
 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เร่ือง  แบบหนังสือรับรองผูประสบภัย 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จึงกําหนดแบบหนังสือรับรอง
ผูประสบภัยเพื่อใหผูประสบภัยใชเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู  ดังนี้ 

แบบของหนังสือรับรองผูประสบภัย  ใหมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) เลขที่หนังสือ 
(๒) ชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ออกหนังสือรับรอง 
(๓) ชื่อ   สกุล   เลขประจําตัวประชาชน   ที่อยูปจ จุบัน   และที่อยูตามทะเบียนบาน   

ของผูประสบภัย  หรือเอกสารอื่น ๆ   กรณีชาวตางประเทศใหระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง   
หรือหนังสืออนุญาตใหเขาเมืองชั่วคราว  หรือหนังสือรับรองบุคคลพลัดถิ่น  หรือหนังสือรับรอง 
จากการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล  หรือเอกสารอื่น ๆ  และที่อยูที่สามารถติดตอได 

กรณีผูประสบภัยเปนนิติบุคคล  ใหระบุชื่อนิติบุคคล  เลขทะเบียนนิติบุคคล  ที่ต้ังนิติบุคคล  
ที่ประสบภัยและที่ต้ังสํานักงานใหญของนิติบุคคล  (ถามี) 

(๔) ประเภทของสาธารณภัย  วัน  เดือน  ป  เวลา  และสถานที่  ที่เกิดภัย 
(๕) ความเสียหายของผูประสบภัยใหเปนไปตามบัญชีแนบทายหนังสือรับรอง  
(๖) วัน  เดือน  ป  ที่ออกหนังสือรับรอง 
(๗) ลายมือชื่อ  ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรอง 
(๘) รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและการฟนฟู  ที่ผูประสบภัยมีสิทธิไดรับจาก 

ทางราชการ  พรอมหนวยงานที่รับผิดชอบ  และสถานที่ติดตอ   
ทั้งนี้  แบบหนังสือรับรองใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อนุชา  โมกขะเวส 

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

 
 

เลขที ่.............../(พ.ศ.) ...(๑)          สวนราชการเจาของหนังสือ  (๒) 
 

      
หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 

   

 

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.......................(๓)......................เกิดวันท่ี......เดือน...............พ.ศ. .... 

เลขประจําตัวประชาชน /หนังสือเดินทางเลขท่ี /อ่ืนๆ (ถามี)........................................................................................... 
ท่ีอยูท่ีประสบสาธารณภัย บานเลขท่ี...............หมูท่ี.......... ถนน........................................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต ...................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท........................ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบานหรือท่ีอยูท่ีติดตอได  บานเลขท่ี.............หมูท่ี........ ถนน...............................ตําบล/แขวง.................. 

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท........................ 
เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ.......................... (๔)........................................................................ 
...........................................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและสถานท่ีเกิดภัย)        
เม่ือ.....................................................(วนั  เดือน  ป  เวลา ท่ีเกิดภัย)   

 

ความเสียหายของผูประสบภัย  ตามบัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้   (๕) 
 

ผูประสบภัยมีสิทธิท่ีจะไดรับการสงเคราะหและการฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการ ดานใดดานหนึ่ง หรือ

หลายดานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางท่ีหนวยงานนั้นกําหนด รายละเอียดตารางแสดงสิทธิท่ีจะไดรับจากทางราชการ

ปรากฏตามแนบทาย 

 

ใหไว  ณ  วันที่............เดอืน............. (๖)................... พ.ศ. .... 

 

 ลงชือ่     ......................(๗).......................... 

                 (.....................................................) 
 ตําแหนง....................................................... 
 ผูอํานวยการ.................................................. 

                                                                           (พิมพช่ือเต็ม และตําแหนง / ประทับตราสวนราชการ) 

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากมีการขูด ลบ หรือแกไขขอความในหนังสือรับรองและบัญชีแนบทาย จะตองลงชื่อผูมีอํานาจ 
 ออกหนังสือรับรองและประทับตรากํากับไวทุกแหง  
 

 



 

ตารางแสดงสิทธิท่ีจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานที่เปนผูใหการสงเคราะหหรือฟนฟูและสถานที่ติดตอ   
 

ความเสียหาย สิทธิท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถานท่ีติดตอ 
หมายเลข

โทรศัพทสายดวน 

๑. ชีวิตรางกาย - คาจัดการศพ (๑) (๒) (๔) (๕) 
 (๗) (๘) (๑๐) (๑๓) (๑๕)

 (๑๖) (๑๗) 

- การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน (๑๙) 

- คารักษาพยาบาล (๒) (๓) (๔)     
   (๘) (๑๐) (๑๕) 
- ประโยชนทดแทนในกรณี

 สงเคราะหบุตร (๔) 
- คาทดแทน  เงินชดเชย     
 เงินสงเคราะห เงินดํารงชีพ 
 ฟนฟูจิตใจ เงินปลอบขวัญ (๑)  
 (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)

 (๘) (๙) (๑๑) (๑๓) (๑๔)

 (๑๖) 

- เงินชวยพิเศษ กรณี ๓ จังหวัด 
 ชายแดนภาคใต (๑) – (๑๗) 
 

(๑) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑) สํานักงานปองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัยจังหวัด หรือ 

 สํานักชวยเหลือผูประสบภัย 

 

๑๗๘๔ 

๐-๒๖๓๗-๓๕๑๙ 

(๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๒) อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา    
 กรุงเทพมหานคร หรือศูนยอํานวยการ 
 เฉพาะกิจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  หรือ กทม. 

๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ 
(สถ.) 

๑๕๕๕ 
(กทม.) 

(๓) กระทรวงสาธารณสุข  (๓) โรงพยาบาล และสํานักงาน 
        สาธารณสุขจังหวัด 

๐-๒๕๙๐-๑๐๐๐ 

(๔) สํานักงานประกันสังคม (๔) สํานักงานแรงงานจังหวัด 
๑๕๐๖ 

(๕) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
 กระทรวงแรงงาน 

(๕) สํานักงานแรงงานจังหวัด    
๑๕๐๖ 

(๖) กระทรวงศึกษาธิการ (๖) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๕๗๙ 
 

(๗) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

 กระทรวงยุติธรรม 
(๗) สํานักงานชวยเหลือทางการเงิน

 แกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา   
๐-๒๕๐๒-๘๒๒๒ 

(๘) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (๘) สํานักงานคลังจังหวัด ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ 

๒. ทรัพยสิน - คาซอมแซมที่อยูอาศัย (๑) (๒) 

- คาเชาบาน (๑) (๒) 
- คาเครื่องครัว เครื่องนอน (๑) (๒) 
- คาเครื่องนุงหม/เครื่องแบบ

 นักเรียน (๑) (๒) (๖) (๑๑) 

- คาเครื่องใชประจําวัน (๑) (๒) 

 (๑๑) 

- เงินประกันภัย (๑๐) 
- คาจัดสรางที่พักชั่วคราว(๑) (๒) 
- คาซอมแซมยุงขาว โรงเรือน

 คอกสัตว (๑) (๒) 
- การลดดอกเบ้ียเงินกูยืมกองทุน

 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
   (๑๙) 
- การผอนผันการเก็บคาเชาซื้อ

 ที่ดิน ส.ป.ก. (๑๙) 
- การลด/ยกเวน คาเชาที่ดิน 
    ส.ป.ก. (๑๙) 

- การยกเวนภาษี (๒) 

(๙) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (๙) โรงพยาบาล ๑๖๖๗ 

(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

 สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 (คปภ.) กระทรวงการคลัง 

(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

 สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 จังหวัด (คปภ.) จังหวัด 

๑๑๘๖ 
 

(๑๑) กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ 
 มั่นคงของมนุษย 

(๑๑) สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

 มั่นคงของมนุษยจังหวัด 
๑๓๐๐ 

(๑๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

(๑๒) สํานักงานเกษตรจังหวัด  
       สํานักงานประมงจังหวัด 
       สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

๑๑๗๐ 

(๑๓) กระทรวงการตางประเทศ (๑๓) กระทรวงการตางประเทศ 

๐-๒๖๔๓-๕๐๐๐ 

(๑๔) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (๑๔) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
๑๖๗๒ 

(๑๕) สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (๑๕) สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
๑๑๑๑ 

๓. การประกอบ 
     อาชีพ 
 

- คาเครื่องมือและหรือเงินทุน

 ประกอบอาชีพ (๑) (๒) 
- คาใชจายในการฝกอาชีพ (๒)  
   (๑๐) (๑๑) 
- การชดเชยความเสียหายดานพืช  
 ประมง ปศุสัตว (๒) (๑๒) 

 

(๑๖) อําเภอ (สภาตําบล) (๑๖) ที่วาการอําเภอ (สภาตําบล) หรือ 

 ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจอําเภอ 
 

(๑๗) จังหวัด (๑๗) ศาลากลางจังหวัด  หรือ         

 ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจจังหวัด 

 

(๑๘) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ   
        เกษตรกรรม 

(๑๘) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๑๗๖๔ 

(๑๙) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (๑๙) โรงพยาบาล และสํานักงาน 

  สาธารณสุขจังหวัด 
๑๖๖๙ 

๔. อ่ืนๆ       

 

หมายเหตุ    ๑. หมายเลขในวงเล็บตอทายสิทธิท่ีไดรับ หมายถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบและสถานท่ีติดตอ 
 ๒. ขอ ๔ ในชองความเสียหาย (ถามี) ใหระบุสิทธิท่ีไดรับ ชื่อหนวยงาน พรอมสถานท่ีติดตอ และหมายเลขโทรศัพท  



บ.ส. ๓

เครื่องมือ

ประกอบอาชีพ

ทั้งหลัง บางสวน สถานภาพ ลักษณะบาน  (บาท)

หัวหนาครอบครัว

   ออกตามหนังสือรับรอง  เลขที่ ............................./ (พ.ศ.)............................    ใหไว ณ วันที่ ..........เดือน.......................พ.ศ.....

(เฉพาะรายบุคคล)

หมายเหตุ

อาชีพ
สถาน

ประกอบการ

มูลคาความ

เสียหาย

โดยประมาณ

การประกอบอาชีพ

                                                                     บัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา                  ของครอบครัว........................................................      

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบอาชีพ 

เชน ที่ไร ที่นา ที่สวน ประมง ปศุสัตว

ฯลฯ

ชื่อ - สกุล  

เลขประจําตัวประชาชน

ความเสียหาย

คํา

นําหนา

นาม

ที่

    (ลงชื่อ) ............................................................. ผูอํานวยการ………...

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

อื่น ๆ

เสี
ย
ชี
ว
ิต

บ
า
ด
เจ็
บ

ชีวิตและ

รางกาย
ทรัพยสิน 

ที่อยูอาศัย



 

 

 

เลขที่ .............../(พ.ศ.) .... (๑)          สวนราชการเจาของหนังสอื  (๒) 
 

 

หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทนิติบุคคล 
   

 

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา (ชื่อนิติบุคคล)......................(๓)...................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................................................................................... 
ท่ีตั้งนิติบุคคลเลขที่..................หมูท่ี............. ถนน.............................................ตําบล/แขวง....................................... 
อําเภอ/เขต .....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท....................... 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ (ถามี) เลขที่.................หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล/แขวง...................................  
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท...................... 
เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ ....................... (๔).......................................................................... 
..........................................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและสถานที่เกิดภัย) 
เม่ือ ........................................... (วัน  เดือน  ป  เวลา ท่ีเกิดภัย)   

ความเสียหายของผูประสบภัย  ตามบัญชีแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทนิติบุคคลฉบับนี้  (๕) 

ผูประสบภัยมีสิทธิท่ีจะไดรับการสงเคราะหและการฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการ ดานใดดานหนึ่ง หรือ

หลายดานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางที่หนวยงานนั้นกําหนด รายละเอียดตารางแสดงสิทธิท่ีจะไดรับจากทางราชการ

ปรากฏตามแนบทาย 

 

 

ใหไว  ณ  วันที่ ..............เดือน ............... (๖)................... พ.ศ. ..... 

 

                            ลงชื่อ       .....................(๗).............................. 

               (........................................................) 
       ตําแหนง............................................................. 
  ผูอํานวยการ........................................................ 
                 (พิมพชื่อเต็ม และตําแหนง / ประทับตราสวนราชการ) 

 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ หากมีการขูด ลบ หรือแกไขขอความในหนังสือรับรองและบัญชีแนบทาย จะตองลงชื่อผูมีอํานาจ 
 ออกหนังสือรับรองและประทับตรากํากับไวทุกแหง  

                                        



 
 
 

ตารางแสดงสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการ หนวยงานที่เปนผูใหการสงเคราะหหรือฟนฟูและสถานที่ติดตอ   
 

ความเสียหาย สิทธิท่ีไดรับ หนวยงานท่ีรับผดิชอบ สถานที่ติดตอ 
หมายเลข

โทรศพัทสายดวน 
๑. ทรัพยสิน - เงินประกันภัย (๔)  

- คาจัดสรางที่พักชั่วคราว (๑)  
   (๒) (๖) (๗) (๘) 
- คาซอมแซมยุงขาว /โรงเรือน /    

 คอกสัตว  (๑) (๒)  
- การลดดอกเบี้ยเงินกูยืมกองทุน
 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๙) 
- การผอนผันการเกบ็คาเชาซื้อ

 ที่ดิน ส.ป.ก. (๙) 
- การลด / ยกเวน คาเชาที่ดิน 

 ป.ป.ก. (๙) 

- คาซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค /  
    สาธารณูปการ เชน ทอประปา   
    อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ (๑)    
    (๒) 

 

(๑) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑) สํานักงานปองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัยจังหวัด หรือ 

 สํานักชวยเหลือผูประสบภัย 

๑๗๘๔ 

๐-๒๖๓๗-๓๕๑๙ 

(๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น           (๒) อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา     

 กรุงเทพมหานคร หรือศูนยอํานวยการ

 เฉพาะกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หรือ กทม. 

๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ 
(สถ.) 

๑๕๕๕ 
(กทม.) 

 
(๓) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 
(๓) สํานักงานคลังจังหวัด ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ 

(๔) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ  

       และสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

       ประกันภัย (คปภ.)   

       กระทรวงการคลัง 

(๔) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

 สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 จังหวัด (คปภ.) จังหวัด ๑๑๘๖ 

๒. การประกอบ 
      การ 
 

- คาเครื่องมือและหรือเงินทุน

 ประกอบอาชีพ (๑) (๒) (๙) 

- การชดเชยความเสยีหายดานพืช  
 ประมง ปศุสัตว (๒) (๕) 
 - คาใชจายในการฝกอาชีพ (๒) 

- คาเสียโอกาสในการประกอบ

 อาชีพ (๙) 
- การผอนผัน/ขยายระยะเวลา หรือ

 ยกเลิกการชําระคืนเงินคาพันธไม

 แก ส.ป.ก.  (๙) 

- ขอสินเชื่อจากสถาบัน 
    การเงิน  (๙) 
- การยกเวนภาษี (๓) 

 

(๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

(๕) สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน  
 ประมงจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ๑๑๗๐ 

 
(๖) สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 

 
(๖) สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ๑๑๑๑ 

(๗) อําเภอ (สภาตาํบล) (๗) ที่วาการอาํเภอ (สภาตําบล)  หรือ  

 ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจอําเภอ  

(๘) จังหวัด (๘) ศาลากลางจังหวัด หรือ          

 ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจจังหวัด  

(๙) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
       การเกษตรกรรม 

(๙) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๑๗๖๔ 

๓. อื่น  ๆ     

 

 
 
 
 

หมายเหต ุ   ๑. หมายเลขในวงเล็บตอทายสิทธิท่ีไดรับ หมายถึงหนวยงานที่รับผิดชอบและสถานที่ติดตอ 
 ๒. ขอ ๓ ในชองความเสียหาย (ถามี) ใหระบุสิทธิท่ีไดรับ ชื่อหนวยงาน พรอมทั้งสถานที่ติดตอ  
  และหมายเลขโทรศัพท  



บ.ส. ๖

มูลคา

ความเสียหาย

โดยประมาณ

ทั้งหลัง บางสวน สถานภาพ (บาท)

ออกตามหนังสือรับรอง  เลขที่ ............................./ (พ.ศ.)............................    ใหไว ณ วันที่ ..........เดือน.......................พ.ศ.....

บัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทนิติบุคคล  

ที่

ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล
และอื่น ๆ

ทรัพยสิน 

ที่ทําการ
ที่ตั้ง

             (พิมพชื่อเต็ม และตําแหนง / ประทับตราสวนราชการ)

(ลงชื่อ) ......................................................... ผูอํานวยการ………..

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

การประกอบการ

สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ

ความเสียหาย

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบการ

หมายเหตุ  



คําอธิบายแบบหนังสือรับรองผูประสบภัยบุคคลธรรมดา  และนิติบุคคล 

(๑)  ระบุ  เลขท่ี  เรียงลําดับ  ตามปปฏิทิน  (ตองมีสมุดคุมการปฏิบัติงาน)  แยกไวเฉพาะหนังสือรับรองผูประสบภัย  

โดยจัดทําสําเนาคูฉบับหนังสือรับรองไวเพื่อเปนหลักฐาน 
(๒) ใหระบุชื่อและท่ีอยูของหนวยงานท่ีออกหนังสือรับรอง 
(๓) กรณีผูประสบภัยเปนบุคคลธรรมดา  ใหระบุ  คํานําหนานาม  ชื่อ-สกุล  และวัน  เดือน  ปเกิด  ท่ีอยูท่ีประสบ 

สาธารณภัย  และท่ีอยู  ตามทะเบียนบาน  หรือท่ีอยูท่ีติดตอได  พรอมเลขประจําตัวประชาชนของผูประสบภัย  หรือเอกสารอ่ืน ๆ 

หากผูประสบภัยเปนชาวตางประเทศ  ใหระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือหนังสืออนุญาตใหเขาเมืองชั่วคราว  หรือหนังสือ

รับรองบุคคลพลัดถ่ิน  หรือหนังสือรับรองจากการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล  หรือเอกสารอ่ืน ๆ หรือมีบุคคลท่ีนาเชื่อถือ 

รับรอง 
 กรณีผูประสบภัยเปนนิติบุคคล ใหระบุชื่อนิติบุคคล  เลขทะเบียนนิติบุคคล  ท่ีต้ังนิติบุคคล  และท่ีต้ัง

สํานักงานใหญ  (ถามี) 
(๔) ระบุประเภทของสาธารณภัย  วัน  เดือน  ป  เวลา  และสถานท่ีเกิดสาธารณภัย 
 ท้ังนี้  ใหพิจารณา  “ภัย”  ตามนิยาม  “สาธารณภัย”  ตามมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๕) ใหระบุความเสียหายของผูประสบภัยตามความเปนจริงท่ีเกิดขึ้น  ในบัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรอง

โดยกรณีผูประสบภัยเปนบุคคลธรรมดาใหระบุความเสียหายเปนรายบุคคลในครอบครัว 
(๖) ใหระบุ  วัน  เดือน  ป  ท่ีผูมีอํานาจลงนาม  ลงชื่อ  ในหนังสือรับรอง 
(๗) ใหผูมีอํานาจลงนามไดแก  ผูอํานวยการทองถ่ิน  ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการอําเภอ  

ผูอํานวยการจังหวัด  หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจแลวแตกรณี  ลงชื่อพรอมใสชื่อตําแหนงท่ีปฏิบัติงานและชื่อตําแหนงตาม

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดแก 
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบล........................... 
 ผูอํานวยการทองถ่ิน 

(๒) นายกเทศมนตรีนคร / เมือง / ตําบล........................... 
 ผูอํานวยการทองถ่ิน 

 (๓) นายกเมืองพัทยา 

 ผูอํานวยการทองถ่ิน 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

(๕) นายอําเภอ........................... 
ผูอํานวยการอําเภอ 

(๖) ผูวาราชการจงัหวัด........................... 
ผูอํานวยการจังหวัด 

 กรณีมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  ใหพิมพชื่อตําแหนง  ดังนี้  เชน  รองนายก...  หรือ  ปลัด...รักษาราชการแทน  

หรือ  ปฏิบัติราชการแทนนายก.........................../ ผูอํานวยการทองถ่ิน 
 อนึ่ง  สําหรับกฎหมายที่แสดงถึงสิทธิท่ีไดรับตามตารางแสดงสิทธิ  เชน 
 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  เชน 
  ๑.๑   ดานการชวยเหลือผูประสบภัย  (บุคคลและครอบครัว) 
  ๑.๒   ดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย 
  ๑.๓   ดานการแพทยและสาธารณสุข 
  ๑.๔   ดานพื้น  
  ๑.๕   ดานประมง   
  ๑.๖   ดานปศุสัตว   
  ๑.๗   ดานเกษตรอื่น   
  ๑.๘   ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  ๑.๙   ดานการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
 

/ ๒.  ระเบียบ... 

 



-๒- 
 

๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูได รับผลกระทบสืบ 

เนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๔. ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเชาซื้อ 

ท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๖   
๕. ระเบียบคณะกรรมการ  วาดวยการให  ใหยืม  จําหนายพันธุไม  และจําหนายผลไม  ซึ่งไดจากการ 

ดําเนินงานของศูนยขยายพันธุไมผลเพื่อการปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
๖. ระเบียบคณะกรรมการ  วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการใหกูยืม  เงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดิน 

เพื่อเกษตรกรรมแกเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร  ในเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
๗. ระเบียบคณะกรรมการ  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาลด  หรือยกเวนการเก็บคาเชาท่ีดิน 

เพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
๘. กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  ระเบียบกรุงเทพมหานคร  วาดวยการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร  ขอบังคับของเมืองพัทยา  เทศบัญญัติของเทศบาล  ขอบังคับของ

องคการบริหารสวนตําบล  เปนตน 
๙. พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑๐. พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑๑. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑๒. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๑๓. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
๑๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑๕. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  หรือ 

การปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
๑๘. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒๐. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒๑. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒๒. พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
๒๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๒๔. มติ  ค.ร.ม.  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  และวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๔๘  หลักเกณฑการใหความ

ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ  ความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

๒๕. ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน  ฉบับท่ี  ๑๒  เร่ือง  การคนหาและชวยเหลืออากาศยานประสบภัย  

ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ฯลฯ  และมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  

๘  กุมภาพันธ  ๒๕๒๑  เร่ือง  การจัดตั้งองคกร  เพื่อการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน  และเรือประสบภัยแหงชาติ 

ฯลฯ 

 

 

 

 




