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3.3 การจัดทาํระเบียบศูนยความรวมมอืระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
3.3.1 อะไรคือระเบียบศูนยฯ ?  
 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกใน

ข้ันตอนที่กลาวมา เปนผลใหเกิดองคกรความรวมมือที่เปนทางการขึ้นในรูปของ “ศูนยความรวมมือ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ซึ่งมีการจัดโครงสรางการบริหารในรูปคณะกรรมการตามแนวทางที่

ภาคีสมาชิกไดรวมกันกําหนดไวในบันทึกขอตกลงความรวมมือ อยางไรก็ดี ขอตกลงในประการตาง ๆ ที่

ปรากฏในบันทึกขอตกลงนั้น ถือเปนเพียงการกําหนดกรอบเงื่อนไขในการจัดตั้งองคกรความรวมมือใน

ลักษณะของหลักการที่ทุกฝายเห็นพองตองกัน ซึ่งยังมิไดมีการกําหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติ

ที่เหมาะสมและเปนไปได ดังนั้น เมื่อมีการจัดตั้งศูนยฯ ขึ้นมาแลว กอนทีจ่ะเริม่ดําเนนิการจดัการกจิกรรม

ความรวมมือใด ๆ คณะกรรมการศูนยฯ จึงจําเปนตองรวมกันดําเนินการจัดทําระเบียบการบริหารจัดการ

ของศูนยฯ ข้ึนมาเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติเสียกอน 

 คณะกรรมการศูนยฯ อาจกําหนดใหมีการจัดทําระเบียบศูนยฯ ในแตละดานสําหรับเปน

ระเบียบปฏิบัติภายในกระบวนการบริหารงานของศูนยฯ เชน ระเบียบการเงิน ระเบียบการใชพัสดุ

ครุภัณฑ ระเบียบการบริหารจัดการบุคลากร ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง เปนตน ทั้งนี้การกําหนด

รายละเอียดในทางปฏิบัติของระเบียบศูนยฯ จะตองไมขัดกับหลักการในบันทึกขอตกลง และจะตองอยู

ภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น ๆ  
  
3.3.2 วิธีการจัดทําระเบียบศูนยฯ  
 คณะกรรมการศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีวิธีการจัดทํา

ระเบียบศูนยฯ ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 

 ข้ันตอนที่ 1 ประชุมหาหัวขอหรือประเด็นที่ตองการจัดทําเปนระเบียบศูนยฯ เชน               

การบริหารงบประมาณ, การจัดการพัสดุครุภัณฑ, การประชุมและการตัดสินใจ, การจัดซื้อจัดจาง 

และการบันทึกบัญชี เปนตน   
 

 ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาขอมูลและกฎหมายที่เกี่ยวของ ตามหัวขอที่ตองการจัดทําเปนระเบียบ

ศูนยฯ อันไดแก ดานขอมูล เชน จัดเตรียมแยกประเภทพัสดุครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตาง ๆ เพื่อการลงบันทึกบัญชี หรือดานกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
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ดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.25383 อาจตั้งคณะทํางานอีกชุดหนึ่ง  เชน 

คณะอนุกรรมการศูนยฯ เพื่อทําการศึกษาขอมูลและกฎหมายกอนนําเขาเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการศูนยฯ  
 

 ข้ันตอนที่ 3 ยกรางระเบียบศูนยฯ โดยคณะกรรมการศูนยฯ รางระเบียบศูนยฯ ตามหัวขอ

และประเด็นที่ตองการโดยใชขอมูลและกฎหมายตาง ๆ ประกอบการพิจารณา  
 

 ข้ันตอนที่ 4 อนุมัติระเบียบศูนยฯ เมื่อคณะกรรมการศูนยฯ ยกรางระเบียบเสร็จเรียบรอย 

ใหคณะกรรมการศูนยฯ อนุมัติระเบียบศูนยฯ อยางไมเปนทางการกอน แลวควรนําไปใหสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหงอนุมัติอยางเปนทางการ หากสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไมเห็นชอบ ใหมีการแกไขรางระเบียบศูนยฯ (สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก

สามารถลงมติคัดคานหรือแกไขได แตไมมีอํานาจในการแกไขโดยตนเอง) โดยคณะกรรมการศูนยฯ 

ควรนํากลับมาพิจาณาและแกไข พรอมทั้งลงฉันทามติยืนยันอีกครั้งหนึ่ง  

 ตอมา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกเห็นชอบรวมกันแลว จึงลงนามโดย

ประธานกรรมการศูนยฯ แลวสงมายังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อรับทราบ พรอมทั้งแจงให 

ผูวาราชการจังหวัด ทองถิ่นจังหวัด นายอําเภอ และตัวแทนภาคประชาคมของศูนยฯ รับทราบเปน

ข้ันตอนสุดทาย 
 

 ข้ันตอนที่ 5 ประกาศใหประชาชนในเขตพื้นที่ศูนยฯ รับทราบโดยทั่วกัน ภายในกี่วันแลวแต

ทางคณะกรรมการศูนยฯ จะพิจารณาเห็นชอบ อันไดแก การลงประกาศในบอรดหนาตึกขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก หรือศูนยฯ, หนังสือพิมพทองถิ่น, วิทยุชุมชน เปนตน  
 

3.3.3 ตัวอยางเนื้อหาของระเบียบศูนยฯ 
 เนื้อหาของระเบียบศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี 16 ขอ 

โดยประมาณ แตทางคณะกรรมการศูนยฯ อาจแกไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแตละสภาพ

พื้นที่และกิจกรรมความรวมมือ  

 

 

 

                                                 
 3 ในปจจุบัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดทําหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ ว 

4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง แนวทางการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อใหการดําเนินการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในแนวทางเดียวกัน และ

ถูกตองสอดคลองกับระเบียบกฎหมายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน 
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ระเบียบศูนยฯ (ชื่อศูนยฯ).......................................... 

พ.ศ. ................. 
 

          ขอ 1 ระเบียบวาดวย “การจัดทําบริการสาธารณะดาน...........................พ.ศ. ................... 

          ขอ 2 ชื่อศูนยฯ(สํานักงานใหญ)...................................และ(สํานักงานสาขา).................... 

          ขอ 3 ที่ตั้งศูนยฯ............................................................................................................. 

          ขอ 4 ระเบียบนี้ใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

          ขอ 5 คณะกรรมการศูนยฯ ประกอบดวย (จัดเตรียมเปนแผนผังองคกร)  

               1. .................................................          ประธาน 

               2. .................................................          รองประธาน* 

               3. .................................................          กรรมการและเลขานุการ 

               4. .................................................          กรรมการและผูชวยเลขานุการ*  

               5. .................................................          ตัวแทนประชาคม* 

               6. ..................................................         ที่ปรึกษา  

          ขอ 6 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการศูนยฯ  

          ขอ 7 การจัดโครงสรางการบริหารงาน** 

          ขอ 8 การจัดทําแผนการดําเนินงาน** 

          ขอ 9 การบริหารงบประมาณ** 

          ขอ 10 การจัดการพัสดุและครุภัณฑ** 

          ขอ 11 การเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน** 

          ขอ 12 การบันทึกบัญชี** 

          ขอ 13 การประชุมและการตัดสินใจ 

          ขอ 14 การแกไขเพิ่มเติมและการยกเลิกระเบียบศูนยฯ** 

          ขอ 15 ใหคณะกรรมการศูนยฯ เปนผูมีอํานาจวินิจฉัย ส่ังการ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ตลอดจน 

          ออกกฎ หรือขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวของตามความจําเปนและเหมาะสม 

          ขอ 16 ใหประธานศูนยฯ รักษาการตามระเบียบนี้  
 

                            ประกาศ ณ วันที่.......(เดือน)............(พ.ศ.)....... 

 

                                                                         ลงชื่อ (............................................................) 

                                                                             ประธานศูนย............................................... 
 

* ในตําแหนงนี้อาจจะมีมากกวา 1 คนไดขึ้นอยูกับมติคณะกรรมการศูนยฯ 

** ใหสอดคลองกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เร่ืองแนวทางการจัดบริการ

สาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ยังไมปรากฎในบันทึกขอตกลง                  
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ระเบียบศูนย..................(ช่ือศูนย) วาดวยเรื่องความถี่ในการปฏิบัติงาน 
ดานการจัดเกบ็ขยะ  พ.ศ. 2550 

 

               1. ในการจัดเก็บขยะของศูนย.................(ชื่อศูนย)  ซึ่งจะดําเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก … แหง ไดแก 

-เขตพื้นที่เทศบาล…………………....... ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล……. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล……. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล……. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

รวมทั้งส้ิน............หมูบาน ในอําเภอ…………… 
 

2. ศูนย.................(ชื่อศูนย)  กําหนดระเบียบวาดวยเรื่องความถี่ในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บขยะ

ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ดังนี้ 

              -ทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี   เวลา  06.00-12.00 น. จัดเก็บขยะในพื้นที่เทศบาล......................... 

              -ทุกวันอังคารและวันเสาร         เวลา  06.00-12.00 น.  จัดเก็บขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล... 

              -ทุกวันพุธและวันอาทิตย          เวลา  06.00-12.00 น.  จัดเก็บขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล... 

              -ทุกวันศุกร                              เวลา  06.00-12.00 น.  จัดเก็บขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล... 
 

               3. ระเบียบนี้ใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

               4. ระเบียบนี้สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพปญหาและปริมาณขยะของแตละพื้นที่ 

               5. ใหประธานศูนยฯ รักษาการตามระเบียบนี้  
 

                            ประกาศ ณ วันที่.......(เดือน)............(พ.ศ.)....... 

 

                                                                         ลงชื่อ (............................................................) 

                                                                             ประธานศูนย............................................... 
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ระเบียบศูนย..............(ช่ือศูนย) วาดวยเรื่องบุคลากรและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 
ดานการจัดเกบ็ขยะ  พ.ศ. 2550 

 

                1. ในการจัดเก็บขยะของศูนย.................(ชื่อศูนย)  ซึ่งจะดําเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก … แหง ไดแก 

-เขตพื้นที่เทศบาล…………………....... ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล……. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล……. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล……. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

รวมทั้งส้ิน............หมูบาน ในอําเภอ…………… 
 

2. ศูนย.................(ชื่อศูนย)  กําหนดระเบียบวาดวยเรื่องบุคลากรและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

ดานการจัดเก็บขยะในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ดังนี้ 

2.1 บุคลากร: ใชบุคลากรของเทศบาล…………. จํานวน 3 คน ดังนี้ 

- พนักงานขับรถขนขยะ   จํานวน  1  คน 

- พนักงานเก็บขนขยะ      จํานวน  2  คน 

2.2 วัสดุอุปกรณ: ใชรถขนขยะของเทศบาล………. จํานวน 1 คัน ซึ่งสนับสนุนเพื่อใชงานในกิจกรรม

ศูนยฯ 

2.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง: องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหงรับผิดชอบคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงรถขนขยะ โดยคํานวณจากความถี่ในการใชรถขนขยะและระยะทางของพื้นที่จัดเก็บขยะ   

(เหมาจายรายเดือนใหแกเทศบาล..........ซึ่งเปนเจาของรถขนขยะ) 
 

               3. ระเบียบนี้ใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

               4. ระเบียบนี้สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามศักยภาพดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณของภาคีสมาชิก 

               5. ใหประธานศูนยฯ รักษาการตามระเบียบนี้  
 

                            ประกาศ ณ วันที่.......(เดือน)............(พ.ศ.)....... 

 

                                                                         ลงชื่อ (............................................................) 

                                                                             ประธานศูนย............................................... 
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ระเบียบศูนย...................(ช่ือศูนย)  
วาดวยเรื่องคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ พ.ศ. 2550 

 

                1. ในการจัดเก็บขยะของศูนย.................(ชื่อศูนย)  ซึ่งจะดําเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก … แหง ไดแก 

-เขตพื้นที่เทศบาล…………………....... ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล……. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล……. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล……. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมูที่…, หมูที่…, หมูที่… รวม .... หมูบาน 

รวมทั้งส้ิน............หมูบาน ในอําเภอ…………… 

2. ศูนย.................(ชื่อศูนย)  กําหนดระเบียบวาดวยเรื่องคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ดังนี้ 

2.1 จัดเก็บคาธรรมเนียมเปนรายเดือน 

2.2 จัดเก็บขยะอัตราเดียวกันทั้งหมด โดยจําแนกตามที่มาของขยะ ดังนี้ 

- ขยะจากครัวเรือน                      ครัวเรือนละ              .....                บาท 

- ขยะจากตลาด/รานคา               แหงละ                     .....                บาท 

- ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม     แหงละ                     .....                บาท 

- ขยะจากโรงพยาบาล                 แหงละ                     .....                บาท 
 

               3. ระเบียบนี้ใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

               4. ระเบียบนี้สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพปญหาและปริมาณขยะของแตละพื้นที่ 

               5. ใหประธานศูนยฯ รักษาการตามระเบียบนี้  
 

                            ประกาศ ณ วันที่.......(เดือน)............(พ.ศ.)....... 

 

                                                                         ลงชื่อ (............................................................) 

                                                                             ประธานศูนย............................................... 
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ระเบียบศูนย...................(ช่ือศูนย)  
วาดวยการปฏิบัติงานในกรณีเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ พ.ศ. 2550 

 

                1. ในการดําเนินงานปองกันและบรรเทาอัคคีภัยของศูนย.................(ชื่อศูนย)  ซึ่งจะดําเนินการใน

เขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก … แหง ไดแก 

-เขตพื้นที่เทศบาล………………....... ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชน…, ชุมชน…, ชุมชน… รวม .... ชุมชน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล…. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชน…, ชุมชน…, ชุมชน… รวม .... ชุมชน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล…. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชน…, ชุมชน…, ชุมชน… รวม .... ชุมชน 

-เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล…. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชน…, ชุมชน…, ชุมชน… รวม .... ชุมชน 

รวมทั้งส้ิน............ชุมชน  ในอําเภอ…………… 
 

2. ศูนย.................(ชื่อศูนย)  กําหนดระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานในกรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่องคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ดังนี้ 

2.1 หากเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่…………ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของพื้นที่แจงขอความ

ชวยเหลือภาคีสมาชิกศูนยฯ ที่เบอรกลางคือ …… 

2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกที่อยูใกลที่เกิดเหตุมากที่สุดใหความชวยเหลือดวนที่สุด 

โดยไปถึงที่เกิดเหตุภายใน ...... นาที 

2.3 ใชรถดับเพลิงของเทศบาล...........ซึ่งสนับสนุนในกิจกรรมศูนยฯ  

2.4 ใชรถบรรทุกน้ําและ/หรือรถยนตบรรทุกน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกอื่นในการ

สนับสนุนความชวยเหลือเพิ่มเติม 

2.5 ใชน้ําจากแหลงน้ําในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกที่ใกลและสะดวกแกพื้นที่เกิด

เหตุมากที่สุด ดังนี้ 

                        - เขตพื้นที่เทศบาล..............................    ใชแหลงน้ําจาก แมน้ํา............. แมน้ํา........... และ  

                        สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค....................... 

                        - เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล........  ใชแหลงน้ําจาก ทอน้ําประปา..............ทาน้ํา........ 

                        ทาน้ํา............ และสระเก็บน้ํา............................ 

                        - เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล........  ใชแหลงน้ําจาก ทอน้ําประปา............................... 

                        - เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล........  ใชแหลงน้ําจากสถานีจายน้ํา................................ 

                        สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค............... และแมน้ํา...................... 

               2.6 บุคลากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในกรณีเกิดอัคคีภัย ใหสอดคลองกับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

               กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูสนับสนุนวัสดุอุปกรณใด ใหจัดหาบุคลากรสําหรับ 

               ควบคุม ดูแล ใชงานวัสดุอุปกรณนั้น ๆ ในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ดวย  

               2.7 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกที่ไมมีวัสดอุุปกรณ ใหสนับสนุนบุคลากรอื่น ๆ เปน 

               กําลังเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
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ระเบียบศูนย...................(ช่ือศูนย)  
วาดวยการปฏิบัติงานในกรณีเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ พ.ศ. 2550 (ตอ) 

               

               2.8 คาใชจายในการปฏิบัติงานอัคคีภัยนั้นใหเบิกจายแตละครั้ง จากหมวดเงินสนับสนุนศูนยฯ ซึ่ง 

               จําแนกเปน 

                             - คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติงานแตละครั้ง (สําหรับรถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ํา/อื่น ๆ)  

                             ในอัตรา ...... ลิตร ตอ ชั่วโมง  

                             - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ในการออกปฏิบัติงาน ในอัตรา .......บาท ตอ คัน 

               2.9 ทั้งนี้ โดยยึดหลักการที่วา องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกที่มีความเสี่ยงและความถี่ 

               ในการเกิดเหตุอัคคีภัยมาก ควรใหการสนับสนุนศูนยฯ ดานงบประมาณและ/หรือ วัสดุอุปกรณ 

               ในสัดสวนที่มากกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเสี่ยงและความถี่ในการเกิดเหตุอัคคีภัยนอย 
 

               3. ระเบียบนี้ใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

               4. ระเบียบนี้สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามศักยภาพและความพรอมดานงบประมาณและวัสดุ

อุปกรณของแตละพื้นที่ 

               5. ใหประธานศูนยฯ รักษาการตามระเบียบนี้  
 

                            ประกาศ ณ วันที่.......(เดือน)............(พ.ศ.)....... 

 

                                                                         ลงชื่อ (............................................................) 

                                                                             ประธานศูนย............................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




