
ค ำร้องทั่วไป 
 

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

เรื่อง  ............................................................................................................................. ............................................. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน 

  ข้าพเจ้า ........................................................ อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่ .........................  
ต าบล..................................... อ าเภอ............................................ จังหวัด...................................... ขอยื่นค าร้องต่อ 
นายก อบต.นานวน  เนื่องจาก ........................................................................................................ ...........................      
.................................................................................................. ..................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................    

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงชื่อ 
                                                            (..........................................................) 
                                                      ต าแหน่ง...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้าท่ีช ารุด 
 

                                                                 เขียนที่.........................................หมู่ที่............. ต าบลนานวน 
                                                                 อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 

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

เรื่อง  รายงานความเดือดร้อน  กรณีไฟฟ้าช ารุด 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน 

  ข้าพเจ้า .............................................................. ต าแหน่ง...........................................................    
บ้านเลขท่ี........................ หมูท่ี่..................... ต าบลนานวน  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์ยื่นค าร้อง
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน  กรณีไฟฟ้าช ารุด  จ านวน....................... จุด  ดังนี้ 

๑. ............................................................................................................................. ................. 
๒. ........................................................... ...................................................................................  
๓. ............................................................................................................................. ................. 
๔. ..............................................................................................................................................  
๕. ............................................................................................................................. ................. 

ดังนั้น  เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร  จึงใคร่ขอให้องค์การบริหารส่วน 
ต าบลนานวน  ด าเนินการซ่อมให้ดีเช่นเดิม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงชื่อ 
                                                            (..........................................................) 
                                                      ต าแหน่ง...................................................... 
 
 
 



แบบค าร้องขอซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 
 

                                                                 เขียนที่.........................................หมู่ที่............. ต าบลนานวน 
                                                                 อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 

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

เรื่อง  รายงานความเดือดร้อน  กรณีถนนที่ใช้สัญจรช ารุด 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน 

  ข้าพเจ้า .............................................................. ต าแหน่ง.............................................. .............    
บ้านเลขท่ี........................ หมูท่ี่..................... ต าบลนานวน  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์ยื่นค าร้อง
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน  กรณีถนนที่ใช้ในการสัญจร ไป - มา  ช ารุดเสียหาย  เนื่องจาก ............... 
.................................................................. ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................................................. .............. ดังนี้ 
  ๑.  ถนนเส้น ............................................................................................... ................................... 
ถึงเส้น...................................................................................................................... ................................................... 
  ๒.  ถนนเส้น ..................................................................................................................................  
ถึงเส้น...................................................................................................................... .................................................... 
  ๓.  ถนนเส้น ..................................................................................................................... ............. 
ถึงเส้น................................................................................ .........................................................................................  

พร้อมนี้ได้แนบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการช ารุดของถนนเส้นดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงชื่อ 
                                                            (..........................................................) 
                                                      ต าแหน่ง...................................................... 
 



                                                                                      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                                                                      อบต.นานวน  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 

 
แบบค ำร้องขอน  ำอุปโภค/บริโภค 

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

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์น้ าอุปโภค บริโภค 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน 

  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ต้องการ ดังนี้ 
    ขอน้ าอุปโภค 
    ขอน้ าบริโภค 

  ข้าพเจ้า .............................................................. ต าแหน่ง.............................................. .............    
บ้านเลขท่ี........................ หมู่ที่..................... ต าบลนานวน  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์ยื่นค าร้อง
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน   ดังนี้ 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์  ขอน้ าอุปโภค  บริโภค  ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา  
ภัยแล้ง  โดยจ านวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น จ านวน .............................. ครัวเรือน  เพ่ือใช้ในการ
อุปโภค บริโภค  ซึ่งน้ าอุปโภค บริโภค ดังกล่าว  จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไป 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงชื่อ 
                                                            (..........................................................) 
                                                      ต าแหน่ง...................................................                                            
                                                                          ผู้ร้องขอ 

 

 

 



แบบค าขอดูข้อมูลข่าวสาร 

 
                                                                 เขียนที่.........................................หมู่ที่............. ต าบลนานวน 
                                                                 อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 

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

เรื่อง  ขอดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน 

  ข้าพเจ้า .............................................................. ต าแหน่ง...........................................................    
บ้านเลขท่ี........................ หมูท่ี่..................... ต าบลนานวน  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์ขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสาร  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ............................................................................................................................................... .. 
๒.  ......................................................................................................................... ........................
๓.  ......................................................................................................................... ........................ 
๔.  ................................................................................. ................................................................ 
๕.  ......................................................................................................................... ........................ 
 
พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้ส่งเงิน จ านวน.......................... บาท  เพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมการ          

คัดส าเนาด้วยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการ 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงชื่อ 
                                                            (..........................................................) 
                                                      ต าแหน่ง...................................................... 
 
 

 



ค าขออนุญาตใช้น้ าประปา 

 
                                                                 เขียนที่.........................................หมู่ที่............. ต าบลนานวน 
                                                                 อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 

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

เรื่อง  ขออนุญาตใช้น้ าประปา 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน 

  ข้าพเจ้า ................................................. ............. ต าแหน่ง...........................................................    
บ้านเลขท่ี........................ หมู่ที่..................... ต าบลนานวน  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  อาชีพ...........................    
มีความประสงค์ขอรับอนุญาตต่อท่อจ าหน่ายน้ าจากการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลนานวน  เพ่ือท าการใช้
น้ าประปาในการอุปโภค – บริโภค 

โดยมี ..................................................................... เป็นเจ้าของอาคาร  เป็นอาคารประเภท
......................................... จ านวน.......................... หลงั .............................ห้อง  และมีผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารรวม
ทั้งสิ้น.................... คน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงชื่อ 
                                                            (..........................................................) 
                                                      ต าแหน่ง...................................................... 
                                                                          ผู้ขออนุญาต 

 

 


