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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวย

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
ระเบียบนี้ไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไว

แลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“อปพร.” หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
“ศูนย อปพร.” หมายความวา ศูนย อปพร. กลาง ศูนย อปพร. เขต ศูนย อป

พร. จังหวัด ศูนย อปพร. อําเภอ ศูนย อปพร. กิ่งอําเภอ ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. 
องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร 
และศูนย อปพร. เมืองพัทยา 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๙๘ง/๒/๗ กันยายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมาชิก อปพร. และการฝกอบรม 
   

 
ขอ ๖  สมาชิก อปพร. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูในเขตศูนย อปพร. นั้น 
(๔) เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
(๕) ผานการฝกอบรมหลักสูตร อปพร. 
(๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

หรือเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
(๗) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 
(๘) ไมเปนผูเส่ือมเสียในทางศีลธรรม ในทางทุจริต หรือเปนภัยตอสังคม 
ท้ังน้ี ใหนายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการเขตใน

กรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยาเปนผูรับสมัครสมาชิก อปพร. 
 
ขอ ๗  สมาชิก อปพร. พนจากสมาชิกภาพเมื่อ 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหน่ึงตามขอ ๖ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ผูอํานวยการศูนย อปพร. สั่งใหพนจากสมาชิกภาพเพราะกระทําผิดวินัย

หรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
 
ขอ ๘  การฝกอบรม อปพร. หลักสูตรการฝกอบรม อปพร. ระยะเวลาการ

ฝกอบรม และสิทธิในการรับวุฒิบัตร ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายระเบียบนี้ 
สําหรับหลักสูตรการฝกอบรมเพิ่มทักษะอื่นๆ ใหเปนไปตามท่ีศูนย อปพร. กลาง 

กําหนด 
 
ขอ ๙  ใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูวาราชการจังหวัดและผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครจัดใหมีการฝกอบรม อปพร. ตามหลักสูตรท่ีกําหนดในขอ ๘ 
 
ขอ ๑๐  ใหนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการเขตใน

กรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา จัดทําทะเบียนและประวัติของสมาชิก อปพร. ตามแบบท่ี
ศูนย อปพร. กลาง กําหนด และแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน 

กรณีสมาชิก อปพร. ผูใดมีความประสงคจะยายไปสังกัดศูนย อปพร. อื่น
เนื่องจากยายภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยู ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตนสังกัดแจงเปนหนังสือ พรอม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สงทะเบียนประวัติของสมาชิก อปพร. ผูนั้นไปยังผูอํานวยการศูนย อปพร. สังกัดใหม และแกไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนใหเปนปจจุบัน 

ใหสมาชิก อปพร. ผูนั้นไปรายงานตัวตอผูอํานวยการศูนย อปพร. สังกัดใหม
และใหศูนย อปพร. นั้น เรียกบัตรประจําตัวเดิมคืน และออกบัตรประจําตัวใหมให 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. 
   

 
ขอ ๑๑  ใหมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ประกอบดวย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับมอบหมาย 
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินแปดคน 
ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและเลขานุการ และ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ขอ ๑๒  ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการ อปพร. ทั่วราชอาณาจักร 
(๒) เสนอแนวทางมาตรการเกี่ยวกับกิจการ อปพร. ใหศูนย อปพร. ถือปฏิบัติ 
(๓) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย อปพร. ใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย 
 
ขอ ๑๓  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละส่ีป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่ประธาน

กรรมการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเพ่ิมข้ึน อยูในตําแนงเทากับวาระที่เหลือ 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป 
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระขอ ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
ขอ ๑๕  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ตองมีกรรมการ

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
ขอ ๑๖  คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง อาจตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่มอบหมายก็ได การประชุมคณะอนุกรรมการใหนําขอ ๑๕ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๗  ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการศนูย อปพร. จังหวัด

ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัด เปนรองประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวของหรือผูแทน ผูแทนศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตพื้นที ่ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไมเกินสามคน และ
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินสามคน เปนกรรมการ 

ใหหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

 
ขอ ๑๘  คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงานกิจการ อปพร. ใหเปนไป

ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง กําหนด 
(๒) ใหการสนับสนุนสงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย อปพร. 

ภายในเขตจังหวัด ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) กําหนดหลักเกณฑวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. ท่ีไมขัดหรือ
แยงกับท่ีศูนย อปพร. กลาง กําหนด 

 
ขอ ๑๙  ใหกรุงเทพมหานคร แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัด
กรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ี
เก่ียวของ และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสามคน โดยมีผูแทนจากองคกรสาธารณประโยชนในเขต
กรุงเทพมหานครรวมอยูดวย เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
ขอ ๒๐  ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจ

หนาท่ีตามขอ ๑๘ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอ ๒๑  ใหนําความในขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารง

ตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด 
และศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การจัดหนวยอาสาสมัคร และการปกครองบังคับบัญชา 
   

 
ขอ ๒๒  ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร เปนผู

บัญชาการศนูย อปพร. กลาง รองผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร เปนรอง
ผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา และกํากับดูแล 
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. และสมาชิก อปพร. ทั่วราชอาณาจักร 

ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนศูนย อปพร. กลาง และอธิบดีกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง รับผิดชอบในการปกครอง
บังคับบัญชา และกํากับดูแลสมาชิก อปพร. ทั่วราชอาณาจักร โดยมีเจาหนาที่ของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 

ผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง อาจแตงตั้งบุคคลอื่นเปนเจาหนาที่ประจําศูนยได 
 
ขอ ๒๓  ใหศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) ดําเนินงานดานธุรการของคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง 
(๒) สนบัสนนุงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เอกสารทางวิชาการ

เกี่ยวกับการบริหารกิจการ อปพร. 
(๓) วางระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ อปพร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ศึกษา คนควา และวิจัยทางดานวิชาการ ตลอดจนเผยแพรความรูเกี่ยวกับ 
อปพร. 

(๕) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. และแผนจัดอัตรากําลังของ อปพร. 
รวมทั้งพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงหลักสูตรและแผนจัดอัตรากําลัง 

(๖) จัดใหมีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติหลักสูตร อปพร. และหลักสูตรเพ่ิม
ทักษะอื่นๆ แกสมาชิก อปพร. 

(๗) สงเสริมใหสมาชิก อปพร. เขามามีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการใน
หนวย อปพร. โดยการจัดตั้งและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการในหนวย อปพร. ใหเปนไป
ตามท่ีศูนย อปพร. กลาง กําหนด 

(๘) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ท่ัว
ราชอาณาจักร 

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการศนูย อปพร. กลาง 
มอบหมาย 

 
ขอ ๒๔  ใหผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. เขต และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนศูนย อปพร. เขต โดยมีเจาหนาท่ีของศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนเจาหนาท่ีประจําศูนย 

 
ขอ ๒๕  ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด เปนผูอํานวยการศูนย 

อปพร. จังหวัด และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนศูนย อปพร. จังหวัด 
โดยมีเจาหนาที่ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 

 
ขอ ๒๖  ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ เปนผูอํานวยการศูนย อป

พร. อําเภอ และท่ีทําการปกครองอําเภอ เปนศูนย อปพร. อําเภอ โดยมีเจาหนาที่ของที่ทําการ
ปกครองอําเภอ เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 

กิ่งอําเภอ ใหมีศูนย อปพร. โดยใหปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปน
ผูอํานวยการศูนย อปพร. กิ่งอําเภอ และมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับศูนย และผูอํานวยการศูนย 
อปพร. อําเภอ 

 
ขอ ๒๗  ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล เปนผูอํานวยการศูนย 

อปพร. เทศบาล และสํานักปลัดเทศบาล เปนศูนย อปพร. เทศบาล โดยมีเจาหนาท่ีของสํานัก
ปลัดเทศบาล เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 

องคการบริหารสวนตําบล ใหมีศูนย อปพร. โดยใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล และมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ศูนย และผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๘  ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนกรุงเทพมหานคร เปน
ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร เปนศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยมีเจาหนาที่ของสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 

เขตในกรุงเทพมหานคร ใหมีศูนย อปพร. โดยใหผูอํานวยการเขตใน
กรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกับศูนย และผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร 

 
ขอ ๒๙  ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการ

ศูนย อปพร. เมืองพัทยา และสํานักปลัดเมืองพัทยา เปนศูนย อปพร. เมืองพัทยา โดยมีเจาหนาท่ี
ของสํานักปลัดเมืองพัทยา เปนเจาหนาที่ประจําศูนย 

 
ขอ ๓๐  ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามขอ ๒๕ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และ

ขอ ๒๙ มีอํานาจหนาท่ีปกครองบังคับบัญชา ควบคุมดูแล และใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการ 
อปพร. ภายในเขตทองที่ท่ีรับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย อปพร. ขางเคียงในการปองกันภัยฝาย
พลเรือน และใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามขอดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งบุคคลอื่นเปนเจาหนาท่ี
ประจําศูนยได 

ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามขอ ๒๔ มีอํานาจหนาท่ีสนับสนุนการดําเนิน
กิจการ อปพร. ภายในเขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย อปพร. ขางเคียงในการปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

ผูอํานวยการศูนย อปพร. มีอํานาจแตงตั้งรองผูอํานวยการศูนย อปพร. เพื่อ
ชวยเหลือในการปฏิบัติภารกิจไดตามที่เห็นสมควร 

 
ขอ ๓๑  ใหศูนย อปพร. เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เขตใน

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาจดัต้ังหนวย อปพร. ดังตอไปนี้ 
(๑) ฝายปองกันและบรรเทาภัย 
(๒) ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 
(๓) ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 
(๔) ฝายอื่นๆ ตามความจําเปน 
 
ขอ ๓๒  ใหแตละฝายตามขอ ๓๑ มีหัวหนาฝายหนึ่งคน รองหัวหนาฝายสองคน 

และมีสมาชิก อปพร. ตามความเหมาะสม โดยใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล เขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา แตงตั้งหัวหนาฝายตามขอ ๓๑ จาก
เจาหนาที่ประจําศูนย หรือสมาชิก อปพร. โดยแตละฝายใหมีสมาชิก อปพร. ตามความเหมาะสม 

 
ขอ ๓๓  ใหสมาชิก อปพร. อยูในการปกครองบังคับบัญชาของหัวหนาฝาย อป

พร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหหัวหนาฝายในศูนย อปพร. แตละแหงอยูในการปกครองบังคับบัญชาของ
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เขตในกรุงเทพมหานครหรือเมือง
พัทยา แลวแตกรณี 

ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล อยูในการ
ปกครองบังคับบัญชา ของผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ แลวแตกรณี 

ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ กิ่งอําเภอ เทศบาล เขตในกรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา อยูในการปกครองบังคับบัญชาของผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัดหรือศูนย 
อปพร. กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 

ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด และศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร อยูใน
การปกครองบังคับบัญชาของผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง 

 
หมวด ๔ 

สิทธิ และวินัยของ อปพร. 
   

 
ขอ ๓๔  สมาชิก อปพร. มีสิทธิดังตอไปนี้ 
(๑) มีสิทธิแตงเครื่องแตงกายและประดับเครื่องหมาย อปพร. 
(๒) มีสิทธิใชอาวุธปนของทางราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

เปนลายลักษณอักษร 
(๓) การปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันภัยฝายพลเรือนของสมาชิก อปพร. ตาม

คําส่ังโดยชอบดวยกฎหมายของเจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพลเรือนและพนักงานปองกันภัย ไดรับ
สิทธิและการคุมครองตามที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

 
ขอ ๓๕  สมาชิก อปพร. จะตองรักษาและปฏิบัติตามวินัยโดยเครงครัด 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองสนับสนุนและดํารงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของศูนย อปพร. ท่ีตนสังกัด 
(๓) ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต อดทน ไมเห็นแกความเหน็ด

เหนื่อยและไมหวังผลประโยชนใดๆ เปนการตอบแทน 
(๔) ตองรักษาความสามัคคีในหมูคณะและเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อ

สวนรวม 
(๕) ตองประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี 
(๖) ตองไมเสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติภารกิจ 
(๗) ตองไมใชกิริยาวาจาที่ไมสุภาพตอประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
(๙) ตองไมเปดเผยความลับทางราชการ 
(๑๐) ตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบเพ่ือตนเอง หรือผูอื่นจากการปฏิบัติ

ภารกิจ อปพร. 
สมาชิก อปพร. ผูใดกระทําผิดวินัยตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ให

ผูบังคับบัญชามีอํานาจวากลาวตักเตือนผูกระทําผิดวินัยได 
กรณีที่เปนความผิดรายแรง ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล เขตในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แลวแตกรณี สั่งใหสมาชิก อปพร. 
ผูกระทําผิดพนจากสมาชิกภาพได 

 
หมวด ๕ 

หนาท่ีและการส่ังใช 
   

 
ขอ ๓๖  สมาชิก อปพร. มีหนาที่ปฏิบัติการตามคําสั่งของผูอํานวยการปองกันภัย

ฝายพลเรือน และผูที่ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนมอบหมายในการปองกันภัยฝายพล
เรือน และปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีใหสมาชิก อปพร. ประดับเครื่องหมาย หรือแตงเครื่องแตง
กาย อปพร. และแสดงบัตรประจําตัวสมาชิก อปพร. โดยใหรีบไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชา
หรือพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชา 

 
ขอ ๓๗  ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด และศูนย อปพร. 

กรุงเทพมหานคร มีอํานาจส่ังการ อนุมัต ิอนุญาต เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจ และอาจมอบหมาย
ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ กิ่งอําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา 
หรือเขตในกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ส่ังอนุมัติ อนุญาต แทนก็ได 

 
ขอ ๓๘  เม่ือเห็นเปนการสมควร ผูอํานวยการศูนย อปพร. อาจสั่งสมาชิก อป

พร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตรับผิดชอบก็ได ถาผูอํานวยการศูนย อปพร. ใกลเคียงรองขอ 
ในกรณีที่มีความจําเปน ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือศูนย อปพร. 

กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณ ีมีอํานาจส่ังการ อนุมัติ หรืออนุญาตใหสมาชิก อปพร. ไปปฏิบัติ
ภารกิจนอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครได 

 
ขอ ๓๙  ในกรณีจําเปนและเรงดวนเพื่อใหทันตอเหตุการณ หรือกรณีที่หัวหนา

ฝาย อปพร. ผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ กิ่งอําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เขต
ในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือศูนย อปพร. 
กรุงเทพมหานครไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาฝาย อปพร. รอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ กิ่งอําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เขตใน
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รองผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือศูนย อปพร. 
กรุงเทพมหานคร เปนผูส่ังการ อนุมัต ิอนุญาตแทนไปพลางกอนได 

 
ขอ ๔๐  การสั่งการและการรายงานใหกระทําตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา เวน

แตกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนอาจรายงานผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปได แตตองรีบรายงานให
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบในทันทีท่ีสามารถจะกระทําได 

 
ขอ ๔๑  สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานดีเดนเปนพิเศษ หรือผูที่ใหการสนับสนุน

ชวยเหลือกิจการปองกันภัยฝายพลเรือนจนเกิดผลดียิ่ง ผูอํานวยการศูนย อปพร. อาจพิจารณา
มอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑที่ศูนย อปพร. กลาง 
กําหนด 

 
หมวด ๖ 

เครื่องหมาย บัตรประจําตัว วุฒิบัตร และเครือ่งแตงกาย 
   

 
ขอ ๔๒  ใหศูนย อปพร. ที่จัดฝกอบรมจัดทําเครื่องหมาย อปพร. และวุฒิบัตร

เพื่อมอบใหแกสมาชิก อปพร. ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตร อปพร. ตามแบบและขนาดทาย
ระเบียบนี ้

 
ขอ ๔๓  ใหผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ออกบัตร

ประจําตัว วุฒิบัตร ตามแบบทายระเบียบนี ้และท่ีศูนย อปพร. กลางกําหนดเพ่ิมเติมเพือ่มอบ
ใหแกสมาชิก อปพร. ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

 
ขอ ๔๔  บัตรประจําตัวสมาชิก อปพร. มีอายุส่ีป เม่ือบัตรประจําตัวชํารุด สูญหาย 

หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ เชน ชื่อตัว ช่ือสกุล ใหสมาชิก อปพร. ยื่นคํารอง
ตามแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนดตอผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล เขตในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แลวแตกรณ ีเพื่อพิจารณาดําเนินการออกบัตร
ประจําตัวใหมใหตอไป 

ใหนายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการเขตใน
กรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา จัดทําทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวสมาชิก อปพร. ไว 
และแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 
ขอ ๔๕  เครื่องแตงกายของผูบัญชาการศูนย อปพร. รองผูบัญชาการศูนย อป

พร. ผูอํานวยการศูนย อปพร. รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการ อปพร. จังหวัด และคณะกรรมการ อปพร. กรุงเทพมหานคร ครูฝก วิทยากร และ
สมาชิก อปพร. ใหเปนไปตามรูปแบบทายระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โภคิน  พลกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักสูตรและระยะเวลาการฝกอบรม อปพร. 
ขอ ๘ 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตารางฝกอบรม 
   

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เครื่องหมายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ขอ ๔๒ 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เคร่ืองแตงกายของ อปพร. 
ขอ ๔๕ 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
นวพร/สุนันทา/ตรวจ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ 

A+B 
 


