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คู่มือสําหรับประชาชน: การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ เกี ย่ วกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผปู้ ระสบภัย หรื อเจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพือ่ รับการสงเคราะห์ หรื อบริ การอืน่ ใด พ.ศ. 2552

3)

คําสัง่ กรุงเทพมหานครที ่ 3773/2553 ลงวันที ่ 1 ตุลาคม 2553 เรื ่อง มอบอํานาจให้ขา้ ราชการกรุงเทพมหานคร
ปฏิ บตั ิ ราชการแทนในการดําเนิ นการสํารวจ การทําบัญชีและการออกหนังสือรับรองผูป้ ระสบสาธารณภัย

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย สํานักงานเขตบึงกุ่ม (จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7349/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ ้นในพืนที
้ ้ ่กรุงเทพมหานคร ประชาชนผู้ได้ รับความเสียหายสามารถยื่นคําร้ องขอหนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัย ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และผู้วา่ ราชการ
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครได้ มอบอํานาจให้ ผ้ อู ํานวยการเขตปฏิบตั ริ าชการแทนในการ
สํารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ ้นและทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สนิ ที่เสียหายไว้ เป็ นหลักฐาน
พร้ อมทังออกหนั
้
งสือรับรองให้ กบั ผู้ประสบภัย
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประสบสาธารณภัยยื่นคํา 10 นาที
ร้ องต่อผู้อํานวยการเขตใน
พื ้นที่ที่เกิดสาธารณภัย

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

10 นาที
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
6 ชัว่ โมง
ดําเนินการสอบสวน
เกี่ยวกับรายละเอียดการ
เกิดสาธารณภัยและความ
เสียหายที่เกิดขึ ้น โดยการ
ออกตรวจสถานที่เกิดเหตุ
และบันทึกปากคําผู้ร้องตาม
แบบ ป.ค. 14

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
จัดพิมพ์หนังสือรับรองและ
บัญชีความเสียหายแนบ
ท้ ายหนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัย และทํา
ความเห็นเสนอ
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ
ชันจนถึ
้
งผู้มีอํานาจลงนาม
อนุมตั ิ

1 ชัว่ โมง

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

การลงนามอนุมตั ใิ นหนังสือ 30 นาที
รับรองและบัญชีความ
เสียหาย กรณีไม่อนุมตั ใิ ห้
แจ้ งผู้ยื่นคําร้ องทราบพร้ อม
เหตุผล และให้ ผ้ รู ้ องลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการ
พิจารณาและแจ้ งสิทธิใน
การอุทธรณ์คาํ สัง่ ภายใน
15 วัน

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

3)

4)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
มอบหนังสือรับรองและ
บัญชีความเสียหาย

6)

ระยะเวลา
ให้ บริการ
10 นาที

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 ชัว่ โมง
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

เอกสารอื่น ๆ (ถ้ า มี)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7349
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
ที่ตงและโทรศั
ั้
พท์สาํ นักงานเขต 50 เขต http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

08/09/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่ โดย บุญญาณี พันธุ์สมั ฤทธิ์

