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เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535 

ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  และมาตรา  56  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2538 

ข้อ 2 บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535   
ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้  โดยให้มีขนาด  5.4 x 8.4  เซนติเมตร  และใช้ได้ตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในบัตรแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอมีบัตรประจําตัวย่ืนคําขอตามแบบ  บวอ.อย.๑  ท้ายประกาศนี้   
ต่อผู้ออกบัตรประจาํตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   

ข้อ 3 ให้บุคคลดังต่อไปนี้  เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   
(๑) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ  

สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้น 
ข้อ ๔ รูปถ่ายติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 

ก่อนวันย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ขนาด  2.5 × 3.0  เซนติเมตร  คร่ึงตัว  หน้าตรง  
ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  แต่งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  เคร่ืองแบบพิธีการ  หรือเคร่ืองแบบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด 

ข้อ ๕ เม่ือบุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่มีสิทธิใช้บัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ให้ส่งคืนบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานผู้ออกบัตร  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
พ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่มีสิทธิใช้บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๖ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ที่ออกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
เร่ือง  บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2538  ให้ใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะหมดอายุ  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้ 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  256๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ท้ำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่อง ก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 
ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พ.ศ. 2561 

 

(ด้ำนหน้ำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

(ด้ำนหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่งผู้ออกบัตร 

ประทับตรำส่วนรำชกำรที่ออกบัตร 

ชื่อส่วนรำชกำรที่ออกบัตร 

ล ำดับที่ออกบัตร/ปีปฏิทิน 

บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๓5 

 

เลขที่......../.......... 
 

…………………………………………………………… 

วันออกบัตร........./.........../............ วันหมดอำยุ........./.........../............ 

๘.๔ ซม. 

๕.๔ ซม. 

 เลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร 
 ................................................................. 
 ชื่อ............................................................ 
 ต ำแหน่ง................................................... 
 สังกัด........................................................ 
 เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ 
     วัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๓5 
 
 

  .............................................. ...................................................................     
      ลำยมือชื่อผู้ถือบัตร       (.................................................................)                   
    
 หมู่โลหิต ....  ผู้ออกบัตร 
 

 

รูปถ่ำยขนำด  
2.5 x 3.0 ซม. 

๘.๔ ซม. 

 

๕.๔ ซม. 

 



แบบ บวอ.อย.1 

ค ำขอมบีตัรประจ ำตัวพนกังำนเจำ้หน้ำที่ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวตัถุอนัตรำย 

 เขียนที ่      

 วันที ่ เดือน พ.ศ.  

ข้ำพเจ้ำ ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อสกุล    
เลขประจ ำตัวประชำชน  หมู่โลหิต    
อยู่เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย    
ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต    
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท ์    
ปัจจุบันรับรำชกำรในต ำแหนง่  ระดับ    
สังกัด       
มีควำมประสงค์จะขอมีบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อไว้แสดงตนและปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วัตถุอันตรำย ส ำหรับกรณีต่อไปนี ้

 1. กำรขอครั้งแรก 
 2. กำรขอบัตรใหม่เนื่องจำกบัตรเดิม 

 สิ้นอำย ุ   ช ำรุด   สูญหำย  
 3. กำรขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจำก 

 เปลี่ยนต ำแหน่ง/เลื่อนระดับ   เปลี่ยนช่ือตัว  
 เปลี่ยนช่ือสกุล    
 อื่นๆ ระบ ุ        

พร้อมกับค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วย คือ 
  บัตรประจ ำตัวประชำชน (หรือส ำเนำ) หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (หรือส ำเนำ) 
(ส ำหรับทุกกรณี) 
  บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เดิม (กรณีบัตรสิ้นอำยุ ช ำรุด หรือขอเปลี่ยนบัตร) 
  หลักฐำนกำรแจ้งควำมต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ (กรณีบัตรสูญหำย) 
  หลักฐำนใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี)  
  หรืออื่นๆ ระบ ุ      (กรณีขอเปลี่ยนบัตร) 
  รูปถ่ำยที่ถ่ำยไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค ำขอ ขนำด 2.5 X 3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้ำตรง 
ไม่สวมหมวกและแว่นตำสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร เครื่องแบบพิธีกำร หรือเครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐซึ่งตนสังกัด จ ำนวน 2 รูป (ส ำหรับทุกกรณี) 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้ขอมีบัตรประจ ำตัว 
   (.......................................................) 
 

 


