ส่ วนที่ 1
จุดรับคําร้ อง..........................................................................................................................................
หน่ วยรับลงทะเบียนและออกบัตร................................................................. จังหวัด...........................
วันที่............เดือน...................................พ.ศ.........................

1. รายละเอียด / ประวัติส่วนตัวของผูข้ อลงทะเบียน
1.1 ชื่อ-สกุล (นาย,นาง,น.ส.,ด.ช.,ด.ญ.อื่นๆ)...............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................อาชีพ.............................................................
1.2 ที่อยูจ่ ริ ง และสามารถส่ งบัตรประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ากลับไปให้ได้
อยูบ่ า้ นเลขที่......................หมู่ที่............ตรอก............................................................
ซอย.................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด............................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ............................โทร.................................โทรมือถือ.................................
2. เหตุผลการขอลงทะเบียน
ไม่เคยมีบตั รประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
หมดสิ ทธิ จากสิ ทธิ ..............................................................
มีสิทธิ หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าแต่ตอ้ งการเปลี่ยนหน่วยบริ การประจํา
อื่นๆ ระบุ............................................................................................................
3. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าขณะยื่นคําร้องขอลงทะเบียนนี้ ข้าพเจ้ามิได้มีสิทธิ อื่นใดที่รัฐจัดให้
(สิ ทธิ ขา้ ราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ/ประกันสังคม) และในกรณี ขอเปลี่ยนหน่ วยบริ การประจํา
ข้าพเจ้าไม่ อยู่ในระหว่างพักรั กษาตัวอยู่ในหน่ วยบริ การ โดยข้าพเจ้ามี ความประสงค์
ขอลงทะเบียนเลือกเครื อข่ายหน่วยบริ การ ดังนี้
หน่วยบริ การปฐมภูมิ..............................................................................................................
หน่วยบริ การที่รับการส่ งต่อ....................................................................................................
หน่วยบริ การประจํา...................................................................จังหวัด..................................
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากคํารับรองไม่เป็ นความจริ งจะส่ งผลให้การลงทะเบียนนี้เป็ นโมฆะ
5. ข้าพเจ้าเก็บส่ วนท้ายของแบบคําร้องนี้ไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ..................................................................ผูข้ อลงทะเบียน
(...................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผูล้ งทะเบียนแทน (ผูร้ ับมอบอํานาจ)
(..................................................................) เกี่ยวข้องเป็ น..................................
ลงชื่อ..................................................................จนท.ผูต้ รวจสอบเอกสาร
(.................................................................)
3. การรับบัตรประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
มารับด้วยตนเอง
ส่ งทางไปรษณี ย ์ (แนบซองจดหมายพร้อมจ่าหน้าและติดแสตมป์ )
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แบบคําร้ องลงทะเบียนผู้มสี ิ ทธิหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า/ขอเปลีย่ นหน่ วยบริการประจํา
ส่ วนที่ 2
หลักฐานที่ต้องยืน่ มากับคําร้ องลงทะเบียน
(เอกสารที่เป็ นฉบับสํ าเนาต้ องลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ องทุกฉบับ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มี
เลขประจําตัวประชาชนและรู ปถ่ายติดอยู่
สําเนาสู ติบตั ร (กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 15 ปี )
สําเนาทะเบียนบ้านที่ผขู ้ อลงทะเบียนมีชื่ออยู่
กรณี ผขู ้ อลงทะเบียนพักอาศัยไม่ตรงทะเบียนบ้าน ให้แนบสําเนาทะเบียน
บ้านที่พกั อาศัยอยูจ่ ริ งและเอกสารที่แสดงว่าพักอาศัยอยูจ่ ริ ง เช่น หนังสื อ
รับรองของเจ้าบ้านหรื อผูน้ าํ ชุมชนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูร้ ับรอง หรื อใบเสร็ จค่าสาธารณูปโภคที่ระบุชื่อผูข้ อลงทะเบียน
กรณี มอบอํานาจ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ
อื่นๆ ระบุ........................................................................................

หนังสื อมอบอํานาจ
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย,นาง,น.ส.,อื่นๆ.............................................
อายุ.............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก.......................................
ซอย..................................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด................................................................
ขอมอบอํานาจให้นาย,นาง,น.ส.,อื่นๆ..............................................................
อายุ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่...................หมู่ที่.............ตรอก....................
ซอย......................................ถนน..........................................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด..................................................................
เป็ นตัวแทนข้าพเจ้าโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อดําเนินการขอลงทะเบียน
ผูม้ ีสิทธิ หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
ข้าพเจ้าผูม้ อบอํานาจ ยอมรับผิดชอบตามที่ผรู ้ ับมอบอํานาจได้กระทํา
ไปภายในขอบเขตแห่งหนังสื อนี้เสมือนดังข้าพเจ้าได้กระทําไปด้วยตนเอง
ทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(........................................................................)

ส่ วนที่ 3 หนังสื อรับรองการพักอาศัยอยู่จริง
สถานะผู้รับรอง
เจ้าบ้าน
ผูน้ าํ ชุมชน
นายจ้าง
อื่นๆ ระบุ...................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,น.ส.อื่นๆ)............................................................................................
ขอรับรองว่า (นาย,นาง,น.ส.,ด.ช.,ด.ญ.อื่นๆ)....................................................................
พักอาศัยอยูบ่ า้ นเลขที่..........................หมู่ที่..............ตรอก...,,,........................................
ซอย......................................ถนน...................................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ............................โทร.................................โทรมือถือ..............................
ลงชื่อ......................................................................ผูร้ ับรอง
(.......................................................................)

การรับรองเอกสารทีไ่ ม่ ตรงกับความจริง
ผู้ทรี่ ับรองอาจต้ องรับผิดชอบในความเสี ยหาย

(ส่ วนนีต้ ดั ให้ ผ้ขู อลงทะเบียนเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน)
จุด/หน่ วยรับคําร้ อง....................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีข่ อลงทะเบียน........................................................................
ชื่อ-สกุล (ผู้ขอลงทะเบียน).........................................................................
เลขประจําตัวประชาชน (ผู้ขอลงทะเบียน)
หน่วยบริ การปฐมภูมิ..................................................................................
หน่วยบริ การที่รับการส่ งต่อ........................................................................
หน่วยบริ การประจํา..............................................จังหวัด..........................
กําหนดวันรับบัตรฯ....................................................................................
ชื่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับลงทะเบียน(ตัวบรรจง).....................................................
โทรศัพท์ จุด/หน่วยรับลงทะเบียน..............................................................
มีข้อสงสั ยสอบถาม โทร 1330 ได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ฉบับที่ 02
วันที่ 15 มกราคม 2553

