เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยการขอมีบตั รประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ว่าด้วยการขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการขอมีบัตร
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 5 ให้ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ทาคาขอมีบัตรประจาตัวตามแบบ ทส. 3 และแบบ ทส. 4 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่าย
จานวนสองรูปยื่นต่อเลขาธิการ หรือต่ออธิบดี แล้วแต่กรณี
รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคาขอมีบัตรประจาตัว
ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบ
ข้าราชการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ 6 เมื่อได้รับคาขอมีบัตรประจาตัวตามข้อ 5 แล้ว ให้เลขาธิการ หรืออธิบดี หรือ
ผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายจากเลขาธิการ หรืออธิบดี แล้วแต่กรณี ตรวจสอบหลักฐานการได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ให้ครบถ้วนก่อนเสนอคาขอมีบัตรประจาตัว
ไปตามลาดับชั้นจนถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีผู้ออกบัตรประจาตัว
แล้วแต่กรณี
ข้อ 7 เมื่ อ ได้ อ อกบั ต รประจ าตั ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ
ให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกรมควบคุมมลพิษ
แล้วแต่กรณี จัดให้มีสาเนาข้อความและรายการบัตรประจาตัวพร้อมให้ติดรูปถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ผู้นั้นไว้ด้วยสองฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๘ กรณี บั ต รประจ าตั ว จะหมดอายุ ผู้ ถื อ บั ต รต้ อ งขอมี บั ต รใหม่ ภ ายในสามสิ บ วั น
ก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
ในกรณีที่บัตรหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ หรือ
ขอเปลี่ยนบัตร แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ บั ต รเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ชื่ อ ตั ว และชื่ อ สกุ ล เลื่ อ นชั้ น ยศ เลื่ อ นระดั บ
เปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายสังกัด ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือนับแต่วันที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศ เลื่อนระดับ
เปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายสังกัด แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ผู้ที่ได้รับบัตรประจาตัวใหม่
ตามข้อ 8 และพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ที่ไม่มีสิทธิใช้บัตรประจาตัวนั้นอีกต่อไป
ให้ คื น บั ต รประจ าตั ว ต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ
ต่อกรมควบคุมมลพิษ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รบั บัตรประจาตัวใหม่หรือนับแต่วันที่ไม่มีสทิ ธิ
ใช้บัตรประจาตัวนั้น
ข้อ 10 ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอานาจตีความรวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้
ข้อ 11 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 12 บรรดาบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งออกตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการขอมีบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547 ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
วิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

แบบ ทส.3

คําขอมีบตั ร มีบตั รใหม่ หรือเปลีย่ นบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
........................................................................
เขียนที่......................................................
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้าชื่อ........................................ชื่อสกุล.....................................เกิดวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .............
อายุ.............ปี สัญชาติ......................................... หมู่โลหิต...............................มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่.....................................
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน............................. ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.............................................. โทรสาร.................................
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ.............................................ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้..........................................
..............................................................................................................................................................................................................
รับราชการ/ปฏิบตั ิงาน/ในสังกัด แผนก/งาน.........................................................................................................................
ฝ่าย/ส่วน...................................................................กอง/สํานัก......................................................กรม.............................................
กระทรวง.....................................................................ตําแหน่ง..................................................ระดับ/ยศ...........................................
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ยื่นต่อ...............................................................................................................
กรณี

1. ขอมีบัตรใหม่
2.ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................................... (ถ้าทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
เปลี่ยนชื่อตัว

เปลี่ยนตําแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อสกุล

เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

ชํารุด
อื่นๆ.................................................................
ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับคําขอนี้แล้ว และ
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) .............................................ผู้ทําคําขอ
(............................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและขีดเครื่องหมาย √ ในช่อง และหรือ หน้าข้อความที่ใช้
ให้ลงคําหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น และชื่อผู้ขอมีบัตร

(สําเนา)
(ด้านหลัง)

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

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

(ด้านหน้า)
รูปถ่าย
ขนาด
2.5 x 3.0 ซม.

.....................
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต.....
วันออกบัตร....../...../......

เลขประจําตัวประชาชน....................................
ชื่อ.....................................................................
ตําแหน่ง............................................................
สังกัด.................................................................
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
.........................................
ตําแหน่ง.....................................................
ผู้ออกบัตร
บัตรหมดอายุ ........../................../..............

(สําเนา)
(ด้านหลัง)

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

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

(ด้านหน้า)
รูปถ่าย
ขนาด
2.5 x 3.0 ซม.

.....................
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต.....
วันออกบัตร....../...../......

เลขประจําตัวประชาชน.....................................
ชื่อ......................................................................
ตําแหน่ง.............................................................
สังกัด..................................................................
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
.........................................
ตําแหน่ง......................................................
ผู้ออกบัตร
บัตรหมดอายุ ........../................../..............

(สําเนา)
(ด้านหลัง)

บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

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

(ด้านหน้า)
รูปถ่าย
ขนาด
2.5 x 3.0 ซม.

.....................
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต.....
วันออกบัตร....../...../......

เลขประจําตัวประชาชน....................................
ชื่อ.....................................................................
ตําแหน่ง............................................................
สังกัด.................................................................
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
.........................................
ตําแหน่ง......................................................
ผู้ออกบัตร
บัตรหมดอายุ ........../................../..............

แบบ ทส.4

คําขอมีบตั ร มีบตั รใหม่ หรือเปลีย่ นบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
........................................................................
เขียนที่......................................................
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้าชื่อ........................................ชื่อสกุล.....................................เกิดวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .............
อายุ.............ปี สัญชาติ......................................... หมู่โลหิต...............................มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่.....................................
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน............................. ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.............................................. โทรสาร.................................
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ.............................................ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้..........................................
..............................................................................................................................................................................................................
รับราชการ/ปฏิบตั ิงาน/ในสังกัด แผนก/งาน.........................................................................................................................
ฝ่าย/ส่วน...................................................................กอง/สํานัก......................................................กรม.............................................
กระทรวง.....................................................................ตําแหน่ง..................................................ระดับ/ยศ...........................................
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ยื่นต่อ...............................................................................................................
กรณี

1. ขอมีบัตรใหม่
2.ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................................... (ถ้าทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
เปลี่ยนชื่อตัว

เปลี่ยนตําแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อสกุล

เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

ชํารุด
อื่นๆ.................................................................
ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับคําขอนี้แล้ว และ
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) .............................................ผู้ทําคําขอ
(............................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและขีดเครื่องหมาย √ ในช่อง และหรือ หน้าข้อความที่ใช้
ให้ลงคําหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น และชื่อผู้ขอมีบัตร

(สําเนา)
(ด้านหลัง)

บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

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

(ด้านหน้า)
รูปถ่าย
ขนาด
2.5 x 3.0 ซม.

.....................
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต.....
วันออกบัตร....../...../......

เลขประจําตัวประชาชน....................................
ชื่อ.....................................................................
ตําแหน่ง............................................................
สังกัด.................................................................
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
.........................................
ตําแหน่ง......................................................
ผู้ออกบัตร
บัตรหมดอายุ ........../................../...............

