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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกําหนดใหระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัคร
ปอ งกั น ภั ย ฝา ยพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แ กไ ขเพิ่ ม เติม ยั งใชบั ง คับ ได เ ฉพาะกาล ฉะนั้ น
จึงสมควรออกระเบียบตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใชบังคับ
แทนตอไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘
และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญั ติใ หกระทํา ได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนี้ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“อปพร.” หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
“ศูน ย อปพร.” หมายความวา ศูนย อปพร. กลาง ศูนย อปพร. เขต ศูนย อปพร. จังหวัด
ศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ศูนย อปพร. อําเภอ ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย อปพร.
เมืองพัทยา ศูนย อปพร. เทศบาล และศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล
“ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ
ผูอํานวยการทองถิ่น และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ ใหปลั ดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบี ยบนี้ และให มีอํานาจตี ความ
และวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ประกอบดวย อธิบดีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปน ประธานกรรมการ รองอธิบ ดีกรมปองกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย รองอธิ บ ดี ก รมการปกครอง ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย รองอธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม
การปกครองท องถิ่น ที่ไดรั บมอบหมาย เปน รองประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักปองกั น
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิ อีกไมเกินหาคน ซึ่งประธานกรรมการ
แตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักสงเสริม การปองกันสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสวนกิจการอาสาสมัคร สํานักสงเสริมการปองกัน
สาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการศูนย อปพร.
(๒) เสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ อปพร. ใหศูนย อปพร. ถือปฏิบัติ
(๓) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย อปพร. ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง
อาจแตงตั้ งคณะอนุ กรรมการศูน ย อปพร. เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องหนึ่ งเรื่องใด
หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการศูนย อปพร. โดยอนุโลม
ขอ ๗ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง
กอนวาระหรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ
แต ง ตั้ งให ดํ า รงตํ า แหน ง แทน หรือ ได รั บแต ง ตั้ งเพิ่ ม เติม อยูใ นตํ าแหน ง เท า กั บ วาระที่ เหลื อ อยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดแตงตั้งไวแลว
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง แตยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบั การแตงตั้งอีกได
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) ประธานกรรมการใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริต
ตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุ กโดยคําพิพากษาถึง ที่สุดใหจําคุก เวน แตเป น โทษสํ าหรับความผิ ด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ให ผูว า ราชการจัง หวัด แตง ตั้ งคณะกรรมการอํา นวยการศู น ย อปพร. จั งหวั ด
ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

(๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการอืน่ ประกอบดวย
(ก) ผูแทนหนวยงานของรัฐที่ประจําอยูในพื้นที่จังหวัด ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด
เห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนของศูนย อปพร. เขต ที่จังหวัดนั้นอยูในเขตรับผิดชอบ
(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด ตามขอ ๒๒ วรรคสอง
(ง) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด
เห็นสมควรแตงตั้ง
(จ) ผูท รงคุณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป น ผู มีค วามรู ค วามสามารถ ด า นการปอ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจํานวนไมเกินสามคน โดยใหมีผูแทนจากองคการสาธารณกุศลในเขตจังหวัดรวมอยูดวย
(๕) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๑ คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงานกิจการ อปพร. ใหเปนไปตามนโยบาย
และแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลางกําหนด
(๒) ใหการสนับสนุนสงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย อปพร. ภายในเขต
จังหวัด ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการดําเนิน งานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. ที่ไมขัดหรือแยงกับ
ที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
ขอ ๑๒ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการอํา นวยการศูน ย อปพร.
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบดวย
(ก) ผูแทนสวนราชการ หรือหนวยงานของกรุงเทพมหานคร ตามจํานวนที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนศูนย อปพร. กลาง
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(ค) ประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ตามขอ ๒๒ วรรคสอง
(ง) ผูทรงคุณวุ ฒิ ซึ่งเปน ผู มีความรู ความสามารถ ด านการป องกั น และบรรเทา
สาธารณภัยตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง โดยใหมีผูแทนจากองคการ
สาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครรวมอยูดวย
(๔) ผูอํานวยการสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ตามขอ ๑๑
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอ ๑๔ ให นํ า ความในข อ ๗ ข อ ๘ และข อ ๙ มาใช บั ง คั บ กั บ การดํ า รงตํ า แหน ง
การพ น จากตํ า แหน ง และการประชุ ม ของคณะกรรมการอํ า นวยการศู น ย อปพร. จั ง หวั ด
และคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม
หมวด ๒
การบริหาร และกํากับดูแล
ขอ ๑๕ ให ผู บั ญ ชาการ เป น ผู บั ญ ชาการศู น ย อปพร. กลาง รองผู บั ญ ชาการ เป น
รองผูบัญชาการศูน ย อปพร. กลาง มีอํานาจบังคับบัญชา และสั่งการผูอํานวยการศูน ย อปพร.
รองผูอํานวยการศูนย อปพร. ผูชวยผูอํานวยการศูนย อปพร. เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. และ อปพร.
ทั่วราชอาณาจักร
ใหผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนศูนย
อปพร. กลาง โดยใหเจาหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติราชการประจํา ณ
ที่ตั้งกรม เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. รองผูอํานวยการศูนย อปพร. ผูชวยผูอํานวยการศูนย อปพร. เจาหนาที่ประจําศูน ย
อปพร. และ อปพร. ไดทั่วราชอาณาจักร และอาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนเจาหนาที่ประจําศูนย
เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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ขอ ๑๖ ใหศูนย อปพร. กลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินงานดานธุรการของคณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง
(๒) สนับสนุน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่อ งใช คูมือปฏิบัติงาน เอกสาร
และขาวสารเกี่ยวกับการบริหารกิจการ อปพร.
(๓) วางระเบียบ หลักเกณฑ และวิธกี ารดําเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. รวมทั้งสิทธิ
และสวัสดิการแก อปพร.
(๔) ศึกษา คนควา และวิจัย ตลอดจนเผยแพรความรูเกี่ยวกับกิจการ อปพร.
(๕) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. และหลักสูตรที่เกี่ยวกับกิจการ อปพร. พรอมกําหนด
รูปแบบวุฒิบัตร และเครื่องหมายแสดงความสามารถ หรือแสดงวิทยฐานะ รวมทั้งพิจารณาทบทวน
หรือปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสม
(๖) จัดใหมีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติหลักสูตรตามที่กําหนดใน (๕)
(๗) จัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังของ อปพร. รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผน
ใหมีความเหมาะสม
(๘) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปพร. ทั่วราชอาณาจักร
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. กลาง มอบหมาย
ขอ ๑๗ ใหผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เป น ผู อํา นวยการศู น ย อปพร. เขต และศู น ยป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต
กรมป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เปน ศูน ย อปพร. เขต โดยใหเ จา หนา ที่ข องศูน ยป องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ใหศูนย อปพร. เขต มีอํานาจหนาที่สนับสนุนการดําเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตทองที่
ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย อปพร. เขตขางเคียงในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอ ๑๘ ใหผูอํานวยการจังหวัด เปน ผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด และสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนศูน ย อปพร. จังหวัด โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ใหรองผูอํานวยการจังหวัด เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มีหนาที่ชวยเหลือ
ผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด ในการดําเนิน การกิจการ อปพร. และปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่
ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด มอบหมาย
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ใหหัวหนาสํานักงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนผูชวยผูอํานวยการศูน ย
อปพร. จังหวัด มีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด
ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการอําเภอ เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ และที่ทําการปกครอง
อําเภอ เปนศูนย อปพร. อําเภอ โดยใหเจาหนาที่ของที่ทําการปกครองอําเภอ เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. ดังนี้
(๑) ใหน ายกเทศมนตรี เปน ผู อํานวยการศูน ย อปพร. เทศบาล รองนายกเทศมนตรี
ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ปลัดเทศบาล เปนผูชวย
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล และสํานักปลัดเทศบาล เปนศูนย อปพร. เทศบาล โดยใหเจาหนาที่
ของสํานักปลัดเทศบาล เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
(๒) ใหน ายกองคการบริหารสวนตําบล เปน ผูอํานวยการศูน ย อปพร. องคการบริหาร
สว นตํ าบล รองนายกองคก ารบริ หารส วนตํา บล ซึ่ง นายกองคก ารบริ หารส วนตํา บลมอบหมาย
เปนรองผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวย
ผูอํานวยการศูน ย อปพร. องคการบริ หารสว นตําบล และสํา นักปลัด องคการบริหารส วนตําบล
เปนศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
(๓) ใหนายกเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา
ซึ่งนายกเมื องพั ทยามอบหมาย เปน รองผูอํา นวยการศู น ย อปพร. เมื องพั ทยา ปลัด เมื องพั ทยา
เปนผูชวยผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา และสํานักปลัดเมืองพัทยา เปนศูนย อปพร. เมืองพัทยา
โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปลัดเมืองพัทยา เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ขอ ๒๑ ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนรองผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
เปนผูชวยผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร เปนศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร โดยใหเจาหนาที่ของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
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ใหผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เปนศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร โดยใหเจาหนาที่
ของสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
ขอ ๒๒ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ มีอํานาจ
หนาที่สั่งการ ควบคุม และกํากับดูแล เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. และ อปพร. ในสังกัด ตลอดจน
ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย อปพร.
ข า งเคี ย งในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย รวมทั้ ง มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด
เปนเจาหนาที่ประจําศูนยเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
ใหผูอํานวยการศูน ย อปพร. ตามวรรคหนึ่ง จัดให อปพร. เขามามีสวนรวมในรูปของ
คณะกรรมการประสานงานศู น ย อปพร. โดยการจั ด ตั้ ง และอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. ใหเปนไปตามที่ศูนย อปพร. กลาง กําหนด
ขอ ๒๓ ใหศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดตั้งฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ฝายรักษาความสงบเรียบรอย
(๓) ฝายสงเคราะหผูประสบภัย
(๔) ฝายปฏิบัติการกูชีพกูภัย
(๕) ฝายอื่น ๆ ตามความจําเปน
ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามวรรคหนึ่ง แตงตั้งหัวหนาฝายหนึ่งคน และรองหัวหนาฝาย
สองคนจากเจาหนาที่ประจําศูนย หรือ อปพร. โดยแตละฝายใหมี อปพร. ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ โครงสราง อํานาจหนาที่ของฝายตาง ๆ ในศูนย อปพร. ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีดําเนินงานที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
ขอ ๒๔ ให อปพร. อยูภายใตการควบคุม และกํากับดูแลของหัวหนาฝาย อปพร.
ใหหัวหนาฝายในศูน ย อปพร. แตละแหงอยูภายใตการสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแ ล
ของผู อํ านวยการศู น ย อปพร. เทศบาล ผูอํ า นวยการศู น ย อปพร. องคก ารบริ หารสว นตํา บล
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา แลวแตกรณี
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ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล
และผู อํ า นวยการศู น ย อปพร. เมื อ งพั ท ยา อยู ภ ายใต ก ารสั่ ง การ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ล
ของผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ
ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ และผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
อยูภายใตการสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
ใหผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด และผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร
อยูภายใตการควบคุม และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง
ใหผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด และผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร
อยูภายใตการบังคับบัญชาและสั่งการของผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง
ขอ ๒๕ เพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูอํานวยการศูนย อปพร.
จังหวัด ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง อาจรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเขาเปน อปพร. ในสังกัดของตน รวมทั้งรับ อปพร. ที่ขอยายจากศูนย อปพร. อื่น
เขามาเปน อปพร. ในสังกัด และในการนี้ใหออกบัตรประจําตัวใหแก อปพร. ในสังกัดของตนดวย
ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๒๓ ขอ ๒๘ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑ ขอ ๓๒ ขอ ๓๙ และขอ ๔๓
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม และให อปพร. อยูภายใตการควบคุม
และกํากับดูแ ลของหัวหนาฝาย อปพร. และใหหัวหนาฝาย อปพร. อยูภายใตการสั่งการควบคุม
และกํากับดูแลของผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร
และผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง แลวแตกรณี
ขอ ๒๖ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จัดใหมีธงประจําศูน ย อปพร. เพื่อเปน สัญลักษณ
ประจําศูนย อปพร. ตามหลักเกณฑและรูปแบบที่ศูนย อปพร. กลาง กําหนด
ขอ ๒๗ ผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด และผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุ งเทพมหานคร แล วแต กรณี อาจพิ จารณามอบรางวั ลเชิ ดชู เกี ยรติ สํ าหรั บศู นย อปพร.
ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
ผูอํานวยการศูน ย อปพร. อาจพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติแ ก อปพร. ที่ปฏิบัติง านดีเ ดน หรือ ผูที่ใ หก ารสนับ สนุน ชว ยเหลือ กิจ การ อปพร.
จนเกิดผลดียิ่ง
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เพื่อเปนการสงเสริมและยกยองในการปฏิบัติหนาที่ของ อปพร. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
เปน พิเ ศษ ผูบัญ ชาการศูน ย อปพร. กลาง อาจพิจ ารณามอบประกาศเกีย รติคุณ สรรเสริญ
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก อปพร.
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และรูปแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
หมวด ๓
การคัดเลือก การพนจากสมาชิกภาพ และการฝกอบรม
ขอ ๒๘ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหาร
สวนตําบล ผูอํานวยการศูน ย อปพร. เขตในกรุง เทพมหานคร และผูอํา นวยการศูน ย อปพร.
เมืองพัทยา เปนผูรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เขาเปน อปพร.
อปพร. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในเขตศูนย อปพร. นั้น
(๔) เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต
(๖) ไมเปนผูเสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเปนภัยตอสังคม
ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกวาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในวรรคสอง
ตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม อปพร. จึงจะไดรับการขึ้นทะเบียนเปน อปพร.
ขอ ๒๙ อปพร. พนจากสมาชิกภาพเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒๘ และผูอํานวยการศูนย
อปพร. ตนสังกัดสั่งใหพนจากสมาชิกภาพ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ผูอํานวยการศูนย อปพร. ตนสังกัด สั่งใหพนจากสมาชิกภาพ ตามขอ ๓๖
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ขอ ๓๐ กรณี อปพร. พนจากสมาชิกภาพตามขอ ๒๙ หากประสงคจะขอกลับเขามาเปน
อปพร. อีก ใหทําคําขอเปนหนังสือยื่นตอผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง
ขอ ๓๑ กรณี อปพร. ผูใ ดมีความประสงคจะยายไปสังกัดศูน ย อปพร. อื่น เนื่องจาก
ยา ยภู มิลํ าเนาหรื อ ถิ่น ที่อ ยู หรือ มี เหตุจํ าเปน อื่น ใด ใหทํ าคํ าขอยื่น ตอ ผูอํ านวยการศูน ย อปพร.
ตนสังกัดและใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ที่ไดรับคําขอทําหนังสือสงตัว พรอมทะเบียนประวัติมอบให
อปพร. ผูนั้นถือไปรายงานตัวตอผูอํานวยการศูนย อปพร. สังกัดใหม และใหศูนย อปพร. นั้นเสนอ
ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจําตัวใหมให
และเรียกบัตรประจําตัวเดิมคืน
ขอ ๓๒ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหาร
สว นตํ าบล ผู อํา นวยการศู น ย อปพร. เขตในกรุง เทพมหานคร และผู อํา นวยการศูน ย อปพร.
เมืองพัทยา จัดทําทะเบียนประวัติของ อปพร. ตามที่ศูนย อปพร. กลาง กําหนด ใหเปนปจจุบัน
ขอ ๓๓ ให ผู อํ า นวยการศู น ย อปพร. กลาง ผู อํ า นวยการศู น ย อปพร. จั ง หวั ด
และผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร เปนผูมีอํานาจอนุมัติโครงการฝกอบรม อปพร.
และกํากับดูแลใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนด
ขอ ๓๔ ใหศูน ย อปพร. ที่จัดฝกอบรมหลักสูตรการอบรม อปพร. จัดทําเครื่องหมาย
อปพร. และวุฒิบัตร เพื่อมอบใหแก อปพร. ที่ผานการฝกอบรม โดยเครื่องหมาย อปพร. ใหเปนไป
ตามแบบทายระเบียบนี้ สวนวุฒบิ ัตรใหเปนไปตามรูปแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
หมวด ๔
สิทธิ และวินัยของ อปพร.
ขอ ๓๕ อปพร. มีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) แตงเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร.
(๒) ใช วิ ท ยุ สื่ อ สารของทางราชการในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
เปนลายลักษณอักษร
(๓) ไดรับการคุมครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย และหน า ที่อื่ น ตามคํ า สั่ งโดยชอบด ว ยกฎหมายของผู บั ญ ชาการ รองผู บัญ ชาการ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หรือเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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ขอ ๓๖ อปพร. จะตองรักษาและปฏิบัติตามวินัยโดยเครงครัด ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนและดํารงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของศูนย อปพร. ที่ตนสังกัด
(๓) แตงเครื่องแบบใหถูกตองตามระเบียบในขณะปฏิบัติหนาที่
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต อดทน ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยและไมหวัง
ผลประโยชนใด ๆ เปนการตอบแทน
(๕) รักษาความสามัคคีในหมูคณะและเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม
(๖) ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี
(๗) ไมเสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่
(๘) ไมใชกิริยาวาจาที่ไมสุภาพตอประชาชน
(๙) ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
(๑๐) ไมเปดเผยความลับทางราชการ
(๑๑) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเอง หรือผูอื่นจากการปฏิบัติหนาที่
กรณี อปพร. กระทําผิดวินัยตามวรรคหนึ่ง และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
หรือกิจการ อปพร. ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. ที่ผูนั้นสังกัดมีอํานาจสั่งให อปพร. ผูกระทําผิด
พนจากสมาชิกภาพ
หมวด ๕
หนาที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ขอ ๓๗ อปพร. มีหนาที่ปฏิบัติการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และเจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ให อปพร. ไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชา หรือเจาพนักงานโดยไมชักชา
และขณะปฏิบัติหนาที่ใหแตงเครื่องแบบ อปพร. เวนแตเปนกรณีเรงดวนจะประดับเฉพาะเครื่องหมาย
อปพร. ก็ได และตองมีบัตรประจําตัว อปพร. ไวเพื่อแสดงตนดวย
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ขอ ๓๘ กรณีผูอํานวยการศูน ย อปพร. ใกลเคียงรองขอ และผูอํานวยการศูน ย อปพร.
เห็ น เป น การสมควรอาจสั่ ง อปพร. ไปปฏิ บั ติ ภ ารกิจ นอกเขตรั บ ผิ ด ชอบก็ไ ด และให ร ายงาน
ผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามลําดับชั้น
ในกรณีที่มีความจําเปน ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย อปพร.
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งการ อนุมัติ หรืออนุญาตให อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจ
นอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครได
ขอ ๓๙ ในกรณีจํ า เปน และเร ง ดว นเพื่อ ให ทัน ต อ เหตุ ก ารณ และหั วหน า ฝา ย อปพร.
ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. เมืองพัทยา ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการศูนย อปพร.
อําเภอ ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด ไมอยู หรือ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาฝาย อปพร. หรือรองผูอํานวยการศูนย อปพร. ของศูนย
อปพร. นั้น เปนผูสั่งการ อนุมัติ อนุญาตแทนไปพลางกอนได
ขอ ๔๐ การรายงานให ก ระทํ า ตามลํ า ดั บ ชั้ น การบั ง คั บ บั ญ ชา เว น แต ก รณี ฉุ ก เฉิ น
หรือจําเปนอาจรายงานผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปได แตตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรง
ทราบในทันทีที่สามารถจะกระทําได
หมวด ๖
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว
ขอ ๔๑ เครื่องแบบ อปพร. ใหเปนไปตามรูปแบบแนบทายระเบียบนี้
ผูบั ญ ชาการ รองผู บัญ ชาการ ผู อํา นวยการ รองผู อํา นวยการ และผู ชว ยผู อํา นวยการ
เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. มีสิทธิแตงเครื่องแบบ อปพร.
ขอ ๔๒ เครื่องหมาย อปพร. การใชและการประดับ ใหเปนไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ
แนบทายระเบียบนี้
การใชและการประดับเครื่องหมาย อปพร. นอกจากที่กําหนดไวใ นระเบียบนี้ ตองไดรับ
อนุญาตจากผูอํานวยการศูนย อปพร.กลาง
ขอ ๔๓ ใหศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดทําบัตรประจําตัว อปพร. ตามแบบทาย
ระเบียบนี้ เสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร
ออกบัตรประจําตัว อปพร. เพื่อมอบใหแก อปพร.

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

นอกจากบัตรประจําตัว อปพร. ตามวรรคหนึ่ง ศูนย อปพร. กลาง อาจกําหนดใหมีบัตร
ประจําตัว อปพร. เพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษได โดยหลักเกณฑการออกบัตร อายุของบัตร และรูปแบบบัตร
ใหเปนไปตามที่ศูนย อปพร. กลางกําหนด
ขอ ๔๔ บัตรประจําตัว อปพร. ตามขอ ๔๓ วรรคหนึ่ง ใหมีอายุสี่ป เมื่อบัตรประจําตัวชํารุด
สูญหาย หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ เชน ชื่อตัว ชื่อสกุล ให อปพร. ผูนั้น
ยื่นคํารองตามแบบที่ศูนย อปพร. กลางกําหนดตอผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย
อปพร. เมืองพัทยา แลวแตกรณี เพื่อเสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย
อปพร. กรุงเทพมหานคร พิจารณาดําเนินการออกบัตรประจําตัวใหมใหตอไป
ใหศูน ย อปพร. เทศบาล ศูน ย อปพร. องคก ารบริห ารสว นตํา บล ศูน ย อปพร.
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดทําทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัว อปพร.
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๕ ใหหนวย อปพร. และ อปพร. ที่จัดตั้งขึ้น และมีอยูใ นวัน กอ นวัน ที่ระเบียบนี้
ใชบังคับเปนหนวย อปพร. และ อปพร. ตามระเบียบนี้
ให ค ณะกรรมการตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยหนว ยอาสาสมัค รป องกั น ภั ย
ฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ นวัน กอนวัน ที่ระเบียบนี้ใ ชบังคับ ปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นใหมตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

-๑เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว
แนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
เครื่องแบบ

สวนที่ ๑
เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
ขอ ๑ หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกแกปทรงออนแบบ ๖ กลีบ มี ๒ สี คือ สีดํา และสีกากี เครื่องหมาย
หนาหมวกเปนเครื่องหมายรูปอุณาโลม ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร
และมีตัวอักษรคําวา “เมตตา กลาหาญ” อยูใตเครื่องหมายรูปอุณาโลม กะบังหมวกมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้
(๑) หมวกแกปทรงออนสีดํา (มีชอชัยพฤกษ ๒ ชอ) กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษ ปกดวย
ไหมสีทอง ๒ ชอ ระหวางชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายในใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ
อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล
นคร ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
(๒) หมวกแกปทรงออนสีดํา (มีชอชัยพฤกษ ๑ ชอ) กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษปกดวย
ไหมสีทอง ๑ ชอ ระหวางชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายใน ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ
อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และประเภทอํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย
อปพร.องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาล
เมือง และรองผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
(๓) หมวกแกปทรงออนสีดํา กะบังหมวกไมมีสัญลักษณใด ๆ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตาม
ขอ ๔๑ วรรคสอง ที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)
(๔) หมวกแกปทรงออนสีดํา กะบังหมวกมีสัญลักษณเปนดิ้นทอง ๑ เสน ใชกับคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย อปพร.จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร
(๕) หมวกแกปทรงออนสีกากี กะบังหมวก ไมมีสัญลักษณใด ๆ ใชกับ อปพร.
ขอ ๒ เสื้อ มี ๕ แบบ คือ
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑) ตัวเสื้อปลอยยาวถึงสะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อดานหนา
ผาตลอด ไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสอง ตรงดานในชิดลําตัวติด
แผนรัดขอมือกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร หางจากปลายแขนเสื้อพองาม ชายเปนรูปสี่เหลี่ยมชี้ไป
ทางดานหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกันมีดุมอีก ๑ ดุม สําหรับรัดปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อดานหนา
มีกระเปาบนและลางขางละ ๒ กระเปา กระเปาบนเปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมเสมอกัน ขัดดุม

-๒ตรงกลางปก ๑ ดุม มุมกระเปาตัดมนพองาม กระเปาลางเปนกระเปายามยึดชาย ตัวกระเปาพับจีบตรงกลาง มุม
กระเปาตัดมนพองาม มีปกรูปสี่เหลี่ยม มุมปกเยื้องเฉียงต่ําไปทางขางตัวเล็กนอยพองาม ขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุม
ปกดานลาง ตัวเสื้อดานหลังในแนวเอวมีแผนผา ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ๒ แผน ชายพับ
เหลี่ยมชี้ไปทางดานขาง ขัดดุม ๑ ดุม ติดกับตัวเสื้อและในระดับเดียวกันมีดุมที่ตะเข็บขางอีกขางละ ๑ ดุม
สําหรับรัดเอว ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ เซนติเมตร ทําดวยวัตถุสีกากี เมื่อสวมเสื้อนี้
ใหปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง และจะพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได
(๒) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒) ตัวเสื้อปลอยยาวถึงสะโพก ชายตรง ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อ
ดานหนาผาตลอด ไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ตัวเสื้อดานหนามีกระเปาบนขางละ ๑ กระเปา
เปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมปกเสมอกัน ขัดดุมตรงกลางปก ๑ ดุม มุมกระเปาตัดมนพองาม
เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง และจะพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได
(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา ทําดวยผาตาขายชนิดเสนใย POLYESTER สีสม กุนชายเสื้อสีดํา ตัวเสื้อ
ดานหนาตรงกึ่งกลางมีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๑ เซนติเมตร เหนือและใตเครื่องหมาย
อปพร. มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเสื้อ ๑ แถบ แตละแถบมีขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองขาง
หางจากตะเข็บขางลําตัวพอประมาณ สวนตัวเสื้อดานหลังตรงกึ่งกลางมีอักษร “อปพร.” สีขาว ขนาดความสูง
๘ เซนติเมตร และใตอักษร “อปพร.” มีตัวอักษรสีขาว ระบุชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร
เหนืออักษร “อปพร.” และใตชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเสื้อ ๑ แถบ แตละแถบ
มีขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร สวนขนาดความยาวเทากับแถบตัวเสื้อดานหนา และที่ดานขางของเสื้อทั้ง ๒ ขาง
มีตัวกดล็อกสําหรับยึดเสื้อดานหนาและดานหลังไวดวยกัน ขางละ ๒ ตัว
(๔) เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา ผาอกลึกประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ปกสีเดียวกับตัวเสื้อ ตัวเสื้อดานหนา
ที่อกเสื้อดานซายและดานขวามีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร ดานละ ๒ แถบ พาดขวาง
โดยปลายแถบแตละแถบหางจากตะเข็บขางลําตัวและสาบเสื้อพอประมาณ และมีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง
๓ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร อยูที่อกเสื้อดานขวาเหนือแถบสะทอนแสง สวนตัวเสื้อดานหลังมีแถบสะทอน
แสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร ๒ แถบ พาดขวางตัวเสื้อ ปลายแถบแตละแถบหางจากตะเข็บขางลําตัว
พอประมาณ และเหนือแถบสะทอนแสงมีอักษร “อปพร.” สีขาว ขนาดความสูง ๔ เซนติเมตร และใตอักษร
“อปพร.” มีอักษรสีขาว ระบุชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร และมีเครื่องหมาย อปพร.
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร อยูบนสุดเหนืออักษร “อปพร.” เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไว
ในกางเกง
(๕) เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม) ทําดวยผาไมติดไฟ สีสม ตัวเสื้อดานหนาผาตลอดถึงกางเกง ติดซิป
และมีสาบซอนปดซิปตลอดแนว แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ปลายแขนเสื้อทั้งสองขัดดุมขางละ ๑ ดุม สําหรับ
รัดปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อดานหนาทั้งดานซายและดานขวามีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร
พาดขวางดานละ ๒ แถบ ปลายแถบแตละแถบ ดานหนึ่งติดตะเข็บขางลําตัว อีกดานหนึ่งติดกับสาบเสื้อ และที่
อกเสื้อดานขวาปกชื่อและตําแหนงดวยไหมสีทอง ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ใตแถบสะทอนแสง

-๓มีกระเปาเจาะเฉียงขางละ ๑ ใบ ปากกระเปาติดซิป สวนตัวเสื้อดานหลังมีแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง
๒ เซนติเมตร ๑ แถบ พาดขวางตลอดตัวเสื้อ ใตแถบสะทอนแสงมีอักษร “อปพร.” สีขาว ขนาดความสูง
๖ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผน ผาปก ดว ยไหม
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร สวนกึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บ
เสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีเหลืองทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัด ดวยไหมสีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษร
สูง ๑ เซนติเมตร และที่แขนเสื้อทอนลางติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร รอบกระบอกแขน
ขางละ ๑ แถบ
บริเวณเอวมีแถบคลายลักษณะขอบกางเกง ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ดานหลังบริเวณตะเข็บเสื้อมีแผนผา
ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ขางละ ๑ แผน ชายพับเหลี่ยมชี้เขาหากัน ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ถัดเขามา
ดานในมีดุมอีกขางละ ๑ ดุม สําหรับรัดเอว ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบนสีเดียวกับเสื้อ
ชุดทอนลางเปนกางเกง ดานหนามีกระเปาเฉียงดานละ ๑ กระเปา ดานหลังมีกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา
ขากางเกงมีกระเปาขางละ ๑ กระเปา กลางปกกระเปาขัดดุม ๑ ดุม ปลายขากางเกงติดซิปสําหรับรัดปลายขากางเกง
ขากางเกงทั้งสองขางติดแถบสะทอนแสงสีเงินขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร รอบกระบอกขา ขางละ ๒ แถบ (บริเวณ
กึ่งกลางหนาขา ๑ แถบ กึ่งกลางหนาแขง ๑ แถบ) เมื่อสวมชุดนี้ไมตองใชเข็มขัด
เสื้อแบบ (๑) และ (๒) ใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีดํา ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ไว
เหนือกระเปาเสื้อดานขวา และใหปกตําแหนงตามสายงานปกติหรือตําแหนงในศูนย อปพร. ดวยไหมสีดํา ตัวอักษร
ขนาดเดียวกับชื่อและชื่อสกุลไวเหนือกระเปาเสื้อดานซาย ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย
อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซาย
มีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด พรอมทั้ง
ชื่ออําเภอและจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยูดวยไหมสีทอง ขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๓ กางเกง มี ๑ แบบ คือ กางเกงขายาวสีกากี ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวางไมนอยกวา
๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง ขนาดกวางไมเกิน
๑ เซนติเมตร จํานวน ๗ หวง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงดานขางมีกระเปาเจาะ ขางละ ๑ กระเปา
ปากกระเปาเฉียงไมมีปก ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย ชายลางเย็บติดกับกางเกง
ชายหลังจีบเพื่อใหขยายตัวได มีปกรูปสี่เหลี่ยม ชายปกดานบนและดานหนาเย็บติดกับขากางเกง ขัดดุมที่กึ่งกลาง
ปกและมุมปกที่เปดแหงละ ๑ ดุม ดานหลังมีกระเปาหลัง ๒ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีปกรูปสี่เหลี่ยม ขัดดุม
๒ ดุม ตรงมุมปกดานลาง
กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนอง หรือรองเทาเดินปา ใหสอดปลายขากางเกงไวภายใน
รองเทา แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได
ขอ ๔ เข็มขัด มี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํากวาง ๑ เซนติเมตร

-๔ขอ ๕ รองเทา มี ๓ แบบ คือ
(๑) รองเทาสูงครึ่งนอง ทําดวยหนังสีดํา
(๒) รองเทาเดินปา สีดํา
(๓) รองเทาหุมขอ หรือหุมสน ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง หรือผาใบ สีดํา
รองเทาทุกแบบตองมีสน ไมมีริ้วและลวดลาย
ขอ ๖ ถุงเทา มี ๑ แบบ คือ ถุงเทาสีดํา

สวนที่ ๒
เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย
ขอ ๑ หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกแกปทรงออนสีน้ําเงินเขม แบบ ๖ กลีบ หนาหมวกมีเครื่องหมาย
รูปอุณาโลม ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร และมีตัวอักษร คําวา
“เมตตา กลาหาญ” อยูใตเครื่องหมายรูปอุณาโลม
ขอ ๒ เสื้อ มี ๑ แบบ คือ เสื้อคอเปดสีสม บาและสวนบนหนา - หลังสีน้ําเงินเขม ตัวเสื้อปลอยยาวถึง
สะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด ไมมีสาบกระดุม ติดซิปยาวตลอดและติดแถบกาว
เปนระยะ แขนเสื้อยาว สาบแขนเสื้อสีน้ําเงินเขม ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองติดแถบรัดขอมือสีน้ําเงินเขม กวาง
๕.๕ เซนติเมตร ตัวเสื้อดานหนามีกระเปาบนขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีใบปกกระเปาสีน้ําเงินเขม
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ติดแถบกาวที่กึ่งกลาง เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง
ตัวเสื้อดานหนาใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร
ไวเหนือกระเปาดานขวา ตัวเสื้อดานหลังสวนบนปกขอความคําวา “ชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย” ดวยไหมสีสม ขนาด
ตัวอักษรสูงไมเกิน ๓ เซนติเมตร และใตขอความ “ชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย” ปกขอความระบุวาเปน “อบต. ใด
หรือเทศบาลใด หรือเมืองพัทยา” ขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางลําตัวและกึ่งกลาง
แขนเสื้อทั้ง ๒ ขาง ติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ยาวรอบตัวเสื้อและกระบอกแขน
ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร
ยาว ๙ เซนติเมตร และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อขางซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบดวย
ไหมสีเหลืองทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด พรอมทั้งชื่ออําเภอ และจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยู ดวยไหม
สีเหลืองทอง ขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๓ กางเกง มี ๑ แบบ คือ กางเกงขายาวสีน้ําเงินเขม ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวาง
ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง ขนาดกวาง
ไมเกิน ๑ เซนติเมตร ๗ หวง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บขากางเกงดานขาง มีกระเปาเจาะเฉียงไมมีปก
ขางละ ๑ กระเปา ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย ชายลางเย็บติดกับกางเกง ชายหลังจีบ

-๕เพื่อใหขยายตัวได มีใบปกกระเปาเปน รูปสี่เหลี่ย มผืนผา ชายปกดานบนและดานหนาเย็บติด กับขากางเกง
ติด แถบกาวที่กึ่ง กลางปก ดา นหลัง มีก ระเปาหลัง ๒ กระเปา เปน กระเปา เจาะ มีใ บปกกระเปา รูป สี่เ หลี่ย ม
ติดแถบกาวที่กึ่งกลางปก บริเวณใตเขาติดแถบสะทอนแสงสีเงิน ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ รอบขากางเกง
ทั้ง ๒ ขาง
กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนองหรือรองเทาเดินปา ใหสอดปลายขากางเกงไวภายใน
รองเทา แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได
ขอ ๔ เข็มขัด มี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํา กวาง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๕ รองเทา มี ๒ แบบ คือ
(๑) รองเทาสูงครึ่งนอง ทําดวยหนังสีดํา
(๒) รองเทาเดินปา สีดํา
รองเทาทุกแบบตองมีสน ไมมีริ้วและลวดลาย
ขอ ๖ ถุงเทา มี ๑ แบบ คือ ถุงเทาสีดํา
เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัยนี้ใหใชได สําหรับ อปพร. ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการกูชีพกูภัย
หรือหลักสูตรวิทยากรกูชีพกูภัยของศูนย อปพร. กลาง

สวนที่ ๓
เครื่องแบบชุดพิธีการ
ขอ ๑ หมวก มี ๑ แบบ คือ หมวกหนีบสีกากี มีลักษณะตอนหนาและตอนหลังลาดมน มีสาบโดยรอบ
ปายเฉียงจากทางดานหนาลงไปทางดานซาย ดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนา ๔ เซนติเมตร
มีเครื่องหมายรูปอุณาโลมทําดวยโลหะสีทอง ขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ริมบนของสาบหมวก
มีขลิบ ขนาดกวาง ๐.๕ เซนติเมตร ขลิบของหมวกมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้
(๑) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๒ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑
วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร.เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา
(๒) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๑ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑
วรรคสอง ที่เปนขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และประเภท
อํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร.องคการ
บริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เทศบาลเมือง และ
รองผูอํานวยการศูนย อปพร.เมืองพัทยา

-๖(๓) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีเงิน ๑ แถบ ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑
วรรคสอง ที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)
(๔) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีแดง ๑ แถบ ใชกับคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.
จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร
(๕) หมวกที่มีขลิบทําดวยแถบไหมสีดํา ๑ แถบ ใชกับ อปพร.
ขอ ๒ เสื้อ มี ๑ แบบ คือ เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดขอมือ มีดุมที่ขอมือขางละ ๑ ดุม มีกระเปาเย็บติด
ที่หนาอกเสื้อขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบกลางกระเปา ใบปกกระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม ที่ปากกระเปาทั้งสองขางติดดุมขางละ ๑ ดุม สําหรับขัดใบกระเปา
ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด มีสาบกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะหางกันพอสมควร
ที่ไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบา เย็บติดกับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหล
ไปคอปลายมน ดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร ดานคอกวาง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ดุมทั้งสิ้น
ใชดุมกลมแบนทําดวยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ปกเสื้อประดับอักษร “อปพร.” ทําดวยโลหะสีทองทั้งสองดาน โดย
ตัวอักษรขนานกับขอบปกเสื้อดานบน หางประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร และหางขอบปกเสื้อดานหนาประมาณ
๒ เซนติเมตร
ใหมีปายชื่อทําดวยโลหะพื้นสีดํา ขนาดกวางไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไมเกิน ๗.๕ เซนติเมตร ติดไว
เหนือกระเปาเสื้อดานขวา และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ทําจากแผนผาปกดวยไหม
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร สวนที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาโคงไปตามแนวตะเข็บ
เสื้อ พื้นสีดําเดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อศูนย อปพร.ที่สังกัดพรอมทั้งชื่ออําเภอและจังหวัดที่ศูนยนั้นตั้งอยู
ดวยไหมสีทองขนาดตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร
สําหรับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อ
เหนือกระเปาดานซาย
ขอ ๓ กางเกง หรือกระโปรง มี ๑ แบบ แลวแตกรณี คือ
(๑) ชาย ใหใชกางเกงแบบราชการสีกากีขายาวไมพับปลายขา
(๒) หญิง ใหใชกระโปรงสีกากี ยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย ไมมีกระเปา
ขอ ๔ เข็มขัดมี ๑ แบบ คือ เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ปลายมน กวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร มีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง
๒ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร
ขอ ๕ รองเทามี ๑ แบบ คือ รองเทาหุมสน ทําดวยหนัง หรือวัตถุเทียมหนัง สีดํา
ขอ ๖ ถุงเทามี ๑ แบบ คือ ถุงเทาสีดํา

-๗-

เครื่องหมาย อปพร.
สวนที่ ๑
ลักษณะของเครื่องหมาย อปพร.
ขอ ๑ เครื่องหมาย อปพร. มีรูปทรงคลายสี่เหลี่ยมผืนผา ดานขางยาวกวาดานบน โดยดานบนเปนดานตัด
สวนดานลางมีลักษณะโคงมน ภายในมีรูปธงชาติไทยอยูดานบน ตรงกลางมีรูปมือขวาและในอุงมือมีรูปวงกลม
ซึ่งภายในวงกลมมีเสนตรง ๒ เสน ตัดกันเปนลักษณะเครื่องหมายคูณ แบงพื้นที่ออกเปน ๔ สวน เทากัน โดยมี
สัญลักษณของไฟอยูในพื้นที่สวนบน คลื่นน้ําอยูสวนลาง ลูกระเบิดอยูสวนซาย และลมพายุอยูสวนขวา และมีชอ
ชัยพฤกษ ๑ ชอ เปนรูปโคงขึ้นรองรับรูปมืออยูทางดานซาย
ทั้งนี้ รูปมือขวา และชอชัยพฤกษ เปนสีน้ําเงิน รูปวงกลมในอุงมือมีสีพื้นเปนสีแดง เสนตัดแบงภายใน
เปนสีเหลือง สัญลักษณของไฟ คลื่นน้ํา ลูกระเบิด และลมพายุ เปนสีขาว สวนสีพื้นของเครื่องหมายเปนสีเหลือง
สวนที่ ๒
ความหมายของเครื่องหมาย อปพร.
ขอ ๒ เครื่องหมาย อปพร. อธิบายความหมายได ดังนี้
(๑) ธงชาติไทย หมายถึง สถาบันสูงสุด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๒) มือขวา หมายถึง การใหการปองกัน ชวยเหลือ และบรรเทาภัย
(๓) คลื่นน้ํา หมายถึง อุทกภัย
(๔) ลมพายุ หมายถึง วาตภัย
(๕) ไฟ หมายถึง อัคคีภัย
(๖) ลูกระเบิด หมายถึง ลูกระเบิดนิวเคลียร อาวุธเคมีชีวะ ภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรม
(๗) ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความสําเร็จ
สวนที่ ๓
ประเภทของเครื่องหมาย อปพร.
ขอ ๓ เครื่องหมาย อปพร . มี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) เครื่องหมายสําหรับใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. มีขนาดและวัสดุตามรายละเอียดที่กําหนดในสวน
ของเครื่องแบบ
(๒) เครื่องหมายที่ไมใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. สําหรับมอบใหแกสมาชิก อปพร. ที่ผานการฝกอบรม
ตามขอ ๓๔ เปนเข็มโลหะ มีขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร

-๘สวนที่ ๔
การประดับเครื่องหมาย
ขอ ๔ ใหประดับเครื่องหมาย อปพร. ดังนี้
(๑) เครื่องหมายสําหรับใชประกอบเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๓ (๑) การประดับใหเปนไปตามที่กําหนด
ในสวนของเครื่องแบบ
(๒) เครื่ อ งหมายที่ ไ ม ใ ช ป ระกอบเครื่ อ งแบบ อปพร. ตามข อ ๓ (๒) ใช สํ าหรั บ กรณี ที่ ไ ม ไ ด ส วม
เครื่องแบบ อปพร. โดยใหประดับไวที่อกเสื้อเหนือแนวกระเปาเบื้องขวา

-๙-

แบบบัตรประจําตัวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ดานหนา)
รูปถาย
๒.๕x๓.๕ ซ.ม.

๕.๔ ซ.ม.

เลขประจําตัวประชาชนของผูถอื บัตร
........................................................................
ชือ่ ...................................................................
สังกัดศูนย อปพร. ..........................................

..................................................................
............................. (.....................................................................)
ลายมือชื่อเจาของบัตร ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
หมูโลหิต................ ....................................................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)
บัตรประจําตัว
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เลขที่..............................
ศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด............................
วันออกบัตร......../........./........ บัตรหมดอายุ......../........./........

หมายเหตุ
๑. บัตรประจําตัว อปพร. ทําดวยกระดาษแข็ง สีขาว โดยมีขนาดและลักษณะตามทีก่ ําหนด
๒. ดานหนาบัตร ใหประทับตราประจําหนวยงานของผูออกบัตร ดวยหมึกสีแดง หรือประทับเปนรอยดุนนูน
๓. ดานหลังบัตร ใหพมิ พเครื่องหมาย อปพร. ดวยหมึกสีดํา ขนาดกวาง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๑.๖ เซนติเมตร

-๑๐-

เครื่องหมาย อปพร.

ธงชาติไทย
มือขวา
(สีน้ําเงิน)

กรอบสีทอง
พื้นสีเหลือง
ไฟ (สีขาว)

ชอชัยพฤกษ
(สีน้ําเงิน)

ลมพายุ (สีขาว)
ลูกระเบิด (สีขาว)
พื้นในอุงมือสีแดง
คลื่นน้ํา (สีขาว)

-๑๑-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
หมวกแกปทรงออนแบบ ๖ กลีบ
ใชกับบุคคลแตกตางกัน ดังนี้
(๑) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปน
ข า ราชการ ประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน หรือเทียบเทาขึ้นไป
ผูอํา นวยการศู น ย อปพร. เทศบาลนคร ผูอํา นวยการศูน ย อปพร. เทศบาลเมือง
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา
(๒) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่เปน
ขาราชการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตําบล
ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย อปพร.
เทศบาลนคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลเมือง และรองผูอํานวยการศูนย
อปพร. เมืองพัทยา

(๓) ใชกับผูมีสิทธิสวมเครื่องแบบ อปพร. ตามขอ ๔๑ วรรคสองที่มิใช
ผูดํารงตําแหนงตาม (๑) และ (๒)

(๔) ใชกับคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด และ
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร

(๕) ใชกับ อปพร.

-๑๒-

เครื่องหมายหนาหมวก
เครองหมายหนาหมวก
รูปอุณาโลม

กรอบสีีนํ้าตาล
พื้นสีน้ําตาล
รัศมี ( สีเหลือง )
๔ ซม.

รูปอุณาโลม
โ ( สีเี หลืือง )
แพร ( สีเหลือง )
ตัวอักษร ( สีดํา )

๓.๕ ซม.

-๑๓-

สัญลักษณบนกะบังหมวก
๑. รูปชอชัยพฤกษ ๒ ชอ
ตามแบบ (๑)

ชอชัยพฤกษสที อง
( ๒ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภ ายใน )

๒. รูปชอ ชัยพฤกษ ๑ ชอ
ตามแบบ (๒)

ชอชัยพฤกษสที อง
( ๑ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภ ายใน )

๓. มีดิ้นทองที่กะบังหมวก ๑ เสน
ตามแบบ (๔)

ดิ้นทองหางจากขอบกะบังหมวก ๑ ซม.

ดิ้นทองกวาง ๑ ซม.

-๑๔-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑)
ดานหนา

ดานหลัง

(๒) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒)
ดานหนา

ดานซาย

ดานขวา

-๑๕-

การปกชื่อและชื่อสกุล และตําแหนงสายงานปกติ

ไหมสีดาํ ตวอกษรสู
ไหมสดา
ตัวอักษรสงไม
งไมเกน
เกิน ๑.๕
๑ ๕ ซม.
ซม

ไหมสีดํา ตวอกษรสู
ไหมสดา
ตัวอักษรสงไม
งไมเกน
เกิน ๑.๕
๑ ๕ ซม.
ซม

-๑๖-

เครื่องหมายแผนผา ระบุชื่อหนวยสังกัด
ตัวอักษรไหมสีทอง
ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม.
ขอบไหมสีทอง

พื้นสีดํา

-๑๗-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา
ดานหนา
ผาตาขายเสนใย
สีสม

เครื่องหมาย อปพร.
กวาง ๑๕ ซม. ยาว ๒๑ ซม.

POLYESTER

แถบสะทอนแสง กวาง ๔ ซม.

กุนชายเสื้อสีดํา

ดานหลัง

ตัวอักษรสีขาว สูง ๘ ซม.
แถบสะทอนแสง กวาง ๔ ซม.

ตัวอักษรสีขาว สูง ๒ ซม.

-๑๘-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๔) เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา
ดานหนา
เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๓ ซม. ยาว ๔ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

ศูนย อปพ
อําเภอ...........

ดานหลัง

เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๖.๕ ซม. ยาว ๙ ซม.
อักษรสีขาว สูง ๔ ซม.
อักษรสีขาว สูง ๒ ซม.
แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

-๑๙-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัตกิ าร
(๕) เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)
ดานหนา
ดานหนา

ดานหลัง
ดานหลง
แผนผาเครื่องหมาย อปพร.
แผนผาสีดาํ ปกหนวย อปพร. ที่สังกัด
ปกชืือ่ และตําแหนง

แถบสะทอนแสง
กวาง ๒ ซม.
อักษรสีขาว สูง ๖ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

-๒๐-

เครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
กางเกง
ดานหนา

ดานหลัง

ดานขาง

เข็มขัด

โลหะรมดํารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู

ดายถักสีดํา กวาง ๓ เซนติเมตร

-๒๑-

เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย
หมวกแกปทรงออนสีน้ําเงินเขม แบบ ๖ กลีบ

เครื่องหมายรูปอุณาโลม
ขนาดกวาง ๓.๕ ซม. ยาว ๔ ซม.

-๒๒-

เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย
เสื้อ
ดานหนา

ดานหลัง
ปกชื่อ-สกุล ดวยไหมสีเหลืองทองตัวอักษร
สูงไมเกิน ๑.๕ ซม.
ตัวอักษรปกดวยไหมสีสม สูงไมเกิน ๓ ซม.
ตัวอักษรปกดวยไหมสีสม สูงไมเกิน ๒.๕ ซม.

แถบสะทอนแสงสีเงิน กวาง ๓.๕ ซม.
แถบรัดขอมือ ผาสีน้ําเงินเขม กวาง ๕.๕ ซม.

ขางขวา

ขางซาย

เครื่องหมาย อปพร.
ปกชื่อศูนย อปพร. ที่สังกัด ดวยไหม
สีเหลืองทอง ตัวอักษรสูงไมเกิน ๑ ซม.

กางเกง และเข็มขัด
ดานหนา

ดานหลัง
เข็มขัดดายถัก สีดํา กวาง ๓ ซม.

หัวเข็มขัด ทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ ซม.
โปรงไมมีเข็มสอดรู

แถบสะทอนแสงสีเงิน กวาง ๓.๕ ซม.

ดานขาง

-๒๓-

เครื่องแบบชุดพิธีการ
หมวกหนีบสีกากี
ใชกับบุคคลแตกตางกัน ดังนี้

(๑) ใช กั บ ผู มี สิ ท ธิ ส วมเครื่ อ งแบบ อปพร.
ตามขอ ๔๑ วรรคสอง ที่ เปน ขาราชการ ประเภททั่วไป
ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับตน
หรือเทียบเทาขึ้นไป ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลนคร
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลเมือง ผูอํานวยการศูนย
อปพร. เมืองพัทยา
(๒) ใช กั บ ผู มี สิ ท ธิ ส วมเครื่ อ งแบบ อปพร.
ตามข อ ๔๑ วรรคสองที่ เ ป น ข า ราชการ ประเภททั่ ว ไป
ระดับ อาวุ โ ส ประเภทวิ ช าการระดั บชํ า นาญการพิเ ศษ
และประเภทอํ า นวยการระดั บ ต น หรื อ เที ย บเท า
ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตําบล ผูอํานวยการศูนย
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล รองผูอํานวยการศูนย
อปพร. เทศบาลนคร รองผู อํ า นวยการศู น ย อปพร.
เทศบาลเมือง และรองผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา
(๓) ใช กั บ ผู มี สิ ท ธิ ส วมเครื่ อ งแบบ อปพร.
ตามข อ ๔๑ วรรคสอง มิ ใ ช ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ตาม (๑)
และ (๒)

(๔) ใช กั บ คณะกรรมการประสานงานศู น ย
อปพร. จั ง หวั ด และคณะกรรมการประสานงานศู น ย
อปพร. กรุงเทพมหานคร

(๕) ใชกับ อปพร.

แถบไหมสีทอง ๒ แถบ
ตราอุณาโลม
ทําดวยโลหะสีทอง
ขนาดกวาง ๓.๕ ซม.
ยาว ๔ ซม.

-๒๔-

เครื่องแบบชุดพิธีการ
เสื้อ

อินทรธนู ดานไหลกวาง ๔ ซม.
ดานคอกวาง ๓ ซม.

เครื่องหมาย อปพร.
ปายชื่อ โลหะ พื้นสีดํา

แผนผาสีดําระบุสังกัด

สาบเสื้อกวาง ๓.๕ ซม.

ปกเสื้อประดับอักษร อปพร.
ทําดวยโลหะสีทอง

การประดับอักษร อปพร.

๒ ซม.

๒ ซม.
๑.๕ ซม.

-๒๕-

เครื่องแบบชุดพิธีการ
กางเกงแบบราชการขายาว ไมพับปลายขา (ชาย)
ดานหนา

ดานหลัง
เข็มขัดดายถักสีดํา
ขนาดกวาง ๓ ซม.

๒ ซม.
๓.๕ ซม.

๓ ซม.
๕ ซม.

หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองขนาดกวาง
๓.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. มีเครื่องหมาย อปพร.
ขนาด กวาง ๒ ซม. ยาว ๓ ซม.
อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด

กระโปรงยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย (หญิง)

-๒๖-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๑)

-๒๗-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๒) เสื้อคอเปดสีกากี (แบบที่ ๒)

-๒๘-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา

หมายเหตุ ในกรณีจําเปนเรงดวน จะสวมเสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนาประกอบกับเครื่องแตงกายชุดใดก็ได

-๒๙-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๔) เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาวสีดํา

-๓๐-

การสวมเครื่องแบบชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ
(๕) เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)

-๓๑-

การสวมเครื่องแบบชุดปฏิบัติการกูชีพกูภัย

-๓๒-

การสวมเครื่องแบบชุดพิธีการ (ชาย)

-๓๓-

การสวมเครื่องแบบชุดพิธีการ (หญิง)

