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ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควร เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล” หมายความว่า บุคคลที่มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทํางาน
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สงวน คุ้ ม ครอง และฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ร่ ว มกั บ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้ชื่อย่อว่า “อสทล.” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Marine Rangers”
“กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล” หมายความว่า การเชื่อมประสานกันของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
เป็นลักษณะเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นเพื่อการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการทํางาน เพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
“กรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล” หมายความว่า ผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ
หรือระดับจังหวัด
“สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล” หมายความว่า รูปแบบตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
“บัตร” หมายความว่า บัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการมีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีดังนี้
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(1) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ความเข้ ม แข็ ง กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง
(2) เพื่อประสานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างระดับนโยบาย และ
ระดับชุมชน
(3) เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง
ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของการมีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ดังนี้
(1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในท้องถิ่นต่าง ๆ
(2) เพื่ อส่ ง เสริ มให้ก ลุ่ ม อาสาสมัครพิ ทั กษ์ ท ะเล มีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและดํ าเนิ น งาน
ด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน
(3) เพื่อเป็นกลไกในการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
(4) เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลให้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เพื่อส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ และขวัญกําลังใจของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ส่วนที่ 1
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 7 ผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นชอบ
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) เป็นผู้สมัครใจที่จะอาสาดําเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพื่อส่วนรวม
(6) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหา เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
(7) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมที่จะใช้เป็นแนวทางในการทํางานร่วมกัน
ข้อ 8 วิธีการรับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ประสานและ
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

(2) ผู้ที่สนใจสมัครเป็น อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 7 ให้ยื่น
ความจํานงขอสมัครเป็นสมาชิกได้ตามหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย
หรือที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอในเขตพื้นที่ หรือสมัคร
ทางระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(3) ใบสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ (อสทล. 01)
ข้อ 9 อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติงานราชการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายตามที่ได้ร้องขอ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งอาสาสมัครต้องอยู่ในความควบคุม กํากับ
ดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอํานาจในการจับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมาย
อย่างใกล้ชิด
(2) ช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น
(3) สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งความตระหนั ก ให้ ภ าคประชาชนรู้ ส ภาพปั ญ หา
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของท้องถิ่นและสามารถกําหนดแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาเองได้
รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
หรือชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน
(5) ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับและแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม
ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(6) สดั บ ตรั บ ฟั ง ข่ า ว หรื อ หาข่ า วการดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ผิ ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นภัยร้ายแรงต่อส่วนรวม หรือประเทศชาติ
(7) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน
ข้อ 10 อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจะพ้นสภาพเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 7
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลลงมติให้พ้นสภาพ เนื่องจากมีพฤติกรรม
ขัดต่อเจตนารมณ์การเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
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ข้อ 11 ให้หน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกระดับดําเนินการ ดังนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โดยสมัครใจ
(2) จัดปฐมนิเทศ ประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนาให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อให้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนและสามารถไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เผยแพร่ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ อาสาสมัค รพิ ทั ก ษ์ท ะเล และประสานการดํ า เนิน งานกั บ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(4) สนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ 2
สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 12 อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) แต่งเครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมาย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(2) ได้รับบัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(3) เข้าร่วมประชุม สัมมนา โครงการ หรือกิจกรรม ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งกําหนด
(4) มีสิทธิในการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(5) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อทําหน้าที่แทน
กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(6) อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด มีสิทธิได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณ เข็ม และอื่น ๆ เพื่อยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(7) นําเสนอข้อมูล และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือพิจารณา
สถานภาพของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(8) ได้รับการสนับสนุนในการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติ
และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(9) สิทธิอื่นตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกําหนด
ส่วนที่ 3
กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 13 กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีหน้าที่ดังนี้
(1) เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่ประชาชน
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(2) สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งตามสิทธิและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้ยั่งยืนตลอดไป
(3) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ในการทํ า งานร่ ว มกั น
โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ทุกระดับ
(5) รักษาและเพิ่มสิทธิ หน้าที่ และจัดสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(6) ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อทําหน้าที่แทนกลุ่ม
ส่วนที่ 4
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 14 ให้มีคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ดังนี้
(1) คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล คัดเลือกกันเองภายในตําบลหรืออําเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือเกาะนั้น
แต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
(2) คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ ภายในจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
หรือเกาะนั้น แต่ละอําเภอ ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
ให้แต่งตั้งประธาน รองประธานและกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการ
เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กกั น เอง ภายในเวลาเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แล้ ว แจ้ ง ผล
การดําเนินการดังกล่าวให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทราบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการประสานการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด สามารถ
แต่งตั้งที่ปรึกษา เพื่อขอคําปรึกษาได้ หรือตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการทํางานได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 15 คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิ ทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ หรือระดั บจังหวั ด
มีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้ประสานงานต่อหน่วยงานอื่น
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(2) จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเล
(3) ดําเนินการตามแผนหรือนโยบายที่กําหนดไว้
(4) รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ เพื่อ นํามาแถลงต่อ ที่ประชุมสามัญประจําปี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(5) หน้าที่อื่นตามมติของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกําหนด
ข้อ 16 กรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี เมื่อพ้นวาระให้ดําเนินการจัดประชุม เพื่อคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่
ข้อ 17 นอกเหนือจากการพ้นตําแหน่งตามวาระข้อ 16 กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ย้ายที่อยู่
(3) ลาออก
(4) คณะกรรมการสองในสาม หรือสมาชิกไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงมติให้พ้นจาก
ตําแหน่ง
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(7) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เมื่อกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ผู้อื่นเป็น
กรรมการแทนภายในกําหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ส่วนที่ 5
การประชุม
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ข้อ 18 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด
ทําได้ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ แจ้งกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
(2) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้ากรรมการมาประชุมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ประธานแจ้งให้มีการประชุมครั้งที่สอง
ภายในเวลาไม่เกินห้าวัน และให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
(3) กรรมการ สามารถเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการ เพื่อเสนอให้มีการประชุม
คณะกรรมการได้
ข้อ 19 การประชุมสามัญประจําปี ทําได้ดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย จัดประชุมสามัญประจําปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแจ้งให้ตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
เข้าประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
(2) กรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับจังหวัด สามารถเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเพื่อเสนอให้มีการประชุมวิสามัญได้
ข้อ 20 วิธีการประชุม การดําเนินการประชุม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการประชุมของ
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัดกําหนด
ส่วนที่ 6
บัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 21 การขอมี บั ต รประจํ า ตั ว อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท ะเล ให้ ยื่ น ผ่ า นหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดที่สังกัด
ข้อ 22 บัตรประจําตัวซึ่งออกตามระเบียบนี้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ 23 ในกรณี ที่ บั ต รสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย ชํ า รุ ด หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในสาระสํ า คั ญ
ให้ยื่นคําขอมีบัตรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระสําคัญ
ข้อ 24 คําขอมีบัตรและบัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ (อสทล. 02)
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หมวด 2
สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 25 สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้

สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 26 ผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ต้องเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
คุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7
ข้อ 27 การใช้สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้
ส่วนที่ 1
ประเภทของสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 28 ประเภทของสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(1) ตราสัญลักษณ์
(2) ผ้าพันคอ
(3) ธง
ส่วนที่ 2
การใช้สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 29 การใช้สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้ใช้ดังต่อไปนี้
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(1) “ตราสัญลักษณ์ ผ้าพันคอ ” ใช้กับ สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ก่อตั้งขึ้น
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และสมาชิกใหม่ที่สมัครมาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตามระเบียบนี้
(2) “ธง” ใช้กับ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทุกกลุ่ม หรือชุมชนชายฝั่งที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3
ระยะเวลาการใช้สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 30 การใช้สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้ใช้ได้ตลอดไปนับแต่วันที่ได้เป็นอาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเล
ส่วนที่ 4
การเพิกถอนการใช้สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 31 หากกรณีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นําสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลไปใช้ผิดจาก
วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีคําสั่งให้เพิกถอนการใช้สัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ข้อ 32 ผู้ ที่ พ้ น สภาพการเป็ น อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท ะเล ตามข้ อ 10 หรื อ ผู้ ที่ ถู ก เพิ ก ถอน
การอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ตามข้อ 31 จะต้องคืนสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายในสามสิบวันวัน นับแต่วันที่พ้นสภาพหรือได้รับแจ้งการเพิกถอน
ข้อ 33 ผู้ใดที่นําสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้หรือ
ได้รับอนุญาตแต่ถูกเพิกถอนการใช้ไปแล้วยังนํามาใช้อีก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดําเนินคดี
ตามกฎหมายตามสมควรแก่กรณีต่อไป
หมวด 3
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
“รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)”
ข้อ 34 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
“รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับการพิจารณา
ข้อ 35 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)”
ตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
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(2) ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงาน
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํา
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(3) ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะอาสาดําเนินกิจกรรมทางด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพื่อส่วนรวม เป็นเวลาติดต่อกัน หรือ
หลายครั้งรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(4) ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้อ 36 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1
(เข็มทอง)” ตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล
ชั้น 2 (เข็มเงิน)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่ง
ในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
(3) ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงาน
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํา
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(4) ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้อ 37 ผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด หรือมีพฤติการณ์ที่จะหาผลประโยชน์โดยการกระทําทุจริต หรือมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย
ส่วน 2
การเสนอขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
“รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)”
ข้อ 38 ให้ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานักงาน ผู้อํานวยการกอง
เลขานุ ก ารกรม เป็ น ผู้ พิ จ ารณาและรายงานความประพฤติ และรั บ รองผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หรื อ
ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทางราชการและประชาชน

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ส่วน 3
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อ 39 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ที่ กํ า กั บ ดู แ ลสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรม) เป็ น ประธาน ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ผู้ อํ า นวยการสถาบั น
ผู้ อํ า นวยการกองในส่ ว นกลางทั้ ง หมด และหั ว หน้ า กลุ่ ม นิ ติ ก าร เป็ น กรรมการ เลขานุ ก ารกรม
เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการส่วนสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ตามข้อ 35 และข้อ 36
(2) ดําเนินการอื่นใดที่เห็นว่าจําเป็นหรือสมควร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ให้ประธานคณะกรรมการ เสนอรายงานผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)”
ต่ออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อทราบและลงนามในใบประกาศเกียรติคุณ
ส่วน 4
ลักษณะเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
“รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)”
ข้อ 40 ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ และประดั บ เครื่ อ งหมายยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ “รั ก ษ์ ท ะเล ชั้ น 2
(เข็มเงิน)” เป็นเครื่องหมาย มีลักษณะนูน ทําด้วยโลหะ ประกอบไปด้วย อักษรย่อ “ทช.” ล้อมรอบ
ด้วยช่อลําแพนสีเงิน ด้านล่างบนพื้นสีฟ้า เขียนจารึกอักษรว่า “รักษ์ทะเล” สีเงิน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มีขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร และยาว 5.5 เซนติเมตร โดยรูปแบบของเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
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ข้อ 41 ผู้มี สิท ธิไ ด้รั บและประดั บเครื่ องหมายยกย่ องเชิ ดชู เกี ยรติย ศ “รัก ษ์ท ะเล ชั้ น 1
(เข็มทอง)” เป็นเครื่องหมายมีลักษณะนูน ทําด้วยโลหะ ประกอบไปด้วย อักษรย่อ “ทช.” ล้อมรอบ
ด้วยช่อลําแพนสีทอง ด้านล่างบนพื้นสีฟ้า เขียนจารึกอักษรว่า “รักษ์ทะเล” สีทอง ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มีขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร และยาว 5.5 เซนติเมตร โดยรูปแบบของเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
“รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)”
ข้อ 42 ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ การประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1
(เข็ ม ทอง)” จะได้รั บ ใบประกาศเกี ยรติ คุ ณ ยกย่ อ งเชิ ด ชูเ กี ยรติ ตามแบบที่ กํ า หนดไว้ ท้า ยระเบี ย บนี้
เป็นหลักฐานประกอบ กํากับเครื่องหมาย เพื่อเป็นเกียรติยศและแสดงถึงคุณงามความดีที่ได้กระทําไว้
ส่วน 5
การประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)”
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)”
ข้อ 43 การประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ให้ประดับดังนี้
(1) ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทหาร ตํารวจ ในเครื่องแบบ ให้ประดับเหนือกระเป๋าเสื้อ
ด้านขวา ของเครื่องแบบ
(2) อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ประชาชนทั่วไป ให้ประดับที่อกเสื้อด้านขวา ของเครื่องแต่งกายสากล
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หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44 กิจกรรมใด ๆ หรือการกระทําใด ๆ ที่ได้ดําเนินการก่อนที่พระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้โดยไม่มีผลกระทบและ
เสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศและประชาชน ให้ถือเสมือนดําเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม
ข้อ 45 บรรดาคําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อสทล. ๐๑
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่.......................................
วันที่ ........../........../................

ใบสมัครอำสำสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)
๑. (นาย/นาง/นางสาว/) ชื่อ.............................................................ชื่อสกุล...............................................
รูปถ่าย
๒. เลขประจาตัวประชาชน ----
1 หรือ 2 นิ้ว
วันออกบัตร.........................................วันบัตรหมดอายุ .......................................................................
๓. เกิดวันที่.............เดือน..............................พ.ศ.............หมู่โลหิต...........ศาสนา......................................
๔. ที่อยู่เลขที่................ หมู่ที่........ ซอย............................................... ถนน.............................................
ตาบล............................อาเภอ....................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์....................
เบอร์โทรศัพท์....……........................เบอร์โทรสาร...........................เบอร์โทรศัพท์มือถือ..............................
E-mail .............………................................................
๕. อาชีพ (ทาเครื่องหมาย 
ใน )

ธุรกิจ / ค้าขาย 
เกษตรกร
รับจ้าง 
พนักงานของรัฐ

พนักงานบริษัทเอกชน 
รับราชการ 
นักการเมือง 
อื่นๆ (ระบุ)...........................................
ชื่อสถานทีท่ างาน........................................................................................................................เลขที่.........................
หมู่ที่........ ซอย............................ ถนน...................................... ตาบล.....................................อาเภอ……..................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................เบอร์โทรศัพท์.......………...........เบอร์โทรสาร..........................
๖. ตาแหน่งปัจจุบัน / สถานะภาพทางสังคม (ทาเครื่องหมาย 
ใน )
บุคคลทั่วไป กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน  ประธานกลุ่ม/องค์กร (ระบุ)...............................................
รับราชการ (ระบุตาแหน่ง).............. พนักงานของรัฐ/เอกชน(ระบุตาแหน่ง)...............................
นักเรียน/นักศึกษา 
  อื่นๆ (ระบุ).........................................................................
๗. การศึกษา (ทาเครื่องหมาย 
ใน )
ต่ากว่ามัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี  ปริญญาโท
ปริญญาเอก  อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................
๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มคี ุณสมบัติการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์พทิ ักษ์ทะเล พ.ศ. ๒๕6๐ ข้อ ๗
๙. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
วันที่ .......เดือน ..................พ.ศ .............

อสทล. 02

คําขอมีบัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
__________________________
เขียนที…่ ………………..…………..……..
วันที่…………… เดือน………………..…… พ.ศ. ………….…..
ข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………………………………… อายุ .…..….. ปี สัญชาติ……….…………..……
อยู่บ้านเลขที่………………… หมู่ที่….......... ซอย/ตรอก…………………………..………… ถนน ........................................….
ตาบล………………………….……อาเภอ……………………..………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์........................
เบอร์โทรศัพท์…………..………………
เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเมื่อวันที่.............. เดือน.............................. พ.ศ. ................... หมู่โลหิต.........................
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจาตัว อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลโดยยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ผ่านสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ........ จังหวัด ..........................................
โดยทาเครื่องหมาย √ ในวงเล็บที่ต้องการ
( ) ขอมีบัตรครั้งแรก
( ) ขอมีบัตรใหม่แทนบัตรที่สูญหาย หรือ ชารุด
( ) บัตรหมดอายุ
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานดังนี้
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้า
หรือโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจาเป็นตามนิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผู้ถือบัตร แต่ จะต้อง
เปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………..…..ผู้ยื่นคาขอ
(…....……………………………………….)
....................................................................................................................................................................................
สําหรับเจัาหน้าที่
ได้ตรวจสอบคาขอมีบัตรฯ ทั้งหมดแล้ว และรับรองว่าผู้ยื่น คาขอมีบัตรฯ เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
เมื่อวันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ...................
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรอง
(......................................................)
ตาแหน่ง.............................................
วันที่ ............../...................../...........
หมายเหตุ : ๑. ผู้รับรอง ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒. คาขอมีบัตรประจาตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลให้เก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ที่สานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเจ้าของเรื่อง ๑ ชุด และส่ง กรม ทช. ๑ ชุด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ขอประกาศเกียรติคุณว่า

ได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อดทน และเสียสละ
จนบังเกิดผลดี ในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงพิจารณามอบเครื่องหมาย

รักษ์ทะเล ชัน้ ๒
เพื่อเป็นเกียรติยศสืบไป ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ
ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน
พุทธศักราช

(
)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ขอประกาศเกียรติคุณว่า

ได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ บากบัน่ อดทน และเสียสละ
จนบังเกิดผลดีต่อส่วนรวมในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงพิจารณามอบเครื่องหมาย

รักษ์ทะเล ชัน้ ๑
เพื่อเป็นเกียรติยศสืบไป ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ
ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน
พุทธศักราช

(
)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

