เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง แบบหนังสือรับรองผูประสบภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมปองกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จึง กําหนดแบบหนังสื อรับรอง
ผูประสบภัยเพื่อใหผูประสบภัยใชเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู ดังนี้
แบบของหนังสือรับรองผูประสบภัย ใหมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) เลขที่หนังสือ
(๒) ชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ออกหนังสือรับรอง
(๓) ชื่ อ สกุ ล เลขประจํ า ตั ว ประชาชน ที่ อ ยู ป จ จุ บั น และที่ อ ยู ต ามทะเบี ย นบ า น
ของผู ป ระสบภั ย หรื อ เอกสารอื่ น ๆ กรณี ช าวต า งประเทศให ร ะบุ ห มายเลขหนั ง สื อ เดิ น ทาง
หรือหนังสืออนุญาตใหเขาเมืองชั่วคราว หรือหนังสือรับรองบุคคลพลัดถิ่น หรือหนังสือรับรอง
จากการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล หรือเอกสารอื่น ๆ และที่อยูที่สามารถติดตอได
กรณีผูประสบภัยเปนนิติบุคคล ใหระบุชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ตั้งนิติบุคคล
ที่ประสบภัยและที่ตั้งสํานักงานใหญของนิติบุคคล (ถามี)
(๔) ประเภทของสาธารณภัย วัน เดือน ป เวลา และสถานที่ ที่เกิดภัย
(๕) ความเสียหายของผูประสบภัยใหเปนไปตามบัญชีแนบทายหนังสือรับรอง
(๖) วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรอง
(๗) ลายมือชื่อ ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรอง
(๘) รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสงเคราะห แ ละการฟ น ฟู ที่ผู ป ระสบภั ย มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ จาก
ทางราชการ พรอมหนวยงานที่รับผิดชอบ และสถานที่ติดตอ
ทั้งนี้ แบบหนังสือรับรองใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อนุชา โมกขะเวส
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เลขที่ .............../(พ.ศ.) ...(๑)

สวนราชการเจาของหนังสือ (๒)

หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.......................(๓)......................เกิดวันที่......เดือน...............พ.ศ. ....
เลขประจําตัวประชาชน /หนังสือเดินทางเลขที่ /อื่นๆ (ถามี)...........................................................................................
ที่อยูที่ประสบสาธารณภัย บานเลขที่...............หมูที่.......... ถนน........................................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต ...................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท........................
ที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูที่ติดตอได บานเลขที่.............หมูที่........ ถนน...............................ตําบล/แขวง..................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท........................
เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ.......................... (๔)........................................................................
...........................................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและสถานที่เกิดภัย)
เมื่อ.....................................................(วัน เดือน ป เวลา ที่เกิดภัย)
ความเสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาฉบับนี้ (๕)
ผูประสบภัยมีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะหและการฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการ ดานใดดานหนึ่ง หรือ
หลายดานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางที่หนวยงานนั้นกํ าหนด รายละเอียดตารางแสดงสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการ
ปรากฏตามแนบทาย

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

ลงชือ่

......................(๗)..........................
(.....................................................)
ตําแหนง.......................................................
ผูอํานวยการ..................................................
(พิมพชื่อเต็ม และตําแหนง / ประทับตราสวนราชการ)

หมายเหตุ หากมีการขูด ลบ หรือแกไขขอความในหนังสือรับรองและบัญชีแนบทาย จะตองลงชื่อผูมีอํานาจ
ออกหนังสือรับรองและประทับตรากํากับไวทุกแหง

ตารางแสดงสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการ หนวยงานที่เปนผูใหการสงเคราะหหรือฟนฟูและสถานที่ติดตอ
ความเสียหาย

สิทธิที่ไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

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

๒. ทรัพยสิน

๓. การประกอบ
อาชีพ

-

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)
- การลดดอกเบี้ยเงินกูยืมกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๙)
- การผอนผันการเก็บคาเชาซื้อ
ที่ดิน ส.ป.ก. (๑๙)
- การลด/ยกเวน คาเชาที่ดิน
ส.ป.ก. (๑๙)
- การยกเวนภาษี (๒)
- คาเครื่องมือและหรือเงินทุน
ประกอบอาชีพ (๑) (๒)
- คาใชจายในการฝกอาชีพ (๒)
(๑๐) (๑๑)
- การชดเชยความเสียหายดานพืช
ประมง ปศุสัตว (๒) (๑๒)

(๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๓) กระทรวงสาธารณสุข
(๔) สํานักงานประกันสังคม
(๕) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
(๖) กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ติดตอ
(๑) สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด หรือ
สํานักชวยเหลือผูประสบภัย
(๒) อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร หรือศูนยอํานวยการ
เฉพาะกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือ กทม.
(๓) โรงพยาบาล และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
(๔) สํานักงานแรงงานจังหวัด

หมายเลข
โทรศัพทสายดวน
๑๗๘๔
๐-๒๖๓๗-๓๕๑๙
๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐
(สถ.)
๑๕๕๕
(กทม.)
๐-๒๕๙๐-๑๐๐๐
๑๕๐๖

(๕) สํานักงานแรงงานจังหวัด

๑๕๐๖

(๖) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(๗) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
(๗) สํานักงานชวยเหลือทางการเงิน
กระทรวงยุติธรรม
แกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
(๘) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(๘) สํานักงานคลังจังหวัด
(๙) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (๙) โรงพยาบาล

๑๕๗๙
๐-๒๕๐๒-๘๒๒๒
๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔
๑๖๖๗

(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ (๑๐) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) กระทรวงการคลัง
จังหวัด (คปภ.) จังหวัด

๑๑๘๖

(๑๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ (๑๑) สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
มั่นคงของมนุษยจังหวัด

๑๓๐๐

(๑๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

(๑๓) กระทรวงการตางประเทศ

(๑๒) สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานประมงจังหวัด
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

๑๑๗๐

(๑๓) กระทรวงการตางประเทศ
๐-๒๖๔๓-๕๐๐๐

(๑๔) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

(๑๔) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
๑๖๗๒

(๑๕) สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(๑๕) สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๑๑

(๑๖) อําเภอ (สภาตําบล)
(๑๗) จังหวัด
(๑๘) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
(๑๙) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

(๑๖) ที่วาการอําเภอ (สภาตําบล) หรือ
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจอําเภอ
(๑๗) ศาลากลางจัง หวั ด หรื อ
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจจังหวัด
(๑๘) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(๑๙) โรงพยาบาล และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

๔. อื่นๆ

หมายเหตุ

๑. หมายเลขในวงเล็บตอทายสิทธิที่ไดรับ หมายถึงหนวยงานที่รับผิดชอบและสถานที่ติดตอ

๒. ขอ ๔ ในชองความเสียหาย (ถามี) ใหระบุสิทธิที่ไดรับ ชื่อหนวยงาน พรอมสถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท

๑๗๖๔
๑๖๖๙

บ.ส. ๓

บัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา

ของครอบครัว........................................................

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

ความเสียหาย
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อ - สกุล

บาดเจ็บ

ชีวิตและ
รางกาย
เสียชีวิต

ที่

คํา
นําหนา
นาม

ทรัพยสิน
ที่อยูอาศัย

การประกอบอาชีพ
อื่น ๆ
อาชีพ

ทั้งหลัง

บางสวน สถานภาพ ลักษณะบาน

(เฉพาะรายบุคคล)

สถาน
ประกอบการ

เครื่องมือ
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ เชน ที่ไร ที่นา ที่สวน ประมง ปศุสัตว
ฯลฯ

มูลคาความ
เสียหาย
โดยประมาณ

หมายเหตุ

(บาท)

หัวหนาครอบครัว

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

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

สวนราชการเจาของหนังสือ (๒)

หนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทนิติบุคคล

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ชื่อนิติบุคคล)......................(๓)......................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล...............................................................................................................................................
ที่ตั้งนิติบุคคลเลขที่..................หมูที่............. ถนน.............................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต .....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท.......................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ (ถามี) เลขที่.................หมูที่...............ถนน.................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท......................
เปนผูประสบภัยหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ ....................... (๔)..........................................................................
..........................................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัยและสถานที่เกิดภัย)
เมื่อ ........................................... (วัน เดือน ป เวลา ที่เกิดภัย)
ความเสียหายของผูประสบภัย ตามบัญชีแนบทายหนังสือรับรองของผูประสบภัยประเภทนิติบุคคลฉบับนี้ (๕)
ผูประสบภัยมีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะหและการฟนฟูจากหนวยงานของทางราชการ ดานใดดานหนึ่ง หรือ
หลายดานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวทางที่หนวยงานนั้นกําหนด รายละเอียดตารางแสดงสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการ
ปรากฏตามแนบทาย

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

ลงชื่อ

.....................(๗)..............................
(........................................................)
ตําแหนง.............................................................
ผูอํานวยการ........................................................
(พิมพชื่อเต็ม และตําแหนง / ประทับตราสวนราชการ)

หมายเหตุ หากมีการขูด ลบ หรือแกไขขอความในหนังสือรับรองและบัญชีแนบทาย จะตองลงชื่อผูมีอํานาจ
ออกหนังสือรับรองและประทับตรากํากับไวทุกแหง

ตารางแสดงสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการ หนวยงานที่เปนผูใหการสงเคราะหหรือฟนฟูและสถานที่ติดตอ
ความเสียหาย
๑. ทรัพยสิน

หมายเลข
โทรศัพทสายดวน

สิทธิที่ไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่ติดตอ

- เงินประกันภัย (๔)
- คาจัดสรางที่พักชั่วคราว (๑)
(๒) (๖) (๗) (๘)
- คาซอมแซมยุงขาว /โรงเรือน /
คอกสัตว (๑) (๒)
- การลดดอกเบี้ยเงินกูยืมกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๙)
- การผอนผันการเก็บคาเชาซื้อ
ที่ดิน ส.ป.ก. (๙)
- การลด / ยกเวน คาเชาที่ดิน
ป.ป.ก. (๙)
- คาซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค /
สาธารณูปการ เชน ทอประปา
อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ (๑)
(๒)

(๑) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑) สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด หรือ
สํานักชวยเหลือผูประสบภัย
(๒) อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร หรือศูนยอํานวยการ
เฉพาะกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือ กทม.

(๓) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

(๓) สํานักงานคลังจังหวัด

(๔) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
กระทรวงการคลัง

(๔) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัด (คปภ.) จังหวัด

๑๑๘๖

(๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

(๕) สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
ประมงจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

๑๑๗๐

(๖) สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(๖) สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๑๑๑๑

(๗) อําเภอ (สภาตําบล)

(๗) ที่วาการอําเภอ (สภาตําบล) หรือ
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจอําเภอ

(๘) จังหวัด

(๘) ศาลากลางจั ง หวั ด หรื อ
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจจังหวัด

(๙) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม

(๙) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

๒. การประกอบ - คาเครื่องมือและหรือเงินทุน
การ
ประกอบอาชีพ (๑) (๒) (๙)
- การชดเชยความเสียหายดานพืช
ประมง ปศุสัตว (๒) (๕)
- คาใชจายในการฝกอาชีพ (๒)
- คาเสียโอกาสในการประกอบ
อาชีพ (๙)
- การผอนผัน/ขยายระยะเวลา หรือ
ยกเลิกการชําระคืนเงินคาพันธไม
แก ส.ป.ก. (๙)
- ขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน (๙)
- การยกเวนภาษี (๓)
๓. อื่นๆ

หมายเหตุ

๑. หมายเลขในวงเล็บตอทายสิทธิที่ไดรับ หมายถึงหนวยงานที่รับผิดชอบและสถานที่ติดตอ
๒. ขอ ๓ ในชองความเสียหาย (ถามี) ใหระบุสิทธิที่ไดรับ ชื่อหนวยงาน พรอมทั้งสถานที่ติดตอ
และหมายเลขโทรศัพท

๑๗๘๔
๐-๒๖๓๗-๓๕๑๙
๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐
(สถ.)
๑๕๕๕
(กทม.)
๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔

๑๗๖๔

บ.ส. ๖

บัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทนิติบุคคล
ออกตามหนังสือรับรอง เลขที่ ............................./ (พ.ศ.)............................ ใหไว ณ วันที่ ..........เดือน.......................พ.ศ.....
ความเสียหาย
ชื่อนิติบุคคล
ที่

ที่ตั้ง

ที่ทําการ

ทรัพยสิน
สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ

การประกอบการ

มูลคา
ความเสียหาย
โดยประมาณ

หมายเหตุ

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบการ

เลขทะเบียนนิติบุคคล
ทั้งหลัง บางสวน สถานภาพ

และอื่น ๆ

(บาท)

(ลงชื่อ) ......................................................... ผูอํานวยการ………..
(.......................................................)
(พิมพชื่อเต็ม และตําแหนง / ประทับตราสวนราชการ)

คําอธิบายแบบหนังสือรับรองผูประสบภัยบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
(๑) ระบุ เลขที่ เรียงลําดับ ตามปปฏิทิน (ตองมีสมุดคุมการปฏิบัติงาน) แยกไวเฉพาะหนังสือรับรองผูประสบภัย
โดยจัดทําสําเนาคูฉบับหนังสือรับรองไวเพื่อเปนหลักฐาน
(๒) ใหระบุชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ออกหนังสือรับรอง
(๓) กรณีผูประสบภัยเปนบุคคลธรรมดา ใหระบุ คํานําหนานาม ชื่อ-สกุล และวัน เดือน ปเกิด ที่อยูที่ประสบ
สาธารณภัย และที่อยู ตามทะเบียนบาน หรือที่อยูที่ติดตอได พรอมเลขประจําตัวประชาชนของผูประสบภัย หรือเอกสารอื่น ๆ
หากผูประสบภัยเปนชาวตางประเทศ ใหระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหนังสืออนุญาตใหเขาเมืองชั่วคราว หรือหนังสือ
รับรองบุคคลพลัดถิ่น หรือหนังสือรับรองจากการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล หรือเอกสารอื่น ๆ หรือมีบุคคลที่นาเชื่อถือ
รับรอง
กรณีผูประสบภัยเปนนิติบุคคล ให ร ะบุ ชื่ อ นิ ติ บุ ค คล เลขทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล ที่ ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล และที่ ตั้ ง
สํานักงานใหญ (ถามี)
(๔) ระบุประเภทของสาธารณภัย วัน เดือน ป เวลา และสถานที่เกิดสาธารณภัย
ทั้งนี้ ใหพิจารณา “ภัย” ตามนิยาม “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ใหระบุความเสียหายของผูประสบภัยตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น ในบัญชีความเสียหายแนบทายหนังสือรับรอง
โดยกรณีผูประสบภัยเปนบุคคลธรรมดาใหระบุความเสียหายเปนรายบุคคลในครอบครัว
(๖) ใหระบุ วัน เดือน ป ที่ผูมีอํานาจลงนาม ลงชื่อ ในหนังสือรับรอง
(๗) ให ผู มี อํ า นาจลงนามได แ ก ผู อํ า นวยการท อ งถิ่ น ผู อํ า นวยการกรุ ง เทพมหานคร ผู อํ า นวยการอํ า เภอ
ผูอํานวยการจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจแลวแตกรณี ลงชื่อพรอมใสชื่อตําแหนงที่ปฏิบัติงานและชื่อตําแหนงตาม
พระราชบัญญัตปิ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดแก
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบล...........................
ผูอํานวยการทองถิ่น
(๒) นายกเทศมนตรีนคร / เมือง / ตําบล...........................
ผูอํานวยการทองถิ่น
(๓) นายกเมืองพัทยา
ผูอํานวยการทองถิ่น
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(๕) นายอําเภอ...........................
ผูอํานวยการอําเภอ
(๖) ผูวาราชการจังหวัด...........................
ผูอํานวยการจังหวัด
กรณีมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ใหพิมพชื่อตําแหนง ดังนี้ เชน รองนายก... หรือ ปลัด...รักษาราชการแทน
หรือ ปฏิบัติราชการแทนนายก.........................../ ผูอํานวยการทองถิ่น
อนึ่ง สําหรับกฎหมายที่แสดงถึงสิทธิที่ไดรับตามตารางแสดงสิทธิ เชน
๑. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 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...

-๒๒. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการรั บ บริ จ าคและการให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบสาธารณภั ย
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยกองทุ น สนั บ สนุ น การให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ไ ด รั บ ผลกระทบสื บ
เนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. ระเบี ย บคณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การเช า ซื้ อ
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖
๕. ระเบี ย บคณะกรรมการ ว า ด ว ยการให ให ยื ม จํ า หน า ยพั น ธุ ไ ม และจํ า หน า ยผลไม ซึ่ ง ได จ ากการ
ดําเนินงานของศูนยขยายพันธุไมผลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๓
๖. ระเบี ย บคณะกรรมการ ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการให กู ยื ม เงิ น กองทุ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมแกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๗. ระเบี ย บคณะกรรมการ ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาลด หรื อ ยกเว น การเก็ บ ค า เช า ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖
๘. กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ขอบังคับของเมืองพัทยา เทศบัญญัติของเทศบาล ขอบังคับของ
องคการบริหารสวนตําบล เปนตน
๙. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑๐. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑๑. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑๒. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑๓. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑๕. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๖. พระราชบั ญ ญั ติ ส งเคราะห ผู ป ระสบภั ย เนื่ อ งจากการช ว ยเหลื อ ราชการ การปฏิ บั ติ ง านของชาติ หรื อ
การปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๗. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๘. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒๐. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒๑. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒๒. พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๔. มติ ค.ร.ม. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และวัน ที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘ หลักเกณฑการใหความ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๒๕. ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง การคนหาและชวยเหลืออากาศยานประสบภัย
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ฯลฯ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๑ เรื่อง การจัดตั้งองคกร เพื่อการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน และเรือประสบภัยแหงชาติ
ฯลฯ

