
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยกิจการอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืน  (ฉบบัที่  2) 

พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  41  และมาตรา  45  แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกระเบียบนี้ไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสอง  ของข้อ  5  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 

กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
“ให้ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อ านวยการส่วนกิจการอาสาสมัคร  กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสาม  ของข้อ  15  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  กลาง  มีอ านาจควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  รองผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  เจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์  อปพร.  และสั่งการ  อปพร.  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ได้ทั่วราชอาณาจักร  และอาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เพ่ิมเติมได้ตาม  
ความเหมาะสม” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ  19  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  19  ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ  เป็นผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  อ าเภอ  ปลัดอ าเภอ 
ซึ่งนายอ าเภอมอบหมายเป็นรองผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.   อ าเภอ  และที่ท าการปกครองอ าเภอ   
เป็นศูนย์  อปพร.  อ าเภอ  โดยให้เจ้าหน้าที่ของที่ท าการปกครองอ าเภอ  เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์” 

้หนา   ๑
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ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสอง  ของข้อ  21  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้ผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร  เป็นผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร   
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็น  
รองผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานครและส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร   
เป็นศูนย์  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  โดยให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์” 

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง  ของข้อ  25  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  25  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.   
อ าเภอ  ผู้อ านวยการศูนย์   อปพร.  จังหวัด  ผู้อ านวยการศูนย์   อปพร.  กรุงเทพมหานคร   
และผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  กลาง  อาจรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น  อปพร.  ในสังกัดของตน  
รวมทั้งรับ  อปพร.  ที่ขอย้ายจากศูนย์  อปพร.  อื่นเข้ามาเป็น  อปพร.  ในสังกัด  และในการนี้  
ให้ออกบัตรประจ าตัวให้แก่  อปพร.  ในสังกัดของตนด้วย” 

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ  31  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  31  กรณี  อปพร.  ผู้ใดมีความประสงค์จะย้ายไปสังกัดศูนย์  อปพร.  อื่น  เนื่องจาก  
ย้ายภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่  หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด  ให้ท าค าขอยื่นต่อผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.   
ต้นสังกัด  และให้ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  ที่ได้รับค าขอท าหนังสือส่งตัว  แทงเพิกถอนบัตรประจ าตัว  
ฉบับเดิมและมอบทะเบียนประวัติให้  อปพร.  ผู้นั้นถือไปรายงานตัวต่อผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.   
สังกัดใหม่  และให้ศูนย์  อปพร.  นั้นออกบัตรประจ าตัวใหม่ให้” 

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ  32  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  32  ให้ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  เทศบาล  ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  อ าเภอ  ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  
และผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  เมืองพัทยา  จัดท าทะเบียนประวัติของ  อปพร.  ตามที่ศูนย์  อปพร.   
กลางก าหนด  ให้เป็นปัจจุบัน” 

ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ  33  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  33  ให้ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  ในแต่ละระดบั  เป็นผู้มีอ านาจอนมุัตโิครงการฝึกอบรม  
อปพร.  และก ากับดูแลให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนด 
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ในกรณีที่  ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  อ าเภอ  ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  
ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  เมืองพัทยา  ผู้อ านวยการ  ศูนย์  อปพร.  เทศบาล  ผู้อ านวยการศูนย์   
อปพร.  องค์การบริหารส่วนต าบล  อนุมัติโครงการฝึกอบรม  อปพร.  แล้วให้รายงานผู้อ านวยการศูนย์  
อปพร.  จังหวัด  หรือผู้อ านวยการ  ศูนย์  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ทราบ” 

ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ  34  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  34  ให้ศูนย์  อปพร.  ต้นสังกัด  ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม  อปพร.  จัดท าเครื่องหมาย  
อปพร.  และวุฒิบัตร  เพ่ือมอบให้แก่  อปพร.  ที่ผ่านการฝึกอบรม  โดยเครื่องหมาย  อปพร.  ให้เป็นไปตาม
แบบท้ายระเบียบนี้  ส่วนวุฒิบัตรให้เป็นไปตามรูปแบบที่ศูนย์  อปพร.  กลางก าหนด” 

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง  ของข้อ  43  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  43  ให้ศูนย์  อปพร.  ต้นสังกัด  จัดท าและออกบัตรประจ าตัว  อปพร.  โดยให้
ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร.  ต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนามในบัตรประจ าตัว  อปพร.  ตามแบบท้ายระเบียบนี้”   

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในข้อ  44  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  44  บัตรประจ าตัว  อปพร.  ตามข้อ  4๓  วรรคหนึ่ง  ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ไว้ในบัตรแต่ต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันออกบัตร  เว้นแต่กรณีที่  อปพร.  ผู้นั้นต้องพ้นจากต าแหน่งก่อน
วันบัตรหมดอายุ  เมื่อบัตรประจ าตัวช ารุดสูญหาย  หมดอายุ  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ   
เช่น  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ให้  อปพร.  ผู้นั้นยื่นค ารอ้งตามแบบที่ศูนย์  อปพร.  กลางก าหนด  ต่อผู้อ านวยการ  
ศูนย์  อปพร.  ต้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาด าเนินการออกบัตรประจ าตัวใหม่ให้ต่อไป  พร้อมทั้งแทงเพิกถอน
บัตรประจ าตัวฉบับเดิม 

ให้ศูนย์  อปพร.  ต้นสังกัด  จัดท าทะเบียนควบคุมบัตรประจ าตัว  อปพร.  ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ   
ทั้งนี้  การออกเลขบัตรประจ าตัว  อปพร.  ให้เป็นไปตามที่ศูนย์  อปพร.  กลางก าหนด” 

ข้อ 14 ให้ยกเลิกเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และบัตรประจ าตัว  แนบท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  และให้ใช้  
เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และบัตรประจ าตัวแนบท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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