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ค าน า 

ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจาก
ความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้นส่งผลให้
ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจาก
การกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้งสาธารณภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง   
ถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

ดังนั้น จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ ลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลแม่ค า 

 
๑. หลักการและเหตุผล  

สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวน
ของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจาก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหาย
จากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระท าของ
มนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่
ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในล าดับแรก ก่อนที่
หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจ
ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีด
ความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ  
๒. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลแม่ค า มีขั้นตอน
หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  

๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลด
ความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด  

๔. เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา  
๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ  
๖. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย  
๓. นิยามคาศัพท์  
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้าทั้งทางด้าน

โครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย  
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทาง

ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด สาธารณภัย  
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิด 

สาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้
อย่างทันการณ ์และมีประสิทธิภาพ  

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความ
พร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ  
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การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือทาให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย

จากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว  

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด  
รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ  
ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่

ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕5๐  
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด  
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภัยขึ้น
ในพ้ืนที ่ 

 ๔. การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
 ๔.๑.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลแม่ค าทาหน้าที่เป็นหน่วยงาน

ของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทาการ โดยให้ใช้ที่ทาการ /ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ค าเป็นส านักงานของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกเทศมนตรีต าบลแม่ค าเป็นผู้อ านวยการ และมีปลัดเทศบาลต าบลแม่ค าเป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลต าบลแม่ค าและเป็นหน่วยเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที ่ 
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๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่ค า  
(๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ค า 
(๒) สนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่

อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ  
(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งประสานความ

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน  
๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่ค า
๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่ค า 
ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ได้แก่  
(๑) ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมกากับดูแลในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การติดต่อ
เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา  

(๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
พัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินผลงาน
การฝึกซ้อมแผนฯงานการจัดฝึกอบรมต่างๆและงานการจัดท าโครงการเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ท าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด          
จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา  

(๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ท าหน้าที่ ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทาบัญชี ผู้ประสบ   
สาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือให้การสงเคราะห์และ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุด
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด  

(๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย  และความช่วยเหลือให้แก่
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ  

๔.๓ การบรรจุก าลัง  
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้กาลังเจ้าหน้าที่ขอเทศบาลต าบลแม่ค าเป็นหลัก  
๔.๓.๒ เมือ่คาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้พ้ืนที่โดยเร็ว และรายงานให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอทราบทันที  

๕. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการเทศบาลต าบลแม่ค า บ้านแม่ค าสบเปิน หมู่ที่ 1ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย  57240  
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๖. แนวทางปฏิบัติ เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับ

สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้เทศบาลต าบล
แม่ค า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อม
เผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็น ประจ าเพ่ือให้เกิดความพร้อมในทุก
ด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ค า 
หลักการปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ  
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ  
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย  

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขต
พ้ืนที่ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจาก
การ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย  

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ 
สารสนเทศ  

- จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ   
สาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
ร่วมกัน 
 - กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มี
หน้าที่ปฏิบัติการ  

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ ตระหนัก
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านความ 
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุ่ม และเป็นที่น่าสนใจ  
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาค เอกชน และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและ 
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย  

- จัดหาพื้นที่รองรับน้าและกักเก็บน้า 
 - สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัย 
ส าหรับ พ้ืนที่ที่การหนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที่
หลบภัยที่ เหมาะสม  
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งกาลังบ ารุง 
หรือ เส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้  



๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน 
ส ารองของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
 - จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสาร
สารส ารอง  
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่
ประชาชน และเจ้าหน้าที่  
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ 
เตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
ล่วงหน้า 
 -จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่
ปลอดภัยสาหรับคนและสัตว์เลี้ยง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการ
สัญจรภายในเขตพ้ืนที่  
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย  
- จัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

2.2 ด้านบุคลากร  - ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขต
พ้ืนที่ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจาก
การ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย  

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน  

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที  
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน   
สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพื้นฐานส าหรับ 
ชุมชน  
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
– จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง  

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์  - จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า 
ประปา ผู้นาชุมชน ฯลฯ – มอบหมายภารกิจความ
รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
 - ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้
ตลอดเวลาของหน่วยงาน  
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือด ำเนินกำรระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดควำมรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน โดยกำรประสำน

ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  
๒. เพ่ือรักษำชีวิต ทรัพย์สิน และสภำวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดภัยพิบัติ  

หลักการปฏิบัติ  
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหมู่บ้ำน/ชุมชน   กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

เทศบำลต ำบลแม่ค ำ หรือกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอแม่จันและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. กรณีเม่ือเกิดสำธำรณภัย ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. กำรแจ้งเหตุ  ประชำชน / อำสำสมัคร / คณะกรรมกำรฯ ฝ่ำยแจ้ง

เตือน ภัยแจ้งเหตุให้ประธำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และบรรเทำ สำธำรณภัยหมู่บ้ำน / ชุมชน และ
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น / ผู้ที่ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น
มอบหมำยทรำบ โดยทำงวิทยุ สื่อสำร / โทรศัพท์ -
วิทยุสื่อสำรควำมถ่ี หลัก 162.550 MHz  ความถี่
รอง  150.230MHz นามเรียกขาน  “ผาค า”  
-โทรศัพท์สำยด่วน 053-779198-9 

๒. กำรระงับเหตุ  เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
หมู่บ้ำน/ ชุมชน/อปพร./มิสเตอร์เตือนภัย/OTOS/
อำสำสมัคร ต่ำงๆ เข้ำระงับเหตุ ตำมแผนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย  

๓. กำรประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ  -กรณีผู้บำดเจ็บให้ประสำนสถำนพยำบำลในพ้ืนที่/ 
ข้ำงเคียง 
-วิทยุสื่อสำร วิทยุสื่อสำรควำมถ่ี หลัก 162.550 
MHz  ความถี่รอง  150.230MHz นามเรียกขาน  
“ผาค า”  
-โทรศัพท์สำยด่วน 053-779198-9 
-กรณีเกินศักยภำพของหมู่บ้ำน/ชุมชนในกำรระงับ
ภัย ให้ประธำนคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย หมู่บ้ำน/ ชุมชน รำยงำนต่อ
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น เพ่ือขอควำมช่วยเหลือ  
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๒. กรณีสำธำรณภัยรุนแรงเกินกว่ำระดับหมู่บ้ำน / ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. กำรจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจฯ  - อ ำนวยกำรท้องถิ่นออกคำสั่งศูนย์อ ำนวยกำร

เฉพำะกิจ  
๒. กำรเฝ้ำระวัง ติดตำม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง  - จัดเวรเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์  
๓. แจ้งข่ำวเตือนภัย  - แจ้งผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

- แจ้งผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ  
- ออกประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย  

๔. กำรระงับเหตุ  - ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเข้ำพ้ืนที่ และตั้งศูนย์
บัญชำกำร เหตุกำรณ์ในที่เกิดเหตุ เพ่ือเป็นจุดสั่งกำร 
พร้อมจัด บุคลำกร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ 
และยำนพำหนะในกำรระงับเหตุ  

๕. กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย  - ปฏิบัติกำรค้นหำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
– ปฐมพยำบำลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อส่งไป
รักษำตัวในโรงพยำบำลต่อไป 
- จัดหำปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้กำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย  

๖. กำรรำยงำนสถำนกำรณ์  จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ให้กอง
อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ 
และกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดทรำบ จนกระท่ังสถำนกำรณ์ภัยสิ้นสุด  

๗. กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  - กรณีต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกกองอ ำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อปท. ข้ำงเคียง / 
ส่วนรำชกำร ต่ำงๆ ในพ้ืนที่ / องค์กรสำธำรณกุศล 
ภำคเอกชน หรือ กองอ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไป 
 -วิทยุสื่อสำรควำมถ่ี หลัก 162.550 MHz  
ความถี่รอง  150.230MHz นามเรียกขาน  “ผา
ค า” -โทรศัพท์สำยด่วน 053-779198-9 

๘. กำรอพยพ  เมื่อสถำนกำรณ์เลวร้ำยและจ ำเป็นต้องอพยพ ให้ 
ด ำเนินกำรอพยพเคลื่อนย้ำยอย่ำงเป็นระบบ  
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๓. กรณีสำธำรณภัยรุนแรงเกินกว่ำระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๑. กำรส่งต่อกำรควบคุมสถำนกำรณ์ฯ  - กรณีสถำนกำรณ์รุนแรงเกินกว่ำศักยภำพของ

ท้องถิ่นจะรับสถำนกำรณ์ได้ ให้รำยงำนต่อ
ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ เพ่ือส่งมอบกำรควบคุม
สถำนกำรณ์ต่อไป  

การอพยพ  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและของรัฐ และสำมำรถด ำเนินกำร

อพยพเคลื่อนย้ำยให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ สำมำรถระงับกำรแตกตื่นเสียขวัญของประชำชนไปสู่สถำนที่ปลอดภัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือเป็นกำรเคลื่อนย้ำยส่วนรำชกำรมำอยู่ในเขตปลอดภัยและสำมำรถให้กำรบริกำร
ประชำชนได้  
หลักการปฏิบัติ  

๑. การเตรียมการอพยพ 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 

๑. จัดท ำแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจำกสำธำรณภัย  - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๒. เตรียมกำรเกี่ยวกับกำรอพยพ  - ประชุมและส ำรวจสถำนที่  

- สถำนที่ปลอดภัยสำหรับกำรอพยพประชำชนและ 
สัตว์เลี้ยง  
- เส้นทำงหลัก และส ำรองสำหรับอพยพ  
- ป้ำยแสดงสัญญำณเตือนภัย ป้ำยบอกเส้นทำง
อพยพทั้งเส้นทำงหลักและเส้นทำงรอง  
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะ ที่จ ำเป็น 
ต่อกำรอพยพ 
– จัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรอพยพ โดยจัดแบ่ง
ประเภท ของบุคคลตำมลำดับควำมส ำคัญเร่งด่วน   
- ก ำหนดจุดนัดหมำยประจ ำชุมชนและพ้ืนที่รองรับ 
กำรอพยพ  
- จัดท ำคู่มือกำรอพยพจำกสำธำรณภัยที่สั้น ง่ำยต่อ
กำรท ำควำมเข้ำใจ ให้ประชำชนได้ศึกษำ  

๓. จัดเตรียมสรรพก ำลังหน่วยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
หรือหน่วยอพยพ  

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ควำมรู้ในกำรช่วยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยู่ในภำวะฉุกเฉิน  

ประชุมหรือฝึกอบรม  
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หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผน 
อพยพ ประเมินเพื่อให้สำมำรถประยุกต์ใช้ต่อไป  

- ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติกำรบนโต๊ะ และแบบ
ปฏิบัติ กำรจริง  

๖. ตรวจสอบกำรทำงำนระบบสื่อสำร  - ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสำร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือ
เพ่ือเข้ำร่วมในกำรแจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ  

๗. แจ้งประชำชนที่อำศัยและทำงำนในพ้ืนที่ เสี่ยง
ภัย ว่ำมีควำมเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้ำน/
ชุมชน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย  

-ประชุมหมู่บ้ำน/ชุมชน  

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 

๑. กำรจัดเตรียมสถำนที่ปลอดภัย  - จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้อพยพ 
และ สัตว์เลี้ยง 
 - จัดเตรียมและดูแลควำมสะอำดของห้องน้ ำ 
อำหำร น้ำดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  
– จัดเตรียมระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็น
สัดส่วน เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน - จัดท ำ
แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือเป็นกำร 
ตรวจสอบจำนวนผู้อพยพ  
- จัดหำสถำนที่ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับในกรณี
พ้ืนที่ ไม่เพียงพอ  

๒. กำรรักษำควำมปลอดภัย  - จัดระเบียบเวรยำมทั้งในสถำนที่อพยพ และ
บ้ำนเรือน ของผู้อพยพ  

๓. การดาเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 

๑. เรียกประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยหมู่บ้ำน/ ชุมชน เมื่อได้รับ
ข้อมูลแจ้งเตือนจำกอ ำเภอ/ หมู่บ้ำน / ข้อมูล
เครื่องวัดปริมำณน้ำฝน / มิสเตอร์เตือนภัย  

- เรียกประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  

๒. เตรียมควำมพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยทั้งหมด (สัญญำณเตือนภัยวิทยุสื่อสำร
โทรศัพท์ มือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น)  

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์  
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หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 
๓. ติดตำมสถำนกำรณ์จำกทำงรำชกำร สื่อมวลชน 
และอำสำสมัครเตือนภัย  

- สั่งกำรในระหว่ำงกำรประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย  

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จ ำเป็นในพ้นที่ท่ีประสบภัย  - บัญชีรำยชื่อผู้อพยพ  
– บัญชีจ ำนวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ 
- ยำนพำหนะ  
– อำหำรที่ส ำรองไว้ส ำหรับคนและสัตว์เลี้ยง  

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ำยกำรเตือนภัย  ตรวจสอบสัญญำณวิทยุสื่อสำร  
๖. จัดเตรียมสถำนที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ สัตว์
เลี้ยง  

ประสำนกับผู้ดูแลสถำนที่  

เมื่อสถำนกำรณ์เลวร้ำยและจำเป็นต้องอพยพ 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 

๑. ออกประกำศเตือนภัยเพ่ืออพยพ  - ฝ่ำยเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ำยสื่อสำรของ 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
หมู่บ้ำน/ชุมชน ออกประกำศเตือนภัยเพื่ออพยพให้
สัญญำณเตือนภัยและประกำศอพยพ เช่น เสียงตำม
สำย วิทยุ หอกระจำยข่ำว โทรโข่ง นกหวีด หรือ
สัญญำณเสียง/สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้เป็น
สัญญำณเตือนภัย ประจ ำชุมชน/หมู่บ้ำน  

๒. ส่งฝ่ำยอพยพไปยังจุดนัดหมำย/จุดรวมพล เพ่ือรับ
ผู้อพยพหรือตำมบ้ำนที่มีผู้ป่วย คนชรำ เด็ก และสัตว์
เลี้ยง  

- สั่งกำรในระหว่ำงกำรประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย  

๓. กำรดูแลควำมปลอดภัยบ้ำนเรือนผู้อพยพ  - จัดเวรออกตรวจตรำควำมเรียบร้อยในพื้นที่ประสบ
ภัย  

๔. การดาเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด 
หลักกำรปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย  - ส ำรวจควำมเสียหำยของพ้ืนที่ประสบภัย รวมทั้ง
บ้ำนเรือน ของผู้เสียหำย  

๒. ตรวจสอบสภำพถนนที่ใช้เป็นเส้นทำงอพยพ  - ตรวจสอบสภำพถนนและยำนพำหนะ  
๓. แจ้งแนวทำงกำรอพยพกลับให้ประชำชนได้รับ
ทรำบ  

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  

๔. ตรวจสอบควำมพร้อมของประชำชนในกำร 
อพยพกลับ  

จัดกำรประชุมที่สถำนที่ที่ผู้อพยพพักอำศัย  

๕. ด ำเนินกำรอพยพประชำชนกลับบ้ำนเรือน  ชี้แจงในที่ประชุมและด ำเนินกำรอพยพประชำชน
กลับ  
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แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

ด่วนที่สุด  ที่ ชร                  /                                    วันที่         เดือน                พ.ศ................. 

จาก นายก ทต./อบต. ................................................. 

ถึง นายอ าเภอแม่จัน  
1. ชนิดภัย (    ) อุทกภัย  (   ) วาตภัย  (    ) ความแห้งแล้ง   (    )  อัคคีภัย   (    ) ไฟป่า   (    ) อากาศหนาว  

(    ) แผ่นดินไหว   (      )  โรคระบาด....................    (     ) อ่ืนๆ................................................ .....................   
 ความรุนแรง  (     ) เล็กน้อย  (      ) ปานกลาง   (     )  รุนแรง    ลักษณะของภัย......................................... 
2. ภัยเกิดวันที่.....................................เวลา...................น. ภัยสิ้นสุดวันที่............... .................เวลา...................น. 
3. สถานที่เกิดภัย  ดังต่อไปนี้......................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. .. 
4. ราษฎที่ประสบภัย 

 4.1 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน.................คน...............ครัวเรือน  4.2  บาดเจ็บ..............คน  4.3.............คน  
 4.4 สูญหาย..................คน  4.5 อพยพท่ีปลอดภัย................คน.............ครัวเรือน 
ความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ.................................................................................................. ............................... 
5. พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย 
 5.1 อาคารสิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน.............หลัง บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง.............หลัง  

อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป...........อาคาร  โรงงาน.............แห่ง วัด.............แห่ง สถานที่ราชการ...........แห่ง  
ความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ.........................................................................................................................  
 5.2 พ้ืนที่และทรัพย์สินทางเกษตร  พืชไร่............ไร่  นาข้าว............ไร่  พืชสวน...........ไร่  บ่อปลา...........บ่อ  

บ่อกุ้ง............บอ่ สตัว์เลี้ยง (โค.......ตัว สกุร..........ตัว  เปด็/ไก่.........ตัว) อ่ืนๆ..................................................  
ความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ.......................................................................................... ................................. 

5.3 สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน..............สาย  สะพาน..............แห่ง คอสะพาน.............แหง่ ฝาย.................แหง่  
ตลิ่ง............แห่ง  ท่อระบายน้ า............แห่ง อ่ืนๆ....................................................................................... ...... 

ความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ........................................................................... .................................................... 
5.4 รวมความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ........................................................................................... ................... 

6. การบรรเทา ได้แจ้งให้............................................................... ............................................................................. 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้  รถดับเพลิง.............คัน  รถบรรทุกน้ า............คัน  รถกู้ภัย..........คัน เรือ..........คัน  

เครื่องสูบน้ า...........เครื่อง รถบรรทุก..........คัน  รถ.....ล้อ.......คัน  จ านวน............คัน 
 7.1 ส่วนราชการ..............................หน่วยงาน              7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุ่ม/คน  
8. การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนที่........................................................................ 
 (....) ส่วนราชการอ่ืน (ชื่อ)........................................................................................... ........................................... 
 (....)ภาคเอกชน (ชื่อ)............................................................................................................................................... 
9.ขอรับรองว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติซึ่งเกิดความเสียหายจริง โดยมีความประสงค์ 

9.1 (    ) รายงานข้อมูลเพื่อโปรดทราบ 
9.2 (   ) รายงานเพ่ือขอให้จังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
  ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
9.3 (    ) รายงานเพื่อขอให้จังหวัดประกาศการเกิดภัยอื่นๆ 

ลงชื่อ........................................ .........รายงาน 
(                                    ) 



ค าขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 

ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด 
(ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือ

เจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒ ) 
เขียนที่........................................................ 

วันที่........เดือน.........................พ.ศ......................... 
ข้อ ๑ ข้าพเจ้า.......................................................................................................อายุ........................ป ี 

สัญชาติ……………………...…………….อยู่บ้านเลขที่...........................ตรอก/ซอย................................ถนน................... 
ต าบล/แขวง................อ าเภอ/เขต..............จังหวัด............................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. ......................................... 
ในฐานะ                  ผู้ประสบภัย       เจ้าของทรัพย์สิน  ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
     ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ชื่อ................................................ 
     ผู้รับมอบอ านาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ชื่อ.................................................                                                                                                                                                     
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์.....................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 
เมื่อวันที่.................เดือน...........................................พ.ศ........................  เวลา...............................น .  (ท่ีเกิดสา
ธารณภัย) ได้รับความเสียหาย  ดังนี้ 
(๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………............................… 
(๒)........................................................................................ ........................................................................................  
(๓)………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อ
.....................................................................................................................................................................................  
ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
.............................................................................................. ............................................................................... 
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ปรากฏดังนี้ ( ใส่ใน        หน้าข้อความที่ต้องการ) 
 ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
  บุคคลธรรมดา 
   ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ 
   ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)  อ่ืนๆ....................................................... 
  นิติบุคคล 
   ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  ส าเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
   ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)  อ่ืนๆ...................................................... 
 ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 
 ๓. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี) 
 ๕. อ่ืนๆ............................................................................................................................. ....................... 

รวม.......................ฉบับ 



 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

  (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                  (..................................................................) 
ค าเตือน  ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  มาตรา 
๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 
หมายเหตุ   ในกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ถึงแก่ความตาย หรือไม่สามารถ
ยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอ านาจของผู้นั้น แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นค า
ขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบอ านาจดังกล่าวด้วย 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
                (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ 

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



 
 
 

เลขที ่ชร 52901/         ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่ค ำ 

           อ.แม่จัน  จ.เชียงรำย 57240 

หนังสือรับรองผู้ประสบภยัประเภทบุคคลธรรมดา 

 

  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ                 เกิดวันที่                    เลขประจ ำตัวประชำชน/
หนังสือเดินทำงเลขที่/อ่ืนๆ(ถ้ำมี)                    อยู่ที่ประสบสำธำรณภัย  บ้ำนเลขท่ี         หมู่ที่      ต ำบลแม่ค ำ  
อ ำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงรำย    รหัสไปรษณีย์  57240  โทรศัพท์                       เป็นผู้ประสบภัยหรือได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ ไฟไหม้บ้ำนที่อยู่อำศัย เมื่อวันที่      เดือน        พ.ศ.         ควำมเสียหำยของ
ผู้ประสบภัย  ตำมบัญชีควำมเสียหำยแนบท้ำยหนังสือรับรองของผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดำ ฉบับนี้ ( แบบ 
บ.ส. 3) 

  ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับกำรสงเครำะห์และกำรฟ้ืนฟูจำกหน่วยงำนของทำงรำชกำร   ด้ำนใด
ด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำนตำมเงื่อนไข  หลักเกณฑ์  และแนวทำงที่หน่วยงำนนั้นก ำหนด  รำยละเอียดตำรำงแสดง
สิทธิที่จะได้รับจำกทำงรำชกำรปรำกฏตำมแนบท้ำย 
 

  ให้ไว้  ณ  วันที่    เดือน                   พ.ศ.   

 

ลงชื่อ 

       นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่ค ำ 

            ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
 

 


