
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัด.นราธิวาส 
 วันที่.............เดือน......................พ.ศ...................... 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................นามสกุล..................................อายุ....................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่.........................ซอย.....................ถนน......................ต าบล........... .............................. 
อ าเภอ..................................................จังหวัด........................ .............................โทรศัพท์.......................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................สกุล........................เบอร์ติดต่อ..................... 
มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน).....................................................................................ด าเนินการช่วยเหลือ ดังนี้ 

 1.ประเภทการช่วยเหลือ 
  1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)....................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 
  1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)………….… 

.................................................................................................... ................................................................................. 
  1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน)................... 

..................................................................................................................................................................................... 
  1.4 ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)................................................................ 

................................................................................................. .....................................................................................  

 2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ) 
.................................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................ ...................................................................................... 
 3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จ านวน...................ฉบับ 

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

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

 (ลงชื่อ).......................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

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

 
 
 



หนังสือรับรอง 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล................................................. 
ต าแหน่ง..........................................................................................สังกัด...................................................................... 
โทรศัพท์..............................................ขอรับรองว่า....................................................................................................... 
  
  รับรองว่าผู้ลงทะเบียนไม่ได้รับการช่วยเหลือซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่นเงินช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 (เงิน 5,000 บาท)  หรือ 
  เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือนร้อนอยู่ในภาวะยากล าบากในการด ารงชีพ หรือเป็นผู้ที่มี
รายได้ไม่เพียงพอตามแบบส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน จปฐ.ประจ าปี 2562  
     

ไม่รับรองเนื่องจาก........................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
....................................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 หากข้อมูลข้างต้นไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับรอง 
            (                                          ) 
     ต าแหน่ง.................................................................. 
 
 
 
หมายเหตุ: ให้แนบเอกสารหลักฐานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ประกอบด้วย 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1  ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑  ฉบับ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงและชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.แนบส าเนาบตัร 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงและชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสารอบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงแลชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสารอบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงและชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสารอบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงและชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสารอบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงแลชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสารอบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงและชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสารอบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงและชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสารอบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงแลชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสารอบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) การบันทึกข้อมูล(1บ้าน:1ใบ) 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงและชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสาร อบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงและชัดเจน 

2.ขอ้1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสาร อบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 

1.กรอกข้อมูลตามความจริงแลชัดเจน 

2.ข้อ1ประเภทการช่วยเหลือ 1.2 

3.ข้อ2ระบุปัจจัยการด ารงชีพ 

4.แนบบัตรประชาชน 1ฉบับ 

5.แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

6.ส่งเอกสาร อบต.สไุหงปาดี  

ภายในวันท่ี      เม.ย.2563เท่านั้น 



แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัด.นราธิวาส 
 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................นามสกุล..................................อายุ....................ปี 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..........................ซอย.....................ถนน......................ต าบล......................................... 
อ าเภอ..................................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท์.......................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  

บุคคลที่สามารถติดต่อไดช้ื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................สกุล........................เบอร์ติดต่อ....................... 
มีความประสงค์ขอให้ องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ด าเนินการชว่ยเหลือ ดังนี ้
    ประเภทการช่วยเหลือ 
  1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบปุัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)....................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 มีความประสงค์ขอให้ด าเนินการช่วยเหลือ........................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
  1.2 ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)………….… 

..................................................................................................................................................................................... 
 มีความประสงค์ขอให้ด าเนินการช่วยเหลือ........................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
  1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบปุัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 มีความประสงค์ขอให้ด าเนินการช่วยเหลือ........................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
  1.4 ด้านอ่ืนๆ (ระบปุัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
 มีความประสงค์ขอให้ด าเนินการช่วยเหลือ........................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตลุาคม 2562 เคยได้รับความช่วยเหลือ จ านวน................ครั้ง จากหน่วยงาน
................................................................................................................................. เป็นเงิน.................................บาท 
  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องมาด้วยแล้ว จ านวน...................ฉบับ 

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

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

 (ลงชื่อ).......................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

 (................................................................... 
 



แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 
(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัด.นราธิวาส 
 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................นามสกุล...............................อายุ....................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่..........................ซอย.....................ถนน...........................ต าบล................................... 
อ าเภอ..................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์......... ......................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..................................สกุล........................เบอร์ติดต่อ........................ 
มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน).........................................ด าเนินการช่วยเหลือ............................................... ดังนี้ 

 1.ประเภทการช่วยเหลือ 
  1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)....................................................... 

....................................................................................... ...............................................................................................  
  1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)………….… 

..................................................................................................................................................................................... 
  1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน)................... 

.................................................................................................................................................... ................................. 
  1.4 ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)................................................................ 

...................................................................................................................................... ................................................ 
 2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ) 
....................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จ านวน...................ฉบับ 

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

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

 (ลงชื่อ).......................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

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



หนังสือมอบอ านาจ 
 

       ท าท่ี................................................................ 
            ................................................................ 
   
      วันที่ .............................................................................. 
 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................อายุ....... .......ปี  
 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที่..........ถนน.................................................แขวง/ต าบล...................................... 
 

เขต/อ าเภอ.............................................................จังหวัด...................................................   
 

ขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................อายุ........................ปี 
 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที่..........ถนน.................................................แขวง/ต าบล...................................... 
 

เขต/อ าเภอ.............................................................จังหวัด...................................................   
 

มีความเก่ียวข้องเป็น......................................................................................................... .................................................. 
 

เป็นผู้มีอ านาจจัดการ.................................................................................... ...................................................................... 
 

............................................................................................................................................................ ................................. 
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