
  

 

แบบ ดร.04 

(ตัวอย่าง) 
เลขที่.......................... 

แบบใบส าคัญรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าเดือน....................................... พ.ศ........................ 

 

.............(ชื่อส่วนราชการ/หน่วยจ่ายเงิน)...........  
วันที่..............เดือน..............……..……พ.ศ……............... 

ข้าพเจ้า .............................................................................................................................................................. ...... 

เลขประจ าตัวประชาชน  

อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน................................................... 

ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................ 

ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ เด็กหญิง/เด็กชาย........................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชนเด็ก  

เป็นเงิน                      บาท  (                                                            ) ไปถูกต้องแล้ว 
 

 

(ลงนาม) .................................................................ผู้รับเงิน 
(..................................................................) 

 
 

(ลงนาม) .................................................................ผู้จ่ายเงิน 
(...................................................................) 
 
 

(ลงนาม) .....................................................................พยาน 
(......................................................................) 
 
 

(ลงนาม) .....................................................................พยาน 
(......................................................................) 

แบบ ดร.03 



  

 

 

 
 

 

 
 

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล) 
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ที่เกิดตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ปีงบประมาณ 2559 รายละ 400 บาท ต่อเดือน และ รายละ 600 บาท ต่อเดือน 
ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยเด็กมีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความ
ยากจน  นั้น 

อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการ  
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ .......ส านักงานเขต........../ เมืองพัทยา/ เทศบาล........../ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล.......... ได้ด าเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และ
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน
..........ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้
คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที.่......................................................................... 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากน าสูติบัตรของเด็ก  
มายื่นเพ่ือแสดงว่าเด็กเกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. ....................  

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

   ผู้อ านวยการเขต........../นายกเมืองพัทยา/นายกเทศมนตรี.......... /นายก อบต.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ดร.05 (ตัวอย่าง) 



  

 

 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส านักงานเขต/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล) 
 

เรื่อง รายช่ือผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ท่ีอยู่ ก าหนดคลอดบุตร 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ดร.06/1 



  

 

 
 
 

 

 

                      
   ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

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

 

เรื่อง   ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ส าเนาประกาศส านักงานเขต และบัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05) 

2. ส าเนาแบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01) ของผู้ขอรับสิทธิ์ จ านวน.......ชุด  
3. ส าเนาแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ของผู้ขอรับสิทธิ์ จ านวน.......ชดุ 

    ตามที่กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน       
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี 2561  นั้น 
   ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด จากส านักงานเขต โดยส านักงานเขตได้จัดท าประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์และปิดประกาศเป็น
ระยะเวลา 15 วันแล้ว สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อ 15 วัน โดยไม่มีผู้คัดค้าน จ านวน........ราย ดังนี้ 
1.1 นาง/นางสาว/นาย............................................................................ 
1.2 นาง/นางสาว/นาย.................................................................. .......... 

2. ผู้ที่ถูกคัดค้าน จ านวน.........ราย ดังนี้ 
2.1 นาง/นางสาว/นาย............................................................................  

โดยมี...................................................................เป็นผู้คัดค้าน  สาเหตุที่ถูกคัดค้าน
เนื่องจาก...................................................จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย...................................... ................  
พบว่า ..............................................ส านักงานเขต.............จึงพิจารณาเห็นว่า นาง/นางสาว/นาย
............................เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจริง/ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจาก..................................................................................... ...................................... 

๒.๒ นาง/นางสาว/นาย............................................................................ 
โดยมี...................................................................เป็นผู้คัดค้าน  สาเหตุที่ถูกคัดค้าน

เนื่องจาก...................................................จากการตรวจสอบข้อเท็จจรงิโดย......................................................  
พบว่า ..............................................ส านักงานเขต.............จึงพิจารณาเห็นว่า นาง/นางสาว /นาย
............................เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจริง/ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจาก.............................................................................................. ............................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

        ขอแสดงความนับถือ 
 

       ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 

ที่          / 

ส านัก/กอง............................... 
โทร./โทรสาร .......................... 

(ตัวอย่าง) 

 



  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

              
     เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารส่วนต าบล... 

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

เรื่อง   ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด.......................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ส าเนาประกาศและบัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05) 

2. ส าเนาแบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01) ของผู้ขอรับสิทธิ์ จ านวน.......ชุด  
3. ส าเนาแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ของผู้ขอรับสิทธิ์ จ านวน.......ชดุ 

        ตามที่ เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารส่วนต าบล... ได้รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี 2561  นั้น 
        เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารส่วนต าบล... ได้รวบรวมรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน     
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยได้จัดท าประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์และปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วันแล้ว          
สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อ 15 วัน โดยไม่มีผู้คัดค้าน จ านวน........ราย ดังนี้ 
1.1 นาง/นางสาว/นาย............................................................................ 
1.2 นาง/นางสาว/นาย............................................................................ 

2. ผู้ที่ถูกคัดค้าน จ านวน.........ราย ดังนี้ 
2.1 นาง/นางสาว/นาย............................................................................ 

โดยมี...................................................................เป็นผู้คัดค้าน สาเหตุที่ถูกคัดค้าน
เนื่องจาก...................................................จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย.......................................................  
พบว่า............เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารส่วนต าบล...  จึงพิจารณาเห็นว่านาง/นางสาว/นาย
........................... เป็นผู้มีสิทธิ์/ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจาก.......................... 

2.1 นาง/นางสาว/นาย............................................................................... 
โดยมี......................................... ..........................เป็นผู้คัดค้าน สาเหตุที่ถูกคัดค้าน

เนื่องจาก...................................................จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย...................................... ................. 
พบว่า............เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารส่ วนต าบล... จึงพิจารณาเห็นว่านาง/นางสาว/นาย
........................... เป็นผู้มีสิทธิ์/ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจาก......................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

       ขอแสดงความนับถือ 

    นายกเมืองพัทยา/นายกเทศมนตรี.../นายกองค์การบริหารส่วนต าบล... 
 
 
 
 
 
 

แบบ ดร.06/2 

 

ที่          / 

(ตัวอย่าง) 

ส านัก/กอง............................... 
โทร./โทรสาร .......................... 



  

 

 
 
 
 

 
 

                                       
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

          618/1  ถนนนิคมมักกะสัน 
          เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

                                      (วัน/เดือน/ปี) 
 

เรื่อง   ขอแจ้งผลการได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เรียน นาง/นางสาว/นาย...................................................... 
     ตามท่ีท่านได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี 2561 นั้น 
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู       
เด็กแรกเกิด จึงขอความร่วมมือในกรณีทีท่่านยังไม่ได้ยื่นส าเนาสูติบัตรของเด็ก ขอให้ท่านน าส าเนาสูติบัตรของเด็ก  
1 ชุด ไปยื่น ณ หน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนฯ หรือส่งส าเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ชุด ทางไปรษณีย์ไปยัง
หน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนฯ ไว้ เพ่ือยืนยันสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อไป  

 ทั้งนี้ท่านจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตามท่ีแจ้งไว้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
             ขอแสดงความนับถือ  
    
 
 

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

 

ที่ พม 0309/ 

แบบ ดร.07/1 

(ตัวอย่าง) 



  

 

 
 
 
 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด....... 
ที่อยู่.................................................. 

                                      (วัน/เดือน/ปี) 
 

เรื่อง   ขอแจ้งผลการได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เรียน นาง/นางสาว/นาย...................................................... 
  ตามท่ีท่านได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี 2561 นั้น 
  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด.......ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จึงขอความร่วมมือในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ยื่นส าเนาสูติบัตรของ
เด็ก ขอให้ท่านน าส าเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ชุด ไปยื่น ณ หน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนฯ หรือส่งส าเนาสูติบัตร
ของเด็ก 1 ชุด ทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนฯ ไว้ เพ่ือยืนยันสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อไป  

 ทั้งนี ้ท่านจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตามท่ีแจ้งไว้                    
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
             ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
 
 

     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด........... 
 
 

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

(ตัวอย่าง) 
แบบ ดร.07/2 

ที่ ....... 0005/ 

 



  

 

 
 
 

                                                    
                                                ส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 

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

 

เรื่อง   ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   เอกสารประกอบการลงทะเบียนทั้งหมด ของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
           จ านวน.....ชุด   

    ตามที่กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี 2561  นั้น 

ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู 
เด็กแรกเกิด จากส านักงานเขต จ านวน.....ราย ดังนี้ 

1. นาง/นางสาว/นาย................................................................... 
2. นาง/นางสาว/นาย................................................................... 
3. นาง/นางสาว/นาย................................................................... 
ทั้งนี้ ได้ส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์รับเงินรายดังกล่าวแต่ละรายมา   

พร้อมนี้ จ านวน.....ชุด ประกอบด้วย 
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01) 
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ 
4. ส าเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือ ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1 
5. ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 
6. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร..............  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

        ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ดร.08/1 

ที่ / 

 

ส านัก/กอง...............................  
โทร./โทรสาร .......................... 

(ตัวอย่าง) 



  

 

 
 
 

                                                      เมืองพัทยา/เทศบาล.../องค์การบริหารสว่นต าบล... 
                       ที่อยู่ ................................. 
         

                                   (วัน/เดือน/ปี) 
 

เรื่อง   ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด.......... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน.....ชุด 

                     ตามที่ เมืองพัทยา/เทศบาล....................../องค์การบริหารส่วนต าบล...................... ได้รับ
ลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี 2561  นั้น 

เมืองพัทยา/เทศบาล....................../องค์การบริหารส่วนต าบล......................  ขอแจ้งรายชื่อผู้
มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากส านักงานเขต จ านวน.....ราย ดังนี้ 

1. นาง/นางสาว/นาย................................................................... 
2. นาง/นางสาว/นาย................................................................... 
3. นาง/นางสาว/นาย................................................................... 
ทั้งนี้ ได้ส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์รับเงินรายดังกล่าวแต่ละรายมาพร้อม

นี้ จ านวน.....ชุด ประกอบด้วย 
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01) 
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ 
4. ส าเนาเอกสารการฝากครรภ์ / ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1 
5. ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 
6. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร.................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

       นายกเมืองพัทยา/นายกเทศมนตรี.../นายกองค์การบริหารส่วนต าบล... 
 

ส านัก/กอง............................... 
โทร./โทรสาร .......................... 
 
 
 
 
 
 

แบบ ดร.08/2 

ที่ / 

 

(ตัวอย่าง) 



  

 

หนังสือมอบอ านาจ 
 

      วันที่.................เดือน............................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า (นาง/นางสาว)...............................................สกุล...........................................อายุ...... .........ป ี

 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
 

 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง......................................... .............................. 

อ าเภอ/เขต................................................................จังหวัด.................... ........................................................... 

 ขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................สกุล.............................อายุ..............ปี  

ต าแหน่ง…………………………………………........………………………………………………………......…………………………… 

ชื่อองค์กร...................................................................................................... ........................................................  

 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  

 

อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่...................................ต าบล/แขวง..............................................................  

อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................................................................. ..................................

เป็นผู้ด าเนินการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ เด็กหญิง/เด็กชาย………………................... 

                                                           (ลงชื่อ)……....................................................ผู้มอบอ านาจ 

(…………...............................................) 
 

(ลงชื่อ)……....................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
(…………...............................................) 
 

(ลงชื่อ)……....................................................พยาน 
(…………...............................................) 

 
(ลงชื่อ)……....................................................พยาน 

(…………...............................................) 
หมายเหตุ  แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาทั้งของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 


