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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับควำมช่วยเหลือเม่ือเกิดสำธำรณภัย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
                                อ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอบุลราชธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอรับความชว่ยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภยั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบล
บุง่หวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานท่ีเช่ือมโยง
หลายหนว่ยงาน)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขการประกาศเขตการใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉินลงวนัที ่ 25  กรกฎาคม  2556 

2) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัพ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉินพ.ศ.2556 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: พืน้ท่ีต าบลบุง่หวาย  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเร่ืองหลกัเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขการประกาศเขตการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2556  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 3  เดือน 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับความชว่ยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภยั สิทธิชยั [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การ
ขอรับความช่วยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภยั 09/09/2558 15:31  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายหมู่ที่ 1 ต าบลบุ่งหวายอ าเภอวารินช าราบจงัหวดั

อบุลราชธานี 34310/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
   ตามพระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยัพ.ศ. 2550มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินมีหน้าท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตท้องถ่ินของตน&ldquo;สาธารณภยั&rdquo; หมายความวา่
อคัคีภยัวาตภยัอทุกภยัภยัแล้งโรคระบาดในมนษุย์โรคระบาดสตัว์โรคระบาดสตัว์น า้การระบาดของศตัรูพืชตลอดจนภยั
อ่ืนๆอนัมีผลกระทบตอ่สาธารณชนไมว่า่จะเกิดจากธรรมชาตหิรือมีผู้ท าให้เกิดขึน้อบุตัิเหตหุรือเหตอ่ืุนใดซึง่ก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐและให้หมายความรวมถึง
ภยัทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วยองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายเป็นหนว่ยงานของรัฐในพืน้ท่ีต าบลบุง่หวาย
มีหน้าท่ีให้ความชว่ยเหลือบรรเทาสาธารณภยัเม่ือเกิดเหตสุาธารณภยัขึน้กบัประชาชนในพืน้ท่ีต าบลบุง่หวายให้
ผู้ประสบภยัแจ้งเหตดุงักลา่วได้โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนค าขอดงันี  ้
      1. ให้ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าหมูบ้่านรีบแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่หวายทราบทนัทีโดยแจ้งวา่เกิดภยัอะไรขึน้เกิด
ท่ีไหนวนัเวลาท าให้เกิดความเสียหายอะไรบ้างมีผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บก่ีรายตวัอย่างเชน่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2558 เวลา 
15.30 น. เกิดวาตภยัในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 7 บ้านบุง่หวายตกท าให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 12 หลงัไมมี่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เป็นต้น ฯลฯ 
      2. ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าหมูบ้่านถ่ายภาพความเสียหายของเหตกุารณ์หรือความเสียหายของบ้านเรือนหรือให้รอ
เจ้าหน้าท่ีจากองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายออกไปตรวจสอบก่อนคอ่ยท าให้กลบัสูส่ภาพเดมิโดยในภาพนัน้ต้องมี
รูปของผู้ ท่ีประสบภยั,ผู้ใหญ่บ้านในพืน้ท่ีพร้อมลงช่ือเพ่ือรับรองภาพถ่ายด้วย (ในถ่ายให้เห็นภาพความเสียหายมากๆหรือ
ให้เหมาะสมกบัราคาประเมินท่ีชา่งอบต. ประเมินความเสียหายให้ 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

การแจ้งขอรับความชว่ยเหลือ
เม่ือเกิดสาธารณภยัและ
ตรวจสอบเอกสารหรือพืน้ท่ีท่ี
เกิดสาธารณภยั 
 

1 ชัว่โมง งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

(แจ้งทนัทีเม่ือ
เกิดสาธารณภยั
ขึน้) 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีท่ี 1 ความเสียหายไมเ่กิน 
2,000 บาท 
เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
พิจารณาอนมุตัใิห้ความ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ 
กรณีท่ี 2 กรณีความเสียหาย
เกิน 2,000 บาท 

24 ชัว่โมง งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้บริหาร
พิจารณาเพ่ือรายงานขอให้
จงัหวดัได้ประกาศเขตการให้
ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉิน 

3) 

- 
 

ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าหมูบ้่านสรุป
รายงานความเสียหายจาก
เหตกุารณ์เป็นหนงัสือสง่พร้อม
แนบหลกัฐานของผู้ประสบภยั
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

5 วนั งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

(หลงัจากเกิด
เหต)ุ 

4) 

- 
 

กรณีความเสียหายเกิน 2,000 
บาทสรุปรายงานพร้อมแนบ
หลกัฐานของผู้ประสบภยัสง่ให้
อ าเภอพิจารณาให้ความ
ชว่ยเหลือ 

15 วนั งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

- 

5) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

กรณีความเสียหายเกิน 2,000  
บาทอ าเภอและคณะกรรมการ
พิจารณาความชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยักรณีฉกุเฉินระดบั
อ าเภอ  (ก.ช.ภ.อ.) ประชมุเพ่ือ
ขอมตท่ีิประชมุเพ่ือรายงาน
ขอรับการชว่ยเหลือไปท่ีจงัหวดั
ตอ่ไป 

1 เดือน ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอวารินช าราบ 

(หนว่ยงาน
รับผิดชอบคือ
ฝ่ายความมัน่คง
อ าเภอวารินช า
ราบ) 

6) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

กรณีความเสียหายเกิน 2,000 
บาทจงัหวดัและคณะกรรมการ
พิจารณาความชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยักรณีฉกุเฉินระดบั
จงัหวดั  (ก.ช.ภ.จ.) ประชมุเพ่ือ
ขอมตท่ีิประชมุเพ่ือให้ความ

1 เดือน ท่ีท าการปกครอง
จงัหวดัอบุลราชธานี 

(หนว่ยงาน
รับผิดชอบคือ
ส านกังาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัจงัหวดั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ชว่ยเหลือ 
 

อบุลราชธานี) 

7) 

- 
 

กรณีได้รับการอนมุตัชิ่วยเหลือ 
กรณีความเสียหายไมาเกิน 
2,000 บาทองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินด าเนินการเบกิจ่าย
ให้กบัผู้ขอความชว่ยเหลือ 
 

7 วนั งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

- 

8) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

กรณีได้รับการอนมุตัจิาก
จงัหวดั 
จงัหวดัด าเนินการให้ความ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ 
 

1 เดือน ท่ีท าการปกครอง
จงัหวดัอบุลราชธานี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 3 3 ฉบบั (ของผู้ประสบภยัพิบตัิ
ฉกุเฉินพร้อมทัง้รับรอง
ส ำเนำถกูต้องด้วย) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 3 3 ฉบบั (ของผู้ประสบภยัพิบตัิ
ฉกุเฉินพร้อมทัง้รับรอง
ส ำเนำถกูต้องด้วย) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอหนงัสือ
รับรองกรณี
ผู้ประสบภยัเพ่ือ
รับกำรสงเครำะห์ 

- 3 3 ฉบบั - 

2) 

แบบรำยงำน
ควำมเสียหำย
และกำร
ชว่ยเหลือรำษฎร 
(แบบสภ.2) 

- 3 3 ฉบบั - 

3) 
ภำพถ่ำยควำม
เสียหำยท่ีเกิดขึน้
จริง (ถ้ำมี) 

- 3 3 ฉบบั (ฉบบัละ 2-3 ภำพ
พร้อมรับรอง
ภำพถ่ำยด้วย) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายหมายเลขโทรศพัท์ 045855255 หรือ 

www.bungwai.go.th หรือ Facebook องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอหนงัสือรับรองกรณีผู้ประสบภยัเพ่ือรับการสงเคราะ 
2) ตวัอยา่งค าขอหนงัสือรับรองกรณีผู้ประสบภยัเพ่ือรับการสงเคราะ 
3) ตวัอยา่งภาพถ่ายรายงาน 
4) แบบรายงานความเสียหายและการชว่ยเหลือราษฎร (แบบสภ.2) 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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วันท่ีพมิพ์ 11/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย

อ าเภอวารินช าราบจงัหวดั
อบุลราชธานีสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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ค ำขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้ำของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
ร้องขอหลักฐำนเพื่อรับกำรสงเครำะห์ หรือบริกำรอ่ืนใด 

(ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒) 

เขียนที.่.................................................... 
วันท่ี.........เดือน........................ พ.ศ. ................ 

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า..............................................................................อาย.ุ....................ปี สัญชาต.ิ.............................. 
อยู่บ้านเลขที.่.......................ตรอก /ซอย....................ถนน..............................................ต าบล /แขวง...................................... 
อ าเภอ /เขต..........................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท.์..................................................... 
ในฐานะ      � ผู้ประสบภัย      � เจ้าของทรัพย์สิน      � ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
                � ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ ครอบครองทรัพยส์ิน ช่ือ............................................. 

    � ผู้รับมอบอ านาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ช่ือ.......................................... 
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 
เมื่อวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. .... เวลา.................น. (ที่เกิดสาธารณภัย) ได้รับความเสียหาย ดังนี ้

(๑) ......................................................................................................................................................... 
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อ................................................................................................................................ 

ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลกัฐานเพื่อ......................................................................................................................... 
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี ้(ใส่เครื่องหมาย  ใน � หน้าข้อความที่ต้องการ) 

� ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล 
� บุคคลธรรมดา 

� ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 
� ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์(ถ้ามี) 
� อื่นๆ .............................................................................. 

� นิติบุคคล 
� ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
� ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิ(ถ้ามี) 
� ส าเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
� อื่นๆ................................................................................ 

� ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธ ิ
� ๓. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
� ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี) 
� ๕. อื่นๆ .............................................................................................. 

รวม ............. ฉบับ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

  (ลงช่ือ) .......................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
(..........................................................) 

ค ำเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 
หมำยเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตาย หรอืไม่สามารถยื่น 
ค าขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก หรือผูร้ับมอบอ านาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเปน็ผู้ยื่น 
ค าขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเปน็ทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบอ านาจดังกล่าวด้วย 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

   (ลงช่ือ).........................................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                                       (..........................................................) 
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ค ำขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้ำของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
ร้องขอหลักฐำนเพื่อรับกำรสงเครำะห์ หรือบริกำรอ่ืนใด 

(ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒) 

เขียนที.่...บ้านบุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ตาาบงบุ่งหวาย .... 
วันท่ี...4......เดือน......มิถุนายน...... พ.ศ. 8552......... ... 

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า....นายสุดที่รัก........รักชาต.ิ..............................อายุ... ....28...... .......ปี สัญชาต.ิ....ไทย................... 
อยู่บ้านเลขที.่...15 หมู่ที่ 7............ตรอก /ซอย.......-....................ถนน..................................ต าบล /แขวง....บุ่งหวาย............... 
อ าเภอ /เขต.....วารินชาาราบ..............จังหวัด......อุบงราชธาน.ี..........หมายเลขโทรศัพท์.....08-1234-5678.......................... 
ในฐานะ      ผู้ประสบภยั      � เจ้าของทรัพย์สิน      � ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
               � ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ ครอบครองทรัพยส์ิน ช่ือ............................................. 

   � ผู้รับมอบอ านาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ช่ือ.......................................... 
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์.....วาตภัย...........................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภยั) 
เมื่อวันท่ี....3.......เดือน....มิถุนายน......พ.ศ.  8552   เวลา...15.30...น. (ที่เกิดสาธารณภยั) ไดร้ับความเสียหาย ดังนี ้

(๑) .....หงังคาบ้านไดร้ับความเสยีหายทั้งหงัง........................................................................................ 
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อ................................................................................................................................ 

ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลกัฐานเพื่อ......................................................................................................................... 
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี ้(ใส่เครื่องหมาย  ใน � หน้าข้อความที่ต้องการ) 

 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล 
 บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 
� ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์(ถ้ามี) 
� อื่นๆ .............................................................................. 

� นิติบุคคล 
� ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
� ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิ(ถ้ามี) 
� ส าเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
� อื่นๆ................................................................................ 

� ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธ ิ
� ๓. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
� ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี) 
� ๕. อื่นๆ .............................................................................................. 

รวม ......1....... ฉบับ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

  (ลงช่ือ) ...........สุดที่รัก….รักชาต.ิ.... ผู้ยื่นค าขอ 
(...นายสุดทีร่ัก....รักชาต…ิ.) 

ค ำเตือน ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 
หมำยเหตุ ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตาย หรอืไม่สามารถยื่น 
ค าขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก หรือผูร้ับมอบอ านาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเปน็ผู้ยื่น 
ค าขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเปน็ทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบอ านาจดังกล่าวด้วย 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

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

ตัวอย่ำง 
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ตัวอย่ำง 
ภำพถ่ำยบ้ำนเรือนของรำษฎรผู้ประสบภัย 

นายสุดที่รัก.....รักชาติ .......บ้ำนเลขที่...  15......หมูท่ี่...7 ...บ้ำน...บุ่งหวายตก.... 
ต ำบล ... บุ่งหวาย...................อ ำเภอ....วารินช าราบ.......จังหวัด...อบุลราชธานี...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (ลงชื่อ)         สุดที่รัก  รักชาติ  ผู้ประสบภัย 
        )นายสุดที่รัก...รักชาติ( 
 
                (ลงชื่อ)                                                            (ลงชื่อ)  
                      )......................................(                                      ).................................(  
                        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่....                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 


