
ค าขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด 

(ออกตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสอืรับรอง กรณีผู้ประสบภยั หรือเจา้ของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอ
หลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบรกิารอื่นใด พ.ศ.๒๕๕๒) 

 
เขียนที.่................................................... 

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

 ข้อ ๑ ข้าพเจ้า..............................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขที.่..................................................................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.............................................. 
ต าบล/แขวง...................................................................อ าเภอ/เขต............................................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................................................................................................................... 
ในฐานะ  ผู้ประสบภัย   เจ้าของทรัพย์สิน   ผู้ครอบครองทรัพยส์ิน 
  ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ช่ือ.................................................................... 
  ผู้รับมอบอ านาจของผู้ประสบภัย/เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ช่ือ..................................................................... 
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ.์.....................................................................................................................(ระบุประเภทของสาธารณภัย) 
เมื่อวันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ.....................เวลา......................น.(ที่เกิดสาธารณภัย) ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 
  (๑) ............................................................................................................................................................................... 
  (๒) ............................................................................................................................................................................... 
  (๓) ............................................................................................................................................................................... 
 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อ....................................................................................................................................................... 
ขอให้ออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลกัฐานเพื่อ................................................................................................................................................ 
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ปรากฏดังนี้ (ใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ต้องการ) 
  ๑. หลักฐานแสดงสถานภาพความเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
   บุคคลธรรมดา 
    ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ 
    ส าเนาทะเบียนพาณิชยน์ (ถ้ามี) 
    อื่น ๆ ………………………………………..…………………………………………. 
   นิติบุคคล 
    ส าเนาหนังสริับรองนิติบุคคล 
    ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถา้มี) 
    ส าเนาวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
    อื่น ๆ …………………………………………..……………………………………… 
  ๒. หลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ 
  ๓. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  ๔. เอกสารการสอบสวนพยาน (ถ้ามี) 
  ๕. อื่น ๆ .................................................................................................................. 

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

        (ลงช่ือ)......................................................................ผูย้ื่นค าขอ 
                                                                            (....................................................................) 
ค าเตือน  ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงานมีความผิดตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 
หมายเหตุ  ในกรณีผู้ประสบภยั หรือเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สนิ ถึงแก่ความตาย หรือไม่สามารถยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง ให้ทายาทโดยธรรม  
              ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมอบอ านาจของผู้นั้น แลว้แต่กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นทายาท ผู้จัดการมรดก และการมอบ 
              อ านาจดังกล่าวด้วย 

ส าหรับเจา้หน้าที ่
ตรวจสอบแลว้ครบถ้วนถกูต้อง 

(ลงช่ือ).......................................................................ผูต้รวจสอบ 
       (........................................................................) 

 



 

 

แบบค ำร้องขอรับควำมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2565 
 

 วันท่ี เดือน พ.ศ  
 

ผู้ประสบอุทกภัย 
ค ำน ำหน้ำช่ือ   ช่ือ นำมสกุล  
เลขประจ ำตัวประชำชน             อำยุ  ปี หมำยเลขโทรศัพท์  

ประเภทที่อยู่อำศัยประจ ำที่ประสบอุทกภัย 

 บ้านทีม่ีทะเบียนบา้น    บ้านเช่า     อื่นๆ ระบ ุ  

ที่อยู่เลขท่ี หมู่บ้ำน/คอนโด  ช้ัน หมู่ที่/ขุมชน ซอย   

ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ  จังหวัด  

ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์อุทกภัยน  ำท่วมขังที่อยู่อำศัยประจ ำ/ที่พักอำศัย  
ตั งแต่ วันที่ เดือน พ.ศ ถึงวันที ่ เดือน พ.ศ.    

กำรขอรับควำมช่วยเหลือ 
ทีอ่ยู่อาศัยประจ า/ที่พักอาศัยในพืน้ท่ีน้ าท่วมขัง   

 กรณีที่ 1  
 ทีอ่ยู่อาศัยประจ าในพื้นที่น้ าท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน (24 ช่ัวโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน  

 และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ระบ ุ        

 น้ าท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน 

 กรณีที่ 2 ท่ีพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน 

 กรณีที่ 3 ท่ีพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน ขึ้นไป   

PromptPay พร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   มี     ไม่ม ี

หลักฐานที่น ามาในครั้งน้ี  บัตรประชาชน  สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจาก อปท.  หนังสอืรับรองบา้นไม่มเีลขที ่

                        หนังสือมอบอ านาจ 
ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
     ลงชื่อ.......................................................................ผู้ยื่นค ำร้อง/ผู้ประสบภยั 

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

 
หมำยเหตุ    1. สถานที่ยื่นค าร้อง 

1.1 ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด ยื่นได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัย 
1.2 ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่ส านักงานเขตพื้นที่ท่ีประสบภัย 

ค าเตือน การให้ข้อมูลความอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 

 
ส่วนนี เฉพำะเจ้ำหน้ำที ่

รับเอกสำรเมื่อวันท่ี............เดือน………….......พ.ศ........... 
ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง 
 
     ลงชื่อ............................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับเรื่อง       
             ต ำแหน่ง............................................................ 
                       .............../.............../............... 



 
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่าบ้าน 

 
    ข้าพเจ้า (ผู้ให้เช่า) ....................................................................................................... ...................... 

เลขประจำตัวประชาชน              
 

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บ้านเลขท่ี.............................. หมู่ที่.............. ตำบล......................................  
อำเภอ............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์............ ............ 
ขอรับรองว่า (ชื่อ-สกุล ผู้เช่า) ............................................................................................................  

เลขประจำตัวประชาชน              
 

ได้เช่าบ้านของข้าพเจ้า (   ) บ้านเลขท่ี...................................... 
          (   ) บ้านไม่มีเลขที ่
หมู่ที่.............. ตำบล........................................ อำเภอ..................................... จังหวัด........ .............................. 
รหัสไปรษณีย์.......................... ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำจริง 
 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
            (ลงชื่อ)...................................................ผู้ให้เช่า  
                    (....................................................)  เบอร์โทร........................... 
 
            (ลงชื่อ)...................................................ผู้เช่า  
                    (....................................................)  เบอร์โทร........................... 
 
            (ลงชื่อ)...................................... .............พยาน 
                    (....................................................)  เบอร์โทร........................... 
 
            (ลงชื่อ)...................................................พยาน  
                    (....................................................) เบอร์โทร........................... 
 
 
 
 
 
           ให้ถ่ายเอกสารบัตร/ทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า อย่างละ ๒ แผ่น  
           และให้ผู้ให้เช่าลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 
 



 
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ 

 
    ข้าพเจ้า (ผู้รับรอง) ...........................................................................................................................  

เลขประจำตัวประชาชน              
 

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บ้านเลขท่ี.............................. หมู่ที่.............. ตำบล......................................  
อำเภอ............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์............ ............ 
ขอรับรองว่า (ชื่อ-สกุล ผู้ประสบภัย) .......................................................................................................... ..... 

เลขประจำตัวประชาชน              
 

เป็นเจ้าของบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่.............. ตำบล........................................ อำเภอ......................................... 
จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์.......................... ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำจริง  แต่ยังมิได้แจ้ง
ขอเลขที่บ้าน 
 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
            (ลงชื่อ)...................................................ผู้ รับรอง 
                    (....................................................)  เบอร์โทร........................... 
 
            (ลงชื่อ)...................................................ผู้ รับรอง 
                    (....................................................)  เบอร์โทร........................... 
 
            (ลงชื่อ)..................................... ..............ผูร้ับรอง 
                    (....................................................)  เบอร์โทร........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับรอง คือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงนามรับรองร่วมกันอย่างน้อย 2 ใน 3
  
 



 
ใบมอบอำนาจ 

 
   ข้าพเจ้า (ผู้มอบอำนาจ) ...................................................................................................... .......... 

เลขประจำตัวประชาชน              
 

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บ้านเลขท่ี.............................. หมู่ที่.............. ตำบล......................................  
อำเภอ............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์............ ............ 
ขอมอบอำนาจให้ (ผู้รับมอบอำนาจ)..................................................................................................................  

เลขประจำตัวประชาชน              
 

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บ้านเลขท่ี.............................. หมู่ที่.............. ตำบล............................... .......  
อำเภอ............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์............ ............ 
เกี่ยวข้องเป็น.....................................................................................กับข้าพเจ้า ให้เป็นผู้ดำเนินการแทน และ
รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ระบุภัย)........................................................................................ ........................ 
เหตุเกิดเมื่อวันที่.................................................. แทนข้าพเจ้า เนื่องจากข้าพเจ้า..............................................  
 

   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
            (ลงชื่อ)...................................................ผู้มอบอำนาจ  
                    (......................................... ...........) เบอร์โทร........................... 
 
            (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับมอบอำนาจ  
                    (....................................................)  เบอร์โทร........................... 
 
            (ลงชื่อ)...................................................พยาน  
                    (....................................................)  เบอร์โทร........................... 
 
            (ลงชื่อ)...................................................พยาน  
                    (....................................................)  เบอร์โทร........................... 
 
 
 
 
 
           ให้ถ่ายเอกสารบัตร/ทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ อย่างละ ๒ แผ่น  
           และให้ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 

 


