ตัวอย่ างการกรอกเอกสารประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (แบบฟอร์ มที่ 2) เฉพาะส่ วนที่ 1
กรอกรหัสนักศึกษา (ถ้ ายังไม่ทราบให้ เว้ นไว้ ก่อน)
หลักสูตรเป็ นตัวย่อและคณะให้ เรียบร้ อย

กรอกรายละเอียด
ให้ ครบถ้ วน

เลือกตาม
ความเป็ นจริ ง

ลงชื่อนักศึกษาให้
เรี ยบร้ อย

หมายเหตุ

กรอกส่วนที่ 1 ตามตัวอย่างแล้ ว จะต้ องส่งมาทังแบบฟอร์
้
มซึง่ มี 3 ส่วน ห้ ามตัดส่ วนที่ 2 และ 3

ส่ วนที่ ๑

รหัสนักศึกษา............................
หน่วยคาร้ อง......................
หลักสูตร...................................
วันที่.....เดือน...........พ.ศ.....
คณะ........................................
1. รายละเอียด / ประวัติส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
1.1 ชื่อ – สกุล (นาย, นาง, นางสาว, ดช., ดญ.)
..............................................................................................................
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
วัน / เดือน / ปี เกิด...........................อาชีพ.................................................
1.2 ที่อยูจ่ ริงตามทะเบียนบ้ าน
อยูบ่ ้ านเลขที่................หมูท่ ี่...........ตรอก / ซอย........................................
ถนน........................................ตาบล / แขวง............................................
อาเภอ / เขต...........................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ.............................................
2. สถานะก่ อนลงทะเบียน สาเหตุของการเลือกหน่ วยบริการ
ไม่เคยมีบตั รประกันสุขภาพ
ใกล้ บ้าน
มีบตั รสิทธิตา่ งจังหวัด ปั จจุบนั อยูใ่ น กทม.
ใกล้ สถานศึกษา
มีสิทธิเดิมใน กทม. ต้ องการเปลี่ยนหน่วยบริการ ใกล้ ที่ทางาน
3. คารับรอง
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าขณะที่ข้าพเจ้ ายื่นคาร้ องขอลงทะเบียนนี ้ ข้ าพเจ้ ามิได้ รับ
บริการในหน่วยบริการ และมีความประสงค์จะขอลงทะเบียนฯโดยเลือก
เครือข่ายหน่วยบริการดังนี ้
เลขที่เครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิประจาครอบครัว
รพ.รามาธิบดี
หน่วยบริการรับส่งต่อ
รพ.รามาธิบดี
4. หากคารั บรองไม่ เป็ นความจริง จะส่ งผลให้ การลงทะเบียนนีเ้ ป็ นโมฆะ
5. ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ าขณะลงทะเบียนบัตรทองนี ้ ได้ พกั อาศัยอยู่จริงใน กทม.

ลงชื่อ.....................................ผู้ขอลงทะเบียน
(.........................................)
ลงชื่อ.....................................ผู้ขอลงทะเบียนแทน (ผู้ปกครอง)
(.........................................) เกี่ยวข้ องเป็ น
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร
(.........................................)

ส่ วนที่ ๒

ส่ วนที่ ๓

หลักฐานที่ใช้ ย่ ืนกับแบบคาร้ องขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า

หนังสือรั บรองการพักอาศัยอยู่จริงในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร

1. สาเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อสาเนาสูติบตั ร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า
15 ปี ) ผู้ปกครองเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ อง และแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
ด้ วย
2. สาเนาทะเบียนบ้ านพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
 กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน ให้ แสดงหลักฐานการพักอาศัย
เพิ่มเติมอย่ างใดอย่ างหนึ่งดังนี ้
 หนังสือรับรองของเจ้ าบ้ าน พร้ อมแนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่ไปพักอาศัยอยูแ่ ละเจ้ าบ้ าน
เซ็นต์รับรองสาเนาเอกสาร

สถานะผู้รับรอง

 หนังสือรับรองของผู้นาชุมชนในพื ้นที่พกั อาศัยอยู่ พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวของ
ผู้นาชุมชนและเซ็นต์รับรองสาเนาเอกสาร
 หนังสือรับรองของผู้วา่ จ้ างหรื อนายจ้ าง พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้
ว่าจ้ างหรื อนายจ้ าง และเซ็นต์รับรองสาเนาเอกสาร
 เอกสารหรื อหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเสร็ จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าที่
พัก สัญญาเช่าที่พกั ที่ระบุว่าบุคคลนัน้ มีถ่ นิ ที่อยู่หรื อพักอาศัยอยู่ในพืน้ ที่นัน้ ๆ
 หนังสือรับรองของอาสาสมัครของสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวอาสาสมัครสาธารณสุข และเซ็นต์รับรองสาเนาเอกสาร
 กรณีนกั เรี ยน นักศึกษา ให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน นักศึกษาและเซ็นต์รับรอง
สาเนาเอกสาร
3. สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจพร้ อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีมอบ
อานาจให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการแทน)

เพื่อป้องกันการแอบอ้ างของคนอื่น ขอให้ ท่านลงทะเบียนด้ วยตนเอง
หากมีความจาเป็ น ควรมอบอานาจให้ บคุ คลในทะเบียนบ้ านเดียวกันเท่ านัน้

หนังสือมอบอานาจ
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ า.........................................................................................
ขอมอบอานาจให้ ......................................................................................................
อายุ.............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่...................หมูท่ ี่..........ตรอก / ซอย................................
ถนน.........................................................แขวง.........................................................
เขต..........................................................จังหวัด.......................................................
โทรศัพท์...................................................โทรศัพท์มอื ถือ...........................................
เป็ นผู้แทนโดยชอบด้ วยกฎหมายแทนข้ าพเจ้ า เพื่อดาเนินการขอลงทะเบียนบัตรประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า
ข้ าพเจ้ าผู้มอบอานาจ ขอยอมรับผิดชอบตามที่ผ้ รู ับมอบอานาจได้ กระทาไปภายใน
ขอบเขตแห่งหนังสือเสมือนดังข้ าพเจ้ าได้ กระทาไปด้ วยตนเองทุกประการ
ลงชื่อ.....................................ผู้มอบอานาจ
(.........................................)
ลงชื่อ.....................................ผู้รับมอบอานาจ
(.........................................)

เจ้ าบ้ าน
ผู้นาชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุข

เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
อื่น ๆ ระบุ..................................

ขอรั บรองว่ า
ชื่อ – สกุล (นาย, นาง, นางสาว, ดช., ดญ.)..................................................................
................................................................................................................................
 ได้ พกั อาศัยอยูจ่ ริ งในบ้ าน / สถานที่ทางาน
อยูบ่ ้ านเลขที่..........................หมูท่ ี่....................ตรอก / ซอย......................................
ถนน.....................................................ตาบล / แขวง.................................................
อาเภอ / เขต....................................................จังหวัด................................................
 กาลังศึกษาอยูใ่ น................................................................................................
สถานศึกษา...............................................................................................................
แขวง..............................................................เขต.....................................................
จังหวัด......................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................ผู้รับรอง
(.........................................)
การรับรองเอกสารที่ไม่ ตรงกับความเป็ นจริงผู้รับรองอาจต้ องรับผิดชอบ
ในความเสียหาย ขอให้ ย้ายทะเบียนบ้ านให้ ตรงกับที่พักอาศัยอยู่จริงโดยเร็ว
ส่วนนี ้ผู้ขอลงทะเบียนเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
(กรณีสง่ บัตรให้ ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์)

หน่วยรับคาร้ อง....................................................................................................
วันที่สง่ ................................................................................................................
ชื่อ – สกุล (ผู้ขอลงทะเบียน)..................................................................................
รหัสบัตรประจาตัวประชาชน (13 หลัก)
เลขที่เครื อข่าย
หน่วบริการปฐมภูมปิ ระจาครอบครัว......................................................................
หน่วยบริการรับส่ง................................................................................................
 หลังจากยื่นคาร้ อง สานักงานจะตรวจสอบว่าท่านไม่มสี ทิ ธิอื่นใด หรื อมีการขอ
ลงทะเบียนซ ้าซ้ อน
 เอกสานนี ้ยังไม่สามารถนาไปใช้ ในการรักษาพยาบาลได้ ต้องตรวจสอบสิทธิก่อนใช้
บริการ (โทร 1330 กด 2 และกดเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก)
หลังวันที่ 17 ของเดือน
หลังวันที่ 30 ของเดือน
 ถ้ าท่านได้ รับสิทธิสานักงานจะส่งบัตรทองไปให้ ที่บ้าน หากยังไม่ได้ รับบัตรภายใน
30 วัน ให้ ตดิ ต่อสอบถามจากจุดที่ท่านยื่นคาร้ อง
ชื่อเจ้ าหน้ าที่รับเอกสาร...............................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อ....................................................................................................

