
                แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 
กรณีร้องขอด้วยตนเอง 

                                                   กรณีร้องขอด้วยตัวแทน    
                                                  (ความสัมพันธ์กับผู้ต้องการความช่วยเหลือคือ...............................) 
 

เทศบาลต าบลนาดี  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู 
 

วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. .................  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................ นามสกุล ........................................... 

อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ................ หมู่ที่ .......... ซอย .................................... ถนน ..................................... 
ต าบล ............................ อ าเภอ ......................................... จังหวัด ............................ โทรศัพท์ .. ......................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน .................................................................................. ................................................. 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. เบอร์ติดต่อ ............................ 
มีความประสงค์ขอให้ เทศบาลต าบลนาดี  ด าเนินการช่วยเหลือ ดังนี้  

1. ประเภทการช่วยเหลือ   
 1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น) .............................................. 
 1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือนร้อนที่เกิดข้ึน) 

............................. ......................................................................................................................  ..... 
 1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือนร้อนที่เกิดข้ึน) 

............................. ....................................................................... ............................................... ..... 
  1.4 ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือนร้อนที่เกิดข้ึน) .................................................... 
2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ) 

................................................................................................................. .................................................... 
…………………………………………………………………………………………………….....................................................
................................................................................................................................ ......................................  

3.กรณีร้องขอโดยผู้แทน  บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ  
บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................  

นามสกุล ........................................... อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ................ หมู่ที่ .......... ซอย ........................ 
ถนน ..................................... ต าบล ............................ อ าเภอ ......................................... จังหวัด ........................ 
โทรศัพท์ ........................... 

4.ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จ านวน .............. ฉบับ ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

 
(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 

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

(ลงชื่อ) ................................................................ เจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอ 
( .................................................................. ) 

 

เลขท่ีรับ............./…………… 

วันท่ี.................................... 



 
 
 

 
 
 
 
 

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 
(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ  อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................ นามสกุล ........................................... 
อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ................ หมู่ที่ .......... ซอย .................................... ถนน ..................................... 
ต าบล ............................ อ าเภอ ......................................... จังหวัด ............................ โทรศัพท์ ........................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน .................................................................................. ................................................. 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. เบอร์ติดต่อ ............................ 
มีความประสงค์ขอให้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ  ด าเนินการช่วยเหลือ ชื่อสกุล  (ผู้ขอรับการ
ช่วยเหลือ)...................................................................................ดังนี ้ 

1. ประเภทการช่วยเหลือ   
 1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น) .............................................. 
 1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือนร้อนที่เกิดข้ึน) 

............................. ......................................................................................................................  ..... 
 1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือนร้อนที่เกิดข้ึน) 

............................. ......................................................................................................................  ..... 
  1.4 ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือนร้อนที่เกิดข้ึน) .................................................... 
2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ) 

................................................................................................................. .................................................... 
…………………………………………………………………………………………………….....................................................
................................................................................................................................ ...................................... 
......................................................................................................................................... .............................
. ............................. .................................................................................................. .................... ..... 
. ............................. ......................................................................................................................  ..... 

3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จ านวน .............. ฉบับ ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 



( .................................................................. ) 
(ลงชื่อ) ................................................................ เจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอ 

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

 
 
 
ที่ ลป ๗๔๘๐1/                                  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ 
                                                                      ๑๕๙  หมู่ที่ ๑๐  อ.เมืองปาน  ลป ๕๒๒๔๐  
  
                                                               28  มกราคม   2562 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน 

เรียน   ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต.บ้านขอ หมู่ 1-13 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือประชาชน   จ านวน  2  ฉบับ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2561 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านขอ  จึงขอความร่วมมือท่านส ารวจการขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในการรับส่งผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลกรณีไม่ฉุกเฉิน เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอจะได้เสนอคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลบ้านขอพิจารณาขึ้นทะเบียนรายชื่อในการช่วยเหลือต่อไป โดยบุคคลที่จะได้รับการช่วยเหลือใน
เบื้องต้นควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.  ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง  และผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล 
2. ผู้ป่วยที่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน 

คุณสมบัติ เช่น   

- ยากจน  ด้อยโอกาส  ไม่มีรถในการเดินทางไปโรงพยาบาล  
- มีบัตรสวัสดิการแห่งชาติ 
- ไม่มีญาติดูแล 
- ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ 
- ฯลฯ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ  จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ขอทุกท่านแนะน าให้ผู้ป่วยที่สมควรได้รับการช่วยเหลือขึ้นทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชนตามแบบที่ส่ง
มาพร้อมนี้ พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรผู้ป่วย บัตรคนพิการ  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือ
ประกอบการการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป 



  ทั้งนี้  ขอความร่วมมือท่านรวบรวมแบบลงทะเบียนส่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอภายใน
วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  ณ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจาณาด าเนินการ 

    ขอแสดงความนับถือ 

 
                      (นายอาจ   ธนันท์ตรีศักดิ์) 

                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ 
งานบริหารทั่วไป 
ส านักงานปลัด 
โทร. /โทรสาร  ๐  5401  9712  


