คำร้ องขอรับควำมช่ วยเหลือ
เนื่องจากประสบภัย  อุทภัย  วาตภัย  ความแห้งแล้ง  อัคคีภยั  ไฟป่ า  อากาศหนาว
วันที่........... ..................................
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว
ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)ชื่อ............................................................................อายุ.....................ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน --- พักอาศัยบ้านเลขที่.........................
หมู่ที่.......บ้าน...........................อาเภอ พาน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณี ย.์ .. 57120 โทรศัพท์........................
 ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน  ผูร้ ้องขอรับความช่วยเหลือแทน
กรณีเป็ นผู้แทน ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)ชื่อ.....................................................................................อายุ............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน --- พักอาศัยบ้านเลขที่.....................
หมู่ที่...........บ้าน...........................อาเภอ พาน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณี ย ์ 57120 โทรศัพท์......................
ประสบภัยเนื่องจาก.......น้ าท่วมัับพลัน น้ าป่ าไหลหลาก.....เมื่อวันที่.........................เวลา............ น.
ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อข้าพเจ้าดังนี้...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ซึ่ งข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว เนื่องจากไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สภาพครอบครัวมีฐานะยากจนพร้อมส่ งเอกสารแนบมาดังนี้
รู ปถ่ายสภาพความเสี ยหาย สาเนาบัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้าน (ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน)
สาเนาบัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้าน (ผูร้ ้องขอแทน)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.................................................ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน
(.......................................................)
วันที่...............................................
ข้าพเจ้า......./

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่..........

ลงชื่อ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่..........

ความคิดเห็นของกานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................
(.................................................)
ตาแหน่ง กานัน / ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่..........

---------------------------------------------------------------------------------------ควำมคิดเห็นส่ วนองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลทรำยขำว
คาสั่ง/ความคิดเห็นหัวหน้าสานักงานปลัดอบต.
คาสั่ง/ความคิดเห็นปลัด อบต.ทรายขาว
.....................................................................
........................................................................
.....................................................................
........................................................................
.....................................................................
........................................................................
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(....นางจีรพรรณ ภู่กลัน่ .....)
(....นายศิริมงคล คาดี....)
หัวหน้าสานักงานปลัดอบต.
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
คาสั่ง/ความคิดเห็นนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................
(..........................................)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว

ตัวอย่าง
คำร้ องขอรับควำมช่ วยเหลือ
เนื่องจากประสบภัย  อุทภัย  วาตภัย  ความแห้งแล้ง  อัคคีภยั  ไฟป่ า  อากาศหนาว
วันที่...........10 เมษายน 2554................
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว
ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)ชื่อ...............ลาบาก ยากเข็น.......................................อายุ....50.....ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน --- พักอาศัยบ้านเลขที่......270........
หมู่ที่...1.....บ้าน....สันทราย.......อาเภอ พาน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณี ย.์ .. 57120 โทรศัพท์...089-9999999..
 ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน  ผูร้ ้องขอรับความช่วยเหลือแทน
กรณีเป็ นผู้แทน ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)ชื่อ.....................................................................................อายุ............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน --- พักอาศัยบ้านเลขที่.....................
หมู่ที่...........บ้าน...........................อาเภอ พาน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณี ย ์ 57120 โทรศัพท์..................
ประสบภัยเนื่องจาก........ไฟไหม้บา้ น..................เมื่อวันที่......19 ก.ย. 54.........เวลา..22.00... น.
ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อข้าพเจ้าดังนี้........บ้านพักอาศัยจานวน 1 หลัง ลักษณะบ้านไม้สองชั้น................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ซึ่งข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว เนื่องจากไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สภาพครอบครัวมีฐานะยากจนพร้อมส่ งเอกสารแนบมาดังนี้
รู ปถ่ายสภาพความเสี ยหาย สาเนาบัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้าน (ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน)
สาเนาบัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้าน (ผูร้ ้องขอแทน)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.................................................ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน
(..........นายลาบาก ยากเข็น.......)
วันที่...............................................
ข้าพเจ้า......./

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่..........

ลงชื่อ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่..........

ความคิดเห็นของกานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................
(.................................................)
ตาแหน่ง กานัน / ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่..........

---------------------------------------------------------------------------------------ควำมคิดเห็นส่ วนองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลทรำยขำว
คาสั่ง/ความคิดเห็นหัวหน้าสานักงานปลัด
คาสั่ง/ความคิดเห็นปลัด อบต.ทรายขาว
.....................................................................
........................................................................
.....................................................................
........................................................................
.....................................................................
........................................................................
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(.......................................)
(....................................)
หัวหน้าสานักงานปลัด
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว
วันที่...........................................................
วันที่...........................................................
คาสั่ง/ความคิดเห็นนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................
(...............................................)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว

