
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง  ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหนา้ที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน  า 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน  า  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี  
ข้อ ๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว  

พนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตั งแต่ระดับกรมขึ นไป
และผู้ว่าราชการจังหวัด   

ข้อ ๓ ให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากข้อ  ๒   

ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับแต่งตั งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
พร้อมแนบรูปถ่ายจ านวนสองรูป  และส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
ต่อผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  แล้วแต่กรณี  โดยผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแล 

รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่  ขนาด  ๒.๕  x  ๓.๐  เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  
แต่งเครื่องแบบปกติขาว  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ  หรือเครื่องแบบปฏิบัติงาน 

ค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี  
ข้อ ๕ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัตรแต่ต้อง 

ไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร  เว้นแต่กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนวันบัตรหมดอายุ
ให้ถือว่าบัตรนั นหมดอายุก่อนวันหมดอายุที่ก าหนดในบัตรนั น  และให้คืนบัตรดังกล่าวแก่ผู้มีอ านาจออกบัตร   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๖ เพ่ือให้การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี เป็นไป  
ในแนวทางเดียวกัน  ให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติประกาศก าหนดวิธีปฏิบัติในการยื่นค าขอ 
มีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๖๓



แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ท้ำยประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหำดไทย 
เรื่อง ก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพยำกรน  ำ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

(ด้ำนหน้ำ) 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

(ด้ำนหลัง) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   ๑. ระบุชื่อส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กระทรวงที่สังกัด 

๒. ประทับตรำครุฑสีแดง ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร (มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน         
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงวงนอก ๓.๕ เซนติ เมตร วงใน ๒.๕ เซนติ เมตร ล้อมครุฑ ขนำดตัวครุฑสูง  
๒ เซนติเมตร ระหว่ำงวงนอกและวงใน ให้มี อักษรไทยระบุกระทรวง/ทบวง/กรม/ส่วนรำชกำรที่มี  
ฐำนะเป็นกรม เป็นต้น อยู่ขอบล่ำงของตรำ) 

บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

๕.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

๕.๔ ซม. 

๒. 

๑. 

๘.๔ ซม. 

เลขที่ ...../..... 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

วันออกบัตร ..../..../....    บัตรหมดอำย ุ..../...../.... 

                             
     รูปถ่ำย 
       ขนำด 
  ๒.๕ x ๓.๐ ซม. 

    
 
 
 

เลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร 
................................................................. 
ชื่อ............................................................ 
ต ำแหน่ง................................................... 
สังกัด........................................................ 
เป็นพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ตำมพระรำชบัญญัติ 
ทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. ๒๕๖๑                     
              ………………………................. 
ต ำแหน่ง ………………………................. 
                        ผู้ออกบัตร 
                   

......................         
  ลำยมือชื่อ 

หมู่โลหิต ....... 



ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
เขียนที่................................................. 

 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ......................... 

 
ข้ำพเจ้ำ...................................................... ............................................................................... 

เกิดวันที่  .................. เดือน .................................... พ.ศ. ............... หมู่ โลหิต ..................... .......... 
เลขประจ ำตัวประชำชน......................................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้........................................................................................................ ..................... 
....................................................................................หมำยเลขโทรศัพท์.............................................................  
รับรำชกำร/ปฏิบัติงำน แผนก/งำน.............................................................. ฝ่ำย/ส่วน.......................................................... 
กอง/ส ำนัก.................................................................................................................................................................................. 
กรม/หน่วยงำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...................................................... ..................... 
กระทรวง.....................................................ต ำแหน่ง...........................................ระดับ/ยศ.............................................
ได้รับแต่งตั งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำมค ำสั่ง/ประกำศ........................ 
..................................................................................................................................................................................................... 
มีควำมประสงค์ยื่นค ำขอต่อ.......................................................................................... เพ่ือขอมีบัตรประจ ำตัว 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณ ี
   ขอมีบัตรครั งแรก 
   ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจำก  บัตรเดิมหมดอำยุ    บัตรหำย/ถูกท ำลำย 
           หมำยเลขของบัตรเดิม..........................................(ถ้ำทรำบ) 
  ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ เนื่องจำก   เปลี่ยนต ำแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
    เปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล  
   เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 
  ช ำรุด  อ่ืน ๆ  
 ทั งนี  ได้แนบรูปถ่ำยจ ำนวนสองรูปและส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
มำพร้อมกับค ำขอนี แล้ว 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

 
  (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นค ำขอ      

              (.......................................................) 
 

 
 
 
 


