
หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ประกาศกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรื่อง  การกําหนดแบบรายงานความเสียหาย  แบบคําร้องขอและใบรับคําขอตามกฎกระทรวง   

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบําบัดภยันตรายจากสาธารณภัย  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการ 
บําบัดภยันตรายจากสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้กําหนดให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอํานาจกําหนดแบบ
รายงานความเสียหาย  แบบคําร้องขอและใบรับคําขอตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบําบัดภยันตรายจากสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  วรรคสาม  และข้อ  ๑๑  วรรคสามของกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบําบัดภยันตรายจากสาธารณภัย   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับนี้  ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ แบบรายงานความเสียหาย  แบบคําร้องขอและใบรับคําขอให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

วิบูลย์  สงวนพงศ ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 
แบบรายงานความเสียหาย 

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสยีหายจากการบําบัดภยันตราย 
จากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

.. 
             หน่วยงาน                   (๑)                        
        

                   วันที ่              เดือน                      พ.ศ.                                 
              
              
              
              
               
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ข้อมูลผู้รายงาน         
ช่ือ.........................................................................ตําแหน่ง □ ผู้อํานวยการท้องถิ่น.............(๒)................................................... 

□ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร เขต...........................................ที่ทํางาน.............................................................................. 
...........................................................................................................................................................................................................     
โทรศัพท์...................................โทรสาร................................. โทรศัพท์มือถือ.............................. E-mail......................................... 
     

๒. ข้อมูลผู้เสียหาย   
  ๒.๑ ช่ือบุคคล...........................(๓).........................อายุ...............ปี □ บัตรประจําตัวประชาชน □ หนังสืออื่น ๆ ทีท่างราชการ
ออกให้ (ระบุ).......................(๔).........................เลขที่...........................................วันสิ้นอายุ..........................ที่อยู่...........................
ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล /แขวง.....................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................โทรสาร...................................โทรศัพท์มือถือ.....................……………………     
  ๒.๒ ช่ือนิติบุคคล.......................(๕)..................................ทะเบียนเลขที่.............................ที่อยู่................................................. 
ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล /แขวง.....................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................โทรศัพท์....................................โทรสาร.....................................โทรศัพท์มือถือ..................................  
(กรณีมผีู้เสียหายหลายคนใหจ้ัดทําบัญชีรายชื่อโดยมีรายละเอียดตาม ๒.๑ และหรือ ๒.๒ แล้วแต่กรณี แนบท้ายแบบรายงาน  
ความเสียหายนี้) 

๓. เหตุ พฤติการณ์ และข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้  
    ๓.๑ วันที่เกิดเหตุ.........................................................เวลา...................................สถานที่............................................................ 
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................................ 
 ๓.๒ ประเภทของสาธารณภัยที่เกิด................................................................................................................................................. 
 ๓.๓ ลําดับข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่ได้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่และได้กระทําให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................ 
 ๓.๔ เอกสารหลักฐานและภาพถ่ายประกอบรายงาน จํานวน ................แผ่น/ฉบับ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ได้แก่.............................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

๕. ลงชื่อ......................................................................... ผู้รายงาน 
          (........................................................................) 
    วันที่............เดือน.............................. พ.ศ. ............... 

๔. รายงานต่อ   
 □ ผู้อํานวยการจังหวัด.................................................     
 □ ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร    



 
(ด้านหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
คําอธบิายแบบรายงานความเสียหาย 

 

(๑) ให้ระบุช่ือหน่วยงานที่ผู้รายงานสังกัดอยู่ 
(๒) ให้ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
(๓) ให้ระบุช่ือผู้เสียหายตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบําบัด 

ภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๔) ให้ระบุช่ือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 
(๕) ให้ระบุช่ือของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย เช่น ช่ือบริษัทจํากัด ช่ือห้างหุ้นส่วนจํากัด เป็นต้น 

 
 



 
แบบคําร้องขอ 

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแกผู่้เสียหายจากการบําบัดภยันตราย 
จากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
.............................................. 

 

                       เขียนที่.......................(๑)............................... 
              วันที่..................เดือน ............................. พ.ศ. .......................   
 

    (ส่วนนี้ยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่) 

 

จึงขอใหท้างราชการชดเชยความเสียหายทีเ่กิดข้ึนแก่ทรัพย์สนิของผู้เสียหายด้วย 
 

ลงช่ือ......................(๖)........................... ผู้ย่ืนคําร้องขอ       
      (................................................)         
 

----------------------------------------------------------------  ฉีกตามรอยปร ุ------------------------------------------------------------- 

๑. ข้อมูลผูเ้สียหาย  
    ๑.๑ ช่ือบุคคล.........................(๒)............................อายุ...............ปี □ บัตรประจําตัวประชาชน □ หนังสืออื่น ๆ   ที่ทางราชการ
ออกให้ (ระบ)ุ...................(๓)....................เลขที.่..............................................วันสิ้นอายุ...........................................ที่อยู่..................... 
ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................ตําบล /แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด..................................โทรศัพท.์..................................โทรสาร....................................โทรศัพท์มือถือ........................................... 
    ๑.๒ ช่ือนิติบุคคล.......................(๔)................................ทะเบียนเลขที่........................................ที่อยู่..............................................  
ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล /แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.................................โทรศัพท์........................................โทรสาร...................................โทรศัพทม์ือถือ........................................ 
๒. วันที่เกิดเหตุ..............................................................เวลา......................................สถานที.่............................................................... 
ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด........................................................... 
การกระทําของเจ้าหน้าทีท่ี่ทําใหเ้กิดความเสียหายแกท่รัพย์สิน…………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
๓. มูลค่าความเสียหายเป็นเงิน จํานวน…………….……….………..บาท (..................................................................................................) 
๔. เอกสารหลักฐานและภาพถ่ายประกอบคําร้องขอ จํานวน.........................แผ่น/ฉบับ (ที่แนบมาพร้อมน้ี)  ได้แก่ 
.................................................................................................(๕)......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 

 (ส่วนนี้มอบให้ผู้ยื่นคําร้องขอ)                                   ใบรับคําขอ                                    
เลขที่.............../.....................  
                      

 ได้รับคําร้องขอจาก.....................................................................เมื่อวันที่.....................................................ซึ่งขอให้ทางราชการ
ชดเชยความเสียหายทีเ่กิดข้ึนแก่ทรัพย์สินจากเหตกุารณ์…………………………………………………………………………………………….………. 
......................................................................................................เมือ่วันที่....................................................................................... 
                                                                        
                                                                 ลงช่ือ.....................................................................ผู้รบัคําขอ 
                                                                        (..................................................................)      
                                                                 ตําแหน่ง ..............................................................  
                                                                 หน่วยงาน ............................................................ 

(เมื่อมาติดต่อโปรดนําใบรับคําขอมาแสดงดว้ย) 

เลขที่ใบรบัคําขอ.........../............. 



    
(ด้านหลงั) 

 

                                                                           
                                    

 

 
คําอธิบายแบบคําร้องขอ และใบรับคําขอ 

 
(๑) ให้ระบุสถานที่จัดทําหรือเขียนคําร้องขอ 
(๒) ให้ระบุช่ือผู้เสียหายตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบําบัด    

ภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
(๓) ให้ระบุช่ือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 
(๔) ให้ระบุช่ือของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย เช่น ช่ือบริษัทจํากัด ช่ือห้างหุ้นส่วนจํากัด เป็นต้น 
(๕) ให้ระบุเอกสารหรือภาพถ่ายหรือหลักฐานอื่น ๆ  ประกอบคําร้องขอ ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายและมูลค่าความเสียหาย  

และหนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําร้องเป็นผู้รับมอบอํานาจจากผู้เสียหาย หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนที่
ทางราชการออกให้ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําร้องเป็นผู้แทนของผู้เสียหาย 

(๖) ในกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย หรือไม่สามารถย่ืนคําขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก หรือ  
ผู้รับมอบอํานาจของผู้น้ัน แล้วแต่กรณีเป็นผู้ย่ืนคําขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นทายาท ผู้จัดการมรดก และ  
การมอบอํานาจดังกล่าวด้วย 


