แบบ ดร.03

(ตัวอย่าง)

เลขที่..........................
แบบใบสาคัญรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจาเดือน....................................... พ.ศ........................
.............(ชื่อส่วนราชการ/หน่วยจ่ายเงิน)...........
วันที่..............เดือน..............……..……พ.ศ……...............
ข้าพเจ้า ....................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
อยู่บ้านเลขที่.....................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................
ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ เด็กหญิง/เด็กชาย...........................................................................
เลขประจาตัวประชาชนเด็ก
เป็นเงิน

บาท (

) ไปถูกต้องแล้ว
(ลงนาม) .................................................................ผู้รับเงิน
(..................................................................)
(ลงนาม) .................................................................ผู้จ่ายเงิน
(...................................................................)
(ลงนาม) .....................................................................พยาน
(......................................................................)
(ลงนาม) .....................................................................พยาน
(......................................................................)

(ตัวอย่าง)

แบบ ดร.05

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล)
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายให้ จ่า ยเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดู เด็กแรกเกิด ที่เกิด ตั้งแต่ วัน ที่
1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ปีงบประมาณ 2559 รายละ 400 บาท ต่อเดือน และ รายละ 600 บาท ต่อเดือน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยเด็กมีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความ
ยากจน นั้น
อาศัย ระเบี ยบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้ว ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด พ.ศ .......ส านั ก งานเขต........../ เมื อ งพั ท ยา/ เทศบาล........../ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต าบล.......... ได้ด าเนิ น การรั บ ลงทะเบี ยนผู้ ข อรั บสิ ทธิ์ เ งิน อุด หนุ นเพื่อ การเลี้ ยงดูเ ด็ก แรกเกิด และ
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวน
..........ราย รายละเอียดตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้
คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที.่ .........................................................................
ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนาสูติบัตรของเด็ก
มายื่นเพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. ....................
...................................................................
(.................................................................)

ผู้อานวยการเขต........../นายกเมืองพัทยา/นายกเทศมนตรี.......... /นายก อบต..........

แบบ ดร.06/1

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล)
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

ที่อยู่

กาหนดคลอดบุตร

(ตัวอย่าง)

ที่

/

สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่....................................................

(วัน/เดือน/ปี)
เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาประกาศสานักงานเขต และบัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05)
2. สาเนาแบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01) ของผู้ขอรับสิทธิ์ จานวน.......ชุด
3. สาเนาแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ของผู้ขอรับสิทธิ์ จานวน.......ชุด
ตามที่กรุงเทพมหานคร โดยสานักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี 2561 นั้น
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด จากสานักงานเขต โดยสานักงานเขตได้จัดทาประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิ ทธิ์และปิดประกาศเป็น
ระยะเวลา 15 วันแล้ว สรุปผลได้ดังนี้
1. ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อ 15 วัน โดยไม่มีผู้คัดค้าน จานวน........ราย ดังนี้
1.1 นาง/นางสาว/นาย............................................................................
1.2 นาง/นางสาว/นาย............................................................................
2. ผู้ที่ถูกคัดค้าน จานวน.........ราย ดังนี้
2.1 นาง/นางสาว/นาย............................................................................
โดยมี...................................................................เป็นผู้คัดค้าน สาเหตุที่ถูกคัดค้าน
เนื่องจาก...................................................จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย...................................... ................
พบว่ า ..............................................ส านั ก งานเขต.............จึง พิ จ ารณาเห็ น ว่ า นาง/นางสาว/นาย
............................เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจริง/ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่ อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจาก...........................................................................................................................
๒.๒ นาง/นางสาว/นาย............................................................................
โดยมี...................................................................เป็นผู้คัดค้าน สาเหตุที่ถูกคัดค้าน
เนื่องจาก...................................................จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย......................................................
พบว่ า ..............................................ส านั ก งานเขต.............จึง พิ จ ารณาเห็ น ว่ า นาง/นางสาว /นาย
............................เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจริง/ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจาก.............................................................................................. .............................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สานัก/กอง...............................
โทร./โทรสาร ..........................

ผู้อานวยการสานักพัฒนาสังคม

(ตัวอย่าง)

ที่

/

แบบ ดร.06/2

เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารส่วนตาบล...
ที่อยู่......................................................................

(วัน/เดือน/ปี)
เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด..........................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาประกาศและบัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05)
2. สาเนาแบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01) ของผู้ขอรับสิทธิ์ จานวน.......ชุด
3. สาเนาแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ของผู้ขอรับสิทธิ์ จานวน.......ชุด
ตามที่ เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารส่วนตาบล... ได้รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี 2561 นั้น
เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารส่วนตาบล... ได้รวบรวมรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยได้จั ดทาประกาศรายชื่อผู้ ขอรับสิ ทธิ์ และปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วันแล้ ว
สรุปผลได้ดังนี้
1. ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อ 15 วัน โดยไม่มีผู้คัดค้าน จานวน........ราย ดังนี้
1.1 นาง/นางสาว/นาย............................................................................
1.2 นาง/นางสาว/นาย............................................................................
2. ผู้ที่ถูกคัดค้าน จานวน.........ราย ดังนี้
2.1 นาง/นางสาว/นาย............................................................................
โดยมี...................................................................เป็นผู้คัดค้าน สาเหตุที่ถูกคัดค้าน
เนื่องจาก...................................................จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย.......................................................
พบว่ า ............เมื องพั ทยา/เทศบาล.../องค์ การบริ หารส่ วนต าบล... จึ งพิ จารณาเห็ นว่ านาง/นางสาว/นาย
........................... เป็นผู้มีสิทธิ์/ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจาก..........................
2.1 นาง/นางสาว/นาย...............................................................................
โดยมี...................................................................เป็นผู้คัดค้าน สาเหตุที่ถูกคัดค้าน
เนื่องจาก...................................................จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย...................................... .................
พบว่ า ............เมื องพั ทยา/เทศบาล.../องค์ การบริ หารส่ วนต าบล... จึ งพิ จารณาเห็ นว่ านาง/นางสาว/นาย
........................... เป็นผู้มีสิทธิ์/ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจาก.........................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายกเมืองพัทยา/นายกเทศมนตรี.../นายกองค์การบริหารส่วนตาบล...
สานัก/กอง...............................
โทร./โทรสาร ..........................

แบบ ดร.07/1

(ตัวอย่าง)

ที่ พม 0309/

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

(วัน/เดือน/ปี)
เรื่อง ขอแจ้งผลการได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เรียน นาง/นางสาว/นาย......................................................
ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี 2561 นั้น
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จึงขอความร่วมมือในกรณีทที่ ่านยังไม่ได้ยื่นสาเนาสูติบัตรของเด็ก ขอให้ท่านนาสาเนาสูติบัตรของเด็ก
1 ชุด ไปยื่ น ณ หน่ ว ยงานที่ท่านได้ล งทะเบียนฯ หรือส่ งส าเนาสู ติบัตรของเด็ก 1 ชุด ทางไปรษณีย์ไปยัง
หน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนฯ ไว้ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อไป
ทั้งนี้ท่านจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โทร. 0 2306 8694
0 2306 8697
0 2306 8698

แบบ ดร.07/2

(ตัวอย่าง)

สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด.......
ที่อยู่..................................................

ที่ ....... 0005/
(วัน/เดือน/ปี)

เรื่อง ขอแจ้งผลการได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เรียน นาง/นางสาว/นาย......................................................
ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี 2561 นั้น
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด.......ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จึงขอความร่วมมือ ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ยื่นสาเนาสูติบัตรของ
เด็ก ขอให้ท่านนาสาเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ชุด ไปยื่น ณ หน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนฯ หรือส่งสาเนาสูติบัตร
ของเด็ก 1 ชุด ทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนฯ ไว้ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อไป
ทั้งนี้ ท่านจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...........
กลุ่ม...........................................
โทร./โทรสาร ...........................

แบบ ดร.08/1

(ตัวอย่าง)

ที่ /

สานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ ...................................................
(วัน/เดือน/ปี)

เรื่อง ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการลงทะเบียนทั้งหมด ของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จานวน.....ชุด
ตามที่กรุง เทพมหานคร โดยส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้รับลงทะเบียนผู้ ขอรับสิ ทธิ์เงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี 2561 นั้น
สานักพัฒ นาสังคม กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จากสานักงานเขต จานวน.....ราย ดังนี้
1. นาง/นางสาว/นาย...................................................................
2. นาง/นางสาว/นาย...................................................................
3. นาง/นางสาว/นาย...................................................................
ทั้งนี้ ได้ส่ ง เอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ มีสิ ทธิ์ รับเงินรายดังกล่ าวแต่ล ะรายมา
พร้อมนี้ จานวน.....ชุด ประกอบด้วย
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์
4. สาเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือ สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
5. สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
6. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร..............
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสังคม
สานัก/กอง...............................
โทร./โทรสาร ..........................

(ตัวอย่าง)

ที่ /

แบบ ดร.08/2

เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารส่วนตาบล...
ที่อยู่ .................................

(วัน/เดือน/ปี)
เรื่อง ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด..........
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวน.....ชุด
ตามที่ เมืองพัทยา/เทศบาล....................../องค์การบริหารส่วนตาบล...................... ได้รับ
ลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี 2561 นั้น
เมืองพัทยา/เทศบาล....................../องค์การบริหารส่วนตาบล...................... ขอแจ้งรายชื่อผู้
มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากสานักงานเขต จานวน.....ราย ดังนี้
1. นาง/นางสาว/นาย...................................................................
2. นาง/นางสาว/นาย...................................................................
3. นาง/นางสาว/นาย...................................................................
ทั้งนี้ ได้ส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์รับเงินรายดังกล่าวแต่ละรายมาพร้อม
นี้ จานวน.....ชุด ประกอบด้วย
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์
4. สาเนาเอกสารการฝากครรภ์ / สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
5. สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
6. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร....................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายกเมืองพัทยา/นายกเทศมนตรี.../นายกองค์การบริหารส่วนตาบล...
สานัก/กอง...............................
โทร./โทรสาร ..........................

หนังสือมอบอานาจ
วันที่.................เดือน............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า (นาง/นางสาว)...............................................สกุล...........................................อายุ...... .........ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...............................ตาบล/แขวง.......................................................................
อาเภอ/เขต................................................................จังหวัด...............................................................................
ขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................สกุล.............................อายุ..............ปี
ตาแหน่ง…………………………………………........………………………………………………………......……………………………
ชื่อองค์กร..............................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่...................................ตาบล/แขวง..............................................................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................................................................. ..................................
เป็นผู้ดาเนินการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ เด็กหญิง/เด็กชาย………………...................
(ลงชื่อ)……....................................................ผู้มอบอานาจ
(…………...............................................)
(ลงชื่อ)……....................................................ผู้รับมอบอานาจ
(…………...............................................)
(ลงชื่อ)……....................................................พยาน
(…………...............................................)
(ลงชื่อ)……....................................................พยาน
(…………...............................................)
หมายเหตุ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาทั้งของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ

