
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ว่าดว้ยการขอมีบตัรประจ าตัวพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละเจา้พนักงานควบคมุมลพิษ  พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   พ.ศ.  2535  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ว่าด้วยการขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการขอมีบัตร

ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  พ.ศ.  2547   
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจ้าหนา้ที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญตัสิ่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535   
“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ข้อ 5 ให้ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ   

ท าค าขอมีบัตรประจ าตัวตามแบบ  ทส.  3  และแบบ  ทส.  4  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมกับแนบรูปถ่าย
จ านวนสองรูปยื่นต่อเลขาธิการ  หรือต่ออธิบดี  แล้วแต่กรณี 

รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัว  
ขนาด  2.5  x  3  เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  แต่งเครื่องแบบ
ข้าราชการ   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 6 เมื่อได้รับค าขอมีบัตรประจ าตัวตามข้อ  5  แล้ว  ให้เลขาธิการ  หรืออธิบดี  หรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ  หรืออธิบดี  แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบหลักฐานการได้รับแต่งตั้ง 
ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  ให้ครบถ้วนก่อนเสนอค าขอมีบัตรประจ าตัว
ไปตามล าดับชั้นจนถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือรัฐมนตรีผู้ออกบัตรประจ าตัว  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 7 เมื่อได้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ   
ให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือกรมควบคุมมลพิษ  
แล้วแต่กรณี  จัดให้มีส าเนาข้อความและรายการบัตรประจ าตัวพร้อมให้ติดรูปถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่  
หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  ผู้นั้นไว้ด้วยสองฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๘ กรณีบัตรประจ าตัวจะหมดอายุ   ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ภายในสามสิบวัน 
ก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 

ในกรณีที่บัตรหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่  หรือ 
ขอเปลี่ยนบัตร  แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ชื่อตัวและชื่อสกุล  เลื่อนชั้นยศ  เลื่อนระดับ   
เปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายสังกัด  ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
ให้เปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือนับแต่วันที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศ  เลื่อนระดับ  
เปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายสังกัด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 9 พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  ผู้ที่ได้รับบัตรประจ าตัวใหม่ 
ตามข้อ  8  และพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  ที่ไม่มีสิทธิใช้บัตรประจ าตัวนั้นอีกต่อไป  
ให้คืนบัตรประจ าตัวต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หรือ 
ต่อกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี  โดยเร็ว  นับแต่วันที่ได้รบับัตรประจ าตวัใหม่หรือนับแตว่ันที่ไม่มีสทิธิ
ใช้บัตรประจ าตัวนั้น 

ข้อ 10 ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
และมีอ านาจตีความรวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้   

ข้อ 11 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ  ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ต่อไปโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   

ข้อ 12 บรรดาบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  และบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งออกตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  พ.ศ.  2547  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ   

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

วิจารย์  สิมาฉายา 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๒



แบบ ทส.3 

คําขอมีบตัร มีบตัรใหม่ หรือเปลีย่นบตัรประจําตัวพนักงานเจ้าหนา้ที ่
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

........................................................................ 

เขียนท่ี...................................................... 

วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ. .............. 

 ข้าพเจ้าชื่อ........................................ชื่อสกุล.....................................เกิดวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. .............
อายุ.............ปี สญัชาติ......................................... หมู่โลหิต...............................มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี.....................................
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน............................. ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.............................................. โทรสาร.................................
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ.............................................ท่ีอยู่ปัจจบุันท่ีสามารถติดต่อได้.......................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 รับราชการ/ปฏิบติังาน/ในสังกัด แผนก/งาน.........................................................................................................................
ฝ่าย/ส่วน...................................................................กอง/สํานัก......................................................กรม.............................................
กระทรวง.....................................................................ตําแหน่ง..................................................ระดับ/ยศ........................................... 
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ย่ืนต่อ............................................................................................................... 

 กรณี        1. ขอมีบัตรใหม่ 

     2.ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก  บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย 
         หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................................... (ถ้าทราบ) 

     3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก  เปลี่ยนตําแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 

   เปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 

   ชํารุด   อ่ืนๆ.................................................................  
  ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับคําขอนี้แล้ว และ        หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

       (ลายมือชื่อ) .............................................ผู้ทําคําขอ 

              (............................................................) 
 
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและขีดเคร่ืองหมาย √ ในช่อง      และหรือ     หน้าข้อความท่ีใช้ 
 ให้ลงคําหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น และชื่อผู้ขอมีบัตร 



(สําเนา)  
 

(ด้านหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ด้านหน้า) 
 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

เลขที่........................................ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รูปถ่าย 
ขนาด  

2.5 x 3.0 ซม. 

..................... 
ลายมือชื่อ 
หมู่โลหิต..... 

วันออกบัตร....../...../...... 

เลขประจําตัวประชาชน.................................... 
ชื่อ..................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................ 
สังกัด................................................................. 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

......................................... 
ตําแหน่ง..................................................... 

ผู้ออกบตัร 
 
บตัรหมดอาย ุ........../................../.............. 



แบบ ทส.4 

คําขอมีบตัร มีบตัรใหม่ หรือเปลีย่นบตัรประจําตัวเจ้าพนกังานควบคุมมลพษิ 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

........................................................................ 

เขียนท่ี...................................................... 

วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ. ................. 

 ข้าพเจ้าชื่อ........................................ชื่อสกุล.....................................เกิดวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. .............
อายุ.............ปี สญัชาติ......................................... หมู่โลหิต...............................มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี.....................................
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน............................. ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.............................................. โทรสาร.................................
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ.............................................ท่ีอยู่ปัจจบุันท่ีสามารถติดต่อได้.......................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 รับราชการ/ปฏิบติังาน/ในสังกัด แผนก/งาน.........................................................................................................................
ฝ่าย/ส่วน...................................................................กอง/สํานัก......................................................กรม.............................................
กระทรวง.....................................................................ตําแหน่ง..................................................ระดับ/ยศ........................................... 
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ย่ืนต่อ............................................................................................................... 

 กรณี        1. ขอมีบัตรใหม่ 

     2.ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก  บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย 
         หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................................... (ถ้าทราบ) 

     3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก  เปลี่ยนตําแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 

   เปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 

   ชํารุด   อ่ืนๆ.................................................................  
  ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับคําขอนี้แล้ว และ        หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

       (ลายมือชื่อ) .............................................ผู้ทําคําขอ 

              (............................................................) 
 
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและขีดเคร่ืองหมาย √ ในช่อง      และหรือ     หน้าข้อความท่ีใช้ 
 ให้ลงคําหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น และชื่อผู้ขอมีบัตร 



(สําเนา)  
 

(ด้านหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ด้านหน้า) 
 

บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

เลขที่........................................ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รูปถ่าย 
ขนาด  

2.5 x 3.0 ซม. 

..................... 
ลายมือชื่อ 
หมู่โลหิต..... 

วันออกบัตร....../...../...... 

เลขประจําตัวประชาชน.................................... 
ชื่อ..................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................ 
สังกัด................................................................. 
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

......................................... 
ตําแหน่ง...................................................... 

ผู้ออกบตัร 
 
บตัรหมดอาย ุ........../................../............... 


