
2.6 ที่อยู่ปัจจุบัน  ใช้ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
บ้ำนเลขที่
หมู่ที่ อำคำร/ตึก
ชั้น
เลขที่ห้อง
หมู่บ้ำน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์บ้ำน  -  -  โทรศัพท์มือถือ  -  - 
2.7 การศึกษา
ไม่ได้รับกำรศึกษำ
กำลังศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กศน.
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
จบกำรศึกษำ (สูงสุด)
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กศน.
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
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2.8 อาชีพ (เลือกเพียงอาชีพหลัก 1 อาชีพ)
 ไม่ได้ประกอบอำชีพ
 ไม่มีอำชีพ (ว่ำงงำน)  แม่บ้ำน เลี้ยงบุตรอยู่บ้ำน
 นักเรียน
 นักศึกษำ
 ประกอบอำชีพ
 เกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนำ ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น
 ส่วนตัว เช่น เปิดร้ำนเสริมสวย ช่ำงตัดผม นวดแผนโบรำณ รับซื้อของเก่ำ เก็บของเก่ำ เป็นต้น
 รับจ้ำง เช่น กรรมกร คนงำนก่อสร้ำง พนักงำนทำควำมสะอำด รับจ้ำงกรีดยำง ครูสอนศำสนำ ผูช้ ่วยพยำบำล เป็นต้น
 ค้ำขำย
3. ข้อมูลเด็ก (ตามสูติบัตร)
3.1 สำนักทะเบียน
3.2 เลขประจำตัวประชำชน  -  -  -  - 
3.3 ชื่อ - นำมสกุล เด็กชำย เด็กหญิง
3.4 สถำนที่เกิด
3.5 เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
กรณีเป็นเด็กแฝดให้กรอกข้อมูล ตามข้อ 3.6 – 3.13 ตามลาดับ
แฝดคนที่ 2 3.6 เลขประจำตัวประชำชน  -  -  -  - 
3.7 ชื่อ - นำมสกุล เด็กชำย เด็กหญิง
3.8 สถำนที่เกิด
3.9 เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
แฝดคนที่ 3 3.10 เลขประจำตัวประชำชน  -  -  -  - 
3.11 ชื่อ - นำมสกุล เด็กชำย เด็กหญิง
3.12 สถำนที่เกิด
3.13 เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
4. ข้อมูลมารดา  เป็นผูล้ งทะเบียนตำมโครงกำรเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ  เป็นผู้ประกันตน
3.14 ชื่อ-นำมสกุล เด็กหญิง นำง นำงสำว
3.15 เลขประจำตัวประชำชน  -  -  -  - 
3.16 อำยุ.......ปี
3.17 สัญชำติ................
3.18 กำรศึกษำ
ไม่ได้รับกำรศึกษำ
กำลังศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กศน.
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
จบกำรศึกษำ (สูงสุด)
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กศน.
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
3.19 อำชีพ (เลือกเพียงอำชีพหลัก 1 อำชีพ)
 ไม่ได้ประกอบอำชีพ
 ไม่มีอำชีพ (ว่ำงงำน)
 แม่บ้ำน เลี้ยงบุตรอยู่บ้ำน  นักเรียน
 นักศึกษำ
 ประกอบอำชีพ
 เกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนำ ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น
 ส่วนตัว เช่น เปิดร้ำนเสริมสวย ช่ำงตัดผม นวดแผนโบรำณ รับซื้อของเก่ำ เก็บของเก่ำ เป็นต้น
 รับจ้ำง เช่น กรรมกร คนงำนก่อสร้ำง พนักงำนทำควำมสะอำด รับจ้ำงกรีดยำง ครูสอนศำสนำ ผู้ช่วยพยำบำล เป็นต้น
 ค้ำขำย
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 เป็นผูล้ งทะเบียนตำมโครงกำรเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ  เป็นผู้ประกันตน
 ไม่ปรำกฏบิดำ
3.20 บิดำชื่อ – นำมสกุล  เด็กชำย  นำย
3.21 เลขประจำตัวประชำชน ----
3.22 อำยุ
ปี
3.23 สัญชำติ
3.24 กำรศึกษำ
ไม่ได้รับกำรศึกษำ
กำลังศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กศน.
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
จบกำรศึกษำ (สูงสุด)
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กศน.
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
3.25 อำชีพ (เลือกเพียงอำชีพหลัก 1 อำชีพ)
 ไม่ได้ประกอบอำชีพ
 ไม่มีอำชีพ (ว่ำงงำน)
 แม่บ้ำน เลี้ยงบุตรอยู่บ้ำน  นักเรียน
 นักศึกษำ
 ประกอบอำชีพ
 เกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนำ ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น
 ส่วนตัว เช่น เปิดร้ำนเสริมสวย ช่ำงตัดผม นวดแผนโบรำณ รับซื้อของเก่ำ เก็บของเก่ำ เป็นต้น
 รับจ้ำง เช่น กรรมกร คนงำนก่อสร้ำง พนักงำนทำควำมสะอำด รับจ้ำงกรีดยำง ครูสอนศำสนำ
ผู้ช่วยพยำบำล เป็นต้น
 ค้ำขำย
6. ช่องทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( เลือกเพียง 1 ธนาคาร)
**หมายเหตุ ประเภทบัญชีที่สำมำรถใช้ในกำรโอนเงินอุดหนุน ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เงินฝำกเผื่อเรียก
กระแสรำยวัน (บัญชีฝำกประจำ ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์ที่มีเงือ่ นไข ไม่สำมำรถใช้รับเงินอุดหนุนได้)
 ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือกระแสรำยวัน เท่ำนั้น
5. ข้อมูลบิดา

เลขที่บัญชี  -  -  -  ชื่อบัญชี.................................................................................
ประจาตัวประชาชนเจ้าของบัญชี  -  -  -  - 
 ธนาคารออมสิน ประเภทบัญชีเงินฝำกเผื่อเรียก หรือกระแสรำยวัน เท่ำนั้น
เลขที่บัญชี  -  -  -  ชื่อบัญชี......................................................................
เลขประจาตัวประชาชนเจ้าของบัญชี  -  -  -  - 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือกระแสรำยวัน เท่ำนั้น
เลขที่บัญชี  -  -  -  -  ชื่อบัญชี..................................................................
เลขประจาตัวประชาชนเจ้าของบัญชี  -  -  -  - 
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 ธนาคารผูกพร้อมเพย์ PromptPay
 บมจ. ธนำคำรกรุงไทย
 บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
 บจก. ธนำคำรออมสิน
 บมจ. ธนำคำรทหำรไทย
 บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์
 บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ

 บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
 บจก. ธนำคำรสแตนดำร์ด ชำร์เตอร์ด
 บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน
 บมจ. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
 บมจ. ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์
 บมจ. ธนำคำรทิสโก้

 บมจ. ธนำคำรธนชำต
 บจก. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
 บจก. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร

เลขที่บัญชี  -  -  -  - 
เลขประจาตัวประชาชนเจ้าของบัญชี  -  -  -  - 

**หมายเหตุ สำหรับผู้ทผี่ ูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชำชนของเจ้ำของบัญชีเท่ำนั้น
7. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
 แบบรับรองสถำนะของครัวเรือน (ดร.02)
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของหญิงตั้งครรภ์/มำรดำ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดำเด็กหรือผู้ปกครอง (กรณีลงทะเบียนแทน)
 สำเนำเอกสำรกำรฝำกครรภ์ หรือ สำเนำสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก หน้ำ 1
 สำเนำสูติบัตรเด็ก 1 ฉบับ (ยืน่ หลังคลอด)
 สำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีธนำคำร
 สำเนำเอกสำรยืนยันสถำนะของมำรดำเด็กแล้วแต่กรณี ที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ (กรณีมำรดำเด็กเป็นบุคคลต่ำงด้ำว
หรือเป็นบุคคลไร้สถำนะทำงทะเบียนรำษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดำของเด็กตำมสูติบัตรผู้มคี ณ
ุ สมบัติซึ่งมีสัญชำติไทย
ลงทะเบียนแทน)
 สำเนำบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ อควำมและเอกสำรที่ ได้ยื่ นนี้ เป็ น ควำมจริงทุ กประกำร และยิน ยอมให้ต รวจสอบสถำนะบุ คคลใน
ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ ข้อมูลทำงกำรเงินและทรัพย์สิน หำกข้อควำมและเอกสำรที่ยื่นเรื่องนี้เป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมคืน เงิน
ในส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ์ หรือยินยอมให้หักจำกสวัสดิกำรอื่น หรือหักจำกบั ญชีเงินฝำกธนำคำรของข้ำพเจ้ำได้ ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำ
ยินดีรับข้อมูลข่ำวสำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพของแม่และเด็กผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
(ลงชื่อ).....................................................................ผูล้ งทะเบียน (ลงชื่อ)....................................................................ผูร้ ับลงทะเบียน
(.............................................................................)
(.........................................................................)
วันที่ลงทะเบียน......................................................................
ตำแหน่ง..........................................................................
วันที่ลงทะเบียน...............................................................
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