
ค ำร้องขอรับควำมช่วยเหลอื 
เน่ืองจากประสบภยั   อุทภยั   วาตภยั   ความแหง้แลง้   อคัคีภยั   ไฟป่า   อากาศหนาว 

วนัท่ี........... .................................. 
เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 ดว้ยขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)ช่ือ............................................................................อาย.ุ....................ปี 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน --- พกัอาศยับา้นเลขท่ี......................... 
หมู่ท่ี.......บา้น...........................อ าเภอ พาน   จงัหวดั   เชียงราย   รหสัไปรษณีย.์.. 57120 โทรศพัท.์....................... 
 ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน   ผูร้้องขอรับความช่วยเหลือแทน  

กรณเีป็นผู้แทน  ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน  
ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)ช่ือ.....................................................................................อาย.ุ...........ปี 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน --- พกัอาศยับา้นเลขท่ี..................... 
หมู่ท่ี...........บา้น...........................อ าเภอ พาน จงัหวดั เชียงราย รหสัไปรษณีย ์57120 โทรศพัท.์.....................     

ประสบภยัเน่ืองจาก.......น ้าท่วมับัพลนั น ้าป่าไหลหลาก.....เม่ือวนัท่ี.........................เวลา............ น. 
ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อขา้พเจา้ดงัน้ี............................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 ซ่ึงขา้พเจา้มีความประสงคข์อรับความช่วยเหลือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว เน่ืองจากไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้สภาพครอบครัวมีฐานะยากจนพร้อมส่งเอกสารแนบมาดงัน้ี 
รูปถ่ายสภาพความเสียหาย ส าเนาบตัรประจ าตวั ส าเนาทะเบียนบา้น (ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน) 

ส าเนาบตัรประจ าตวั ส าเนาทะเบียนบา้น (ผูร้้องขอแทน) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
ลงช่ือ.................................................ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน 

          (.......................................................) 
     วนัท่ี............................................... 

                        ขา้พเจา้......./ 
 



-2- 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ............................................    ลงช่ือ............................................ 
     (............................................)        (............................................) 
     ต  าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ท่ี..........    ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ท่ี.......... 

ความคิดเห็นของก านนั/ผูใ้หญ่บา้น.................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ............................................ 
(.................................................) 

ต าแหน่ง  ก านนั / ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี.......... 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ควำมคิดเห็นส่วนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 
ค าสั่ง/ความคิดเห็นหวัหนา้ส านกังานปลดัอบต.  ค าสั่ง/ความคิดเห็นปลดั อบต.ทรายขาว 
.....................................................................  ........................................................................ 
.....................................................................  ........................................................................ 
.....................................................................  ........................................................................ 
ลงช่ือ            ลงช่ือ 
             (....นางจีรพรรณ  ภู่กลัน่.....)          (....นายศิริมงคล  ค าดี....) 
               หวัหนา้ส านกังานปลดัอบต.                   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
วนัท่ี...........................................................  วนัท่ี........................................................... 
 
ค าสั่ง/ความคิดเห็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

(ลงช่ือ)............................................... 
      (..........................................) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 



ค ำร้องขอรับควำมช่วยเหลอื 
เน่ืองจากประสบภยั   อุทภยั   วาตภยั   ความแหง้แลง้   อคัคีภยั   ไฟป่า   อากาศหนาว 

วนัท่ี...........10 เมษายน 2554................ 
เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 ดว้ยขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)ช่ือ...............ล าบาก   ยากเขน็.......................................อาย.ุ...50.....ปี 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน --- พกัอาศยับา้นเลขท่ี......270........ 

หมู่ท่ี...1.....บา้น....สันทราย.......อ าเภอ พาน   จงัหวดั เชียงราย   รหสัไปรษณีย.์.. 57120 โทรศพัท.์..089-9999999.. 
 ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน   ผูร้้องขอรับความช่วยเหลือแทน  

กรณเีป็นผู้แทน  ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน  
ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)ช่ือ.....................................................................................อาย.ุ...........ปี 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน --- พกัอาศยับา้นเลขท่ี..................... 
หมู่ท่ี...........บา้น...........................อ าเภอ พาน จงัหวดั เชียงราย รหสัไปรษณีย ์57120 โทรศพัท.์.................     

ประสบภยัเน่ืองจาก........ไฟไหมบ้า้น..................เม่ือวนัท่ี......19  ก.ย. 54.........เวลา..22.00... น. 
ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อขา้พเจา้ดงัน้ี........บา้นพกัอาศยัจ านวน 1 หลงั ลกัษณะบา้นไมส้องชั้น................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 ซ่ึงขา้พเจา้มีความประสงคข์อรับความช่วยเหลือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว เน่ืองจากไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้สภาพครอบครัวมีฐานะยากจนพร้อมส่งเอกสารแนบมาดงัน้ี 
รูปถ่ายสภาพความเสียหาย ส าเนาบตัรประจ าตวั ส าเนาทะเบียนบา้น (ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน) 

ส าเนาบตัรประจ าตวั ส าเนาทะเบียนบา้น (ผูร้้องขอแทน) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
ลงช่ือ.................................................ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน 

          (..........นายล าบาก  ยากเขน็.......) 
     วนัท่ี............................................... 

                        ขา้พเจา้......./ 
 

ตวัอยา่ง 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ............................................    ลงช่ือ............................................ 
     (............................................)        (............................................) 
     ต  าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ท่ี..........    ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ท่ี.......... 

ความคิดเห็นของก านนั/ผูใ้หญ่บา้น.................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ............................................ 
(.................................................) 

ต าแหน่ง  ก านนั / ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี.......... 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ควำมคิดเห็นส่วนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 
ค าสั่ง/ความคิดเห็นหวัหนา้ส านกังานปลดั   ค าสั่ง/ความคิดเห็นปลดั อบต.ทรายขาว 
.....................................................................  ........................................................................ 
.....................................................................  ........................................................................ 
.....................................................................  ........................................................................ 
ลงช่ือ            ลงช่ือ 
             (.......................................)          (....................................) 
               หวัหนา้ส านกังานปลดั           ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
วนัท่ี...........................................................  วนัท่ี........................................................... 
 
ค าสั่ง/ความคิดเห็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

(ลงช่ือ)............................................... 
  (...............................................) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 


