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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ . ๒๕๕๐ ได้ยกเลิก

พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกําหนดให้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังใช้บังคับได้เฉพาะ
กาล  ฉะนั้น จึงสมควรออกระเบียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เพื่อใช้บังคับแทนต่อไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา 
๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้ โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนี้ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“อปพร.” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
“ศูนย์ อปพร.” หมายความว่า ศูนย์ อปพร. กลาง ศูนย์ อปพร. เขต ศูนย์ อปพร. 

จังหวัด ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร. อําเภอ ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 
ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ศูนย์ อปพร. เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล 

“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการ

อําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น และผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง/หน้า ๑/๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ 
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ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง ประกอบด้วย อธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ได้รับมอบหมาย รองอธิบดีกรมการปกครอง ที่ได้รับมอบหมาย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ อีกไม่เกินห้าคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการส่วนกิจการอาสาสมัคร สํานักส่งเสริมการ
ป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการศูนย์ อปพร. 
(๒) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ อปพร. ให้ศูนย์ อปพร. 

ถือปฏิบัติ 
(๓) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. 

กลาง อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศูนย์ อปพร. เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้  ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการศูนย์ อปพร. โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๗  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก

ตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทน หรือได้รับแต่งต้ังเพิ่มเติม อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง แต่ยังมิได้มี
การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ 
 
ข้อ ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น

จากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ประธานกรรมการให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่
สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
ข้อ ๙  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคราวใดถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด 

 
ข้อ ๑๐  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด 

ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจําอยู่ในพื้นที่จังหวัด ตามจํานวนที่ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งต้ัง 

(ข) ผู้แทนของศูนย์ อปพร. เขต ที่จังหวัดนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง 
(ง) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเห็นสมควรแต่งต้ัง 
(จ) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจํานวนไม่เกินสามคน โดยให้มีผู้แทนจากองค์การสาธารณกุศลในเขตจังหวัดรวมอยู่ด้วย 
(๕) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
 
ข้อ ๑๑  คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินงานกิจการ อปพร. ให้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กลางกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ให้การสนับสนุนส่งเสริมและกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์ อปพร. ภายใน
เขตจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. ที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับที่ศูนย์ อปพร. กลางกําหนด 

 
ข้อ ๑๒  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. 

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตามจํานวนที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งต้ัง 

(ข) ผู้แทนศูนย์ อปพร. กลาง 
(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ตามข้อ ๒๒ 

วรรคสอง 
(ง) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งต้ัง โดยให้มีผู้แทนจากองค์การ
สาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครรวมอยู่ด้วย 

(๔) ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

 
ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่

ตามข้อ ๑๑ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อ ๑๔  ให้นําความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง 

การพ้นจากตําแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และ
คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การบริหาร และกํากับดูแล 
   

 
ข้อ ๑๕  ให้ผู้บัญชาการ เป็นผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง รองผู้บัญชาการ เป็น

รองผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง มีอํานาจบังคับบัญชา และสั่งการผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. รอง
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ อปพร. และ อปพร. 
ทั่วราชอาณาจักร 

ให้ผู้อํานวยการกลาง เป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง รองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เป็นศูนย์ อปพร. กลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติราชการ
ประจํา ณ ที่ต้ังกรม เป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง มีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. รองผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ อปพร. และ อปพร. ได้ทั่วราชอาณาจักร และอาจแต่งต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

 
ข้อ ๑๖  ให้ศูนย์ อปพร. กลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินงานด้านธุรการของคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง 
(๒) สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ คู่มือปฏิบัติงาน เอกสาร

และข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารกิจการ อปพร. 
(๓) วางระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. รวมทั้ง

สิทธิและสวัสดิการแก่ อปพร. 
(๔) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกิจการ อปพร. 
(๕) จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และหลักสูตรที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. 

พร้อมกําหนดรูปแบบวุฒิบัตร และเครื่องหมายแสดงความสามารถ หรือแสดงวิทยฐานะ รวมทั้ง
พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 

(๖) จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรตามที่กําหนดใน (๕) 
(๗) จัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังของ อปพร. รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุง

แผนให้มีความเหมาะสม 
(๘ )  ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปพร .  ทั่ว

ราชอาณาจักร 
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง มอบหมาย 
 
ข้อ ๑๗  ให้ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เขต และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์ อปพร. เขต โดยให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

ให้ศูนย์ อปพร. เขต มีอํานาจหน้าที่สนับสนุนการดําเนินกิจการ อปพร. ภายในเขต
ท้องที่ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย์ อปพร. เขตข้างเคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ข้อ ๑๘  ให้ผู้ อํานวยการจังหวัด เป็นผู้ อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และ

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นศูนย์ อปพร. จังหวัด โดยให้เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

ให้รองผู้อํานวยการจังหวัด เป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด มีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ในการดําเนินการกิจการ อปพร. และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด มอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด 

 
ข้อ ๑๙  ให้ผู้อํานวยการอําเภอ เป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. อําเภอ และที่ทําการ

ปกครองอําเภอ เป็นศูนย์ อปพร. อําเภอ โดยให้เจ้าหน้าที่ของที่ทําการปกครองอําเภอ เป็นเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ 

 
ข้อ ๒๐  ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น เป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ดังนี้ 
(๑) ให้นายกเทศมนตรี เป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล รองนายกเทศมนตรี 

ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วย
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล และสํานักปลัดเทศบาล เป็นศูนย์ อปพร. เทศบาล โดยให้
เจ้าหน้าที่ของสํานักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

(๒) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. องค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 
เป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้ช่วย
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล และสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้เจ้าหน้าที่ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

(๓) ให้นายกเมืองพัทยา เป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา รองนายกเมือง
พัทยา ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย เป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา 
เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา และสํานักปลัดเมืองพัทยา เป็นศูนย์ อปพร. เมือง
พัทยา โดยให้เจ้าหน้าที่ของสํานักปลัดเมืองพัทยา เป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

 
ข้อ ๒๑  ให้ผู้ อํานวยการกรุงเทพมหานคร  เ ป็นผู้ อํานวยการศูนย์ อปพร . 

กรุงเทพมหานคร รองผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็น
รองผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และสํานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยให้เจ้าหน้าที่ของสํานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

ให้ผู้อํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 
โดยให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 

 
ข้อ ๒๒  ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มี

อํานาจหน้าที่สั่งการ ควบคุม และกํากับดูแล เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ อปพร. และ อปพร. ในสังกัด 
ตลอดจนให้การสนับสนุนการดําเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย์ 
อปพร. ข้างเคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีอํานาจแต่งต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ตามวรรคหนึ่ง จัดให้ อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมในรูปของ
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. โดยการจัดต้ังและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ อปพร. กลาง กําหนด 

 
ข้อ ๒๓  ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์ อปพร. 

เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดต้ังฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
(๓) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
(๔) ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย 
(๕) ฝ่ายอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น 
ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ตามวรรคหนึ่ง แต่งต้ังหัวหน้าฝ่ายหนึ่งคน และรอง

หัวหน้าฝ่ายสองคนจากเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ หรือ อปพร. โดยแต่ละฝ่ายให้มี อปพร. ตามความ
เหมาะสม 

ทั้งนี้ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินงานที่ศูนย์ อปพร. กลางกําหนด 

 
ข้อ ๒๔  ให้ อปพร. อยู่ภายใต้การควบคุม และกํากับดูแลของหัวหน้าฝ่าย อปพร.  
ให้หัวหน้าฝ่ายในศูนย์ อปพร. แต่ละแห่งอยู่ภายใต้การสั่งการ ควบคุม และกํากับ

ดูแลของผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล 
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา แล้วแต่
กรณี 

ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วน
ตําบล และผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา อยู่ภายใต้การสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลของ
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. อําเภอ 

ให้ผู้ อํานวยการศูนย์ อปพร . อําเภอ และผู้ อํานวยการศูนย์ อปพร . เขตใน
กรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้การสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลของผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด 
หรือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
อยู่ภายใต้การควบคุม และกํากับดูแลของผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง 

ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและสั่งการของผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง 

 
ข้อ ๒๕  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อํานวยการศูนย์ 

อปพร. จังหวัด ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง อาจ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น อปพร. ในสังกัดของตน รวมทั้งรับ อปพร. ที่ขอย้ายจากศูนย์ 
อปพร. อ่ืนเข้ามาเป็น อปพร. ในสังกัด และในการนี้ให้ออกบัตรประจําตัวให้แก่ อปพร. ในสังกัดของ
ตนด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๘ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๓ 
วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม และให้ อปพร. อยู่ภายใต้การควบคุม 
และกํากับดูแลของหัวหน้าฝ่าย อปพร. และให้หัวหน้าฝ่าย อปพร. อยู่ภายใต้การสั่งการควบคุม และ
กํากับดูแลของผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และ
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๒๖  ให้ผู้ อํานวยการศูนย์ อปพร. จัดให้มีธงประจําศูนย์ อปพร. เพื่อเป็น

สัญลักษณ์ประจําศูนย์ อปพร. ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ศูนย์ อปพร. กลาง กําหนด 
 
ข้อ ๒๗  ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และ

ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี อาจพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สําหรับ
ศูนย์ อปพร. ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ อปพร. ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจการ 
อปพร. จนเกิดผลดีย่ิง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร . ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษ ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณ
สรรเสริญและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ อปพร. 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และรูปแบบที่ศูนย์ อปพร. กลางกําหนด 

 
หมวด ๓ 

การคัดเลือก การพ้นจากสมาชิกภาพ และการฝึกอบรม 
   

 
ข้อ ๒๘  ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. องค์การ

บริหารส่วนตําบล ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. 
เมืองพัทยา เป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้าเป็น อปพร.  

อปพร. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์ อปพร. นั้น 
(๔) เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต 
(๖) ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
ในวรรคสอง ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 
อปพร. 

 
ข้อ ๒๙  อปพร. พ้นจากสมาชิกภาพเมื่อ 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒๘ และ

ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัดสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด สั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ ตามข้อ ๓๖ 
 
ข้อ ๓๐  กรณี อปพร. พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ ๒๙ หากประสงค์จะขอกลับเข้า

มาเป็น อปพร. อีก ให้ทําคําขอเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ตามข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๓๑  กรณี อปพร. ผู้ใดมีความประสงค์จะย้ายไปสังกัดศูนย์ อปพร. อ่ืน เนื่องจาก

ย้ายภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใด ให้ทําคําขอยื่นต่อผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ต้น
สังกัดและให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ที่ได้รับคําขอทําหนังสือส่งตัว พร้อมทะเบียนประวัติมอบให้ 
อปพร. ผู้นั้นถือไปรายงานตัวต่อผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. สังกัดใหม่ และให้ศูนย์ อปพร. นั้นเสนอ
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจําตัว
ใหม่ให้และเรียกบัตรประจําตัวเดิมคืน 

 
ข้อ ๓๒  ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. องค์การ

บริหารส่วนตําบล ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. 
เมืองพัทยา จัดทําทะเบียนประวัติของ อปพร. ตามท่ีศูนย์ อปพร. กลาง กําหนด ให้เป็นปัจจุบัน 

 
ข้อ ๓๓  ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และ

ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการฝึกอบรม อปพร. และกํากับ
ดูแลให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กําหนด 

 
ข้อ ๓๔  ให้ศูนย์ อปพร .  ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม  อปพร .  จัดทํา

เครื่องหมาย อปพร. และวุฒิบัตร เพื่อมอบให้แก่ อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยเครื่องหมาย อปพร. 
ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ ส่วนวุฒิบัตรให้เป็นไปตามรูปแบบที่ศูนย์ อปพร. กลางกําหนด 

 
หมวด ๔ 

สิทธิ และวินัยของ อปพร. 
   

 
ข้อ ๓๕  อปพร. มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร. 
(๒) ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็น

ลายลักษณ์อักษร 
(๓) ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืน ตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ 
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ หรือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 
ข้อ ๓๖  อปพร. จะต้องรักษาและปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
(๑ )  สนับสนุนและดํ ารงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. ที่ตนสังกัด 
(๓) แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและ

ไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ เป็นการตอบแทน 
(๕) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะและเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 
(๖) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 
(๗) ไม่เสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
(๘) ไม่ใช้กิริยาวาจาที่ไม่สุภาพต่อประชาชน 
(๙) ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
(๑๐) ไม่เปิดเผยความลับทางราชการ 
(๑๑) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง หรือผู้อ่ืนจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
กรณี อปพร. กระทําผิดวินัยตามวรรคหนึ่ง และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการหรือกิจการ อปพร. ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ที่ผู้นั้นสังกัดมีอํานาจสั่งให้ อปพร. ผู้กระทํา
ผิดพ้นจากสมาชิกภาพ 

 
หมวด ๕ 

หน้าที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน 
   

 
ข้อ ๓๗  อปพร. มีหน้าที่ปฏิบัติการตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ อปพร. ไปรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าพนักงานโดย

ไม่ชักช้า และขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบ อปพร. เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนจะประดับเฉพาะ
เครื่องหมาย อปพร. ก็ได้ และต้องมีบัตรประจําตัว อปพร. ไว้เพื่อแสดงตนด้วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๓๘  กรณีผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ใกล้เคียงร้องขอ และผู้อํานวยการศูนย์ 
อปพร. เห็นเป็นการสมควรอาจสั่ง อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตรับผิดชอบก็ได้ และให้รายงาน
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ตามลําดับช้ัน 

ในกรณีที่มีความจําเป็น ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อํานวยการศูนย์ 
อปพร. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี มีอํานาจสั่งการ อนุมัติ หรืออนุญาตให้ อปพร. ไปปฏิบัติ
ภารกิจนอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครได้ 

 
ข้อ ๓๙  ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และหัวหน้าฝ่าย อปพร. 

ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อํานวยการ
ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. 
อําเภอ ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร หรือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ไม่อยู่ 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าฝ่าย อปพร. หรือรองผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ของศูนย์ 
อปพร. นั้น เป็นผู้สั่งการ อนุมัติ อนุญาตแทนไปพลางก่อนได้ 

 
ข้อ ๔๐  การรายงานให้กระทําตามลําดับช้ันการบังคับบัญชา เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน

หรือจําเป็นอาจรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปได้ แต่ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบในทันทีที่สามารถจะกระทําได้ 

 
หมวด ๖ 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว 
   

 
ข้อ ๔๑  เครื่องแบบ อปพร. ให้เป็นไปตามรูปแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ อปพร. มีสิทธิแต่งเครื่องแบบ อปพร. 
 
ข้อ ๔๒  เครื่องหมาย อปพร. การใช้และการประดับ ให้เป็นไปตามรูปแบบและ

หลักเกณฑ์แนบท้ายระเบียบนี้ 
การใช้และการประดับเครื่องหมาย อปพร. นอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ต้อง

ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.กลาง 
 
ข้อ ๔๓  ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์ 

อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดทําบัตรประจําตัว อปพร. ตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้ เสนอให้ผู้ อํานวยการศูนย์ อปพร .  จังหวัด หรือผู้ อํานวยการศูนย์ อปพร . 
กรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจําตัว อปพร. เพื่อมอบให้แก่ อปพร. 

นอกจากบัตรประจําตัว อปพร. ตามวรรคหนึ่ง ศูนย์ อปพร. กลาง อาจกําหนดให้มี
บัตรประจําตัว อปพร. เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ โดยหลักเกณฑ์การออกบัตร อายุของบัตร และ
รูปแบบบัตรให้เป็นไปตามที่ศูนย์ อปพร. กลางกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๔๔  บัตรประจําตัว อปพร. ตามข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง ให้มีอายุสี่ปี เมื่อบัตร

ประจําตัวชํารุดสูญหาย หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล ให้ 
อปพร. ผู้นั้นยื่นคําร้องตามแบบที่ศูนย์ อปพร. กลางกําหนดต่อผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล 
ผู้ อํ านวยการศูนย์  อปพร .  องค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ อํ านวยการศูนย์  อปพร .  เขตใน
กรุงเทพมหานคร หรือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอให้ผู้อํานวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร พิจารณาดําเนินการออกบัตร
ประจําตัวใหม่ให้ต่อไป 

ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์ อปพร. เขต
ในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดทําทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัว อปพร. ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ ๔๕  ให้หน่วย อปพร. และ อปพร. ที่จัดต้ังขึ้นและมีอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับเป็นหน่วย อปพร. และ อปพร. ตามระเบียบนี้ 

ให้คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑ .  เ ค รื่ อ ง แบบ  เ ค รื่ อ งหมาย  และบั ต รประจํ า ตั ว  แนบท้ า ย ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

ณัฐวดี/ตรวจ 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
ปริญสินีย์/ปรบัปรุง 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 

วิชพงษ์/ตรวจ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
 


