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คาํอธิบาย 

 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔๑ “วิทยาศาสตร์” 
หมายถึง ความรู้ที'ได้โดยการสงัเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจดัเขา้
เป็นระเบยีบ, วชิาที'คน้ควา้ไดห้ลกัฐานและเหตุผลแลว้จดัเขา้เป็นระเบยีบ 

“เทคโนโลย”ี หมายถึง วทิยาการที'นําเอาความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ในทางปฏบิตั ิอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

และ “นวตักรรม” หมายถึง การกระทําหรอืสิ'งที'ทําขึ;นใหม่หรอืแปลกจากเดิม 
ซึ'งอาจจะเป็นความคดิ วธิกีาร หรอือุปกรณ์ เป็นตน้ 

Oxford English Dictionary๒ ให้อรรถาธิบายว่า “วิทยาศาสตร์” (science)  
ซึ'งมรีากศพัทม์าจากภาษาละตนิคําว่า “scientia” อนัแปลว่าความรู ้(knowledge) นั ;น คอื 
สาขาการศกึษาหนึ'งซึ'งเกี'ยวกบัองคาพยพที'เชื'อมโยงสมัพนัธ์กนัของความจรงิที'ได้รบั 
การพสิูจน์ต่าง ๆ (demonstrated truths) กด็ ีหรอืเกี'ยวกบัขอ้เทจ็จรงิจากการสงัเกตต่าง ๆ 
(observed facts) ที'จําแนกอย่างเป็นระบบและนํามาสรุปรวมเขา้กนัภายใต้กฎทั 'วไปกด็ ี
และซึ'งประกอบดว้ยระเบยีบวธิทีี'เชื'อถอืได้เพื'อการคน้พบความจรงิใหม่ภายในขอบเขต
ของสาขาการศกึษาตน 

“เทคโนโลย”ี (technology) ซึ'งมรีากศพัทม์าจากภาษาละตนิคําว่า “technologia” 
อนัหมายถึงศาสตรนิพนธ์หรอืตํารา (treatise) ว่าดว้ยศลิปศาสตร ์(liberal arts) นั ;น คอื 
สาขาความรูท้ี'วา่ดว้ยกลศลิป์ (mechanical arts) และวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์(applied sciences) 
ตลอดจนการศกึษาสาขาความรูด้งักล่าว; การประยุกต์ใชค้วามรูเ้ช่นว่านั ;นเพื'อความมุ่งหมาย
ในทางปฏบิตัิ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม การผลติ ฯลฯ รวมถึงปรมิณฑลแห่งกจิกรรม
เกี'ยวกบัการดงักล่าว; ผลผลติของการประยุกต์เช่นว่านั ;น, ความรูห้รอืความชํานาญทาง
เทคโนโลยี, กระบวนการ วิธีการ หรือกลวิธี (technique) ในทางเทคโนโลยี รวมถึง
เครื'องจกัรกล บรภิณัฑ ์ฯลฯ ที'พฒันามาจากการประยุกต์ใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละ
ทางกลวธิใีนเชงิปฏบิตั ิ

และ “นวตักรรม” (innovation) หมายถึง การริเริ'มสิ'งใหม่, การเปลี'ยนแปลง 
สิ'งที'ยอมรับกันทั 'วไปอย่างมั 'นคงแล้วโดยการริเริ'มส่วนประกอบหรือรูปแบบใหม่;  

                                                                                 
๑ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยู่หวั เนื'องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
๒ www.oed.com 
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การเปลี'ยนแปลงที'ทําขึ;นในลกัษณะหรือรูปแบบใด ๆ, สิ'งซึ'งรเิริ'มขึ;นใหม่, การปฏิบัต ิ
วธิกีาร ฯลฯ แบบใหม่ 

กล่าวในเชิงวิวัฒนาการทางความคิด มนุษย์ซึ'งพยายามหาคําตอบของ 
ความเป็นไปแห่งปรากฏการณ์ธรรมชาตแิละความเป็นมนุษยม์าโดยตลอด เมื'อแรกเริ'ม
เดมิทนีั ;นมนุษยน์ับถอืเทพเจา้ การอธบิายจงึอยู่ในรูปของเทววทิยา อนันํามาซึ'งตํานาน
เทพนิยายต่าง ๆ ต่อมาจึงได้เข้าสู่ยุคของเหตุผล ซึ'งใช้กฎแห่งเหตุและผลแยกแยะ
ระหว่างสิ'งที'เป็นจรงิและไม่จรงิ อนัเป็นยุคของปรชัญาโดยแทแ้ต่ยงัไม่มกีารทดลอง และ
จากนั ;นจงึมาถงึยุคของวธิคีดิแบบวทิยาศาสตรแ์ละการทดลอง การเปลี'ยนแปลงเหล่านี;
ถอืเป็นรากฐานของววิฒันาการอารยธรรมมนุษย๓์ จงึอาจกล่าวไดว้่า วชิาวทิยาศาสตรน์ั ;น
เป็นผลมาจากความเจรญิทางอารยธรรมของมนุษยน์ั 'นเอง๔ 

ในยุคของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และการทดลองซึ'งมีวิวฒันาการในตัวเอง 
มาจนปัจจุบนั การปฏวิตัทิางวทิยาศาสตร ์(Scientific Revolution) ตั ;งแต่ช่วงครสิตศ์ตวรรษ
ที' ๑๖ ได้เป็นเหตุปัจจัยสําคัญประการหนึ'งที'ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
(Industrial Revolution) ในคริสต์ศตวรรษที'  ๑๘ อันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยจีากความกา้วหน้าในวชิาความรูท้างวทิยาศาสตร ์เนื'องจากวทิยาศาสตร์
คอืองคค์วามรู ้ในขณะที'เทคโนโลยคีอืการนําเอาความรูไ้ปใชใ้นทางปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชน์
เป็นรปูธรรม วทิยาศาสตรจ์งึเป็นพื;นฐานของเทคโนโลย ีส่วนเทคโนโลยกีค็อืสะพานที'เชื'อม
นําวทิยาศาสตรไ์ปสู่การสรา้งคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตอินัเป็นความมุ่งหมายสงูสุด  
ดงันั ;น วทิยาศาสตรจ์งึอาจดอ้ยคุณค่าไดห้ากขาดการพฒันาเป็นเทคโนโลย ีในขณะเดยีวกนั
เทคโนโลยกีด็อ้ยประสทิธภิาพและอาจก่อภยนัตรายไดห้ากขาดความรูท้างวทิยาศาสตร ์

ปัจจุบัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก 
ได้พฒันาไปอย่างรวดเรว็ มกีารเปลี'ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื'อสาร เทคโนโลยชีวีภาพ และนาโนเทคโนโลย ีตลอดจนเทคโนโลยวีสัดุ 
ก่อใหเ้กดิพลวตัทั ;งดา้นเศรษฐกจิและสงัคมอย่างมาก วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีวมถงึ
นวตักรรมจึงมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทุกประเทศในโลก  
ทั ;งในฐานะที'เป็นโอกาสและในฐานะที'เป็นภัยคุกคาม ตามแต่การเตรียมพร้อมและ 
การส่งเสรมิพฒันาของประเทศนั ;น ๆ กล่าวคือ การวจิยัและพฒันาเพื'อสร้างและสะสม
                                                                                 

๓ ศนัสนีย์ ตนัตวิทิ, สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี พมิพ์ครั ;งที' ๓, (กรุงเทพฯ : 
บรษิทั โฟร-์วนั จาํกดั, ๒๕๔๖), น. ๑ - ๗. 

๔ กุหลาบ สาสนานนท์, หนังสือประกอบคําสอนวิทยาศาสตร์ทั 'วไป : ประวัติศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ศตวรรษที' ๑๓ - ๑๘, (พระนคร : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๐๗), น. ๓. 
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องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหท้นัสมยัจะช่วยใหป้ระเทศสามารถปรบัตวั
และป้องกนัผลกระทบทางลบจากกระแสโลกาภิวตัน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในขณะที'
สามารถบริหารจัดการตนเองเพื'อแสวงหาและเก็บเกี'ยวคุณประโยชน์จากผลกระทบ
ทางบวก และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาที'มีอยู่ในประเทศโดย 
ไม่ต้องพึ'งพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศมากเกนิความจาํเป็น อนัเป็นการสรา้งภูมคุิม้กนั
ของตนให้เขม้แขง็เพื'อให้เกดิการพฒันาประเทศอย่างยั 'งยนื ประเทศไทยจงึจําเป็นต้อง
เตรยีมพร้อมให้ทนัต่อการเปลี'ยนแปลงของเทคโนโลยดีงักล่าวในอนาคต โดยจะต้อง 
มกีารบรหิารจดัการองคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบ ทั ;งการพฒันาและสรา้งองคค์วามรู ้รวมถงึ
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที'เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็ง 
ในสงัคมไทย อาทิ วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ'น ทั ;งนี;เนื'องจากประเทศที'พัฒนา
เทคโนโลยไีดช้า้จะกลายเป็นผูซ้ื;อและมผีลติภาพตํ'า ไม่สามารถแขง่ขนักบัประเทศอื'น ๆ  
นอกจากนี; การเข้าถึงเทคโนโลยีที'ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสงัคมจะทําให้เกิด 
ความเหลื'อมลํ;าในการพฒันา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีงึเป็นความทา้ทายในการเพิ'ม
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิและลดความเหลื'อมลํ;าในสงัคม๕ 

ดว้ยเหตุนี; การส่งเสรมิและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีงึเป็นนโยบาย
และแผนหลกัประการสาํคญัของประเทศไทยมาจนปัจจุบนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (พุทธศกัราช ๒๔๙๒) ซึ'งมหีมวดที'ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรฐั
เป็นครั ;งแรก โดยในหมวด ๕ มาตรา ๖๕ ไดบ้ญัญตัวิ่า “รฐัพงึสนบัสนุนการคน้ควา้ในทาง
ศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร”์ จากนั ;น บทบญัญตัทิํานองเดยีวกนักไ็ดป้รากฏในหมวด ๕ 
มาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๑๑) ต่อมา  
การบญัญตัใิหภ้าครฐัของประเทศไทยสนับสนุนการคน้ควา้วจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร์
กไ็ดเ้ชื'อมโยงสู่การใชอ้งค์ความรูจ้ากการดงักล่าวในการพฒันาประเทศ ดงัที'ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๑๗) หมวด ๕ มาตรา ๗๔ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๒๑) หมวด ๕ มาตรา ๖๑ 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พุทธศกัราช ๒๕๓๔) หมวด ๕ มาตรา ๖๗ และ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พุทธศกัราช ๒๕๓๔) แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบับที' ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ในหมวด ๕ 
มาตรา ๖๖  จากนั ;น รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พุทธศกัราช ๒๕๔๐) ในหมวด ๕ 

                                                                                 
๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที' ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) และ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที' ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
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ว่าด้วยแนวนโยบายพื;นฐานแห่งรฐั มาตรา ๘๑ ได้บญัญัติให้ “รฐัต้อง... เร่งรดัพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื' อการพัฒนาประเทศ” และปัจจุบัน รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย (พุทธศกัราช ๒๕๖๐) ในหมวด ๖ ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรฐั 
มาตรา ๖๙ บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจ ัยและพัฒนาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวตักรรม  
เพื'อความเขม้แขง็ของสงัคมและเสรมิสรา้งความสามารถของคนในชาต”ิ 

ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญกับ
การศกึษาค้นคว้าและวเิคราะห์วจิยัทางวทิยาศาสตร์ตั ;งแต่ฉบบัที'หนึ'ง (แผนพฒันาการ
เศรษฐกจิแห่งชาต ิระหว่างระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๐๔ ถงึ พ.ศ. ๒๕๐๖ และถงึ พ.ศ. ๒๕๐๙) 
ทั ;งนี;เพื'อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและทางการแพทยเ์ป็นสาํคญั และจากนั ;นสามารถ
เหน็ตวัอย่างไดอ้ย่างชดัเจนจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที' ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ซึ'งมยีุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศที'สําคญั
ประการหนึ'ง คือ (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีที'ใหค้วามสาํคญักบั 

“(๗.๑) การประยุกตใ์ชแ้ละการพฒันาเทคโนโลย ีโดยเน้นการนําไปใชป้ระโยชน์
ในภาคการผลิต และสนับสนุนการวิจยัและพฒันาตามศกัยภาพของคนไทย โดยสร้าง
ความเสมอภาคในการเขา้ถึงเทคโนโลย ีเน้นการใช้เทคโนโลยใีนการเพิ'มประสทิธภิาพ
การผลติและยกระดบัคุณภาพสนิคา้ กระตุ้นการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยขีองตนเอง 
เพื'อต่อยอดภูมปัิญญาทอ้งถิ'น และลดการนําเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

(๗.๒) การพัฒนากําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปฏิรูป
การศึกษาที'เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ การรู้เท่าทันโลก และ 
การพฒันาบุคลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีั ;งปรมิาณและคุณภาพ เพื'อใหส้ามารถ
เลอืก รบั ประยุกตใ์ช ้และพฒันาเทคโนโลยไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(๗.๓) การยกระดับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร  
เพื'อเป็นโครงสรา้งพื;นฐานสําคญัในการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสาร ช่วยสนับสนุน
การฟื;นฟูเศรษฐกจิและการเพิ'มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

(๗.๔) การบรหิารการพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี'มุ่งประสทิธผิล 
ใหนํ้าไปประยุกตใ์ชใ้นเชงิพาณิชยไ์ด ้โดยกระตุน้ใหภ้าคเอกชนเป็นผูนํ้า ในขณะที'ภาครฐั
เป็นผูส้นบัสนุนและนกัวชิาการมสีว่นร่วม” 

สําหรบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั คือ ฉบบัที' ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมยีุทธศาสตรท์ี' ๘ การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั 
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และนวตักรรม ซึ'งจะเน้นในเรื'องการเพิ'มความเขม้แขง็ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ของประเทศ และการเพิ'มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาตร์ เทคโนโลย ี 
และนวัตกรรมเพื'อยกระดับความสามารถการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ  
และคุณภาพชวีติของประชาชน โดยมแีนวทางการพฒันาสําคญั ประกอบด้วย (๑) เร่ง
ส่งเสรมิการลงทุนวจิยัและพฒันาและผลกัดนัสู่การใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์และเชิง
สงัคม อาท ิลงทุนวจิยัและพฒันากลุ่มเทคโนโลยทีี'ประเทศไทยมศีกัยภาพพฒันาได้เอง 
และกลุ่มเทคโนโลยทีี'นําสู่การพฒันาแบบกา้วกระโดด ลงทุนวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรมทางสงัคมเพื'อลดความเหลื'อมลํ;าและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
(๒) พฒันาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลย ีอาท ิส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
ใหม้บีทบาทหลกัดา้นนวตักรรม เทคโนโลยแีละร่วมกําหนดทศิทางการพฒันานวตักรรม 
ส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านการออกแบบและการจดัการธุรกิจที'ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนาสภาวะ
แวดลอ้มของการพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ดา้นบุคลากรวจิยั 
อาท ิการเร่งการผลติบุคลากรสายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี'มคุีณภาพและสอดคลอ้ง
กบัความด้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพฒันาศกัยภาพนักวจิยัใหม้ทีั ;งความรู้
และความเขา้ใจในเทคโนโลย ี

จากความสําคัญ และความจําเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีอนันํามาซึ'งนโยบายและแผนพฒันาประเทศดงักล่าวขา้งต้น ประเทศไทย 
ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วยความมุ่งหมายให้เป็นกฎหมายกลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
และนวตักรรมของประเทศ อนัเป็นกฎหมายพื;นฐานเพื'อใหก้ารพฒันาทางวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวตักรรมของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยจะได้มีกฎหมายที' เกี'ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีอยู่ แล้วจํานวนหนึ' ง อาทิ พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒  
(ซึ'งครอบคลุมถึงการวจิยัทางวทิยาศาสตรด์ว้ย) รวมทั ;งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวชิาชพี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนพระราชบญัญัติพฒันาระบบมาตร
วทิยาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎกีาซึ'งออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่าง ๆ ที'ได้จดัตั ;งองคก์ารหรอืหน่วยงานที'มวีตัถุประสงค ์
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ภารกิจ และอํานาจหน้าที'เกี'ยวกบัวทิยาศาสตร์หรอืเทคโนโลยีเฉพาะเรื'อง แต่กฎหมาย
เหล่านี;ต่างกเ็ป็นกฎหมายเฉพาะด้านหรอืเฉพาะเรื'องของตน และมุ่งเน้นไปที'การจดัตั ;ง
หน่วยงาน องคก์ร หรอืสถาบนัเท่านั ;น ไม่ครอบคลุมไปถงึการจดัทาํและดแูลนโยบายและ
แผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมของประเทศในภาพรวมแต่อย่างใด 

ดงันั ;น สภาวการณ์ของประเทศไทยเมื'อประมาณกว่าหนึ'งทศวรรษก่อน แมจ้ะมี
กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ'งแวดล้อม (ชื'อในขณะนั ;น) ที'มีบทบาทหน้าที'
โดยตรงในการพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทั ;งยงัมีคณะกรรมการ
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(กวทช.) และสาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ตามพระราชบญัญตัพิฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่กจิกรรมในภาครฐัเกี'ยวกบัการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละ
การใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื'อการพฒันาประเทศยงักล่าวได้ว่ากระจดักระจาย 
ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ในลกัษณะที'ค่อนขา้งแยกสว่น ขาดการบูรณาการ ความเชื'อมโยง 
และความเป็นระบบ๖ ส่งผลให้ผลจากการจดัอันดับความสามารถในการแข่งขนัโดย 
International Institute for Management and Development (IMD) พบว่าประเทศไทย
ถูกจดัอนัดบัความสามารถการแข่งขนัในดา้นโครงสรา้งพื;นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในช่วง ๑๐ ปีที'ผ่านมาอยู่ในอนัดบัทา้ย ๆ มาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเทศไทย
ซึ'งอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมอยู่ในลําดบัที' ๓๔ แต่โครงสรา้งพื;นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ถึงลําดบัที' ๔๘ จึงอาจสรุปได้ว่าขดีความสามารถ 
ในการแข่งขนัโดยรวมของประเทศไทยมไิด้พึ'งพงิวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีฉกเช่น
นานาอารยประเทศ แต่อาศยัประสทิธภิาพภาครฐัและภาคธุรกจิขบัเคลื'อนไปโดยอาศยั
ปัจจยัแรงงานราคาถูก และปัจจยัทุนจากการนําเขา้จากต่างประเทศ เป็นตวัขบัเคลื'อน 
ขดีความสามารถในการแข่งขนั๗ ในปีดงักล่าวจงึมกีารออกระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ;น 
เพื'อใหม้คีณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ (กนวท.) มอีํานาจ
หน้าที'หลกัในการเร่งรดั ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน 

                                                                                 
๖ คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต,ิ แผนกลยุทธด์า้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖), (กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยแีห่งชาต,ิ ๒๕๔๗), น. ๒๕ - ๒๖. 

๗ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต,ิ นโยบาย
และแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิฉบบัที' ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔), (กรุงเทพฯ : 
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต,ิ ๒๕๕๕), น. ๒๐ - ๒๑. 
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 ๗

ตามนโยบายและแผนดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศใหเ้ป็นไป
อย่างต่อเนื'องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเสนอแนะ ให้ความเห็น และจัดทํา
นโยบายและแผนดงักล่าว โดยมสีํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
ทาํหน้าที'เป็นสาํนักงานเลขานุการ จากนั ;นในอกี ๓ ปีต่อมาประเทศไทยจงึไดม้ ี“แผนกลยุทธ์
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖)” เป็นนโยบายและแผน
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ ก่อนที'ในปัจจุบนัประเทศไทยจะม ี“นโยบาย
และแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัที' ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)” 
ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ'งจดัทําโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ (กวทน.) และคณะรฐัมนตร ีโดยมวีตัถุประสงค์หลกั
เพื'อการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที'มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 
และมเีสถยีรภาพ ตลอดจนมกีารกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสูส่งัคม ชุมชน ทอ้งถิ'น 
โดยได้อญัเชิญ “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรชัญานําทางในการพัฒนา
ควบคู่ไปกบัอนาคตของประเทศที'มวีทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นเครื'องมอื
ช่วยพัฒนาประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์  “นวัตกรรมเขียว เพื' อสังคมดีมีคุณภาพ 
และเศรษฐกิจที'มีเสถียรภาพ” ซึ'งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
ที'ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขนัได้อย่างยั 'งยืน มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  
เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้และประชาชนมคุีณภาพชวีติที'ดขี ึ;น โดยในการดําเนินการเพื'อ
ขบัเคลื'อนประเทศไปสูว่สิยัทศัน์ดงักล่าว ไดก้าํหนดกรอบการพฒันาของนโยบายและแผนฯ 
๕ ประการคือ ๑) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื'อสนับสนุน 
การสรา้งสงัคมคุณภาพที'มภีูมคุิม้กนั ๒) พฒันางานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เพื'อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการเชื'อมโยงกับ
เศรษฐกจิโลกและภูมภิาค ๓) พฒันางานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื'อรองรบั
การเปลี'ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ๔) พฒันาและผลติกําลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื'อรองรับการเปลี'ยนแปลงประชากรศาสตร์ และ ๕) พัฒนาปัจจัย
สนับสนุนด้านโครงสรา้งพื;นฐานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื'อสนับสนุน 
การเพิ'มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ๘ 

                                                                                 
๘ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต,ิ เพิ �งอ้าง, น. ช. 
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 ๘ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที' ๖ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที' ๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที'เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาต ิ

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ;นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี; 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี;เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี; ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ; 
“วทิยาศาสตร”์ หมายความว่า ความรูแ้ละความเขา้ใจธรรมชาตทิี'ไดโ้ดยการสงัเกต 

คน้ควา้ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์แลว้จดัเป็นระเบยีบ 

“เทคโนโลยี” หมายความว่า วิทยาการที'นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช ้

ใหเ้กดิประโยชน์ไม่ว่าในทางใด 

“นวัตกรรม” หมายความว่า การใช้ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการและ
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื'อการคิดค้น การประดิษฐ ์ 

การพฒันา การผลติสนิคา้ การบรกิาร กระบวนการผลติ และการจดัการองคก์รในรปูแบบใหม่ 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที' ๓๓ ก/หน้า ๕๕/๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑ 
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“การวจิยัและพฒันา” หมายความว่า การค้นคว้าโดยการทดลอง สํารวจหรือ
ศกึษาตามหลกัวชิาการเพื'อให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั ;งการพฒันาผลของการค้นคว้า 

เพื'อนํามาใชใ้นการยกระดบัความสามารถทางการผลติและการบรกิารหรอืทางวชิาการ
หรอืประโยชน์อย่างอื'นในทางเศรษฐกจิและสงัคม หรอืในทางวชิาการ เพื'อเป็นพื;นฐาน
ของการพฒันาประเทศ 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน
หรอืหน่วยงานอื'นของรฐั 

“สถาบนัเครอืขา่ย” หมายความว่า สถาบนัวจิยัหรอืสถาบนัการศกึษาในประเทศ
หรอืต่างประเทศที'คณะกรรมการบรหิารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติคัดเลือกให้เข้าร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั ;นสูงเพื'อทําความร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาแห่งอื'น 

ในการดําเนินการวิจยัและพัฒนาหรือจดัการศึกษาขั ;นสูงร่วมกันในด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

“กลุ่มสถาบนัเครอืขา่ย” หมายความว่า กลุ่มของสถาบนัเครอืขา่ยตั ;งแต่สามแห่ง
ที'ทําความร่วมมอืกนั เพื'อดําเนินการวจิยัและพฒันาหรอืจดัการศกึษาขั ;นสงูในโครงการ
หรอืหลกัสตูรที'นํามาใชร่้วมกนั 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรมแห่งชาต ิ

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

“ผูอ้ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ชั ;นสงู 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีั ;นสงู 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ; 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชบญัญตันีิ; 
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หมวด ๑ 

การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

   
 

มาตรา ๕  การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมตามมาตรา ๑๒ (๑) 
โดยตอ้งมแีนวทางดาํเนินการในเรื'อง ดงัต่อไปนี;ดว้ย 

(๑) การส่งเสรมิและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลงัคนด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวตักรรม โดยเฉพาะกําลงัคนในระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจยั รวมทั ;ง
ผูส้อนด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี'จําเป็น ให้มปีรมิาณและคุณภาพสอดคล้องกบั
ความต้องการของประเทศและดําเนินการให้มกีารใช้กําลงัคนดงักล่าวให้เกดิประโยชน์
สงูสดุ 

(๒) การพฒันาวิชาชีพนักวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริม 
และสนับสนุนใหม้กีารแลกเปลี'ยนบุคลากรการวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหว่าง
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการนําเขา้ผูเ้ชี'ยวชาญดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

(๓) การส่งเสรมิใหส้ถาบนัวจิยัและสถาบนัการศกึษาของรฐัและเอกชนร่วมมอื
สร้างเครือข่ายการวิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื'อสร้าง 
องคค์วามรูแ้ละนวตักรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคเศรษฐกจิและสงัคมโดย
คาํนึงถงึความสมดุลระหว่างการวจิยัพื;นฐาน การวจิยัประยุกต์ และการพฒันาเชงิทดลอง
ในสาขาต่าง ๆ รวมทั ;งผลกัดนัใหม้กีารนําผลการวจิยัและพฒันาไปสรา้งเสรมิภูมปัิญญา
ทอ้งถิ'น ผลผลติของชุมชนและผลติภาพโดยรวมของประเทศ คุณภาพชวีติของประชาชน 
และประโยชน์สาธารณะอย่างอื'น 

(๔) การส่งเสรมิใหส้ถาบนัวจิยั สถาบนัการศกึษา หรอืนกัวจิยัขอรบัความคุม้ครอง
สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาทั ;งในประเทศและต่างประเทศ 

(๕) การส่งเสรมิการใช้มาตรการทางการเงนิหรอืการคลงัและกลไกการจดัซื;อ 
จดัจ้างของภาครฐัเป็นเครื'องมือในการสร้างและขยายตลาดรองรบัสินค้าและบริการ 
ที'เกิดจากการวจิยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมของคนไทย
อย่างเหมาะสม 

(๖) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยทีี'เหมาะสมทั ;งในประเทศและต่างประเทศแก่คนไทย 
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 ๑๑

(๗) การส่งเสรมิให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรอืโครงการลงทุน 
ที'รฐัเห็นเป็นการสมควรกําหนด เป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมเพื'อพฒันาประเทศแบบยั 'งยนื 

(๘) การส่งเสรมิการพฒันาโครงสรา้งพื;นฐานด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมที'จําเป็น ให้กระจายอย่างทั 'วถึงทุกภูมภิาคของประเทศเพื'อเป็นกลไกสําคญั
ของโครงสรา้งพื;นฐานทางปัญญาในการสรา้งและเผยแพร่ความรูแ้ละใชค้วามรูเ้พื'อแกไ้ข
ปัญหาในชุมชน การเพิ'มผลผลิตของภาคการผลิตและบริการและของชุมชนและ 
การพฒันาประเทศใหม้คีวามกา้วหน้าอย่างยั 'งยนื 

(๙) การสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ที'เกี'ยวขอ้งใหเ้อื;อต่อการพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(๑๐) การสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรอืบุคคลที'มีผลงาน
ดเีด่นเป็นเลศิทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม และเป็นแบบอย่างที'ดใีนการพฒันา
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมให้เกิดสงัคมฐานความรู้และการพัฒนาชุมชน 
และประเทศอย่างเหมาะสมและมคีวามสมดุล 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๖  ให้มคีณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่ งชาติประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นรองประธานกรรมการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการบรหิาร
สภาวจิยัแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒอิกีจํานวนไม่เกนิสบิเอด็คนซึ'งคณะรฐัมนตรแีต่งตั ;ง 
เป็นกรรมการ ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และเลขาธกิารเป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ'ง ใหค้ณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งจากบุคคลซึ'งมคีวามรู ้
ความเชี'ยวชาญและความสามารถเป็นที'ประจกัษ์ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
เป็นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ'งหนึ'งของจํานวนผูท้รงคุณวุฒทิั ;งหมด และใหแ้ต่งตั ;งจากบุคคล
ซึ'งมีความรู้ ความเชี'ยวชาญและความสามารถเป็นที'ประจกัษ์ในด้านเศรษฐศาสตร ์
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และบรหิารธุรกจิอย่างน้อยดา้นละหนึ'งคน 
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 ๑๒

มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี; 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๓) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที'สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที'ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 

มาตรา ๘  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสี'ปี 

ในกรณีที'กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรฐัมนตรอีาจ
แต่งตั ;งผูอ้ื'นเป็นกรรมการแทนได ้และใหผู้ท้ี'ไดร้บัแต่งตั ;งใหด้าํรงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากบัวาระที'เหลอือยู่ของผูซ้ึ'งตนแทน 

เมื'อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ'ง หากยังมิได้มีการแต่งตั ;งกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒขิึ;นใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ'งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั ;นอยู่ในตําแหน่ง
เพื'อดาํเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ'งไดร้บัแต่งตั ;งใหม่เขา้รบัหน้าที' 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ'งพน้จากตําแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตั ;งอกีได้
แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที' มคีวามประพฤติเสื'อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ 

 

มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ'งหนึ'งของจาํนวนกรรมการทั ;งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที'ประชุม ในกรณีที'ประธานกรรมการ 

ไม่มาประชุมหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าที'ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที'ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที'ได้
ใหก้รรมการซึ'งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ'งเป็นประธานในที'ประชุม 
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 ๑๓

การวนิิจฉัยชี;ขาดของที'ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ'งใหม้เีสยีงหนึ'ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที'ประชุมออกเสยีงเพิ'มขึ;นอกีเสยีงหนึ'ง
เป็นเสยีงชี;ขาด 

 

มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั ;งคณะอนุกรรมการหรอืผู้เชี'ยวชาญ 
เพื'อพจิารณา ศกึษา เสนอแนะ หรอืดําเนินการอย่างหนึ'งอย่างใดตามที'คณะกรรมการ
มอบหมายได ้

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํ้ามาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวตักรรมเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื'อพจิารณาอนุมตั ิ

(๒) จดัให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของหน่วยงานของรฐัเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๓) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีกี'ยวกบัการดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารของ
หน่วยงานของรฐั รวมทั ;งเสนอมาตรการการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคการปฏบิตักิารตามแผน
ดงักล่าว 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ดาํเนินกจิกรรมตามนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(๕) ตดิตามและประเมนิสถานการณ์ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ของประเทศ ซึ'งจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 
หรอืก่อความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของประชาชนหรอืของรฐั เพื'อรายงานต่อคณะรฐัมนตรี
พจิารณาสั 'งการใหห้น่วยงานของรฐัแกไ้ขหรอืป้องกนัปัญหาที'เกดิขึ;น 

(๖) แต่งตั ;งและถอดถอนผูอ้าํนวยการตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรหิาร 

(๗) กาํหนดอตัราเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื'นของเลขาธกิาร และผูอ้าํนวยการ
ตามหลกัเกณฑท์ี'คณะรฐัมนตรกีาํหนด และตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรหิาร 

(๘) จดัใหม้กีารประเมนิการดาํเนินงานของสาํนกังานต่อคณะรฐัมนตร ี

(๙) เสนอรายงานประจาํปีของสาํนกังานต่อคณะรฐัมนตร ี

(๑๐) ออกระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัเพื'อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ; 
รวมทั ;งออกระเบยีบเกี'ยวกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที'อื'นตามที'นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
หรอืตามที'กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นหน้าที'ของคณะกรรมการ 
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 ๑๔

มาตรา ๑๓  นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมตามมาตรา ๑๒ (๑) อย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี; 

(๑) แนวทางการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(๒) แนวทางการนําวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมไปใชพ้ฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศ 

(๓) แนวทางการพฒันาบุคลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี'มคีวามสามารถ 
ศกัยภาพ และคุณธรรมใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 

(๔) แนวทางการวจิยัและพฒันาและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(๕) การเสรมิสรา้งโครงสรา้งพื;นฐานดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(๖) ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเสี'ยง และความเกี'ยวข้องกับศีลธรรม 
และจรยิธรรมของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(๗) แนวทางการเร่งรดัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศแบบพอเพยีง
โดยใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(๘) การกําหนดภารกิจที'ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
ระดบัชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม หน่วยงานของรฐัที'มีหน้าที'
ดาํเนินการตามภารกจินั ;นและประมาณการค่าใชจ้่ายตลอดจนแนวทางไดร้บัการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ 

การกําหนดรายละเอยีดของนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามวรรคหนึ'ง ต้องระบุมาตรการส่งเสริมให้มีการลงทุน 
ในกจิกรรมที'เกี'ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมอย่างชดัเจนและมสีดัส่วน
การลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกจิและสงัคม 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตามวรรคหนึ'ง ต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจยั 
ของสภาวจิยัแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๑๔  เมื'อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมที'คณะกรรมการเสนอตามมาตรา ๑๒ (๑) แล้ว  
ให้หน่วยงานของรัฐที'มีหน้าที'ดําเนินการตามภารกิจที'กําหนดในนโยบายและแผน
ระดบัชาตวิ่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม จดัทําแผนปฏบิตัิการและแผน
งบประมาณดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเสนอต่อคณะกรรมการ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕

ในกรณีที'เหน็สมควรคณะกรรมการอาจแจ้งให้หน่วยงานของรฐัตามวรรคหนึ'ง
แกไ้ขปรบัปรุงแผนปฏบิตักิารเพื'อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมหรือเพื'อให้การปฏิบตัิตามภารกิจของ
หน่วยงานของรฐัแต่ละแห่งสอดคลอ้งกนัได ้

ในกรณีที'หน่วยงานของรฐัตามวรรคหนึ'งเหน็ว่า การดําเนินการตามนโยบาย
และแผนระดบัชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมจะขดัแย้งกบัอํานาจ
หน้าที'ตามกฎหมายที'หน่วยงานของรฐัแห่งนั ;นมหีน้าที'ต้องปฏบิตัิ ขดัแย้งกบันโยบาย
หรอืแผนอื'นที'คณะรฐัมนตรกีําหนดหรอืมปัีญหาอื'นใดที'ไม่อาจปฏบิตัติามนโยบายและ
แผนระดบัชาตวิ่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ใหห้น่วยงานของรฐัแห่งนั ;น
เสนอเรื'องต่อคณะรฐัมนตรเีพื'อวนิิจฉยั 

 

มาตรา ๑๕  ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และผูเ้ชี'ยวชาญไดร้บั
เบี;ยประชุมหรอืประโยชน์ตอบแทนอื'นตามหลกัเกณฑท์ี'คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ

   
 

มาตรา ๑๖  ให้มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมแห่งชาต ิมฐีานะเป็นหน่วยงานของรฐัที'เป็นนิตบิุคคล และไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ หรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ย
วธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอื'น 

กจิการของสาํนักงานไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายว่าดว้ยแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของ
สํานักงานต้องได้รบัประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที'กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย 

การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๑๗  สาํนกังานมอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวตักรรมเสนอต่อคณะกรรมการเพื'อพจิารณา 

(๒) จดัทําแผนการดําเนินงานของสํานักงานเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร
เพื'อใหค้วามเหน็ชอบ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖

(๓) สนบัสนุนและใหค้าํแนะนําการจดัทาํแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานของรฐั 

(๔) ตดิตามและรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานของรฐั 
และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

(๕) จดัทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื'อนําเสนอคณะรฐัมนตรี
ตามมาตรา ๑๒ (๙) 

(๖) จดัให้มตีวัชี;วดั ฐานขอ้มูล ดชันี และการศกึษาวจิยันโยบายด้านวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื'อใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(๗) จดัทํารายงานการติดตามและประเมนิผลตามนโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการเพื'อนําเสนอ 

ต่อคณะรฐัมนตรตีามมาตรา ๑๒ (๒) 

(๘) ประสานงานและติดตามการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(๙) ปฏบิตักิารอื'นใดตามที'คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย 

ในการจดัทําร่างนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมตาม (๑) ใหส้าํนกังานรบัฟังความคดิเหน็จากหน่วยงานของรฐัที'เกี'ยวขอ้ง
กบัการดําเนินงานดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม สาํนักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบดว้ย 

รายงานและขอ้มลูตาม (๕) (๖) และ (๗) ใหส้าํนกังานเปิดเผยหรอืเผยแพร่ตามสมควร 

 

มาตรา ๑๘  สาํนกังานอาจมรีายไดจ้าก 

(๑) ทุนประเดมิที'รฐับาลจดัสรรให ้

(๒) เงนิและทรพัยส์นิที'โอนมา 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 'วไปที'รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื'น รวมทั ;งจากต่างประเทศ 
หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที'มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อื'นใดที'เกิดจากการดําเนินการ 
ของสาํนกังาน 

ทรพัยส์นิของสาํนกังานไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗ 

มาตรา ๑๙  ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ให้มีคณะกรรมการบรหิาร
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาตคิณะหนึ'ง 
ประกอบดว้ยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เลขาธกิารคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาต ิผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ และผูท้รงคุณวุฒจิาํนวนหกคนซึ'งคณะกรรมการ
แต่งตั ;งเป็นกรรมการ ในจํานวนนี;ใหแ้ต่งตั ;งผูแ้ทนภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 
เลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้าํนวยการเป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

หลกัเกณฑ ์และวธิกีารแต่งตั ;งผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ'งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ที'คณะกรรมการกาํหนด 

ใหนํ้ามาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบักบัผูท้รงคุณวุฒโิดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจหน้าที'ควบคุมดูแลกจิการทั 'วไปของ
สาํนกังาน อาํนาจหน้าที'ดงักล่าวใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบรหิารงานและให้ความเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ของสาํนกังาน 

(๒) ใหค้วามเหน็ชอบแผนการเงนิและงบประมาณประจาํปีของสาํนกังาน 

(๓) ออกระเบยีบว่าดว้ยการประเมนิผลการปฏบิตังิานของเลขาธกิารตามมาตรา ๒๕ 

(๔) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของเลขาธกิาร 

(๕) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเครือข่ายและ 

กลุ่มสถาบนัเครอืข่าย และการสนับสนุนแก่นักวจิยัและนักศกึษาของสถาบนัเครอืข่าย
หรอืกลุ่มสถาบนัเครอืขา่ย 

(๖) คัดเลือกสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
เขา้ร่วมเป็นสถาบนัเครอืขา่ยหรอืกลุ่มสถาบนัเครอืขา่ย 

(๗) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี'ยวกับการควบคุมดูแล การดําเนินงาน  

การบรหิารงาน การบรหิารงานบุคคล การเงนิและทรพัยส์นิ และการพสัดุของสาํนกังาน 

(๘) ปฏบิตัหิน้าที'อื'นตามที'คณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที'คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๒  ให้สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ' งซึ'งคณะกรรมการแต่งตั ;ง 

โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีมหีน้าที'บรหิารกจิการของสาํนกังาน 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘

มาตรา ๒๓  เลขาธิการต้องเป็นผู้ที'มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี; 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) สามารถทาํงานใหแ้ก่สาํนกังานไดเ้ตม็เวลา 

(๓) อายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที'สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที'ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ'น หรอืผู้บริหาร
ทอ้งถิ'น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ'งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที'ปรกึษา
พรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าที'พรรคการเมอืง 

(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที'เกี'ยวข้องกับสํานักงาน หรือกิจการ 

ที'ขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังานไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

มาตรา ๒๔  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี'ปี และอาจได้รบั
แต่งตั ;งอกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๕  การประเมินผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการประเมินผล 
การปฏบิตังิานของเลขาธกิาร ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที'คณะกรรมการบรหิารกาํหนด 

 

มาตรา ๒๖  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๔ เลขาธกิาร
พน้จากตําแหน่งเมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บกพร่องต่อหน้าที' มคีวามประพฤตเิสื'อมเสยี หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที'สดุใหจ้าํคุก 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๓ 
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 ๑๙

มาตรา ๒๗  ใหเ้ลขาธกิารมอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) บริหารงานของสํานักงานให้เกิดผลสมัฤทธิ tตามภารกิจของสํานักงาน 

และตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบรหิาร 

(๒) บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง 
ของสาํนกังานทุกตําแหน่งตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบรหิาร 

(๓) วางระเบียบเกี'ยวกบัการดําเนินงานของสํานักงาน โดยไม่ขดัหรอืแย้งกบั
ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหิาร 

(๔) ปฏิบัติการอื'นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการบรหิาร 

 

มาตรา ๒๘  ในกจิการที'เกี'ยวกบับุคคลภายนอก ให้เลขาธกิารเป็นผู้แทนของ
สาํนกังานและเพื'อการนี;เลขาธกิารจะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้
แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบที'คณะกรรมการและคณะกรรมการบรหิารกาํหนด 

การรกัษาการแทนเลขาธกิาร ในกรณีที'ไม่มเีลขาธกิารหรอืเลขาธกิารไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที'ได ้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที'คณะกรรมการบรหิารกาํหนด 

 

มาตรา ๒๙  ให้มีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั ;นสูงขึ;นในสํานักงาน 
ทําหน้าที'ในการประสานงานใหส้ถาบนัวจิยัหรอืสถาบนัการศกึษาในประเทศและต่างประเทศ
ทาํความร่วมมอืดา้นการศกึษาหรอืการวจิยัและพฒันาที'ตอบสนองต่อนโยบายและความ
ตอ้งการของประเทศในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและใหม้อีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 

(๑) สง่เสรมิและสนบัสนุนการผลติและการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัเพื'อเพิ'ม
นกัวจิยัใหเ้พยีงพอและยกระดบัคุณภาพของการวจิยั 

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศ กบัสถาบนัวจิยัหรอืสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ 
ในการวจิยัและพัฒนาหรือการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโทและปรญิญาเอก โดยให้
สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษานั ;นเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายของสถาบัน  
และสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการดําเนินโครงการหรือหลักสูตรร่วมกนั โดยเน้น
โครงการหรือหลักสูตรซึ'งมีการวิจัยและพัฒนาที'เอื;ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศ 
อย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในภาคการผลติและบรกิาร หรอืปัญหาอื'น 
ที'กลุ่มสถาบนัเครอืขา่ยมคีวามเชี'ยวชาญเป็นพเิศษ 
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 ๒๐

(๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิศูนย์ความเป็นเลศิเฉพาะทางเพื'อนําสถาบนั
เครอืขา่ยหรอืกลุ่มสถาบนัเครอืขา่ยไปสูก่ารยอมรบัในระดบัสากล 

(๔) ดําเนินการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
สถาบนัวจิยัหรอืสถาบนัการศกึษาในประเทศกบัต่างประเทศ 

(๕) เผยแพร่ผลงานวจิยัและพฒันาหรอืผลการศกึษาในกลุ่มสถาบนัเครอืข่าย
และส่งเสริมให้มีการนําผลการศึกษานั ;นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมและ 
ในอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

(๖) เสนอชื'อสถาบันวิจยัหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 

ให้คณะกรรมการบรหิารพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่าย หรอืกลุ่มสถาบัน
เครอืขา่ย 

ใหส้ถาบนัมบีุคลากรเท่าที'จําเป็นในการประสานงานและการสง่เสรมิ สนับสนุน
ความร่วมมอืตามอาํนาจหน้าที'ของสถาบนั  ทั ;งนี; สถาบนัจะไม่ดาํเนินการวจิยัและพฒันา
หรอืจดัการเรยีนการสอนดว้ยตนเอง 

 

มาตรา ๓๐  ให้สถาบนัมีผู้อํานวยการคนหนึ'งซึ'งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั ;ง
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจหน้าที'ในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

คุณสมบตัิ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนอํานาจ
หน้าที'ของผู้อํานวยการให้เป็นไปตามระเบียบที'คณะกรรมการกําหนดตามข้อเสนอ 
ของคณะกรรมการบรหิาร 

ในการบริหารกิจการของสถาบัน ให้ผู้อํานวยการปฏิบัติหน้าที'ขึ;นตรงต่อ
เลขาธกิาร 

 

หมวด ๔ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิการดาํเนินงานของสาํนกังาน 

   
 

มาตรา ๓๑  ให้สํานักงานวางและรกัษาไว้ซึ'งระบบบญัชีอนัถูกต้อง แยกตาม
ประเภทงานส่วนที'สําคญั มีสมุดบญัชีลงรายการรบัและจ่ายเงนิ ทรพัย์สนิ และหนี;สนิ 
ที'แสดงกิจการที'เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วย
ขอ้ความอนัเป็นที'มาของรายการนั ;น ๆ 

 

มาตรา ๓๒  ใหส้าํนักงานจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการส่งผู้สอบบญัชี
ภายในหนึ'งรอ้ยยี'สบิวนันบัแต่วนัสิ;นปีบญัชทีุกปี 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑

มาตรา ๓๓  ในทุกรอบปี ใหส้าํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืบุคคลภายนอก
ตามที'คณะกรรมการบรหิารแต่งตั ;งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
เป็นผูส้อบบญัชแีละประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิและทรพัยส์นิของสาํนักงาน โดยให้แสดง
ความคดิเหน็เป็นขอ้วเิคราะห์ว่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ประหยดั 
และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ 

คณะกรรมการบรหิาร 

 

มาตรา ๓๔  ให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที'ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ที'เกี'ยวขอ้งของสาํนกังาน เพื'อการนี;ใหม้อีาํนาจสอบถามกรรมการบรหิาร 
เลขาธกิาร ผู้อํานวยการ ตลอดจนพนักงานหรอืลูกจ้างของสํานักงาน และเรยีกให้ส่ง
สรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที'เกี'ยวขอ้งของสาํนกังานเป็นการเพิ'มเตมิได้
ตามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๕  ใหผู้ส้อบบญัชจีดัทาํรายงานการสอบบญัชทีี'แสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื'อรบัรองภายในหนึ'งรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิ;นปีบญัช ี

 

มาตรา ๓๖  ให้สํานักงานจดัทํารายงานประจําปีเสนอคณะกรรมการภายใน 
หนึ'งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัสิ;นปีบญัช ีและเผยแพร่รายงานนี;ต่อสาธารณชน 

รายงานประจําปีตามวรรคหนึ'ง ใหแ้สดงรายละเอยีดของงบการเงนิที'ผูส้อบบญัชี
ให้ความเหน็แล้ว พรอ้มทั ;งผลงานของสํานักงานในปีที'ล่วงมาและรายงานการประเมิน 

การดาํเนินงานของสาํนกังานในปีที'ล่วงมาแลว้ 

การประเมนิการดําเนินงานของสาํนักงานตามวรรคสอง จะต้องดําเนินการโดย
บุคคลภายนอกที'คณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 

 

หมวด ๕ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๗  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที'กํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
สํานักงานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที'และตามกฎหมาย นโยบายของรฐับาล และมติ
คณะรฐัมนตรทีี'เกี'ยวขอ้ง เพื'อการนี;ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจสั 'งใหส้าํนกังานชี;แจง แสดงความ
คดิเหน็ หรอืทาํรายงานและมอีํานาจยบัยั ;งการกระทาํของสาํนักงานที'ขดัต่ออํานาจหน้าที'
ของสํานักงาน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที'เกี'ยวข้อง ตลอดจนสั 'ง
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี'ยวกบัการดาํเนินการของสาํนกังานได ้
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 ๒๒

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๘  ในระหว่างที'ยงัไม่มนีโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมตามพระราชบญัญตันีิ; ใหน้โยบายและแผนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยตีามระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ'งแกไ้ขเพิ'มเตมิโดยระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฉบับที' ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมตามพระราชบญัญตันีิ;ไปพลางก่อน จนกว่าจะไดม้กีารจดัทํานโยบายและแผน
ระดบัชาตวิ่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมตามพระราชบญัญตันีิ; 

 

มาตรา ๓๙  ใหค้ณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาตติาม
ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ'งแก้ไขเพิ'มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (ฉบบัที' ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี; ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั ;ง
คณะกรรมการขึ;นใหม่ตามพระราชบญัญัตินี;  ทั ;งนี; ต้องไม่เกินหนึ'งร้อยยี'สบิวนันับแต่
วนัที'พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๐  ในวาระเริ'มแรกให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ อยู่ในวนัที'พระราชบญัญัตินี;ใช้บงัคบั ปฏบิตัิหน้าที'เลขาธกิาร
จนกว่าจะมกีารแต่งตั ;งเลขาธกิารตามพระราชบญัญตันีิ; 

 

มาตรา ๔๑  ในระหว่างที'ยงัไม่มผีูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๙ ใหค้ณะกรรมการ
บรหิารประกอบดว้ยกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา ๑๙ 

 

มาตรา ๔๒  ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที' กิจการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี; รวมทั ;ง
งบประมาณของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที'เกี'ยวกับงานนโยบายและแผนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยรีะดบัประเทศและงานการจดัทาํขอ้มลูขอ้สนเทศที'เกี'ยวขอ้ง ที'มอียู่ในวนัที'
พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบัไปเป็นของสาํนกังานตามพระราชบญัญตันีิ; 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓

ขา้ราชการหรอืลูกจา้งของสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สาํนักงานปลดักระทรวง 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ'งปฏบิตังิานเกี'ยวกบักจิการที'โอนไปตามวรรคหนึ'ง
ผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสอื 
ต่อผูบ้งัคบับญัชาภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัที'พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั และเมื'อผ่านการ
คดัเลอืกหรอืการประเมนิตามหลกัเกณฑ์ที'คณะกรรมการบรหิารกําหนดแลว้ ให้สํานักงาน
รบัไวเ้ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของสาํนกังาน 

ขา้ราชการที'พ้นจากราชการเพื'อไปเป็นพนักงานของสํานักงานตามวรรคสอง 
ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากราชการ เพราะทางราชการเลกิหรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมาย
ว่าดว้ยบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 
แลว้แต่กรณี 

ลูกจ้างของส่วนราชการที'ไปเป็นลูกจ้างของสํานักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่า
เป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลกิหรอืยุบตําแหน่งหรอืเลกิจา้งโดยไม่มคีวามผดิ
และใหไ้ดร้บับาํเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 

 

มาตรา ๔๓  ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที' กิจการ ทรพัย์สนิ สทิธิ หนี; รวมทั ;ง
งบประมาณของสาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาตติามพระราชบญัญตัิ
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ ในส่วนที'เกี'ยวกบังานนโยบายและแผน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบัประเทศ และงานการจดัทาํขอ้มูลขอ้สนเทศที'เกี'ยวขอ้ง
ที'มอียู่ในวนัที'พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบัไปเป็นของสาํนกังานตามพระราชบญัญตันีิ; 

พนักงานของสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิซึ'งปฏบิตังิาน
เกี'ยวกับกิจการที'โอนไปตามวรรคหนึ'งผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นพนักงานของสํานักงาน  

ใหแ้สดงเจตนาเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัที'พระราชบญัญตันีิ;
ใชบ้งัคบัและเมื'อผ่านการคดัเลอืกหรอืการประเมนิตามหลกัเกณฑท์ี'คณะกรรมการบรหิาร
กาํหนดแลว้ใหส้าํนกังานรบัไวเ้ป็นพนกังานของสาํนกังาน 

พนักงานของสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ที'ไปเป็น
พนักงานของสาํนักงานตามวรรคสอง ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากงาน เพราะสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติเลิกหรือยุบตําแหน่งตามข้อบังคับ
คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาตวิ่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สรุยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี; คือ โดยที'วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยเีป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาและขบัเคลื'อนเศรษฐกจิสงัคมฐานความรู ้
และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพและทนัต่อการเปลี'ยนแปลง 
ที'รวดเรว็ และขาดบุคลากรที'มคีวามรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ดังนั ;น เพื'อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างเป็นตรรกะและมีเหตุผล  
และสรา้งระบบภูมคุิม้กนัในตวัที'ดเีพื'อลดผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงทั ;งภายนอกและ
ภายในตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง อนัจะนําไปสู่การพฒันาประเทศอย่างยั 'งยนื  
มคีวามรอบรู้และมคีวามสามารถโดยไม่ต้องพึ'งพาผลติภณัฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
จากต่างประเทศเกนิความจาํเป็น รวมทั ;งมอีงคก์รที'ทาํหน้าที'เป็นศนูยก์ลางในการประสาน
ระหว่างสถาบันวิจยัหรอืสถาบนัการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และเพื'อสร้าง 

กลุ่มสถาบันเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ที'มีองค์ความรู้ใหม่ ในการแก้ไข ปัญ หาด้านการผลิตและบริการของประเทศ   

จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ; 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

เรื'อง การจดัระบบขอ้มลูขา่วสารสว่นบุคคลตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐๒ 

   
 

เพื'อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที'กําหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องปฏิบัติเกี'ยวกบัการจดัระบบ
ขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคล โดยจดัใหม้กีารพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ข
ใหถู้กตอ้งอยู่เสมอ 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติจึงได้จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดงันี; 

 

ขอ้ ๑  ประเภทของบุคคลที'มกีารเกบ็ขอ้มลูไว ้

๑.๑ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมแห่งชาต ิ

๑.๒ พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมแห่งชาต ิ

 

ขอ้ ๒  ประเภทของระบบขอ้มลูขา่วสารสว่นบุคคล 

๒.๑ แฟ้มประวตัพินกังาน 

๒.๒ ระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบขอ้มูลทะเบยีนประวตัิ ระบบ
บนัทกึขอ้มลูการพฒันาพนกังาน ระบบขอ้มลูการลา 

 

ขอ้ ๓  ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ

๓.๑ ผูใ้ช ้ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและพนกังานที'รบัผดิชอบดา้นการบรหิารงานบุคคล 

๓.๒ ใชใ้นการบรหิารงานบุคคลของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

 

                                                                                 
๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๘๑ ง/หน้า ๓๑/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖

ขอ้ ๔  วธิกีารขอตรวจดขูอ้มลูขา่วสารของเจา้ของขอ้มลู 

เจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอทราบข้อมูลด้วยตนเองต่อพนักงาน 

ที'รบัผดิชอบดา้นการบรหิารงานบุคคล 

 

ขอ้ ๕  วธิกีารขอใหแ้กไ้ขเปลี'ยนแปลงขอ้มลู 

๕.๑ เจ้าของขอ้มูลเป็นผู้ขอแก้ไขเปลี'ยนแปลงโดยทําเป็นหนังสอืพร้อมแนบ
หลกัฐานที'เกี'ยวขอ้งยื'นผ่านผูบ้งัคบับญัชาระดบัฝ่าย แลว้นําสง่ส่วนงานบรหิารงานบุคคล 
ฝ่ายบริหารทั 'วไป สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมแห่งชาต ิ

๕.๒ พนักงานที'รบัผดิชอบดา้นการบรหิารงานบุคคล เป็นผูแ้กไ้ขเปลี'ยนแปลง
ขอ้มลูในแฟ้มประวตั ิและระบบฐานขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

 

ขอ้ ๖  แหล่งที'มาของขอ้มลู 

๖.๑ เจา้ของขอ้มลู 

๖.๒ คาํสั 'ง ประกาศที'เกี'ยวขอ้งดา้นการบรหิารงานบุคคล 

๖.๓ หลกัฐานเอกสารต่าง ๆ ที'เกี'ยวขอ้ง 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๑ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พเิชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

เลขาธกิารสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

เรื'อง โครงสรา้ง อาํนาจหน้าที' วธิดีาํเนินงานและสถานที'ตดิต่อ 

เพื'อขอรบัขอ้มลูขา่วสาร สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 

   
 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศโครงสร้าง อํานาจหน้าที' วิธดีําเนินงาน 
และสถานที'ติดต่อเพื'อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาตไิว ้ดงัต่อไปนี; 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี; เรียกว่า “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื'อง โครงสร้าง อํานาจหน้าที'  
วธิดีําเนินงานและสถานที'ตดิต่อเพื'อขอรบัขอ้มูลข่าวสาร สาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ขอ้ ๒  ประกาศนี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ เรื'อง โครงสร้าง อํานาจหน้าที' วิธีดําเนินงานและ
สถานที'ติดต่อเพื'อขอรบัข้อมูลข่าวสาร สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิลงวนัที' ๑ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ขอ้ ๔  สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาต ิมอีาํนาจหน้าที' และวธิดีาํเนินงานดงันี; 

๔.๑ สนบัสนุนการทาํงาน ของสภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ

๔.๒ จดัทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรม เสนอต่อสภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาตเิพื'อพจิารณา 

                                                                                 

๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที' ๖๘ ง/หน้า ๒๗/๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘

๔.๓ จัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาตเิสนอต่อคณะกรรมการบรหิารสาํนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาตเิพื'อใหค้วามเหน็ชอบ 

๔.๔ สนบัสนุนและใหค้าํแนะนําการจดัทาํแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานของรฐั 

๔.๕ ตดิตามและรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารของหน่วยงาน
ของรฐั และรายงานใหส้ภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาตทิราบ 

๔.๖ จัดทํารายงานประจําปีนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ เพื'อนําเสนอ 
ต่อคณะรฐัมนตร ี

๔.๗ จัดให้มีตัวชี;ว ัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้าน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื'อใชป้ระโยชน์ในการกําหนดนโยบายและแผน
ระดบัชาตวิ่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

๔.๘ จดัทํารายงานการตดิตามและประเมนิผลตามนโยบายและแผนระดบัชาติ
ว่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเสนอต่อสภานโยบายวจิยัและนวตักรรม
แห่งชาต ิเพื'อนําเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

๔.๙ ประสานงานและติดตามการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

๔.๑๐ ปฏิบัติการอื'นใดตามที'สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ 
หรือคณะกรรมการบรหิารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมแห่งชาตมิอบหมาย 

ในการจดัทําร่างนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมตามขอ้ ๔.๒ ใหส้าํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที' เกี'ยวข้องกับ 
การดําเนินงานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม สํานักงานคณะกรรมการ 
วจิยัแห่งชาต ิภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบดว้ย 

รายงานและขอ้มูลตามขอ้ ๔.๖ ๔.๗ และ ๔.๘ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาตเิปิดเผยหรอืเผยแพร่ตามสมควร 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๙ 

ข้อ ๕  โครงสร้างและการจัดองค์กรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิมดีงันี; 

๕.๑ กลุ่มยุทธศาสตรน์โยบายนวตักรรม ประกอบดว้ย 

๕.๑.๑ ดา้นนโยบายและยุทธศาสตรช์าต ิ

๕.๑.๒ ดา้นประสานการขบัเคลื'อนการปฏริปู 

๕.๑.๓ ศนูยข์อ้มลูและการคาดการณ์เทคโนโลย ี

๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิฐานใหม่ ประกอบดว้ย 

๕.๒.๑ ดา้นเขตเศรษฐกจินวตักรรม 

๕.๒.๒ ดา้นธุรกจินวตักรรมรายใหม่ 
๕.๒.๓ ดา้นพฒันากาํลงัคนสะเตม็ 

๕.๓ กลุ่มยุทธศาสตรน์วตักรรมเพื'ออุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 

๕.๓.๑ ดา้นเครอืขา่ยนวตักรรมและเทคโนโลย ี

๕.๓.๒ ดา้นอุตสาหกรรม ๔.๐ 

๕.๓.๓ ดา้นการต่างประเทศและนโยบายการทตูวทิยาศาสตร ์

๕.๓.๔ ดา้นยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ 

๕.๔ กลุ่มพฒันาองคก์ร ประกอบดว้ย 

๕.๔.๑ ดา้นบรหิารองคก์ร 

๕.๔.๒ ดา้นพฒันาองคก์รและระบบงาน 

๕.๕ หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ขอ้ ๖  สถานที'ตดิต่อเพื'อขอรบัขอ้มูลขา่วสารของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ตดิต่อไดท้ี'กลุ่มพฒันาองค์กร เลขที' ๓๑๙ 
อาคารจตุัรสัจามจุร ีชั ;น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๓๐ โทรศพัท ์๐ ๒๑๖๐ ๕๔๓๒ โทรสาร ๐ ๒๑๖๐ ๕๔๓๘ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กติพิงค ์ พรอ้มวงค ์

เลขาธกิารสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๐ 

พระราชบญัญตั ิ

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที' ๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที' ๔๖ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที'เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ;นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี; 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี; เรียกว่า “พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี; ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ; 
“การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า การดําเนินกิจการ 

ที'เป็นการเพิ'มพูนความรูแ้ละความสามารถทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื'อยกระดบั
ความสามารถทางการผลติและการบรกิารตลอดจนระดบัฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศ โดยรวมถึงการพฒันาขดีความสามารถในการรบัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ทั ;งภายในประเทศและจากต่างประเทศเพื'อการพฒันาประเทศในทุกดา้น 

“การวจิยั พฒันาและวศิวกรรม” หมายความว่า การศกึษาคน้ควา้ที'มุ่งจะนําผล
ไปปรบัปรุงผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิกีารผลติทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบรกิารหรอื
กจิกรรมที'เกี'ยวขอ้ง รวมทั ;งการศกึษาค้นคว้าเพื'อนํามาซึ'งผลติภณัฑ์ใหม่หรอืกรรมวธิี
การผลติใหม่ ตลอดจนบรกิารหรอืกจิกรรมใหม่ โดยรวมถึงการเผยแพร่และพฒันาผล 
ของการศกึษาคน้ควา้จนถงึขั ;นการผลติเชงิธุรกจิ 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที' ๒๔๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๐๐/๒๙ ธนัวาคม ๒๕๓๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๑

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื'อการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ

“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ; 
 

มาตรา ๔๒  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* เป็นรองประธานกรรมการ 
ผูท้รงคุณวุฒซิึ'งคณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งเป็นกรรมการไม่เกนิยี'สบิสองคน โดยใหแ้ต่งตั ;งจาก
หน่วยงานของรัฐที'เกี'ยวข้องกับผู้ซึ'งมิใช่ข้าราชการจํานวนฝ่ายละเท่า ๆ กัน และ 
ใหผู้อ้าํนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๕  คณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที'ควบคุมดแูลกจิการทั 'วไปของสาํนกังาน
และโดยเฉพาะมอีาํนาจหน้าที' ดงันี; 

(๑) พิจารณาอนุมตัิแผนหลกัเกี'ยวกบัการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสาํนกังาน 

(๒) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงานในการ
บริหารกองทุนและพิจารณาจัดสรรทุนสําหรับกิจกรรมหลักต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในการพฒันาประเทศ 

                                                                                 

๒ การแต่งตั ;งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรฐัที'เกี'ยวข้องเป็นกรรมการนั ;น หากต่อมา
กรรมการนั ;นได้ครบเกษียณอายุราชการในขณะดํารงตําแหน่งในวาระ กรรมการผู้นั ;นย่อมพ้นจาก
หน่วยงานของรฐัที'เกี'ยวข้องกบังานของสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้วย  
จงึเป็นการพ้นจากตําแหน่งกรรมการเพราะไม่มคีุณสมบตัิดงัที'บญัญตัิไวใ้นมาตรา ๔ แมว้่ามาตรา ๗  
จะมิได้บัญญัติถึงการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีเช่นนี;ก็ตาม (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื'องเสรจ็ที' ๙๒๕/๒๕๕๖ และ ๑๑๔/๒๕๓๖) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที'เกี'ยวข้องที'เกษียณอายุราชการจาก
หน่วยงานของรฐัดงักล่าวแลว้ แมก้รรมการผูน้ั ;นจะยงัคงดาํรงตําแหน่งในหน่วยงานของรฐัอื'นที'เกี'ยวขอ้ง
กบั สวทช. ต่อไป แต่ต้องถือว่าคณะรฐัมนตรซีึ'งมอีํานาจแต่งตั ;งยงัมไิด้เคยพิจารณาว่าหน่วยงานที'
กรรมการยงัคงดํารงตําแหน่งอยู่นั ;นเป็นหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งและประสงคจ์ะตั ;งบุคคลจากหน่วยงานนั ;น
มาดํารงตําแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ดงันั ;น กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิงักล่าวจงึต้องพน้จากตําแหน่ง
เพราะขาดคุณสมบตั ิ(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื'องเสรจ็ที' ๙๒๕/๒๕๕๖) 
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 ๓๒

(๓) วางมาตรการ กําหนดหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขต่าง ๆ ในส่วนที'เกี'ยวกับ
กองทุนเพื'อสนบัสนุนการรบัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(๔) อนุมตัแิผนการเงนิและงบประมาณประจาํปีของสาํนกังาน 

(๕) จดัตั ;งหน่วยงานเฉพาะทางขึ;นในสาํนกังานโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรใีนกรณีที'
มคีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการพฒันากจิกรรมใดเป็นกรณีพเิศษ 

(๖) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัแบง่สว่นงานของสาํนกังาน และขอ้บงัคบัว่าดว้ย
การบรหิารงานของสาํนกังาน รวมถงึระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการเงนิ 

(๗) กําหนดจํานวน ตําแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อตัราเงนิเดอืน ค่าจ้างและเงนิเดอืน
ของพนกังานและลกูจา้ง 

(๘ ) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ  การแต่งตั ;ง การกําหนดตําแหน่ง  
การกําหนดอตัราเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง การเลื'อนเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง การออกจากงาน วนิัย 
การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษทางวนิัย การร้องทุกขข์องพนักงานและลูกจ้าง
รวมทั ;งการบรหิารงานบุคคลโดยทั 'วไป 

(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานของ
ผูอ้าํนวยการและการมอบใหผู้อ้ื'นรกัษาการแทนหรอืปฏบิตักิารแทนผูอ้าํนวยการ 

(๑๐) ออกข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื'นแก่พนักงาน 
และลกูจา้ง 

 

มาตรา ๖  ใหก้รรมการซึ'งคณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 

ในกรณีที'กรรมการซึ'งคณะรฐัมนตรีแต่งตั ;งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือ 
ในกรณีที'คณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งกรรมการเพิ'มขึ;นในระหว่างที'กรรมการซึ'งแต่งตั ;งไว้แล้ว 
ยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตั ;งให้ดํารงตําแหน่งแทนหรอืเป็นกรรมการเพิ'มขึ;น 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที'เหลอือยู่ของกรรมการซึ'งไดแ้ต่งตั ;งไวแ้ลว้ 

เมื'อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ'ง หากยังมิได้มีการแต่งตั ;ง
กรรมการขึ;นใหม่  ให้กรรมการซึ'งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั ;นอยู่ ในตําแหน่ง 
เพื'อดาํเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ'งไดร้บัแต่งตั ;งใหม่เขา้รบัหน้าที' 

กรรมการซึ'งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตั ;งอกีได ้

 

มาตรา ๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการ 
ซึ'งคณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งพน้จากตําแหน่ง เมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 
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 ๓๓

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที'สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบั
ความผดิที'ไดก้ระทาํโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

 

มาตรา ๘  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ'งหนึ'งของจาํนวนกรรมการทั ;งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที'ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที'ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบตัิหน้าที'ได้ ให้ที'ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ'งเป็นประธานในที'ประชุม 

การวนิิจฉยัชี;ขาดของที'ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ'งให้มีเสียงหนึ'งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ใหป้ระธานในที'ประชุมออกเสยีงเพิ'มขึ;นอกีเสยีงหนึ'งเป็นเสยีงชี;ขาด 

 

มาตรา ๙  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รบั 
เบี;ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื'นตามระเบยีบที'คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั ;งคณะอนุกรรมการเพื'อพิจารณา 
หรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ'งอย่างใดตามที'คณะกรรมการมอบหมายได ้

การดําเนินการตามมาตรา ๕ (๗) (๘) และ (๑๐) ให้คณะกรรมการแต่งตั ;ง
คณะอนุกรรมการเพื'อพจิารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการ 

การแต่งตั ;งคณะอนุกรรมการตามวรรคสอง ให้มีตวัแทนพนักงานหรอืลูกจ้าง 
ซึ'งมาจากการเลอืกตั ;งของพนกังานและลกูจา้งเป็นอนุกรรมการสองคน 

การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ'งและวรรคสอง ใหนํ้ามาตรา ๘ มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑  ให้จดัตั ;งสํานักงานขึ;นเรยีกว่า “สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต”ิ และใหส้าํนักงานนี;เป็นนิตบิุคคลที'กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ์
ไม่ใชบ้งัคบั มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี; 

(๑) บรหิารกองทุนตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตขิองคณะกรรมการ 

(๒) สํารวจ ศึกษาและวเิคราะห์ทางวชิาการต่าง ๆ เพื'อใช้เป็นพื;นฐานในการ
วางเป้าหมาย นโยบาย และจดัทําแผน โครงการ และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ แลว้นําเสนอต่อรฐัมนตร ี
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 ๓๔

(๓) ดําเนินการวจิยั พฒันาและดาํเนินการดา้นวศิวกรรม และสนบัสนุนการวจิยั
พฒันาและวิศวกรรมของภาครฐับาล ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา และส่งเสริม
ความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี;ระหว่างภาครฐับาล ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา 
ตลอดจนนานาประเทศเพื'อพฒันาประโยชน์เชงิพาณิชย ์

(๔) ดําเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
ผลติภณัฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บรกิารขอ้มูล
และการใหค้ําปรกึษาทางเทคโนโลย ีและสนบัสนุนการใหบ้รกิารอื'น ๆ ทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

(๕) สนับสนุนการเพิ'มสมรรถนะในการเลอืกและรบัเทคโนโลยจีากต่างประเทศ
ตลอดจนการจดัการโครงการลงทุนและโครงการพฒันาที'เกี'ยวขอ้งกบัการรบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากต่างประเทศ เพื'อใหไ้ดเ้ทคโนโลยทีี'มปีระสทิธภิาพและเหมาะสม และเพื'อ
เกื;อกลูการสรา้งเสรมิสมรรถนะทางเทคโนโลยขีองประเทศ 

(๖) ดําเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื;นฐานทางวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยขีองประเทศ รวมทั ;งการพฒันากําลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทั ;งในภาครฐับาลและภาคเอกชน 

(๗) กระทําการอื'นใดตามที'กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที'ของสํานักงาน 
และตามที'คณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๒๓  ให้สํานักงานมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่ง
วตัถุประสงคต์ามมาตรา ๑๑ และอาํนาจเช่นว่านี;ใหร้วมถงึ 

(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ t เช่า ให้เช่า เช่าซื;อ ให้เช่าซื;อ ยืม ให้ยืม 
แลกเปลี'ยน โอน รบัโอน และขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีใด ๆ ซึ'งอสงัหารมิทรพัย์หรือ
สงัหารมิทรพัยร์วมทั ;งหลกัทรพัยต่์าง ๆ ตลอดจนรบัทรพัยส์นิที'มผีูม้อบหรอือุทศิให ้

(๒) รบัค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นิทางปัญญา ค่าตอบแทนการใหใ้ช้
หรอืการโอนสทิธบิตัร และค่าบรกิารในการใหบ้รกิาร รวมทั ;งทําความตกลงและกําหนด
เงื'อนไขเกี'ยวกบัค่าตอบแทนและค่าบรกิารนั ;น 

                                                                                 

๓ การแปรรูปโครงการภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็นบรษิัทจํากดั เป็นกรณีที'อยู่ในความหมายของการเขา้ร่วมกจิการกบับุคคลอื'น 
ตามมาตรา ๑๒ (๕) ซึ'งการเขา้ร่วมกจิการที' สวทช. มอีํานาจกระทําได้นั ;นต้องเป็นไปเพื'อประโยชน์ 
แก่การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีว้ย  ทั ;งนี; สวทช. ย่อมมอีํานาจโอน ขาย หรอืจําหน่ายดว้ยวธิใีด ๆ 
ซึ'งอสงัหารมิทรพัย์หรอืสงัหารมิทรพัย์รวมทั ;งหลกัทรพัย์ของ สวทช. ไปให้บรษิทัดงักล่าว ทั ;งสามารถ 
รบัค่าตอบแทนการโอนหรือการอนุญาตให้ใช้ทรพัย์สินหรอืสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญานั ;นได้ตาม 
มาตรา ๑๒ (๑) และ (๒) (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื'องเสรจ็ที' ๘๓๑/๒๕๕๐) 
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 ๓๕

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ในกิจการที'เกี'ยวกบัการพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวจิยั
พฒันาและวศิวกรรม 

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื'อสนบัสนุนการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๕) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื'นหรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดเพื'อประโยชน์ 
แก่การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๖) กูย้มืเงนิ ใหกู้ย้มืเงนิ โดยมหีลกัประกนัดว้ยบุคคลหรอืทรพัยส์นิหรอืการลงทุน  
ทั ;งนี; เพื'อการวจิยัและพฒันา และการบรกิารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การกู้ยมืเงนิหรอืการลงทุน ถ้าเป็นจํานวนเงนิเกนิวงเงนิที'รฐัมนตรกีําหนด
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรก่ีอน 

(๗) กระทําการอย่างอื'นบรรดาที' เกี'ยวกับหรือเนื' องในการจัดให้สําเร็จ 
ตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๓  ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ'งซึ'งคณะกรรมการแต่งตั ;ง 
ดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๔  ใหผู้อ้ํานวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจไดร้บั
แต่งตั ;งอกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระแลว้ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่งเมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการใหอ้อกดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๕  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจหน้าที'ดงันี; 
(๑) บริหารงานของสํานักงานตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ และมติของ

คณะกรรมการ 

(๒) รับผิดชอบในการดําเนินงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
สาํนกังานทุกตําแหน่ง 

(๓) บรรจุ แต่งตั ;ง เลื'อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยพนักงาน
และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั ;งนี;  ตามข้อบังคับ 
ที'คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดบัรองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
หรอืผูอ้าํนวยการฝ่าย ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 
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 ๓๖

(๔) วางระเบยีบเกี'ยวกบัการปฏิบตัิงานของสํานักงาน โดยไม่ขดัหรอืแย้งกบั
ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืมตขิองคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๖  ในกิจการที'เกี'ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทน 
ของสาํนักงาน และเพื'อการนี; ผูอ้าํนวยการจะมอบอํานาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที'คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๗  ใหจ้ดัตั ;งกองทุนขึ;นกองทุนหนึ'งในสาํนักงานเรยีกว่า “กองทุนเพื'อ
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิทุนประเดมิที'รฐับาลจดัสรรให ้

(๒) เงนิและทรพัย์สนิในส่วนที'เกี'ยวกบัโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เพื'อการพฒันาที'ไดร้บัโอนจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(๓ ) เงิน แ ล ะท รัพ ย์ สิน ที' ไ ด้ รับ โอ น จ าก สํ านั ก งาน ป ลัด ก ระท รว ง 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ในส่วนที'เกี'ยวกบัโครงการศูนย์พนัธุวศิวกรรม 
และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิและศูนยเ์ทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ

(๔) เงนิอุดหนุนที'รฐับาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณแผ่นดนิประจาํปี 

(๕) เงนิอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั ;งองคก์รระหว่างประเทศ 

(๖) เงนิหรอืทรพัยส์นิที'มผีูม้อบใหเ้พื'อสมทบกองทุน 

(๗) ดอกผลหรอืรายได้ของกองทุน รวมทั ;งผลประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญา
และค่าตอบแทนการใหใ้ชห้รอืการโอนสทิธบิตัร 

(๘) เงนิและทรพัยส์นิอื'นที'ตกเป็นของกองทุน 

ในกรณีกองทุนมีจํานวนเงินไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
สาํนกังานและค่าภาระต่าง ๆ ที'เหมาะสม รฐัพงึจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิเขา้สมทบ
กองทุนเท่าจาํนวนที'จาํเป็น 

 

มาตรา ๑๘  รายได้ของกองทุนและของสํานักงานให้นําเข้าสมทบกองทุน 
โดยไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าด้วย
วธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๑๙  ใหส้าํนักงานวางและถอืไวซ้ึ'งระบบการบญัชทีี'เหมาะสมแก่กจิการ 
แยกตามประเภทงานส่วนที'สําคญั มสีมุดบญัชลีงรายการรบัและจ่ายเงนิ สนิทรพัยแ์ละ
หนี;สนิที'แสดงกจิการที'เป็นอยู่ตามความจรงิและตามที'ควร ตามประเภทงานพรอ้มดว้ย
ขอ้ความอนัเป็นที'มาของรายการนั ;น ๆ และใหม้กีารตรวจสอบบญัชภีายในเป็นประจาํ 
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มาตรา ๒๐  ให้สํานักงานจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน 
สง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบภายในหนึ'งรอ้ยยี'สบิวนันบัแต่วนัสิ;นปีบญัชทีุกปี 

ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงานทุกรอบปี  
แลว้ทาํรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๑  ทุก ๆ ปีใหส้าํนกังานจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื'อเสนอรฐัมนตรี โดยแสดงงบดุล บญัชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที'ผู้สอบบญัชี
รบัรองว่าถูกต้อง พร้อมทั ;งรายงานของผู้สอบบญัช ีรวมทั ;งแสดงผลงานของสํานักงาน 
ในปีที'ล่วงมาดว้ย 

ใหร้ฐัมนตรเีสนอรายงานประจาํปีตามวรรคหนึ'งต่อคณะรฐัมนตร ีและใหค้ณะรฐัมนตรี
เสนอรายงานนั ;นต่อรฐัสภาเพื'อทราบ 

 

มาตรา ๒๒  ให้จัดตั ;งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ 
ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิและศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์
แห่งชาตเิป็นสว่นหนึ'งของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๒๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สิน สทิธิ หนี; งบประมาณ รวมทั ;ง
พนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ในส่วนที'เกี'ยวกบัโครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื'อการพฒันา ไปเป็นของสาํนกังาน
โดยใหพ้นกังานและลกูจา้งดงักล่าวดาํรงตําแหน่งที'ดาํรงอยู่และไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
รวมทั ;งสทิธแิละประโยชน์ต่าง ๆ ที'ไดร้บัอยู่ในวนัที'พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบัไปพลางก่อน
จนกว่าจะไดบ้รรจุและแต่งตั ;งใหด้าํรงตําแหน่งในสาํนกังาน แต่จะแต่งตั ;งใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน
หรอืค่าจา้งตํ'ากว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งที'ไดร้บัอยู่เดมิไม่ได้ และใหถ้อืว่าเวลาทํางานของ
บุคคลดงักล่าวในโครงการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื'อการพฒันาเป็นเวลาทํางาน
ตดิต่อกนักบัเวลาทาํงานในสาํนกังานนบัแต่วนัที'พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๒๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ สทิธิ หนี; และงบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ในส่วนที'เกี'ยวกับ
โครงการศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและ
วสัดุแห่งชาต ิและศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิที'มอียู่ในวนัที'
พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั ไปเป็นของสาํนกังาน 

ขา้ราชการหรอืลูกจา้งผูใ้ดของสาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย*ี ซึ'งปฏบิตังิานเกี'ยวกบักจิการที'โอนไปตามวรรคหนึ'ง ถ้าสมคัรใจจะโอน
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ไปปฏบิตังิานเป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของสาํนักงาน และไดแ้จง้ความจํานงเป็นหนังสอื
ต่อผูบ้งัคบับญัชาผูม้อีาํนาจบรรจุและแต่งตั ;งภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที'พระราชบญัญตันีิ;
ใช้บงัคบั ให้โอนขา้ราชการหรอืลูกจ้างผู้นั ;นไปเป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของสํานักงาน  
แต่ทั ;งนี;ตามที'รฐัมนตรเีจา้สงักดัและสาํนกังานจะไดต้กลงกนั 

ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที'โอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน 
แลว้แต่กรณี ไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง รวมทั ;งสทิธแิละประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากบัที'เคยไดร้บั
อยู่เดมิไปพลางก่อนจนกว่าจะไดบ้รรจุและแต่งตั ;งใหด้ํารงตําแหน่งในสาํนักงานแต่จะแต่งตั ;ง
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งตํ'ากว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งที'ไดร้บัอยู่เดมิไม่ได ้

การโอนขา้ราชการตามมาตรานี;ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากราชการ เพราะเลกิ
หรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

การโอนลกูจา้งตามมาตรานี;ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบตําแหน่งหรอืทางราชการเลกิจา้งโดยไม่มคีวามผดิ และใหไ้ดร้บับําเหน็จตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 

เพื'อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรบัคํานวณบําเหน็จหรอืบํานาญ
ตามข้อบงัคบัของสํานักงาน ข้าราชการหรอืลูกจ้างผู้ใดที'โอนไปตามมาตรานี;ประสงค ์
จะใหน้บัเวลาราชการหรอืเวลาทาํงานในขณะที'เป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้งก่อนที'มกีารโอน
เป็นเวลาทาํงานของพนกังานหรอืลกูจา้งของสาํนกังาน แลว้แต่กรณี กใ็หม้สีทิธกิระทาํได้
โดยแสดงความจาํนงว่าไม่ขอรบับาํเหน็จหรอืบาํนาญ 

การไม่ขอรบับําเหน็จหรอืบํานาญตามวรรคหก จะต้องกระทําภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัที'โอน สาํหรบักรณีของขา้ราชการให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการ สาํหรบักรณีของลกูจา้งใหก้ระทาํเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื'อเป็นหลกัฐาน
ยื'นต่อผูว้่าจา้งเพื'อสง่ต่อไปใหก้ระทรวงการคลงัทราบ 

 

มาตรา ๒๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ี รกัษาการ
ตามพระราชบญัญตันีิ; 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลตํารวจเอก เภา  สารสนิ 

รองนายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี; คือ การที'รฐับาลจะนํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสทิธภิาพ จําเป็นต้องเพิ'มสมรรถนะทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองภาครฐับาล
และภาคเอกชน และพัฒนาโครงสร้างพื;นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศให้เกื;อหนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยนีั ;นมไิดจ้ํากดัอยู่เฉพาะการเสรมิสรา้งองคก์รและกจิกรรมดา้นวจิยัและพฒันา
เท่านั ;น หากต้องเสรมิสร้างสมรรถนะทางวศิวกรรมและสมรรถนะทางเทคโนโลยอีื'น ๆ 
ตลอดจนการบริการทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วย จึงจะสามารถนํา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใช้ปรบัปรุงและพฒันาการผลติ การบรกิาร และกจิกรรม
ต่อเนื'องต่าง ๆ ทั ;งทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั ;งช่วยใหภ้าคการผลติสามารถ
รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ  ดงันั ;น การพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องครอบคลุมกิจกรรมหลายประเภทและต้องอาศัยทุน
จํานวนมากทั ;งจากภาครฐับาลและจากแหล่งทุนอื'นทั ;งภายในและต่างประเทศด้วย  
การระดมทุนและการบรหิารทุนเพื'อดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ สําหรบัพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนี;ต้องใช้ความชํานาญการพิเศษ ไม่อาจอาศยัองค์กรทางวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยทีี'มอียู่แลว้ แต่จาํเป็นตอ้งมอีงคก์รที'มคีวามเป็นอสิระและความคล่องตวัสงู
โดยไม่ผูกพนัไวก้บักฎระเบยีบการปฏบิตัแิละขอ้บงัคบัปกตขิองราชการและรฐัวสิาหกจิ 
และเป็นองคก์รที'ประกอบดว้ยบุคลากรที'มคีวามชาํนาญในการปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ  ทั ;งนี; 
เพื'อให้การบริหารมีประสิทธิภาพสูงและสามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกื;อหนุน
องค์กรต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั ;งสามารถ
ประสานการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างภาครฐับาลและภาคเอกชนให้
บรรลุประโยชน์ร่วมสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ การส่งเสรมิการพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีในภาครฐับาลและภาคเอกชน และการจดัตั ;งกองทุนนี;จะครอบคลุมถึง 
การจดัตั ;งศนูยแ์ห่งชาตเิพื'อพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีฉพาะสาขา และการจดัตั ;ง
องคก์รพเิศษอื'นเพื'อพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีฉพาะดา้นดว้ย 

เพื'อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดงักล่าว
ขา้งตน้  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ; 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที'ของสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี;ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๘๒  ในพระราชบญัญตัพิฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ 
ให้แก้ไขคําว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลงังาน” เป็น “กระทรวง 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี คําว่า “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการพลงังาน” เป็น “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี และคําว่า 
“ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “ปลัดกระทรวง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี; คอื โดยที'พระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตั ;งสว่นราชการขึ;นใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ'งได้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและอํานาจหน้าที'ของ 
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั ;นแล้ว  
และเนื'องจากพระราชบญัญัติดงักล่าวได้บญัญัติให้โอนอํานาจหน้าที'ของส่วนราชการ 
รฐัมนตรผีูด้าํรงตําแหน่งหรอืผูซ้ึ'งปฏบิตัหิน้าที'ในสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการใหม่ 
โดยให้มกีารแกไ้ขบทบญัญตัิต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอํานาจหน้าที'ที'โอนไปดว้ย  ฉะนั ;น 
เพื'ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที'ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื'อให้ผู้เกี'ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย 
โอนอาํนาจหน้าที'ว่าตามกฎหมายใดไดม้กีารโอนภารกจิของสว่นราชการหรอืผูร้บัผดิชอบ
ตามกฎหมายนั ;นไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ให้มีการเปลี'ยนชื'อส่วนราชการ รฐัมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ'งปฏิบัติหน้าที'ของ 
สว่นราชการใหต้รงกบัการโอนอาํนาจหน้าที' และเพิ'มผูแ้ทนสว่นราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิจที'มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
รวมทั ;งตดัส่วนราชการเดมิที'มกีารยุบเลกิแลว้ ซึ'งเป็นการแกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญตัิ
และพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี; 
 

                                                                                 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที' ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๑

พระราชบญัญตั ิ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที' ๒๕ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที' ๓๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที'เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรป์ระยกุต์
แห่งประเทศไทย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ;นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทาํหน้าที'รฐัสภา ดงัต่อไปนี; 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันีิ;เรยีกว่า “พระราชบญัญตัสิถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี; ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันีิ; 
“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที' ๔๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๕/๒๓ มนีาคม ๒๕๒๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๒ 

“วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า ศึกษาหรือค้นคว้าทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทั ;งพฒันาผลของการศกึษาหรอืการคน้ควา้ เพื'อนําไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่ างเหมาะสมต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ'งแวดลอ้มของประเทศ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ; 
 

มาตรา ๕  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย*ีรกัษาการ
ตามพระราชบญัญตันีิ; 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั ;ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที' 
   

 

มาตรา ๖๒  ใหจ้ดัตั ;งสถาบนัขึ;นเรยีกว่า “สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย” และใหส้ถาบนัเป็นนิตบิุคคล มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี; 

(๑) ริเริ'ม จดัดําเนินการวิจยั และให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เพื'อการพฒันาประเทศในทางเศรษฐกจิและสงัคม ให้แก่หน่วยงานของรฐัและวสิาหกจิ
เอกชน 

(๒) วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื'อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
อย่างเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิ สิ'งแวดลอ้ม การอนามยัและสวสัดภิาพของประชาชน 

(๓) สนับสนุนการเพิ'มผลผลิตตามนโยบายของรัฐบาล โดยเผยแพร่ผล 
ของการวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื'อให้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ
ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

(๔) ฝึกอบรมนกัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๕) ให้บริการในการทดสอบ ตรวจวัด และบริการอื'นทางวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

 
                                                                                 

๒ การดําเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย
ในมาตรา ๖ อาจไดร้บัค่าตอบแทนและค่าบรกิารตามที'กําหนดไวใ้นมาตรา ๗ (๒) และค่าตอบแทนหรอื
ค่าบรกิารดงักล่าวกจ็ะตกเป็นรายไดข้องสถาบนัฯ ตามมาตรา ๘ แมก้ารใหบ้รกิารของสถาบนัฯ จะมใิช่
กิจการที'มีว ัตถุประสงค์เพื'อค้ากําไร แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกิจการที'เป็นธุรกิจอย่างหนึ'ง มิใช่กิจการ 
ที'มวีตัถุประสงค์เฉพาะเพื'อสงเคราะห์หรอืส่งเสรมิการใด ๆ ที'มใิช่ธุรกจิ สถาบนัฯ จงึอยู่ในความหมาย
ของคําว่า “รฐัวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรบักรรมการ 
และพนกังานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื'องเสรจ็ที' ๓๘๔/๒๕๒๓) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๓

มาตรา ๗  สถาบนัมอีํานาจหน้าที'กระทําการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์
ตามที'ระบุไวใ้นมาตรา ๖ และอาํนาจหน้าที'เช่นว่านี;ใหร้วมถงึ 

(๑) ซื;อ สร้าง จดัหา โอน รบัโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื;อ ให้เช่าซื;อ แลกเปลี'ยน  
ถือกรรมสิทธิ t มีสิทธิครอบครองหรือทรพัยสิทธิต่าง ๆ และจําหน่ายสงัหาริมทรพัย ์ 
หรืออสังหาริมทรัพย์ทั ;งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สิน 
ที'มผีูอุ้ดหนุนหรอือุทศิให ้

ในกรณีการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรฐัมนตรก่ีอน 

(๒) รบัค่าตอบแทนในการวจิยั และค่าบรกิารในการให้บรกิารภายในอํานาจ
หน้าที'ของสถาบัน รวมทั ;งทําความตกลงและกําหนดเงื'อนไขเกี'ยวกับค่าตอบแทน 
และค่าบรกิารนั ;น 

(๓) จัดตั ;งหน่วยงาน ดําเนินงานและปรับปรุงหน่วยงานเกี'ยวกับการวิจัย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานอื'น ไม่ว่าจะเป็นของรฐัหรือของเอกชนในกิจการ 
ที'เกี'ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการนําผลของการวิจัยไปใช ้
ใหเ้ป็นประโยชน์ 

(๕) จดัให้มีและดํารงไว้ซึ'งมาตรฐานแห่งชาติทางกายภาพ เพื'อการตรวจวดั
ปรมิาณและคุณภาพต่าง ๆ 

(๖) รวบรวมและเผยแพร่ขอ้นิเทศทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๗) จดัพมิพโ์ฆษณาเอกสารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนกรรมวธิี
ในทางหรอืเกี'ยวกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและเอกสารอื'นที'เกี'ยวกบังานของสถาบนั 

(๘)๓ กู้ยมืเงนิ ให้กู้ยมืเงนิ โดยมหีลกัประกนัด้วยบุคคลหรอืทรพัย์สนิ หรอืลงทุน  
ทั ;งนี; เพื'อการวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีท่านั ;น 

การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ หรอืการลงทุน ถา้เป็นจาํนวนเงนิเกนิคราวละ
หา้ลา้นบาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรก่ีอน 

                                                                                 
๓ การลงทุนของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยตอ้งเป็นการลงทุน

โดยสถาบนัเอง เพื'อการวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและเพื'อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ตามที'ระบุไว้
ในมาตรา ๖ เท่านั ;น การนํารายไดข้องสถาบนัไปซื;อหุน้ของบรษิทัเอกชนซึ'งจดัตั ;งขึ;นโดยมวีตัถุประสงค์
เพื'อการวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั ;งการร่วมกบัเอกชนจดัตั ;งบรษิทัเพื'อเป็นตวักลางในการลงทุน 
จงึมใิช่การ “ลงทุน” ตามมาตรา ๗ (๘) แต่มลีกัษณะเป็นการร่วมทุน ซึ'งพระราชบญัญตันิี;มไิดม้บีทบญัญตัิ
ใหอ้ํานาจสถาบนัที'จะกระทาํได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื'องเสรจ็ที' ๔๓๕/๒๕๒๗) 
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 ๔๔

(๙) ร่วมมือกับประเทศอื'น องค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศในกิจการ 
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๑๐) จดัใหม้แีละใหทุ้นการศกึษาและทุนการวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

มาตรา ๘  รายไดข้องสถาบนัม ีดงัต่อไปนี; 
(๑) เงนิทุนอุดหนุนที'รฐับาลจดัสรรให ้

(๒) เงนิทุนอุดหนุนจากแหล่งอื'น และเงนิที'มผีูอุ้ทศิให ้

(๓) ค่าตอบแทนและค่าบรกิารที'สถาบนัไดร้บัตามมาตรา ๗ (๒) 

(๔) ดอกเบี;ยและผลประโยชน์อย่างอื'นจากการใหกู้ย้มืเงนิ การลงทุน และจาก
ทรพัยส์นิของสถาบนั 

ในกรณีที'รายได้มจีํานวนไม่พอสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานของสถาบนั
และค่าภาระต่าง ๆ ที'เหมาะสม และสถาบนัไม่สามารถหาเงนิจากทางอื'นได้ รฐัพงึจ่ายเงนิ
ใหแ้ก่สถาบนั เท่าจาํนวนที'จาํเป็น 

 

มาตรา ๙  ให้สถาบันเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร ตามระเบียบของ
คณะกรรมการซึ'งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั 

 

มาตรา ๑๐  ทรพัยส์นิของสถาบนัไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี

 

หมวด ๒ 

การกาํกบั การควบคุม และการบรหิาร 

   
 

มาตรา ๑๑  รฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที'กํากบัโดยทั 'วไปซึ'งกจิการของสถาบนัเพื'อการนี;
จะสั 'งให้สถาบนัชี;แจงขอ้เท็จจรงิ แสดงความคดิเห็น ทํารายงาน หรอืยบัยั ;งการกระทํา
ของสถาบนัที'ขดัต่อนโยบายของรฐับาลหรอืมตคิณะรฐัมนตร ีตลอดจนมอีาํนาจที'จะสั 'งให้
ปฏิบัติการตามนโยบายของรฐับาลและมติคณะรฐัมนตรี และสั 'งสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี'ยวกบัการดาํเนินงานได ้

 

มาตรา ๑๒  เรื'องที'จะตอ้งเสนอไปยงัคณะรฐัมนตรตีามความในพระราชบญัญตันีิ;
ใหร้ฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ 

 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “กวท.” ประกอบด้วยประธานกรรมการ เลขาธิการ
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 ๔๕ 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เลขาธกิารคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาต ิเลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ผูว้่าการและผูท้รงคุณวุฒอิกีไม่เกนิ
หกคนเป็นกรรมการ 

ใหผู้ว้่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

ใหร้ฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตั ;งประธานกรรมการ ผูว้่าการ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
โดยคําแนะนําของเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตแิละเลขาธกิารคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

รัฐมนตรีอาจแต่งตั ;งผู้ทรงคุณวุฒิอื'นอีกไม่ เกินห้าคนเป็นที'ปรึกษาของ
คณะกรรมการได ้

 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที'วางนโยบายบริหารงานและ
ควบคุมดูแลโดยทั 'วไปและรับผิดชอบซึ'งกิจการของสถาบัน อํานาจหน้าที'เช่นว่านี; 
ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดจํานวนตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจ้าง และเงนิอื'นของพนักงาน
และลกูจา้ง 

(๒) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรรจุ แต่งตั ;ง เลื'อนเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง การออก
จากงาน ระเบยีบวนิยั การลงโทษ และอุทธรณ์การลงโทษ ของพนกังานและลกูจา้ง 

(๓) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรอ้งทุกขข์องพนกังานและลกูจา้ง 

(๔) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยกองทุนสงเคราะหห์รอืการสงเคราะหอ์ื'นเพื'อสวสัดกิาร
ของพนกังานและลกูจา้งและครอบครวั 

(๕) ออกขอ้บงัคบัเกี'ยวกบัการเงนิของสถาบนั 

(๖) ออกขอ้บงัคบัอื'นเกี'ยวกบัการปฏบิตังิานของสถาบนั 

ในการปฏบิตัติามอํานาจหน้าที'ดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการจะมอบใหผู้ว้่าการ
เป็นผูป้ฏบิตักิารตามขอ้บงัคบัที'คณะกรรมการกาํหนดกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องแต่งตั ;งจากผู้มีความรู้ความสามารถ 
ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีหรอืสาขาอื'นที'เกี'ยวเนื'องกบัการวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกร รมการผูท้รงคุณวุฒ ิตอ้ง 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
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 ๔๖ 

(๔) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ไม่เคยไดร้บัโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที'สุด หรอืคําสั 'งที'ชอบดว้ยกฎหมาย
ใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที'ไดก้ระทาํโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นขา้ราชการการเมอืงหรอืดาํรงตําแหน่งทางการเมอืง 

(๗) ไม่เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของสถาบนั เวน้แต่ผูด้าํรงตําแหน่งผูว้่าการ 

(๘) ไม่มสีว่นไดเ้สยีในสญัญาหรอืในธุรกจิที'ทาํกบัสถาบนัไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
โดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื'อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจรติในบริษัท 
ที'ทาํสญัญาหรอืธุรกจิกบัสถาบนั 

 

มาตรา ๑๗  ประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิและที'ปรกึษาอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปี 

ในกรณีที'ประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืที'ปรกึษาพน้จากตําแหน่ง
ก่อนวาระ ให้ผู้ได้รบัแต่งตั ;งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที'เหลอือยู่
ของผูซ้ึ'งตนแทน 

ในกรณีที'รฐัมนตรแีต่งตั ;งกรรมการผูท้รงคุณวุฒหิรอืที'ปรกึษาเพิ'มขึ;นในระหว่างที'
กรรมการผูท้รงคุณวุฒหิรอืที'ปรกึษาซึ'งแต่งตั ;งไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บั
แต่งตั ;งให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒหิรอืที'ปรกึษาเพิ'มขึ;น อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากบัวาระที'เหลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒหิรอืที'ปรกึษาซึ'งไดแ้ต่งตั ;งไวแ้ลว้นั ;น 

ประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิและที'ปรกึษาซึ'งพน้จากตําแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัแต่งตั ;งอกีได ้

 

มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๗ ประธาน
กรรมการ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืที'ปรกึษาพน้จากตําแหน่ง เมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รฐัมนตรใีหอ้อก เพราะมคีวามประพฤตเิสื'อมเสยี 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ'งอย่างใดตามมาตรา ๑๖ 

 

มาตรา ๑๙  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชมุ
หรอืไม่อยู่ในที'ประชุม ใหท้ี'ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ'งเป็นประธานในที'ประชุม 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๗

มาตรา ๒๐  การประชุมของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ'งหนึ'งของจาํนวนกรรมการทั ;งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

การวนิิจฉยัชี;ขาดของที'ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ'งมเีสยีงหนึ'ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที'ประชุมออกเสยีงเพิ'มขึ;นอกีเสยีงหนึ'ง
เป็นเสยีงชี;ขาด 

 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการจะตั ;งคณะอนุกรรมการเพื'อปฏิบตัิการอย่างหนึ'ง
อย่างใดตามที'คณะกรรมการมอบหมายกไ็ด ้

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํ้ามาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒  ผูว้่าการตอ้งแต่งตั ;งจากผูม้คุีณวุฒทิางวทิยาศาสตรห์รอืเทคโนโลย ี

 

มาตรา ๒๓  ผูว้่าการ ตอ้ง 

(๑) มอีายุไม่เกนิหกสบิปี 

(๒) ทาํงานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา 

(๓) ไม่เป็นขา้ราชการประจํา ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ'น หรอืขา้ราชการการเมอืง
หรอืดาํรงตําแหน่งในทางการเมอืง รวมทั ;งสมาชกิสภาทอ้งถิ'น และผูบ้รหิารทอ้งถิ'น 

(๔) มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ (๑) (๓) (๔) (๕) หรอื (๘) 
 

มาตรา ๒๔  ผูว้่าการอยู่ในตําแหน่งคราวละหา้ปี 

ผูว้่าการซึ'งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตั ;งอกีได ้

 

มาตรา ๒๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๔ ผู้ว่าการ 
พน้จากตําแหน่ง เมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที' มีความประพฤติเสื'อมเสีย 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ'งอย่างใดตามมาตรา ๒๓ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๘ 

มาตรา ๒๖  ผูว้่าการมอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) บรหิารกจิการของสถาบนั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบาย 

ที'คณะกรรมการกาํหนด และบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งทุกตําแหน่ง 

(๒) รบัผดิชอบในการจดัการและดําเนินการของสถาบนั ตามที'คณะกรรมการ
มอบหมาย 

(๓) ติดต่อ แลกเปลี'ยนความรู้ และประสานงานการวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีบัหน่วยงานของรฐั องคก์าร สถาบนัหรอืบุคคลทั ;งภายในและต่างประเทศ 

(๔) สรา้งความนิยม และความเชื'อถอืใหแ้ก่สถาบนั รวมทั ;งจดัหาทุนจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื'อประโยชน์แก่การดาํเนินงานของสถาบนั 

(๕) บรรจุ แต่งตั ;ง ถอดถอน เลื'อน ลด หรือตัดเงินเดือน ตลอดจนลงโทษ
พนักงานและลูกจ้าง  ทั ;งนี; ตามขอ้บงัคบัที'คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าเป็นพนักงาน
ชั ;นรองผู้ว่าการ ผู้อํานวยการฝ่าย ที'ปรกึษา ผู้ชํานาญการ หรอืเทยีบเท่า ต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๖) วางระเบียบเกี'ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน โดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
ขอ้บงัคบัที'คณะกรรมการกาํหนด 

(๗) มอบหมายให้พนักงานปฏิบัติการแทนได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๗  ในกิจการที'เกี'ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของ
สถาบนั และเพื'อการนี; ผูว้่าการจะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้
แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที'คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๘  ให้ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที'ปรกึษา
และอนุกรรมการไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนตามที'คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๙  การค้นพบ การประดิษฐ์ และการปรบัปรุงในกรรมวธิ ีเครื'องมือ
และเครื'องจกัรที'บุคคลในสถาบนัเป็นผูก้ระทําขึ;นจากการปฏบิตังิานตามหน้าที' ตลอดจน
สทิธใินบรรดาสิ'งเหล่านี; ใหต้กเป็นทรพัยส์นิของสถาบนัทั ;งหมด  ทั ;งนี; ไม่กระทบกระทั 'ง
สทิธขิองบุคคลภายนอกตามนิตกิรรม ที'ไดท้าํไวก้บัสถาบนั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๙

หมวด ๓ 

การอุทธรณ์และการสงเคราะห ์

   
 

มาตรา ๓๐  พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิร้องทุกข์ และอุทธรณ์การลงโทษได ้
ตามขอ้บงัคบัที'คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๑  ให้สถาบันจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื'น 
เพื'อสวสัดิการของพนักงานและลูกจ้างและครอบครวัในกรณีพ้นจากตําแหน่ง ประสบ
อุบตัเิหตุ เจบ็ป่วย ตาย หรอืกรณีอื'นอนัควรแก่การสงเคราะห ์

การจดัใหม้กีองทุนสงเคราะหห์รอืการสงเคราะหอ์ื'นตามวรรคหนึ'ง การออกเงนิสมทบ
เขา้กองทุนสงเคราะห์ การกําหนดประเภทของผู้ซึ'งพงึได้รบัการสงเคราะห์จากกองทุน
สงเคราะห์ การจ่ายเงินสงเคราะห์และการจัดการกองทุนสงเคราะห์ ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัที'คณะกรรมการกาํหนดดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

หมวด ๔ 

การบญัชแีละการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๓๒  ให้สถาบนัวางและถือไว้ซึ'งระบบการบญัชทีี'เหมาะสมแก่กจิการ 
แยกตามประเภทงานส่วนที'สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรพัย ์
และหนี;สนิที'แสดงกจิการที'เป็นอยู่ตามความจรงิและตามที'ควร ตามประเภทงาน พรอ้มดว้ย
ขอ้ความอนัเป็นที'มาของรายการนั ;น ๆ และใหม้กีารตรวจสอบบญัชภีายในเป็นประจาํ 

 

มาตรา ๓๓  ให้สถาบันจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน  
สง่ผูส้อบบญัชภีายในหนึ'งรอ้ยยี'สบิวนันบัแต่วนัสิ;นปีบญัช ี

 

มาตรา ๓๔  ให้สํานักงานตรวจเงนิแผ่นดินเป็นผู้สอบบญัชีของสถาบัน และ 
ใหท้าํการตรวจสอบรบัรองบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของสถาบนัทุกรอบปี 

 

มาตรา ๓๕  ผูส้อบบญัชมีอีาํนาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐาน
ต่าง ๆ ของสถาบนั เพื'อการนี;ใหม้อีํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูว้่าการ 
พนกังานและลกูจา้งของสถาบนั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๐

มาตรา ๓๖  ให้ผู้สอบบญัชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงนิเสนอต่อ
คณะกรรมการภายในหนึ'งร้อยห้าสบิวนันับแต่วนัสิ;นปีบญัชเีพื'อคณะกรรมการเสนอต่อ
รฐัมนตร ี

ใหส้ถาบนัโฆษณารายงานประจําปีของปีที'สิ;นไปนั ;น แสดงบญัชงีบดุล บญัชทีําการ 
และบัญชีกําไรขาดทุนที'ผู้สอบบัญชีรบัรองว่าถูกต้องแล้วพร้อมทั ;งแสดงผลงานของ
สถาบนัในปีที'ล่วงมา และแผนงานที'จะจดัทาํในปีต่อไป ภายในหนึ'งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่
วนัสิ;นปีบญัช ี

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๗  ใหโ้อนบรรดาอํานาจหน้าที'ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรป์ระยุกต์
แห่งประเทศไทยตามพระราชบญัญตัสิถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรป์ระยุกต์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ไปเป็นของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญตันีิ; 

 

มาตรา ๓๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ หนี; รวมทั ;งพนักงานและลูกจ้าง
ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรป์ระยุกต์แห่งประเทศไทยตามพระราชบญัญตัสิถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรป์ระยุกตแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ ไปเป็นของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี;  โดยให้พนักงานและลูกจ้าง
ดงักล่าวดํารงตําแหน่งและได้รบัเงนิเดือนหรอืค่าจ้างตามตําแหน่งและอตัราเงนิเดือน 
หรอืค่าจา้งเดมิที'ดาํรงและไดร้บัอยู่ในวนัที'พระราชบญัญตันีิ;ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
และใหถ้อืว่าพนกังานและลกูจา้งที'โอนไปนั ;นมฐีานะและเวลาทาํงานตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๓๙  ใหค้ณะกรรมการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรป์ระยุกตแ์ห่งประเทศไทย 
ซึ'งดาํรงตําแหน่งอยู่ในวนัที'พระราชบญัญตันีิ;ประกาศในราชกจิจานุเบกษา อยู่ในตําแหน่ง
เพื'อดาํเนินงานไปจนกว่าจะตั ;งกรรมการขึ;นตามมาตรา ๑๓ 

 

มาตรา ๔๐  ให้ผู้ว่าการสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย  
ซึ'งดาํรงตําแหน่งอยู่ในวนัที'พระราชบญัญตันีิ;ประกาศในราชกจิจานุเบกษา อยู่ในตําแหน่ง
เพื'อดาํเนินงานไปจนกว่าจะตั ;งผูว้่าการขึ;นใหม่ และใหผู้ว้่าการดาํเนินการเพื'อใหร้ฐัมนตรี
แต่งตั ;งกรรมการตามมาตรา ๑๓ ขึ;น ซึ'งอย่างช้าต้องไม่ เกินเก้าสิบวันนับแต่วัน 
ที'พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๑

มาตรา ๔๑  ใหบ้รรดาขอ้บงัคบัที'ออกตามพระราชบญัญตัสิถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ'งใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที'พระราชบญัญตันีิ;ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษายังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที'ไม่ข ัดหรือแย้งกับบทบัญญัต ิ
ในพระราชบญัญตันีิ;จนกว่าจะมขีอ้บงัคบัที'ออกตามพระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกติย ์

รองนายกรฐัมนตร ี
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 ๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี; คอื เนื'องจากสถานการณ์
ดา้นการเพิ'มประชากรและความร่อยหรอในทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ มผีลกระทบ
กระเทือนต่อความมั 'นคงของประเทศและต่อคุณภาพชวีติของประชากร จําเป็นต้องใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในการเพิ'มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื'อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมและสิ'งแวดล้อมของประเทศ 
อย่างเหมาะสมและถูกต้องกับวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
แต่พระราชบญัญตัสิถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรป์ระยุกตแ์ห่งประเทศไทยที'ใชม้าตั ;งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
มีบทบัญญัติที'ไม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบนั สมควรปรบัปรุงกฎหมายดงักล่าว
เพื'อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกบัสถานภาพของสถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทย โดยกําหนดองค์ประกอบของกรรมการเสียใหม่ 
ตามรูปแบบที'จะทําให้มบีุคคลที'มคีวามรูค้วามสามารถในทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
หรอืสาขาวชิาอื'นที'เกี'ยวเนื'องกบัการวจิยัวทิยาศาสตรพ์ื;นฐานและวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์
เป็นกรรมการ กบัปรบัปรุงอํานาจหน้าที'ของสถาบนัให้สามารถบรหิารงานในลกัษณะ 
การจดัการธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประสทิธิภาพและสมัพันธ์กับ
วงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจ สิ'งแวดล้อม ตลอดจนสามารถให้บริการแก่ 
ผูล้งทุนทั ;งหลายที'รฐัและเอกชนใหค้วามสาํคญัได ้ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ;ขึ;น 

 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที'ของสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี; ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๑๘  ในพระราชบญัญตัิสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละการพลงังาน” เป็น “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี; คอื โดยที'พระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตั ;งสว่นราชการขึ;นใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ'งได้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและอํานาจหน้าที'ของ 

ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั ;นแล้ว  

                                                                                 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที' ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๓

และเนื'องจากพระราชบญัญัติดงักล่าวได้บญัญัติให้โอนอํานาจหน้าที'ของส่วนราชการ 
รฐัมนตรผีูด้าํรงตําแหน่งหรอืผูซ้ึ'งปฏบิตัหิน้าที'ในสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการใหม่ 
โดยให้มกีารแกไ้ขบทบญัญตัิต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอํานาจหน้าที'ที'โอนไปดว้ย  ฉะนั ;น 
เพื'ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที'ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื'อให้ผูเ้กี'ยวขอ้งมคีวามชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ต้องไปคน้หาในกฎหมายโอน
อํานาจหน้าที'ว่าตามกฎหมายใดได้มกีารโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตามกฎหมายนั ;นไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ให้มีการเปลี'ยนชื'อส่วนราชการ รฐัมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ'งปฏิบัติหน้าที'ของ 
สว่นราชการใหต้รงกบัการโอนอาํนาจหน้าที' และเพิ'มผูแ้ทนสว่นราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิจที'มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
รวมทั ;งตัดส่วนราชการเดิมที'มีการยุบ เลิกแล้ว  ซึ' ง เป็นการแก้ไขให้ตรงตาม
พระราชบญัญตัแิละพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี; 
 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๔ 

พระราชบญัญตั ิ

สภาวจิยัแหง่ชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๐๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที' ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เป็นปีที' ๑๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที'เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยสภาวจิยัแห่งชาต ิ

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ;นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะรฐัสภา ดงัต่อไปนี; 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี; เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๐๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี; ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิพระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๔๙๙ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอ้บงัคบัอื'นในสว่นที'มบีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันีิ; 
หรอืซึ'งขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันีิ; ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันีิ;แทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันีิ; 
“การวิจัย ” หมายความว่า การค้นคว้าสอบสวนและเสนอผลของงาน 

ทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรใ์นสาขาวชิาการตามพระราชบญัญตันีิ; และที'จดัตั ;งขึ;นใหม่
ตามพระราชบญัญตันีิ; 

“ผู้รบัมอบ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการบรหิารส่วนท้องถิ'น 
องคก์ารของรฐัหรอืบุคคลใด ๆ ซึ'งไดร้บัมอบหมายใหท้าํการวจิยั 

 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที' ๑๐๒/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑ พฤศจกิายน ๒๕๐๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๕

มาตรา ๕๒  ให้มีสภาวิจยัแห่งชาติประกอบด้วยนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน  
รองนายกรฐัมนตรเีป็นรองประธาน และกรรมการอื'น ๆ ซึ'งคณะรฐัมนตรจีะไดแ้ต่งตั ;งขึ;น 
ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตเิป็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธกิาร
เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวง และรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง เป็นที'ปรกึษา
สภาวจิยัแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๖๓  สภาวิจยัแห่งชาติมีหน้าที'เกี'ยวกับการวิจยัตามที'คณะรฐัมนตร ี
จะไดม้อบหมายและพจิารณาขอ้เสนอของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตเิกี'ยวกบั
การที'สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี; 
แล้วทําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี กับมีหน้าที'เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตร ี
ในกจิการเกี'ยวกบัการวจิยัตามที'นายกรฐัมนตรขีอใหพ้จิารณาดาํเนินการ 

 

มาตรา ๗๔  กรรมการสภาวจิยัแห่งชาติซึ'งคณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสามปี กรรมการที'พน้จากตําแหน่ง คณะรฐัมนตรอีาจแต่งตั ;งเป็นกรรมการอกีได ้

เมื'อได้มีการแต่งตั ;งกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติแล้ว และต่อมาคณะรฐัมนตร ี
ได้แต่งตั ;งกรรมการสภาวจิยัแห่งชาติขึ;นอกี ให้ผู้ได้รบัแต่งตั ;งนั ;นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบั
วาระที'เหลอือยู่ของกรรมการสภาวจิยัแห่งชาตซิึ'งไดร้บัแต่งตั ;งไวก่้อนแลว้ 

 

มาตรา ๘  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการสภาวจิยั
แห่งชาตพิน้จากตําแหน่ง เมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ไดร้บัโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที'สุดใหจ้ําคุก เวน้แต่คดคีวามผดิที'เป็น
ลหุโทษ หรอืความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

                                                                                 
๒ มาตรา ๕ แกไ้ขเพิ'มเติมโดยประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที' ๓๑๕ ลงวนัที' ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๓ มาตรา ๖ แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที' ๓๑๕ ลงวนัที' ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๗ แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยพระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิ(ฉบบัที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๖

กรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั ;งผู้อื'น 
เป็นกรรมการแทน กรรมการที'ไดร้บัแต่งตั ;งอยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการที'ตนแทน 

 

มาตรา ๙  ในการประชุมของสภาวจิยัแห่งชาติ ถ้าประธานไม่มาประชุมหรอื 
ไม่อยู่ในที'ประชุม ใหร้องประธานเป็นประธานในที'ประชุม 

ในกรณีที'ประธานและรองประธานไม่อาจมาประชุมได ้ใหก้รรมการที'นายกรฐัมนตรี
มอบหมายใหเ้ป็นประธาน เป็นประธานในที'ประชุม 

 

มาตรา ๑๐  ในการประชุมสภาวจิยัแห่งชาตทิุกคราว ต้องมกีรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ'งจํานวนของกรรมการทั ;งหมด และในจํานวนนี;ต้องมีประธานหรือ 
รองประธาน หรอืกรรมการที'นายกรฐัมนตรมีอบหมายใหเ้ป็นประธาน มาร่วมประชุมดว้ย 
จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

การวนิิจฉัยชี;ขาดของที'ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ'งใหม้เีสยีงหนึ'ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในหน้าที'ประชุมออกเสยีงเพิ'มขึ;น 
อกีเสยีงหนึ'งเป็นเสยีงชี;ขาด 

 

มาตรา ๑๑๕  ให้มีสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ และให้มีเลขาธกิาร
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคนหนึ'ง และรองเลขาธิการสองคน เลขาธิการมีหน้าที'
ควบคุมดแูลกจิการทั 'วไปซึ'งราชการของสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิและบงัคบั
บญัชาขา้ราชการในสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตมิหีน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) เสนอแนะแนวนโยบายและโครงการส่งเสรมิการวิจยัซึ'งเห็นสมควรเสนอ

คณะรฐัมนตรต่ีอสภาวจิยัแห่งชาต ิ

(๒) พิจารณาจดัตั ;งสาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ'มขึ;นจากที'ระบุไว้ในมาตรา ๑๗  
แลว้เสนอต่อสภาวจิยัแห่งชาต ิ

(๓) พิจารณาวิธีการหาทุนบํารุงการวิจยัและเสนอแนะต่อสภาวิจยัแห่งชาติ
เพื'อใหไ้ดม้าซึ'งทุนเพื'อการวจิยั 

(๔) เสนอรายงานประจาํปีเกี'ยวกบัผลงานการวจิยัต่อสภาวจิยัแห่งชาต ิ

(๕) สง่เสรมิและจดัใหม้กีารวจิยัและสถาบนัการวจิยั 

(๖) ประสานงานวจิยัของสาขาวชิาการต่าง ๆ 

                                                                                 
๕ มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๓๑๕ ลงวนัที' ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๗ 

(๗) สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัสว่นราชการและสว่นบุคคล 

(๘) จดัใหม้ทีะเบยีนนกัวจิยัและผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาการต่าง ๆ 

(๙) มอบหมายใหผู้ร้บัมอบปฏบิตักิารเฉพาะอย่างเกี'ยวกบัการวจิยั 

(๑๐) พจิารณาจดัตั ;งงบประมาณเกี'ยวกบัการวจิยั 

(๑๑) จดัสรรเงนิอุดหนุนและเงนิรางวลัเกี'ยวกบัการวจิยั 

(๑๒) ตดิต่อและสง่เสรมิการร่วมมอืกบัสถาบนัการวจิยัและนกัวจิยัในต่างประเทศ 

(๑๓) ปฏบิตัิการอื'นใดตามที'กฎหมายกําหนดใหเ้ป็นหน้าที'ของสภาวจิยัแห่งชาต ิ
หรอืสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๑๒๖  สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตอิาจมรีายไดเ้ป็นทุนเพื'อการวจิยั 
ดงัต่อไปนี; 

(๑) เงนิจากงบประมาณแผ่นดนิ 

(๒) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

(๓) เงนิผลประโยชน์ของสภาวจิยัแห่งชาต ิ

(๔) เงนิและทรพัยส์นิอย่างอื'นซึ'งมผีูอุ้ทศิใหแ้ก่สภาวจิยัแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๑๓๗  ให้มีกรรมการบรหิารคณะหนึ'งประกอบด้วยประธานกรรมการ
สาขาวิชาการทุกสาขา เลขาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 
และบุคคลอื'นไม่เกินห้าคนซึ'งคณะรฐัมนตรแีต่งตั ;ง เป็นกรรมการ มีอํานาจและหน้าที'
ตามที'สภาวิจัยแห่งชาติจะได้มอบหมาย และกํากับการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาตติามมาตรา ๑๑ วรรคสอง 

ใหค้ณะกรรมการบรหิารเลอืกกรรมการคนหนึ'งเป็นประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี ประธานกรรมการที'พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั
เลอืกอกีได ้

ใหค้ณะกรรมการบรหิารที'พน้จากตําแหน่งตามวาระ ปฏบิตัหิน้าที'ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมกีารแต่งตั ;งใหม่ 

 

                                                                                 
๖ มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๓๑๕ ลงวนัที' ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๗ มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๓๑๕ ลงวนัที' ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๘

มาตรา ๑๔๘  กรรมการบรหิารซึ'งคณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 

เมื'อได้มีการแต่งตั ;งกรรมการบริหารแล้ว และต่อมาคณะรฐัมนตรีได้แต่งตั ;ง
กรรมการบรหิารขึ;นอกี ให้ผู้ได้รบัแต่งตั ;งนั ;นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที'เหลอือยู่ของ
กรรมการบรหิารซึ'งไดร้บัแต่งตั ;งไวก่้อนแลว้ 

 

มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔  
ใหนํ้าบทบญัญตัใินมาตรา ๘ มาใชบ้งัคบัแก่กรรมการบรหิารโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๖  ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารโดยอนุโลม ในการประชุมใด ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที'ประชุม 
ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ'งเป็นประธานในที'ประชุมแทน 

 

มาตรา ๑๗  สภาวจิยัแห่งชาตมิสีาขาวชิาการ ดงัต่อไปนี; 
(๑) วทิยาศาสตรก์ายภาพและคณิตศาสตร ์

(๒) วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

(๓) วทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั 

(๔) เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา 

(๕) วศิวกรรมศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมวจิยั 

(๖) ปรชัญา 

(๗) นิตศิาสตร ์

(๘) รฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

(๙) เศรษฐศาสตร ์

(๑๐) สงัคมวทิยา 

การจดัตั ;งสาขาวชิาการขึ;นใหม่ ใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๑๘๙  คณะรฐัมนตรมีีอํานาจแต่งตั ;งคณะกรรมการสาขาวิชาการจาก
กรรมการสภาวจิยัแห่งชาตติามความเหมาะสม 

ใหค้ณะกรรมการสาขาวชิาการแต่ละสาขาคดัเลอืกประธานกรรมการหนึ'งคน 

 

                                                                                 
๘ มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยพระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิ(ฉบบัที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๙ มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยพระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิ(ฉบบัที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๙ 

มาตรา ๑๙๑๐  ประธานกรรมการและกรรมการสาขาวชิาการอยู่ในตําแหน่งตาม
วาระของกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิ

ประธานกรรมการและกรรมการที'พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัแต่งตั ;งให้เป็น
กรรมการอกีได ้

 

มาตรา ๒๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๙  
ใหนํ้าบทบญัญตัใินมาตรา ๘ มาใชบ้งัคบัแก่ประธานกรรมการและกรรมการสาขาวชิาการ
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการสาขาวชิาการโดยอนุโลม ในการประชุมใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน 
ที'ประชุม ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ'งเป็นประธานในที'ประชุมแทน 

 

มาตรา ๒๒  สภาวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
สาขาวชิาการ อาจตั ;งอนุกรรมการ เพื'อพจิารณาและเสนอความคดิเหน็ในขอ้หนึ'งขอ้ใด
อันอยู่ในอํานาจและหน้าที'ของตน และอาจเชิญบุคคลหนึ'งบุคคลใดมาชี;แจงหรือ 
ใหค้วามคดิเหน็หรอืคาํแนะนําในกจิการอนัอยู่ในอาํนาจและหน้าที'ตามแต่จะเหน็สมควร 

 

มาตรา ๒๓๑๑  ในกรณีที'สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติมอบหมายให้
ผู้รบัมอบปฏิบัติการใด ๆ สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติจะโอนเงินไปตั ;งจ่าย 
ทางผู้รบัมอบเช่นว่านั ;นเพื'อใช้จ่ายตามรายการที'อนุมตัิในงบประมาณของสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาตกิไ็ด ้

 

มาตรา ๒๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ; 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ส.  ธนะรชัต ์

นายกรฐัมนตร ี

                                                                                 
๑๐ มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยพระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิ(ฉบบัที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๑ มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพิ'มเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๓๑๕ ลงวนัที' ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี; คอื โดยที'ความเจรญิก้าวหน้า 
ของโลกในปัจจุบนันี; ย่อมอาศยัการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์เป็นมูลฐาน 
งานทุกอย่างจงึจะววิฒันาการไปในทางก้าวหน้าด้วยความมั 'นคง จึงสมควรปรบัปรุง 
ใหส้ภาวจิยัแห่งชาตมิอีาํนาจหน้าที'เหมาะสมแก่รปูงานในปัจจุบนัและมปีระสทิธภิาพยิ'งขึ;น 

 

พระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิ(ฉบบัที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗๑๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี; ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี; คอื เพื'อกําหนดหน้าที'ของ
สภาวจิยัแห่งชาติและสํานักงานสภาวิจยัแห่งชาติให้เหมาะสมยิ'งขึ;น  จงึจําต้องแก้ไข
พระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ เสยีใหม่ 
 

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๓๑๕ ลงวนัที' ๑๓ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๕๑๓ 

 

โดยที'ประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที' ๒๑๖ ลงวนัที' ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ไดบ้ญัญตัใิหส้าํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิเป็นสว่นราชการในสาํนักนายกรฐัมนตร ี
และประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๒๑๗ ลงวนัที' ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดบ้ญัญตัิ
ให้ โอนบรรดาอํานาจหน้าที' เกี'ยวกับราชการของสํานักงานสภาวิจัยแห่ งชาต ิ 
สาํนักนายกรฐัมนตร ีและบรรดาอํานาจหน้าที'ของเจา้หน้าที'สาํนักงานสภาวจิยัแห่งชาต ิ
สาํนักนายกรฐัมนตร ีไปเป็นของสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิสาํนักนายกรฐัมนตร ี
หรือของเจ้าหน้าที'สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี 
แต่เนื'องจากกฎหมายว่าด้วยสภาวจิยัแห่งชาติไดบ้ญัญตัิถงึสํานักงานสภาวจิยัแห่งชาต ิ
ไวด้ว้ย สมควรแกไ้ขเพิ'มเติมกฎหมายดงักล่าวให้สอดคล้องกบัประกาศของคณะปฏวิตัิ
ทั ;งสองฉบบันั ;น 

 

ขอ้ ๖  ประกาศของคณะปฏวิตัิฉบบันี;ให้ใช้บงัคบัตั ;งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

                                                                                 
๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที' ๘๘/หน้า ๖๑๖/๑๕ กนัยายน ๒๕๐๗ 
๑๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที' ๑๙๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๔๗/๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๑

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั ;งสาขาวชิาการในสภาวจิยัแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที' ๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที' ๕๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที'เป็นการสมควรจดัตั ;งสาขาวชิาการเพิ'มขึ;นในสภาวจิยัแห่งชาต ิ

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ซึ'งแก้ไขเพิ'มเติมโดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบับที' ๕) 
พุทธศกัราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติสภาวจิยัแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๒ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ;นไว ้ดงัต่อไปนี; 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี;เรยีกว่า “พระราชกฤษฎีกาจดัตั ;งสาขาวชิาการ 
ในสภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

มาตรา ๒๑๔  พระราชกฤษฎีกานี;ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหส้ภาวจิยัแห่งชาตมิสีาขาวชิาการขึ;นใหม่ดงันี; 
(๑) เทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร ์

(๒) การศกึษา 

 

                                                                                 
๑๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที' ๒๑ ก/หน้า ๑/๑๙ มถุินายน ๒๕๔๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๒

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิ'งแวดลอ้ม
รกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี; 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี; คือ เนื'องจากปัจจุบัน 
ไดม้กีารพฒันาวชิาการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร ์และดา้นการศกึษา
ไปอย่างรวดเรว็ ซึ'งมคีวามสาํคญัอย่างยิ'งในการพฒันาประเทศ  ดงันั ;น จงึสมควรจดัตั ;ง
สาขาวิชาการดังกล่าวเพิ'มขึ;นในสภาวิจัยแห่งชาติ เพื'อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และโดยที'มาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติ
สภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ บญัญตัวิ่า การจดัตั ;งสาขาวชิาการขึ;นใหม่ ใหก้ระทําโดย
พระราชกฤษฎกีา  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี; 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๔ 

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการเปิดเผยขอ้มลูวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) 
พ.ศ. ๒๕๕๕๑๕ 

   
 

เพื'อให้การปฏบิตัิเรื'องการเปิดเผยขอ้มูลวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ
(ระบบ NRPM) เป็นไปโดยเรยีบรอ้ย อาศยัระเบยีบสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ
ว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จงึเหน็สมควรออกหลกัเกณฑด์งันี; 

 

ขอ้ ๑  ขอ้มูลข่าวสารในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) ที'บุคคล
ทั 'วไปจะดูหรอืสบืคน้ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตวิ่าดว้ย
การเปิดเผยขอ้มลูวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ข้อ ๒  บุคคลทั 'วไปสามารถเข้าดูหรือสืบค้นข้อมูลวิจัยในระบบ NRPM  
ทางอนิเทอรเ์น็ตที'เวบ็ไซต ์http://nrpm.nrct.go.th 

 

ขอ้ ๓  บุคคลทั 'วไปผู้ประสงค์จะขอถ่ายสําเนาขอ้มูลข่าวสารที'เปิดเผยได้ตาม
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลวิจยัในระบบ
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังระบุในข้อ ๑ ให้ยื'นคําขอ 
เป็นหนงัสอืต่อสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตใินวนัและเวลาราชการ 

 

ข้อ ๔  ให้เจ้าหน้าที'สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ'งได้รบัหนังสือ 
รอ้งขอ ตรวจสอบตามระเบยีบสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตวิ่าดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มูลวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕ และในกรณีที'
ขอ้มลูขา่วสารสามารถเปิดเผยไดต้ามที'ระบุในระเบยีบใหด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี; 

(๑) ใหนํ้าเสนอผูบ้รหิารหรอืผูท้ี'ไดร้บัมอบหมายหน้าที'พจิารณา 

(๒) ในกรณีที'ผูบ้รหิารหรอืผูท้ี'ไดร้บัมอบหมายหน้าที'มคีําสั 'งอนุญาตตามคําขอ 
ให้เจ้าหน้าที'จดัทําสําเนาหรอืสําเนาที'มคีํารบัรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที'มผีู้ยื'นขอ
ภายในวันทําการนั ;น ถ้าไม่อาจดําเนินการภายในวันทําการนั ;น ให้แจ้งกําหนดวัน 
และเวลาเพื'อให้ผู้ยื'นคําขอมารบัแต่ต้องไม่เกินสบิห้าวนัทําการนับจากวนัที'ได้รบัแจ้ง 
และในกรณีจาํเป็นสามารถขยายระยะเวลาออกไปอกีสบิหา้วนัทาํการ 

                                                                                 

๑๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๗๔ ง/หน้า ๓๖/๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๕

(๓) การจัดทําสําเนาที'มีคํารบัรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๔ (๒)  
ให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ;นไป ซึ'งรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั ;นเป็นผู้ร ับรอง  
โดยลงลายมอืชื'อ พรอ้มทั ;งชื'อตวั ชื'อสกุล และตําแหน่ง ตลอดจนวนัเดอืนปี ใหช้ดัเจน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ'ง เจ้าหน้าที'อาจพิจารณาส่งสําเนาข้อมูล
ข่าวสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัได้ แต่การส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารโดยวิธีนี; 
ผู้ยื'นคําขอต้องชําระค่าธรรมเนียมการทําสําเนาหรือการรบัรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร  
และค่าสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัไวแ้ลว้ จงึจะดาํเนินการใหไ้ด ้

(๔) ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรบัรองสําเนาขอ้มูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ เรื'อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนา 
และการรบัรองสาํเนาขอ้มลูขา่วสาร ณ วนัที' ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 

ข้อ ๕  ในกรณีที'ข้อมูลข่าวสารไม่ต้องการเปิดเผยตามที'ระบุในระเบียบนี;  
ผูย้ ื'นคําขอสามารถใช้สทิธิ tตามพระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารพิจารณาขอ้เทจ็จรงิ
เพื'อวนิิจฉยัสั 'งการต่อไป 

 

ขอ้ ๖  แนวทางปฏบิตัเิกี'ยวกบัขอ้มลูขา่วสารในระบบ NRPM 

ให้ผูท้ี'เกี'ยวขอ้งกบัขอ้มูลวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาติ (ระบบ NRPM) 
ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิที'ทําห น้าที'ประเมินข้อเสนอการวิจัย  เจ้าห น้าที'สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติและเจ้าหน้าที'หน่วยงานภาครฐัหรอืนักวจิยัที'เป็นเจ้าของ
ขอ้มลูวจิยั ถอืปฏบิตัดิงัต่อไปนี; 

(๑) โครงการวิจัยที'ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องรายงานความก้าวหน้า 
ในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) ในกรณีที'หน่วยงานเจา้ของขอ้มูลวจิยั
หรอืนักวจิยัพจิารณาเหน็ว่าจะขอจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปัญญาหลงัเสรจ็สิ;นงานวจิยั 
ให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าพอสังเขปแต่พอเพียงที'จะให้ทราบระดับของ
ความกา้วหน้าของโครงการ 

(๒) เมื'อดําเนินการงานวจิยัแล้วเสรจ็ หน่วยงานเจา้ของขอ้มูลวจิยัต้องส่งมอบ
รายงานฉบับสมบูรณ์หรือบทสรุปผู้บริหาร หรือบทคัดย่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
ไวใ้นระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) 

(๓) งานวจิยัที'หน่วยงานเจา้ของขอ้มูลวจิยัหรอืนักวจิยัมคีวามประสงคจ์ะนําไป
จดทะเบียนหรอืจดแจ้งทรพัย์สนิทางปัญญา หน่วยงานเจ้าของข้อมูลวิจยัหรอืนักวจิยั 
ตอ้งแจง้สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตวิ่าอยู่ระหว่างนําผลงานวจิยัไปยื'นจดทะเบยีน



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๖

หรือจดแจ้งทรพัย์สินทางปัญญา และเมื'อยื'นคําขอจดทะเบียนหรือจดแจ้งทรพัย์สิน 
ทางปัญญาแลว้ใหส้ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ หรอืบทสรุปผูบ้รหิาร หรอืบทคดัย่อในรปูแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ไวใ้นระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) ต่อไป 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที'ทําหน้าที'ประเมินข้อเสนอการวิจัยจะต้องกระทําหน้าที' 
ด้วยความรอบคอบและให้คํามั 'นว่าจะระมดัระวงัไม่ให้ข้อเสนอการวิจยัรั 'วไหล รวมทั ;ง 
ตอ้งไม่คดัลอกหรอืเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารต่อบุคคลอื'น 

(๕) เจา้หน้าที'สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตจิะต้องปฏบิตัติามระเบยีบ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลวิจยัในระบบบริหาร
งานวิจยัแห่งชาติ (ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕ และกระทําหน้าที'ด้วยความรอบคอบ 
และให้คํามั 'นว่าจะระมัดระวงัเพื'อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานภาครฐัที'เป็น
เจา้ของขอ้มลูวจิยั 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ทุธพิร  จติตม์ติรภาพ 

เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๗ 

ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการอนุญาตใหน้กัวจิยัชาวต่างประเทศเขา้มาทาํการวจิยัในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

โดยที'เป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบสภาวจิยัแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาต 
ใหน้ักวจิยัชาวต่างประเทศเขา้มาทําการวจิยัในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เหมาะสม
และรดักุมยิ'งขึ;นอาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ (๑๒) และ (๑๓) 
ประกอบกับมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แก้ไข
เพิ'มเติมโดยพระราชบญัญัติสภาวิจยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และประกาศคณะปฏิวตั ิ
ฉบบัที' ๓๑๕ ลงวนัที' ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาต ิ
จงึวางระเบยีบขึ;นไว ้ดงัต่อไปนี; 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี; เรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาต 
ใหน้กัวจิยัชาวต่างประเทศเขา้มาทาํการวจิยัในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

ข้อ ๒ ๑๖  ระเบียบฉบับนี; ให้มีผลบังคับ ใช้ตั ;งแ ต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัย 
ชาวต่างประเทศเขา้มาทาํการวจิยัในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 

ขอ้ ๔  การอนุญาตใหน้กัวจิยัชาวต่างประเทศเขา้มาทําการวจิยัในประเทศไทย
ตามระเบยีบนี;จะตอ้งเป็นไปเพื'อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี; 

(๑) เพื'อสนับสนุนใหน้กัวจิยัไทยและนักวจิยัชาวต่างประเทศทําการวจิยัร่วมกนั
โดยใกล้ชิดยิ'งขึ;น และมีโอกาสแลกเปลี'ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี'ยวชาญ 
ทางวชิาการ 

(๒) เพื'อเป็นการส่งเสริมการวิจัยในประเทศไทยให้กว้างขวาง เกิดผลงาน 
ที'ประเทศไทยจะนําไปใชใ้นการพฒันาประเทศใหก้า้วหน้ายิ'งขึ;น 

(๓) เพื'อความมั 'นคงของประเทศไทยทั ;งทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

(๔) เพื'อกํากบัดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ที'ประเทศไทย
ควรจะไดร้บั 

 
                                                                                 

๑๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๘๘ ง/หน้า ๒๔/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๘

ขอ้ ๕  ในระเบยีบนี; 
“การวิจยั” หมายถึง การศึกษาค้นคว้า สํารวจ ขุดค้น วเิคราะห์ หรือทดลอง  

ไม่เพียงแต่เพื'อให้ได้ข้อเท็จจริงและความรู้ใหม่ เพื'อนําไปตั ;งกฎ ทฤษฎี หรือเพื'อหา
แนวทางในการปฏบิตัเิท่านั ;น แต่เพื'อใหไ้ดม้าซึ'งความรูท้ี'ลุ่มลกึหรอืเทคโนโลยทีี'กา้วหน้า
ในสิ'งที'วจิยันั ;นดว้ย 

“สาํนกังาน” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

“นักวิจัยไทย” หมายถึง นักวิจัยสัญชาติไทยที'ร่วมทําการวิจัยกับนักวิจัย 
ชาวต่างประเทศ อาจารยม์หาวทิยาลยัที'ใหค้าํปรกึษา นักวชิาการ และหรอืเจา้หน้าที'ของ
หน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งที'ไดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานใหร่้วมทาํการวจิยัหรอืใหค้วามร่วมมอื
แก่นกัวจิยัชาวต่างประเทศ 

“นักวจิยัชาวต่างประเทศ” หมายถึง นักวจิยัที'ไม่มสีญัชาตไิทย ซึ'งมภีูมลิําเนา
ถาวรอยู่ในต่างประเทศหรอืในประเทศไทย และประสงค์จะทําการวจิยัในประเทศไทย 
เป็นรายบุคคลหรอืเป็นคณะ 

 

ขอ้ ๖  ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตริกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี; 
และใหม้อีํานาจออกประกาศและขอ้กาํหนดสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิว่าดว้ย
วธิปีฏบิตัทิี'เกี'ยวขอ้ง โดยไม่ขดัหรอืแยง้ต่อระเบยีบนี; 

ในกรณีที'มปัีญหาการตีความเกี'ยวกบัการปฏบิตัิตามระเบียบนี; หรอืมีปัญหา
เกี'ยวกบัวธิกีารปฏิบตัิซึ'งมไิด้กําหนดไวใ้นระเบียบนี; ให้คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยั
แห่งชาตมิอีาํนาจวนิิจฉยัชี;ขาด 

 

หมวด ๑ 

บททั 'วไป 

   
 

ขอ้ ๗  การวจิยัตามที'กําหนดในระเบยีบนี;ต้องประกอบดว้ยลกัษณะใดลกัษณะหนึ'ง 
หรอืหลายลกัษณะ ดงัต่อไปนี; 

(๑) เป็นการวิจัยเพื'อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย มิใช่เพื'อประโยชน์ของ 
ฝ่ายผูท้าํการวจิยัเท่านั ;น 

(๒) เป็นการวจิยัตามหลกัสตูรของการศกึษาขั ;นปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก 
หรอืหลงัปรญิญาเอกของนกัศกึษาชาวต่างประเทศ 

(๓) เป็นการวจิยัตามโครงการความร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืระหว่างรฐับาล 
หรอืสถาบนัต่างประเทศกบัรฐับาลหรอืสถาบนัในประเทศไทย 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๙ 

ขอ้ ๘  นกัวจิยัชาวต่างประเทศแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดงัต่อไปนี; 
ประเภทที'หนึ'ง คอื นักวจิยัชาวต่างประเทศที'เขา้มาทําการวจิยัในประเทศไทย

ภายใตโ้ครงการความช่วยเหลอืหรอืโครงการความร่วมมอืกบัรฐับาลไทย 

ประเภทที'สอง คอื นักวจิยัชาวต่างประเทศที'เขา้มาทําการวจิยัในประเทศไทย
ตามโครงการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานของรฐับาลไทยกบัหน่วยงานต่างประเทศ 
โดยมหีนงัสอืรบัรองพรอ้มทั ;งมบีนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืร่วมกนัจากหน่วยงานนั ;น 

ในกรณีที'มีนักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทําวิจัยในประเทศไทย ภายใต้
โครงการวิจัยของหน่วยงานของรฐับาลหรือสถาบันการศึกษาของรฐัในประเทศไทย 
จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากหน่วยงานหรอืสถาบนัการศกึษานั ;นดว้ย 

ประเภทที'สาม คอื นักวจิยัชาวต่างประเทศที'เขา้มาทําการวจิยัในประเทศไทย
ตามหลกัสตูรของการศกึษาขั ;นปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอกหรอืหลงัปรญิญาเอก
ของมหาวทิยาลยัต่างประเทศ� 

ประเภทที'สี' คือ นักวิจยัชาวต่างประเทศที'เข้ามาทําการวิจยัในประเทศไทย  
และมคุีณสมบตัแิตกต่างจากที'กาํหนดไวใ้นประเภทที'หนึ'ง สอง และสาม 

 

ขอ้ ๙  การวจิยัของนกัวจิยัชาวต่างประเทศจะตอ้งมนีกัวจิยัไทยร่วมทาํการวจิยั
หรอืเป็นที'ปรกึษา แต่นักวจิยัชาวต่างประเทศอาจจะขอทําการวจิยัฝ่ายเดยีวกไ็ด ้ ทั ;งนี; 
ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของสาํนกังานและหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง 

 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที'มีค่าใช้จ่ายเกี'ยวกับการวิจัยในประเทศไทย นักวิจัย 
ชาวต่างประเทศจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว ดงันี; 

นกัวจิยัชาวต่างประเทศประเภทที'หนึ'ง จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทั ;งหมด 

นักวิจยัชาวต่างประเทศประเภทที'สอง จะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน 
หรอืทั ;งหมด ตามที'กาํหนดในขอ้ตกลงความร่วมมอื 

นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที'สาม และ สี' จะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั ;งหมดรวมตลอดทั ;งค่าตอบแทนสําหรับนักวิจัยไทย ค่าใช้บริการห้องทดลองของ
หน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง และค่าใชจ้่ายในการจา้งผูช้่วยในการวจิยั (ถ้าม)ี เวน้แต่ในกรณีที' 
มหีน่วยงานไทยรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายแทน 

 
                                                                                 

� มหาวิทยาลยัหรอืสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ที'เปิดรบันักศึกษาต่างชาต ิ
มาศกึษาและต้องทําวจิยัตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ต้องส่งรายชื'อนักศกึษาและโครงร่างวทิยานิพนธ์
ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติรบัทราบ พร้อมทั ;งต้องดูแลการวิจยัของนักศึกษาต่างชาต ิ
ไม่ ให้ เกิดผลกระทบด้านลบและเกิดความเสียหายต่อประเทศไทย  ทั ;งนี;  ให้หมายรวมถึง 
สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาดว้ย 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๐

ข้อ ๑๑  ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาติเป็นผู้กําหนดค่าประกนัการส่งรายงานการวจิยั
ฉบบัสมบรูณ์ 

 

ขอ้ ๑๒  นกัวจิยัชาวต่างประเทศรายใดที'ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบนี; หรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามวตัถุประสงค์ ตลอดจนแผนการวิจยัตามที'ระบุไว้ในโครงการ สํานักงานสงวนไว ้
ซึ'งสทิธทิี'จะระงบัการอนุญาตใหท้าํการวจิยัในประเทศไทยต่อไป 

ในกรณี ที' นั กวิจัยช าว ต่ างป ระเท ศมีพ ฤติการณ์ ที' อาจจะเป็ นภัย ต่ อ
ทรพัยากรธรรมชาต ิสิ'งแวดลอ้ม สงัคม หรอืความมั 'นคงของประเทศไทย สาํนกังานสงวนไว้
ซึ'งสทิธทิี'จะระงบัการอนุญาตใหท้าํการวจิยัในประเทศไทยต่อไป 

 

หมวด ๒ 

การขออนุญาตเขา้มาทาํการวจิยัในประเทศไทย 

   
 

ข้อ ๑๓  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศติดต่อขอระเบียบว่าด้วยการอนุญาต 
ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจัยในประเทศไทยและแบบคําขออนุญาต 
ทาํการวจิยั (NRCT-01) จากสาํนกังาน 

 

ขอ้ ๑๔  ในส่วนของนักวจิยัชาวต่างประเทศประเภทที'หนึ'ง ให้หน่วยงานไทย 
ที'เป็นเจา้ของโครงการร่วม แจง้ขอ้มลูเกี'ยวกบันักวจิยัชาวต่างประเทศตามแบบ นต/1 ให้
สาํนกังานทราบภายใน ๑๕ วนั นบัจากวนัเริ'มทาํการวจิยั 

ให้นักวิจยัชาวต่างประเทศประเภทที'สอง สาม และสี' ส่งเอกสารดังต่อไปนี;  
ต่อสํานักงาน เพื'อขออนุญาตล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วนั ก่อนวันที'จะเริ'ม 
ทาํการวจิยั 

(๑) คาํขออนุญาตทาํการวจิยั 

(๒) หนงัสอืรบัรอง 

 

ขอ้ ๑๕  ในกรณีที'นักวจิยัชาวต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยขณะที'ยื'นคําขอ
อนุญาตทําการวิจัย จะต้องไม่เริ'มทําการวิจัยจนกว่าจะได้รับหนังสืออนุญาตจาก
สาํนกังาน 

 

ข้อ ๑๖  เมื'อสํานักงานอนุญาตให้นักวจิยัชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั 
ในประเทศไทยได้แล้ว ให้นําหนังสอือนุญาตไปขอรบัการตรวจลงตรา (Visa) ประเภท 
คนอยู่ชั 'วคราว (Non - immigrant) เพื'อเข้าประเทศไทย ณ สถานเอกอคัรราชทูตหรือ
สถานกงสลุไทย 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๑ 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที'นักวิจัยชาวต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยขณะที'ได้รับ
หนงัสอือนุญาตใหไ้ปรายงานตวัดว้ยตนเองต่อสาํนักงานหรอืผ่านทางอนิเตอรเ์นตภายใน 
๗ วนั นับตั ;งแต่วนัที'ได้รบัหนังสอืแจ้งอนุญาต เพื'อลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-02) 
และรบับัตรประจําตัวนักวิจยัชาวต่างประเทศ และหนังสือรายงานตัวของสํานักงาน 
ถงึนกัวจิยัไทยและ/หรอืหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง ตามที'สาํนกังานกาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การรายงานตวัและการชาํระค่าประกนัการสง่รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

   
 

ขอ้ ๑๘  ให้นักวิจยัชาวต่างประเทศรายงานตัวด้วยตนเองต่อสํานักงานหรือ 
ผ่านทางอินเตอร์เนตภายใน ๗ วนั นับตั ;งแต่วนัที'เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือ 
วันที'ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาต เพื'อดําเนินการลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-02)  
รับบัตรประจําตัวนักวิจัยชาวต่างประเทศและรับหนังสือรายงานตัวของสํานักงาน 
ถงึนกัวจิยัไทย และหรอืหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง 

 

ขอ้ ๑๙  นักวิจยัชาวต่างประเทศประเภทที'สามและสี' จะต้องชําระค่าประกนั 
การสง่รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ จาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ โครงการ 

สํานักงานจะคืนค่าประกนัการส่งรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ให้แก่นักวิจยั 
ชาวต่างประเทศเมื'อไดร้บัรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์แลว้ 

 

ขอ้ ๒๐  ให้นักวจิยัชาวต่างประเทศรายงานตวัต่อนักวจิยัไทยหรอืหน่วยงาน 
ที'เกี'ยวขอ้งก่อนที'จะเริ'มดาํเนินการวจิยั 

 

หมวด ๔ 

การวจิยัในประเทศไทย 

   
 

ขอ้ ๒๑  ให้นักวจิยัชาวต่างประเทศทําการวจิยัตามแผนการวจิยัที'ได้เสนอไว ้
และปฏบิตัติามระเบยีบของสาํนกังานและระเบยีบของหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง 

 

ขอ้ ๒๒  ในกรณีที'นกัวจิยัชาวต่างประเทศมคีวามจาํเป็นตอ้งเปลี'ยนแผนการวจิยั 
ใหแ้จง้สาํนกังานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั ตามหลกัเกณฑท์ี'สาํนกังานกาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๒

ข้อ ๒๓   ในระหว่างการวิจัย  ให้นักวิจัยชาวต่ างประเทศส่งรายงาน
ความก้าวหน้า (เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-03 ให้สํานักงาน 
และนกัวจิยัไทย ตามระยะเวลาที'สาํนกังานกาํหนด 

 

หมวด ๕ 

การขออนุญาตขยายเวลาการวจิยั 

   
 

ข้อ ๒๔  ให้นักวิจยัชาวต่างประเทศยื'นคําขออนุญาตขยายเวลาการวิจยัต่อ
สํานักงาน (ตามแบบ NRCT-04) ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั ก่อนจะสิ;นสุด
เวลาที'ไดร้บัอนุญาตใหท้าํการวจิยัในประเทศไทย 

การพจิารณาอนุญาตใหน้กัวจิยัชาวต่างประเทศขยายเวลาทําการวจิยั ใหอ้ยู่ใน
ดุลยพนิิจของสาํนกังานร่วมกบัหน่วยงานไทยที'เกี'ยวขอ้ง 

 

ข้อ ๒๕  ให้นักวิจยัชาวต่างประเทศเสนอรายงานสรุปผลการวิจัยที'ผ่านมา  
(เป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย) และแผนการวจิยัในช่วงที'ขอขยายเวลาต่อสาํนักงาน
ตามแบบ NRCT-04 เพื'อประกอบการขออนุญาตขยายเวลาการวจิยั 

 

หมวด ๖ 

การยุตกิารวจิยัในประเทศไทย 

   
 

ขอ้ ๒๖  เมื'อยุตกิารวจิยัในประเทศไทย ให้นักวจิยัชาวต่างประเทศส่งรายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-05  
ต่อสาํนกังานและนกัวจิยัไทยภายใน ๑ เดอืนนบัจากวนัที'ยุตกิารวจิยัในประเทศไทย 

 

ข้อ ๒๗  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศมอบตัวอย่างที'ศึกษาหรือเก็บมาได ้
ในระหว่างการวจิยั พร้อมกบัรายงานสรุปผลการดําเนินงานให้กบัสํานักงานและหรือ
หน่วยงานที'สาํนกังานเหน็ชอบ 

 

ข้อ ๒๘  ในกรณีที'นักวิจัยชาวต่างประเทศมีความจําเป็นต้องนําตัวอย่าง 
การวิจัยไปศึกษาทดลองในต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
หรอืหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งก่อนนําตวัอย่างการวจิยัออกจากประเทศไทย 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๓ 

ข้อ ๒๙  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(เป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-06 จาํนวน ๑ ชุด พรอ้มแผ่นบนัทกึ
ขอ้มลู (CD) ใหส้าํนกังานภายในระยะเวลา ๑ ปี นบัตั ;งแต่วนัที'ยุตกิารวจิยัในประเทศไทย 

ในกรณีที'จําเป็น นักวิจัยชาวต่างประเทศอาจขออนุญาตขยายเวลาการส่ง
รายงานดงักล่าวได ้ ทั ;งนี; รวมแลว้ไม่เกนิ ๒ ปี นบัตั ;งแต่วนัที'ยุตกิารวจิยัในประเทศไทย 

 

ข้อ ๓๐  นักวิจัยชาวต่างประเทศที'เคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาทําการวิจัย 
ในประเทศไทยต้องสง่รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ของโครงการครั ;งหลงัสุด ก่อนขออนุญาต
ทาํการวจิยัครั ;งใหม่ 

สํานักงานอาจอนุญาตให้นักวิจยัชาวต่างประเทศทําการวิจยัในประเทศไทย 
มากกว่าหนึ'งโครงการในคราวเดยีวกนั หากเหน็สมควร 

 

ข้อ ๓๑  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งสิ'งตีพิมพ์พร้อม CD ที'เกี'ยวข้องกับ 
การเผยแพร่ผลการวจิยัของโครงการที'ไดร้บัอนุญาตใหส้าํนกังานอย่างละ ๑ ชุด หลงัตพีมิพ์
ภายใน ๓ เดอืน 

 

ข้อ ๓๒  การไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในระเบียบนี; หรือผู้วิจยัไม่ปฏิบัติตาม
โครงการที'ได้รบัอนุญาต หรอืไม่ส่งรายงานการวจิยัหรอืเอกสารอื'น ๆ ภายในระยะเวลา 
ที'กาํหนด สาํนกังานอาจมคีาํสั 'งใหยุ้ตกิารวจิยั 

สํานักงานอาจระงบัการทําวจิยัในประเทศไทยหรอือาจพิจารณาระงบัการอยู่ 
ในประเทศไทยของนกัวจิยัชาวต่างประเทศโดยการประสานงานกบัหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ธรีะ  สตูะบุตร 

ประธานกรรมการบรหิารสภาวจิยัแหง่ชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๔
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 ๗๕ 
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 ๗๖ 
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 ๗๗
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 ๗๘
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 ๗๙
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 ๘๐
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 ๘๑

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๘๒
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 ๘๓
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 ๘๔ 
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 ๘๕
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 ๘๖
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 ๘๗
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 ๘๘

ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยทุนอุดหนุนการวจิยั 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ดว้ยเป็นการสมควรกาํหนดระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาตวิ่าดว้ยทุนอุดหนุนการวจิยัขึ;น 
อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๑) และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญตัสิภาวจิยั
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ'งแกไ้ขเพิ'มเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที' ๓๑๕ ลงวนัที' 
๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕ คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาต ิจงึวางระเบยีบไวด้งันี; 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี;เรยีกว่า “ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิว่าดว้ยทุนอุดหนุนการวจิยั 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

ขอ้ ๒๑๗  ระเบยีบนี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  บรรดาระเบยีบ ประกาศ และคําสั 'งอื'นใดในส่วนที'กําหนดไวแ้ล้วซึ'งขดั
หรอืแยง้กบัระเบยีบนี; ใหใ้ชร้ะเบยีบนี;แทน 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี; 
“คณะกรรมการบรหิาร” หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาต ิ

“สาํนกังาน” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

“เลขาธกิาร” หมายถงึ เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

“การวจิยั” หมายถึง การดําเนินการเพื'อการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ทดลอง
อย่างมรีะบบตามหลกัวชิาการ เพื'อคน้หาขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัการที'จะนําไปใชใ้นการตั ;งกฎ 
ทฤษฎ ีหรอืแนวทางการปฏบิตั ิโดยอาจเป็นการวจิยัพื;นฐาน (Basic Research) การวจิยั
ประยุกต์ (Applied Research) การวิจยัและพฒันา (R & D) การวิจยัธุรกิจ (Business 
Research) การวจิยัแบบบรูณาการ (Integrated Research) ตลอดจนการประดษิฐค์ดิคน้
และนวตักรรม 

“การวิจยัพื;นฐาน” หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ทางการสํารวจ  
ทางเอกสาร หรอืทางการทดลอง เพื'อหาความรูใ้หม่ ๆ เกี'ยวกบัสมมุตฐิานของปรากฏการณ์ 
และความจริงที'สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ โครงสร้าง 
                                                                                 

๑๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๔๑ ง/หน้า ๗/๑๙ มนีาคม ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๘๙ 

หรอืความสมัพนัธต่์าง ๆ หรอืการศกึษาค้นคว้าแนวคดิทฤษฎ ีการสรา้งสรรค์ การตคีวาม 
และการวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมความสมัพันธ์และการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในเชิง 
การประเมินค่าทางเหตุผล คุณประโยชน์และคุณค่า เพื'อทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎ ี 
และกฎต่าง ๆ หรอืเพื'อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ และเจตคตใิหม่ ๆ โดยไม่จําเป็นต้อง
มุ่งประโยชน์เฉพาะ 

“การวจิยัประยุกต์” หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้เพื'อหาความรูใ้หม่ ๆ การศกึษา
ค้นคว้าเพื'อนําความรู้เดิมหรอืความรู้จากการวจิยัพื;นฐานไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิ
และมวีตัถุประสงคเ์พื'อนําความรูน้ั ;นไปใชป้ระโยชน์อย่างใดอย่างหนึ'ง หรอืเป็นการนําเอา
ความรูแ้ละวธิกีารต่าง ๆ ที'ไดจ้ากการวจิยัขั ;นพื;นฐานมาประยุกตใ์ชอ้กีต่อหนึ'ง หรอืหาวธิี
ใหม่ ๆ เพื'อบรรลุเป้าหมายที'ไดร้ะบุไวแ้น่ชดัล่วงหน้า 

“การวจิยัและพฒันา” หมายถึง การศกึษาค้นควา้เพื'อดดัแปลงหรอืสร้างสรรค์
ความรูใ้หม่ขึ;นจากความรูเ้ดมิ โดยยงัอยู่ในกรอบความรูเ้ดมิ หรอืขยายกรอบของความรูเ้ดมิ 
ซึ'งอาจเป็นความรู้จากการวิจยัหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การประดิษฐ์
เพื'อให้เกิดผลิตผลใหม่ ๆ กระบวนการ ระบบและการให้บริการใหม่ ๆ หรือต่อยอด
ความคดิใหม่ ๆ 

“การวิจัยธุรกิจ” หมายถึง การวิจัยเพื' อหากระบวนการนําความรู้ไปใช ้
ในการตัดสนิใจหรอืดําเนินการทางธุรกิจ หรอืเป็นธุรกิจอนัเป็นการจดัการโดยความรู ้
เชงิวฒันธรรม กระบวนการที'มรีะบบและมวีตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูล การบนัทกึ
ขอ้มลูการวเิคราะหแ์ละการสงัเคราะหข์อ้มลู เพื'อช่วยในการตดัสนิใจทางธุรกจิ เพื'อใหไ้ดข้อ้มลู
ที'ถูกตอ้งเพื'อใชใ้นการตดัสนิใจอย่างมรีะบบและมวีตัถุประสงคท์ี'แน่นอน 

“การวจิยัแบบบูรณาการ” หมายถึง การวจิยัสหสาขาวชิาการขนาดใหญ่ระดบั
แผนงานวจิยัหรอืชุดโครงการวจิยั (Research Program) ที'มคีวามเชื'อมโยงหลายแผน
งานวจิยัย่อย (Research Sub - program) หรอืหลายโครงการวจิยั (Research Project) 
ที'สอดคลอ้ง สมัพนัธ ์สนับสนุนกนัหรอืครบวงจร นําไปสู่เป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัร่วมกนัเป็นหนึ'งเดยีว โดยมหีน่วยงานร่วมดําเนินการหลายหน่วยงาน เพื'อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen Center) 

“ข้อเสนอการวิจัย” หมายถึง เค้าโครงสาระสําคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ  
ของการวิจัย ซึ'งโดยทั 'วไปจัดทําขึ;นในระดับโครงการวิจัย (Research Project) หรือ
แผนงานวจิยัหรอืชุดโครงการวจิยั (Research Program) เพื'อขอรบัทุนตามความมุ่งหมาย
แห่งระเบยีบและขอ้กาํหนดของทุนนี; 
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“โครงการวิจยั” หมายถึง เค้าโครงสาระสําคญัในการศึกษาค้นคว้า วเิคราะห์
หรือทดลองอย่างมีระบบที'แน่นอน โดยมีรายละเอียดหัวข้อในการดําเนินงาน เช่น  
ชื'อเรื'อง ความสําคญัของปัญหา วตัถุประสงค์ ประโยชน์ที'คาดว่าจะได้รบั ระเบียบวิธ ี
การวจิยั งบประมาณค่าใชจ้่าย ระยะเวลาดาํเนินงาน หน่วยงานที'รบัผดิชอบ เป็นตน้ 

“แผนงานวจิยั” หมายถงึ การวจิยัขนาดใหญ่ ที'มคีวามเชื'อมโยงกนัหลายแผน
งานวจิยัย่อย (Research Sub - programs) หรอืหลายโครงการวจิยั (Research Projects) 
ที'สอดคลอ้ง สมัพนัธ ์สนับสนุนกนัเป็นสหสาขาวชิาการหรอืครบวงจร นําไปสู่เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการวิจยัร่วมกันเป็นหนึ'งเดียว โดยมีหน่วยงานร่วมดําเนินการ 
หลายหน่วยงาน เพื'อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศ 

“หวัหน้าโครงการวจิยั” หมายถึง ผู้รบัผิดชอบหลกัในข้อเสนอการวจิยัที'เป็น
โครงการวจิยั 

“ผู้อํานวยการแผนงานวิจยั” หมายถึง ผู้รบัผิดชอบหลกัในข้อเสนอการวิจัย 
ที'เป็นแผนงานวจิยั 

 

ขอ้ ๕  สาํนกังานมทีุนอุดหนุนการวจิยัประเภทต่าง ๆ ดงันี; 
(๑) ทุนอุดหนุนการวจิยัประเภทโครงการวจิยั เป็นทุนอุดหนุนการวจิยัเพื'อการวจิยั

พื;นฐาน การวิจยัประยุกต์ การวิจยัและพัฒนา การวิจยัต่อยอดและขยายผล รวมทั ;ง 
การประดษิฐค์ดิคน้ และนวตักรรม 

(๒) ทุนอุดหนุนการวจิยัประเภทแผนงานวจิยั เป็นทุนอุดหนุนการวจิยัเพื'อนํา
ผลการวจิยัและพฒันาไปใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณชน เชงิพาณิชย ์เชงินโยบาย และแกไ้ข
ปัญหาที'สาํคญัหรอืสรา้งเสรมิความสาํเรจ็เชงิรุกที'จะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศโดยตรง 

(๓) ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ  
เป็นทุนอุดหนุนการวิจยัเพื'อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและการวิจัยด้านการวิจัย
พื;นฐาน การวจิยัประยุกต์ การวจิยัและพฒันา รวมทั ;งการประดษิฐค์ดิคน้ และนวตักรรม
ร่วมกบัต่างประเทศ เพื'อเสรมิสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื สนบัสนุนการเขา้ถงึทรพัยากร 
เทคโนโลย ีและองคค์วามรูจ้ากต่างประเทศ เป็นทางลดัในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
และการวจิยัเพื'อการพฒันาประเทศอย่างยั 'งยนื 

(๔) ทุนอุดหนุนการวจิยัประเภทเฉพาะทางของสาขาวชิาการ เป็นทุนอุดหนุน
การวจิยัของคณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิสาขาวชิาการต่าง ๆ เพื'อสรา้งความเขม้แขง็
ทางวชิาการในแต่ละสาขา 

(๕) ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  
เป็นทุนอุดหนุนการวจิยัเพื'อนําผลงานวจิยัไปใชใ้นการพฒันาระบบพฤตกิรรมไทย 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๑

ทุนอุดหนุนการวจิยัตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) เป็นทุนอุดหนุนการวจิยัที'ใหแ้ก่
หน่วยงานของรฐั ขา้ราชการ พนักงานของรฐั นักวจิยั สถาบนัอุดมศกึษา สมาคม มลูนิธ ิ
และองคก์รที'ไม่แสวงหาผลกาํไร 

ทุนอุดหนุนการวจิยัตาม (๒) เป็นทุนอุดหนุนการวจิยัที'ให้แก่หน่วยงานของรฐั 
หรอืหน่วยงานของรฐัร่วมกบัหน่วยงานอื'น 

 

ขอ้ ๖  ในการพิจารณาให้ทุนตามขอ้ ๕ ให้มีคณะทํางานทุนอุดหนุนการวจิยั 
แต่ละประเภททาํหน้าที'พจิารณาใหทุ้นตามวตัถุประสงคข์องทุนแต่ละประเภท 

คณะทํางานทุนอุดหนุนการวิจยัแต่ละประเภทตามวรรคหนึ'ง ประกอบด้วย 
เลขาธกิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของสาํนักงานที'เลขาธกิารมอบหมาย เป็นประธาน และ
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็นคณะทํางาน โดยมเีจา้หน้าที'
ของสาํนกังานทาํหน้าที'เป็นเลขานุการและผูช้่วยเลขานุการ 

การแต่งตั ;งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสองให้สํานักงานแต่งตั ;งโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการบรหิาร 

คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูท้รงคุณวุฒใินคณะทํางานทุนอุดหนุนการวจิยั
แต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนกังานว่าดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ

การพจิารณาให้ทุนในขอ้ ๕ (๔) ให้อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
สภาวิจยัแห่งชาติสาขาวชิาการต่าง ๆ ส่วนการพิจารณาให้ทุนในข้อ ๕ (๕) ให้อยู่ใน 
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแห่งชาตเิพื'อการวจิยัและพฒันาระบบพฤตกิรรมไทย 

 

ขอ้ ๗  ใหม้คีณะผูต้รวจสอบทางวชิาการขึ;น ทาํหน้าที'พจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 
ติดตามและประเมินผลในระหว่างดําเนินการวิจัย พิจารณารายงานความก้าวหน้า 
พจิารณารายงานการวจิยั ตรวจรบัผลสาํเรจ็ของงานวจิยั ใหค้ําปรกึษาแนะนําแก่นักวจิยั
จนสิ;นสุดการดําเนินงานวจิยั รวมทั ;งใหค้ําปรกึษาทางดา้นวชิาการต่าง ๆ แก่ สาํนักงาน 
คณะกรรมการ และคณะทาํงานดว้ย 

คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการตามวรรคหนึ'ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ที'มคีวามรู้ความเชี'ยวชาญ และความสามารถในแต่ละสาขาจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 
(กรณีที' เป็นโครงการวิจัย ) หรือไม่ น้อยกว่าห้าคน (กรณี ที' เป็นแผนงานวิจัย )  
โดยมเีจา้หน้าที'ของสาํนกังานเป็นเลขานุการและผูช้่วยเลขานุการ 

คณะผูต้รวจสอบทางวชิาการตามวรรคหนึ'ง สาํนักงานอาจแต่งตั ;งตามขอ้เสนอ
ของคณะทาํงานทุนอุดหนุนการวจิยัแต่ละประเภทจาํนวนคณะเดยีวหรอืหลายคณะกไ็ด ้



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๒ 

คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของผูท้รงคุณวุฒใินคณะผูต้รวจสอบทางวชิาการ
ใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนกังานว่าดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

ขอ้ ๘  ใหม้คีณะทํางานเพื'อทําหน้าที'พจิารณาความเหมาะสมของงบประมาณ
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการวจิยั 

คณะทํางานตามวรรคหนึ'ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงนิ การคลัง
ภาครฐั ดา้นการบรหิารและการวจิยั ซึ'งดาํรงตําแหน่งหรอืเคยดํารงตําแหน่งผูอ้าํนวยการกอง
หรอืเทยีบเท่า จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยมเีจ้าหน้าที'ของสํานักงานเป็นเลขานุการ
และผูช้่วยเลขานุการ 

คณะทาํงานตามวรรคหนึ'ง ใหส้าํนกังานแต่งตั ;ง 

คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูท้รงคุณวุฒใินคณะทํางานตามวรรคหนึ'ง
ใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนกังานว่าดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

ข้อ ๙  การประชุมของคณะทํางานทุนอุดหนุนการวิจัยแต่ละประเภท  
คณะผูต้รวจสอบทางวชิาการ และคณะทาํงานตามขอ้ ๘ ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัหิมวด ๕ 
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

ข้อ ๑๐  การพิจารณาให้ทุน การติดตามและประเมินผล และการส่งเสริม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัย ให้เป็นไปตามที'คณะทํางานทุนอุดหนุนการวิจัย  
คณะผูต้รวจสอบทางวชิาการ และคณะทาํงานตามขอ้ ๘ กาํหนด โดยคํานึงถงึความสาํคญั
ของหวัขอ้วจิยั กรอบระยะเวลาในการทาํวจิยั และงบประมาณที'จดัสรรใหส้าํหรบังานวจิยั 
แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๑๑  การขอรบัทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดสํานักงานว่าด้วยการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวจิยั 

 

ขอ้ ๑๒  ใหเ้ลขาธกิารมอีํานาจในการอนุมตัทิุน และกํากบัดูแลในการพจิารณา
ใหทุ้นอุดหนุนการวจิยัใหเ้ป็นไปตามสญัญาที'ผูว้จิยัทาํไวก้บัสาํนกังาน 

 

ขอ้ ๑๓  ผูร้บัทุนตอ้งปฏบิตัติามเงื'อนไขในการรบัทุน ดงัต่อไปนี; 
(๑) ใหผู้ร้บัทุนปฏบิตัติามขอ้กาํหนดสาํนกังานว่าดว้ยการขอรบัทุนอุดหนุนการวจิยั 

(๒) เมื'อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ให้ผู้ร ับทุนทําสัญญากับสํานักงานตามแบบ 
ที'สาํนกังานกาํหนด 
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(๓) การเปลี'ยนแปลงใด ๆ เกี'ยวด้วยรายละเอยีดตามขอ้เสนอการวจิยัที'ไดร้บั
อนุมตัทิุนแลว้ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังาน 

(๔) ในกรณีที'ผู้รบัทุนไม่สามารถทําการวจิยัต่อไปได้ หรอืไม่อาจทําการวจิยั 
ใหแ้ลว้เสรจ็ไดแ้ละประสงคจ์ะขอยุตกิารวจิยัตามขอ้เสนอการวจิยันั ;นใหย้ื'นคาํรอ้งตามแบบ
ที'สาํนกังานกาํหนด 

(๕) ใหผู้ร้บัทุนตรวจสอบ กํากบัและดูแลใหผู้ร่้วมวจิยัทุกคนปฏบิตัติามระเบยีบ
และขอ้กาํหนดของสาํนกังานอย่างเคร่งครดั 

(๖) ปฏบิตัติามจรรยาบรรณนกัวจิยั 

 

ขอ้ ๑๔  ให้ผู้รบัทุนปฏิบตัิงานวจิยัตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการบรหิารกิจการ
บา้นเมอืงที'ดดีว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื'อสตัยส์ุจรติ เพื'อไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่ราชการอย่างรา้ยแรง 

 

ขอ้ ๑๕  ทรพัย์สนิทางปัญญาที'เกดิขึ;นโดยใช้เงนิทุนตามระเบยีบนี;ให้เป็นไป
ตามที'ระบุไวใ้นสญัญารบัทุน ส่วนการจดัสรรผลประโยชน์และการรกัษาสทิธใินทรพัยส์นิ
ทางปัญญาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของสาํนกังานที'เกี'ยวขอ้งกบัเรื'องนี; 

 

ข้อ ๑๖  การเผยแพร่ผลงานวิจยัให้เป็นไปตามข้อกําหนดสํานักงานว่าด้วย 
การขอรบัทุนอุดหนุนการวจิยั 

 

ข้อ  ๑๗   สํานั กงาน เป็นผู้พิ จ ารณ าอนุมัติคํ าขอยุ ติการวิจัย  รวมทั ;ง 
การเปลี'ยนแปลงใด ๆ ที'เกี'ยวดว้ยรายละเอยีดตามขอ้เสนอการวจิยัที'ไดร้บัอนุมตัแิลว้ 

สาํนกังานสงวนสทิธทิี'จะบอกเลกิสญัญาทนัท ีเมื'อ 

(๑) ผูร้บัทุนละทิ;งงาน 

(๒) ผูร้บัทุนไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

(๓) ผูร้บัทุนไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้กาํหนด 

(๔) ผู้รบัทุนเป็นปฏิปักษ์ต่อสํานักงานและมีเจตนาทําให้สํานักงานเสื'อมเสยี
ชื'อเสยีง 

เมื'อมกีารยุติการวจิยัหรอืบอกเลกิสญัญา ผูร้บัทุนต้องชดใช้คนืเงนิทุนทั ;งหมด 
หรือบางส่วน รวมทั ;งดอกผลที'เกิดจากเงินทุนนั ;นตามที'สํานักงานเห็นสมควรโดย
คําแนะนําจากคณะทํางานทุนอุดหนุนการวจิยัประเภทนั ;น ๆ หรอืคณะผู้ตรวจสอบทาง
วชิาการ 

อนึ'ง สาํนักงานสงวนสทิธทิี'จะไม่รบัพจิารณาขอ้เสนอการวจิยัของผูถู้กบอกเลกิ
สญัญาที'เสนอขอทาํการวจิยัต่อสาํนกังานในครั ;งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการวจิยัประเภทใดกต็าม 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๔

ข้อ ๑๘  การดําเนินการวิจัยโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที'ไม่ได ้
อยู่ภายใต้ขอ้ตกลงทางวชิาการของสํานักงานที'มอียู่เดมิ ให้อยู่ในดุลพนิิจของสํานักงาน
เป็นกรณีไป 

สญัญาหรอืขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างสํานักงานกบัหน่วยงานต่างประเทศ 
หากขัดหรือแย้งกับระเบียบนี; ให้สํานักงานเป็นผู้วินิ จฉัยชี;ขาด และให้รวมถึง 
การดําเนินการวิจยัโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที'ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลง 
ทางวชิาการของสาํนกังานที'มอียู่เดมิดว้ย 

 

ขอ้ ๑๙  หน่วยงานภาคเอกชนที'ประสงค์จะเขา้ร่วมสนับสนุนการทําวจิยัหรอื 
ทําวิจยัตามระเบียบนี; ให้ทําความตกลงกบัสํานักงานเป็นรายกรณีไปเกี'ยวกบัเงนิทุน
สนบัสนุน ทรพัยส์นิทางปัญญา ผลประโยชน์ตอบแทน และรายละเอยีดเรื'องอื'น ๆ โดยให้
เป็นไปตามที'สาํนกังานกาํหนด 

 

ขอ้ ๒๐  ให้เลขาธกิารมอีํานาจออกขอ้กําหนดหรอืประกาศสาํนักงานเกี'ยวกบั
วธิปีฏบิตัต่ิาง ๆ ไดโ้ดยไม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี; 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ธรีะ  สตูะบุตร 

ประธานกรรมการบรหิารสภาวจิยัแหง่ชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๕ 

ระเบยีบสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

ว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ไดพ้ฒันาระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ
(ระบบ NRPM : National Research Project Management) ซึ'งเป็นโปรแกรมประยุกต ์
ที'ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื'อใช้บริหารงานวิจัยและงบประมาณวิจัยของ
หน่วยงานภาครฐั เริ'มใชเ้มื'อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยหน่วยงานภาครฐัเป็นแหล่งกําเนิดของ
ขอ้มูลในระบบ ขอ้มูลหลกัในระบบประกอบดว้ย ขอ้เสนอการวจิยั โครงการวจิยัที'ไดร้บั
จดัสรรงบประมาณ ผลงานวจิยั และขอ้มลูนกัวจิยั 

 

เพื'อให้การเปิดเผยขอ้มูลวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) 
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ที'กําหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้
พร้อมทั ;งรกัษาสิทธิ tความเป็นเจ้าของทรพัย์สินทางปัญญาที'เกี'ยวข้องกับข้อมูลวิจัย
เหล่านั ;น รวมถึงการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลและระบบ สาํนักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิจงึวางระเบยีบไวด้งันี; 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี;เรยีกว่า “ระเบยีบสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิว่าดว้ย
การเปิดเผยขอ้มลูวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ขอ้ ๒๑๘  ระเบยีบนี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั 'งอื'นใดของสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติที'กําหนดไว้แลว้ในระเบยีบนี; หรอืขดัหรอืแย้งกบัระเบยีบนี; 
ใหใ้ชร้ะเบยีบนี;แทน 

 

ขอ้ ๔  ให้เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติรกัษาการตามระเบยีบนี;และ 
ใหม้อีาํนาจตคีวามวนิิจฉยัปัญหาเกี'ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี; 

 

                                                                                 
๑๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๗๔ ง/หน้า ๗/๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๖ 

ขอ้ ๕  กรณีที'ไม่สามารถปฏบิตัิตามระเบยีบนี; ให้อยู่ในดุลพนิิจของเลขาธกิาร
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิตามระเบยีบสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิว่าดว้ย
ขอ้มลูขา่วสารของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ขอ้ ๖  ในระเบยีบนี; 
“ระบบ NRPM” หมายถึง ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM : 

National Research Project Management) 

“ข้อมูลวิจยัในระบบ NRPM” หมายถึง ข้อมูลข้อเสนอการวจิยั แผนงานวิจยั  
ชุดโครงการวิจยั โครงการวิจยั ผลงานวจิยั งบประมาณวจิยั รวมถึงข้อมูลหน่วยงาน 
ขอ้มลูนกัวจิยั และรายละเอยีดอื'น ๆ ที'เกี'ยวขอ้งกบัขอ้มลูวจิยัในระบบ NRPM 

“ข้อเสนอการวิจยั” หมายถึง ข้อมูลเกี'ยวกบัข้อเสนอการวิจยัของหน่วยงาน
ภาครฐัที'เสนอของบประมาณประจาํปี ในระบบ NRPM 

“โครงการวจิยัที'ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ” หมายถงึ ขอ้มลูเกี'ยวกบัแผนงานวจิยั 
ชุดโครงการวจิยั โครงการวจิยัของหน่วยงานภาครฐัที'ได้รบัจดัสรรงบประมาณประจําปี
เพื'อดาํเนินการวจิยั ในระบบ NRPM 

“ผลงานวิจยั” หมายถึง ข้อมูลเกี'ยวกับบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร รายงาน 
ฉบบัสมบูรณ์ของโครงการวจิยัของหน่วยงานภาครฐัที'ดาํเนินการแลว้เสรจ็ รวมทั ;งขอ้มูล
และเอกสารอื'น ๆ ที'เกี'ยวขอ้งกบัผลงานวจิยัในระบบ NRPM 

“สาํนกังาน” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

“เลขาธกิาร” หมายถงึ เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

“คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของสาํนักงาน ตามระเบยีบสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสาร
ของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

หมวด ๑ 

ขอ้มลูขา่วสารที'เปิดเผยได ้

   
 

ข้อ ๗  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สาํนกังานตอ้งจดัใหม้ขีอ้มูลขา่วสารเกี'ยวกบัโครงการวจิยั
ที'ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ ดงัต่อไปนี; ใหบุ้คคลทั 'วไปเขา้ดไูด ้ตามหลกัเกณฑท์ี'สาํนกังาน
กาํหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๗

(๑) ข้อมูลพื;นฐานของโครงการวิจัยที'ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐและ 
อยู่ระหว่างดําเนินการไดแ้ก่ ชื'อโครงการ ชื'อหน่วยงาน ชื'อหวัหน้าโครงการ ระยะเวลา
ดาํเนินการ สถานภาพการวจิยัและงบประมาณวจิยั 

(๒) รายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยัที'บนัทกึในระบบ NRPM โดยไดร้บั
ความยนิยอมจากหน่วยงานหรอืนกัวจิยัผูเ้ป็นเจา้ของ 

(๓) ขอ้มลูขา่วสารอื'น ตามที'เลขาธกิารกําหนดโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ
ขอ้มลูขา่วสาร 

ให้นําความในข้อ ๒๓ (๑) และ (๒) ของระเบียบนี; มาใช้บงัคบัขอ้มูลข่าวสาร
ตามขอ้ ๗ (๓) โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๘  ผลงานวิจยัที'จดัเก็บไว้ในระบบ NRPM โดยได้รบัความยินยอมจาก
หน่วยงานหรอืนกัวจิยัผูเ้ป็นเจา้ของ 

 

หมวด ๒ 

ขอ้มลูขา่วสารที'ไมต่อ้งเปิดเผย 

   
 

ขอ้ ๙  ขอ้มลูวจิยัที'หน่วยงานกาํหนดชั ;นความลบัไว ้

 

ขอ้ ๑๐  ขอ้มูลวจิยัที'หน่วยงานหรอืนักวจิยัผู้เป็นเจา้ของแจ้งว่าอาจกระทบถึง
ประโยชน์ไดเ้สยีทางการคา้ หรอืเป็นความลบัทางการคา้ รวมทั ;งขอ้มูลวจิยัที'อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการยื'นขอจดทะเบยีนหรอืจดแจง้ทรพัยส์นิทางปัญญาทั ;งในประเทศหรอืต่างประเทศ 

 

ข้อ ๑๑  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

ขอ้ ๑๒  ขอ้มูลวจิยัที'อาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อความมั 'นคงของประเทศ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ และความมั 'นคงในทางเศรษฐกจิหรอืการคลงัของประเทศ 

 

ขอ้ ๑๓  ความเหน็หรอืคําแนะนําภายในสาํนักงาน ในการดําเนินการวจิยัเรื'อง
หนึ'งเรื'องใด หรอืขอ้มลูขา่วสารที'นํามาใชใ้นการทาํความเหน็หรอืคาํแนะนําภายในดงักล่าว 

 

ข้อ ๑๔  ข้อมูลวิจัยที'อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย 
ของบุคคลหนึ'งบุคคลใด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๘ 

ขอ้ ๑๕  ขอ้เสนอการวจิยัที'เสนอของบประมาณประจําปีตามมตคิณะรฐัมนตรี
อนัเป็นทรพัย์สินทางปัญญาของหน่วยงานและนักวิจยั และอยู่ระหว่างการพิจารณา
งบประมาณ 

 

ข้อ ๑๖  ข้อเสนอการวิจัยตามข้อ ๑๕ ที'ไม่ผ่านการพิจารณาหรือไม่ได้รับ 
การจดัสรรงบประมาณทั ;งในปีที'เสนอขอและปีอื'น ๆ ก่อนหน้านั ;น 

 

ข้อ ๑๗  โครงการวิจัยที'ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื'นนอกเหนือจาก
กระบวนการเสนอของบประมาณประจําปีตามมตคิณะรฐัมนตร ีตามขอ้ ๑๕ ทั ;งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ'งเจา้ของทุนหรอืเจา้ของโครงการไม่ประสงคใ์หเ้ปิดเผย 

 

ขอ้ ๑๘  ขอ้มลูขา่วสารสว่นบุคคลของนกัวจิยั เช่น วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิที'อยู่ 
หมายเลขโทรศพัท ์

 

หมวด ๓ 

การเปิดเผยขอ้มลู 

   
 

ข้อ ๑๙  ให้ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัยเป็นผู้รบัผิดชอบดําเนินการเปิดเผย 
หรอือนุญาตให้เปิดเผยขอ้มูลวจิยัในระบบ NRPM ในกรณีที'ผูร้บัผดิชอบตามระเบยีบนี; 
ไม่สามารถปฏบิตัไิด ้ใหเ้ลขาธกิารเป็นผูม้อบหมาย 

 

ขอ้ ๒๐  ประชาชนสามารถเขา้ดูหรอืสบืคน้ขอ้มูลที'เปิดเผยไดท้างอนิเทอรเ์น็ต 
และ/หรอืวธิกีารอื'นที'เหมาะสม ตามหลกัเกณฑท์ี'สาํนกังานกาํหนด 

 

ขอ้ ๒๑  ผู้ทรงคุณวุฒทิี'ทําหน้าที'ประเมนิขอ้เสนอการวจิยั และเจ้าหน้าที'ของ
สาํนกังาน จะตอ้งถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี'สาํนกังานกาํหนด 

 

ขอ้ ๒๒  ค่าธรรมเนียมการบรกิารทําสาํเนาและการรบัรองสาํเนาขอ้มลูขา่วสาร
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสาํนกังาน 

 

ขอ้ ๒๓  การคดัคา้นการเปิดเผย 

(๑) ในกรณีหน่วยงานหรือนักวิจัยที'เป็นเจ้าของข้อมูลวิจัยจะขอคัดค้าน 
การเปิดเผยขอ้มูลเพื'อประชาชนสามารถเขา้ดูหรอืสบืคน้ ให้ยื'นคําคดัค้านพรอ้มเหตุผล



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๙ 

ความจาํเป็นไปยงัสาํนกังานภายในเวลา ๓๐ วนันับตั ;งแต่วนัที'ประกาศ  ทั ;งนี; ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี'สาํนกังานกาํหนด 

(๒) การพิจารณาคําคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลใน (๑) ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของเลขาธกิาร โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสาร 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ทุธพิร  จติตม์ติรภาพ 

เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๐๐

ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการใหร้างวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิ: รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๘๑๙ 

   
 

ด้วยเป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการประกาศ
เกยีรตคุิณนักวจิยัดเีด่นแห่งชาตใิหเ้หมาะสมยิ'งขึ;น และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และเสรมิ
สมรรถนะของประเทศในดา้นการวจิยั คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาต ิจงึมมีตใิห้
วางระเบยีบไวด้งันี; 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี;เรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัล 
สภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบสภาวิจยัแห่งชาติ ว่าด้วยการประกาศเกียรติคุณ
นกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๑” และใหใ้ชร้ะเบยีบนี;แทน 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี; 
“รางวัล” หมายถึง เงิน หรือสิ'งอื'นใดที'ให้เป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาต ิ

ซึ'งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาตแิลว้ 

“นักวจิยัดเีด่นแห่งชาติ” หมายถึง นักวจิยัที'มสีญัชาติไทยซึ'งได้อุทศิตนให้แก่
การวิจัยในเรื'องใดเรื'องหนึ'ง หรือหลายเรื'องในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่าง
ต่อเนื'อง มผีลงานวจิยัดเีด่น ที'แสดงถงึความคดิรเิริ'มและเป็นผลงานวจิยัที'ทําสะสมกนัมา
ไม่ น้อยกว่า ๕ ปี ทั ;งเป็นผู้ที'มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที'ยอมรับและยกย่อง 
ในวงวิชาการนั ;น ๆ โดยผลงานวิจยัสร้างคุณูปการ และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สงัคม และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื'อง สมควรเป็นแบบอย่าง 
แก่นักวจิยัผู้อื'นได ้และเป็นผูซ้ึ'งได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาต ิ
และสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตใิหเ้ป็นนกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิ

“สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิชาการของสภาวิจยัแห่งชาติ ซึ'งกําหนดไว ้
ในพระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชกฤษฎกีาจดัตั ;งสภาวจิยั
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ 

“สาํนกังาน” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

                                                                                 

๑๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที' ๔๔ ง/หน้า ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๐๑

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินรางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ : 
รางวลันักวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิซึ'งเป็นผูท้รงคุณวุฒทิี'มคีวามรู ้มปีระสบการณ์ และมคีวาม
เชี'ยวชาญในผลงานของสาขาวชิาการนั ;น 

 

ข้อ ๔  การให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาต ิ
ตามระเบยีบนี; ให้กระทําเป็นประจําทุกปี โดยการมอบเงนิรางวลัมูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(หา้แสนบาทถว้น) เหรยีญนกัวจิยัดเีด่นแห่งชาตแิละประกาศนียบตัรเชดิชเูกยีรตคุิณ 

 

ขอ้ ๕  การเสนอชื'อนักวจิยัเพื'อขอรบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลันักวจิยั
ดเีด่นแห่งชาต ิใหก้ระทาํโดย 

(๑) หน่วยราชการระดบักระทรวง กรม หรอืเทยีบเท่า และรฐัวสิาหกจิ 

(๒) สถาบนัการศกึษา ระดบัสถาบนัอุดมศกึษา หรอื ระดบัคณะ หรอืเทยีบเท่า 

(๓) นิตบิุคคลภาคเอกชน รวมทั ;งสมาคมต่าง ๆ ซึ'งมวีตัถุประสงค์เพื'อส่งเสรมิ
วชิาชพี หรอืวชิาการ 

(๔) กรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิหรอื 

(๕) ผูท้ี'เคยไดร้บัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิ

โดยเสนอชื'อนักวจิยัเพื'อขอรบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาติ : รางวลันักวจิยัดีเด่น
แห่งชาต ิไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ทั ;งนี; ผูท้ี'ได้รบัการเสนอชื'อเพื'อขอรบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาติ : รางวลันักวจิยั
ดีเด่นแห่งชาติ จะต้องไม่เป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติในระหว่างที'มีการเสนอชื'อ 
รวมทั ;งผู้ที'ได้รบัการ เสนอชื'อเพื'อขอรบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาติ : รางวลันักวจิยัดีเด่น
แห่งชาต ิไม่สามารถเป็นคณะกรรมการได ้

 

ข้อ ๖  คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัต ิ
ใหร้างวลันักวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิสาขาวชิาการละ ๑ คน และในกรณีที'มเีหตุผลทางวชิาการ
ที'สมควรกอ็าจอนุมตัิเพิ'มอกี ๑ คน และแบ่งเงนิรางวลักนัได้ในแต่ละสาขา โดยอาจตั ;ง
คณะกรรมการเพื'อพจิารณาใหค้วามเหน็ และขอ้เสนอแนะได ้

ทั ;งนี;  ผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติให้เป็นที'สุด  
จะอุทธรณ์มไิด ้

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๐๒

ขอ้ ๗  นกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิมหีน้าที' และความรบัผดิชอบดงันี; 
(๑) รกัษาสถานภาพคุณสมบตันิกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิตามขอ้ ๓ ตลอดไป 

(๒) ช่วยเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมของสภาวจิยัแห่งชาต ิ
เพื'อความกา้วหน้าของงานวจิยัของชาต ิ

ทั ;งนี; คณะกรรมการบรหิารสภาวิจยัแห่งชาติ จะพิจารณาเพิกถอนความเป็น
นักวจิยัดเีด่นแห่งชาติ และเรยีกคืนรางวลัที'รบัไปแล้วทั ;งหมด หากพบว่านักวจิยัดเีด่น
แห่งชาติผู้ใดประพฤติ ผิดจรรยาบรรณของนักวิจัยตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

 

ขอ้ ๘  ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตเิป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี; 
และมอีํานาจออกขอ้กําหนดสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติตามระเบยีบนี; 
ว่าด้วยวธิปีฏบิตัิต่าง ๆ ที'เกี'ยวขอ้ง และไม่ขดั ต่อระเบยีบนี; ไดต้ามความเหมาะสม 

 

ขอ้ ๙  ระเบยีบนี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่บดันี;เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ นายแพทยเ์กษม  วฒันชยั 

ประธานกรรมการบรหิารสภาวจิยัแหง่ชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๐๓

ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการใหร้างวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิ: รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ 

พ.ศ. ๒๕๕๘๒๐ 

   
 

ด้วยเป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัล
ผลงานประดษิฐค์ดิคน้ใหเ้หมาะสมยิ'งขึ;น และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และเสรมิสมรรถนะ
ของประเทศในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น คณะกรรมการบริหารสภาวิจัย
แห่งชาต ิจงึมมีตใิหว้างระเบยีบไวด้งันี; 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี;เรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัล 
สภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลผลงาน
ประดษิฐค์ดิคน้ พ.ศ. ๒๕๕๑” และใหใ้ชร้ะเบยีบนี;แทน 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี; 
“รางวัล” หมายถึง เงิน หรือสิ'งอื'นใดที'ให้เป็นรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  

ซึ'งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาตแิลว้ 

“ผลงาน” หมายถึง ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที'เสนอขอรบัรางวลัจากสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

“ผลงานประดษิฐค์ดิคน้” ที'เสนอขอรบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลัผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ หมายถึง ผลงาน ผลผลิต 
ผลติภณัฑ์ กรรมวธิ ีกระบวนการ วธิกีาร มาตรการหรอืระบบ ตลอดจนนวตักรรม วทิยาการ
ต่าง ๆ ที'ดเีด่นและพสิูจน์แลว้ว่าเป็นประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาตใินทุกสาขาวชิาการ
ของสภาวิจยัแห่งชาติ ทั ;งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวศิวกรรมศาสตร ์
และอุตสาหกรรม ดา้นเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมการเกษตร ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ดา้นวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั ดา้นมนุษยศาสตร ์และดา้นสงัคมศาสตร ์

“สาํนกังาน” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินรางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ : 
รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ซึ'งเป็นผูท้รงคุณวุฒทิี'มคีวามรู ้มปีระสบการณ์ และมคีวาม
เชี'ยวชาญในผลงานของสาขาวชิาการนั ;น ๆ 

                                                                                 

๒๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที' ๔๔ ง/หน้า ๑๒/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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 ๑๐๔ 

ขอ้ ๔  การเสนอผลงานเพื'อขอรบัรางวลั 

(๑) ผูเ้สนอผลงานเพื'อขอรบัรางวลั 

ผูป้ระดษิฐค์ดิคน้ที'ประสงคจ์ะขอรบัรางวลัตามระเบยีบนี; ตอ้งมสีญัชาตไิทย 
แต่ในกรณีดําเนินการประดษิฐค์ดิคน้เป็นคณะผูเ้ป็นหวัหน้าผูป้ระดษิฐต์้องมสีญัชาตไิทย 
ซึ'งอาจมชีาวต่างชาตเิป็นผูร่้วมทําการประดษิฐค์ดิคน้ดว้ยกไ็ด ้และตอ้งเสนอรายละเอยีด
ของผลงานต่อสาํนกังานเพื'อพจิารณาภายในระยะเวลาที'กาํหนด 

ทั ;งนี; ผูเ้สนอผลงานเพื'อขอรบัรางวลั จะต้องไม่เป็นกรรมการสภาวจิยัแห่งชาติ
ในขณะที'เสนอผลงาน รวมทั ;งผูท้ี'ร่วมเสนอชื'อเพื'อขอรบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลั
ผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ไม่สามารถเป็นคณะกรรมการได ้

(๒) ผลงานที'ได้รับรางวัลควรต้องอยู่ ในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ' ง  
หรอืหลายหลกัเกณฑด์งันี; 

๑) เป็นผลงานที'เกิดจากความคิดริเริ'ม และความเพียรพยายามของ 
ผูป้ระดษิฐค์ดิคน้เอง ซึ'งเป็นของใหม่ หรอืปรบัปรุงใหด้ขีึ;น 

๒) ทรัพยากรที'ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที'ม ี
ในประเทศไทย 

๓) มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สงัคม ความมั 'นคง และ/หรือ 
การพฒันาประเทศ 

๔) เป็นผลงานที'มคุีณค่าทางวชิาการ 

๕) เป็นผลงานที'มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
หรอืนําไปใชป้ระโยชน์ในทางอื'นได ้

๖) เป็นสิ'งที'ไดพ้สิจูน์หรอืประจกัษ์ชดัอย่างเป็นรูปธรรมแลว้ว่าเป็นประโยชน์
แก่เศรษฐกจิ สงัคม และความมั 'นคงต่อประเทศชาต ิ

(๓) การใหร้างวลั 

ใหจ้่ายเงนิรางวลั และมอบประกาศนียบตัรเกยีรติคุณแก่ผู้ประดษิฐ์คดิค้น 
และผูร่้วมประดษิฐค์ดิคน้ทุกคนที'ไดร้บัการพจิารณาคดัเลอืกใหไ้ดร้บัรางวลัในดา้นต่าง ๆ 
โดยมรีางวลัดงันี; 

ก. ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

รางวลัระดบัดเีด่น หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัดมีาก หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัด ี หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัประกาศเกยีรตคุิณ สองรางวลั รางวลัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๑๐๕

ข. ดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละอุตสาหกรรม 

รางวลัระดบัดเีด่น  หนึ'งรางวลั  รางวลัละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัดมีาก  หนึ'งรางวลั  รางวลัละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัด ี หนึ'งรางวลั  รางวลัละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัประกาศเกยีรตคุิณ  สองรางวลั  รางวลัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ค. ดา้นเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมการเกษตร 

รางวลัระดบัดเีด่น  หนึ'งรางวลั  รางวลัละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัดมีาก  หนึ'งรางวลั  รางวลัละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัด ี หนึ'งรางวลั  รางวลัละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัประกาศเกยีรตคุิณ  สองรางวลั  รางวลัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ง. ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

รางวลัระดบัดเีด่น  หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัดมีาก  หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัด ี หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัประกาศเกยีรตคุิณ  สองรางวลั รางวลัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

จ. ดา้นวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั 

รางวลัระดบัดเีด่น หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัดมีาก หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัด ี หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัประกาศเกยีรตคุิณ สองรางวลั รางวลัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ฉ. ดา้นมนุษยศาสตร ์

รางวลัระดบัดเีด่น หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัดมีาก หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัด ี หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัประกาศเกยีรตคุิณ สองรางวลั รางวลัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ช. ดา้นสงัคมศาสตร ์

รางวลัระดบัดเีด่น หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัดมีาก หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัระดบัด ี หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รางวลัประกาศเกยีรตคุิณ สองรางวลั รางวลัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

อนึ'ง ในกรณีไม่มผีลงานประดษิฐค์ดิคน้ที'สมควรไดร้บัรางวลัระดบัดเีด่น รางวลั
ระดบัดมีาก หรอืรางวลัระดบัด ีในดา้นใด และมเีงนิรางวลัที'ยงัไม่ไดจ้่าย ใหนํ้าเงนิรางวลั
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 ๑๐๖

ที'ยงัไม่ไดจ้่ายไปเพิ'มจํานวนรางวลัในระดบัรองลงมาที'สมควรไดร้บัรางวลัในด้านนั ;น ๆ 
หรือต่างด้านกันได้ และหากมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที'มีคุณภาพ และควรสนับสนุน 
ใหไ้ดร้บัรางวลัมากกว่าที'กําหนดไวข้า้งต้น ใหส้าํนกังานฯ นําเสนอขอความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาติ เพื'อพิจารณาอนุมตัิ แต่ทั ;งนี;เงินรางวลัที'จ่าย
รวมกนัในทุกด้านต้องไม่เกิน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีมีผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
ที'สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น มากกว่า ๑ รางวัล ให้นําเงินรางวัลในระดับดีเด่น 
และระดบัดมีากมารวมกนั และแบ่งใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัรางวลัในระดบัดเีด่น จํานวนเท่า ๆ กนั 
โดยจะไม่มีการให้รางวลัในระดบัดีมาก และในกรณีที'มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นสมควร 
ได้รบัรางวลัระดบัดีมาก มากกว่า ๑ รางวลั ให้นําเงนิรางวลัในระดบัดีมากและระดบัด ี
มารวมกนั และแบ่งให้แก่ผูไ้ดร้บัรางวลัในระดบัดมีาก จํานวนเท่า ๆ กนั โดยจะไม่มกีารให้
รางวลัระดบัด ีและในกรณีที'มผีลงานประดษิฐค์ดิคน้สมควรไดร้บัรางวลัระดบัด ีมากกว่า 
๑ รางวลั ให้นําเงนิรางวลัในระดบัดีและรางวลัประกาศเกียรติคุณมารวมกนั และแบ่ง
ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัรางวลัในระดบัด ีจาํนวนเท่า ๆ กนั โดยจะไม่มกีารใหร้างวลัประกาศเกยีรตคุิณ 

 

ขอ้ ๕  การพจิารณาตดัสนิและอนุมตั ิ

ให้คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาชี;ขาดและอนุมัต ิ
ใหร้างวลั โดยอาจตั ;งคณะกรรมการเพื'อพจิารณาใหค้วามเหน็ และขอ้เสนอแนะได ้

ทั ;งนี; ผลการตดัสนิรางวลัของคณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาติให้เป็น
ที 'ส ุดจะอุทธรณ์มไิด ้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลกระทําผิด
จรรยาบรรณของนกัวจิยัตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตใินผลงาน
ที'ได้รบัรางวลั คณะกรรมการบรหิารสภาวิจยัแห่งชาติ สามารถพิจารณาเพิกถอนผล 
การตดัสนิและเรยีกคนืรางวลัที'รบัไปแลว้ทั ;งหมด 

 

ขอ้ ๖  ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี; 
และมอีาํนาจออกขอ้กําหนดว่าดว้ยวธิปีฏบิตัต่ิาง ๆ ที'เกี'ยวขอ้งและไม่ขดัต่อระเบยีบนี;ได้
ตามความเหมาะสม 

 

ขอ้ ๗  ระเบยีบนี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่บดันี;เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ นายแพทยเ์กษม  วฒันชยั 

ประธานกรรมการบรหิารสภาวจิยัแหง่ชาต ิ
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 ๑๐๗

ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการใหร้างวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิ: รางวลัผลงานวจิยั 

พ.ศ. ๒๕๕๘๒๑ 

   
 

ด้วยเป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัล
ผลงานวจิยัใหเ้หมาะสมยิ'งขึ;น และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และเสรมิสมรรถนะของประเทศ
ในดา้นการวจิยัคณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาต ิจงึมมีตใิหว้างระเบยีบไวด้งันี; 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี;เรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัล 
สภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลัผลงานวจิยั พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

ขอ้ ๒  ให้ยกเลกิ “ระเบียบสภาวจิยัแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวลัผลงานวจิยั 
พ.ศ. ๒๕๕๑” และใหใ้ชร้ะเบยีบนี;แทน 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี; 
“รางวลั” หมายถึง เงนิ หรอืสิ'งอื'นใดที'ให้เป็นรางวลัผลงานวจิยัซึ'งได้รบัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาตแิลว้ 

“ผลงานวจิยั” หมายถงึ รายงานการวจิยัที'เสนอขอรบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิ: 
รางวลัผลงานวจิยั จากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

“สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิชาการของสภาวิจยัแห่งชาติ ซึ'งกําหนดไว ้
ในพระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชกฤษฎกีาจดัตั ;งสภาวจิยั
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ 

“สาํนกังาน” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินรางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ : 
รางวลัผลงานวจิยั ซึ'งเป็นผูท้รงคุณวุฒทิี'มคีวามรู ้มปีระสบการณ์ และมคีวามเชี'ยวชาญ
ในผลงานของ สาขาวชิาการนั ;น ๆ 

 

ขอ้ ๔  การเสนอผลงานวจิยัเพื'อขอรบัรางวลั และการใหร้างวลัมดีงันี; 
(๑) ผู้เสนอผลงานวจิยัเพื'อขอรบัรางวลั อาจเป็น คณะผู้วจิยั บุคคล นิติบุคคล 

หรอืหน่วยงานทั ;งภาครฐับาลและภาคเอกชน โดยปฏบิตัิตามขอ้กําหนดของสาํนักงาน
ตามระเบยีบนี; 
                                                                                 

๒๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที' ๔๔ ง/หน้า ๔/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๐๘

ทั ;งนี; ผู้เสนอผลงานวจิยัเพื'อขอรบัรางวลั จะต้องไม่เป็นกรรมการสภาวจิยั
แห่งชาติ ในขณะที'เสนอผลงาน รวมทั ;งผู้ที' ร่วมเสนอชื'อเพื'อขอรับรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาต ิ: รางวลัผลงานวจิยั ไม่สามารถเป็นคณะกรรมการได ้

(๒) ลกัษณะของผลงานที'เสนอขอรบัรางวลั และการใหร้างวลั 

๑) ต้องไม่เป็นงานวิจัยที'ทําเป็นส่วนหนึ'งของการศึกษาเพื'อรบัปรญิญา 
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ เว้นแต่จะได้ทําการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื'องเดิม 
อย่างต่อเนื'องจนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างเหน็ได้ชดั และจะพจิารณา
เฉพาะสว่นที'ศกึษาและวจิยัเพิ'มเตมิจากเดมิเท่านั ;น 

๒) เป็นผลงานวิจยัของนักวจิยัที'ทําในประเทศไทย หรือ อาจมีบางส่วน 
หรอื ทั ;งหมดที'ทาํในต่างประเทศ ผลงานวจิยันั ;นต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย  ทั ;งนี; 
คณะผูว้จิยัอาจมนีักวจิยัชาวต่างประเทศร่วมดว้ยกไ็ด ้แต่ผูเ้สนอขอรบัรางวลัจะต้องเป็น
นกัวจิยัที'มสีญัชาตไิทยและ เป็นผูว้จิยัหลกั 

๓) เป็นผลงานวจิยัที'มคุีณภาพสงู ใชว้ธิวีเิคราะห ์หรอืสงัเคราะห์ที'เหมาะสม
อย่างยิ'ง มคีวามชดัเจน และเป็นผลงานวจิยัที'สาํเรจ็สมบรูณ์ ไดร้บัการเผยแพร่ในวารสาร
ระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ วช. โดยวารสารนั ;นอาจเผยแพร่ 
เป็นรปูเล่มสิ'งพมิพห์รอืเป็น สื'ออเิลก็ทรอนิกสท์ี'มกีาํหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชดัเจน 
หรอืเสนอในการประชุมทางวชิาการแล้ว โดยภายหลงัจากการประชุมทางวชิาการได้มี
การบรรณาธกิารและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนงัสอืประมวลผลการประชุมทางวชิาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

๔) เป็นผลงานวจิยัที'สามารถนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได้จรงิ โดยมหีลกัฐาน
ประกอบการพจิารณา 

(๓) การใหร้างวลัและลกัษณะคุณภาพของผลงานที'เสนอขอรบัรางวลั 

ให้จ่ายเงนิรางวลัแก่ผู้วจิยัที'ได้รบัรางวลั และมอบประกาศนียบตัรเกียรติ
คุณแก่ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคน โดยมรีางวลัแต่ละสาขาวชิาการดงันี; 

๑) รางวลัระดบัดเีด่น  หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) รางวลัระดบัดมีาก  หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๓) รางวลัระดบัด ี สองรางวลั รางวลัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

อนึ'ง ในกรณีที'ไม่มีผลงานวิจยัที'สมควรได้รบั รางวลัระดบัดีเด่น รางวลั
ระดบัดมีาก และมเีงนิรางวลัที'ยงัไม่ได้จ่ายแต่มผีลงานวจิยัในลําดบัรองลงมาที'สมควร
ไดร้บัรางวลั ใหนํ้าเงนิรางวลั ไปเพิ'มจํานวนรางวลั ในระดบัรองลงมาในสาขานั ;น ๆ ได ้
แต่ในกรณีที'มผีลงานวจิยัสมควรไดร้บัรางวลัระดบัดเีด่น มากกว่า ๑ รางวลั ใหนํ้าเงนิรางวลั
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ในระดับดีเด่นและระดับดีมากมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รบัรางวัลในระดับดีเด่น 
จํานวนเท่า ๆ กนั โดยจะไม่มีการให้รางวลัในระดบัดมีาก และในกรณีที'มีผลงานวิจยั
สมควรได้รับรางวัลระดับดีมาก มากกว่า ๑ รางวัล ให้นําเงินรางวัลในระดับดีมาก 
และระดับดีมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รบัรางวลัในระดบัดีมาก จํานวนเท่า ๆ กัน  
โดยจะไม่มกีาร ใหร้างวลัในระดบัด ี

ลกัษณะคุณภาพของผลงานที'เสนอขอรบัรางวลั 

รางวลัระดบัด ีเป็นงานวจิยัที'มกีระบวนการวจิยัทุกขั ;นตอนถูกต้องเหมาะสม
ในระเบยีบวธิวีจิยั ซึ'งแสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืนําไปประยุกตใ์ช ้

รางวลัระดบัดมีาก ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัรางวลัระดบัด ีและตอ้ง 

๑) เป็นผลงานที'แสดงถงึการวเิคราะห์และนําเสนอผลงานเป็นความรู้ใหม่ 
ที'ลกึซึ;งกว่างานเดมิที'เคยมผีูศ้กึษาแลว้ 

๒) เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวางหรอืสามารถนําไปประยุกต์
ไดอ้ย่างแพร่หลาย 

รางวลัระดบัดเีด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัรางวลัระดบัดมีาก และตอ้ง 

๑) เป็นงานบุกเบกิที'มคุีณค่ายิ'ง และมกีารสงัเคราะห์อย่างลกึซึ;งจนทําให้
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื'องใดเรื'องหนึ'ง ทําให้เกิด
ความกา้วหน้าทางวชิาการอย่างชดัเจน 

๒) เป็นที'ยอมรบัและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ 
หรอืวชิาชพีที'เกี'ยวขอ้งในระดบัชาต ิและ/หรอืระดบันานาชาต ิ

 

ขอ้ ๕  หลกัเกณฑก์ารพจิารณา 

ผลงานวจิยัที'สมควรไดร้บัรางวลัตอ้งมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ'ง ดงัต่อไปนี; 
(๑) เป็นการคดิคน้ขึ;นใหม่ มแีนวความคดิรเิริ'ม หรอืเพิ'มองคค์วามรูด้า้นวชิาการ

ให้มากขึ;นอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสงัคมส่วนรวม มีศักยภาพ  
หรอืนําไปใชป้ระโยชน์ไดผ้ลด ี

(๒) ก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไข
เพิ'มเตมิทฤษฎเีดมิในสาระสาํคญั 

(๓) สรา้งระเบยีบวธิวีจิยั หรอืเครื'องมอืวจิยัใหม่ หรอืหกัลา้งระเบยีบวธิวีจิยัเดมิ
หรอืแกไ้ขเพิ'มเตมิระเบยีบวธิวีจิยัเดมิในสาระสาํคญัอย่างถูกตอ้ง 

(๔) ค้นพบกระบวนวิธี หรอืกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ์ การบริหาร  
การบรกิารต่าง ๆ ที'เป็นประโยชน์ต่อสาขาวชิา หรอืการผลติผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ๆ 
หรอืปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนวธิ ีหรอืกรรมวธิเีดมิอย่างสาํคญั หรอืมสีทิธบิตัร หรอืมอีนุสทิธบิตัร 
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ขอ้ ๖  การพจิารณาตดัสนิและอนุมตั ิ

ให้คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาชี;ขาดและอนุมัต ิ
ใหร้างวลั โดยอาจตั ;งคณะกรรมการเพื'อพจิารณาใหค้วามเหน็ และขอ้เสนอแนะได ้

ทั ;งนี; ผลการตดัสนิรางวลัของคณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาติให้เป็นที'สุด
จะอุทธรณ์มไิด ้และหากพบหลกัฐานในภายหลงัว่าผูไ้ดร้บัรางวลักระทําผดิจรรยาบรรณ
ของนักวจิยัตามแนวทางของสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิในผลงานที'ไดร้บัรางวลั 
คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาตสิามารถพจิารณาเพกิถอนผลการตดัสนิและเรยีกคนื
รางวลัที'รบัไปแลว้ทั ;งหมด 

 

ขอ้ ๗  ให้เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี; 
และมอีํานาจออกขอ้กําหนดสํานักงานว่าด้วยวธิปีฏบิตัิต่าง ๆ ที'เกี'ยวขอ้งและไม่ขดัต่อ
ระเบยีบนี;ไดต้ามความเหมาะสม 

 

ขอ้ ๘  ระเบยีบนี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่บดันี;เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ นายแพทยเ์กษม  วฒันชยั 

ประธานกรรมการบรหิารสภาวจิยัแหง่ชาต ิ
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ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการใหร้างวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิ: รางวลัวทิยานิพนธ ์

พ.ศ. ๒๕๕๘๒๒ 

   
 

ด้วยเป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัล
วทิยานิพนธ์ดเียี'ยมให้เหมาะสมยิ'งขึ;น และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และเสรมิสมรรถนะ
ของประเทศในด้านการวิจัย คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ จึงมีมติให้วาง
ระเบยีบไวด้งันี; 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี;เรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัล 
สภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลัวทิยานิพนธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ “ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิว่าดว้ยการให้รางวลัวทิยานิพนธ ์
พ.ศ. ๒๕๕๑” และใหใ้ชร้ะเบยีบนี;แทน 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี; 
“รางวลั” หมายถงึ เงนิ และประกาศนียบตัรเกยีรติคุณที'มชีื'ออาจารยท์ี'ปรกึษา 

ที'ใหเ้ป็นรางวลัวทิยานิพนธใ์นแต่ละสาขาวชิาการ ซึ'งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร
สภาวจิยัแห่งชาตแิลว้ 

“วทิยานิพนธ”์ หมายถงึ วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอกของผูไ้ดร้บัปรญิญาเอก
ที'เสนอขอรบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลัวทิยานิพนธ ์จากสาํนักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิ

“สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิชาการของสภาวิจยัแห่งชาติ ซึ'งกําหนดไว ้
ในพระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชกฤษฎกีาจดัตั ;งสภาวจิยั
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ 

“สาํนกังาน” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินรางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ : 
รางวลัวทิยานิพนธ ์ซึ'งเป็นผูท้รงคุณวุฒทิี'มคีวามรู ้มปีระสบการณ์ และมคีวามเชี'ยวชาญ
ในผลงานของ สาขาวชิาการนั ;น ๆ 

 

                                                                                 

๒๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที' ๔๔ ง/หน้า ๘/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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 ๑๑๒ 

ขอ้ ๔  การเสนอวทิยานิพนธเ์พื'อขอรบัรางวลัและการใหร้างวลั 

(๑) ผูเ้สนอวทิยานิพนธเ์พื'อขอรบัรางวลั อาจเป็นบุคคล นิตบิุคคล หรอืหน่วยงาน 
ทั ;งภาครฐับาลและภาคเอกชน โดยปฏบิตัติามขอ้กาํหนดสาํนกังานตามระเบยีบนี; 

(๒) ลกัษณะของวทิยานิพนธท์ี'เสนอขอรบัรางวลั และการใหร้างวลั 

๑) เป็นวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาที'มสีญัชาตไิทย 

๒) เป็นวทิยานิพนธข์องการศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอกของสถาบนั 
การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (ซึ'งตพีมิพเ์ป็นรูปเล่มและไดร้บัการอนุมตัจิากสถาบนัการศกึษา
แลว้ยอ้นหลงัไม่เกนิ ๕ ปี) 

๓) เป็นวทิยานิพนธท์ี'ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์
แลว้ เป็นผลงานที'มคุีณภาพ ใชว้ธิวีเิคราะห ์หรอืสงัเคราะหท์ี'เหมาะสมยิ'ง มคีวามชดัเจน 
และต้องมศีกัยภาพสูงต่อการนําไปใช้ในอนาคต เป็นผลงานที'สาํเรจ็สมบูรณ์ และได้รบั
การเผยแพร่หรอืมหีนงัสอืตอบรบัที'จะไดร้บัการเผยแพร่แน่นอนในวารสารที'เป็นที'ยอมรบั
ในวงวิชาการระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนั ;นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ'งพมิพห์รอืเป็นสื'ออเิลก็ทรอนิกสท์ี'มกีําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชดัเจน หรอืเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการ
บรรณาธกิารและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสอืประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

ทั ;งนี; อาจแสดงหลกัฐานการยอมรบัในคุณภาพประกอบ 

(๓) การใหร้างวลั 

ใหจ้่ายเงนิรางวลัแก่ผูท้าํวทิยานิพนธท์ี'ไดร้บัการตดัสนิใหไ้ดร้างวลัพรอ้มกบั
มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยในประกาศนียบัตรเกียรติคุณให้ระบุชื'ออาจารย ์
ที'ปรกึษาหลกั ซึ'งเป็น ผูไ้ดร้บัการแต่งตั ;งจากสถาบนัการศกึษาใหท้าํหน้าที'ใหค้ําปรกึษา
แนะนํา และควบคุมการจดัทําวทิยานิพนธ์ที'ได้รบัรางวลั และให้อาจารย์ที'ปรกึษาหลกั
ไดร้บัโล่เพื'อประกาศเกยีรตคุิณดว้ย โดยมรีางวลัแต่ละสาขาวชิาการดงันี; 

๑) รางวลัระดบัดเีด่น หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) รางวลัระดบัดมีาก หนึ'งรางวลั รางวลัละ ๗๐,๐๐๐ บาท 

๓) รางวลัระดบัด ี สองรางวลั รางวลัละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

อนึ'ง ในกรณีที'ไม่มวีทิยานิพนธส์มควรไดร้บั รางวลัระดบัดเีด่น รางวลัระดบั
ดมีาก และมเีงนิรางวลัที'ยงัไม่ไดจ้่าย แต่มวีทิยานิพนธใ์นลําดบัรองลงมาที'สมควรได้รบั
รางวลั ให้นําเงนิรางวลัไปเพิ'มจํานวนรางวลั ในระดบัรองลงมาในสาขานั ;น ๆ ได ้แต่ใน
กรณีที'มวีทิยานิพนธส์มควรไดร้บัรางวลัระดบัดเีด่น มากกว่า ๑ รางวลั ใหนํ้าเงนิรางวลั
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 ๑๑๓

ในระดับดีเด่นและระดับดีมากมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รบัรางวัลในระดับดีเด่น 
จํานวนเท่า ๆ กนั โดยจะไม่มกีารให้รางวลัในระดบัดีมาก และในกรณีที'มวีทิยานิพนธ์
สมควรได้รับรางวัลระดับดีมาก มากกว่า ๑ รางวัล ให้นําเงินรางวัลในระดับดีมาก 
และระดับดีมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รบัรางวลัในระดบัดีมาก จํานวนเท่า ๆ กัน  
โดยจะไม่มกีารใหร้างวลัระดบัด ี

 

ขอ้ ๕  หลกัเกณฑก์ารพจิารณา 

วทิยานิพนธท์ี'สมควรไดร้บัรางวลัต้องเป็นวทิยานิพนธท์ี'ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว เป็นผลงานที'มีคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือ
สงัเคราะหท์ี'เหมาะสมยิ'ง มคีวามชดัเจน และตอ้งมศีกัยภาพสงูต่อการนําไปใชใ้นอนาคต 
เป็นผลงานที'สําเรจ็สมบูรณ์ และได้รบัการเผยแพร่หรอืมีหนังสอืตอบรบัที'จะได้รบัการ
เผยแพร่แน่นอนในวารสารที'เป็นที'ยอมรบัในวงวชิาการระดบัชาติ หรอืระดบันานาชาต ิ
โดยวารสารนั ;นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ'งพมิพห์รอืเป็นสื'ออเิลก็ทรอนิกสท์ี'มกีําหนดการ
เผยแพร่อย่างแน่นอนชดัเจน หรอืเสนอในการประชุมทางวชิาการแลว้ โดยภายหลงัจาก
การประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ
ระดบัชาติหรอืนานาชาติ  ทั ;งนี; อาจแสดงหลกัฐานการยอมรบัในคุณภาพมาประกอบ 
และจะตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี; 

(๑) ต้องเป็นเรื'องที'แสดงความคดิรเิริ'มไม่ซํ;ากบังานทางวชิาการระดบัวทิยานิพนธ ์
ตํารา หรอืกรรมวธิทีี'เคยมผีูเ้สนอแลว้ 

(๒) ต้องมกีารตั ;งสมมติฐานที'ต้องการพิสูจน์ หรอืประเด็นที'ต้องการวเิคราะห ์
ไวช้ดัเจน 

(๓) ต้องเลือกใช้วิธีการวิจัยและเครื'องมือวิจัยที'เหมาะสมกับการหาข้อมูล 
มาพสิจูน์สมมตฐิานที'ตั ;งไว ้

(๔) ตอ้งมกีารเสนอผลงานที'ถูกระเบยีบและแบบแผนของการเสนอวทิยานิพนธ ์
มกีารใชภ้าษา หรอืการเสนอขอ้มลูที'ชดัเจน 

(๕) ตอ้งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 

(๖) ผลงานวทิยานิพนธต์อ้งมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ'งอย่างน้อย ๑ ขอ้ ดงันี; 
๑) ก่อให้เกดิทฤษฎีหรอืแนวคดิใหม่ ๆ หรอืหกัล้างทฤษฎีเดมิ หรอืแก้ไข

เพิ'มเตมิทฤษฎเีดมิในสาระสาํคญัอย่างถูกตอ้ง 

๒) สรา้งระเบยีบวธิวีจิยั หรอืเครื'องมอืวจิยัใหม่ หรอืหกัลา้งระเบยีบวธิวีจิยัเดมิ 
หรอืแกไ้ขเพิ'มเตมิระเบยีบวธิวีจิยัเดมิในสาระสาํคญั 
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 ๑๑๔

๓) คน้พบกระบวนวธิ ีหรอืกรรมวธิขีองการผลติ การประดษิฐ ์การบรหิาร 
การบรกิารต่าง ๆ ที'เป็นประโยชน์ต่อสาขาวชิา หรอืการผลติผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ๆ 
หรอืปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนวธิ ีหรอืกรรมวธิเีดมิอย่างสาํคญัและถูกตอ้งเหมาะสม 

 

ขอ้ ๖  การพจิารณาตดัสนิและอนุมตั ิ

ให้คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาชี;ขาดและอนุมัต ิ
ใหร้างวลั โดยอาจตั ;งคณะกรรมการเพื'อพจิารณาใหค้วามเหน็ และขอ้เสนอแนะได ้

ทั ;งนี; ผลการตดัสนิรางวลัของคณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาติให้เป็น
ที 'ส ุดจะอุทธรณ์มไิด ้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลกระทําผิด
จรรยาบรรณของนักวิจัยตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 
ในผลงานที'ได้รบัรางวลั คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาติสามารถพจิารณาเพกิถอน
ผลการตดัสนิและเรยีกคนืรางวลัที'รบัไปแลว้ทั ;งหมด 

 

ขอ้ ๗  ให้เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี; 
และมอีํานาจออกขอ้กําหนดสํานักงานว่าด้วยวธิปีฏบิตัิต่าง ๆ ที'เกี'ยวขอ้งและไม่ขดัต่อ
ระเบยีบนี;ไดต้ามความเหมาะสม 

 

ขอ้ ๘  ระเบยีบนี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่บดันี;เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ นายแพทยเ์กษม  วฒันชยั 

ประธานกรรมการบรหิารสภาวจิยัแหง่ชาต ิ
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 ๑๑๕ 

พระราชบญัญตั ิ

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที' ๒๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เป็นปีที' ๕๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที' เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ;นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี; 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี;เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิสถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี; ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๔๒ ลงวนัที' ๑๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันีิ; 
“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที' ๕๕ ก/หน้า ๑/๑ กนัยายน ๒๕๔๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๖ 

“ผูอ้ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้ํานวยการสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ; 
 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารรกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ; 
 

หมวด ๑ 

การจดัตั ;ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที' 
   

 

มาตรา ๖  ให้สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที'จดัตั ;งขึ;น
ตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๔๒ ลงวนัที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นสถาบนั
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามพระราชบญัญตันีิ; เรยีกโดยย่อว่า “สสวท.” 

 

มาตรา ๗๒  ให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที'ไม่ เป็น 
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายอื'น มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี; 

(๑) ริเริ'ม ดําเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย  
และพฒันาหลกัสตูร วธิกีารเรยีนรู ้วธิสีอน และการประเมนิผลการเรยีนการสอนเกี'ยวกบั
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษา 
ขั ;นพื;นฐานเป็นหลกั 

(๒) ส่งเสรมิ ประสาน และจดัใหม้กีารพฒันาบุคลากร การฝึกอบรมคร ูอาจารย ์
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเกี'ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้าน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

(๓) ส่งเสรมิ ประสาน และจดัใหม้กีารค้นควา้ วจิยั ปรบัปรุง และจดัทําแบบเรยีน 
แบบฝึกหดั เอกสารทางวชิาการ และสื'อการเรยีนการสอนทุกประเภท ตลอดทั ;งประดษิฐ์
อุปกรณ์เกี'ยวกบัวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

                                                                                 
๒ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ'มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี(ฉบบัที' ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๗

(๔) ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐาน
การศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยใีนสถานศกึษา 

(๕) พฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี ตลอดทั ;งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที'มีความสามารถพิเศษ 
ทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

(๖) ใหค้าํปรกึษาแนะนําแก่กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการที'เรยีกชื'ออย่างอื'น 
หน่วยงานอื'นของรฐั หรือหน่วยงานของเอกชนที'มีหน้าที'เกี'ยวกับการจดัการศึกษา  
หรอืสถานศกึษา เฉพาะในเรื'องที'เกี'ยวกบัอาํนาจหน้าที'ตาม (๑) ถงึ (๕) 

 

มาตรา ๘  กจิการของสถาบนัไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกนัสงัคม 
และกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน  ทั ;งนี; ผู้อํานวยการ พนักงานและลูกจ้างของสถาบนั 
ต้องได้รบัประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที'กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

ให้กระทรวงการคลงัมีอํานาจคํ;าประกนัหนี;เงนิกู้หรอืหนี;ใด ๆ ของสถาบนัได้
เสมือนสถาบันเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลัง 
ในการคํ;าประกนั 

 

มาตรา ๙  ให้สถาบันมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในวัตถุประสงค ์
ตามมาตรา ๗ และอาํนาจเช่นว่านี;ใหร้วมถงึ 

(๑) ซื;อ สร้าง จดัหา โอน รบัโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื;อ ให้เช่าซื;อ แลกเปลี'ยน  
ถือกรรมสิทธิ t มีสทิธิครอบครองหรอืมีทรพัยสทิธิต่าง ๆ และจําหน่ายสงัหารมิทรพัย ์
หรอือสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนรบัทรพัยส์นิที'มผีูอุ้ดหนุนหรอือุทศิให ้

(๒) กูย้มืเงนิหรอืใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนัดว้ยบุคคลหรอืทรพัยส์นิหรอืลงทุน  
ทั ;งนี; เพื'อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคใ์นมาตรา ๗ 

(๓)๓ ทําความตกลง ร่วมมือหรือร่วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์การหรือ
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ในกจิการที'เกี'ยวกบัการสง่เสรมิการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

                                                                                 

๓ การที'สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) จะจดัตั ;งบรษิัทจํากดัขึ;น
เพื'อดําเนินการในเชงิพาณิชย์ เพื'อแสวงหารายได้จากทรพัย์สนิของ สสวท. นั ;น เมื'อขอ้เทจ็จรงิไดค้วามว่า
การดําเนินการดงักล่าวมลีกัษณะเป็นกจิการเพื'อส่งเสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลย ีการดาํเนินการดงักล่าวจงึเป็นกรณทีี' สสวท. มอีํานาจกระทาํไดต้ามมาตรา ๗ อกีทั ;งเป็น
กจิการตามที'บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๙ (๓) และ (๘) (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื'องเสรจ็ที' ๖๘๖/๒๕๔๕) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๘ 

(๔) จัดตั ;งและดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สํานักงานสาขา 
ในสว่นภูมภิาค หอ้งสมุด และพพิธิภณัฑสถานเพื'อรวบรวมตวัอย่างอุปกรณ์การเรยีนการสอน
เป็นหลักฐานอ้างอิง และอํานวยความสะดวกเกี'ยวกับการส่งเสริมการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

(๕) ใหป้ระกาศนียบตัรและหนังสอืรบัรองในกจิกรรมที'เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของสถาบนัตามมาตรา ๗ 

(๖) รวบรวม จัดพิมพ์โฆษณา และเผยแพร่ความรู้ กรรมวิธี และข่าวสาร
เกี'ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และงานอื'น 
ของสถาบนั 

(๗) จัดให้มีทุนเพื'อการศึกษา การค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา ตลอดทั ;ง 
การฝึกอบรมเกี'ยวกบัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

(๘) ดาํเนินกจิการอื'นใดเพื'อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

 

มาตรา ๑๐  รายไดข้องสถาบนัมดีงัต่อไปนี; 
(๑) เงนิอุดหนุนทั 'วไปที'รฐับาลจดัสรรใหเ้ป็นรายปี 

(๒) เงนิและทรพัยส์นิที'มผีูอุ้ทศิใหแ้ก่สถาบนั 

(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนจากการให้บริการหรือ 
การดาํเนินการของสถาบนั 

(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที'ได้จากการลงทุน ร่วมทุน หรือจากการใช้
ทรพัย์สินของสถาบันรวมทั ;งผลประโยชน์จากทรพัย์สินทางปัญญาและค่าตอบแทน 
การโอนหรอืการใหใ้ชส้ทิธต่ิาง ๆ ที'สถาบนัมอียู่ 

รายได้ของสถาบนัไม่เป็นรายได้ที'ต้องนําส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

ในกรณีที'รายไดม้จีํานวนไม่พอสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการดําเนินการของสถาบนั 
และค่าภาระต่าง ๆ ที' เหมาะสม และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื'นได ้ 
รฐัพงึจ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัเท่าจาํนวนที'จาํเป็น 

 

มาตรา ๑๑  ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคด ี
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ;นเป็นขอ้ต่อสูก้บัสถาบนัในเรื'องทรพัยส์นิของสถาบนัมไิด ้

 

มาตรา ๑๒  บรรดารายได้และทรพัย์สนิของสถาบันจะต้องจดัการเพื'อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องสถาบนัดงัระบุไวใ้นมาตรา ๗ และตามวตัถุประสงคซ์ึ'งผูอุ้ทศิทรพัยส์นิ
ใหแ้ก่สถาบนักาํหนดไว ้



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๙

หมวด ๒ 

คณะกรรมการและผูอ้าํนวยการ 

   
 

มาตรา ๑๓๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ'ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบัน
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ'งแวดล้อม ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร ปลดักระทรวงพลงังาน 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึษาขั ;นพื;นฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เลขาธกิาร
คณะกรรมการการอุดมศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิเลขาธกิารสภาการศกึษา ผูอ้าํนวยการสาํนักงบประมาณ และผูอ้ํานวยการเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

(๓)๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  ทั ;งนี;  
ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที'เป็นครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านคณิตศาสตร ์
ในสถานศกึษาขั ;นพื;นฐานจากเขตพื;นที'การศกึษาในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต ้อย่างน้อยภาคละหนึ'งคน 

ใหผู้อ้าํนวยการแต่งตั ;งพนกังานเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตั ;งประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

                                                                                 
๔ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ'มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี(ฉบบัที' ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ การเป็นครูผูส้อนดา้นวทิยาศาสตร ์หรอืดา้นคณิตศาสตรใ์นสถานศกึษาขั ;นพื;นฐานจากเขตพื;นที'

การศกึษาในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง หรอืภาคใต้ เป็นคุณสมบตัเิฉพาะตวัอย่างหนึ'ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒปิระเภทที'ไม่ใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั 'วไป  ดงันั ;น ในกรณีที'กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒผิูใ้ดได้รบัการโยกยา้ยไปรบัราชการครูในเขตพื;นที'การศกึษาในภาคอื'น ๆ หรอืไม่ไดเ้ป็น
ครูผูส้อนในสถานศกึษาขั ;นพื;นฐาน หรอืไดร้บัมอบหมายใหส้อนวชิาอื'นโดยไม่ไดส้อนดา้นวทิยาศาสตร ์
หรอืด้านคณิตศาสตร์อีกต่อไป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั ;นย่อมขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๑๓ (๓)  
และพ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั ;นยังคงมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที'กําหนดไว้ในมาตราดงักล่าว แมจ้ะเกษียณอายุราชการหรอืพ้นจากการเป็นขา้ราชการคร ู
ในกรณีอื'น ๆ กย็งัคงดาํรงตําแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒต่ิอไปได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : 
เรื'องเสรจ็ที' ๓๐/๒๕๕๐) 
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 ๑๒๐

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ'งคณะรฐัมนตรี
แต่งตั ;งตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี; 

(๑) มคีวามรู ้ความเชี'ยวชาญ และความจดัเจนทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลย ีหรอืสาขาอื'นที'เกี'ยวขอ้งกบักจิการของสถาบนั 

(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๓) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที'สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที'ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที'วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทั 'วไปซึ'งกจิการของสถาบนั และโดยเฉพาะมอีาํนาจและหน้าที'ดงันี; 

(๑) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัแบ่งส่วนงานของสถาบนั และขอ้บงัคบัว่าดว้ย
การปฏบิตังิานของสถาบนั 

(๒) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของสถาบนัเกี'ยวกบัการกําหนด
ตําแหน่งอตัราเงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวสัดิการและสทิธิประโยชน์เรื'องอื'น ๆ  
การบรรจุ  การแต่งตั ;ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย  
การลงโทษทางวนิยั การรอ้งทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของพนกังานและลกูจา้ง 

(๓) ออกขอ้บงัคบัเกี'ยวกบัการเงนิและทรพัยส์นิของสถาบนั 

(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยอตัราเงนิเดือนและสทิธิประโยชน์อื'น การคัดเลือก  
การแต่งตั ;ง และการออกจากตําแหน่งของผูอ้ํานวยการ รวมทั ;งอํานาจหน้าที'ของผูอ้ํานวยการ 
และการมอบใหผู้อ้ื'นรกัษาการแทนหรอืปฏบิตังิานแทนผูอ้าํนวยการ 

(๕) อนุมตัแิผนงานหลกัของสถาบนั 

(๖) อนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสถาบนั 

(๗) ออกขอ้บงัคบัเพื'อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 

ข้อบังคับที'คณะกรรมการกําหนดขึ;น ถ้ามีการจํากัดอํานาจผู้อํานวยการ 
ในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอกไว้ประการใด ให้ประกาศข้อบังคับเช่นว่านั ;น 
ในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๖  ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ'งคณะรฐัมนตรี
แต่งตั ;งมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจไดร้บัแต่งตั ;งใหม่อกีได ้

ในกรณีที'กรรมการตามวรรคหนึ'งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที'
คณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งกรรมการเพิ'มขึ;นในระหว่างที'กรรมการซึ'งแต่งตั ;งไว้แล้วยงัมวีาระ 
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 ๑๒๑ 

อยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั ;งให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ'มขึ;น 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที'เหลอือยู่ของกรรมการซึ'งไดแ้ต่งตั ;งไวแ้ลว้ 

เมื'อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ'ง หากยังมิได้มีการแต่งตั ;ง
กรรมการขึ;นใหม่ ให้กรรมการซึ'งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั ;นอยู่ในตําแหน่งเพื'อ
ดาํเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ'งไดร้บัแต่งตั ;งใหม่เขา้รบัหน้าที' 

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ'งคณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งพน้จากตําแหน่งเมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 

(๔) คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสื'อมเสยีหรอืบกพร่องต่อหน้าที' 
 

มาตรา ๑๘  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ'งหนึ'งของจาํนวนกรรมการทั ;งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏบิตัหิน้าที'ไดใ้หท้ี'ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ'งเป็นประธานในที'ประชุม 

การวินิจฉัยชี;ขาดของที'ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ'งให้ม ี
เสยีงหนึ'งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที'ประชุมออกเสยีงเพิ'มขึ;น
อกีเสยีงหนึ'งเป็นเสยีงชี;ขาด 

 

มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั ;งคณะอนุกรรมการเพื'อพิจารณา 
หรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ'งตามที'คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํ้ามาตรา ๑๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๐  ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ไดร้บัเบี;ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื'นตามระเบยีบที'คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๑  ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ' งซึ'งคณะกรรมการแต่งตั ;ง 
ดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

ผูอ้าํนวยการตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี; 
(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ในวนัที'ไดร้บัการแต่งตั ;ง 
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 ๑๒๒

(๓) ไม่เป็นขา้ราชการซึ'งมตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจําหรอืลูกจา้งของทางราชการ 
พนกังานหรอืลกูจา้งของรฐัวสิาหกจิ ขา้ราชการการเมอืงหรอืผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง 

(๔) มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 

(๕) สามารถทาํงานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา 

 

มาตรา ๒๒  ให้ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี'ปี และอาจได้รบั
แต่งตั ;งใหม่อกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัมไิด ้

นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่งเมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสื'อมเสยีหรอืบกพร่องต่อหน้าที'  
ทั ;งนี; โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๒๓  ผู้อํานวยการมีหน้าที'บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที'ของสถาบนั และตามนโยบาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที'
คณะกรรมการกาํหนด กบัมอีาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งทุกตําแหน่ง 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ ดงันี; 
(๑) บรรจุ แต่งตั ;ง ถอดถอน เลื'อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัย

พนักงานและลกูจา้ง ตลอดจนใหพ้นักงานหรอืลกูจา้งออกจากตําแหน่ง  ทั ;งนี; ตามขอ้บงัคบั
ที'คณะกรรมการกาํหนด แต่ถา้เป็นพนกังานระดบัรองผูอ้าํนวยการ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบยีบเกี'ยวกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัโดยไม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบั 
ระเบยีบหรอืมตทิี'คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๕  ในกจิการที'เกี'ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ํานวยการเป็นผูแ้ทนของ
สถาบนั และเพื'อการนี;ผูอ้าํนวยการจะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใด ๆ ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทน
กไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที'คณะกรรมการกาํหนด 

นิติกรรมที'ผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนข้อบงัคบัตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
ย่อมไม่ผกูพนัสถาบนั เวน้แต่คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั 
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 ๑๒๓ 

หมวด ๓ 

การกาํกบัและการควบคุม 

   
 

มาตรา ๒๖  ให้รฐัมนตรีมีอํานาจและหน้าที'กํากับดูแลโดยทั 'วไปซึ'งกิจการ 
ของสถาบนั เพื'อการนี;มอีํานาจเรยีกประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ํานวยการ พนักงาน
หรือลูกจ้างในสถาบันมาชี;แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงานเสนอ  
และมอีาํนาจที'จะสั 'งยบัยั ;งการกระทาํของสถาบนัที'เหน็ว่าขดัต่อนโยบายของรฐับาล 

ในกรณีที'สถาบนัจะตอ้งเสนอเรื'องไปยงัคณะรฐัมนตร ีใหค้ณะกรรมการนําเรื'อง
เสนอรฐัมนตรเีพื'อเสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๒๗  สถาบันต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีก่อนจึงจะ
ดาํเนินการต่อไปนี;ได ้

(๑) ทําความตกลง ร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ 
หรอืองคก์ารระหว่างประเทศซึ'งมผีลผกูพนัใหส้ถาบนัตอ้งออกเงนิสมทบ 

(๒) จาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยท์ี'มมีลูค่าเป็นจาํนวนเกนิวงเงนิที'รฐัมนตรกีาํหนด 

(๓) กูย้มืเงนิหรอืใหกู้ย้มืเงนิมจีาํนวนเกนิวงเงนิที'รฐัมนตรกีาํหนด 

(๔) ลงทุนหรอืร่วมทุนมจีาํนวนเกนิวงเงนิที'รฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๘  ให้สถาบนัวางและถือไว้ซึ'งระบบการบญัชทีี'เหมาะสมแก่กจิการ 
แยกตามประเภทงานส่วนที'สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรพัย ์
และหนี;สิน ซึ'งแสดงกิจการที'เป็นอยู่ตามความจริงและตามที'ควร ตามประเภทงาน  
พร้อมข้อความอันเป็นที'มาของรายการนั ;น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน 
เป็นประจาํ 

 

มาตรา ๒๙  ใหส้ถาบนัจดัทาํงบดุล และบญัชทีาํการของสถาบนั ตลอดทั ;งบญัชี
กําไรขาดทุนสําหรบัการดําเนินกจิกรรมในเชงิธุรกจิของสถาบนั ส่งผู้สอบบญัชีภายใน 
เกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ;นปีบญัชทีุกปี 

 

มาตรา ๓๐  ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันและ 
ใหท้าํการตรวจสอบรบัรองบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของสถาบนัทุกรอบปี 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๔

มาตรา ๓๑  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานของสถาบัน เพื'อการนี;ให้มีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการ พนกังานและลกูจา้งของสถาบนั 

 

มาตรา ๓๒  ให้ผู้สอบบญัชีทํารายงานผลการสอบบญัชแีละการเงนิเสนอต่อ
คณะกรรมการภายในหนึ'งรอ้ยห้าสบิวนันับแต่วนัสิ;นปีบญัช ีเพื'อคณะกรรมการเสนอต่อ
รฐัมนตรภีายในหกสิบวนันับแต่วนัที'ได้รบัรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินจาก 
ผูส้อบบญัช ี

 

มาตรา ๓๓  ใหส้ถาบนัจดัทํารายงานประจําปีเสนอต่อรฐัมนตรโีดยแสดงงบดุล
บญัชทีําการและบญัชกีําไรขาดทุนที'ผูส้อบบญัชรีบัรองว่าถูกต้องพรอ้มกบัรายงานของ
ผู้สอบบัญชี รวมทั ;งแสดงผลงานของสถาบันในปีที'ล่วงมาและแผนงานที'จะจัดทํา 
ในปีต่อไปภายในหนึ'งรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิ;นปีบญัช ี

ใหร้ฐัมนตรเีสนอรายงานประจาํปีตามวรรคหนึ'งต่อคณะรฐัมนตรเีพื'อทราบ 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยตีามประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที' ๔๒ ลงวนัที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ซึ'งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัที'พระราชบญัญัตินี;ใช้บงัคบัปฏิบตัิหน้าที'ต่อไปจนกว่าจะได ้
มกีารแต่งตั ;งกรรมการตามพระราชบญัญตันีิ;  ทั ;งนี; ไม่เกนิหนึ'งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที'
พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๕  ใหผู้อ้าํนวยการ พนักงาน และลกูจา้งของสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๔๒ ลงวนัที' ๑๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นผู้อํานวยการ พนักงาน และลูกจ้างของสถาบนัตามพระราชบญัญตัินี; 
โดยให้ผู้อํานวยการ พนักงานและลูกจา้งดงักล่าวดํารงตําแหน่งและได้รบัเงนิเดอืนหรอื
ค่าจ้าง รวมทั ;งสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามตําแหน่งและอตัราเงนิเดือนหรือค่าจ้างเดิม 
ที'ดาํรงและไดร้บัอยู่ในวนัที'พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั และใหถ้อืว่าเวลาทํางานของบุคคล
ดงักล่าวเป็นเวลาทํางานตดิต่อกนักบัเวลาทํางานในสถาบนันับแต่วนัที'พระราชบญัญตันีิ;
ใชบ้งัคบั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๕ 

มาตรา ๓๖  การนับวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการตามมาตรา ๒๒  
ให้นับวาระการดํารงตําแหน่งของผูอ้ํานวยการตามประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที' ๔๒ 
ลงวนัที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นวาระแรกของการดาํรงตําแหน่งตามพระราชบญัญตันีิ; 

 

มาตรา ๓๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี; ตลอดจนงบประมาณ 
และรายได้ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามประกาศของ 
คณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๔๒ ลงวนัที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ที'มอียู่ในวนัที'พระราชบญัญตันีิ;
ใชบ้งัคบัไปเป็นของสถาบนัตามพระราชบญัญตันีิ; 

 

มาตรา ๓๘  บรรดาประกาศ คําสั 'ง ข้อบังคับ และระเบียบที'ออกโดยอาศัย
อํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที' ๔๒ ลงวนัที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
ซึ'งใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที'พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั ใหใ้ชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าที'ไม่ขดัหรอืแยง้
กบับทบญัญตัใินพระราชบญัญตันีิ;  ทั ;งนี; จนกว่าจะไดม้กีารออกประกาศ คาํสั 'ง ขอ้บงัคบั
หรอืระเบยีบตามพระราชบญัญตันีิ; 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี; คือ โดยที'ประกาศของ 
คณะปฏวิตั ิฉบบัที' ๔๒ ลงวนัที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดอ้อกใชบ้งัคบัในระหว่างที' 
มีการปกครองโดยคณะปฏิวตัิและใช้ชื'อว่าประกาศของคณะปฏิวตัิและได้ใช้บงัคบัมา 
เป็นเวลานาน มบีทบญัญตัทิี'ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั ทาํใหก้ารดาํเนินงาน
ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีม่คล่องตวัและยงัไม่มปีระสทิธภิาพ
เท่าที'ควร สมควรปรับปรุงรูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายตามประกาศของ 
คณะปฏวิตัดิงักล่าวใหเ้ป็นพระราชบญัญตัเิพื'อใหเ้ป็นไปตามวธิกีารตรากฎหมายในระบบปกติ
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และเพื'อให้การดําเนินงานของสถาบนัเป็นไป
อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพยิ'งขึ;น  และสอดคล้องกับสภาพการณ์ ในปัจจุบัน   
จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ; 
 

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที' ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี; ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี;  คือ เนื' องจากได้ม ี
การประกาศใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ'งได้กําหนดให ้
มีการจัดตั ;งส่วนราชการและหน่วยงานอื'นของรฐัที'เกี'ยวกับการจดัการศึกษา ดังนั ;น  
เพื'อมใิหอ้ํานาจหน้าที'ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีํ;าซอ้นกบั
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื'นของรฐัดงักล่าว จงึเหน็สมควรกําหนดให้สถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยหลักสูตร  
วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนในระดบัการศึกษาขั ;นพื;นฐานเป็นหลัก  
การพฒันาและส่งเสรมิบุคลากร การฝึกอบรมครู และการพฒันาและส่งเสรมิบุคคลที'มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการผลิตครูที'มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการให้คําปรึกษาแนะนํา
เกี'ยวกบัการศกึษาคน้ควา้ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีรวมทั ;งปรบัปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื' อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการปฏิรูป 
ระบบราชการ  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ; 

                                                                                 

๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที' ๒๑ ก/หน้า ๑/๑๐ มนีาคม ๒๕๔๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๗

ประกาศสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เรื'อง โครงสรา้ง และการจดัองคก์รในการดาํเนินงาน 

สรุปอาํนาจหน้าที'ที'สาํคญั วธิกีารดาํเนินงาน 

และสถานที'ตดิต่อเพื'อขอรบัขอ้มลูขา่วสาร๗ 

   
 

เพื'อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที'จะให้
ประชาชนไดม้โีอกาสรบัรูข้่าวสารเกี'ยวกบัการดําเนินการต่าง ๆ ของทางราชการ เพื'อที'
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ 
ความเป็นจรงิอนัเป็นการสง่เสรมิใหม้คีวามเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิ'งขึ;น จงึสมควร
ประกาศโครงสร้างและการจดัหน่วยงาน อํานาจหน้าที' วธิีการดําเนินงานและสถานที'
ตดิต่อเพื'อขอรบัขอ้มูลข่าวสารของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.) ไว ้ดงัต่อไปนี; 

 

ข้อ ๑  สสวท. เป็นหน่วยงานของรัฐโดยอยู่ในกํากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร มอีาํนาจหน้าที' โครงสรา้ง และการจดัองคก์รในการดาํเนินงานดงันี; 

๑.๑ อาํนาจหน้าที' 
๑.๑.๑ รเิริ'ม ดําเนินการ และส่งเสรมิการคน้คว้าและวจิยัหลกัสตูร วธิสีอน

และการประเมนิผลการเรยีนการสอนเกี'ยวกบัวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทุกระดบัการศกึษา 

๑.๑.๒ ส่งเสริมและดําเนินการฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต 
และนกัศกึษาเกี'ยวกบัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

๑.๑.๓ ส่งเสริมและดําเนินการค้นคว้า ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน 
แบบฝึกหดั เอกสารทางวชิาการ และสื'อการเรยีนการสอนทุกประเภท ตลอดทั ;งประดษิฐ์
อุปกรณ์เกี'ยวกบัวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

๑.๑.๔ ส่งเสรมิและดําเนินการประเมินมาตรฐานแบบเรยีน แบบฝึกหัด 
เอกสารทางวิชาการ สื'อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และการประเมินมาตรฐาน 
การจดัการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

๑.๒ โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการดาํเนินงาน 

๑.๒.๑ สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

๑.๒.๒ สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

                                                                                 
๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพเิศษ ๒๑ ง/หน้า ๓๐/๗ มนีาคม ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๘

๑.๒.๓ สาํนกับรหิาร แบ่งส่วนงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายบรหิารทั 'วไป 
ฝ่ายการคลงั และฝ่ายบุคลากร 

๑.๒.๔ สาํนกัวทิยาศาสตร ์แบ่งส่วนงานออกเป็น ๕ สาขา ไดแ้ก่ สาขาเคม ี
สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์
ประถมศกึษา 

๑.๒.๕ สาํนักคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์แบ่งสว่นงานออกเป็น ๓ สาขา 
ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาและสาขา
คอมพวิเตอร ์

๑.๒.๖ สํานักสนับสนุนวิชาการ แบ่งส่วนงานออกเป็น ๓ สาขา ได้แก่ 
สาขาออกแบบและพฒันาอุปกรณ์ สาขาเทคโนโลยทีางการศกึษา และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.๒.๗ สาํนกัมาตรฐานการศกึษาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
แบ่งสว่นงานออกเป็น ๒ สาขา ไดแ้ก่ สาขาวจิยั และสาขาประเมนิมาตรฐาน 

๑.๒.๘ สํานักโครงการพเิศษ แบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ สาขา ไดแ้ก่ สาขา
พฒันาและส่งเสรมิผู้มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละส่งเสรมิ
การผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
อจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

๑.๒.๙ สาํนักพฒันาธุรกจิ แบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายการตลาด 
และฝ่ายจดัการทรพัยส์นิ 

 

ขอ้ ๒  สรุปอํานาจหน้าที'ที'สาํคญั และวธิกีารดําเนินงานของหน่วยงานภายใน 
สสวท. มดีงันี; 

๒.๑ สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

๒.๑.๑ มหีน้าที'ประสานงานด้านวิชาการทั ;งภายในและภายนอกองค์กร
เพื' อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร จัดทําแผนการดําเนินงานระยะยาว คําขอ
งบประมาณประจําปี และแผนการปฏิบัติงานประจําปี ตลอดจนติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตังิาน 

๒.๑.๒ กําหนดความต้องการและจดัทํารายงานเกี'ยวกบัการประเมินค่า
ทางเศรษฐกิจและการเงนิเพื'อการตัดสนิใจเกี'ยวกบัการลงทุนหรอืการดําเนินงานของ 
สสวท. 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๙

๒.๑.๓ จัดทําแผนประชาสัมพันธ์และดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื'อ
เผยแพร่การดาํเนินงานของ สสวท. 

๒.๑.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั ;งในและต่างประเทศเพื'อ 
ขอความร่วมมอืและสนบัสนุนการดาํเนินงานของ สสวท. 

๒.๑.๕ อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูม้าศกึษาดงูานจากในและต่างประเทศ 

๒.๒ สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

๒.๒.๑ มหีน้าที'ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของ สสวท. เพื'อประเมนิผล
การดาํเนินงาน ทั ;งดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนความคุม้ค่าของงบประมาณ
และทรพัยากรที'ไดร้บั รวมทั ;งเสนอแนะวธิกีารปรบัปรุงแกไ้ขเพื'อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ'งขึ;น 

๒.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการใชจ้่ายงบประมาณและการปฏบิตังิาน
ให้ถูกต้องตามระบบบัญชี ระบบการเงิน ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย 
ที'เกี'ยวขอ้ง 

๒.๓ สาํนกับรหิาร 

๒.๓.๑ มีหน้าที'เกี'ยวกับงานธุรการของ สสวท. งานการประชุมของ
คณะกรรมการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และของผู้บริหาร 
สสวท. งานด้านกฎหมาย นิติกรรม ข้อบังคับและระเบียบ งานอาคารสถานที'และ
ยานพาหนะ รวมทั ;งงานที'ไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นหน้าที'ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 

๒.๓.๒ มีหน้าที'เกี'ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ สสวท. 
ควบคุม ดูแล พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติเกี'ยวกับการเงิน การบัญชี  และการพัสดุ 
ให้ถูกต้องและเหมาะสม ตรวจสอบ วเิคราะห์ และรายงานผลการดําเนินงานด้านฐานะ
การเงิน และการพัสดุ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามข้อบังคับ 
และระเบียบ เก็บรกัษาเงิน พัสดุ และเอกสารทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุไว ้
อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 

๒.๓.๓ มีหน้าที'ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
เกี'ยวกบัการสรรหา การจดัทําสญัญาและแต่งตั ;ง การเลื'อนตําแหน่ง การพฒันาบุคลากร 
การจัดทําบัญชีเงินเดือน การจัดทําทะเบียนประวัติพนักงาน การประเมินผล 
การปฏบิตังิานเพื'อพจิารณาความดคีวามชอบประจาํปี การประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม
สญัญา ตลอดจนงานดา้นสทิธปิระโยชน์สวสัดกิารและวนิยัของพนกังาน 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๐

๒.๔ สาํนกัวทิยาศาสตร ์

๒.๔.๑ มีหน้าที'ในการจัดทํามาตรฐานหลักสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอน ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรท้องถิ'น สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานอื'นทั ;งส่วนกลางและส่วนท้องถิ'นในการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื'อ อุปกรณ์ 
กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผลทั ;งการศกึษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศยั รวมทั ;งการพัฒนาครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีศกัยภาพตามมาตรฐานที'กําหนดในวิชาเคมี ชวีวทิยา ฟิสกิส ์วทิยาศาสตร์ระดบั
มธัยมศกึษา และวทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา 

๒.๔.๒ ตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการทั ;งในและต่างประเทศ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการทางวิชาการด้านการเรยีนการสอน 
วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศกึษา 

๒.๕ สาํนกัคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์

๒.๕.๑ มีหน้าที'ในการจัดทํามาตรฐานหลักสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอน ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรท้องถิ'น สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานอื'นทั ;งส่วนกลางและส่วนท้องถิ'นในการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื'อ อุปกรณ์ 
กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผลทั ;งการศกึษาในระบบ นอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยั รวมทั ;งการพฒันาครูผูส้อน และบุคลากรทางการศกึษาให้มี
ศกัยภาพตามมาตรฐานที'กําหนดในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์
ระดบัประถมศกึษา และวชิาคอมพวิเตอรท์ั ;งในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

๒.๕.๒ ตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการทั ;งในและต่างประเทศ เผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ เป็นแหล่งขอ้มลูและใหบ้รกิารทางวชิาการดา้นการเรยีนการสอนวชิา
คณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา คณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา และวชิาคอมพวิเตอร ์

๒.๖ สาํนกัสนบัสนุนวชิาการ 

๒.๖.๑ มีหน้าที'ในการส่งเสริมและดําเนินการวิจยั พัฒนาและปรบัปรุง
ต้นแบบอุปกรณ์ปฏิบัติการ ต้นแบบสื'อโสตทัศนวสัดุประกอบการเรียนการสอนวิชา
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์

๒.๖.๒ ให้ความร่วมมือกับสํานักวิทยาศาสตร์ สํานักคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์และหน่วยงานอื'น ในการออกแบบ ผลิตและตรวจสอบคุณภาพ รวมทั ;ง 
การสนับสนุนส่งเสริมครู อาจารย์ โรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานอื'น ๆ ในการวิจัย 
และพฒันาอุปกรณ์ปฏิบตัิการวิชาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และพฒันา 
สื'อโสตทศันวสัดุ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๑

๒.๖.๓ ติดตามความกา้วหน้าทางวชิาการทั ;งในและต่างประเทศทางดา้น
การออกแบบและผลติอุปกรณ์ปฏบิตักิาร และสื'อโสตทศันวสัดุประกอบการเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล 
ดา้นตน้แบบอุปกรณ์ปฏบิตักิาร และสื'อโสตทศันวสัดุ 

๒.๖.๔ จัดทํางานศิลป์และรูปภาพประกอบเอกสารวิชาการ ตลอดจน
จดัพมิพเ์อกสารหนงัสอืและสื'อสิ'งพมิพ ์

๒.๖.๕ มีหน้าที'ริเริ'มและดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูลทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
พัฒนาห้องสมุดของ สสวท. ให้เป็นแหล่งข้อมูลหลักทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จัดทําและเผยแพร่วารสารและเอกสารวิชาการอื'น ๆ  
ของ สสวท. 

๒.๖.๖ พัฒนาและดูแลบํารุงรกัษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ
เครอืข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูลเพื'อการบรหิารจดัการเพื'อเพิ'ม
ประสทิธภิาพงานบรหิารงานบรกิารและงานวชิาการ 

๒.๖.๗ พฒันาบุคลากรของ สสวท. ให้สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในการปฏบิตังิานและพฒันาวชิาการ 

๒.๖.๘ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั ;งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะส่วนที'จะนํามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 
ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จัดทําแผนและร่วมมือ 
กบัหน่วยงานทั ;งภายในและภายนอก สสวท. เพื'อส่งเสรมิและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศกึษาใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอนได ้

๒.๗ สาํนกัมาตรฐานการศกึษาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

๒.๗.๑ มหีน้าที'ส่งเสรมิการวจิยัด้านการศกึษาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพวิเตอร ์และร่วมมอืกบัสาํนักวทิยาศาสตร ์สาํนักคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์
และหน่วยงานอื'นในการทาํวจิยัดา้นการศกึษาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์
ทั ;งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ส่งเสรมิสนับสนุนและร่วมมอืกบัหน่วยงานอื'น
เพื'อพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหส้ามารถทําวจิยั เพื'อพฒันาการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอรไ์ด ้

๒.๗.๒ มีหน้าที'ส่งเสรมิและร่วมมอืกบัหน่วยงานที'เกี'ยวข้องเพื'อพฒันา
เกณฑม์าตรฐานการจดัการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอรใ์หท้ดัเทยีม
กบันานาชาต ิประเมนิและรบัรองคุณภาพการจดัการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และคอมพวิเตอรข์องสถานศกึษา และเขตพื;นที'การศกึษาตามมาตรฐานที'กาํหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๒ 

๒.๗.๓ ตดิตามความกา้วหน้าเกี'ยวกบัวธิกีารวจิยั การสรา้งเครื'องมอื และ
วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์
เพื'อเป็นขอ้มูลและเผยแพร่ใหแ้ก่สาํนักวทิยาศาสตร ์สาํนักคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์
และหน่วยงานอื'น 

๒.๗.๔ สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานและองค์กรที'เกี'ยวขอ้ง 
ในการพฒันาสถานศกึษาและเขตพื;นที'การศกึษาใหส้ามารถประเมนิคุณภาพ การจดัการ
ศกึษาด้านวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอรข์องตนเองได้ ร่วมมือกบัสํานัก
วิทยาศาสตร์ สํานักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื'นจดัทําเครื'องมือ
มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และคอมพิวเตอร์ รวมทั ;งการประเมินมาตรฐานและคุณภาพของสื'อการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์

๒.๘ สาํนกัโครงการพเิศษ 

๒.๘.๑ มหีน้าที'ดาํเนินโครงการพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(พสวท.) และโครงการส่งเสรมิการผลติครูวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์(สควค.) 

๒.๘.๒ มีหน้าที'ดําเนินการสรรหาและจดัส่งนักเรยีนไปแข่งขนัโอลิมปิก
วิชาการและการแข่งขนัอื'น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์
รวมทั ;งดาํเนินการสรรหาสง่เสรมิและบ่มเพาะนกัเรยีนที'มแีววเป็นอจัฉรยิะทางวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์

๒.๙ สาํนกัพฒันาธุรกจิ 

๒.๙.๑ มหีน้าที'ศกึษา วเิคราะห ์วางแผนเพื'อพฒันาธุรกจิตามนโยบายของ 
สสวท. วางแผนและดําเนินการ เพื'อพัฒนากิจกรรมบางกิจกรรมของ สสวท. ไปสู่
กระบวนการพาณิชย์ ติดตามความก้าวหน้าและประเมนิผลการดําเนินงานด้านพฒันา
ธุรกจิ กําหนดราคาเอกสารสิ'งพมิพ์ สื'อการเรยีนการสอน ตลอดจนงานบรกิารวชิาการ
และผลติผลอื'น ๆ ที' สสวท. จดัทําขึ;น ประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจาก สสวท. 
ทั ;งในดา้นราคา คุณภาพ หาแนวทางในการจดัจาํหน่ายทรพัยส์นิทางวชิาการของ สสวท. 

๒.๙.๒ มีหน้าที'บริหารจดัการทรพัย์สินและรายได้ ตลอดจนทรพัย์สิน 
ทางปัญญาของ สสวท. ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด ประสานงานเพื'อประเมินค่า
ทรพัย์สนิทางปัญญาทั ;งในส่วนผลงานวิชาการ และทรพัย์สนิอื'นที'เกดิจากการค้นคว้า 
ออกแบบและพัฒนาโดยบุคลากรของ สสวท. และดําเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ควบคุมดูแลใหคู้่สญัญาปฏบิตัติามเงื'อนไข ติดต่อและดําเนินการขอลขิสทิธิ t
ของทรพัยส์นิทางปัญญาเพื'อการแปล ผลติและจาํหน่าย 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๓

ขอ้ ๓  สถานที'ติดต่อเพื'อขอรบัขอ้มูลข่าวสารหรอืคําแนะนําในการติดต่อกบั
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที'สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สว่นพฒันาและบรกิารสารสนเทศ ชั ;น ๓ อาคาร ๑๕ ปี สสวท. เลขที' ๙๒๔ ถนนสุขุมวทิ 
หลงัท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ - ๒๓๙๒ - ๔๐๒๑ ต่อ ๓๓๐๔ - ๓๓๐๕ โทรสาร ๐ - ๒๓๘๑ – ๗๕๓๐ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๑๕ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พศิาล  สรอ้ยธุหรํ'า 

ผูอ้าํนวยการ 

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๔

ขอ้บงัคบัสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ว่าดว้ยการจดัแบง่สว่นงาน และการปฏบิตังิาน 

พ.ศ. ๒๕๔๒๘ 

   
 

โดยที'เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและ 
การปฏบิตังิานของสว่นงานใหเ้หมาะสมยิ'งขึ;น 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบญัญตัิสถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการประชุมครั ;งที' ๓๐๔๘/๒๕๔๒ เมื'อวนัที' ๒๕ สงิหาคม 
๒๕๔๒ จงึออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี; 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี;เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีว่าดว้ยการจดัแบ่งส่วนงาน และการปฏบิตัิงาน พ.ศ. ๒๕๔๒” เรยีกโดย
ย่อว่า “ขอ้บงัคบั สสวท. ๑/๒๕๔๒” 

 

ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่วนัที' ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๒ เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ ขอ้บงัคบัสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ว่าดว้ยการแบ่งสว่นงาน ตําแหน่งพนกังาน คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง หน้าที'ความรบัผดิชอบ 
และการกาํหนดอตัราเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืคาํสั 'งอื'นใดในสว่นที'ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบันี;
หรอืซึ'งขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันี;ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี;แทน 

 

ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบันี; 
“สสวท.” หมายความว่า สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

“ผูอ้ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้ํานวยการสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

“พนักงาน” หมายความว่า บุคคลที' สสวท. อนุมัติให้ทําสญัญาปฏิบัติงาน 
และแต่งตั ;งเป็นพนกังานปฏบิตังิานเตม็เวลา 

 

                                                                                 
๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนพเิศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๙/ ๑ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๕ 

ขอ้ ๕  ใหจ้ดัแบ่งสว่นงานของ สสวท. เป็นดงันี; 
๕.๑ สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

๕.๒ สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

๕.๓ สาํนกับรหิาร 

๕.๓.๑ ฝ่ายบรหิารทั 'วไป 

๕.๓.๒ ฝ่ายการคลงั 

๕.๓.๓ ฝ่ายบุคลากร 

๕.๔ สาํนกัวทิยาศาสตร ์

๕.๔.๑ สาขาเคม ี

๕.๔.๒ สาขาชวีวทิยา 

๕.๔.๓ สาขาฟิสกิส ์

๕.๔.๔ สาขาวทิยาศาสตรม์ธัยมศกึษา 

๕.๔.๕ สาขาวทิยาศาสตรป์ระถมศกึษา 

๕.๕ สาํนกัคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์

๕.๕.๑ สาขาคณิตศาสตรม์ธัยมศกึษา 

๕.๕.๒ สาขาคณิตศาสตรป์ระถมศกึษา 

๕.๕.๓ สาขาคอมพวิเตอร ์

๕.๖ สาํนกัสนบัสนุนวชิาการ 

๕.๖.๑ สาขาออกแบบและพฒันาอุปกรณ์ 

๕.๖.๒ สาขาเทคโนโลยทีางการศกึษา 

๕.๖.๓ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๗ สาํนกัมาตรฐานการศกึษาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

๕.๗.๑ สาขาวจิยั 

๕.๗.๒ สาขาประเมนิมาตรฐาน 

๕.๘ สาํนกัโครงการพเิศษ 

๕.๘.๑ สาขาพฒันาและส่งเสรมิผู้มคีวามสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสง่เสรมิการผลติครวูทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

๕.๘.๒ สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร ์

๕.๙ สาํนกัพฒันาธุรกจิ 

๕.๙.๑ ฝ่ายการตลาด 

๕.๙.๒ ฝ่ายจดัการทรพัยส์นิ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๖ 

ขอ้ ๖  ผงัการจดัแบ่งส่วนงาน และหน้าที'ความรบัผิดชอบของแต่ละส่วนงาน
เป็นไปตามบญัชทีา้ยขอ้บงัคบันี; 

สาํหรบัส่วนงานที'อยู่ภายใต้สาขา สาํนักงาน และฝ่าย ใหเ้ป็นอาํนาจของผูอ้าํนวยการ
ที'จะออกประกาศจดัแบ่งตามที'เหน็สมควรแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

 

ข้อ ๗  ให้ผู้อํานวยการรกัษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี; และให้มีอํานาจ 
ออกระเบยีบ ประกาศ หรอืคาํสั 'งต่าง ๆ เพื'อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี; 

ในกรณีที'มีปัญหาเกี'ยวกับการดําเนินงานตามข้อบังคับนี; ให้ผู้อํานวยการ 
เป็นผูว้นิิจฉยัชี;ขาด คาํวนิิจฉยัของผูอ้าํนวยการใหถ้อืเป็นที'สดุ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สปิปนนท ์ เกตุทตั 

ประธานกรรมการ 

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๗

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๘ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๙

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๐ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๑

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๒

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๓

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๔

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๕

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๖

 
 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๗ 

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ว่าดว้ยการพสัดุ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

โดยที' เห็น เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับ ว่ าด้วยการพัสดุ  เพื' อ ให ้
การดาํเนินการเกี'ยวกบัการพสัดุของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ (๑) (๓) และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุม 
ครั ;งที' ๔๓๔/๙/๒๕๕๓ เมื'อวนัที' ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๓ จงึออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี; 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี;เรียกว่า “ข้อบังคบัคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

ข้อ ๒๙  ให้ใช้ข้อบังคับนี;ตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรอืคําสั 'งอื'นใดในส่วนที'ได้กําหนดไว้แล้ว 
ในขอ้บงัคบันี;หรอืซึ'งขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันี; ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี;แทน 

 

ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบันี; 
“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

“ผูอ้ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้ํานวยการสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

ขอ้ ๕  ใหนํ้าระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
ยกเวน้อาํนาจในการสั 'งซื;อสั 'งจา้ง 

 

                                                                                 
๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพเิศษ ๔ ง/หน้า ๗๘/๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๘

ขอ้ ๖  ใหผู้อ้ํานวยการมอีํานาจสั 'งซื;อหรอืสั 'งจา้ง นอกจากวธิพีเิศษและวธิกีรณี
พเิศษในวงเงนิไม่เกนิครั ;งละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนการสั 'งซื;อหรอืสั 'งจา้งวธิพีเิศษหรอื
วธิกีรณีพเิศษในวงเงนิไม่เกนิครั ;งละ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

กรณีที'วงเงนิสูงกว่าอํานาจการสั 'งซื;อหรอืสั 'งจ้างในวรรคแรก ให้ผู้อํานวยการ
เสนอคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 

 

ขอ้ ๗  ให้ผู้อํานวยการรกัษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี; ในกรณีที'มปัีญหา
เกี'ยวกบัการดาํเนินการตามขอ้บงัคบันี; ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูว้นิิจฉยัชี;ขาด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ธชัชยั  สมุติร 

ประธานกรรมการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๙

พระราชบญัญตั ิ

สง่เสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที' ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที' ๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที'เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

 

พระราชบญัญตัินี;มบีทบญัญตับิางประการเกี'ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ'งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ;นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี; 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันีิ;เรยีกว่า “พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี; ให้ใช้บังคับตั ;งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ; 
“วชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี หมายความว่า วชิาชีพที'ต้องใช้ความรู้

และทกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“วชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม” หมายความว่า วชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยสีาขานิวเคลยีร ์สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตร์
                                                                                 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที' ๓๑ ก/หน้า ๔/๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๐

และการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย  
และสาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยีแ์ละการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยคีวบคุม 

“ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า บุคคล 
ซึ'งประกอบวชิาชพีที'ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“ผู้ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม” หมายความว่า บุคคล
ซึ'งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจาก 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“ขอ้บงัคบั” หมายความว่า ขอ้บงัคบัของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“พนกังานเจา้หน้าที'” หมายความว่า บุคคลซึ'งรฐัมนตรแีต่งตั ;งใหป้ฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตันีิ; 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ; 
 

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี;ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีที'เป็นสมาชิกขององค์กรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีอื'น และผู้ประกอบวิชาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยซีึ'งปฏิบตัิหน้าที' 
ตามสนธิสญัญาหรือความตกลงระหว่างประเทศหรือระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวง 
การชาํนญัพเิศษแห่งสหประชาชาต ิ

 

มาตรา ๕  ให้วชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีด้รบัการส่งเสรมิ ครอบคลุม
กลุ่มวชิา ดงัต่อไปนี; 

(๑) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ

(๒) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

(๓) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร 

(๔) กลุ่มวชิาสหวทิยาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

วชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีดอยู่ในกลุ่มวชิาใดตามวรรคหนึ'ง ใหเ้ป็นไป
ตามที'รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๑ 

มาตรา ๖  การกาํหนดสาขาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมเพิ'มเตมิ
ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๗  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชบญัญัตินี;และให้มีอํานาจแต่งตั ;งพนักงานเจ้าหน้าที' กบัออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราท้ายพระราชบญัญตัินี; รวมทั ;งประกาศเพื'อปฏบิตักิาร
ตามพระราชบญัญตันีิ; 

กฎกระทรวงและประกาศนั ;น เมื'อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   
 

มาตรา ๘  ให้มีสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค ์
และอาํนาจหน้าที'ตามที'บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันีิ; 

ใหส้ภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นนิตบิุคคล 

 

มาตรา ๙  สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี; 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการศึกษา  

การคน้ควา้ การทดลอง การวเิคราะห ์และการวจิยั 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าเป็นสมาชิกของ 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๓) ส่งเสรมิความสามคัค ีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีละผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

(๔ ) ควบ คุมดูแลความประพฤติของผู้ป ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยใีหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 

(๕) ช่วยเหลอื แนะนํา เผยแพร่ความรู ้และสรา้งจติสาํนึกทางดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีก่ประชาชน 

(๖) ให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี'ยวกับนโยบายและปัญหา 
ดา้นวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

มาตรา ๑๐  สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) กระทํากจิการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยตีามมาตรา ๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๒ 

(๒) กําหนดแผนการส่งเสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหเ้ป็นที'สนใจ
แก่เยาวชนและประชาชนทั 'วไป เพื'อเสริมสร้างเจตคติที'ดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

(๓) ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

(๔) พกัใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาต 

(๕) เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรเีกี'ยวกบัการกาํหนดกลุ่มวชิาของวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยตีามมาตรา ๕ และการเพิ'มเตมิสาขาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม
ตามมาตรา ๖ 

(๖) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ย 

(ก) การรบัสมคัรสมาชกิ ค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม
ที'เรยีกเกบ็จากสมาชกิ 

(ข) คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของสมาชกิ 

(ค) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใชใ้บอนุญาต และการเพกิถอน
ใบอนุญาต 

(ง) คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ 

(จ) จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 

(ฉ) การอุทธรณ์คาํสั 'งของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

(ช) มาตรฐานการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

(ซ) การฝึกอบรมวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(ฌ) หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื'อนไขในการขอรบัสทิธปิระโยชน์ตามมาตรา ๓๙ 

(ญ) การประชุมของที'ประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(ฎ) การเลอืกตั ;ง การสรรหา และการแต่งตั ;งบุคคลตามมาตรา ๒๗ 

(ฏ) กจิการอื'นใดตามที'กาํหนดในพระราชบญัญตันีิ; 
ขอ้บงัคบันั ;น ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสภานายกพเิศษแห่งสภาวชิาชพี

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและเมื'อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๗) ดาํเนินกจิการอื'นใดที'เป็นประโยชน์ต่อวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

มาตรา ๑๑  สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอาจมรีายได ้ดงัต่อไปนี; 
(๑) ค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญตันีิ; 
(๒) เงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ 

(๓) เงนิและทรพัยส์นิที'มผีูอุ้ทศิใหแ้ก่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๔) ผลประโยชน์จากการจดัการเงนิและทรพัย์สนิและการดําเนินกจิการของ
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๓ 

(๕) ดอกผลของเงนิและทรพัยส์นิตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) รายไดอ้ื'น ๆ 

 

มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีดํารงตําแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละมอีาํนาจหน้าที'ตามที'บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันีิ; 

 

หมวด ๒ 

สมาชกิ 

   
 

มาตรา ๑๓  สมาชกิสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมสีามประเภทดงันี; 
(๑) สมาชกิสามญั 

(๒) สมาชกิวสิามญั 

(๓) สมาชกิกติตมิศกัดิ t 
 

มาตรา ๑๔  สมาชิกสามญัต้องเป็นผู้ที'มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี; 

(๑) มอีายุไม่ตํ'ากว่ายี'สบิปีบรบิรูณ์ หรอืตามหลกัเกณฑท์ี'คณะกรรมการกาํหนด 

(๒) มสีญัชาตไิทย 

(๓) มีความรู้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ที'สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีบัรอง 

(๔) ไม่เป็นผูป้ระพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะนํามาซึ'งความเสื'อมเสยีเกยีรตศิกัดิ t
แห่งวชิาชพีตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

(๕) ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที'สุดให้จําคุกในคดทีี'เป็นการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ'งความเสื'อมเสียเกียรติศักดิ tแห่งวิชาชีพตามที'กําหนด 
ในขอ้บงัคบั 

(๖) ไม่เป็นผูม้จีติฟั 'นเฟือน ไม่สมประกอบ หรอืไม่เป็นโรคตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

สมาชิกวิสามัญต้องเป็นสมาคมที'มีวตัถุประสงค์หลักด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยโีดยตรงหรือเกี'ยวข้องกบังานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

สมาชิกกิตติมศักดิ tต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ซึ'งที'ประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีต่งตั ;ง 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๔

มาตรา ๑๕  สมาชกิภาพของสมาชกิสิ;นสดุลงเมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก หรอืมกีารเลกิสมาคม 

(๓) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ เนื'องจากขาดคุณสมบตัิและ 
มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ สาํหรบักรณีสมาชกิสามญัและสมาชกิวสิามญั 

(๔) ที'ประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีมีตเิพกิถอนการแต่งตั ;ง
ใหเ้ป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ t 

(๕) ไม่ชําระค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบาํรุง หรอืค่าธรรมเนียม โดยไม่มเีหตุผล
อนัสมควรตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

(๖) สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีมีตเิพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๗ 

 

มาตรา ๑๖  สทิธแิละหน้าที'ของสมาชกิม ีดงัต่อไปนี; 
(๑) แสดงความคดิเหน็ในการประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๒) ออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๓) ขอให้มกีารจดัประชุมใหญ่วสิามญัเพื'อพจิารณาเรื'องหนึ'งเรื'องใด อนัเกี'ยวกบั
การปฏบิตังิานของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๔) ผดุงไว้ซึ'งเกยีรติศกัดิ tแห่งวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละปฏบิตัิตาม
บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ; 

(๕) ชาํระค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

(๖) เลอืก รบัเลอืกตั ;ง หรอืรบัแต่งตั ;งเป็นกรรมการ 

สมาชกิวสิามญัหรอืสมาชกิกติตมิศกัดิ tให้มสีทิธแิละหน้าที'เช่นเดยีวกบัสมาชกิ
สามญั เวน้แต่สทิธแิละหน้าที'ตาม (๒) (๓) และ (๖) 

 

มาตรา ๑๗  ใหม้กีารประชุมสมาชกิเป็นการประชุมใหญ่สามญัปีละหนึ'งครั ;ง 

การประชุมใหญ่คราวอื'นนอกจากตามวรรคหนึ'ง ใหเ้ป็นการประชุมใหญ่วสิามญั 

 

มาตรา ๑๘  ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัตามที'จาํเป็น 

สมาชกิสามญัอาจขอใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ที'กําหนดในขอ้บงัคบั ในการนี; ใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนั
นบัแต่วนัรบัคาํรอ้งขอ 

 

มาตรา ๑๙  ในการประชุมใหญ่สามญัและการประชุมใหญ่วสิามญั ถ้าสมาชกิ
สามญัมาประชุมไม่ครบจาํนวนสองรอ้ยคน และการประชุมใหญ่นั ;นไดเ้รยีกตามคํารอ้งขอ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๕ 

ของสมาชิกให้งดประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที'สมาชิกมิได้ร้องขอ ให้เลื'อน 
การประชุมนั ;นออกไปโดยใหน้ายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีรยีกประชุมใหญ่
อีกครั ;งภายในสี'สิบห้าวัน และการประชุมใหญ่ครั ;งหลังนี;ไม่จําต้องมีสมาชิกสามัญ 
มาประชุมครบจาํนวนสองรอ้ยคน 

ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัหรอืประชุมใหญ่วสิามญัในฐานะเป็นสมาชกิ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ใหเ้ป็นไปตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

มตขิองที'ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของสมาชกิที'มาประชุม 

สมาชกิรายหนึ'งมเีสยีงหนึ'งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธาน
ในที'ประชุมออกเสยีงเพิ'มขึ;นอกีเสยีงหนึ'งเป็นเสยีงชี;ขาด 

ในการประชุมใหญ่สามญัและการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้นายกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในที'ประชุม ในกรณีที'นายกสภาวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อยู่ในที'ประชุมหรอืไม่อาจปฏิบตัิหน้าที'ได้ ให้อุปนายก 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นประธานในที'ประชุม ถ้านายกสภาวชิาชีพ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละอุปนายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีม่อยู่ 
ในที'ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที'ได้ ให้สมาชิกที'มาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ'ง 
เป็นประธานในที'ประชุม 

 

มาตรา ๒๐  ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี กจิการอนัพงึกระทาํไดแ้ก่ 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการดําเนินงานประจําปี 
ของคณะกรรมการ 

(๒) พจิารณาอนุมตังิบดุลประจาํปีของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๓) รบัรองรายงานประจาํปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที'ล่วงมา 

(๔) ตั ;งผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๒๑  ใหม้คีณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระกอบดว้ย 

(๑) นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีึ'งสมาชกิเลอืกตั ;งจากสมาชกิ
สามญัเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการซึ'งสมาชกิเลอืกตั ;งจากสมาชกิสามญั จาํนวนสบิสองคนและต้องมี
ผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมอย่างน้อยหนึ'งในสาม 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๖ 

(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิและผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ'งคณะรฐัมนตรแีต่งตั ;งโดยคําแนะนําของกรรมการ
ตาม (๑) (๒) และ (๓) จากบุคคลที'มีความรู้ความสามารถและมปีระสบการณ์ทางด้าน
วชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีาํนวนสี'คน 

 

มาตรา ๒๒  เมื'อมนีายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละกรรมการ
ตามมาตรา ๒๑ แล้ว ให้สภานายกพิเศษแห่งสภาวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการภายในสามสบิวนั และให้ถอืว่าวนัประชุมดงักล่าว
เป็นวนัเริ'มวาระของการอยู่ในตําแหน่งกรรมการ 

 

มาตรา ๒๓  ให้นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีลอืกกรรมการ
ตามมาตรา ๒๑ (๒) เพื'อดํารงตําแหน่งอุปนายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เลขาธิการ และเหรญัญิก  ทั ;งนี; โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเกินกว่ากึ'งหนึ'ง 
ของกรรมการทั ;งหมด 

นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีอีํานาจใหอุ้ปนายกสภาวชิาชพี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการ และเหรัญญิกพ้นจากตําแหน่งได้  ทั ;งนี;  
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเกนิกว่ากึ'งหนึ'งของกรรมการทั ;งหมด 

 

มาตรา ๒๔  นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละกรรมการตาม
มาตรา ๒๑ (๒) ตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี; 

(๑) เป็นผู้ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยหีรอืผู้ประกอบวชิาชีพ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

(๒) ไม่เคยถูกสั 'งพกัใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาต 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 

มาตรา ๒๕  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรรมการ 
ตามมาตรา ๒๑ (๒) และ (๔) มวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจไดร้บัเลอืกตั ;ง
หรอืแต่งตั ;งใหม่ได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัไม่ได ้

ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรรมการที'พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระปฏบิตัหิน้าที'ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารเลอืกตั ;งหรอืแต่งตั ;งใหม่ 
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 ๑๕๗

นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) พน้จากตําแหน่งเมื'อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สมาชกิภาพของสมาชกิสิ;นสดุลงตามมาตรา ๑๕ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๔ 

(๕) รฐัมนตรใีหพ้น้จากตําแหน่งตามมาตรา ๖๒ 

(๖) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิที'มาประชุม เพราะบกพร่องต่อหน้าที' มคีวามประพฤติ
เสื'อมเสยี หรอืหย่อนความสามารถ 

(๗) ถูกจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที'สดุใหจ้าํคุก 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้นําเหตุแห่งการพ้นจากตําแหน่ง 
ตาม (๑) (๒) (๕) (๖) และ (๗) มาใชบ้งัคบัแก่กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) ดว้ย 

 

มาตรา ๒๖  เมื'อนายกสภาวชิาชีพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละกรรมการ
ตามมาตรา ๒๑ (๒) หรอื (๔) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกตั ;งนายก 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืเลอืกตั ;งกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) หรอื
แต่งตั ;งกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที' 
พ้นจากตําแหน่ง แต่ถ้าวาระของผู้นั ;นเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะให้มีการเลือกตั ;ง 
หรือแต่งตั ;งผู้ดํารงตําแหน่งแทนหรือไม่ก็ได้  ทั ;งนี; ให้ผู้ซึ'งได้รบัเลือกตั ;งหรือแต่งตั ;ง 
ใหด้าํรงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที'เหลอือยู่ของผูซ้ึ'งตนแทน 

ในกรณีที'ตําแหน่งนายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยหีรอืกรรมการ
ว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดและยงัมไิดด้ําเนินการให้ไดม้าซึ'งนายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหรือกรรมการแทนตําแหน่งที'ว่าง ให้สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยปีระกอบดว้ยกรรมการเท่าที'มอียู่ 

 

มาตรา ๒๗  การเลือกตั ;งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) การสรรหากรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) การแต่งตั ;ง 
อุปนายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเลขาธิการ และเหรญัญิกตามมาตรา ๒๓ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
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 ๑๕๘

มาตรา ๒๘  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) บรหิารและดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที'ของ 

สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๒) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

(๓) สอดส่องดูแลการดําเนินงานของสมาชกิเฉพาะส่วนที'เกี'ยวขอ้งกบักจิการ
ของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๔) ออกระเบียบว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล การเงนิ การบญัชี การดําเนินงาน
ของสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการใด ๆ ตามที'กําหนด 
ใหเ้ป็นอาํนาจหน้าที'ของคณะกรรมการตามพระราชบญัญตันีิ; 

(๕) วินิจฉัยชี;ขาดอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณตาม 
มาตรา ๕๕ 

 

มาตรา ๒๙  นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอุปนายกสภาวชิาชพี
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเลขาธกิาร และเหรญัญกิมอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 

(๑) นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีอีาํนาจหน้าที' 
(ก) เป็นผูแ้ทนสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนกจิการที'เกี'ยวกบั

บุคคลภายนอก 

(ข) เป็นประธานในที'ประชุมคณะกรรมการ 

(ค) ดําเนินกจิการของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหเ้ป็นไปตาม
มตขิองคณะกรรมการและที'ประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๒) อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยนายก 
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการอันอยู่ในอํานาจหน้าที'ของนายก 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามที'นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มอบหมายและเป็นผูท้ําการแทนนายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีมื'อนายก
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที'ได ้

(๓) เลขาธกิารมอีาํนาจหน้าที' 
(ก) กาํกบัการปฏบิตังิานของสาํนกังานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(ข) เป็นเลขานุการในที'ประชุมคณะกรรมการและที'ประชุมใหญ่สภาวชิาชพี
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(ค) ดาํเนินการตามที'นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีอบหมาย 

(๔) เหรัญญิกมีอํานาจหน้าที'ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน 
และการงบประมาณของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจมอบหมายให้อุปนายก 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกรรมการ เลขาธกิาร หรอืเจา้หน้าที'ของสภาวชิาชพี
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีระทาํการอย่างหนึ'งอย่างใดแทนไดต้ามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

 

หมวด ๔ 

การดาํเนินการของคณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๓๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ'งหนึ'งของจาํนวนกรรมการทั ;งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในที'ประชุม  
ในกรณีที'นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที'ได ้
ให้อุปนายกสภาวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นประธานในที'ประชุม ถ้านายก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยไีม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าที'ได้ใหก้รรมการที'มาประชุมเลอืกกรรมการ 
คนหนึ'งเป็นประธานในที'ประชุม 

มติของที'ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ'งมีเสียงหนึ'งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที'ประชุมออกเสยีงเพิ'มขึ;นอกีเสยีงหนึ'ง
เป็นเสยีงชี;ขาด 

 

มาตรา ๓๑  สภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จะเข้าร่วมการประชุมและชี;แจงแสดงความเห็นในที'ประชุมคณะกรรมการ หรือจะส่ง
ความเหน็เป็นหนงัสอืไปยงัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนเรื'องใด ๆ กไ็ด ้

 

มาตรา ๓๒  ในการดําเนินการของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการจดัทํา
แผนการดําเนินงานประจําปีให้เป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๙ และต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของสาธารณชนประกอบดว้ย เสนอต่อที'ประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีมื'อที'ประชุมเหน็ชอบแลว้จงึจะดาํเนินงานได ้

ให้คณะกรรมการจดัทํารายงานประจําปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปี 
ที'ล่วงมา คาํชี;แจงเกี'ยวกบันโยบาย พรอ้มดว้ยงบดุลและบญัชรีายไดแ้ละรายจ่ายประจาํปี
ซึ'งมผีู้สอบบญัชรีบัรอง เสนอต่อที'ประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เพื'อพจิารณาอนุมตัภิายในหนึ'งรอ้ยยี'สบิวนันับแต่วนัสิ;นปีปฏทินิ และใหส้ง่สาํเนาเอกสาร
ดงักล่าวไปยงัรฐัมนตรภีายในสามสบิวนันบัแต่วนัที'ที'ประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยรีบัรองแลว้ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๐

มาตรา ๓๓  คณะกรรมการอาจแต่งตั ;งคณะอนุกรรมการเพื'อพิจารณา 
หรอืดาํเนินการในเรื'องใดตามที'คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที'คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๔  ให้มสีํานักงานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีําหน้าที'
ธุรการต่าง ๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการและสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

มาตรา ๓๕  ให้นายกสภาวชิาชีพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีต่งตั ;งหวัหน้า
สาํนักงานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามมตขิองคณะกรรมการจากบุคคล
ซึ'งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบที'คณะกรรมการกาํหนด 

การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การกําหนดค่าจ้าง และเงื'อนไขอื'น 
ในการทํางานของหวัหน้าสํานักงานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีให้เป็นไป
ตามระเบยีบที'คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๖  หวัหน้าสาํนกังานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีอีํานาจหน้าที' 
ดงัต่อไปนี; 

(๑) ควบคุมรบัผดิชอบงานธุรการทั 'วไปของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๒) บงัคบับญัชาเจา้หน้าที'ในสาํนักงานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ขึ;นตรงต่อเลขาธกิาร 

(๓) ดูแลรกัษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ได้รบัอนุญาต และทะเบียนอื'น ๆ  
ของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๔) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๕) ปฏบิตักิารอื'นใดตามที'คณะกรรมการหรอืเลขาธกิารมอบหมาย 

 

หมวด ๕ 

การกาํหนดขอ้บงัคบัของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   
 

มาตรา ๓๗  ร่างขอ้บงัคบัจะเสนอไดก้แ็ต่โดยคณะกรรมการหรอืสมาชกิสามญั 

การเสนอร่างข้อบังคับของสมาชิกจะกระทําได้เมื'อมีสมาชิกสามัญจํานวน 
ไม่น้อยกว่าสองรอ้ยคนรบัรอง 

ให้คณะกรรมการจดัให้มกีารประชุมใหญ่สภาวชิาชพีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื'อพิจารณาร่างข้อบงัคบัที'มีการเสนอตามความเหมาะสมแก่กรณี การพิจารณาร่าง
ขอ้บงัคบัจะเสนอเป็นวาระจรไม่ไดแ้ต่ตอ้งกาํหนดเป็นวาระในหนงัสอืนัดประชุมใหช้ดัเจน
และแนบร่างขอ้บงัคบัที'เสนอไปพรอ้มกนัดว้ย 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๑ 

มาตรา ๓๘  เมื'อที'ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีมต ิ
ใหค้วามเหน็ชอบร่างขอ้บงัคบัดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ'งหนึ'งของสมาชกิที'มาประชมุ 
ให้นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีสนอร่างขอ้บงัคบัต่อสภานายกพเิศษ
แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยไม่ชักช้า สภานายกพิเศษแห่ง 
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจยับยั ;งร่างข้อบังคับนั ;นได้ แต่ต้องแสดง
เหตุผลโดยแจ้งชดั ในกรณีที'มไิด้ยบัยั ;งภายในสามสบิวนันับแต่วนัที'ได้รบัร่างขอ้บงัคบั 
ที'นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ให้ถือว่าสภานายกพิเศษแห่ง 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหค้วามเหน็ชอบร่างขอ้บงัคบันั ;น 

ถ้าสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียับยั ;ง 
ร่างขอ้บงัคบัใดใหป้ระชุมใหญ่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีกีครั ;งหนึ'งภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัที'ไดร้บัการยบัยั ;ง ในการประชุมครั ;งหลงันี;ถา้มเีสยีงยนืยนัมตไิม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนสมาชิกที'มาประชุมครั ;งก่อน ให้ถือว่าร่างข้อบังคับนั ;นได้รับ 
ความเหน็ชอบจากสภานายกพเิศษแห่งสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีลว้ 

 

หมวด ๖ 

การสง่เสรมิการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   
 

มาตรา ๓๙  ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ประกอบ
วชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์ ดงัต่อไปนี; 

(๑) เขา้ศกึษาอบรมเกี'ยวกบัวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี'สภาวชิาชพี
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีดัขึ;น 

(๒) ได้รบัทุนการศึกษา การค้นคว้า การทดลอง การวเิคราะห์ และการวิจยั 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๓) ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมและการสมัครเป็นสมาชิกองค์การ
วชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหว่างประเทศ 

(๔) สทิธปิระโยชน์อื'นตามที'คณะกรรมการกาํหนด 

การขอรับสิทธิประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื'อนไข 
ที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๒

มาตรา ๔๐  เพื'อเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหส้ภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีดัใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีละผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมเขา้ศกึษาอบรม
เกี'ยวกบัวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การเข้าศึกษาอบรม สถาบันที'จดัการศึกษาอบรม หลักสูตร ค่าใช้จ่าย และ 
การออกหนงัสอืรบัรองว่าเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาอบรม ใหเ้ป็นไปตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

 

หมวด ๗ 

การควบคุมการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

   
 

มาตรา ๔๑  ห้ามมใิหผู้้ใดประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม
หรือกระทําด้วยวิธีใด ๆ ที'แสดงให้ผู้อื'นเข้าใจว่าตนมีสิทธิที'จะประกอบวิชาชีพ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมโดยมไิด้รบัใบอนุญาตจากสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเวน้แต่เป็นการกระทาํในอํานาจหน้าที'ในฐานะขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที'ของรฐั 

 

มาตรา ๔๒  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และ 
การเพกิถอนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๔๓  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีและถา้ขาดจากสมาชกิภาพเมื'อใดใหใ้บอนุญาตของผูน้ั ;นสิ;นสดุลง 

 

มาตรา ๔๔  ผู้ประกอบวิชาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคุมให้เขา้รบั 
การฝึกอบรมการปฏบิตังิานเกี'ยวกบัวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมเพิ'มเตมิ
ตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๔๕  ผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมต้องประพฤตติน
ตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๔๖  ผู้ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมและบุคคล 
ซึ'งไดร้บัความเสยีหาย มสีทิธกิล่าวหาผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม
ซึ'งประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยแจ้งเรื'องต่อสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๓ 

สทิธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ'งสิ;นสุดลงเมื'อพ้นหนึ'งปีนับแต่วนัที'ผู้ประกอบ
วชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมผู้กล่าวหาหรอืผู้ได้รบัความเสยีหายรู้เรื'อง 
การประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีดงักล่าวและรูต้วัผู้ประพฤติผดิ แต่ต้องไม่เกนิ
สามปีนบัแต่วนัที'มกีารประพฤตผิดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 

การถอนเรื'องกล่าวหาที'ได้ยื'นไว้แล้วนั ;น ไม่เป็นเหตุให้ระงบัการดําเนินการ 
ตามพระราชบญัญตันีิ; 

 

มาตรา ๔๗  เมื'อสภาวิชาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้รบัเรื'องกล่าวหา
ตามมาตรา ๔๖ แล้ว ให้เลขาธิการเสนอเรื'องดงักล่าวต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
โดยไม่ชกัชา้ 

 

มาตรา ๔๘  ให้มคีณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยประธานกรรมการ
จรรยาบรรณและกรรมการจรรยาบรรณจาํนวนไม่น้อยกว่าหา้คน 

ให้คณะกรรมการแต่งตั ;งประธานกรรมการจรรยาบรรณและกรรมการ
จรรยาบรรณตามมติของที'ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
สมาชกิสามญั และตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๔๙  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหน้าที'พิจารณาวินิจฉัย 
กรณีที'มกีารกล่าวหาว่าผู้ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมประพฤต ิ
ผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 

วธิพีจิารณาและวนิิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ที'คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๕๐  คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแต่งตั ;งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณเพื'อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารในเรื'องใดแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได ้

การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ใหนํ้าความในมาตรา ๓๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๑  การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณใหนํ้าความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติห น้าที'ของคณะกรรมการจรรยาบรรณและ
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ให้กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
มอีาํนาจออกคาํสั 'งเป็นหนังสอืใหบุ้คคลซึ'งเกี'ยวขอ้งมาใหถ้้อยคาํหรอืสง่เอกสารหรอืวตัถุใด ๆ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๔

เพื'อประโยชน์แก่การพจิารณา แต่ถ้าเป็นการมคีําสั 'งต่อบุคคลซึ'งมใิช่ผู้ประกอบวชิาชพี
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสภานายกพเิศษแห่ง
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ซึ'งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที'ตามพระราชบัญญัตินี;  ให้กรรมการจรรยาบรรณหรือ
อนุกรรมการจรรยาบรรณเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๕๓  ใหป้ระธานกรรมการจรรยาบรรณมหีนังสอืแจง้ขอ้กล่าวหาพรอ้มทั ;ง
สง่สาํเนาเรื'องที'กล่าวหาใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมซึ'งถูกกล่าวหา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิหา้วนัก่อนเริ'มพจิารณา 

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิทําคําชี;แจงหรือนําหลักฐานใด ๆ ส่งให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณหรอืคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณซึ'งทําหน้าที'สอบสวนภายในสบิห้าวนั 
นบัแต่วนัที'ไดร้บัแจง้จากประธานกรรมการจรรยาบรรณ หรอืภายในเวลาที'คณะกรรมการ
จรรยาบรรณกาํหนด 

 

มาตรา ๕๔  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจวนิิจฉัยชี;ขาดอย่างใดอย่างหนึ'ง 
ดงัต่อไปนี; 

(๑) ยกข้อกล่าวหา ในกรณีที'วินิจฉัยว่าผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยคีวบคุมมไิดก้ระทาํผดิตามขอ้กล่าวหา 

(๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ'งดงัต่อไปนี; ในกรณีที'วนิิจฉัยว่าผูป้ระกอบวชิาชพี
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมไดก้ระทาํผดิจรงิตามขอ้กล่าวหา 

(ก) ว่ากล่าวตกัเตอืน 

(ข) ภาคทณัฑ ์

(ค) พกัใชใ้บอนุญาตมกีาํหนดเวลาตามที'เหน็สมควร แต่ไม่เกนิสองปี 

(ง) เพกิถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๕๕  ผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมซึ'งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวนิิจฉัยชี;ขาดตามมาตรา ๕๔ (๒) อาจอุทธรณ์คําวนิิจฉัยชี;ขาดต่อคณะกรรมการ
ไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยั 

การอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที'กาํหนดในขอ้บงัคบั 

คําวนิิจฉัยชี;ขาดของคณะกรรมการให้ทําเป็นคําสั 'งสภาวชิาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยพีรอ้มดว้ยเหตุผลของการวนิิจฉยัชี;ขาดและใหถ้อืเป็นที'สดุ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๕ 

มาตรา ๕๖  ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
ซึ'งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดกระทําด้วยวิธีใด ๆ ที'แสดงให้ผู้อื'นเข้าใจว่า 
ตนมสีทิธทิี'จะประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมนับแต่วนัที'ทราบคาํสั 'ง
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหพ้กัใชใ้บอนุญาต 

 

มาตรา ๕๗  ผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมซึ'งอยู่ในระหว่าง
ถูกสั 'งพกัใช้ใบอนุญาตผูใ้ดกระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการมมีติเพกิถอน
ใบอนุญาตของผูน้ั ;นนบัแต่วนัที'ศาลมคีาํพพิากษาถงึที'สดุ 

 

มาตรา ๕๘  ผู้ประกอบวิชาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมซึ'งถูกสั 'ง 
เพิกถอนใบอนุญาตจะยื'นขอรบัใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่วันที'ถูกสั 'ง 
เพกิถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๘ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๕๙  ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

และการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

(๒) สั 'งให้พนักงานเจ้าหน้าที'สอบสวนข้อเทจ็จรงิเกี'ยวกบัการดําเนินงานของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยคีวบคุม 

(๓) สั 'งเป็นหนงัสอืใหก้รรมการชี;แจงขอ้เทจ็จรงิเกี'ยวกบักจิการของสภาวชิาชพี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะให้ส่งเอกสารเกี'ยวกบัการดําเนินงานหรอืรายงาน 
การประชุมของคณะกรรมการกไ็ด ้

(๔) สั 'งเป็นหนังสอืให้สภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะงบัหรอืแก้ไข
การกระทําใด ๆ ที'ปรากฏว่าขดัต่อวตัถุประสงคข์องสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กฎหมาย หรอืขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๖๐ เพื'อปฏบิตักิารตามคําสั 'งของรฐัมนตรตีามมาตรา ๕๙ ใหพ้นักงาน
เจา้หน้าที'มอีํานาจออกคาํสั 'งเป็นหนงัสอืใหบุ้คคลซึ'งเกี'ยวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํหรอืสง่เอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ เพื'อประโยชน์แก่การพิจารณา และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบเอกสาร 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๖

หรือหลักฐานในสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือในสถานที' 
ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมไดใ้นระหว่างเวลาทําการ หรอืใหบุ้คคล
ซึ'งเกี'ยวข้องชี;แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที'ตามที'ร้องขอ  ทั ;งนี; ให้พนักงานเจ้าหน้าที' 
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการปฏบิตัิการของพนักงานเจา้หน้าที'ตามวรรคหนึ'ง ให้บุคคลซึ'งเกี'ยวขอ้ง
อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 

มาตรา ๖๑  ในการปฏบิตัิการของพนักงานเจ้าหน้าที' ให้แสดงบตัรประจําตัว 
ต่อบุคคลที'เกี'ยวขอ้ง 

บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หน้าที' ใหเ้ป็นไปตามแบบที'รฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๖๒  เมื'อปรากฏว่าสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ปฏบิตัิตาม
คําสั 'งของรฐัมนตรตีามมาตรา ๕๙ หรอืมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่านายกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือกรรมการผู้ใดกระทําการอันผิดวัตถุประสงค์ของ 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยหีรอืกระทาํการอนัเป็นการเสื'อมเสยีอย่างรา้ยแรง
แก่สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหร้ฐัมนตรโีดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรมีอีํานาจ
สั 'งใหน้ายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืกรรมการผูน้ั ;นพน้จากตําแหน่ง 

ในกรณีที'รฐัมนตรจีะมคีําสั 'งตามวรรคหนึ'ง ใหร้ฐัมนตรแีต่งตั ;งผูป้ระกอบวชิาชพี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจํานวนห้าคนเป็นคณะกรรมการสอบสวน 
คณะกรรมการสอบสวนต้องรบีทําการสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ แลว้เสนอสาํนวนการ
สอบสวนพรอ้มทั ;งความเหน็ต่อรฐัมนตรเีพื'อพจิารณาสั 'งการ 

คาํสั 'งของรฐัมนตรใีหถ้อืเป็นที'สดุ 

 

มาตรา ๖๓  ในกรณีที'รฐัมนตรีมีคําสั 'งตามมาตรา ๖๒ ให้กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่ง ให้รฐัมนตรีแต่งตั ;งผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
เป็นกรรมการชั 'วคราวแทนกรรมการที'พ้นจากตําแหน่งในวนัเดยีวกนักบัวนัที'รฐัมนตร ี
มคีาํสั 'งใหก้รรมการพน้จากตําแหน่ง 

ใหก้รรมการชั 'วคราวตามวรรคหนึ'งมอีํานาจหน้าที'ปฏบิตักิารเพยีงเท่าที'จําเป็น
และดําเนินการให้มกีารเลอืกตั ;งและแต่งตั ;งกรรมการใหม่ตามมาตรา ๒๑ ภายในสามสบิวนั
นบัแต่วนัที'รฐัมนตรมีคีาํสั 'งแต่งตั ;งกรรมการชั 'วคราว 

เมื'อกรรมการใหม่เข้ารบัหน้าที'แล้ว ให้กรรมการชั 'วคราวซึ'งรฐัมนตรแีต่งตั ;ง 
พน้จากตําแหน่ง 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๗

หมวด ๙ 

บทกาํหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๔  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ หรอืมาตรา ๕๖ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามปี
หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื'นบาท หรอืทั ;งจาํทั ;งปรบั 

 

มาตรา ๖๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั 'งของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๕๒ หรอืพนักงานเจ้าหน้าที'ตามมาตรา ๖๐ 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ'งเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิหนึ'งพนับาท หรอืทั ;งจาํทั ;งปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที'พระราชบญัญตันีิ;ใชบ้งัคบั ใหร้ฐัมนตรี
แต่งตั ;งคณะกรรมการคณะหนึ'งเป็นคณะกรรมการก่อตั ;ง ประกอบด้วย ปลดักระทรวง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นประธานกรรมการ เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานที'ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจด็คนเป็นกรรมการ และผู้อํานวยการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๖๗  ใหค้ณะกรรมการก่อตั ;งตามมาตรา ๖๖ มอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) ออกระเบยีบชั 'วคราวว่าดว้ยการรบัสมคัรสมาชกิและค่าลงทะเบยีนสมาชกิ

และดาํเนินการรบัสมคัรสมาชกิภายในหนึ'งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที'ไดร้บัแต่งตั ;ง 

(๒) จดัทาํระเบยีบชั 'วคราวว่าดว้ยการเลอืกตั ;ง การสรรหา และการแต่งตั ;งบุคคล
ตามมาตรา ๒๗ 

(๓) จัดให้มีการประชุมสมาชิกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที'ครบกําหนด
ระยะเวลาหนึ'งรอ้ยแปดสบิวนัตาม (๑) เพื'ออนุมตัริะเบยีบชั 'วคราวตาม (๒) 

(๔) เลอืกตั ;งนายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามมาตรา ๒๑ (๑) 
กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) และสรรหากรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) ภายในหกสบิวนั
นบัแต่วนัที'ที'ประชุมสมาชกิอนุมตัริะเบยีบชั 'วคราวตาม (๓) 

(๕) ปฏบิตักิารอื'นเท่าที'จาํเป็นเพื'อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ; 
ใหค้ณะกรรมการก่อตั ;งพน้จากหน้าที' เมื'อไดม้าซึ'งกรรมการตาม (๔) ครบถว้นแลว้ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๘

มาตรา ๖๘  ในวาระเริ'มแรก มิให้นํามาตรา ๒๔ (๑) และ (๓) มาใช้บงัคบักบั
การเลอืกตั ;งนายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) 

 

มาตรา ๖๙  ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมอยู่ในวนัที'
พระราชบญัญัตินี;ใช้บังคับ ดําเนินการขอรบัใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีภายในหนึ' งปีนับแต่วันที'มีข้อบังคับว่าด้วยการออกใบอนุญาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม และในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว
มใิหนํ้ามาตรา ๔๑ มาใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สรุยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๙

อตัราค่าธรรมเนียม 

 

(๑) ใบอนุญาต ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

(๓) การต่ออายุใบอนุญาตครั ;งละเท่ากบัค่าธรรมเนียมสาํหรบัใบอนุญาต 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี; คือ เนื'องจากปัจจุบัน 
ความเจริญก้าวหน้าทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ซึ'งส่งผลใหว้ชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีฒันาและขยายสาขาเพิ'มขึ;นเป็นจํานวนมาก 
แต่กฎหมายที'เกี'ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี'มใีช้บงัคบั 
อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที'เกิดขึ;นใหม่  
สมควรจดัตั ;งสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีึ;นเพื'อทาํหน้าที'สง่เสรมิและควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื'อประโยชน์ในการคุ้มครอง 
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ; 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๑

กฎกระทรวง 

กาํหนดค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูป้ระกอบวชิาชพี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

พ.ศ. ๒๕๕๙๒ 

   
 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ'ง แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริม
วชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยอีอกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี; 

 

ใหก้าํหนดค่าธรรมเนียม ดงัต่อไปนี; 
(๑) ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขานิวเคลยีร ์ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ 

(ก) สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นวทิยาศาสตร ์

๑) ผูช้าํนาญการ  ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท 

๒) ผูเ้ชี'ยวชาญเฉพาะดา้น ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(ข) สาขาการควบคุมมลพษิ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขาการผลติ การควบคุมและการจดัการ 

สารเคมอีนัตราย ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๔) ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยีแ์ละ 

การใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท 

                                                                                 

๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที' ๕๗ ก/หน้า ๑๙/๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๒

(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

(๖) การต่ออายุใบอนุญาต  ครั ;งละเท่ากบัค่าธรรมเนียม 

สาํหรบัใบอนุญาต 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที' ๑๖ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พเิชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี; คอื โดยที'มาตรา ๗ วรรคหนึ'ง 
แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญตัใิห้
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมอีํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตั ิ ดงันั ;น เพื'อใหส้ามารถเกบ็ค่าธรรมเนียม
สําหรบัผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมได้  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี; 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๔ 

ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เรื'อง การกาํหนดกลุ่มวชิาของวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พ.ศ. ๒๕๕๘๓ 

   
 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติ
แห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีอกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี; 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิประกาศกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเรื'อง การกําหนด
กลุ่มวชิาของวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ข้อ ๒  ให้วชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที'ได้รบัการส่งเสรมิครอบคลุม 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิดงัต่อไปนี; 

(๑) สาขาคณิตศาสตร ์

(๒) สาขาเคม ี

(๓) สาขาชวีวทิยา 

(๔) สาขาฟิสกิส ์

(๕) สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพ 

(๖) สาขาระบบโลกศาสตร ์

(๗) สาขาวทิยาศาสตรส์ิ'งแวดลอ้ม 

(๘) สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

(๙) สาขาพฤกษศาสตร ์

(๑๐) สาขาสตัววทิยา 

(๑๑) สาขาพนัธุศาสตร ์

(๑๒) สาขาดาราศาสตร ์

(๑๓) สาขาสถติศิาสตร ์

(๑๔) สาขาชวีเคม ี

(๑๕) สาขาจุลชวีวทิยา 

(๑๖) สาขาชวีวทิยาระดบัโมเลกุล 

(๑๗) สาขาธรณีวทิยา 

(๑๘) สาขาวทิยาศาสตรท์างทะเล 

                                                                                 

๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๑๙๒ ง/หน้า ๑๙/๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๕

(๑๙) สาขาวารชิศาสตร ์

(๒๐) สาขาอื'นที'เกี'ยวขอ้ง 

 

ข้อ ๓  ให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที'ได้รบัการส่งเสรมิครอบคลุม 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ดงัต่อไปนี; 

(๑) สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

(๒) สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

(๓) สาขาชวีเคมทีางการแพทย ์

(๔) สาขานิตวิทิยาศาสตร ์

(๕) สาขาปรสติวทิยา 

(๖) สาขาวทิยาภูมคุิม้กนั 

(๗) สาขาสรรีวทิยา 

(๘) สาขาพษิวทิยา 

(๙) สาขากายวภิาคศาสตร ์

(๑๐) สาขาพยาธวิทิยา 

(๑๑) สาขารงัสวีทิยา 

(๑๒) สาขาสาธารณสขุศาสตร ์

(๑๓) สาขาการระบาดวทิยา 

(๑๔) สาขาโภชนศาสตร ์

(๑๕) สาขาอายุรศาสตรเ์ขตรอ้น 

(๑๖) สาขาอื'นที'เกี'ยวขอ้ง 

 

ข้อ ๔  ให้วชิาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที'ได้รบัการส่งเสรมิครอบคลุม 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร ดงัต่อไปนี; 

(๑) สาขาเกษตรศาสตร ์

(๒) สาขาปฐพวีทิยา 

(๓) สาขาพชืศาสตร ์

(๔) สาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ'งแวดลอ้ม 

(๕) สาขากฏีวทิยาทางการเกษตร 

(๖) สาขาสตัวบาลและสตัวศาสตร ์

(๗) สาขาประมง 

(๘) สาขาวนศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๖

(๙) สาขาโรคพชืวทิยา 

(๑๐) สาขาอื'นที'เกี'ยวขอ้ง 

 

ข้อ ๕  ให้วิชาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที'ได้รบัการส่งเสริมครอบคลุม 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดงัต่อไปนี; 

(๑) สาขาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 

(๒) สาขาอุตสาหกรรมเคม ี

(๓) สาขาอเิลก็ทรอนิกส ์

(๔) สาขาภูมสิารสนเทศ 

(๕) สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ 

(๖) สาขาเทคโนโลยพีลงังาน 

(๗) สาขาเทคโนโลยสีิ'งแวดลอ้ม 

(๘) สาขาเทคโนโลยกีารสื'อสาร 

(๙) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๑๐) สาขาเทคโนโลยวีสัดุ 

(๑๑) สาขาเทคโนโลยพีอลเิมอร ์

(๑๒) สาขาเทคโนโลยกีารจดัการ 

(๑๓) สาขานาโนเทคโนโลย ี

(๑๔) สาขาเทคโนโลยอุีณหภาพ 

(๑๕) สาขาเทคโนโลยสีิ'งแวดลอ้มสรรคส์รา้ง 

(๑๖) สาขาวทิยาศาสตรนิ์วเคลยีร ์

(๑๗) สาขาอื'นที'เกี'ยวขอ้ง 

 

ขอ้ ๖  ใหป้ลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีกัษาการตามประกาศนี; 
ในกรณีที'มปัีญหาเกี'ยวกบัการปฏบิตัติามประกาศนี; ใหป้ลดักระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยเีป็นผูว้นิิจฉยัชี;ขาด 

ในกรณีที'ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถวนิิจฉัยชี;ขาด
ปัญหาได ้ใหเ้สนอรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นผู้วนิิจฉัยชี;ขาด 
คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหถ้อืว่าเป็นที'สดุ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พเิชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๗ 

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ว่าดว้ยจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (จ) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที'มีบทบัญญัต ิ
บางประการเกี'ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ'งมาตรา ๒๙ ประกอบกบั
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยบญัญัติให้กระทําได้ โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย สภาวชิาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีอกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี; 

 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี;เรยีกว่า “ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ว่าดว้ยจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ขอ้ ๒๔  ขอ้บงัคบันี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบันี; 
“จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ” หมายความว่า หลกัความประพฤติอนัเหมาะสม 

แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
และวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม ซึ'งประกอบดว้ยความสาํนึกในการประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความประพฤติในการประกอบวิชาชีพ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาชีพ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

“วชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี หมายความว่า วชิาชีพที'ต้องใช้ความรู้
และทกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” หมายความว่า วิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานิวเคลยีร์ สาขาการวเิคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิต การควบคุมและการจดัการ
                                                                                 

๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๖๘ ง/หน้า ๖๑/๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๘

สารเคมีอนัตราย และสาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยี์และการใช้จุลนิทรยี์ที'ก่อให้เกิดโรค 
และสาขาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมอื'น ๆ ที'กาํหนดเพิ'มเตมิต่อไป 

“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า บุคคลซึ'งประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยแีละบุคคลซึ'งประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

“ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า บุคคล 
ซึ'งประกอบวชิาชพีที'ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“ผู้ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม” หมายความว่า บุคคล
ซึ'งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจาก 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

ข้อ ๔  ให้นายกสภารักษาการตามข้อบังคับนี; และให้มีอํานาจวางระเบียบ 
หรอืกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพื'อปฏบิตักิารตามขอ้บงัคบันี; 

ในกรณีที'มปัีญหาเกี'ยวกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันี; ใหน้ายกสภาเป็นผูว้นิิจฉัย
ชี;ขาด 

ในกรณีที'นายกสภาไม่สามารถวนิิจฉัยชี;ขาดปัญหาได้ ใหเ้สนอคณะกรรมการ
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นผูว้นิิจฉยัชี;ขาด คาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหถ้อืว่าเป็นที'สดุ 

 

ขอ้ ๕  ผู้ประกอบวิชาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและผู้ประกอบวชิาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึ'งประกอบด้วย 
ความสาํนึกในการประกอบวชิาชพีและความประพฤตใินการประกอบวชิาชพีดงันี; 

 

หมวด ๑ 

ความสาํนึกในการประกอบวชิาชพี (Code of ethics) 
   

 

ขอ้ ๖  มเีจตคตทิี'ดใีนการประกอบวชิาชพีโดยไม่คาํนึงถงึฐานะ เชื;อชาต ิศาสนา 
หรอืลทัธกิารเมอืง 

 

ข้อ ๗  พึงเผยแพร่ชื'อเสยีงและคุณค่าแห่งวิชาชีพให้เป็นที'ปรากฏแก่สงัคม  
ไม่กระทาํการใด ๆ อนัอาจนํามาซึ'งความเสื'อมเสยีเกยีรตแิละศกัดิ tศรแีห่งวชิาชพี 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๙ 

ขอ้ ๘  ประกอบวชิาชพีอย่างเตม็ความสามารถ มคีวามรบัผดิชอบ และมหีลกัการ
เพื'อรกัษามาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี 

 

ข้อ ๙  ประกอบวิชาชีพด้วยความซื'อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา หลีกเลี'ยง 
การประนีประนอมกนัโดยไม่ชอบธรรม 

 

ขอ้ ๑๐  ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เคารพต่อกฎหมายบา้นเมอืง และดาํรงตนในสงัคมโดยชอบธรรม 

 

ขอ้ ๑๑  ยอมรบัขอ้ผดิพลาดของตนเองและพยายามแกไ้ข 

 

หมวด ๒ 

ความประพฤตใินการประกอบวชิาชพี (Code of conducts) 

   
 

สว่นที' ๑ 

ความประพฤตดิา้นวชิาชพี 

   
 

ข้อ ๑๒  พึงพยายามแสวงหาความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ  
เพื'อการพฒันาตนเอง องคก์ร และวชิาชพีใหท้นัต่อยุคสมยั 

 

ข้อ ๑๓  รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านธุรกิจที'ได้จากการประกอบ
วิชาชีพไว้เป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที'ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย และมีเหตุผล 
ดา้นความปลอดภยัของประชาชน 

 

ข้อ ๑๔  ไม่ใช้อํานาจหน้าที'โดยไม่ชอบธรรม เพื'อให้ได้มาซึ'งผลประโยชน์
สาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื'นโดยมชิอบ 

 

ขอ้ ๑๕  ไม่ประกอบวชิาชพีเกนิความสามารถที'ตนเองจะกระทาํได ้

 

ข้อ ๑๖  ไม่ โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื'นโฆษณา ซึ'งการประกอบวิชาชีพ 
เกนิความเป็นจรงิ 

 

ขอ้ ๑๗  ไม่ละทิ;งงานที'ไดร้บัทาํโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๐

ข้อ ๑๘  ไม่ลงลายมือชื'อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ในงานที'ตนเองไม่ได้รบัทํา 
ตรวจสอบหรอืควบคุมดว้ยตนเอง 

 

สว่นที' ๒ 

ความประพฤตดิา้นวชิาชพีต่อผูร่้วมงานและผูอ้ื'น 

   
 

ขอ้ ๑๙  ใหเ้กยีรต ิเคารพในสทิธแิละหน้าที'ของผูร่้วมวชิาชพีและผูอ้ื'น 

 

ข้อ ๒๐  สร้างและรักษาไว้ซึ'งความสัมพันธ์อันดี กับผู้ร่วมงานทั ;งภายใน 
และภายนอกวชิาชพี 

 

ข้อ ๒๑  พึงอํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ร่วมงานทั ;งภายใน 
และภายนอกวชิาชพี 

 

ข้อ ๒๒  ไม่ส่งเสริมหรือปกป้องผู้ประพฤติผิด เพื'อผลประโยชน์แห่งตน 
หรอืผูก้ระทาํการนั ;น ๆ 

 

ขอ้ ๒๓  ไม่ใช้หรอืคดัลอกขอ้มูล หรอืเอกสาร ที'เกี'ยวกบังานของผู้อื'น เวน้แต่ 
จะไดร้บัอนุญาตจากผูอ้ื'นนั ;นหรอืมกีารอา้งองิทางวชิาการ 

 

ขอ้ ๒๔  ไม่กระทําการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที'เสื'อมเสยีแก่ชื'อเสยีง หรอืงาน
ของผูป้ระกอบวชิาชพีอื'น 

 

ข้อ ๒๕  ยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื'นและให้ความช่วยเหลือและแนะนํา 
ตามความเหมาะสม 

 

สว่นที' ๓ 

ความประพฤตดิา้นวชิาชพีต่อสาธารณชน 

   
 

ข้อ ๒๖  ประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ tศร ี
ของความเป็นมนุษย ์

 

ข้อ ๒๗  ปฏิบัติ ต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิม นุษยชน  
โดยไม่คาํนึงถงึ เชื;อชาต ิศาสนา และสถานภาพของบุคคล 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๑ 

ขอ้ ๒๘  พงึปฏบิตัหิน้าที'โดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที'ในการวนิิจฉัย
และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ'งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคล 
ครอบครวั และชุมชน 

 

ขอ้ ๒๙  รบัผดิชอบต่องานที'ได้รบัมอบหมายและให้ความสําคญัต่อสาธารณะ
และสิ'งแวดลอ้มทั ;งทางดา้นสวสัดภิาพ สขุภาพและความปลอดภยัของประชาชน 

 

สว่นที' ๔ 

ความประพฤตดิา้นวชิาชพีต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

   
 

ขอ้ ๓๐  พึงประกอบกิจแห่งวิชาชพีให้สอดคล้องกบันโยบายอนัยงัประโยชน์ 
แก่สงัคมและประเทศชาต ิ

 

ขอ้ ๓๑  พงึสรา้งทศันคติและความเขา้ใจต่อเพื'อนมนุษยแ์ละสงัคม นําความรู้
ดา้นสงัคมศาสตร ์พฤตกิรรมศาสตร ์และศาสตรอ์ื'น ๆ มาประยุกตใ์นการประกอบวชิาชพี 

 

ขอ้ ๓๒  พงึมสีว่นร่วมในการปกป้องคุม้ครองสงัคมจากการเสนอขอ้มลูที'ผดิ 

 

ข้อ ๓๓  พึงรับผิดชอบร่วมกับประชาชนในการริเริ'ม สนับสนุนกิจกรรม 
ที'ก่อใหเ้กดิสนัตสิขุและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

 

ข้อ ๓๔  พึงประกอบวิชาชีพโดยมุ่งส่งเสริมความมั 'นคงของชาติ ศาสนา  
และสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นิรุจน์  อุทธา 

นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๒

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ว่าดว้ยการเลอืกตั ;ง การสรรหา และการแต่งตั ;งบุคคลตามมาตรา ๒๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ฎ ) และมาตรา ๒๗  แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็น
กฎหมายที'มีบทบัญญัติบางประการเกี'ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ'งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยความเหน็ชอบจาก
สภานายกพเิศษแห่งสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีอกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี; 

 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี;เรยีกว่า “ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ว่าดว้ยการเลอืกตั ;ง การสรรหา และการแต่งตั ;งบุคคลตามมาตรา ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ขอ้ ๒๕  ขอ้บงัคบันี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบันี; 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั ;ง 
ซึ'งคณะกรรมการแต่งตั ;งตามขอ้บงัคบันี; 

“ประธาน” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการอาํนวยการเลอืกตั ;ง 

“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการอาํนวยการเลอืกตั ;ง 

“สมาชกิสามญั” หมายความว่า สมาชกิสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ประเภทสามญั 

“การเลือกตั ;ง” หมายความว่า การที'สมาชิกสามัญเลือกสรรสมาชิกสามัญ 
ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภาตามมาตรา ๒๑ (๑) หรือกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒)  
ดว้ยการออกเสยีงลงคะแนน  ทั ;งนี; ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที'กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี; 

                                                                                 
๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๘๓ ง/หน้า ๑๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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 ๑๘๓ 

“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“การสรรหา” หมายความว่า การที'นายกสภาและกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) 
และ (๓) คดัเลอืกบุคคลซึ'งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านวชิาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื'อเสนอรายชื'อต่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาแต่งตั ;งให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๒๑ (๔) 

“การแต่งตั ;ง” หมายความว่า การที'นายกสภาแต่งตั ;งกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) 
ใหด้าํรงตําแหน่งอุปนายกสภา เลขาธกิาร และเหรญัญกิ 

“อุปนายกสภา” หมายความว่า อุปนายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“เหรญัญกิ” หมายความว่า เหรญัญกิสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“หวัหน้าสาํนักงาน” หมายความว่า หวัหน้าสาํนักงานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

ข้อ ๔  ให้นายกสภารักษาการตามข้อบังคับนี; และให้มีอํานาจวางระเบียบ 
หรอืกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพื'อปฏบิตักิารตามขอ้บงัคบันี; 

ในกรณีที'มปัีญหาเกี'ยวกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันี; ใหน้ายกสภาเป็นผูว้นิิจฉัย
ชี;ขาด 

ในกรณีที'นายกสภาไม่สามารถวนิิจฉัยชี;ขาดปัญหาได้ ใหเ้สนอคณะกรรมการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชี;ขาด คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหถ้อืว่าเป็นที'สดุ 

 

หมวด ๑ 

การเลอืกตั ;ง 

   
 

สว่นที' ๑ 

การเตรยีมการเลอืกตั ;ง 

   
 

ขอ้ ๕  ให้คณะกรรมการแต่งตั ;งคณะอนุกรรมการเพื'อดําเนินการเลอืกตั ;งขึ;น
คณะหนึ'งเรยีกว่า “คณะอนุกรรมการอาํนวยการเลอืกตั ;ง” 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ'ง ประกอบดว้ย 

(๑) ประธาน ได้แก่ กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๓) ซึ'งได้รับแต่งตั ;งจาก
คณะกรรมการ 
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(๒) อนุกรรมการ ได้แก่ กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๓) และสมาชิกสามัญ 
ซึ'งไดร้บัแต่งตั ;งจากคณะกรรมการจาํนวน ๔ คน 

(๓) เลขานุการ ไดแ้ก่ หวัหน้าสาํนกังาน 

ใหป้ระธานแต่งตั ;งเจา้หน้าที'สาํนกังานเป็นผูช้่วยเลขานุการไม่เกนิสองคน 

 

ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการประกาศการแต่งตั ;งคณะอนุกรรมการ และให้ปิด
ประกาศดงักล่าวไว้ ณ สํานักงาน เพื'อให้เป็นที'ทราบโดยทั 'วกนั ก่อนวนัเริ'มระยะเวลา
ลงคะแนนเลอืกตั ;งไม่น้อยกว่าสามสบิวนั 

 

ข้อ ๗  ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจแต่งตั ;งคณะทํางานตามความจําเป็น 
เพื'อช่วยเหลอืจดัการเลอืกตั ;งใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สจุรติ และยุตธิรรม 

หากอนุกรรมการคนใดคนหนึ'งหรอืผู้ทํางานคนใดคนหนึ'งที'คณะอนุกรรมการ
แต่งตั ;งตามวรรคหนึ' งลงสมัครรับเลือกตั ;ง ให้อนุกรรมการนั ;นหรือผู้ทํางานนั ;น 
พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการหรือผู้ทํางาน แล้วแต่กรณี และให้แต่งตั ;งทดแทนได ้
ตามความเหมาะสม 

 

ข้อ ๘  ให้คณะอนุกรรมการจดัทําประกาศการเลือกตั ;ง โดยให้ปิดประกาศ 
การเลือกตั ;งดังกล่าวไว้ ณ สํานักงาน และจดัส่งประกาศดังกล่าวไปยังสมาชิกทุกคน
ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดเวลาการเลือกตั ;งไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน เพื' อให ้
มกีารประชาสมัพนัธเ์กี'ยวกบัประกาศดงักล่าวใหท้ราบกนัโดยทั 'วไป 

ประกาศการเลอืกตั ;งตามวรรคหนึ'งอย่างน้อยตอ้งมรีายการ ดงัต่อไปนี; 
(๑) ชื'อประกาศ 

(๒) รายละเอยีดเกี'ยวกบั 

(ก) คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;ง 

(ข) วนัเวลาเปิดและปิดวนัรบัสมคัร สถานที'รบัสมคัร วธิกีารรบัสมคัร 

(ค) วนัเวลาประกาศบญัชรีายชื'อและหมายเลขของผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;ง 

(ง) วนัเวลาในการเลอืกตั ;งและการปิดเลอืกตั ;ง 

(จ) วนัเวลาและสถานที'นบัรวมคะแนนเสยีงเลอืกตั ;ง 

(ฉ) วนัเวลาและสถานที'ประกาศผลการเลอืกตั ;ง 

(๓) ลายมอืชื'อผูม้อีาํนาจออกประกาศ 
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สว่นที' ๒ 

บญัชรีายชื'อสมาชกิสามญัผูม้สีทิธเิลอืกตั ;ง การสมคัรรบัเลอืกตั ;ง 

และบญัชรีายชื'อผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;ง 

   
 

ขอ้ ๙  เมื'อไดม้ปีระกาศกาํหนดเลอืกตั ;งแลว้ ใหค้ณะอนุกรรมการจดัทําประกาศ
บญัชรีายชื'อสมาชกิสามญัผู้มสีทิธเิลอืกตั ;งแยกตามลําดบัอกัษร โดยถือจํานวนสมาชิก
สามญัในวนัที'ไดร้บัอนุมตัก่ิอนวนัประกาศกําหนดเลอืกตั ;ง ๓๐ วนั ของปีที'มกีารเลอืกตั ;ง
เป็นฐาน เพื'อให้สะดวกต่อการตรวจสอบรายชื'อผู้มีสิทธิเลือกตั ;งมีจํานวนเพียงพอ 
แก่การใช้ในการเลอืกตั ;ง โดยปิดประกาศบญัชรีายชื'อสมาชกิสามญัผู้มสีทิธเิลอืกตั ;งไว ้ 
ณ สาํนักงาน จํานวนอย่างน้อยหนึ'งชุด เพื'อให้ผู้มสี่วนไดเ้สยีสามารถตรวจสอบรายชื'อ 
ผูม้สีทิธเิลอืกตั ;ง 

การปิดประกาศบัญชีรายชื'อสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิเลือกตั ;งตามวรรคหนึ'ง  
ใหปิ้ดภายหลงัจากที'มกีารปิดประกาศกาํหนดการเลอืกตั ;งแลว้ไม่น้อยกว่ายี'สบิวนั 

 

ขอ้ ๑๐  ภายในสบิวนันบัแต่วนัที'ไดม้กีารปิดประกาศบญัชรีายชื'อสมาชกิสามญั
ผู้มีสิทธิเลือกตั ;ง หากผู้มีสิทธิเลือกตั ;งผู้ใดเห็นว่าตนไม่มีชื'อในประกาศบัญชีรายชื'อ 
สมาชกิสามญัผูม้สีทิธเิลอืกตั ;ง ใหย้ื'นคาํรอ้งขอเพิ'มชื'อเป็นหนงัสอืต่อคณะอนุกรรมการ 

ใหค้ณะอนุกรรมการตรวจสอบคํารอ้งขอเพิ'มชื'อพรอ้มดว้ยหลกัฐานแลว้เหน็ว่า 
ผูย้ื'นคาํรอ้งมสีทิธเิลอืกตั ;ง ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาเพิ'มชื'อผูย้ื'นคาํรอ้งลงในประกาศ
บญัชีรายชื'อสมาชิกสามญัผู้มีสทิธเิลอืกตั ;ง แต่ถ้าคณะอนุกรรมการเหน็ว่าผู้ยื'นคําร้อง 
ไม่มสีทิธเิลอืกตั ;งกใ็หส้ั 'งยกคาํรอ้ง แลว้แจง้ใหผู้ย้ ื'นคาํรอ้งทราบโดยเรว็ 

หากผูย้ื'นคํารอ้งไม่เหน็ดว้ยกบัคําสั 'งใหย้กคํารอ้งตามวรรคหนึ'ง ให้ผูย้ ื'นคํารอ้ง
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการเพื'อพิจารณาวินิจฉัย ภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วนัที'ไดร้บัแจง้คาํสั 'งใหย้กคาํรอ้งดงักล่าว คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหถ้อืว่าเป็นที'สดุ 

 

ข้อ ๑๑  ให้สมาชิกสามัญผู้ซึ'งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั ;งเป็นนายกสภา 
ยื'นใบสมคัรด้วยตนเองตามแบบที'คณะอนุกรรมการกําหนด พรอ้มทั ;งสําเนาใบอนุญาต
หรอืสาํเนาใบแทนใบอนุญาต (ถา้ม)ี 

ใหส้มาชกิสามญัผูซ้ึ'งประสงคจ์ะสมคัรรบัเลอืกตั ;งเป็นกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) 
ยื'นใบสมคัรด้วยตนเองตามแบบที'คณะอนุกรรมการกําหนด พรอ้มทั ;งสําเนาใบอนุญาต
หรอืสาํเนาใบแทนใบอนุญาต (ถา้ม)ี 
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ข้อ ๑๒  เมื'อได้รบัใบสมัครรบัเลือกตั ;งแล้ว ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้สมคัรรบัเลอืกตั ;งให้เสรจ็สิ;นภายในเจด็วนันับแต่วนัรบัสมคัร  
ถา้ปรากฏว่า ผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;งคนใดมคุีณสมบตัคิรบถว้น ใหก้าํหนดหมายเลขประจาํตวั
ผู้สมคัรรบัเลอืกตั ;ง และปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานพร้อมทั ;งทําหนังสอืแจ้งให้ผู้สมคัร 
รบัเลอืกตั ;งทราบโดยเรว็ 

ในกรณีที' เลขานุการคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้สมัคร 
รบัเลือกตั ;งคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรบัเลือกตั ;ง  
ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื'อพิจารณาสั 'งไม่รับสมัครและแจ้งคําสั 'งไม่รับสมัคร 
ใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตั ;งนั ;นทราบโดยเรว็ 

หากผู้สมคัรรบัเลอืกตั ;งไม่เห็นด้วยกบัคําสั 'งไม่รบัสมคัรของคณะอนุกรรมการ
ตามวรรคสอง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั ;งมีสิทธิอุทธรณ์คําสั 'งไม่รับสมัครนั ;นเป็นหนังสือ 
ต่อคณะกรรมการเพื'อพิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที'ได้รบัแจ้ง
คาํสั 'งไม่รบัสมคัร 

ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้แจ้ง 
คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบโดยเรว็ คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ
ใหถ้อืเป็นที'สดุ 

 

ขอ้ ๑๓  การกําหนดเครื'องหมายประจําตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;ง ให้ประกอบดว้ย 
ชื'อ - สกุลและหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร โดยกําหนดให้เรียงตามลําดับที'มาสมัคร  
หากมาพรอ้มกนัใหจ้บัสลาก 

 

ขอ้ ๑๔  ในกรณีที'ผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;งคนใดขอถอนตวัจากการสมคัรรบัเลอืกตั ;ง 
ใหท้ําเป็นหนังสอืยื'นต่อประธาน ใหป้ระธานประกาศขอถอนตวัการรบัสมคัรเลอืกตั ;งของ
ผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;งคนนั ;น และใหปิ้ดประกาศดงักล่าวไว ้ณ สาํนกังาน 

 

ขอ้ ๑๕  เมื'อพ้นกําหนดระยะเวลารบัสมคัรแลว้ ให้ประธานจดัทําบญัชรีายชื'อ
ผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;งประกาศไว ้ณ สาํนกังาน และเกบ็ไวใ้ชต้รวจสอบหนึ'งฉบบั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๗

สว่นที' ๓ 

การดาํเนินการเลอืกตั ;ง 

   
 

ขอ้ ๑๖  ใหค้ณะอนุกรรมการจดัใหม้บีตัรเลอืกตั ;งนายกสภาตามมาตรา ๒๑ (๑) 
และกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) ตามแบบที'คณะอนุกรรมการกาํหนด 

การเลือกตั ;งกรรมการตามวรรคหนึ'ง ให้ดําเนินการเลือกตั ;งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน 

 

ข้อ ๑๗  ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั ;งพร้อมเอกสาร 
แนะวิธกีารลงคะแนนเลือกตั ;งและซองที'จ่าหน้าส่งไปที'ตู้ไปรษณีย์ที'หวัหน้าสํานักงาน 
เช่าไว้สําหรับการเลือกตั ;งเพื'อส่งกลับถึงสํานักงานโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั ;ง ณ ที'อยู่ปัจจุบัน ซึ'งบุคคลดังกล่าวให้ไว้ต่อสํานักงานก่อน 
วนัเริ'มต้นระยะเวลาลงคะแนนไม่น้อยกว่าสบิห้าวนั รวมทั ;งแจ้งกําหนดเวลาการสิ;นสุด
การสง่กลบับตัรเลอืกตั ;งทางไปรษณียข์องผูม้สีทิธเิลอืกตั ;งไปยงัคณะอนุกรรมการดว้ย 

 

ข้อ ๑๘  เมื'อได้รับบัตรเลือกตั ;งแล้ว ให้สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั ;ง 
ทาํเครื'องหมายกากบาท (X) ที'หมายเลขผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;งในบตัรเลอืกตั ;ง 

ในกรณีเลือกตั ;งนายกสภา ให้เลือกผู้สมัครได้หนึ' งคน ส่วนกรณีเลือกตั ;ง
กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) ให้เลือกผู้สมัครจากกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีี'รฐัมนตรปีระกาศกําหนดทุกกลุ่มวชิา กลุ่มวชิาละไม่เกนิสามคน รวมจํานวน
ไม่เกินสบิสองคน โดยต้องลงลายมือชื'อของตนไว้ในบัตรเลือกตั ;งด้วย และให้ใส่ซอง 
ปิดผนึกส่งไปยงัตู้ไปรษณียท์ี'กําหนดภายในระยะเวลาที'กําหนดโดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย
ในการสง่ 

 

ขอ้ ๑๙  ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตั ;งสง่บตัรเลอืกตั ;งมายงัตูไ้ปรษณียท์ี'กาํหนด 

ในการรบับตัรเลอืกตั ;งจากตู้ไปรษณีย์ ใหค้ณะอนุกรรมการแต่งตั ;งคณะทํางาน
ควบคุมการเปิดตูไ้ปรษณียจ์าํนวนไม่น้อยกว่าสามคน มหีน้าที'ควบคุมการเปิดตูไ้ปรษณีย ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. และรบับตัรเลอืกตั ;งจากตู้ไปรษณีย์ไปมอบให้แก่คณะทํางานตรวจนับ
คะแนนในวนันบัคะแนนเลอืกตั ;งก่อนเวลานบัคะแนน 

 

ข้อ ๒๐  ให้คณะอนุกรรมการแต่งตั ;งคณะทํางานตรวจนับคะแนน จํานวน 
ไม่น้อยกว่าหา้คน มหีน้าที'รบับตัรเลอืกตั ;งจากคณะทํางานควบคุมการเปิดตูไ้ปรษณียม์านับ 
และรวมคะแนนในวนันบัคะแนนเลอืกตั ;ง 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๘

การนับคะแนนให้เริ'มนับเมื'อคณะทํางานตรวจนับคะแนนได้ตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ ณ สถานที'นบัคะแนนที'กําหนด และใหด้ําเนินการต่อเนื'องไป
จนกว่าจะแลว้เสรจ็ 

ในวนันบัคะแนนเลอืกตั ;งผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;งหรอืผูแ้ทนผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;งมสีทิธิ
ร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัและรวมคะแนน 

 

ขอ้ ๒๑  บตัรเลอืกตั ;ง ดงัต่อไปนี;ใหถ้อืเป็นบตัรเสยี 

(๑) บตัรเลอืกตั ;งที'ไม่ใช่บตัรที'คณะอนุกรรมการจดัทําขึ;นและส่งให้แก่ผู้มสีทิธิ
เลอืกตั ;ง 

(๒) บัตรเลือกตั ;งที'ผู้มีสิทธิเลือกตั ;งระบุเลือกผู้สมัครรบัเลือกตั ;งเกินจํานวน
กรรมการที'จะพงึมไีดใ้นการเลอืกตั ;ง 

(๓) บัตรเลือกตั ;งที'คณะอนุกรรมการประกาศยกเลิกก่อนกําหนดเวลาสิ;นสุด 
การลงคะแนน 

(๔) บัตรเลือกตั ;งที'ผู้ใช้สทิธิเลือกตั ;งส่งกลบัมาถึงเมื'อพ้นเวลาที'คณะทํางาน
ควบคุมการเปิดตู้ไปรษณียเ์ปิดตู้ไปรษณียต์ามวนั เวลาที'กาํหนด หรอืไม่มตีราไปรษณีย์
ประทบัที'ซอง 

(๕) บตัรเลอืกตั ;งที'คณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ'งหนึ'งเหน็ว่าเป็นบตัรเสยี 

กรณีอื'นนอกเหนือจากที'กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ'ง ใหเ้ป็นดุลพนิิจของคณะทาํงาน
ตรวจนบัคะแนนเป็นผูว้นิิจฉยั และถอืเป็นที'สดุ 

 

ข้อ ๒๒  ในวันนับคะแนนเลือกตั ;งเมื'อได้นับและรวมคะแนนเสร็จแล้ว  
ใหค้ณะทํางานตรวจนบัคะแนน จดัทํารายงานแสดงผลการนับคะแนนพรอ้มดว้ยหบีบตัร
เลอืกตั ;ง ที'ใสบ่ตัรเลอืกตั ;งที'นบัคะแนนแลว้ รวมทั ;งบตัรเสยีนําสง่คณะอนุกรรมการ 

 

ข้อ ๒๓  ให้คณะอนุกรรมการประกาศผลการนับคะแนนตามลําดับคะแนน 
ทุกราย ณ สาํนกังาน พรอ้มทั ;งแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการเลอืกตั ;งทราบโดยเรว็ 

 

ข้อ ๒๔  ในกรณีที'ผู้ร ับสมัครเลือกตั ;งได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจ ับสลาก  
โดยให้มีจํานวนสลากเท่ากับจํานวนผู้ที'ได้คะแนนเท่ากัน และให้สลากมีข้อความว่า 
“ได้รับเลือกตั ;ง” เท่ากับจํานวนกรรมการประเภทที'ยังขาดอยู่ นอกนั ;นให้ใช้สลาก 
ซึ'งมขีอ้ความว่า “ไม่ไดร้บัเลอืกตั ;ง” 

การจบัสลากใหก้ระทาํต่อหน้าคณะอนุกรรมการ 

ผูส้มคัรที'ไดร้บัการเลอืกตั ;งตอ้งรายงานตวัต่อคณะอนุกรรมการภายในเจด็วนัทาํการ 
ผูไ้ม่มารายงานตวัถอืว่าสละสทิธิ tและใหเ้ลื'อนผูส้มคัรลาํดบัถดัไปเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั ;งแทน 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๙

ขอ้ ๒๕  ในการเลอืกตั ;ง ถ้าผู้สมคัรรบัเลอืกตั ;งซึ'งมคีุณสมบตัิครบถ้วนเท่ากบั
จาํนวนกรรมการที'จะพงึม ีใหถ้อืว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;งเป็นกรรมการนั ;น ๆ ไดร้บัเลอืกตั ;ง
เป็นกรรมการ โดยไม่ตอ้งมกีารเลอืกตั ;ง 

 

ขอ้ ๒๖  เมื'อการเลอืกตั ;งเสรจ็สิ;นแลว้ คณะอนุกรรมการจะทําลายบตัรเลอืกตั ;ง
และเอกสารต่าง ๆ นั ;นได้ต่อเมื'อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั ;งตามข้อ ๒๗ แล้ว 
ไม่น้อยกว่าสบิหา้วนั 

ในกรณีที'มกีารคดัคา้นการเลอืกตั ;งตามวรรคหนึ'ง ใหค้ณะอนุกรรมการเกบ็รกัษา
บตัรเลอืกตั ;งนั ;นไวจ้นกว่าคดจีะถงึที'สดุ 

 

ข้อ ๒๗  เมื'อคณะอนุกรรมการได้ประกาศผลการเลือกตั ;งแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิ
เลอืกตั ;ง หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตั ;งรายใดเหน็ว่าการเลอืกตั ;งเป็นไปโดยมชิอบ ใหย้ื'นคํารอ้ง
คดัคา้นเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัประกาศผลการเลอืกตั ;ง 

ให้คณะกรรมการพจิารณาและวนิิจฉัยคํารอ้งคดัคา้นนั ;น ในกรณีที'คณะกรรมการ
เห็นว่าการเลือกตั ;งมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้สั 'งยกเลิกประกาศผล 
การเลอืกตั ;งนั ;น และใหค้ณะอนุกรรมการดําเนินการเลอืกตั ;งใหม่ภายในสามสบิวนันับแต่
วนัที'คณะกรรมการสั 'งยกเลกิประกาศผลการเลอืกตั ;ง พรอ้มทั ;งมหีนังสอืแจง้ผลวนิิจฉัย
ของคณะกรรมการใหผู้ย้ ื'นคาํรอ้งคดัคา้นทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที'คณะกรรมการสั 'ง 

ในกรณีที'คณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่าการเลอืกตั ;งเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ใหส้ั 'งยนืตามประกาศผลการเลอืกตั ;งนั ;น และใหม้หีนงัสอืแจง้ผลการวนิิจฉยัใหผู้ย้ ื'นคาํรอ้ง
คดัคา้นทราบภายในสบิหา้วนัและใหถ้อืว่าคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการเป็นที'สดุ 

 

หมวด ๒ 

การสรรหา 

   
 

ขอ้ ๒๘  ใหห้วัหน้าสาํนักงานมหีนงัสอืแจง้สภาวจิยัแห่งชาตแิละองคก์รวชิาชพี
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีุกแห่ง เพื'อให้เสนอชื'อบุคคลที'มคีวามรูค้วามสามารถและ 
มีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรละหนึ'งคน โดยให้จดัส่ง
หลกัฐานที'เกี'ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวมาดว้ย 

องค์กรวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามวรรคหนึ'ง ให้เป็นไปตามที'
คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยองคก์รวชิาชพีดงักล่าวต้องเป็นองคก์รที'เกี'ยวขอ้งกบั
กลุ่มวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามที'รฐัมนตรปีระกาศกาํหนดดว้ย 
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 ๑๙๐ 

ข้อ ๒๙  เมื'อได้รายชื'อบุคคลที'มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามขอ้ ๒๘ แลว้ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืก
ใหเ้หลอืเพยีงสบิสองคน และจดัทาํบญัชรีายชื'อบุคคลที'จะเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา
แต่งตั ;งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิาํนวนสี'คนตามมาตรา ๒๑ (๔) ต่อไป 

 

หมวด ๓ 

การแต่งตั ;ง 

   
 

ขอ้ ๓๐  เมื'อเสรจ็การเลอืกตั ;งตามหมวด ๒ และการสรรหาตามหมวด ๓ แล้ว 
ให้นายกสภาเลือกกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) เพื'อดํารงตําแหน่งอุปนายกสภา 
เลขาธิการ และเหรัญญิกตําแหน่งละหนึ'งคน โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนที'จะแต่งตั ;งใหด้าํรงตําแหน่ง 

 

ขอ้ ๓๑  เมื'อคณะกรรมการให้ความเหน็ชอบด้วยคะแนนเสยีงเกนิกว่ากึ'งหนึ'ง
ของกรรมการทั ;งหมดแล้ว ให้นายกสภาแต่งตั ;งให้กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒)  
ดาํรงตําแหน่งอุปนายกสภา เลขาธกิาร และเหรญัญกิ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นิรุจน์  อุทธา 

นายกสภาสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๑

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ว่าดว้ยการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขาการผลติ การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตราย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

การผลติ การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตราย โดยที'ผูป้ฏบิตัขิาดความรู ้
ความเข้าใจ และจรรยาบรรณ อาจนํามาซึ'งผลกระทบต่อบุคคลและสิ'งแวดล้อม 
จําเป็นต้องมกีารควบคุมและพฒันาผู้ปฏิบตัิหน้าที'ที'เกี'ยวขอ้งกบัสารเคมอีนัตรายให้มี
ความรูแ้ละความรบัผดิชอบตามมาตรฐานสากล 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวชิาชีพวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีจงึออกขอ้บงัคบัไวด้งันี; 

 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี;เรยีกว่า “ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต  
การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตราย พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 

ข้อ ๒๖  ข้อบงัคบันี;ให้ใช้บงัคบัในวนัถัดจากวนัครบกําหนดระยะเวลาหนึ'งปี 
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบันี; 
“สารเคมอีนัตราย” หมายถงึ สารที'อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายโดยการสดูดม การกนิ 

และการสมัผสัหรอืก่อให้เกดิผลกระทบที'ไม่พงึประสงคต่์อคน สตัว ์พชื และสิ'งแวดลอ้ม 
และเป็นสารเคมอีนัตรายตามที'กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการนั ;น ๆ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยคีวบคุมสาขาการผลติ การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตราย ที'แต่งตั ;ง
โดยคณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ
วชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ 

 

                                                                                 

๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๒๓/๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๒

ขอ้ ๔  ใหน้ายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี; 
 

หมวด ๑ 

มาตรฐานการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขาการผลติ การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตราย 

   
 

ขอ้ ๕  ลกัษณะของงานวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการผลติ 
การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตรายมดีงันี; 

(๑) งานวเิคราะหต์รวจสอบ ไดแ้ก่ การปฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตักิาร การศกึษา
คน้ควา้การวจิยัขอ้มูลและสถติต่ิาง ๆ เพื'อใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์หรอืประกอบการตรวจสอบ
วนิิจฉยั ในสาขาการผลติ การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตราย 

(๒) งานออกแบบและการควบคุม ได้แก่ การออกแบบและการควบคุมการใช้
สารเคมอีนัตราย พรอ้มทั ;งการวเิคราะหท์างเลอืกที'เหมาะสม ใหถู้กตอ้งและปลอดภยั 

(๓) งานอํานวยการ ได้แก่ การดูแลการจัดการสารเคมีอันตรายตาม (๑)  
และ (๒) 

(๔) งานให้คําปรกึษา ได้แก่ การให้คําแนะนํา การให้ขอ้มูล การตรวจวนิิจฉัย 
และการรบัรองการจดัการสารเคมอีนัตรายตาม (๑) (๒) และ (๓) 

 

ขอ้ ๖  ประเภทของงานวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการผลติ 
การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตรายมดีงันี; 

(๑) การผลติ การใช ้การแปรรูป การบรรจุ การเกบ็รกัษา การบําบดั การขจดั 
หรอืการปลดปล่อยสารเคมอีนัตราย 

(๒) การวเิคราะห ์การวจิยั การทดสอบ และการตรวจสอบสารเคมอีนัตราย 

(๓) การนําเข้า การส่งออก การขนส่ง การขนถ่ายและการจัดการสารเคมี
อนัตรายและผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ที'มสีารเคมอีนัตรายเป็นสว่นผสม 

(๔) การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ 
ยานพาหนะและบรรจุภณัฑ ์ตาม (๑) (๒) และ (๓) 

 

ข้อ ๗  การผลติ การควบคุม และการจดัการสารเคมีอนัตราย ต้องมีผู้ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการผลติ การควบคุม 
และการจดัการสารเคมอีนัตรายเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๓

หมวด ๒ 

คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการผลติ การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตราย 

   
 

ข้อ ๘๗  คุณสมบัติของผู้ขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลติ การควบคุม และการจดัการสารเคมอีนัตราย ต้องมี
คุณวุฒติั ;งแต่ระดบัปรญิญาตร ีดา้นวทิยาศาสตรส์าขาเคม ีเคมอุีตสาหกรรม เคมปีระยุกต ์
เคมเีทคนิค หรอืมคุีณวุฒติั ;งแต่ระดบัปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตรแ์ละผ่านการฝึกอบรม
ตามที'คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาํหนด” 

 

ขอ้ ๙  ผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม
ตอ้งผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

ขอ้ ๑๐  ผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมจะตอ้งเขา้รบัการ
อบรมเพิ'มพนูความรูต้ามที'คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใชใ้บอนุญาตและการเพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการผลติ การควบคุม 

และการจดัการสารเคมอีนัตราย 

   
 

ข้อ ๑๑  คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจแต่งตั ;ง
คณะอนุกรรมการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

 

ขอ้ ๑๒  ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมครั ;งแรก
ใหม้อีายุสามปีและผูไ้ดร้บัใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตไดค้รั ;งละหา้ปี 

 

                                                                                 

๗ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ'มเติมโดยข้อบงัคบัสภาวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการ
ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการผลติ การควบคุม และการจดัการสารเคมี
อนัตราย (ฉบบัที' ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๔

ข้อ ๑๓  หลักเกณฑ์และวิธีการยื'นขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามที'คณะอนุกรรมการกาํหนด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นิรุจน์  อุทธา 

นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๕

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีว่าด้วยการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจดัการสารเคมีอันตราย  
(ฉบบัที' ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๘ 

 

ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่วนัที' ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                 

๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๒๑๖ ง/หน้า ๔๐/๑ กนัยายน ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๖

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ว่าดว้ยการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยีแ์ละการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

การเพาะเลี;ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที'ก่อให้เกิดโรค โดยที'ผู้ปฏิบัต ิ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม และจรรยาบรรณ อาจนํามาซึ'งผลกระทบต่อบุคคล 
และสิ'งแวดล้อม จําเป็นต้องมีการควบคุมและพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที'ที'เกี'ยวข้องกับ 
การเพาะเลี;ยงจุลนิทรยีแ์ละการใช้จุลนิทรยีท์ี'ก่อให้เกดิโรคใหม้คีวามรูแ้ละความรบัผดิชอบ
ตามมาตรฐานสากล 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวชิาชีพวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีจงึออกขอ้บงัคบัไวด้งันี; 

 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี;เรยีกว่า “ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ว่าดว้ยการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยี์
และการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 

ขอ้ ๒๙  ขอ้บงัคบันี;ให้ใช้บงัคบัในวนัถดัจากวนัครบกําหนดระยะเวลาหนึ'งปี
นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบันี; 
“จุลนิทรยี”์ หมายถงึ สิ'งมชีวีติเซลลเ์ดยีวที'มขีนาดเลก็มากรวมถงึ ไวรสั รา เหด็ 

สาหร่าย โปรโตซวัและพยาธทิี'ก่อใหเ้กดิโรค 

“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี;ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที'ก่อให้เกิดโรค  
ที'แต่งตั ;งโดยคณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ 

 

                                                                                 

๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๒๖/๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๗ 

ขอ้ ๔  ใหน้ายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี; 
 

หมวด ๑ 

มาตรฐานการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยีแ์ละการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค 

   
 

ข้อ ๕  ลกัษณะของงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี;ยง
จุลนิทรยีแ์ละการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค มลีกัษณะดงันี; 

(๑) งานคดัแยกและเพาะเลี;ยงจุลนิทรยี์ให้บรสิุทธิ t เพื'อการศกึษา ค้นควา้วจิยั 
งานวเิคราะหท์ดสอบและตรวจสอบตามมาตรฐานดา้นจุลชวีวทิยา 

(๒) งานเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์ รวมถึงการป้องกันการเปลี'ยนแปลง
ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

(๓) งานควบคุมการใชจุ้ลนิทรยีใ์นระดบัความรุนแรงต่าง ๆ กนั รวมถงึการขนยา้ย 
การเกบ็รกัษาใหเ้หมาะสมถูกตอ้งและปลอดภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการนั ;น 

 

ข้อ ๖  ประเภทของงานสําหรบัวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
สาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยีแ์ละการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค มดีงันี; 

(๑) การผลติในโรงงานหรอืในหอ้งปฏบิตักิารที'เกี'ยวขอ้งกบัจุลนิทรยี ์

(๒) การกาํจดั การบาํบดั การทาํลายจุลนิทรยี ์

(๓) การออกแบบหอ้งปฏบิตักิารจุลนิทรยี ์

 

ขอ้ ๗  การเพาะเลี;ยงจุลนิทรยีแ์ละการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค ตอ้งมผีูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยี์
และการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรคเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 

หมวด ๒ 

คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยีแ์ละการใชจ้ลุนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค 

   
 

ขอ้ ๘  คุณสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยีแ์ละการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อให้เกดิโรค 
ตอ้งมคุีณวุฒติั ;งแต่ระดบัปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตร ์สาขาจุลชวีวทิยา ชวีวทิยา ชวีเคม ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๘

เทคโนโลยชีวีภาพ โรคพชืวทิยา หรอืมคุีณวุฒติั ;งแต่ระดบัปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตร์
และผ่านการฝึกอบรมตามที'คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กาํหนด 

 

ขอ้ ๙  ผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม
ตอ้งผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

ขอ้ ๑๐  ผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมจะตอ้งเขา้รบัการ
อบรมเพิ'มพนูความรูต้ามที'คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใชใ้บอนุญาตและการเพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิทรยี ์

และการใชจุ้ลนิทรยีท์ี'ก่อใหเ้กดิโรค 

   
 

ข้อ ๑๑  คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจแต่งตั ;ง
คณะอนุกรรมการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต พกัใช้ใบอนุญาตและการเพกิถอน
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

 

ขอ้ ๑๒  ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมครั ;งแรก
ใหม้อีายุสามปีและผูไ้ดร้บัใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตไดค้รั ;งละหา้ปี 

 

ข้อ ๑๓  หลักเกณฑ์และวิธีการยื'นขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามที'คณะอนุกรรมการกาํหนด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นิรุจน์  อุทธา 

นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๙

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ว่าดว้ยการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขานิวเคลยีร ์

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

การผลิต การควบคุม และการจัดการพลังงานนิวเคลียร์ โดยที'ผู้ปฏิบัต ิ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม และจรรยาบรรณ อาจนํามาซึ'งผลกระทบ 
ต่อบุคคล และสิ'งแวดลอ้ม จําเป็นต้องมกีารควบคุมและพฒันาผูป้ฏบิตัหิน้าที'ที'เกี'ยวขอ้ง
กบัพลงังานนิวเคลยีร ์ใหม้คีวามรูแ้ละความรบัผดิชอบตามมาตรฐานสากล 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวชิาชีพวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีจงึออกขอ้บงัคบัไวด้งันี; 

 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี;เรยีกว่า “ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 

ขอ้ ๒๑๐  ข้อบงัคบันี;ให้ใช้บงัคบัในวนัถัดจากวนัครบกําหนดระยะเวลาหนึ'งปี 
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบันี; 
“นิวเคลียร์” หมายถึง พลงังานไม่ว่าในลักษณะใดที'เกิดจากการปลดปล่อย

ออกมาเมื'อมีการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของอะตอม หรือเครื'องกําเนิดรังส ี 
ระบบฉายรงัส ีหรอืเครื'องเร่งอนุภาค 

“คณะอนุกรรมการ” หมายถงึ คณะอนุกรรมการวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ควบคุมสาขานิวเคลยีร์ ที'แต่งตั ;งโดยคณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ 

 

ขอ้ ๔  ใหน้ายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี; 
 

                                                                                 

๑๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๑๖/๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๐

หมวด ๑ 

มาตรฐานการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขานิวเคลยีร ์

   
 

ข้อ ๕  ลักษณะของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา
นิวเคลยีร ์มลีกัษณะดงันี; 

(๑) งานตรวจวดัรงัส ีไดแ้ก่ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบดว้ยเทคนิคทางนิวเคลยีร ์
การเตรยีม หรอืการผลติรงัส ีสารกมัมนัตรงัส ีการใช้ประโยชน์จากรงัส ีสารกมัมนัตรงัส ี
รวมถงึการเรยีน การสอน และการฝึกอบรมภาคปฏบิตักิารที'ตอ้งใชร้งัส ีสารกมัมนัตรงัส ี

(๒) งานควบคุมเกี'ยวกบัการสรา้ง การผลติ การตดิตั ;ง การซ่อมแซม การดดัแปลง 
การเคลื'อนย้าย หรือการรื;อถอน เครื'องมือ อุปกรณ์ หรืออาคาร ซึ'งเกี'ยวข้องกบังาน 
ดา้นนิวเคลยีรห์รอืดา้นรงัส ี

(๓) งานคํานวณออกแบบโดยการใช้หลกัวิชาการและความชํานาญในสาขา
นิวเคลยีร ์

(๔) งานวางโครงการ ได้แก่ การศึกษาและการวิเคราะห์ เพื'อหาทางเลือก 
ที'เหมาะสมหรอืการวางแผนโครงการในสาขานิวเคลยีร ์

(๕) งานให้คําปรึกษา ได้แก่ การให้ข้อแนะนํา การให้ข้อตรวจวินิจฉัย หรือ 
การตรวจรบัรองงานตามลกัษณะของงานในสาขานิวเคลยีร ์

 

ข้อ ๖  ประเภทของงานสําหรบัวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
สาขานิวเคลยีร ์มดีงันี; 

(๑) การควบคุมดแูลความปลอดภยัทางรงัส ี

(๒) การปฏบิตักิารในภาวะฉุกเฉินทางรงัส ี

(๓) การเดนิเครื'องปฏกิรณ์ปรมาณู 

(๔) การถ่ายภาพดว้ยรงัสใีนงานอุตสาหกรรม และทางการแพทย ์

(๕) งานที'เกี'ยวขอ้งกบัสารกมัมนัตรงัสชีนิดไม่ปิดผนึก 

(๖) การเดนิเครื'องกาํเนิดรงัส ีเครื'องเร่งอนุภาค และระบบฉายรงัส ี

(๗) งานที'เกี'ยวขอ้งกบัวสัดุนิวเคลยีรแ์ละเชื;อเพลงินิวเคลยีร ์

(๘) การจดัการกากกมัมนัตรงัส ี

(๙) การใชร้งัสทีางการแพทย ์เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และดา้นอื'น ๆ 

(๑๐) การผลติสารกมัมนัตรงัส ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๑

(๑๑) การประยุกตใ์ชร้งัสใีนกจิการใด ๆ 

(๑๒) การเรยีน การสอน และการฝึกอบรมที'ใชร้งัส ีสารกมัมนัตรงัส ี

 

ขอ้ ๗  การผลติ การควบคุม และการจดัการพลงังานนิวเคลยีร์ ต้องมผีู้ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร ์
เป็นผูร้บัผดิชอบ 

 

หมวด ๒ 

คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยคีวบคุม สาขานิวเคลยีร ์

   
 

ขอ้ ๘  ผู้ขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 
สาขานิวเคลยีร์ จะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้เบื;องต้นทั ;งภาคทฤษฎีและด้านปฏิบตัิ
ทางดา้นรงัสนิีวเคลยีร ์ปฏกิริยิานิวเคลยีร ์หลกัการวดัรงัส ีและหลกัการป้องกนัอนัตราย
จากรงัส ีอย่างน้อยสามสบิชั 'วโมง จากสถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์แห่งชาติ สํานักงาน
ปรมาณูเพื'อสนัต ิหรอืหน่วยงานที'สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้ารรบัรอง 
หรือเป็นผู้ผ่านการสอบเป็นเจ้าหน้าที'ความปลอดภัยทางรงัสี อย่างน้อยระดับที'สอง 
จากสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สํานักงานปรมาณูเพื'อสนัติ หรือหน่วยงาน 
ที'สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้ารรบัรอง 

 

ขอ้ ๙  ผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม
ตอ้งผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

ขอ้ ๑๐  ผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมจะตอ้งเขา้รบัการ
อบรมเพิ'มพนูความรูต้ามที'คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใชใ้บอนุญาตและการเพกิถอนใบอนุญาต 

ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขานิวเคลยีร ์

   
 

ข้อ ๑๑  คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจแต่งตั ;ง
คณะอนุกรรมการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต พกัใช้ใบอนุญาตและการเพกิถอน
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๒ 

ขอ้ ๑๒  ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมครั ;งแรก
ใหม้อีายุสามปีและผูไ้ดร้บัใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตไดค้รั ;งละหา้ปี 

 

ข้อ ๑๓  หลักเกณฑ์และวิธีการยื'นขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
และค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามที'คณะอนุกรรมการกาํหนด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นิรุจน์  อุทธา 

นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๓

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ว่าดว้ยการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

การวเิคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อมด้านวทิยาศาสตร์และการควบคุมมลพษิ
โดยที'ผูป้ฏบิตัิขาดความรู้ ความเขา้ใจ คุณธรรม และจรรยาบรรณ อาจนํามาซึ'งผลกระทบ
ต่อบุคคลและสิ'งแวดลอ้มจําเป็นต้องมกีารควบคุมและพฒันาผูป้ฏบิตัิหน้าที'ที'เกี'ยวขอ้ง 
กับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  
ใหม้คีวามรูแ้ละความรบัผดิชอบตามมาตรฐานสากล 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวชิาชีพวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีจงึออกขอ้บงัคบัไวด้งันี; 

 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี;เรยีกว่า “ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ'งแวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 

ขอ้ ๒๑๑  ข้อบงัคบันี;ให้ใช้บงัคบัในวนัถัดจากวนัครบกําหนดระยะเวลาหนึ'งปี 
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบันี; 
“สิ'งแวดล้อม” หมายถึง สิ'งที'อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั ;งที'มีชีวิตและที'ไม่มีชีวิต  

ที'เกดิขึ;นตามธรรมชาตแิละที'มนุษยส์รา้งขึ;น 

“การวิเคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อมด้านวทิยาศาสตร์” หมายถึง การใช้หลกั
วชิาการในการทาํนายหรอืคาดการณ์ผลกระทบของการดําเนินกจิกรรมที'อาจมต่ีอสิ'งแวดลอ้ม
ทั ;งทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละดา้นมลพษิที'เกี'ยวขอ้งกบัดา้นวทิยาศาสตรเ์พื'อที'จะ
เสนอแนะมาตรการในการลดและป้องกนัผลกระทบ 

“มลพิษ” หมายถึง สิ'งที'ถูกปล่อยทิ;งจากแหล่งกําเนิดมลพิษที' ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ'งแวดลอ้มและสขุภาพมนุษย ์

                                                                                 

๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๑๙/๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๔

“การควบคุมมลพิษ” หมายถึง การควบคุมและป้องกนัผลกระทบของมลพิษ 
จากแหล่งกําเนิดมใิห้ปลดปล่อยหรอืระบายทิ;งในระดบัที'อาจเป็นอนัตรายต่อคุณภาพ
สิ'งแวดลอ้มหรอืสขุภาพของมนุษย ์

“คณะอนุกรรมการ” หมายถงึ อนุกรรมการวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ 
ที'แต่งตั ;งโดยคณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ 

 

ขอ้ ๔  ใหน้ายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี; 
 

หมวด ๑ 

มาตรฐานการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ 

   
 

ขอ้ ๕  ลกัษณะของงานวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อมด้านวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ มสีองลกัษณะ
ดงันี; 

(๑) สาขาการวเิคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อมด้านวทิยาศาสตร์ ซึ'งครอบคลุม
ดา้นกลั 'นกรองโครงการ ดา้นกําหนดขอบเขต ดา้นจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ'งแวดลอ้ม ดา้นตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ'งแวดลอ้ม ดา้นประเมนิผลการดาํเนินงาน 

(๒) สาขาการควบคุมมลพษิ ครอบคลุมดา้นวเิคราะห์ตรวจสอบ ดา้นออกแบบ
ระบบ ด้านเดนิระบบ ดา้นบํารุงรกัษาระบบ ดา้นจดัการ ดา้นอํานวยการ และให้คําปรกึษา
เกี'ยวกบัมลพษิทางนํ;า มลพษิทางอากาศ มลพษิเสยีง ความสั 'นสะเทอืน ของเสยีอนัตราย 
ขยะมลูฝอย และสิ'งปฏกิลู 

 

ข้อ ๖  งานวิเคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ให้ครอบคลุม
โครงการหรอืกจิกรรมทุกประเภทและขนาด ที'ต้องทําการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้ม
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั ;น 

งานควบคุมมลพษิ ครอบคลุมโครงการหรอืกจิกรรมทุกประเภทและขนาดของ
แหล่งกาํเนิดมลพษิตอ้งทาํตามกฎหมายว่าดว้ยการนั ;นและใหห้มายรวมถงึงานดงันี;ดว้ย 

(๑) การป้องกนัมลพษิและการผลติที'สะอาดเพื'อลดมลพษิ 

(๒) การวเิคราะหแ์ละตรวจสอบระบบบาํบดัมลพษิ 

(๓) การออกแบบและบาํรุงรกัษาระบบบาํบดัมลพษิ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๕ 

(๔) การเกบ็ตวัอย่างและตรวจวเิคราะหม์ลพษิ 

(๕) การเกบ็และรวบรวมมลพษิ 

(๖) การบาํบดัและกาํจดัมลพษิ 

 

ขอ้ ๗  การวเิคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดลอ้มด้านวทิยาศาสตร ์ตามลกัษณะและ
ประเภทของงานตามขอ้ ๕ และขอ้ ๖ ต้องมผีู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร ์
ประเภทผูช้าํนาญการหรอืผูเ้ชี'ยวชาญเฉพาะดา้นเป็นผูร้บัผดิชอบ แลว้แต่กรณี 

การควบคุมมลพิษตามลกัษณะและประเภทของงานตามข้อ ๕ และข้อ ๖ 
ต้องมีผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการ
ควบคุมมลพษิเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 

หมวด ๒ 

คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตร ์

และการควบคุมมลพษิ 

   
 

ขอ้ ๘  ผู้ขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 
สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ มสีอง
ลกัษณะดงันี; 

(๑) สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ'งแวดลอ้มประเภทวทิยาศาสตร ์

(๒) สาขาการควบคุมมลพษิ 

 

ขอ้ ๙  คุณสมบตัิผู้ขอรบัใบอนุญาตสาขาการวเิคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อม
ดา้นวทิยาศาสตร ์มดีงันี; 

(๑) ผู้ชํานาญการ ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ'ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้าน
วทิยาศาสตร์สาขาสิ'งแวดล้อม นิเวศวิทยา อนามัยสิ'งแวดล้อม สุขาภิบาล หรือสาขา 
ที'คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีหน็ว่าเกี'ยวขอ้ง และมปีระสบการณ์
ในการปฏบิตังิานที'เกี'ยวขอ้งกบัการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ'งแวดลอ้มเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) ผู้เชี'ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องสําเรจ็การศึกษาไม่ตํ'ากว่าระดบัปรญิญาตรี
ทางด้านวทิยาศาสตร์ และต้องศกึษาในเรื'องที'จะทําการวเิคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดลอ้มนั ;น
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกติ กรณีเป็นผูเ้ชี'ยวชาญเฉพาะดา้นการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๖ 

ต้องศกึษาในเรื'องที'จะทําการวเิคราะหผ์ลกระทบทางสุขภาพในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
สบิสองหน่วยกิต กรณีเป็นความเชี'ยวชาญเฉพาะด้านในเรื'องใดนั ;น ให้เป็นไปตามที'
คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาํหนด 

 

ขอ้ ๑๐  ผูข้อรบัใบอนุญาตสาขาการควบคุมมลพษิ ไดแ้ก่ 

(๑) ผูค้วบคุมมลพษิทางนํ;า 

(๒) ผูค้วบคุมมลพษิทางอากาศ 

(๓) ผูค้วบคุมมลพษิเสยีงและความสั 'นสะเทอืน 

(๔) ผูค้วบคุมของเสยีอนัตราย 

(๕) ผูค้วบคุมขยะมลูฝอยและสิ'งปฏกิลู 

(๖) ผูค้วบคุมอื'นตามที'คณะอนุกรรมการกาํหนด 

ผู้ขอรบัใบอนุญาตการควบคุมมลพิษในด้านใดนั ;น ต้องมีความรู้ในวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยไดร้บัปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒิบตัรเทยีบเท่า
ปรญิญาในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี'สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
รบัรอง และต้องศึกษาเกี'ยวกบัการควบคุมมลพิษในด้านนั ;นไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต  
แต่หากผู้ขอรบัใบอนุญาตมีคุณสมบตัิทางการศึกษาโดยรวมหน่วยกิตในด้านนั ;นแล้ว 
ไม่ครบตามกําหนด ให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตเข้ารบัการฝึกอบรมในเรื'องที'เกี'ยวข้องกับ 
การควบคุมมลพษิในดา้นนั ;น ตามที'สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาํหนด 

 

ขอ้ ๑๑  ผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม
ตอ้งผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

ขอ้ ๑๒  ผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคมุจะตอ้งเขา้รบัการ
อบรมเพิ'มพนูความรูต้ามที'คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใชใ้บอนุญาตและการเพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิ'งแวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตร ์และการควบคุมมลพษิ 

   
 

ข้อ ๑๓  คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจแต่งตั ;ง
คณะอนุกรรมการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต พกัใช้ใบอนุญาตและการเพกิถอน
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๗

ขอ้ ๑๔  ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมครั ;งแรก
ใหม้อีายุสามปีและผูไ้ดร้บัใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตไดค้รั ;งละหา้ปี 

 

ข้อ ๑๕  หลักเกณฑ์และวิธีการยื'นขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามที'คณะอนุกรรมการกาํหนด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นิรุจน์  อุทธา 

นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๘ 

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ว่าดว้ยการฝึกอบรมวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ซ) และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเหน็ชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกข้อบังคับไว ้
ดงัต่อไปนี; 

 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี;เรยีกว่า “ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ว่าดว้ยการฝึกอบรมวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

ขอ้ ๒๑๒  ขอ้บงัคบันี;ใหใ้ชบ้งัคบัตั ;งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วย 
การฝึกอบรมวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบันี; 
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การเขา้ศกึษาอบรมเกี'ยวกบัวชิาชพีวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีตามหลกัสูตรที'สภาวชิาชีพกําหนด แต่ไม่รวมถึงการฝึกอบรมผู้ขอรบั 
ใบประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม 

“สภาวชิาชพี” หมายความว่า สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

“หวัหน้าสาํนักงาน” หมายความว่า หวัหน้าสาํนักงานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

ข้อ ๕  ให้นายกสภารกัษาการตามข้อบังคับนี; และให้มีอํานาจวางระเบียบ 
หรอืกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพื'อปฏบิตักิารตามขอ้บงัคบันี; 

 

                                                                                 

๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๑๕๘ ง/หน้า ๒๗/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๙ 

ข้อ  ๖   ให้ คณ ะกรรมการแ ต่ งตั ;งคณ ะอ นุกรรมการชุ ดห นึ' ง  เรียกว่ า 
“คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแห่งสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานอนุกรรมการ ไดแ้ก่ กรรมการซึ'งไดร้บัแต่งตั ;งจากคณะกรรมการ 

(๒) อนุกรรมการ จํานวนแปดคน ได้แก่ สมาชิกสามัญซึ'งเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีลุ่มวชิาละสองคน 

ใหห้วัหน้าสาํนกังานเป็นเลขานุการ 

 

ขอ้ ๗  ให้อนุกรรมการมวีาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัวาระการดํารงตําแหน่ง
ของคณะกรรมการที'เป็นผูแ้ต่งตั ;งใหเ้ขา้รบัตําแหน่ง 

นอกจากพน้จากตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการพน้จากตําแหน่งเมื'อ 

(๑) พน้จากสมาชกิสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๒) สภาวชิาชพีมมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวน
สมาชกิที'มาประชุมใหญ่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที' มคีวามประพฤตเิสื'อมเสยี หรอืหย่อน
ความสามารถ 

 

ขอ้ ๘  ใหค้ณะอนุกรรมการมอีาํนาจหน้าที' ดงัต่อไปนี; 
(๑) กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการเข้าฝึกอบรมเพื'อเป็นการส่งเสริม 

การประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๒) จดัทาํแผนงานการส่งเสรมิการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เสนอคณะกรรมการเพื'อพจิารณาอนุมตั ิ

(๓) ออกประกาศกาํหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

(๔) กําหนดรายละเอยีดของสถาบนัที'จดัการฝึกอบรม หลกัสตูร และค่าใชจ้่าย
ในการเขา้ฝึกอบรม รวมทั ;งเปลี'ยนแปลงหรอืปรบัปรุงรายละเอยีดเกี'ยวกบัวธิกีารฝึกอบรม
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ 

(๕) กําหนดค่าธรรมเนียมหรอืค่าลงทะเบยีนการเขา้ฝึกอบรมที'จะพงึเรยีกเกบ็
จากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑโ์ดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

(๖) จดัทําประมาณการรายรบั - รายจ่าย และรายงานการเงนิที'เกี'ยวข้องกบั 
การจดัฝึกอบรมเสนอต่อคณะกรรมการเพื'อใหค้วามเหน็ชอบ 

(๗) จดัทาํรายงานการฝึกอบรมเพื'อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๘) คดัเลือก แต่งตั ;ง และสบัเปลี'ยนผู้บรรยาย ผู้ทดสอบและผู้ควบคุม หรือ 
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมตามที'เหน็สมควร 

(๙) ปฏบิตักิารอื'นใดตามที'คณะกรรมการมอบหมาย 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๐

ขอ้ ๙  ใหค้ณะอนุกรรมการจดัใหม้กีารฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า
หนึ'งครั ;ง 

 
 

ประกาศ ณ วนัที' ๓๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นิรุจน์  อุทธา 

นายกสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๑ 

พระราชบญัญตั ิ

พฒันาระบบมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที3 ๒๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที3 ๕๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที3เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ:นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี: 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันีิ:เรยีกว่า “พระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยา
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี:ให้ใช้บงัคบัเมื3อพ้นหกสบิวนันับแต่วนัประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓๒  ในพระราชบญัญตันีิ: 
“มาตรวทิยา” หมายความว่า ศาสตรเ์กี3ยวกบัการวดัปรมิาณและการประยุกตใ์ช้

ศาสตรน์ั :น และให้หมายความรวมถงึกจิกรรมทางวทิยาศาสตรท์ี3เกี3ยวกบัการสอบเทยีบ 
ปรบัตั :งความถูกตอ้งของเครื3องมอืและอุปกรณ์ที3ใชใ้นการวดัปรมิาณหรอืวเิคราะหท์ดสอบ 

“มาตรฐานการวัดแห่งชาติ” หมายความว่า มาตรฐานของระบบเครื3องมือ 
อุปกรณ์ หรอืวสัดุอ้างองิที3ใช้ในการวดัปรมิาณ ที3มวีธิกีารเก็บรกัษา วธิกีารใช้งานตาม
วธิกีารมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานการวดั มาตรฐานอา้งองิ วสัดุอา้งองิ  
ที3ใชส้าํหรบักําหนดค่าพื:นฐานของปรมิาณใหก้บัปรมิาณวดัที3เกี3ยวขอ้งในประเทศ ที3เกบ็
รกัษาไว้โดยสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ หรอืหน่วยงานของรฐัที3สถาบนัมาตรวทิยา

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที3 ๔๗ ก/หน้า ๑/๑๒ กนัยายน ๒๕๔๐ 
๒ มาตรา ๓ แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญญัติระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที3 ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๒

แห่งชาติมอบหมายเพื3อเป็นพื:นฐานในการกําหนดค่าปรมิาณไปยงัมาตรฐานการวดัอื3น ๆ 
สาํหรบัชนิดของปรมิาณวดัที3เกี3ยวขอ้ง และสามารถสอบกลบัได้ไปยงัมาตรฐานการวดั
ระหว่างประเทศเพื3อใชอ้า้งองิเป็นมาตรฐานที3มคีวามถูกตอ้งสงูสดุของประเทศ 

“การวดัปรมิาณ” หมายความว่า การวดัปรมิาณของหน่วยวดัทางวทิยาศาสตร ์
ที3กําหนดใหใ้ชเ้ป็นหน่วยวดัตามระบบหน่วยวดัระหว่างประเทศ เช่น ปรมิาณความยาว 
มวล เวลา กระแสไฟฟ้า อุณหภูม ิความเขม้ของแสง และปรมิาณสาร 

“การพฒันาระบบมาตรวทิยา” หมายความว่า การศกึษา ค้นควา้ และวจิยัทาง
วทิยาศาสตร์เกี3ยวกบัเครื3องมอื อุปกรณ์ หรอืวสัดุอ้างอิงที3ใช้ในการวดัปรมิาณ เพื3อให้
เครื3องมอื อุปกรณ์ หรอืวสัดุอา้งองิดงักล่าว มคีวามถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
รวมถึงกิจกรรมที3ส่งเสรมิให้มกีารถ่ายทอดความถูกต้องของการวดัปรมิาณ การจดัหา 
และบาํรุงรกัษาเครื3องมอื อุปกรณ์ หรอืวสัดุอา้งองิที3ใชใ้นการวดัปรมิาณ 

“มาตรฐานอา้งองิ” หมายความว่า มาตรฐานการวดัที3องค์กรหรอืหน่วยงานใช้
เป็นมาตรฐานเพื3อการสอบเทยีบกบัมาตรฐานการวดัอื3น ๆ สาํหรบัปรมิาณที3กาํหนด 

“วสัดุอ้างองิ” หมายความว่า วสัดุหรอืสารมาตรฐานที3มกีารระบุสมบตัิเฉพาะ  
ซึ3งสมบตัเิฉพาะนั :นมคีวามเป็นเนื:อเดยีวและเสถยีรพอเพยีง ซึ3งจดัเตรยีมขึ:นมาสาํหรบัใช้
ในการวดัหรอืการตรวจสอบสมบตัเิชงิคุณภาพ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ: 
 

มาตรา ๔๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ3งเรยีกว่า “คณะกรรมการมาตรวทิยา
แห่งชาต”ิ ประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นประธานกรรมการ 

(๒) ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการโดยตําแหน่งจํานวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิผูอ้าํนวยการ
                                                                                 

๓ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญญัติระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที3 ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๓ 

สาํนักงบประมาณ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรอืผูแ้ทน และประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรอืผูแ้ทน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินห้าคนซึ3งคณะรฐัมนตรีแต่งตั :งจาก 
ผูซ้ึ3งมคีวามรูค้วามสามารถ ความเชี3ยวชาญ และประสบการณ์ดา้นมาตรวทิยา 

ใหผู้อ้าํนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๕  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) กําหนดแผนหลกัและเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี3ยวกบัการพฒันา

ระบบมาตรวทิยาต่อคณะรฐัมนตร ี

(๒)๔ พิจารณาและเสนอต่อรฐัมนตรใีนการออกประกาศตามมาตรา ๑๑ และ 
ในการกาํหนดระเบยีบตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ 

(๓)๕ กาํหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชจ้่ายเงนิกองทุนตามมาตรา ๒๒ 

(๔) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เกี3ยวกบัการใช ้การเกบ็รกัษา 
การสอบเทยีบ การซ่อมบํารุง และการดําเนินการอย่างอื3นที3เกี3ยวกบัเครื3องมอื อุปกรณ์ 
หรอืวสัดุอา้งองิที3ใชใ้นการวดัปรมิาณ 

(๕)๖ ออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื3น การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั :ง การให้
ไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง การออกจากงาน วนิัยและการลงโทษทางวนิัย การรอ้งทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษพนกังานและลกูจา้ง และกจิการอื3นดา้นการบรหิารงานบุคคล 

(๖) อนุมตัแิผนการเงนิและงบประมาณประจาํปีของสถาบนั 

(๗) ปฏบิตักิารอื3น ๆ ตามที3กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นหน้าที3ของคณะกรรมการ 

                                                                                 
๔ เมื3อสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตไิม่เป็นส่วนราชการ การบรหิารกจิการของสถาบนัจงึไม่อาจ

นําพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาใช้โดยอนุโลมได ้แต่ต้องพจิารณา
จากบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ3งเมื3อพจิารณาแลว้ 
มไิด้มกีารกําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั :งผูร้กัษาการแทนผู้อํานวยการในกรณีที3ผู้อํานวยการไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที3ได้ และอํานาจหน้าที3ของผู้รกัษาการแทน ไว้  ดงันั :น จึงต้องอาศยัอํานาจหน้าที3ของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๕ (๒) ในการพจิารณาและการเสนอต่อคณะรฐัมนตรใีหม้กีารกาํหนดระเบยีบ
เกี3ยวกบัการดงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื3องเสรจ็ที3 ๖๐๘/๒๕๔๕) 

๕ มาตรา ๕ (๓) แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบญัญัติระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ (ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖ มาตรา ๕ (๕) แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบญัญัติระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ (ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๔

มาตรา ๖๗  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปีนบัแต่
วนัที3ไดร้บัแต่งตั :ง 

ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั :งผู้อื3นดํารงตําแหน่งแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง 
เกา้สบิวนั จะไม่แต่งตั :งกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

กรณีที3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิั :งหมดพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการทั :งหมดที3มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั :งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ใหด้าํรงตําแหน่งแทน 

เมื3อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ3ง หากยังมิได้มีการแต่งตั :งกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒขิึ:นใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ3งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั :นอยู่ในตําแหน่ง
เพื3อดาํเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ3งไดร้บัแต่งตั :งใหม่เขา้รบัหน้าที3 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ3งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบัแต่งตั :งอีกได ้
แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่ง เมื3อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออกเพราะมคีวามประพฤติเสื3อมเสยี บกพร่องหรอืทุจรติ
ต่อหน้าที3 หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที3สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบั
ความผดิที3ไดก้ระทาํโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

ในกรณีที3มกีารแต่งตั :งกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินระหว่างที3กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ซึ3งแต่งตั :งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั :งเพิ3มขึ:นหรอืแต่งตั :ง 
แทนตําแหน่งที3ว่าง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตั :งใหด้าํรงตําแหน่งแทนหรอืเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพิ3มขึ:นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที3เหลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ3งไดแ้ต่งตั :งไวแ้ลว้ 

 

                                                                                 

๗ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญญัติระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที3 ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๕ 

มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ3งหนึ3งของจํานวนกรรมการทั :งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ 
ในที3ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที3ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที3ประชุม 
ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที3ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที3ได้ ให้กรรมการ 
ซึ3งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ3งเป็นประธานในที3ประชุม 

การวนิิจฉยัชี:ขาดของที3ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ3งให้มีเสียงหนึ3งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ใหป้ระธานในที3ประชุมออกเสยีงเพิ3มขึ:นอกีเสยีงหนึ3งเป็นเสยีงชี:ขาด 

 

มาตรา ๙  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั :งคณะอนุกรรมการเพื3อพิจารณา 
หรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ3งอย่างใดตามที3คณะกรรมการมอบหมายได ้และใหนํ้ามาตรา ๘ 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๐  ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ
ไดร้บัเบี:ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื3นตามระเบยีบที3คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๑๑๘  เพื3อส่งเสริมให้มีการใช้เครื3องมือ อุปกรณ์ และวสัดุอ้างอิงที3ใช ้
ในการวดัปรมิาณที3มคีวามถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ให้รฐัมนตรมีอีํานาจ
ออกประกาศโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ ดงัต่อไปนี: 

(๑) กําหนดให้เครื3องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุอ้างอิงที3ใช้ในการวัดปริมาณ 
เป็นเครื3องมอื อุปกรณ์ หรอืวสัดุอ้างอิงที3ใช้อ้างองิความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศเพื3อใหถ้อืเป็นมาตรฐานการวดัแห่งชาต ิ

(๒) กําหนดหน่วยการวดัปรมิาณที3ใช้ในกจิการประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
เป็นระบบเดยีวกนัและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ 

(๓) กําหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานสําหรบัการใช้ การเกบ็รกัษา การสอบเทยีบ 
การซ่อมบํารุง และการดําเนินการอย่างอื3นที3เกี3ยวกบัเครื3องมอื อุปกรณ์ หรอืวสัดุอ้างองิ 
ที3ใชใ้นการวดัปรมิาณ 

(๔) กาํหนดกจิการอื3นใดอนัจาํเป็นในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันีิ: 
 

                                                                                 

๘ มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยพระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิ(ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๖

มาตรา ๑๒๙  ให้สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรฐัที3เป็น 
นิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ3งไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอื3น และรายไดข้องสถาบนัใหนํ้าเขา้
สมทบกองทุนโดยไม่ตอ้งนําสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

กจิการของสถาบนัไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน แต่พนกังานและลกูจา้ง
ของสถาบันต้องได้รบัการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที3กําหนดไว ้
ในกฎหมายดงักล่าว  ทั :งนี: พนักงานและลูกจ้างที3พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุมอีายุครบ
ตามที3กาํหนด ใหถ้อืว่าเป็นการพน้จากตําแหน่งตามกาํหนดเวลาในสญัญาจา้ง 

ทรพัยส์นิของสถาบนัไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี

 

มาตรา ๑๓๑๐  สถาบนัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี: 
(๑) พัฒนาระบบมาตรวิทยา จดัหาและเก็บรกัษามาตรฐานการวดัแห่งชาต ิ 

วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื3อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัด 
ระหว่างประเทศ รวมถงึการถ่ายทอดความถูกตอ้งของการวดัปรมิาณไปสูผู่ใ้ชง้าน 

(๒) ดําเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ  
ที3เกี3ยวขอ้งกบักจิกรรมการวดัปรมิาณของประเทศ 

(๓) ดําเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื:นฐานด้านคุณภาพ 
ของผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพื3อการยอมรบัในระหว่างประเทศ 

(๔ ) ส่ งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถ 
ของหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ดสอบ และสอบเทยีบ 

 

                                                                                 

๙ มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยพระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิ(ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตเิป็นองค์การที3จดัตั :งขึ:นเพื3อทํากจิการอนัเป็นบรกิารสาธารณะ 
โดยไม่มวีตัถุประสงค์เพื3อแสวงหากําไร อนัเป็นวตัถุประสงค์ของการจดัตั :งองค์การมหาชน สถาบนั 
มาตรวทิยาแห่งชาต ิจงึเป็นองค์การมหาชนที3จดัตั :งขึ:นตามกฎหมายเฉพาะ (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื3องเสรจ็ที3 ๑๔๗๓/๒๕๕๖) 

๑๐ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ3มเตมิโดยพระราชบญัญตัิพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ (ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๗

มาตรา ๑๔๑๑  สถาบนัมอีํานาจหน้าที3กระทาํกจิการต่าง ๆ ภายในวตัถุประสงค์
ตามมาตรา ๑๓ และอาํนาจเช่นว่านี: ใหร้วมถงึ 

(๑) บรหิารกองทุนตามกฎหมาย และระเบยีบที3คณะกรรมการกาํหนด 

(๒) ศกึษา สํารวจ และวเิคราะห์ทางวชิาการต่าง ๆ เพื3อใช้เป็นพื:นฐานในการ
วางเป้าหมาย นโยบาย และจดัทําแผนงานโครงการและมาตรการต่าง ๆ ในการพฒันาระบบ
มาตรวทิยาของประเทศแลว้เสนอต่อคณะกรรมการเพื3อพจิารณา 

(๓) ออกใบรับรองผลการวัดปริมาณที3ได้จากการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ  
หรอืสอบเทียบให้กบัเครื3องมอื อุปกรณ์ หรอืวสัดุอ้างองิ  ทั :งนี: ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงื3อนไขที3สถาบนักาํหนด 

(๔) ศกึษา พฒันาเทคโนโลยกีารวดัปรมิาณ และสนับสนุนการวจิยัและพฒันา
ด้านมาตรวทิยาของภาครฐั ผู้ประกอบการภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา ส่งเสรมิ
ความร่วมมอืในกจิกรรมดา้นนี:ระหวา่งภาครฐักบัภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา ทั :งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

(๕) มอบหมายใหห้น่วยงานของรฐัที3มมีาตรฐานและความสามารถดา้นมาตรวทิยา
เป็นตัวแทนในกิจกรรมด้านมาตรวิทยาในระดับระหว่างประเทศเพื3อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๖) สนับสนุนการมสี่วนร่วมของหอ้งปฏบิตัิการวเิคราะห์ ทดสอบ และสอบเทยีบ 
ในกิจกรรมด้านมาตรวิทยาและระบบการถ่ายทอดความถูกต้อง การให้บริการข้อมูล 
และการให้คําปรกึษาทางเทคโนโลยีการวดัปรมิาณ และการให้บรกิารอื3น ๆ ในส่วนที3
เกี3ยวกบัมาตรวทิยา 

(๗) ดําเนินการและสนับสนุนการเพิ3มสมรรถนะในการศกึษา พฒันาเทคโนโลย ี
การวดัปรมิาณ ระบบการถ่ายทอดความถูกต้องของเครื3องมอืและอุปกรณ์การวดัปรมิาณ 
หรอืความสามารถสอบกลบัได้ ตลอดจนการจดัโครงการลงทุนและโครงการที3เกี3ยวขอ้ง
กับการรับเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาจากต่างประเทศเพื3 อให้ระบบมาตรวิทยา 
ของประเทศมปีระสทิธภิาพ เชื3อถอืไดแ้ละเป็นที3ยอมรบัในระบบหน่วยวดัระหว่างประเทศ 

(๘) ดําเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื:นฐานด้านมาตรวิทยา 
ของประเทศ รวมทั :งการพฒันากาํลงัคนทั :งในภาครฐัและภาคเอกชน 

(๙) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานอื3นใดตามที3
กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นหน้าที3ของสถาบนั และงานตามที3คณะกรรมการมอบหมาย 

                                                                                 

๑๑ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๘

(๑๐) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ P เช่า ให้เช่า เช่าซื:อ ให้เช่าซื:อ ยืม ให้ยืม 
แลกเปลี3ยน โอน รบัโอน และขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีใด ๆ ซึ3งอสงัหารมิทรพัย์หรือ
สงัหารมิทรพัย ์รวมทั :งหลกัทรพัยต่์าง ๆ ตลอดจนรบัทรพัยส์นิที3มผีูม้อบหรอือุทศิให ้

(๑๑) เรียกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการศึกษา พัฒนาเทคโนโลย ี 
การวดัปรมิาณ หรอืความสามารถสอบกลบัได้ การอนุญาตให้ใช้ทรพัย์สนิทางปัญญา 
การจําหน่ายผลิตผลที3ได้จากการดําเนินงานและค่าบริการในการให้บริการ รวมทั :ง 
ทาํความตกลงและกาํหนดเงื3อนไขเกี3ยวกบัค่าตอบแทนและค่าบรกิารนั :น  ทั :งนี: โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการ 

(๑๒) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศ 
และต่างประเทศในกิจการที3เกี3ยวกับการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัดปริมาณ  
และความสามารถสอบกลบัได ้

(๑๓) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื3อสนับสนุนการศกึษา พฒันาเทคโนโลยกีารวดัปรมิาณ 
หรอืความสามารถสอบกลบัได ้และการประดษิฐห์รอืพฒันาเครื3องมอืหรอือุปกรณ์การวดั
ปรมิาณ หรอืความรูเ้ทคโนโลยทีี3ใชเ้ป็นมาตรฐานในกจิการดา้นมาตรวทิยา 

(๑๔) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื3น หรอืถือหุ้นในบริษัทจํากัด  
หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัเพื3อประโยชน์แก่การพฒันาระบบมาตรวทิยาของประเทศ 

(๑๕) กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน   
ทั :งนี: เพื3อการศกึษา พฒันาเทคโนโลยกีารวดัปรมิาณ และการบรกิารวเิคราะห์ ทดสอบ 
หรอืสอบเทยีบความถูกตอ้งของเครื3องมอืและอุปกรณ์การวดัปรมิาณ 

(๑๖) กระทาํการอื3นใดอนัจาํเป็นในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันีิ: 
การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ หรอืการลงทุนตามวรรคหนึ3ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

ที3รฐัมนตรีกําหนด หากเกินวงเงินที3กําหนดไว้ในระเบียบ ต้องได้รบัความเห็นชอบ 
จากคณะรฐัมนตรก่ีอน 

 

มาตรา ๑๕  ให้สถาบนัมผีู้อํานวยการคนหนึ3ง ซึ3งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั :ง
โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

ผูอ้ํานวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี3ปีนับแต่วนัที3ไดร้บัแต่งตั :ง และอาจ
ไดร้บัแต่งตั :งอกีไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

ให้ผูอ้ํานวยการได้รบัเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื3นตามที3คณะกรรมการ
กาํหนด๑๒ 

                                                                                 

๑๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยพระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิ
(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๙

มาตรา ๑๖  ผูอ้าํนวยการตอ้ง 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๑/๑)๑๓ มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๒) มคีวามสามารถในการบรหิารและความรูด้า้นมาตรวทิยา 

(๓) สามารถทาํงานใหส้ถาบนัไดเ้ตม็เวลา 

(๔) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที3สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผดิ 
ที3ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๗) ไม่เป็นข้าราชการประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ3น 
ผูบ้รหิารทอ้งถิ3น ขา้ราชการการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิ3น หรอืสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งรฐั 

(๘)๑๔ ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในกจิการที3เกี3ยวขอ้ง
กบัสถาบนัหรอืกจิการที3ขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
ผูอ้าํนวยการอาจพน้จากตําแหน่ง เมื3อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการใหอ้อกโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ 

การขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๑๖ (๑/๑) ใหถ้อืว่าเป็นการพน้จากตําแหน่งตาม
กาํหนดเวลาในสญัญาจา้ง๑๕ 

 

มาตรา ๑๘  ผู้อํานวยการมีหน้าที3บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที3ของสถาบนั และตามนโยบาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที3
คณะกรรมการหรอืรฐัมนตรกีาํหนด กบัมอีาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งทุกตําแหน่ง 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

                                                                                 

๑๓ มาตรา ๑๖ (๑/๑) เพิ3มโดยพระราชบญัญตัิพฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิ(ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๔ มาตรา ๑๖ (๘) เพิ3มโดยพระราชบญัญัติพฒันาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๕ มาตรา ๑๗ วรรคสอง เพิ3มโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๐ 

มาตรา ๑๙  ในกิจการที3เกี3ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทน
สถาบนั และเพื3อการนี:ผู้อํานวยการอาจมอบหมายให้พนักงานคนหนึ3งคนใดปฏบิตักิาร
บางอย่างแทนได ้ในเมื3อไม่ขดัต่อระเบยีบที3คณะกรรมการกาํหนด 

การกระทําของผู้อํานวยการที3ฝ่าฝืนระเบียบตามวรรคหนึ3ง ย่อมไม่ผูกพัน
สถาบนั เวน้แต่คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั 

ระเบียบที3จํากัดอํานาจของผู้อํานวยการในการทํากิจกรรมตามวรรคหนึ3ง  
ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๐  เมื3อตําแหน่งผูอ้ํานวยการว่างลงใหค้ณะกรรมการแต่งตั :งพนักงาน
ในสถาบนัคนหนึ3งคนใดเป็นผูท้าํการแทนชั 3วคราว 

ในการทําการแทนผู้อํานวยการตามมาตรานี:ให้ผู้ทําการแทนมีอํานาจหน้าที3
เช่นเดยีวกบัผูอ้าํนวยการ 

 

มาตรา ๒๑  ให้จัดตั :งกองทุนขึ:นกองทุนหนึ3งในสถาบันเรียกว่า “กองทุน 
เพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา” ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิทุนประเดมิที3รฐับาลจดัสรรให ้

(๒) เงินและทรพัย์สินในส่วนที3ได้รบัโอนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(๓) เงินและทรัพย์สินที3ได้รับโอนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ี 

(๔) เงนิอุดหนุนที3รฐับาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณแผ่นดนิประจาํปี 

(๕) เงนิอุดหนุนจากต่างประเทศและองคก์รระหว่างประเทศ 

(๖) เงนิหรอืทรพัยส์นิที3มผีูม้อบใหส้มทบกองทุน 

(๗) ดอกผลหรอืรายไดข้องกองทุน 

(๘)๑๖ ผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการศึกษา พัฒนา
เทคโนโลยกีารวดัปรมิาณหรอืความสามารถสอบกลบัได ้การอนุญาตใหใ้ชท้รพัยส์นิทาง
ปัญญา การจาํหน่ายผลติผลที3ไดจ้ากการดาํเนินงาน และจากค่าบรกิาร 

(๙) เงนิและทรพัยส์นิอื3นที3ตกเป็นของกองทุน 

                                                                                 

๑๖ มาตรา ๒๑ (๘) แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๑

ในกรณีกองทุนมจีํานวนเงนิไม่พอสําหรบัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบนั 
และค่าภาระต่าง ๆ ที3เหมาะสม และกองทุนไม่สามารถหาเงนิจากแหล่งอื3นได ้รฐัพงึจดัสรร
เงนิงบประมาณแผ่นดนิเขา้สมทบกองทุนตามจาํนวนที3จาํเป็น 

 

มาตรา ๒๒๑๗  การใช้จ่ายเงนิกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที3คณะกรรมการ
กาํหนด เพื3อใชใ้นกจิการ ดงัต่อไปนี: 

(๑) การดาํเนินงานและสนับสนุนการวจิยัและพฒันาดา้นมาตรวทิยา การพฒันา
โครงสร้างพื:นฐานด้านมาตรวิทยาของประเทศ การพัฒนากําลังคน การติดตาม
ประเมนิผล การเผยแพร่ผลงานวจิยัและการสง่เสรมิการนําผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

(๒) การบรหิารกองทุน 

(๓) การดาํเนินงานของสถาบนั 

(๔) การดําเนินงานของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ 
และอนุกรรมการ ตลอดจนเงนิเบี:ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื3นของบุคคลดงักล่าว 

 

มาตรา ๒๓๑๘  ให้สถาบันวางและรกัษาไว้ซึ3งระบบบัญชีที3เหมาะสมเพื3อให้
สามารถจัดทํางบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสถาบันได ้
อย่างถูกตอ้งตามหลกัการบญัชทีี3รบัรองโดยทั 3วไป 

ใหส้ถาบนัจดัทํางบการเงนิส่งผูส้อบบญัชภีายในหกสบิวนันับแต่วนัสิ:นปีบญัช ี
เพื3อตรวจสอบ 

ปีบญัชใีหเ้ป็นไปตามปีงบประมาณ 

ให้สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืบุคคลที3สาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน และทํารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๔๑๙  ให้สถาบันจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื3อเสนอต่อรฐัมนตรีโดยแสดงงบการเงินที3ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว พร้อมทั :ง
รายงานของผูส้อบบญัช ีรวมทั :งแสดงผลงานของสถาบนัในปีที3ล่วงมาแลว้ดว้ย 

                                                                                 

๑๗ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๘ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๙ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๒

มาตรา ๒๕  ในระยะเริ3มแรกเมื3อยงัไม่มกีารแต่งตั :งผูอ้าํนวยการตามมาตรา ๑๕ 
ใหร้ฐัมนตรแีต่งตั :งขา้ราชการหรอืพนกังานในสงักดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ี 
คนหนึ3งคนใดเป็นผูท้าํการแทนชั 3วคราวจนกว่าจะไดม้กีารแต่งตั :งผูอ้าํนวยการ 

 

มาตรา ๒๖  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี: และงบประมาณ รวมทั :ง
พนกังานและลกูจา้งของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ในสว่นที3
เกี3ยวกบัการปฏบิตังิานดา้นมาตรวทิยาที3มอียู่ในวนัที3พระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบัไปเป็นของ
สถาบนั 

พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยซึ3งปฏบิตังิานเกี3ยวกบักจิการที3โอนไปตามวรรคหนึ3ง ถา้ไม่สมคัรใจจะโอนไป
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันให้แจ้งความจํานงต่อผู้บังคับบัญชา
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที3พระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบั 

ให้พนักงานหรอืลูกจ้างซึ3งโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันได้รบั
เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งรวมทั :งสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ เท่ากบัที3เคยไดร้บัอยู่เดมิไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้รบัการบรรจุและแต่งตั :งให้ดํารงตําแหน่งในสถาบนั โดยให้ได้รบัเงนิเดอืน
หรอืค่าจา้งไม่ตํ3ากว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งที3ไดร้บัอยู่เดมิและใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากงาน
เพราะยุบเลกิตําแหน่ง โดยใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิกองทุนสงเคราะหต์ามขอ้บงัคบัสถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยว่าดว้ยกองทุนสงเคราะห ์และหรอืค่าชดเชย
ตามข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทยว่าด้วย 
สทิธปิระโยชน์เกี3ยวกบัค่าชดเชยและเงนิตอบแทนความชอบในการทาํงาน แลว้แต่กรณี 

เพื3อประโยชน์ในการนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตาม
ข้อบังคบัสถาบันพนักงานผู้ใดซึ3งโอนไปตามมาตรานี:ประสงค์ที3จะให้นับเวลาทํางาน 
ในขณะที3เป็นพนักงานก่อนที3จะมีการโอนเป็นเวลาทํางานของพนักงานของสถาบัน  
กใ็หม้สีทิธกิระทาํไดโ้ดยแสดงความจาํนงว่าไม่ขอรบัเงนิกองทุนสงเคราะหท์ี3ไดร้บัอยู่เดมิ 

การไม่ขอรบัเงนิกองทุนสงเคราะห์ตามวรรคสี3 จะต้องกระทําภายในสามสบิวนั
นบัแต่วนัที3โอน 

ทั :งนี: การโอนตามมาตรานี:ใหเ้ป็นไปตามที3รฐัมนตรแีละสถาบนัจะไดต้กลงกนั 

 

มาตรา ๒๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี: และงบประมาณของ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ในส่วนที3เกี3ยวกับ
โครงการมาตรวิทยาและการรับรองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และโครงการ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๓ 

ปรบัปรุงและขยายงานมาตรวิทยาทางวิทยาศาสตร์ที3มีอยู่ในวันที3พระราชบัญญัตินี: 
ใชบ้งัคบัไปเป็นของสถาบนั 

ขา้ราชการหรอืลูกจ้างผูใ้ดของกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย*ี ซึ3งปฏบิตังิานเกี3ยวกบักจิการที3โอนไปตามวรรคหนึ3ง ถ้าสมคัรใจจะโอน
ไปปฏบิตังิานเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของสถาบนัและไดแ้จง้ความจาํนงต่อผูบ้งัคบับญัชา
ผูม้อีาํนาจบรรจุและแต่งตั :งภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที3พระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบั ใหโ้อน
ขา้ราชการหรอืลกูจา้งผูน้ั :นไปเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของสถาบนั 

ใหข้า้ราชการหรอืลูกจา้งตามวรรคสอง ซึ3งโอนไปเป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของ
สถาบนัไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งรวมทั :งสทิธแิละประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากบัที3เคยไดร้บัอยู่เดมิ
ไปพลางก่อนจนกว่าจะไดร้บัการบรรจุและแต่งตั :งใหด้ํารงตําแหน่งในสถาบนั โดยใหไ้ดร้บั
เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งไม่ตํ3ากว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งที3ไดร้บัอยู่เดมิ 

การโอนขา้ราชการตามวรรคสอง ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากราชการเพราะเลกิ
หรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

การโอนลูกจา้งตามวรรคสอง ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากงานเพราะทางราชการ
เลกิหรอืยุบตําแหน่งตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ 

ให้ข้าราชการหรอืลูกจ้างซึ3งโอนไปตามวรรคสอง ได้รบับําเหน็จบํานาญหรือ
ค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง แลว้แต่กรณี 

เพื3อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรบัคํานวณบําเหน็จหรอืบํานาญ
ตามขอ้บงัคบัสถาบนั ขา้ราชการหรอืลกูจา้งผูใ้ดซึ3งโอนไปตามวรรคสองประสงคจ์ะใหน้ับ
เวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที3เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างก่อนที3มีการโอน 
เป็นเวลาทํางานของพนักงานหรอืลูกจ้างของสถาบนั แลว้แต่กรณี กใ็ห้มสีทิธกิระทําได้
โดยแสดงความจาํนงว่าไม่ขอรบับาํเหน็จหรอืบาํนาญที3ไดร้บัอยู่เดมิ 

การไม่ขอรบับาํเหน็จหรอืบาํนาญตามวรรคเจด็ จะตอ้งกระทําภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัที3โอน สาํหรบักรณีของขา้ราชการให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ สําหรับกรณีของลูกจ้างให้กระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื3อ 
เป็นหลกัฐานยื3นต่อผูว้่าจา้งเพื3อสง่ต่อไปใหก้ระทรวงการคลงัทราบ 

ทั :งนี: การโอนตามมาตรานี:ใหเ้ป็นไปตามที3รฐัมนตรแีละสถาบนัจะไดต้กลงกนั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๔

มาตรา ๒๘  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ี รกัษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี: และให้มีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพื3อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันีิ: 

ประกาศและระเบยีบนั :น เมื3อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี: คอื เนื3องจากงานในด้าน
พัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบดําเนินการ  
ทําให้การวดั การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบเครื3องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที3มคีวามสําคญัต่อการผลติและการควบคุมคุณภาพยงัไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
อนัเป็นที3ยอมรบัของนานาประเทศ นอกจากนี:การแข่งขนัในการทางการคา้ระหว่างประเทศ
กําลงัทวีมากขึ:น ทําให้ต้องจดัให้มีมาตรการในการสร้างระบบและมาตรฐานในการวดั
ปรมิาณของประเทศใหเ้ป็นที3ยอมรบัจากนานาประเทศ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึตอ้งพฒันา
และส่งเสริมงานในด้านมาตรวิทยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ3งในปัจจุบัน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ3งแวดล้อม และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที3มีหน้าที3
รบัผิดชอบงานในด้านนี: แต่เนื3องจากยงัต้องผูกพันกบักฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของ 
ทางราชการไม่มคีวามเป็นอสิระและความคล่องตวัในการรบัการถ่ายทอดความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยทีี3เปลี3ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ สมควรสนับสนุนใหม้กีารจดัตั :งหน่วยงาน 
ที3มีลกัษณะการบรหิารงานเป็นอิสระมีบุคลากรที3มีความรู้ความสามารถทําหน้าที3เป็น
หน่วยงานหลักของประเทศสําหรับงานด้านนี:ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิ3งแวดลอ้ม โดยมกีองทุนซึ3งประกอบดว้ยทุนจากภาครฐัและ
แหล่งทุนอื3น ๆ เป็นทุนในการดําเนินงาน เพื3อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว  จงึจําเป็น 
ตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ: 
 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที3ของสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี: ให้ใช้บังคับตั :งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๘๑  ในพระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ 
ให้แก้ไขคําว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ3งแวดล้อม” เป็น “กระทรวง 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี คําว่า “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ3งแวดล้อม” เป็น “รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คําว่า 
“ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิ3งแวดลอ้ม” เป็น “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์

                                                                                 
๒๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที3 ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๖

และเทคโนโลยี” และคําว่า “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ3งแวดล้อม” 
เป็น “ผูแ้ทนกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี: คอื โดยที3พระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั :งส่วนราชการขึ:นใหม่ 
โดยมภีารกจิใหม่ ซึ3งได้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกจิการบรหิารและอํานาจหน้าที3
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั :นแล้ว 
และเนื3องจากพระราชบญัญัติดงักล่าวได้บญัญัติให้โอนอํานาจหน้าที3ของส่วนราชการ 
รฐัมนตรผีูด้าํรงตําแหน่งหรอืผูซ้ึ3งปฏบิตัหิน้าที3ในส่วนราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
โดยให้มกีารแกไ้ขบทบญัญตัิต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอํานาจหน้าที3ที3โอนไปดว้ย  ฉะนั :น 
เพื3ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที3ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื3อให้ผูเ้กี3ยวขอ้งมคีวามชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ต้องไปคน้หาในกฎหมายโอน
อํานาจหน้าที3ว่าตามกฎหมายใดได้มกีารโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตามกฎหมายนั :นไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ให้มีการเปลี3ยนชื3อส่วนราชการ รฐัมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ3งปฏิบัติหน้าที3ของ 
สว่นราชการใหต้รงกบัการโอนอาํนาจหน้าที3 และเพิ3มผูแ้ทนสว่นราชการในคณะกรรมการ
ใหต้รงตามภารกจิที3มกีารตดัโอนจากส่วนราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการใหม่รวมทั :ง
ตัดส่วนราชการเดิมที3มีการยุบเลิกแล้ว ซึ3งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัต ิ
และพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี: 
 

พระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิ(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี: ให้ใช้บังคับตั :งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๕  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิ
ซึ3งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที3พระราชบญัญัตินี:ใช้บงัคบั คงอยู่ในตําแหน่งต่อไป
จนกว่าจะมกีารแต่งตั :งกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามพระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยา
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ3งแกไ้ขเพิ3มเตมิโดยพระราชบญัญตันีิ: 

 

                                                                                 

๒๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที3 ๖๗ ก/หน้า ๕๑/๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๗

มาตรา ๑๖  มิให้นําบทบญัญัติมาตรา ๑๖ (๑/๑) แห่งพระราชบญัญัติพฒันา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ3งแก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญญัตินี:  
มาใชบ้งัคบัแก่ผูด้าํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตอิยู่ในวนัก่อนวนัที3
พระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบั โดยใหบุ้คคลนั :นดาํรงตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะพน้จากตาํแหน่ง
ตามวาระหรอืด้วยเหตุอื3นตามที3กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติพฒันาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อนการแกไ้ขเพิ3มเตมิโดยพระราชบญัญตันีิ: 

 

มาตรา ๑๗  บรรดาประกาศ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที3ออกตามพระราชบญัญตัิ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่ งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๐ ที3 ใช้บังคับอยู่ ในวัน ก่อนวันที3
พระราชบัญญัตินี:ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที3ไม่ข ัดหรือแย้งกับ
พระราชบญัญัติพัฒนาระบบมาตรวทิยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ3งแก้ไขเพิ3มเติมโดย
พระราชบญัญตันีิ: จนกว่าจะมปีระกาศ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญตัพิฒันา
ระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ3งแกไ้ขเพิ3มเตมิโดยพระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๘  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชบญัญตันีิ: 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี: คอื โดยที3พระราชบญัญตัิ
พฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ บญัญตัขิึ:นเพื3อใหม้มีาตรการในการสรา้งระบบ
และมาตรฐานดา้นมาตรวทิยาของประเทศโดยสอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัิของมาตรวทิยา
ทางฟิสกิสเ์ป็นหลกั จงึมบีทบญัญตับิางประการที3ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
เนื3องจากมาตรวทิยาและโครงสร้างระบบมาตรวทิยาระหว่างประเทศได้มีการเปลี3ยนแปลง
ขอบข่ายเพื3อรองรับการพัฒนาและการประยุกต์ที3ขยายไปสู่มาตรวิทยาทางเคม ี
และชีวภาพซึ3งมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพของบริการทางการแพทย ์
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร ทั :งเป็นปัจจยัที3สามารถ
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ สมควรแก้ไขเพิ3มเติมบทบญัญัติเพื3อให้ระบบ
มาตรวทิยาของประเทศสามารถรองรบัมาตรวทิยาทางเคมแีละชวีภาพให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั :งปรับปรุงบทบัญญัติเกี3ยวกับ
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ อํานาจหน้าที3ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
และการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เพื3อให้การดําเนินงาน 
ของสถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาตเิป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ3งขึ:น  จงึจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญตันีิ: 
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 ๒๒๘

ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เรื3อง กาํหนดมาตรฐานแห่งชาต ิเกี3ยวกบัหน่วยการวดัปรมิาณ เครื3องมอื อุปกรณ์ 

และวสัดุอา้งองิที3ใชใ้นการวดัปรมิาณ๒๒ 

   
 

อาศยัอํานาจตามความมาตรา ๑๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงออกประกาศ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื3อง กําหนดมาตรฐานแห่งชาติ เกี3ยวกบัหน่วย
การวดัปรมิาณ เครื3องมอื อุปกรณ์ และวสัดุอา้งองิที3ใชใ้นการวดัปรมิาณดงันี: 

 

๑.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นอุณหภูม ิ(thermodynamic temperature, T90) 
๑.๑ หน่วยการวดัปรมิาณแห่งชาตดิา้นอุณหภูม ิคอื เคลวนิ (kelvin, K) หมายถงึ

หน่วยของอุณหภูมเิชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์อุณหภูม ิ๑ เคลวนิ มค่ีาเท่ากบั ๑ ใน ๒๗๓.๑๖ 
ของอุณหภูมเิทอรโ์มไดนามกิสข์องจุดสามสถานะของนํ:า 

ในการใช้งานโดยทั 3วไป ใช้หน่วยการวดัปรมิาณด้านอุณหภูมิเป็นองศา
เซลเซยีส (degree celsius, ๐C) ได ้โดยอุณหภูม ิ๑ องศาเซลเซยีส (t90 /๐C) มค่ีาเท่ากบั
อุณหภูมเิชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์(T90 /K) ลบดว้ย ๒๗๓.๑๕ ดงัสมการ 

t90 /๐C = T90 /K – 273.15 

โดยนิยามช่วงอุณหภูม ิ๑ องศาเซลเซยีส มค่ีาเท่ากบัช่วงอุณหภูม ิ๑ เคลวนิ 

๑.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านอุณหภูมิ หมายถึง ค่าอุณหภูมิคงที3ตามสเกล
อุณหภูมริะหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๙๐ (International Temperature Scale 1990, ITS 90) 
ประกอบดว้ยชุดเซลลก์าํเนิดอุณหภูม ิณ จุดคงที3 (fixed point cell) จาํนวน ๘ ชุด ดงันี: 

๑.๒.๑ เซลลจ์ุดสามสถานะของธาตุปรอท (triple point of mercury, T Hg) 
ในสภาวะสมดุลเชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์มค่ีาอุณหภูมกิาํหนด T90 เป็น ๒๓๔.๓๑๕๖ เคลวนิ 

๑.๒ .๒  เซลล์จุดสามสถานะของนํ: า (triple point of water, T H2O)  
ในสภาวะสมดุลเชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์มค่ีาอุณหภูมกิาํหนด T90 เป็น ๒๗๓.๑๖ เคลวนิ 

๑.๒.๓ เซลลจ์ุดหลอมเหลวของธาตุแกลเลยีม (melting point of gallium, 
M Ga) ในสภาวะสมดุลเชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์มค่ีาอุณหภูมกิาํหนด T90 เป็น ๓๐๒.๙๑๔๖ 
เคลวนิ 

                                                                                 

๒๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพเิศษ ๑๐๐ ง/หน้า ๒/๒๘ กนัยายน ๒๕๔๙ 
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 ๒๒๙

๑.๒.๔ เซลล์จุดเยอืกแขง็ของธาตุอนิเดยีม (freezing point of indium, F In) 
ในสภาวะสมดุลเชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์มค่ีาอุณหภูมกิาํหนด T90 เป็น ๔๒๙.๗๔๘๕ เคลวนิ 

๑.๒.๕ เซลล์จุดเยือกแข็งของธาตุดีบุก (freezing point of tin, F Sn)  
ในสภาวะสมดุลเชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์มค่ีาอุณหภูมกิาํหนด T90 เป็น ๕๐๕.๐๗๘ เคลวนิ 

๑.๒.๖ เซลล์จุดเยอืกแขง็ของธาตุสงักะส ี(freezing point of zinc, F Zn) 
ในสภาวะสมดุลเชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์มค่ีาอุณหภูมกิาํหนด T90 เป็น ๖๙๒.๖๗๗ เคลวนิ 

๑.๒ .๗  เซลล์จุด เยือกแข็งของธาตุอะลูมิ เนี ยม  (freezing point of 
aluminium, F Al) ในสภาวะสมดุลเชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์มค่ีาอุณหภูมกิําหนด T90 เป็น 
๙๓๓.๔๗๓ เคลวนิ 

๑.๒.๘ เซลล์จุดเยือกแข็งของธาตุเงิน (freezing point of silver, F Ag)  
ในสภาวะสมดุลเชงิเทอรโ์มไดนามกิส ์มค่ีาอุณหภูมกิาํหนด T90 เป็น ๑ ๒๓๔.๙๓ เคลวนิ 

 

๒.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นไฟฟ้า (electricity) 

๒.๑ มาตรฐานแห่งชาตดิา้นความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (electric potential difference, V) 
๒.๑.๑ หน่วยการวดัปรมิาณแห่งชาตดิ้านความต่างศกัย์ไฟฟ้า คอื โวลต ์

(volt, V) ความต่างศกัย์ไฟฟ้า ๑ โวลต์ มค่ีาเท่ากบัความต่างศกัย์ไฟฟ้าระหว่าง ๒ จุด
ของตวันําไฟฟ้าที3ทําให้เกดิปรมิาณกระแสไฟฟ้าคงที3 ๑ แอมแปร์ เมื3อมคีวามต้านทาน
ไฟฟ้าระหว่างจุดทั :งสองเท่ากบั ๑ โอหม์ 

๒.๑.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านความต่างศกัยไ์ฟฟ้า คอื ชุดกําเนิดไฟฟ้า
รอยต่อโจเซฟสนั (Josephson junction) วสิยัสามารถ (capacity) ๑ โวลต ์และ ๑๐ โวลต ์

๒.๒ มาตรฐานแห่งชาตดิา้นความตา้นทานไฟฟ้า (electric resistance, R) 

๒.๒.๑ หน่วยการวดัปรมิาณแห่งชาตดิา้นความตา้นทานไฟฟ้า คอื โอหม์ 
(ohm, Ω) ความตา้นทานไฟฟ้า ๑ โอหม์ มค่ีาเท่ากบัความตา้นทานไฟฟ้าระหว่าง ๒ จุด
ของตวัต้านทานไฟฟ้าที3ทําใหเ้กดิปรมิาณกระแสไฟฟ้าคงที3 ๑ แอมแปร ์เมื3อมคีวามต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างจุดทั :งสองเท่ากบั ๑ โวลต ์

๒.๒.๒ มาตรฐานแห่งชาตดิา้นความต้านทานไฟฟ้า คอื กลุ่มตวัต้านทาน
ไฟฟ้ามาตรฐาน ๑ โอหม์ ตามที3สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตปิระกาศกาํหนด 

๒.๓ มาตรฐานแห่งชาตดิา้นกระแสไฟฟ้า (electric current, I) 
๒.๓.๑ หน่วยการวัดปริมาณแห่งชาติด้านกระแสไฟฟ้า คือ แอมแปร ์

(ampere, A) กระแสไฟฟ้า ๑ แอมแปร ์มค่ีาเท่ากบัปรมิาณของกระแสไฟฟ้า ซึ3งถา้รกัษา
ให้คงที3อยู่ในตวันําไฟฟ้า ๒ เสน้ ที3มคีวามยาวอนันต์ มพีื:นที3ภาคตดัขวางกลมเลก็มาก 
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 ๒๓๐

จนไม่จาํเป็นต้องคํานึงถงึ และวางอยู่คู่ขนานห่างกนั ๑ เมตร ในสุญญากาศแลว้ จะทาํให้
เกดิแรงระหว่างตวันําไฟฟ้าทั :งสองเท่ากบั ๒ × ๑๐-๗ นิวตนั (newton, N) ต่อความยาว  
๑ เมตร (metre, m) 

๒.๓.๒ มาตรฐานแห่งชาตดิา้นกระแสไฟฟ้า ไดม้าจากการคํานวณโดยใช้
กฎของโอห์ม (ohm’s law) คือ อัตราส่วนของค่ามาตรฐานความต่างศักย์ไฟฟ้าต่อ 
ค่ามาตรฐานความตา้นทานไฟฟ้า ตามขอ้ ๒.๑ และ ๒.๒ ตามลาํดบั 

 

๓.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นเวลา (time, t) 

๓.๑ หน่วยการวัดปริมาณแห่งชาติด้านเวลา คือ วินาที (second, s) เวลา  
๑ วนิาท ีมค่ีาเท่ากบัระยะเวลาเท่ากบั ๙ ๑๙๒ ๖๓๑ ๗๗๐ คาบของการแผ่รงัสทีี3สมนัย
กบัการเปลี3ยนระดบัไฮเพอรไ์ฟน์ ๒ ระดบัของอะตอมซเีซยีม – ๑๓๓ ในสถานะพื:นฐาน 

๓.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านเวลา คอื นาฬิกาซเีซยีม (caesium clock) ตามที3
สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตปิระกาศกาํหนด 

 

๔.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นมวล (mass, m) 

๔.๑ หน่วยการวดัปรมิาณแห่งชาติดา้นมวล คอื กโิลกรมั (kilogram, kg) มวล 
๑ กิโลกรัม มีค่าเท่ากับมวลของตุ้มนํ: าหนัก ๑ กิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ 
(international prototype of the kilogram) 

๔.๒ มาตรฐานแห่งชาตดิา้นมวล คอื ตุม้นํ:าหนกั ๑ กโิลกรมัตน้แบบ หมายเลข ๘๐ 

 

๕.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นแรง (force, F) 

๕.๑ หน่วยการวดัปรมิาณแห่งชาตดิา้นแรง คอื นิวตนั (newton, N) แรง ๑ นิวตนั 
คือ แรงที3กระทําต่อวัตถุที3มีมวล ๑ กิโลกรัม ให้มีความเร่ง (acceleration) ๑ เมตร 
ต่อวนิาท๒ี (metre per second squared, m/s2) 

๕.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านแรง คือ กลุ่มเครื3องกําเนิดแรงมาตรฐานแบบ
นํ:าหนกัตายตวั (deadweight force standard machine, DWM) วสิยัสามารถ ๑ กโิลนิวตนั 
(kilonewton, kN) ๑๐ กโิลนิวตนั ๑๐๐ กโิลนิวตนั และ ๕๐๐ กโิลนิวตนั 

 

๖.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นความแขง็ (hardness, H) 

๖.๑ หน่วยการวดัปรมิาณแห่งชาตดิา้นความแขง็ คอื ความแขง็รอ็กเวลลส์เกล 
(hardness Rockwell scale, HR) และความแขง็วกิเกอรสส์เกล (hardness Vickers scale, 
HV) 
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 ๒๓๑ 

๖.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านความแขง็ คอื เครื3องวดัความแขง็รอ็กเวลล์ระดบั
ปฐมภูมิ พิสยั (range) ๒๐ ถึง ๖๕ ความแข็งร็อกเวลล์สเกลซี (hardness Rockwell 
scale C, HRC) และเครื3องวัดความแข็งวิกเกอรส์ระดับปฐมภูมิ พิสยั ๒๐๐ ถึง ๙๐๐ 
ความแขง็วกิเกอรสส์เกล 

 

๗.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นแรงบดิ (torque, T) 

๗.๑ หน่วยการวดัปรมิาณแห่งชาตดิา้นแรงบดิ คอื นิวตนัเมตร (newton.metre, 
N.m) แรงบิด ๑ นิวตันเมตร คือ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ที3เกิดจากเวกเตอร์ของรศัมียาว  
๑ เมตร จากจุดหมุนไปยงัจุดที3แรงกระทําคูณกบัเวกเตอร์ของแรง ๑ นิวตัน ที3กระทํา 
ในแนวตั :งฉากกบัเวกเตอรข์องรศัม ี

๗.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านแรงบิด คือ เครื3องกําเนิดแรงบิดแบบนํ:าหนัก
ตายตวัระดบัปฐมภูม ิ(primary deadweight torque machine) พสิยั ๑ ถงึ ๑ ๐๐๐ นิวตนัเมตร 

 

๘.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นอตัราการไหล (flow rate, q) 

๘.๑ หน่วยการวดัปรมิาณแห่งชาติด้านอตัราการไหล คือ กิโลกรมัต่อวินาท ี
(kilogram per second, kg/s) และลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี(cubic metre per second, m3/s) 

อตัราการไหลเชงิมวล ๑ กโิลกรมัต่อวนิาท ีคอื อตัราการไหลของของไหล 
(fluid) ที3มมีวล ๑ กโิลกรมั ไหลผ่านพื:นผวิในเวลา ๑ วนิาท ี

อตัราการไหลเชงิปรมิาตร ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที คอื อตัราการไหล
ของของไหล ที3มปีรมิาตร ๑ ลกูบาศกเ์มตร ไหลผ่านพื:นผวิในเวลา ๑ วนิาท ี

๘.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านอตัราการไหล คอื เครื3องวดัอตัราการไหลของนํ:า
แบบลูกสบู (piston prover) วสิยัสามารถ ๐.๐๐๐๓๒ ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาท ีและชุดวดั
อตัราการไหลของแก๊สแบบโซนิกนอซเซลิ (sonic nozzle) และแบบแลมนิาร ์(laminar) 
วสิยัสามารถ ๐.๐๑๖๗ ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี

 

๙.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นความดนั (pressure, p) 

๙.๑ หน่วยการวัดปริมาณแห่งชาติด้านความดัน คือ พาสคัล (pascal, Pa) 
ความดนั ๑ พาสคลั คอื แรง ๑ นิวตนั ที3กระทาํบนพื:นที3 ๑ ตารางเมตร (square metre, m2) 

๙.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านความดนั คือ เครื3องวดัความดนัมาตรฐานแบบ
เพรสเชอรบ์าลานซ ์(pressure balance) วสิยัสามารถ ๕๐๐ เมกะพาสคลั (megapascal, 
MPa) และเครื3องวดัสุญญากาศมาตรฐานแบบคาพาซแิทนซไ์ดอะแฟรมเกจ (capacitance 
diaphragm gauge) สปินนิงโรเตอร์เกจ (spinning rotor gauge) และไอออไนเซชนัเกจ 
(ionization gauge) วสิยัสามารถ ๑๐-๖ พาสคลั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๒ 

๑๐.  มาตรฐานแห่งชาตดิา้นความยาว (length, L) 

๑๐.๑ หน่วยการวดัปรมิาณแห่งชาตดิา้นความยาว คอื เมตร (metre, m) ความยาว 
๑ เมตร คือ ความยาวเท่ากบัระยะทางที3แสงเดินทางในสุญญากาศ ในช่วงระยะเวลา  
๑ ใน ๒๙๙ ๗๙๒ ๔๕๘ ของวนิาท ี

๑๐.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านความยาว คือ ความยาวคลื3นของแสงเลเซอร ์
ที3ได้จากอุปกรณ์กําเนิดแสงเลเซอร์จากแก๊สฮีเลียมนีออนและควบคุมเสถียรภาพของ
ความยาวคลื3นดว้ยแก๊สไอโอดนี (iodine stabilized helium neon laser) 

 

๑๑.  มาตรฐานแห่งชาติด้านวัสดุอ้างอิงความเป็นกรด-เบสของสารละลาย  
[pH reference materials, pH(RM)] 

๑๑.๑ หน่วยการวัดปริมาณแห่งชาติด้านวัสดุอ้างอิงความเป็นกรด – เบส 
ของสารละลาย คอื ค่าความเป็นกรด – เบส (pH) 

๑๑.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านวสัดุอ้างอิงความเป็นกรด-เบสของสารละลาย  
คอื ระบบเตรยีมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมฮิาร์เนดเซลล์ (Harned cell) ที3มีค่าความ
เป็นกรด - เบสเท่ากบั ๔.๐๑ ๖.๘๖ และ ๙.๑๘ ที3อุณหภูม ิ๒๕ องศาเซลเซยีส 

 

ทั :งนี: ใหส้ถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตเิป็นหน่วยงานเกบ็รกัษามาตรฐานแห่งชาต ิ
๑ ถงึ ๑๑ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ประวชิ  รตันเพยีร 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๓ 

ระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ

ว่าดว้ยการจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา 

พ.ศ. ๒๕๔๓๒๓ 

   
 

เพื3อให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถพัฒนาสถาบันและยกระดับ
ความสามารถพนกังาน เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๒) 
และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ และ
มตทิี3ประชุมคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิครั :งที3 ๓/๒๕๔๒ เมื3อวนัที3 ๒๓ สงิหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติจึงเห็นควรออกระเบียบว่าด้วย
ผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี:เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ ว่าด้วย
การจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

ขอ้ ๒  ในระเบยีบนี: 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาํเนินการจา้ง 

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“การจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา” หมายความว่า การจ้างบรกิารผู้เชี3ยวชาญ
หรอืที3ปรกึษา แต่ไม่รวมถงึการจา้งออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคาร 

“ผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที3ประกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการเป็นผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษา แต่ไม่รวมถึง 
การให้บรกิารออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคาร และมไิด้มนิียามเป็น “พนักงาน” 
หรอื “ลูกจา้ง” ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ ว่าด้วยการบรหิารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

หมวด ๑ 

นโยบายการจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา 

   
 

ขอ้ ๓  สถาบนัจ้างบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคล เพื3อทําหน้าที3ผูเ้ชี3ยวชาญหรอื 
ที3ปรกึษา ในสาขางานที3สถาบนัตอ้งการ  ทั :งนี: โดยตอ้งมแีผนงาน งบประมาณ และไดร้บั
                                                                                 

๒๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที3 ๒๖ ง/หน้า ๗๓/๓๐ มนีาคม ๒๕๔๓ 
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 ๒๓๔

การอนุมตั ิในการจา้งควรคาํนึงถงึประโยชน์ ผลตอบแทน และความคุม้ค่าของการว่าจา้ง 
โดยที3สถาบนัจะไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที3ไดร้บั
การถ่ายทอด 

 

หมวด ๒ 

วธิจีา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา 

   
 

ขอ้ ๔  การจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา กระทาํได ้๒ วธิ ีคอื 

(๑) วธิตีกลง 

(๒) วธิคีดัเลอืก 

 

หมวด ๓ 

   
 

สว่นที3 ๑ 

กระบวนการจา้ง 

   
 

ขอ้ ๕  ก่อนดาํเนินการจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา ใหห้น่วยงานที3มคีวามประสงค์
ในการจ้างทําหนังสือคําขอการจ้างผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษา นําเสนอขออนุมัติจาก
ผูอ้าํนวยการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดอืน โดยมสีาระครอบคลุมตามรายการ ดงัต่อไปนี: 

(๑) เหตุผลและความจาํเป็นที3ตอ้งจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา 

(๒) ขอบเขตโดยละเอยีดของงานที3จะจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา (Terms of 
Reference) 

(๓) คุณสมบตัขิองผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาที3จะจา้ง 

(๔) วงเงนิค่าจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาโดยประมาณ 

(๕) กาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน 

(๖) วธิจีา้งพรอ้มเหตุผลที3ตอ้งจา้งโดยวธินีั :น 

(๗) ขอ้เสนออื3น ๆ (ถา้ม)ี 

เมื3อผู้อํานวยการอนุมตัิหนังสอืคําขอการจ้างผู้เชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาตามที3
เสนอแล้ว ให้สถาบนัแจ้งคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติเพื3อทราบ และให้สถาบนั
ดาํเนินการจา้งตามวธินีั :นต่อไป 
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 ๒๓๕ 

สว่นที3 ๒ 

กรรมการ 

   
 

ขอ้ ๖  ในการดาํเนินการจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาแต่ละครั :ง ใหผู้อ้าํนวยการ
แต่งตั :งคณะกรรมการ เพื3อปฏบิตัติามระเบยีบนี: แลว้แต่กรณี คอื 

(๑) ดาํเนินการจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาโดยวธิตีกลง 

(๒) ดาํเนินการจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาโดยวธิคีดัเลอืก 

 

ข้อ ๗  คณะกรรมการตามข้อ ๖ ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน โดยปกติให้แต่งตั :งจากพนักงานของสถาบนั ในกรณี
จําเป็นหรือเพื3อประโยชน์แก่สถาบัน ให้แต่งตั :งผู้แทนจากส่วนราชการอื3นหรือบุคคล 
ที3มใิช่พนกังานของสถาบนัซึ3งเป็นผูเ้ชี3ยวชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒใินงานที3จะจา้งผูเ้ชี3ยวชาญ
หรอืที3ปรกึษาเป็นกรรมการดว้ย 

 

ขอ้ ๘  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ้ ๖ ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ3งหนึ3งของจาํนวนกรรมการทั :งหมด จงึเป็นองคป์ระชุม 

 

ข้อ ๙  การประชุมของคณะกรรมการ ให้ประธานและกรรมการแต่ละคน 
มเีสยีงหนึ3งในการลงมต ิ

มติของคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธาน
กรรมการออกเสยีงเพิ3มขึ:นอกีเสยีงเป็นเสยีงชี:ขาด 

 

สว่นที3 ๓ 

วธิตีกลง 

   
 

ขอ้ ๑๐  การจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาโดยวธิตีกลง ไดแ้ก่ การจา้งผูเ้ชี3ยวชาญ
หรอืที3ปรกึษาที3สถาบนัตกลงจา้งรายใดรายหนึ3ง ซึ3งเคยทราบหรอืเคยเหน็ความสามารถ
และผลงานนั :นแลว้ และเป็นผูใ้หบ้รกิารที3เชื3อถอืได ้

 

ขอ้ ๑๑  การจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาโดยวธิตีกลง ใหก้ระทาํในกรณีต่อไปนี: 
(๑) เป็นการจา้งเพื3อทาํงานต่อเนื3องจากงานที3ไดท้าํอยู่แลว้ 

(๒) เป็นการจ้างในกรณีที3ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษาในงาน 
ที3จะใหบ้รกิารตามที3ตอ้งการมจีาํนวนจาํกดั ไม่เหมาะสมที3ดาํเนินการดว้ยวธิคีดัเลอืก 

(๓) เป็นการจา้งที3ตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแก่สถาบนั 
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 ๒๓๖ 

ขอ้ ๑๒  คณะกรรมการดําเนินการจ้างผู้เชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาโดยวธิตีกลง 
มหีน้าที3 ดงัต่อไปนี: 

(๑) พจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา 

(๒) พิจารณาอตัราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื3น ๆ ที3เกี3ยวเนื3องกบับรกิารที3จะจ้าง
และเจรจาต่อรอง 

(๓) รายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารที3ไดร้บัไวท้ั :งหมด 
เสนอฝ่ายบรหิารเพื3อใหผู้อ้าํนวยการอนุมตั ิ

 

สว่นที3 ๔ 

วธิคีดัเลอืก 

   
 

ข้อ ๑๓  การจ้างผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้าง
ผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษาโดยการคัดเลือกผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษาที3มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที3จะทาํงานนั :น ใหเ้หลอืน้อยราย และเชญิชวนผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาที3ไดร้บั
การคดัเลือกให้เหลือน้อยรายดงักล่าว ยื3นข้อเสนอเข้ามารบังานนั :น ๆ เพื3อพิจารณา 
รายดทีี3สุด ในกรณีที3มเีหตุอนัสมควรและผู้อํานวยการเหน็ชอบ ให้เชญิผู้เชี3ยวชาญหรอื 
ที3ปรึกษาที3มีคุณสมบัติเหมาะสมยื3นข้อเสนอเข้ารับงานโดยไม่ต้องทําการคัดเลือก 
ใหเ้หลอืน้อยรายก่อนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๔  ใหส้ถาบนัออกหนงัสอืเชญิชวนผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาที3ไดค้ดัเลอืกไว้
ยื3นข้อเสนอเพื3อรบังานโดยประกอบด้วยข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา 
โดยใหย้ื3นซองเสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นราคาพรอ้มกนั โดยแยกเป็น ๒ ซอง 

 

ขอ้ ๑๕  คณะกรรมการดําเนินการจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาโดยวธิคีดัเลอืก 
มหีน้าที3 ดงัต่อไปนี: 

(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาของผู้เชี3ยวชาญ 
หรอืที3ปรกึษาทุกรายและจดัลาํดบั 

(๒) พิจารณาอตัราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื3น ๆ ที3เกี3ยวเนื3องกบับรกิารที3จะจ้าง
และเจรจาต่อรอง 

(๓) รายงานผลการพจิารณาและความเหน็ พรอ้มดว้ยเอกสารที3ไดร้บัไวท้ั :งหมด 
เสนอผ่านฝ่ายบรหิาร เพื3อใหผู้อ้าํนวยการอนุมตั ิ

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๗

หมวด ๔ 

อาํนาจในการอนุมตัวิ่าจา้ง 

   
 

ข้อ ๑๖  การอนุมัติว่าจ้างผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษาครั :งหนึ3ง ให้เป็นไปตาม
อาํนาจการอนุมตัสิ ั 3งซื:อ สั 3งจา้ง และการเบกิจ่ายเงนิ ขอ้ ๓๕ แห่งระเบยีบคณะกรรมการ
มาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการเงนิ การบญัช ีและการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

หมวด ๕ 

ค่าตอบแทน 

   
 

ข้อ  ๑๗  อัต ราค่าตอบแทนผู้ เชี3ยวชาญ หรือที3ป รึกษาให้ เป็นไปตาม 
ความเหมาะสมและประหยดั โดยใหค้ํานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลกัษณะของงาน 
ที3จะจ้าง อตัราค่าจ้างของงานในลกัษณะเดียวกนัในตลาดแรงงาน งบประมาณที3ได้รบั 
ความสามารถในการจ่าย แผนงานของสถาบนั เป็นตน้ 

ในกรณีที3มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า 
ของค่าจา้งตามสญัญา 

 

ขอ้ ๑๘  ในกรณีที3ผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาเป็นชาวต่างประเทศ อตัราค่าตอบแทน
ตามขอ้ ๑๗ กาํหนดไวด้งันี: 

(๑) ค่าจา้ง 

(๒) ภาษ ี

(๓) ค่าเครื3องบนิไปกลบั 

(๔) ค่าที3พกั 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื3น ๆ ที3เกิดขึ:นในเรื3องของการดําเนินการจดัทําวีซ่าและหรือ 
ใบขออนุญาตทาํงาน 

 

ขอ้ ๑๙  วธิกีารจ่ายค่าตอบแทนรวมถงึรายละเอยีดตามขอ้ ๑๗ ใหพ้จิารณาถงึ
เหตุผลความจําเป็น และ/หรอืขอ้ตกลงที3ไดก้ระทําไวร้ะหว่างสถาบนักบัผูเ้ชี3ยวชาญหรอื 
ที3ปรกึษา  ทั :งนี: อยู่บนพื:นฐานของความเหมาะสม ประโยชน์ที3จะเกดิขึ:นกบัสถาบนั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๘

ขอ้ ๒๐  กรณีที3มคีวามจําเป็นหรอืเหน็สมควร ผูอ้าํนวยการอาจกาํหนดเพิ3มเตมิ
และ/หรอืลดค่าตอบแทนตามขอ้ ๘ ได ้ ทั :งนี: ใหม้กีารเจรจาต่อรองกนัก่อนที3จะดําเนินการ
ลงนามในสญัญาจา้ง 

 

หมวด ๖ 

การทาํสญัญาจา้ง 

   
 

ขอ้ ๒๑  ใหส้ถาบนัจดัทําสญัญาจา้งที3เหมาะสมสําหรบัผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา
โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน วิธีการจ่าย และขอบเขตโดยละเอียดของงาน 
เป็นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง 

 

หมวด ๗ 

การประเมนิผลและการจดัทาํรายงาน 

   
 

ข้อ ๒๒  ให้หน่วยงานต้นสงักัดที3จ้างผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรกึษา ต้องทําการ
ประเมินผลการทํางานและส่งผลการประเมินดงักล่าวตามสายการบังคบับญัชาให้กับ
ผู้อํานวยการเพื3อทราบ และให้สถาบันส่งผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการ 
มาตรวทิยาแห่งชาตเิพื3อทราบ 

 

ขอ้ ๒๓  หน่วยงานต้นสงักดัที3จา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษา ตอ้งใหผู้เ้ชี3ยวชาญ
หรอืที3ปรกึษาจดัทําเอกสารตําราประกอบการสอน รายงานการปฏบิตังิาน แล้วแต่กรณี 
รวมถงึขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะที3เป็นประโยชน์ต่อสถาบนั  ทั :งนี: เพื3อเป็นเอกสารอา้งองิ
สําหรบังานมาตรวทิยา โดยให้สรุปเป็นภาษาองักฤษและส่งให้กบัหน่วยงานต้นสงักดั 
เพื3อสง่ผูอ้าํนวยการ ภายใน ๗ วนัหลงัสิ:นสดุระยะเวลาในการจา้ง 

 

หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๒๔  การใดที3เกี3ยวขอ้งกบัการจา้งผูเ้ชี3ยวชาญหรอืที3ปรกึษาที3ผูอ้ํานวยการ
ได้กระทําไปโดยเจตนาสุจริตระหว่างที3ระเบียบนี:ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้ถือเป็น 
การดาํเนินการตามหลกัการ เจตนารมณ์ของระเบยีบนี: 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๙

ขอ้ ๒๕  ใหป้ระธานกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาตเิป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี: 
 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๔ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ 

อาทติย ์ อุไรรตัน์ 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิ3งแวดลอ้ม 

ประธานกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๐

ระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

ว่าดว้ย การพสัดุ 

พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔ 

   
 

เพื3อใหก้ารดาํเนินงานเกี3ยวกบัการบรหิารจดัการพสัดุ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ3งขึ:น อาศัยอํานาจตามความข้อ ๓๔ และข้อ ๗๐  
แห่ งระเบียบคณ ะกรรมการมาตรวิทยาแห่ งชาติ  ว่ าด้วยการเงิน  การบัญ ช ี 
และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี:เรยีกว่า “ระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี:ใหใ้ชบ้งัคบันบัตั :งแต่ถดัจากวนัประกาศ ๗ วนั เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหผู้จ้ดัการฝ่ายบรหิารเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี: 
 

หมวดที3 ๑ 

ขอ้ความทั 3วไป 

   
 

สว่นที3 ๑ 

นิยาม 

   
 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี: 
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง

หน่วยงานของสถาบนัฯ ดว้ย 

“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการที3ปฏบิตังิานตามระเบยีบนี: 
“หน่วยงาน”๒๕ หมายถึง หน่วยตามโครงสร้างของสถาบันที3คณะกรรมการ 

มาตรวทิยาแห่งชาตไิดอ้นุมตัแิลว้ 

                                                                                 
๒๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพเิศษ ๑๔ ง/หน้า ๑๑๑/๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๔ 
๒๕ ขอ้ ๔ นิยามคําว่า “หน่วยงาน” แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ 

ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๑

“ผู้อํานวยการ”๒๖ หมายถึง ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ 
ให้หมายความรวมถึงผู้ที3รกัษาการแทนหรอืผูท้ําการแทนชั 3วคราวผู้อํานวยการสถาบนั
มาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“พนักงานพัสดุ”๒๗ หมายถึง พนักงานพัสดุของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
ที3มหีน้าที3เกี3ยวกบัการพสัดุหรอืผูท้ี3ไดร้บัแต่งตั :งจากผูอ้าํนวยการสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ
ในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี: 

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
และใหห้มายความรวมถงึพนกังานตามสญัญาจา้งพเิศษดว้ย 

“ผู้เสนอราคา” หมายถึง นิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดาที3ประกอบธุรกจิบรกิาร
ดา้นการซื:อขาย การแลกเปลี3ยน การให ้การรบัจา้ง หรอืการออกแบบ การควบคุมงาน
การก่อสรา้ง หรอืสว่นราชการ สถาปนิก วศิวกร หรอืผูช้าํนาญการสาขาใดสาขาหนึ3ง 

“การพสัดุ”๒๘ หมายถึง การดําเนินการให้ไดม้าซึ3งพสัดุ ได้แก่ การซื:อ การจา้ง 
การจดัทาํเอง การจา้งออกแบบ การจา้งควบคุมงาน การจา้งเหมาบรกิาร การแลกเปลี3ยน 
การประกันภัย  การเช่ า การควบ คุม  การจําห น่าย  การจําห น่ายเป็นสูญ และ 
การดาํเนินการอื3น ๆ ที3กาํหนดไวใ้นระเบยีบนี: 

การจ้างเหมาบริการที3มิใช่พัสดุจะนําวิธีการซื:อ การจ้างตามระเบียบนี:มาใช ้
โดยอนุโลมกไ็ด ้โดยคาํนึงถงึความสาํเรจ็ของงาน คุณภาพของงานและประโยชน์ต่อสถาบนั 

“พสัดุ” หมายถงึ วสัดุ ครุภณัฑ ์ที3ดนิ และสิ3งก่อสรา้ง 

“ครุภณัฑ”์ หมายถงึ สิ3งของที3มลีกัษณะคงทนถาวรหรอืมอีายุการใชง้านยนืนาน 

“วสัดุ” หมายถึง สิ3งของที3มคีวามหมดเปลอืงจากการใช ้ชํารุด หรอืเสื3อมสภาพ
ไดง้่าย หรอืสิ3งของที3ใชเ้พื3อการบาํรุงรกัษา ซ่อมแซมหรอืเสรมิสรา้งปรบัปรุงพสัดุ รวมทั :ง
อะไหล่ หรอืชุดอะไหล่ หรอืส่วนประกอบของครุภณัฑ์หลกั  ทั :งนี: ให้หมายความรวมถึง
สิ3งของที3มลีกัษณะคงทนถาวรหรอืมอีายุการใชย้นืนานแต่มรีาคาตํ3า ตามที3สถาบนักาํหนด
ไม่ใหเ้ป็นครุภณัฑ ์

                                                                                 
๒๖ ขอ้ ๔ นิยามคําว่า “ผูอ้ํานวยการ” แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๗ ขอ้ ๔ นิยามคําว่า “พนักงานพสัดุ” แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๘ ข้อ ๔ นิยามคําว่า “การพสัดุ” แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 

ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๒

“จัดหา” หมายถึง วิธีดําเนินการเพื3อให้ได้มาซึ3งพัสดุตามระเบียบนี: ได้แก่  
การซื:อ การจา้ง การจดัทาํเอง การแลกเปลี3ยน การเช่า การประกนัภยั เป็นตน้ 

“การซื:อ” หมายถึง การซื:อพสัดุทุกชนิดรวมตลอดถงึการซื:อพสัดุที3มกีารติดตั :ง
ทดลอง และบรกิารที3เกี3ยวเนื3องอื3น ๆ ดว้ย แต่ไม่รวมถงึการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

“การจ้าง”๒๙ หมายถึง สิ3งที3สถาบนัตกลงจา้งทํางานสิ3งใดสิ3งหนึ3งจนสําเรจ็และ
สถาบนัตกลงจะให้ค่าจ้างเมื3อผลสําเรจ็แห่งการที3ทํานั :น ได้แก่ การจ้างทําของและหรอื
การรบัขน การจ้างเหมาบริการ การจ้างออกแบบ การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 
แต่ไม่รวมถงึการจา้งพนักงาน การจา้งแรงงาน การใหซ้ึ3งสวสัดกิาร การจ่ายค่าตอบแทน
หรอืสทิธปิระโยชน์อื3นใดที3สถาบนัตอ้งจดัใหต้ามระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืคาํสั 3ง 

“การจ้างเหมาบริการ”๓๐ หมายถึง การจ้างที3มีลักษณะในรูปของการบริการ 
หรอืให้บรกิารต่าง ๆ เกี3ยวเนื3องกนัหากแยกดําเนินการจดัจ้างจะทําให้เสยีค่าใช้จ่ายสูง
และไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการบรกิาร 

“การจดัทําเอง” หมายถงึ การที3สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ ดําเนินการจดัทํา
พสัดุขึ:นเอง 

“การจ้างออกแบบ” หมายถึง การจ้างบรกิารจากนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา 
ที3ประกอบธุรกจิบรกิารดา้นออกแบบก่อสรา้ง และหรอืตกแต่งภายใน 

“การจา้งควบคุมงาน” หมายถงึ การจา้งบรกิารจากนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา
ที3ประกอบธุรกจิบรกิารดา้นควบคุมงานก่อสรา้ง 

“การจา้งแบบเหมาบรกิาร” หมายถงึ การจา้งตั :งแต่ขั :นการออกแบบ การควบคุมงาน 
และการลงมอืก่อสรา้ง จนถงึการสง่มอบ โดยผูร้บัเหมารายเดยีวหรอืหลายรายในสญัญา
ฉบบัเดยีวกนั 

“การประกนัภยั” หมายถงึ การประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ซึ3งสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตเิป็นผูเ้อาประกนัภยั 

“งานก่อสร้าง” หมายถึง งานที3สร้างหรอืทําขึ:นมลีกัษณะมั 3นคงและหรอืถาวร 
ไดแ้ก่ อาคาร ถนน โรงรถ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศพัท ์และระบบบําบดันํ:าเสยี 
เป็นตน้ และใหห้มายความรวมถงึงานปรบัปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งหรอืต่อเตมิ งานรื:อถอน 
และงานเคลื3อนยา้ยอาคารดว้ย 

                                                                                 
๒๙ ข้อ ๔ นิยามคําว่า “การจ้าง” แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 

ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๐ ขอ้ ๔ นิยามคําว่า “การจ้างเหมาบรกิาร” แกไ้ขเพิ3มเติมโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยา

แห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๓

“อาคาร” หมายถึง สิ3งปลูกสร้างถาวรที3บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น 
อาคารที3ทาํการ สถานพยาบาล โรงเรยีน สนามกฬีา สถานีนําร่อง หรอืสิ3งปลูกสรา้งอย่างอื3น
ที3มลีกัษณะทํานองเดยีว และรวมตลอดถึงสิ3งก่อสร้างอื3น ๆ ซึ3งสร้างขึ:นเพื3อประโยชน์ 
ใชส้อยสาํหรบัอาคารนั :น เช่น เสาธง รั :ว ท่อระบายนํ:า หอถงันํ:า ถนน ประปา และสิ3งอื3น ๆ 
ซึ3งเป็นส่วนประกอบตัวอาคาร เช่น เครื3องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิ เจอร์ ฯลฯ  
และสิ3งก่อสร้างอื3น ๆ ซึ3งเป็นที3เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรม  
เช่น อนุสาวรยี ์หรอืงานที3ตอ้งใชเ้ทคโนโลยชีั :นสงู 

“หน่วยงานราชการ” หมายถงึ ส่วนราชการตามพระราชบญัญตับิรหิารราชการ
แผ่นดินหรือส่วนราชการตามกฎหมายอื3น และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื3นของรฐัดว้ย 

“ผู้มีอํานาจอนุมัติ”๓๑ หมายถึง ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
หรอืผู้ที3มีอํานาจสั 3งซื:อสั 3งจ้างตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การเงนิ การบญัช ีและการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ผู้ตรวจสอบ”๓๒ หมายถึง ผูม้หีน้าที3ในการตรวจสอบเอกสารการขอซื:อขอจา้ง 
(P/R) ใหถู้กต้องตรงตามความต้องการของสถาบนั ส่วนการตรวจสอบเอกสารการสั 3งซื:อ 
สั 3งจา้ง (P/O) ใหเ้ป็นไปตามที3ผูม้อีาํนาจอนุมตัไิดอ้นุมตั ิและหรอืมตขิองคณะกรรมการ 

 

สว่นที3 ๒ 

นโยบายการพสัดุ การใชบ้งัคบัและการมอบอาํนาจ 

   
 

ขอ้ ๕  การจดัหาพสัดุ ใหส้ถาบนัดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี: 
(๑) ตอ้งจดัหาพสัดุที3มคุีณภาพเหมาะสมตามลกัษณะการใชง้าน 

(๒) ต้องจดัหาพสัดุให้ได้ในราคาที3เหมาะสมเมื3อเทียบกบัคุณภาพของสนิค้า
หรอืบรกิารและเงื3อนไขที3ใชใ้นการจดัหาพสัดุ 

(๓) ต้องดําเนินด้วยความสุจรติ รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และสามารถติดตาม
ประเมนิผลการปฏบิตังิานได ้

(๔) ต้องดําเนินการโดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม 
และมคีวามเท่าเทยีมกนัในระหว่างผูข้ายใหม้ากที3สดุตามควรแก่กรณี 

                                                                                 
๓๑ ข้อ ๔ นิยามคําว่า “ผู้มีอํานาจอนุมตัิ” เพิ3มโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 

ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๒ ขอ้ ๔ นิยามคําว่า “ผูต้รวจสอบ” เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๔ 

(๕) ต้องดําเนินการโดยคํานึงถงึการรกัษาผลประโยชน์ของสถาบนัเป็นสาํคญั 
รวมทั :งตอ้งป้องกนัความเสยีหายที3อาจเกดิขึ:นแก่ชื3อเสยีงและภาพพจน์ของสถาบนัดว้ย 

(๖)๓๓ การรบับริจาค ผู้บรจิาคต้องแสดงวตัถุประสงค์ชัดแจ้ง การรบับรจิาค 
จากคู่กรณีหรอืคู่สญัญากบัสถาบนัต้องไม่เป็นลกัษณะต่างตอบแทนซึ3งจะทําให้สถาบนั
เสยีหาย และทรพัยส์นิที3บรจิาคใหบ้นัทกึเป็นทรพัยส์นิของสถาบนั 

 

ข้อ ๖  ระเบียบนี:ให้ใช้บังคับในการดําเนินงานเกี3ยวกับการพัสดุโดยใช้เงิน
รายไดข้องสถาบนั ยกเว้นพสัดุที3ไดม้าตามระเบยีบอื3นที3ไดว้างหลกัเกณฑ์วธิกีารในการ
ไดม้าซึ3งพสัดุไวโ้ดยเฉพาะ 

 

ขอ้ ๗๓๔  การซื:อหรอืการจ้างที3มมีูลค่าตั :งแต่ ๑ ล้านบาทขึ:นไป ต้องส่งสําเนา
เอกสารการสั 3งซื:อหรอืสั 3งจา้ง หรอืสญัญาใหผู้ต้รวจสอบภายในของสถาบนัและสาํนักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิภายใน ๓๐ วนั 

 

ขอ้ ๘  ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี: จะมอบอํานาจเป็นหนังสอืให้แก่
พนกังานกไ็ด ้โดยใหค้าํนึงถงึระดบั ตําแหน่ง หน้าที3 และความรบัผดิชอบของผูท้ี3จะไดร้บั
มอบอาํนาจเป็นสาํคญั 

 

ข้อ ๙  ในกรณีที3ระเบียบนี:ไม่ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการบริหาร
จดัการเกี3ยวกบัพสัดุไวเ้ป็นการเฉพาะ หรอืที3อาจจะเกดิขึ:นภายภาคหน้า ใหส้ถาบนัออก
ระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตเิพิ3มเตมิได ้

การได้มาซึ3งพัสดุและหรอืการบรกิารนอกเหนือจากที3กําหนดไว้ในระเบียบนี:  
ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ

 

สว่นที3 ๓ 

คณะกรรมการกาํหนดราคากลางและอาํนาจหน้าที3 
   

 

ขอ้ ๑๐๓๕  ในการจดัหาพสัดุใหเ้ปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด ในกรณีพสัดุประเภท 
ชนิดที3มกีารแข่งขนัในตลาดสมบรูณ์ ใหใ้ชร้าคาตลาดเป็นราคากลางกไ็ดห้รอืใหม้กีารกําหนด
                                                                                 

๓๓ ขอ้ ๕ (๖) เพิ3มโดยระเบียบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓๔ ขอ้ ๗ แก้ไขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓๕ ขอ้ ๑๐ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๕

ราคากลางสาํหรบัพสัดุที3เหน็ว่าจําเป็นตอ้งกาํหนดเป็นมาตรฐานของสถาบนั และรายการ
เปลี3ยนแปลงหรือปรบัราคากลางให้ดําเนินการได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับ 
สภาพตลาด 

 

ขอ้ ๑๑๓๖  ในกรณีต้องกําหนดราคากลางให้มคีณะกรรมการคณะหนึ3งเรยีกว่า 
“คณะกรรมการกําหนดและควบคุมราคากลางหรอืราคามาตรฐานสถาบนัมาตรวทิยา
แห่งชาติ” ซึ3งแต่งตั :งโดยผู้อํานวยการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวนอย่างน้อย ๓ คน 
หนึ3งในกรรมการต้องมหีวัหน้าส่วนพสัดุหรอืผูแ้ทน ๑ คน ทําหน้าที3เป็นเลขานุการ และ
อย่างน้อย ๑ คน ตอ้งมคีวามรูท้ี3เกี3ยวขอ้งและตอ้งมสีว่นในงานนั :น ๆ 

 

ขอ้ ๑๒  ใหค้ณะกรรมการตามขอ้ ๑๑ มอีาํนาจและหน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) กําหนดหลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางของพสัดุมาตรฐานของสถาบนั 

แลว้จดัทาํเป็นคู่มอืสาํหรบัใหส้ว่นงานที3เกี3ยวขอ้งถอืปฏบิตั ิ

(๒) ควบคุมและกาํกบัดแูลการคาํนวณราคากลางหรอืราคามาตรฐานใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี3กาํหนด 

(๓) เสนอความเหน็เกี3ยวกบัมาตรการต่าง ๆ ที3จะใหไ้ดม้าซึ3งมาตรฐานของพสัดุ 

 

สว่นที3 ๔ 

ความรบัผดิชอบ 

   
 

ขอ้ ๑๓  พนักงานผู้ใดกระทําการโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ไม่ปฏบิตัติาม
ระเบียบนี: หรอืกระทําการโดยมีเจตนาทุจรติ หรอืนอกเหนืออํานาจหน้าที3 ถือว่าผู้นั :น
กระทาํผดิวนิยั 

 

ขอ้ ๑๔  พนักงานผูใ้ดกระทาํการใหเ้กดิความเสยีหาย ต้องรบัผดิชอบชดใชเ้งนิ
ตามจาํนวนที3เกดิความเสยีหายนั :นและตอ้งรบัโทษทางวนิยัดว้ย 

 

ขอ้ ๑๕  ในกรณีที3ปรากฏความผดิเกี3ยวกบัทรพัยต์ามประมวลกฎหมายอาญา
และทางสถาบันได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าพนักงานผู้นั :นกระทําความผิด  
แมพ้นักงานซึ3งกระทําความผดิไดช้ดใชท้รพัยส์นิคนืครบถ้วนหรอืไม่กต็าม กไ็ม่สามารถ
นํามาอา้งเพื3อใหพ้น้ผดิทางอาญาได ้

 

                                                                                 
๓๖ ขอ้ ๑๑ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๖

หมวด ๒ 

การจดัหา 

   
 

สว่นที3 ๑ 

รายงานขอซื:อหรอืขอจา้ง 

   
 

ข้อ ๑๖๓๗  ก่อนดําเนินการซื:อหรือจ้างทุกวิธี ให้พนักงานหรือหน่วยงาน 
ที3ต้องการพสัดุจดัทํารายงานเสนอผูม้อีาํนาจอนุมตั ิซึ3งไดก้ําหนดไวใ้นระเบยีบคณะกรรมการ
มาตรวทิยาแหง่ชาต ิว่าดว้ยการเงนิ การบญัชแีละการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามรายการ 
ดงัต่อไปนี: 

(๑) เหตุผลและความจาํเป็นที3ตอ้งการจะซื:อหรอืจา้ง 

(๒) รายละเอยีดของพสัดุที3จะซื:อหรอืงานที3จะจา้ง 

(๓) ราคากลางของสถาบนัหรอืราคาในท้องตลาดในขณะนั :นที3สบืทราบหรือ
ประมาณราคาไดห้รอืราคาที3เคยซื:อ หรอืจา้งครั :งหลงัสดุภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 

(๔) วงเงนิที3จะซื:อหรือจ้างพร้อมระบุวงเงนิงบประมาณและรหสังบประมาณ 
ในกรณีที3ไม่ได้ตั :งงบประมาณรองรบัให้ผู้ต้องการพสัดุจดัทํารายงานความจําเป็นเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบั 

(๕) กาํหนดเวลาที3ตอ้งการใชพ้สัดุนั :นหรอืใหง้านนั :นแลว้เสรจ็ 

(๖) วธิทีี3จะซื:อหรอืจา้งและเหตุผลที3ตอ้งซื:อหรอืจา้งโดยวธินีั :น ๆ 

(๗) ขอ้เสนออื3น ๆ (ถา้ม)ี 

ในกรณีที3จะต้องดําเนินการซื:อหรือการจ้างวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๒), (๓)  
ซึ3งไม่อาจทํารายงานตามปกตไิด ้ใหจ้ดัทํารายงานตามวรรคหนึ3งเฉพาะรายการที3เหน็ว่า
จาํเป็นกไ็ด ้

เมื3 อผู้มีอํ านาจอนุมัติ รายงานหรือเอกสารจะขอซื: อขอจ้าง (Purchase 
Requisition) ที3เสนอตามวรรคหนึ3งแลว้ ใหพ้นกังานพสัดุดําเนินการตามวธิจีดัซื:อจดัจา้ง
นั :น ๆ ตามขั :นตอน ในกรณีที3เห็นว่ารายงานการขอซื:อขอจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

                                                                                 
๓๗ ขอ้ ๑๖ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๗ 

ให้พนักงานงานพสัดุดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบยีบและแจง้ให้ผู้ขอซื:อขอจ้างทราบ 
พรอ้มกบัพจิารณาบุคคลที3เหมาะสมเป็นกรรมการตามขอ้ ๔๖ และขอ้ ๔๗ แลว้แต่ละกรณี 
ของวธิกีารจดัซื:อจดัจา้ง และขออนุมตัสิ ั 3งซื:อสั 3งจา้งเป็นลาํดบัต่อไป 

การจัดทํารายงานขอซื:อขอจ้าง (Purchase Requisition ; P/R) อย่างน้อย 
ตอ้งประกอบดว้ย (๑) - (๖) ในกรณีที3จําเป็นตอ้งการใหม้รีายละเอยีดมากขึ:นใหท้ําบนัทกึ
ข้อความหรือทําขอบเขตรายละเอียดการขอซื:อขอจ้าง (Term of reference ; TOR) 
เพิ3มเตมิ 

ขอบเขตของรายละเอยีดการขอซื:อขอจา้งให้สอดคล้องกบัวธิกีารจดัซื:อจดัจา้ง
ตามระเบยีบนี: อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) คุณลกัษณะของพสัดุ (Specifications) 

(๒) ราคากลางหรอืราคาประมาณการ 

(๓) คุณสมบัติของผู้เสนอขาย หรือผู้เสนองานจ้างทั :งในด้านความสามารถ 
ที3จะปฏบิตังิานไดต้ามคุณลกัษณะของพสัดุ ความน่าเชื3อถอืทางฐานะการเงนิ การพาณิชย์
และประสบการณ์ 

(๔) ร่างสญัญามาตรฐาน 

(๕) ขอ้กําหนดในการพจิารณาของคณะกรรมการให้สอดคลอ้งกบัวชิาชพีและ
ลกัษณะของการจา้งแต่ละวธิ ี

(๖) แบบหลกัประกนั (ถา้ม)ี 

 

สว่นที3 ๒ 

วธิกีารซื:อหรอืการจา้ง 

   
 

ขอ้ ๑๗  การซื:อหรอืการจา้งกระทาํได ้๔ วธิ ีคอื 

(๑) วธิตีกลงราคา 

(๒) วธิสีอบราคา 

(๓) วธิปีระกวดราคา 

(๔) วธิพีเิศษ 

การซื:อหรอืการจา้งตามวรรคแรก สถาบนัจะชาํระราคาครั :งเดยีวหรอืผ่อนชําระ
เป็นงวด ๆ กไ็ด ้ ทั :งนี: โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของสถาบนัเป็นสาํคญั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๘

การซื:อหรอืจา้งโดยวธิตีกลงราคา 

 

ขอ้ ๑๘๓๘  การซื:อหรอืการจา้งโดยวธิตีกลงราคา ไดแ้ก่ การซื:อหรอืการจา้งพสัดุ
ซึ3งส่วนใหญ่มอียู่ในตลาดที3มกีารแขง่ขนัสมบรูณ์ครั :งหนึ3งซึ3งมรีาคาไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และใหส้ถาบนัแต่งตั :งพนกังานที3มคีวามรูเ้กี3ยวกบัพสัดุ ที3ขอซื:อหรอืจา้งนั :นเป็นผูต้รวจรบั 

ในกรณีที3จดัซื:อจดัจ้างวงเงนิเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
สาํหรบัพสัดุที3ยงัมไิดก้ําหนดเป็นพสัดุมาตรฐานของสถาบนั อาจจะใช้วธิสีอบราคากไ็ด ้ 
ทั :งนี: ใหค้าํนึงถงึประโยชน์ที3จะตกแก่สถาบนัเป็นสาํคญั 

ในการซื:อหรอืจ้างโดยวิธีตกลงราคาครั :งหนึ3งซึ3งมีราคาตํ3ากว่า ๓,๐๐๐ บาท  
ไม่ตอ้งจดัทาํใบสั 3งซื:อหรอืสั 3งจา้งกไ็ด ้โดยใหใ้ชใ้บขออนุมตัขิอซื:อขอจา้ง (P/R) แทนใบสั 3งซื:อ
หรอืจา้งตามแต่กรณี เวน้แต่ผูข้ายขอมา 

หา้มสั 3งซื:อหรอืสั 3งจา้งพสัดุมาใชก่้อนไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีํานาจ เวน้แต่ การซื:อ
หรอืการจา้งโดยวธิตีกลงราคาในกรณีจาํเป็นและเร่งด่วนที3เกดิขึ:นโดยไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน 
และไม่สามารถดําเนินการตามปกติได้ทันและได้ดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงาน 
ขอความเหน็ชอบต่อผูอ้าํนวยการผ่านหวัหน้างานพสัดุและเมื3อผูอ้าํนวยการเหน็ชอบแลว้
ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรบัดว้ย 

ยกเว้นการจ้างเหมาบริการที3มีลักษณะของการเหมาบริการที3 เป็นชุด 
(Package) หากแยกดําเนินการจะทําให้เสยีค่าใช้จ่ายสูง เช่น สถานที3ที3ให้บรกิารที3พกั
รวมอาหารและเครื3องดื3ม โรงแรม งานสมัมนา งานฝึกอบรม งานจา้งแมบ่า้นทาํความสะอาด 
การจา้งรกัษาความปลอดภยั งานบรกิารเครื3องถ่ายเอกสาร งานบรกิารเช่าเครื3องคอมพวิเตอร ์
หรอืบรกิารที3มีลกัษณะอย่างเดยีวกนั แม้ราคาเกนิกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินการ
จดัซื:อจดัจา้งดว้ยวธิตีกลงราคากไ็ด ้

 

การซื:อหรอืจา้งโดยสอบราคา 

 

ขอ้ ๑๙  การซื:อหรอืการจ้างโดยวธิสีอบราคา ไดแ้ก่ การซื:อครั :งหนึ3งซึ3งมรีาคา
เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

การซื:อหรอืการจ้างโดยวธิสีอบราคาให้พนักงานหรอืส่วนงานที3ต้องการพสัดุ 
ทําเอกสารสอบราคาร่วมกบัพนักงานพสัดุตามแบบที3สถาบนักําหนดและแสดงรายการ
ต่อไปนี: 
                                                                                 

๓๘ ขอ้ ๑๘ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๙ 

(๑)๓๙ คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที3ต้องการซื:อหรอืจา้งและจํานวนที3ต้องการ
หรอืแบบรปู รายละเอยีดรวมทั :งราคากลางหรอืราคาประมาณการ 

(๒) คุณสมบตัขิองผู้เขา้เสนอราคาซึ3งจะต้องมอีาชพีขายหรอืจา้งพสัดุตาม (๑) 
โดยใหผู้เ้สนอราคาแสดงหลกัฐานดว้ย 

(๓) กรณีจําเป็นให้ระบุผู้เสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อกหรอืแบบรูป และ
รายละเอยีดไปพรอ้มกบัใบเสนอราคา 

(๔) ถ้าจําเป็นต้องมีการตรวจทดสอบ ให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่ 
การตรวจทดสอบและเหลอืไวส้ําหรบัการทําสญัญาดว้ย  ทั :งนี: ให้มขีอ้กําหนดไวด้้วยว่า
สถาบนัไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ที3เกดิขึ:นจากการทดสอบตวัอย่างนี: 

(๕) แนะนําสถานที3ตดิต่อเกี3ยวกบัแบบรูปรายการละเอยีด ในกรณีที3มกีารขาย
หรอืการจา้งใหร้ะบุราคาขายหรอืจา้งไวด้ว้ย 

(๖) ขอ้กําหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคา เสนอราคารวมทั :งสิ:น และราคาต่อหน่วยหรอื
ต่อรายการ (ถ้าทําได)้ พรอ้มทั :งระบุหลกัเกณฑ์โดยชดัเจนว่าจะพจิารณาราคารวมหรอื
ราคาต่อหน่วยหรอืต่อรายการ ในกรณีที3ไม่ไดก้ําหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาใหพ้จิารณา
ราคารวม 

(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคา 
รวมทั :งสิ:นเป็นตวัเลขและตอ้งมตีวัหนังสอืกาํกบัซึ3งราคาดงักล่าวเป็นราคาที3รวมภาษีต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายทั :งปวงไว้ด้วยแล้ว ถ้าตัวเลขและตัวหนังสอืไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ 
เป็นสาํคญั 

 

ขอ้ ๒๐  วธิกีารจดัซื:อหรอืการจดัจา้งโดยวธิสีอบราคา ใหด้าํเนินการดงันี: 
(๑) ก่อนวนัเปิดซองราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั ให้พนักงานพสัดุดําเนินการตาม

วธิใีดวธิหีนึ3งตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี: 
๑.๑ ให้พนักงานพัสดุดําเนินการประกาศเผยแพ ร่ให้ทราบทั 3วกัน 

โดยเปิดเผย ณ ที3ทําการของสถาบนั หรอืจะประกาศทางหนังสอืพมิพ ์วทิยุกระจายเสยีง 
หรอืวธิอีื3นอกีกไ็ด ้เพื3อใหท้ราบโดยทั 3วกนั 

๑.๒ พนักงานพัสดุพิจารณาเสนอเอกสารสอบราคาไปยงัผู้ที3คาดว่าจะมี
พสัดุที3จะใหบ้รกิารแก่สถาบนั อย่างน้อย ๕ ราย 

                                                                                 
๓๙ ข้อ ๑๙ วรรคสอง (๑) แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๐ 

๑.๓ การเผยแพร่เอกสารสอบราคาใหจ้ดัทําเป็นประกาศตามแบบที3สถาบนั
กาํหนด และอย่างน้อยใหแ้สดงรายการ ดงัต่อไปนี: 

ก) รายการพสัดุที3ตอ้งการซื:อหรอืจา้ง 

ข) คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้สอบราคา 

ค) กาํหนดวธิกีาร สถานที3 วนั เวลา รบัซอง ปิดการรบัซองและเปิดซอง
สอบราคา 

ง) สถานที3 ระยะเวลาในการขอรบัหรอืขอซื:อเอกสารการสอบราคา 
และราคาของเอกสาร 

(๒) ในการยื3นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยยื3นโดยตรงต่อหวัหน้างานพสัดุหรอืพนักงานพสัดุ 
ที3หวัหน้างานพสัดุมอบหมาย 

(๓) ใหพ้นักงานพสัดุลงรบัโดยไม่เปิดซองพรอ้มระบุวนัและเวลาที3รบัซอง และ
ออกใบรบัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

(๔) ให้พนักงานพัสดุเก็บรกัษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไม่เปิดซอง และ 
เมื3อถงึกาํหนดเวลาเปิดซองแลว้ ใหส้่งมอบซองเสนอราคา พรอ้มทั :งรายงานผลการรบัซอง
ต่อประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื3อดาํเนินการต่อไป 

(๕)๔๐ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและพิจารณาผลการสอบราคา
ดาํเนินการตามขอ้ ๕๐ หรอืขอ้ ๕๑ แลว้แต่กรณี 

 

การซื:อหรอืการจา้งโดยวธิปีระกวดราคา 

 

ขอ้ ๒๑  การซื:อหรอืการจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ไดแ้ก่ การซื:อหรอืการจา้งครั :งหนึ3ง
ซึ3งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ:นไป การซื:อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  
ให้พนักงานหรอืส่วนงานที3ต้องการพสัดุทําเอกสารประกวดราคาร่วมกบัพนักงานพสัดุ
ตามแบบที3สถาบนักาํหนดและแสดงรายการต่อไปนี: 

(๑) รายการพสัดุที3ต้องการซื:อหรอืการจ้างและจํานวนที3ต้องการหรอืแบบรูป
รายการละเอยีด 

(๒) คุณสมบัติของผู้มีสทิธิเข้าประกวดราคาซึ3งจะต้องมีอาชีพขายตาม (๑)  
โดยใหผู้ป้ระกวดราคาแสดงหลกัฐานดว้ย 

(๓) กรณีจําเป็นให้ระบุผู้ประกวดราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูป 
และรายละเอยีดไปพรอ้มกบัใบเสนอราคา 

                                                                                 
๔๐ ขอ้ ๒๐ (๕) เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๑ 

(๔) ถ้าจําเป็นต้องมีการตรวจทดสอบ ให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่ 
การตรวจทดสอบและเหลอืไวส้ําหรบัการทําสญัญาดว้ย  ทั :งนี: ให้มขีอ้กําหนดไวด้้วยว่า
สถาบนัไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ที3เกดิขึ:นจากการทดสอบตวัอย่างนี: 

(๕) สถานที3ตดิต่อเกี3ยวกบัแบบรปูรายละเอยีด ในกรณีที3มกีารขายใหร้ะบุราคาขาย
ไวด้ว้ย 

(๖) ขอ้กําหนดให้ผูเ้ขา้ประกวดราคา เสนอราคารวมทั :งสิ:น และราคาต่อหน่วย
หรอืต่อรายการ (ถ้าทําได้) พรอ้มทั :งระบุหลกัเกณฑ์โดยชดัเจนว่าจะพจิารณาราคารวม
หรอืราคาต่อหน่วยหรอืต่อรายการ ในกรณีที3ไม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
ใหพ้จิารณาราคารวม 

(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคา 
รวมทั :งสิ:นเป็นตวัเลข และตอ้งมตีวัหนังสอืกํากบัซึ3งราคาดงักล่าวเป็นราคาที3รวมภาษต่ีาง ๆ 
และค่าใช้จ่ายทั :งปวงไว้ด้วยแล้ว ถ้าตัวเลขและตัวหนังสอืไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ 
เป็นสาํคญั 

(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที3จําเป็นต่อสถาบนั และมีเงื3อนไขด้วยว่า 
ซองเสนอราคาที3ยื3นต่อสถาบนัและลงทะเบยีนรบัซองแลว้ จะถอนคนืมไิด ้

(๙) กาํหนดสถานที3สง่มอบพสัดุและวนัสง่มอบงานสาํหรบัการซื:อหรอืการจา้ง 

(๑๐) กาํหนดสถานที3 วนั เวลา รบัซองและเปิดซองประกวดราคา 

(๑๑) ขอ้กําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรยีบรอ้ยก่อนยื3นต่อสถาบนั  
จ่าหน้าถงึประธานกรรมการรบัซองและพจิารณาผลการประกวดราคาการซื:อหรอืการจา้ง
ครั :งนั :นและส่งถึงสถาบนัภายในเวลาที3สถาบนักําหนด โดยให้ส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
พรอ้มจดัทาํบญัชรีายการเอกสารเสนอไปพรอ้มกบัซองราคาดว้ย 

(๑๒) กําหนดเงื3อนไขในการสงวนสิทธิ Pที3จะถือว่าผู้ที3ไม่ไปทําสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงกบัสถาบนัเป็นผูท้ิ:งงาน 

(๑๓) ข้อกําหนดว่าผู้เข้าประกวดราคา ที3ได้รับคัดเลือกให้ไปทําสัญญา 
จะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาตามชนิดและอตัราขั :นตํ3ารอ้ยละ ๕ ของราคาพสัดุรวมที3จดัหา 

(๑๔) ร่างสญัญา รวมทั :งเงื3อนไขการจ่ายเงนิล่วงหน้า (ถา้ม)ี 
(๑๕) ขอสงวนสิทธิ Pว่า สถาบันจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที3เป็นผู้ทิ:งงาน 

ของทางราชการและสถาบันทรงไว้ซึ3งสิทธิที3จะงดซื:อหรือจ้างหรือเลือกซื:อหรือจ้าง  
โดยไม่จําเป็นต้องซื:อหรอืจา้งจากผู้เสนอราคาตํ3าสุดเสมอไป รวมทั :งจะพจิารณายกเลกิ
การประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เสมือนเป็นผู้ทิ:งงาน หากมีเหตุที3เชื3อได้ว่า 
การเสนอราคากระทาํไปโดยไม่สจุรติหรอืมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคา 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๒

(๑๖) หลกัประกนัซองอย่างใดอย่างหนึ3งตามข้อ ๗๒ และตามอตัราที3กําหนด 
ในขอ้ ๗๓ 

การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ3งรวมทั :ง 
คุณลกัษณะเฉพาะหรอืรายละเอยีดให้กระทํา ณ สถานที3ที3ผูม้าขอรบัหรอืขอซื:อสามารถ
ตดิต่อไดโ้ดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงหา้มกบัจะตอ้งเตรยีมไวใ้หม้ากพอสาํหรบัความตอ้งการ
ของผูม้าขอรบัหรอืขอซื:อ อย่างน้อยรายละ ๑ ชุด โดยไม่มเีงื3อนไขอื3นในการใหห้รอืขาย  
ทั :งนี: ใหเ้ผื3อเวลาไวส้าํหรบัการคาํนวณราคาของผูป้ระสงคจ์ะเขา้มาเสนอราคาดว้ย 

ในกรณีที3มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที3ทางสถาบัน 
จะตอ้งเสยีไปในการจดัทาํสาํเนาเอกสารประกวดราคานั :น 

ถ้ามกีารยกเลกิการประกวดราคาครั :งนั :นและมกีารประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รบั
หรอืซื:อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั :งก่อนและใช้สทิธิ Pยื3นซองประกวด
ราคาครั :งแรกแลว้ มสีทิธใิชเ้อกสารประกวดราคานั :นหรอืไดร้บัเอกสารประกวดราคาใหม่
โดยไม่ตอ้งเสยีค่าซื:อเอกสารประกวดราคาอกี 

 

ขอ้ ๒๒  วธิกีารซื:อหรอืจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ใหด้าํเนินการดงันี: 
(๑) ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วนัทําการ ใหพ้นักงานพสัดุ

ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที3ทําการของสถาบัน หรือจะประกาศ 
ทางหนงัสอืพมิพ ์วทิยุกระจายเสยีง หรอืวธิอีื3นอกีกไ็ด ้เพื3อใหท้ราบโดยทั 3วกนั 

(๒) ในการยื3นซองประกวดราคา ผูเ้สนอราคาจะตอ้งผนึกซองจ่าหน้าถงึประธาน
คณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลการประกวดราคาโดยยื3นโดยตรงต่อหวัหน้างานพสัดุ 
หรอืผูท้ี3หวัหน้างานพสัดุมอบหมาย 

(๓) ให้หวัหน้างานพสัดุหรอืพนักงานพสัดุ ที3หวัหน้างานพสัดุมอบหมายลงรบั 
โดยไม่เปิดซองพรอ้มระบุวนัและเวลาที3รบัซอง และออกใบรบัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

(๔) ให้หัวหน้างานพัสดุหรือพนักงานพัสดุ ที3หัวหน้างานพัสดุมอบหมาย 
เก็บรกัษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื3อถึงกําหนดเวลาเปิดซองแล้ว  
ให้ส่งมอบซองเสนอราคา พร้อมทั :งรายงานผลการรบัซองต่อประธานคณะกรรมการ 
รบัซองและพจิารณาผลการประกวดราคาเพื3อดาํเนินการต่อไป 

ในกรณีวิธกีารซื:อหรอืจ้างโดยวิธีประกวดราคาที3เข้าหลกัเกณฑ์ของราชการ 
ใหด้าํเนินการตามระเบยีบของราชการกาํหนด๔๑ 

 
                                                                                 

๔๑ ขอ้ ๒๒ วรรคสอง เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๓ 

การซื:อหรอืการจา้งโดยวธิพีเิศษ 

 

ขอ้ ๒๓  การซื:อหรอืการจ้างโดยวธิพีเิศษ ไดแ้ก่ การซื:อหรอืการจา้งครั :งหนึ3ง 
ซึ3งมรีาคาเกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ:นไป และใหก้ระทาํเฉพาะกรณีหนึ3งกรณีใดดงันี: 

(๑) เป็นพสัดุที3จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานราชการ องคก์ารระหว่างประเทศ 
หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ 

(๒) เป็นพสัดุที3ตอ้งซื:อหรอืจา้งเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแก่สถาบนั 

(๓) เป็นพสัดุที3จําเป็นต้องซื:อหรอืจ้างโดยตรงจากต่างประเทศหรอืดําเนินการ
โดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ 

(๔) เป็นพัสดุที3 โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิค 
ที3จําเป็นต้องระบุยี3ห้อเป็นการเฉพาะ หรอืเป็นเอกสารตําราที3ต้องระบุชื3อเรื3องและผู้แต่ง
เป็นการเฉพาะ 

(๕) เป็นพสัดุที3เป็นที3ดนิและหรอืสิ3งก่อสรา้งซึ3งจาํเป็นตอ้งซื:อเฉพาะแห่ง 

(๖) เป็นพสัดุที3ซื:อจากหน่วยงานของรฐัหรอืจา้งหน่วยงานของรฐั 

(๗) เป็นพสัดุที3มีความต้องการใช้เพิ3มขึ:นในสถานการณ์ที3จําเป็นหรอืเร่งด่วน
หรอืเพื3อประโยชน์ของสถาบนัและจาํเป็นตอ้งซื:อหรอืจา้งเพิ3ม (Repeat Order) 

(๘ ) เป็นพัสดุที3ผลิต เพื3 อจําห น่ายของสถาบันมาตรวิทยาต่างประเทศ 
ซึ3งเป็นหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ 

(๙) เป็นพสัดุที3ตอ้งสง่ไปสอบเทยีบปรบัค่าความถูกต้องจากสถาบนัมาตรวทิยาของ
ต่างประเทศ และในกรณีที3ธรรมเนียมปฏบิตัขิองหน่วยงานต่างประเทศที3รบัทําการสอบเทยีบ 
ไม่มขี ั :นตอนของการใชใ้บสั 3งซื:อ/สั 3งจา้ง กใ็หใ้ชใ้บขออนุมตัจิดัซื:อ/จดัจา้งแทนกไ็ด ้

(๑๐) เป็นงานที3ต้องการช่างผู้มีฝีมือดี ผู้มีความชํานาญงานเป็นพิเศษหรือ 
ผูท้ี3มคีวามชาํนาญในกจิการนั :นน้อยราย 

(๑๑) เป็นงานวิเคราะห์วิจยัหรอืการออกแบบเฉพาะที3ต้องอาศยัผู้เชี3ยวชาญ
เฉพาะดา้น 

(๑๒) เป็นพสัดุที3ไดด้าํเนินการจดัซื:อจดัจา้งโดยวธิอีื3นแลว้ไม่ไดผ้ลด ี

การซื:อหรอืการจ้างพัสดุตาม (๒) และ (๑๐) ให้ดําเนินการจดัซื:อหรอืจ้างได ้
โดยไม่ต้องตั :งคณะกรรมการจดัซื:อจดัจา้งโดยวธิพีเิศษกไ็ด ้แต่จะต้องตั :งคณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุ สําหรบัการซื:อการจ้างตาม (๗) และ (๙) ไม่จําเป็นต้องมีคณะกรรมการ
จดัซื:อจดัจา้ง และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ หรอืคณะกรรมการตรวจการจา้งกไ็ด๔้๒ 

                                                                                 
๔๒ ขอ้ ๒๓ วรรคสอง แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ 

ฉบบัที3 ๒ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๔

การตรวจสภาพและหรอืการจา้งซ่อมพสัดุที3จาํเป็นต้องถอดตรวจใหท้ราบความ
ชํารุดเสียหายเสีย ก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น เครื3องมือวิทยาศาสตร ์
เครื3องปรบัอากาศ งานจ้างซ่อมเครื3องจักรกล เครื3องมือกล เครื3องยนต์ เครื3องไฟฟ้า 
เครื3องวิทยุ และเครื3องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากมีศูนย์บริการที3จะซ่อมพัสดุนั :น ๆ  
อยู่ในเขตพื:นที3จงัหวดัที3สถาบนัตั :งอยู่ ใหด้ําเนินการส่งเขา้ศูนย์บรกิารดงักล่าวเพื3อซ่อม
พสัดุนั :น ๆ ไดท้นัท ีแต่หากไม่มศีนูยบ์รกิารหรอืมแีต่อยู่ห่างไกลซึ3งจะทาํใหเ้สยีค่าใชจ้่ายมาก 
หรือจําเป็นต้องซ่อมพัสดุนั :น จากผู้มีอาชีพในท้องตลาดสามารถดําเนินการได้และ 
ใหนํ้าหลกัเกณฑใ์นวรรคแรกมาใชโ้ดยอนุโลม 

 

สว่นที3 ๓ 

การจดัทาํเอง 

   
 

ขอ้ ๒๔  การจดัซื:อพสัดุเพื3อจดัทาํพสัดุเอง ใหผู้ท้ี3ตอ้งการพสัดุและหรอืสว่นงาน
ที3ต้องการพัสดุของสถาบันชี:แจงเหตุผลและความจําเป็นที3ต้องใช้ พร้อมทั :งวงเงิน
โดยประมาณ เสนอผูม้อีาํนาจอนุมตัติามแบบที3สถาบนักาํหนด 

 

ขอ้ ๒๕  วธิกีารซื:อและหรอืการจา้ง ใหก้ระทําตามวธิกีารซื:อและหรอืจา้งตามที3
ปรากฏในระเบยีบนี: 

 

ขอ้ ๒๖  การจดัทาํเอง ใหผู้อ้าํนวยการแต่งตั :งผูค้วบคุมรบัผดิชอบในการจดัทาํเองขึ:น 

 

สว่นที3 ๔ 

การจา้งออกแบบและหรอืการควบคุมงาน 

   
 

ขอ้ ๒๗๔๓  การจา้งออกแบบและหรอืควบคุมงาน ใหใ้ชว้ธิกีารตกลง หรอืคดัเลอืก
แล้วแต่ความเหมาะสมแห่งประโยชน์ที3จะเกิดแก่สถาบัน กรณีการจ้างโดยวิธีตกลง 
หมายถึงการจ้างผู้ให้บริการที3เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็น 
ผู้ให้บริการที3มีหลักฐานดี หรือเป็นการจ้างในกรณีเร่งด่วนหากล่าช้าอาจเสียหาย ต่อ
สถาบนั หรอืเป็นการจ้างเพื3อทํางานต่อเนื3องจากงานที3ได้ทําอยู่แล้วโดยมมีูลค่างานไม่
เกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                                                 
๔๓ ขอ้ ๒๗ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๕

กรณีการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก หมายถงึการคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารที3มคุีณสมบตัเิหมาะสม
ที3จะทํางานนั :นใหเ้หลอืน้อยราย และเชญิผู้ให้บรกิารที3คดัเลอืกใหเ้หลอืน้อยรายดงักล่าว 
ยื3นขอ้เสนอตามเงื3อนไขและคุณสมบตัิตามที3สถาบนักําหนดเข้ามาเพื3อทําการคดัเลอืก
เพื3อพจิารณารายที3เหมาะสมที3สดุ 

ในกรณีที3ดําเนินการตามวรรคหนึ3งหรอืวรรคสองไม่ได้ผลและมเีหตุอนัสมควร
ซึ3งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันหากล่าช้าอาจเสียหายได้ ให้คณะกรรมการรายงาน
ผู้อํานวยการสั 3งการอย่างใดอย่างหนึ3งหรอืให้เชิญผู้ให้บริการที3มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เขา้รบังานโดยไม่ตอ้งทาํการคดัเลอืกใหเ้หลอืน้อยรายกไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๘๔๔  เพื3อประโยชน์แก่สถาบนั ให้ผู้อํานวยการมอีํานาจจ้างผู้ให้บรกิาร
รายหนึ3งรายใดออกแบบและหรอืควบคุมงานก่อสรา้งกไ็ด ้

 

ข้อ ๒๙  การดําเนินการจ้างออกแบบและหรือควบคุมงาน ให้ผู้อํานวยการ
แต่งตั :งคณะกรรมการ อย่างน้อย ๓ คน ประกอบดว้ยประธาน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย 
๒ คน เพื3อปฏบิตัติามระเบยีบนี: และการดาํเนินงานของคณะกรรมการใหนํ้าขอ้ ๔๗, ๔๙ 
มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

 

วธิกีารจา้งออกแบบและหรอืควบคุมงาน 

 

ขอ้ ๓๐  การจา้งออกแบบและหรอืการควบคุมงานก่อสรา้งใหข้อความเหน็ชอบ
ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั :นจนถงึผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามขอ้ ๓๑, 
๓๒, ๓๓ และหรอื ๓๔ 

 

ขอ้ ๓๑  ก่อนดําเนินการจา้งออกแบบและหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง ใหพ้นกังาน
หรอืสว่นงานที3ตอ้งการจา้งออกแบบและหรอืควบคุมงานก่อสรา้งรายงานต่อผูอ้าํนวยการ
ตามรายการ ดงัต่อไปนี: 

(๑) เหตุผลและความจาํเป็นที3ตอ้งจา้งออกแบบและหรอืควบคุมงาน 

(๒) ขอบเขตของงาน รวมทั :งรายละเอยีดเท่าที3จาํเป็น 

(๓) วงเงนิงบประมาณ ค่าก่อสรา้ง 

(๔) ประมาณการค่าจา้ง 

                                                                                 
๔๔ ขอ้ ๒๘ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๖

(๕) กาํหนดเวลาแลว้เสรจ็ 

(๖) ขอ้เสนออื3น ๆ (ถา้ม)ี 

เมื3อผู้อํานวยการให้ความเห็นชอบรายงานที3เสนอแล้ว ให้พนักงานพัสดุ
ดาํเนินการจา้งตามขั :นตอนต่อไปได ้

 

ข้อ ๓๒๔๕  วิธีการจ้างออกแบบและหรือควบคุมงานโดยวิธีการคัดเลือก 
ใหส้ถาบนัทําหนังสอืเชญิชวนผูท้ี3ประกอบวชิาชพีออกแบบและหรอืควบคุมงานที3สถาบนั
เห็นว่ามีผลงานเป็นที3 น่ าเชื3 อถือ (Short lists) โดยให้ผู้ เสนอให้บริการเสนอตัว 
เพื3อคดัเลอืกตามขอบเขตของงาน (TOR) ที3สถาบนัตอ้งการ 

การได้มาซึ3งรายชื3อผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน (Short lists) ทําได้ ๒ วิธ ี
ได้แก่ การคัดเลือกจากบัญชีรายชื3อของกระทรวงการคลัง หรือประกาศเชิญชวน 
ลงในหนงัสอืพมิพท์ี3แพร่หลายของสงัคม 

 

ข้อ ๓๓  ให้พนักงานพัสดุส่งเอกสารทั :งหมดให้คณะกรรมการเพื3อพิจารณา
คดัเลอืก คณะกรรมการคดัเลอืกอาจจะขอขอ้มูลเพิ3มเติมจากผู้เสนอให้บรกิารในกรณีที3
เหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจ แต่ทั :งนี: การขอขอ้มูลเพิ3มเตมิต้องไม่เป็นการให ้
ผูเ้สนอรายใดรายหนึ3งไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ 

ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาคดัเลอืก พรอ้มเหตุผลในการคดัเลอืก
เสนอผู้อํานวยการเพื3อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และพนักงานพัสดุจะต้องนําเสนอ 
ผูม้อีาํนาจอนุมตัสิ ั 3งจา้งและใหด้าํเนินการจดัจา้งต่อไป 

 

ขอ้ ๓๔๔๖  งานก่อสร้างที3ใช้แบบซํ:ากนัโดยไม่ต้องเขยีนแบบใหม่และทําการ
ก่อสร้างในครั :งเดียวกนั ให้จ่ายค่าออกแบบตามที3สถาบนักําหนด โดยไม่สูงกว่าอตัรา 
ค่าออกแบบและหรอืการควบคุมงานที3จ่ายกนัอยู่ในขณะนั :นส่วนการจ่ายเงนิค่าออกแบบ
และหรอืการควบคุมงานกรณีอื3น ๆ ใหเ้ป็นไปตามอตัราที3สถาบนักาํหนด 

การจ่ายเงนิค่าออกแบบและหรอืควบคุมงานตามความในวรรคหนึ3ง ไม่รวมถึง
ค่าสาํรวจและวเิคราะหด์นิรากฐาน 

 

                                                                                 
๔๕ ขอ้ ๓๒ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔๖ ขอ้ ๓๔ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๗

กรรมสทิธิ Pของงานออกแบบ 

 

ขอ้ ๓๕  บรรดาแบบแปลนและหรอืรายละเอยีดงานออกแบบที3ผูร้บัจา้งไดท้าํขึ:น
ตามสญัญา ใหต้กเป็นกรรมสทิธิ Pของสถาบนั โดยใหร้ะบุไวใ้นสญัญาจา้ง ผูร้บัจา้งจะนําไป
ให้ผู้อื3นดําเนินการก่อสร้างอกีไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากสถาบนัก่อน 

 

สว่นที3 ๕ 

การจา้งเหมาบรกิาร 

   
 

ขอ้ ๓๖  ก่อนดําเนินการจา้งแบบเหมาบรกิารใหพ้นักงานพสัดุทาํรายงานเสนอ
สถาบนั ตามรายการ ดงัต่อไปนี: 

(๑) เหตุผลและความจาํเป็นที3ตอ้งดาํเนินการจา้งแบบเหมาบรกิาร 

(๒) ขอบเขตของงานที3จะจา้งแบบเหมาบรกิาร 

(๓) วงเงนิค่าจา้งโดยประมาณ 

(๔) กาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน 

(๕) รายนามหรอืองคป์ระกอบของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

(๖) ขอ้เสนออื3น ๆ (ถา้ม)ี 

 

ขอ้ ๓๗๔๗  การจา้งแบบเหมาบรกิารทั 3วไป ที3มใิช่เป็นลกัษณะงานที3ต้องอาศยั
ความชํานาญเฉพาะให้ผู้เสนอราคายื3นซองเสนอคุณสมบตัิทางเทคนิคและด้านราคา
พรอ้มกนัแยกเป็น ๒ ซอง โดยผู้เสนอราคาจะต้องชี:แจงรายละเอยีดของงานที3เสนอต่อ
คณะกรรมการรบัและพจิารณาผลการเสนอราคาตามวนัที3สถาบนักาํหนด 

การเปิดซองเสนอราคาตอ้งดาํเนินการเปิดเผยต่อหน้าคณะกรรมการ 

การเจรจาต่อรองราคาหรือเพิ3มเติมเงื3อนไขจะกระทําได้เฉพาะกับผู้ที3ชนะ 
การเสนอราคาตํ3าสุดเท่านั :นโดยให้คณะกรรมการดําเนินการเจรจาต่อรองราคา หรือ
เพิ3มเติมเงื3อนไขให้แล้วเสรจ็ในวนัเปิดซองดงักล่าว  ทั :งนี: การเจรจาต้องไม่ทําให้เกิด 
การไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูเ้สนอราคารายอื3น ๆ 

 

                                                                                 
๔๗ ขอ้ ๓๗ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๘

สว่นที3 ๖ 

การแลกเปลี3ยน 

   
 

ขอ้ ๓๘  ในกรณีต้องมกีารแลกเปลี3ยนพสัดุ ให้พนักงานพสัดุทํารายงานเสนอ
ผูอ้าํนวยการ ตามรายการ ดงัต่อไปนี: 

(๑) เหตุผลและความจาํเป็นที3ตอ้งแลกเปลี3ยน 

(๒) รายละเอยีดของพสัดุที3จะนําไปแลกเปลี3ยน 

(๓) ราคาที3ซื:อหรอืไดม้าของพสัดุที3จะนําไปแลกเปลี3ยนและราคาที3จะแลกเปลี3ยนได้
โดยประมาณ 

(๔) พัสดุที3จะรับแลกเปลี3ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี3ยนกับส่วนราชการ 
หรอืเอกชน 

(๕) ขอ้เสนออื3น ๆ (ถา้ม)ี 

ในกรณีที3จะแลกเปลี3ยนกบัเอกชน ให้ระบุวิธีจะแลกเปลี3ยนพร้อมทั :งเหตุผล 
โดยเสนอใหนํ้าวธิกีารซื:อหรอืการจา้งมาใชโ้ดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๓๙  การแลกเปลี3ยนพสัดุของสถาบนักบัหน่วยงานราชการ ให้สถาบนักบั
หวัหน้าหน่วยงานนั :น ๆ ตกลงกนั 

 

ข้อ ๔๐  ในกรณีที3สถาบันได้รับเงินจากการแลกเปลี3ยนพัสดุให้นําส่งเป็น 
เงนิรายไดข้องสถาบนั 

 

ขอ้ ๔๑  เมื3อมกีารรบัและจําหน่ายพสัดุจากการแลกเปลี3ยน ใหล้งทะเบยีนพสัดุ
ที3ได้รบัมาหรอืจําหน่ายพัสดุนั :น แล้วให้พนักงานพัสดุรายงานผู้อํานวยการเพื3อส่งให ้
สว่นการคลงัดาํเนินการต่อไป 

 

สว่นที3 ๗ 

การเช่า 

การเช่าสงัหารมิทรพัย ์

   
 

ข้อ ๔๒  การเช่ าหรือการเช่ าซื:อสังหาริมทรัพย์ให้ดําเนินการได้ตาม 
ความเหมาะสมและจําเป็น โดยให้นําข้อกําหนดเกี3ยวกับการซื:อหรือการจ้างมาใช ้
โดยอนุโลม 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๕๙

สว่นที3 ๘ 

การประกนัภยั 

   
 

ขอ้ ๔๓  การประกนัภยั ใหด้าํเนินการไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็นโดยใหเ้ชญิ
ผูม้อีาชพีประกนัภยัโดยตรงมาตกลงราคา  ทั :งนี: ใหค้ํานึงถงึประโยชน์ของสถาบนัเป็นสาํคญั 
โดยให้หน่วยงานที3รบัผิดชอบควบคุมดูแลพัสดุและพนักงานพัสดุทํารายงานเสนอ
ผูอ้าํนวยการตามรายการ ดงัต่อไปนี: 

(๑) เหตุผลและความจาํเป็นที3จะตอ้งประกนัภยั 

(๒) เงื3อนไขในการประกนัภยั และระยะเวลาในการประกนัภยั (ถา้ม)ี 

(๓) รายละเอยีดของทรพัยส์นิหรอืบุคคลที3เอาประกนัภยัของสถาบนั 

 

หมวด ๓ 

การรบับรจิาค 

   
 

ขอ้ ๔๔๔๘  การรบับรจิาคพสัดุจะกระทาํไดเ้มื3อพสัดุนั :นเป็นประโยชน์ต่อสถาบนั
และเป็นการบรจิาคใหโ้ดยไม่มเีงื3อนไขหรอืมเีงื3อนไขแต่ไม่ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อสถาบนั  
ทั :งนี: ใหนํ้าขอ้ ๕๘ และขอ้ ๘๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม การรบับรจิาคพสัดุหรอืประโยชน์
ในทางทรพัยส์นิ เนื3องมาจากการซื:อขายกบัสถาบนัจะกระทาํมไิด ้

 

หมวด ๔ 

อาํนาจในการสั 3งซื:อหรอืสั 3งจา้ง และอาํนาจคณะกรรมการ 

   
 

สว่นที3 ๑ 

อาํนาจอนุมตัใินการสั 3งซื:อหรอืสั 3งจา้ง 

   
 

ข้อ ๔๕  อํานาจในการสั 3งซื:อ สั 3งจ้าง และหรือก่อหนี:ผูกพันตามระเบียบนี:  
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย การเงิน การบัญช ี
และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒  ทั :งนี: ในวงเงนิไม่เกนิวงเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
และใหผู้อ้าํนวยการมอีาํนาจอนุมตัใินเรื3อง ดงัต่อไปนี: 
                                                                                 

๔๘ ขอ้ ๔๔ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๐ 

(๑) การยกเลกิการสอบราคาหรอืประกวดราคา 

(๒) การแกไ้ขเปลี3ยนแปลงสญัญาเฉพาะในกรณีจําเป็น เพื3อประโยชน์ของสถาบนั 
หรอืไม่ทาํใหส้ถาบนัตอ้งเสยีประโยชน์ โดยไม่คาํนึงว่าจะเพิ3มวงเงนิหรอืระยะเวลาหรอืไม่ 

(๓) การบอกเลกิสญัญาทั :งหมดหรอืบางสว่น 

(๔) การจ่ายเงนิล่วงหน้า ตามขอ้ ๖๓ และ ๖๔ 

(๕) การกาํหนดอตัราค่าปรบัตามขอ้ ๖๗ 

(๖) การผ่อนปรนการยกเลกิสญัญา ตามขอ้ ๗๐ 

(๗) การสั 3งงดปรับหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลา ให้แก่ผู้ขายหรือผู้ร ับจ้าง 
ตามขอ้ ๗๑ 

(๘) การผ่อนผนัการชาํระเงนิทางแพ่งตามขอ้ ๙๐ วรรค ๒ 

(๙) การขาย การโอน การแปรสภาพ หรอืทาํลายพสัดุ ตามขอ้ ๙๑ 

(๑๐) การจาํหน่ายพสัดุเป็นสญู ตามขอ้ ๙๓ 

(๑๑) การแต่งตั :งบุคคล คณะบุคคล เพื3อทาํหน้าที3ตามระเบยีบนี: 
ในกรณีที3คณะกรรมการได้รบัแต่งตั :งจากผู้อํานวยการให้ดําเนินการภายใน

วงเงินของผู้มีอํานาจสั 3งซื:อสั 3งจ้างและหรือก่อหนี:ผูกพัน ตามระเบียบคณะกรรมการ 
มาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการเงนิ การบญัช ีและการงบประมาณ ฉบบัที3 ๒ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็ต่อผูม้อีาํนาจสั 3งซื:อ
สั 3งจา้งและหรอืก่อหนี:ผกูพนั เพื3อสั 3งการกไ็ด ้โดยผ่านหวัหน้างานพสัดุ๔๙ 

 

สว่นที3 ๒ 

คณะกรรมการ 

   
 

ขอ้ ๔๖  ในการดําเนินการจดัหาแต่ละครั :ง ใหผู้อ้ํานวยการแต่งตั :งคณะกรรมการ
ขึ:นเพื3อปฏบิตักิารตามระเบยีบนี: แลว้แต่กรณี คอื 

(๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและพจิารณาผลการสอบราคา 

(๒) คณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลการประกวดราคา 

(๓) คณะกรรมการจดัซื:อหรอืจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ 

(๔) คณะกรรมการจดัจา้งออกแบบและหรอืควบคุมงาน 

(๕) คณะกรรมการแลกเปลี3ยนพสัดุ 

                                                                                 
๔๙ ขอ้ ๔๕ วรรคสอง เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ ฉบบัที3 ๒ 

(แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๑

(๖) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

(๗) คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

เมื3อคณะกรรมการตามวรรคแรกดําเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะกรรมการ
แต่ละคณะรายงานผลการดาํเนินการต่อผูอ้าํนวยการ 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๔๗  คณะกรรมการตามขอ้ ๔๖ แต่ละคณะใหป้ระกอบดว้ย ประธานกรรมการ 
๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ในกรณีจําเป็นหรือเพื3อประโยชน์ของสถาบัน 
จะแต่งตั :งบุคคลมใิช่พนกังานร่วมเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้

โดยตําแหน่งประธานกรรมการใหพ้จิารณาถงึความเหมาะสมของระดบัตําแหน่ง
และวงเงนิในการจดัซื:อจดัจา้งในแต่ละคราวดงันี: 

๑. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน, หวัหน้าห้องปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าขึ:นไป สําหรบั
วงเงนิตํ3ากว่า ๑ ลา้นบาท 

๒. ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่าย, ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย หรอืเทยีบเท่าขึ:นไป สําหรบัวงเงนิ
ตั :งแต่ ๑ ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ ๕ ลา้นบาท 

๓. ผูช้่วยผูอ้าํนวยการขึ:นไป สาํหรบัวงเงนิเกนิ ๕ ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ ๒๐ ลา้นบาท 

๔. ผูอ้าํนวยการ สาํหรบัวงเงนิเกนิ ๒๐ ลา้นบาท 

โดยตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ และคณะกรรมการตรวจการจา้ง
ใหพ้จิารณาถงึความเหมาะสมของระดบัตําแหน่งและวงเงนิในการจดัซื:อจดัจา้งในแต่ละคราว 
ดงัต่อไปนี: 

๑. ผูช้่วยหวัหน้าหอ้งปฏบิตักิาร ผูช้่วยหวัหน้าสว่น หรอืเทยีบเท่าขึ:นไป สาํหรบั
วงเงนิไม่เกนิ ๒ ลา้นบาท 

๒. ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่าย ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย หรอืเทยีบเท่าขึ:นไป สําหรบัวงเงนิ 
ไม่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท 

๓. ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ สาํหรบัวงเงนิไม่เกนิ ๒๐ ลา้นบาท 

๔. รองผูอ้าํนวยการ สาํหรบัวงเงนิเกนิ ๒๐ ลา้นบาท๕๐ 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที3ได้ และมีกรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ3งหนึ3งของคณะกรรมการ ใหก้รรมการที3มาประชุมเลอืกกรรมการ
คนใดคนหนึ3งเป็นประธานการประชุมเฉพาะคราวนั :น 

 

                                                                                 
๕๐ ขอ้ ๔๗ วรรคสาม เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ ฉบบัที3 ๒ 

(แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๒

ข้อ ๔๘  ในการซื:อหรือการจ้างครั :งเดียวกัน ห้ามแต่งตั :งกรรมการเปิดซอง 
และพจิารณาผลการสอบราคาและหรอืกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลการประกวดราคา
เป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุ และหรอืกรรมการตรวจการจา้ง 

การแต่งตั :งคณะกรรมการควรแต่งตั :งผู้ที3มคีวามรูเ้กี3ยวกบัพสัดุหรอืงานจา้งนั :น
เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย และในการจดัซื:อจดัจา้งแต่ละครั :ง หา้มมใิหแ้ต่งตั :งผูข้อซื:อขอจา้ง
เป็นประธานในการจดัซื:อจดัจา้งครั :งนั :น ๆ๕๑ 

 

องคป์ระชมุและมต ิ

 

ขอ้ ๔๙  ในการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ3งหนึ3งของจํานวนกรรมการทั :งหมด โดยให้ประธานกรรมการและ
กรรมการแต่ละคนมเีสยีงหนึ3งในการลงมต ิ

มติของคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธาน
กรรมการออกเสยีงเพิ3มขึ:นอกีเสยีงหนึ3งเป็นเสยีงชี:ขาด กรรมการคนใดไม่เหน็ดว้ยกบัมติ
ของคณะกรรมการใหท้ําบนัทกึความเหน็แยง้ไวด้ว้ย เวน้แต่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ
และคณะกรรมการตรวจการจา้ง ใหถ้อืมตเิอกฉนัทข์องกรรมการที3เขา้ประชุมในครั :งนั :น ๆ 

กรรมการที3ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหากเห็นชอบด้วยกับมติที3ประชุมดังกล่าว 
ในวรรค ๒ ให้ลงลายมอืชื3อไวเ้ป็นหลกัฐานในใบตรวจรบัพสัดุและหรอืใบตรวจการจ้าง 
หากไม่เห็นด้วยและประสงค์จะแสดงความเหน็ ให้ทําความเห็นแย้งไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพื3อแนบกบัใบตรวจรบัพสัดุและหรอืใบตรวจการจา้งดงักล่าว หากมคีวามเหน็แยง้
ตามวรรค ๓ ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูอ้าํนวยการที3จะพจิารณาว่าการตรวจรบัพสัดุและหรอื
การตรวจการจา้งถูกตอ้งหรอืไม่  ทั :งนี: โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของสถาบนัเป็นสาํคญั 

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 

ขอ้ ๕๐  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มหีน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

หลกัฐานต่าง ๆ ของผูเ้สนอราคาทุกรายโดยเปิดเผยตามวนั เวลา และสถานที3ที3กําหนด
และตรวจสอบรายการเอกสารตามบญัชขีองผูเ้สนอราคาทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคน
ลงลายมอืชื3อกาํกบัไวใ้นใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

                                                                                 
๕๑ ขอ้ ๔๘ วรรคสอง แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ 

ฉบบัที3 ๒ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๓ 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาลอ็กหรอืแบบรูป 
และรายการละเอยีด แลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาที3ถูกตอ้งตามเงื3อนไขในเอกสารสอบราคา 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที3ถูกต้องตาม (๒)  
ที3มคุีณภาพและคุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อสถาบนัมากที3สดุ แลว้เสนอใหซ้ื:อหรอืจา้งจาก
รายที3คดัเลอืกไวแ้ลว้ซึ3งเสนอราคาภายในวงเงนิที3จะซื:อหรอืจา้ง และอยู่ในดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการที3จะต่อรองราคาหรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีที3ผูเ้สนอราคา รายที3คณะกรรมการเหน็สมควรซื:อหรอืจา้งดงักล่าว
ไม่ยอมเขา้ทําสญัญา หรอืข้อตกลงกบัสถาบนัในเวลาที3กําหนดตามเอกสารสอบราคา 
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคารายที3เหน็สมควรซื:อหรอืจา้งในลาํดบัถดัไป 

ถา้ปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายที3คณะกรรมการเหน็สมควรซื:อหรอืจา้ง
สงูกว่าวงเงนิที3จะซื:อหรอืจา้ง ใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดาํเนินการตามขอ้ ๕๑ 

(๔) ในกรณีที3มีผู้เสนอราคาถูกต้อง ตรงตามรายการละเอียด และเงื3อนไข 
ที3กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการยกเลิก 
การสอบราคานั :น หรอืดาํเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

(๕) ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสาร 
ที3ไดร้บัไวท้ั :งหมดต่อผูอ้าํนวยการเพื3อสั 3งการ โดยเสนอผ่านหวัหน้างานพสัดุ 

 

ขอ้ ๕๑  การซื:อหรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาที3ปรากฏว่า ราคาของผูเ้สนอราคา
รายที3คณะกรรมการเหน็สมควรซื:อหรอืจา้งยงัสงูกว่าวงเงนิที3จะซื:อหรอืจา้ง ใหค้ณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาดาํเนินการตามลาํดบัดงันี: 

(๑) เรยีกหรอืติดต่อผู้เสนอราคารายนั :นมาต่อรองราคาให้ตํ3าสุดเท่าที3จะทําได ้
หากผู้เสนอราคารายนั :นยอมลดราคาลงอยู่ในวงเงนิที3จะซื:อหรอืจ้างให้เสนอซื:อหรอืจา้ง
จากผู้เสนอราคานั :น แต่ถ้าผู้เสนอราคาไม่ยอมลดราคาหรือลดราคาแล้วแต่ยงัสูงกว่า
วงเงนิที3จะซื:อหรอืจ้าง ให้คณะกรรมการทําบนัทึกให้ผู้อํานวยการรบัทราบและให้เรยีก 
ผูเ้สนอราคาที3คณะกรรมการเหน็สมควรซื:อหรอืจา้งทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พรอ้มกนั
ดว้ยวธิยีื3นซองเสนอราคาภายในวนัที3เปิดซอง หากรายใดไม่มายื3นซองให้ถือว่ารายนั :น 
ยนืตามราคาที3เสนอไวเ้ดมิ  ทั :งนี: ใหเ้สนอซื:อหรอืจา้งจากผูท้ี3ลดราคาลงตํ3าสุดอยู่ภายใน
วงเงนิที3จะซื:อหรอืจา้ง 

(๒) ถ้าปรากฏว่า ราคาตํ3าสุดของรายที3ได้ต่อรองราคาใหม่ยังสูงกว่าวงเงิน 
ที3จะซื:อหรอืจ้าง หรอืไม่มีผู้ใดยินยอมลดราคาเลย ให้เสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการ  
เพื3อประกอบการใชดุ้ลยพนิิจว่าสมควรลดรายการ ลดจาํนวน หรอืลดเนื:องาน หรอืขอเงนิ
เพิ3มเตมิหรอืยกเลกิการสอบราคาเพื3อดาํเนินการต่อไป 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๔

คณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลการประกวดราคา 

 

ขอ้ ๕๒  คณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลการประกวดราคา มหีน้าที3ดงันี: 
(๑) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจง้ราคาพรอ้มบญัชรีายการเอกสารหลกัฐาน

ต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที3ที3กําหนด และให้
กรรมการทุกคนลงลายมอืชื3อกํากบัไวใ้นใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคา
ทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
พสัดุตัวอย่าง แคตตาลอ็กหรือแบบรูป และรายการละเอียดแล้วคดัเลือกผู้เสนอราคา 
ที3ถูกตอ้งตามเงื3อนไขในเอกสารประกวดราคา 

ในกรณีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคารายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื3อนไข 
ที3กําหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที3มใิช่สาระสาํคญั และความแตกต่างนั :นไม่มผีล
ทําใหเ้กดิการได้เปรยีบเสยีเปรยีบต่อผูเ้สนอราคารายอื3น หรอืเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย 
ใหพ้จิารณาผ่อนปรนใหผู้เ้ขา้ประกวดราคา โดยไม่ตดัผูเ้ขา้ประกวดราคารายนั :นออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เท็จจริงจากผู้เสนอราคา 
รายใดกไ็ด ้แต่จะใหผู้เ้สนอราคารายใดเปลี3ยนแปลงสาระสาํคญัที3เสนอไวแ้ลว้มไิด ้

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที3ถูกต้องตาม (๒)  
ที3มคุีณภาพและคุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อสถาบนัมากที3สดุ แลว้เสนอใหซ้ื:อหรอืจา้งจาก
รายที3คดัเลอืกไวแ้ลว้ ซึ3งเสนอราคาภายในวงเงนิที3จะซื:อหรอืจา้ง และอยู่ในดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการที3จะต่อรองราคาหรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีที3ผูเ้สนอราคา รายที3คณะกรรมการเหน็สมควรซื:อหรอืจา้งดงักล่าว
ไม่ยอมเขา้ทาํสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัสถาบนัในเวลาที3กําหนดตามเอกสารประกวดราคา 
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคารายที3เหน็สมควรซื:อหรอืจา้งในลาํดบัถดัไป 

ถ้ามผีู้เสนอราคาเท่ากนัหลายราย ให้เรยีกผู้เสนอราคาดงักล่าวมาขอให้
เสนอราคาใหม่พรอ้มกนัดว้ยวธิยีื3นซองเสนอราคา หรอืวธิอีื3นใดตามที3คณะกรรมการเหน็ว่า
เป็นประโยชน์ต่อสถาบนั 

ถา้ปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายที3คณะกรรมการเหน็สมควรซื:อหรอืจา้ง
สงูกว่าวงเงนิที3จะซื:อหรอืจา้ง ใหค้ณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลการประกวดราคา
ดาํเนินการตามขอ้ ๕๑ โดยอนุโลม 

(๔) ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณา และความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสาร
ที3ไดร้บัไวท้ั :งหมดต่อผูอ้าํนวยการ โดยเสนอผ่านหวัหน้างานพสัดุ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๕

คณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลการประกวดราคา มหีน้าที3ตามระเบยีบ
ของราชการว่าดว้ยระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ีการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ (E-Auction) และฉบบัแกไ้ขเพิ3มเตมิ๕๒ 

 

ข้อ ๕๓  เมื3อคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา 
ได้พจิารณาตามขอ้ ๕๒ (๒) แล้ว ปรากฏว่ามผีู้เสนอราคารายเดยีว หรอืมผีูเ้สนอราคา
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอยีดและเงื3อนไขที3กําหนดในเอกสารเพยีงรายเดยีว 
ให้เสนอผู้อํานวยการยกเลิกการประกวดราคานั :น แต่ถ้าคณะกรรมการรับซองและ
พจิารณาการประกวดราคาเหน็ว่ามเีหตุผลสมควรที3จะดาํเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ
การประกวดราคากใ็หด้าํเนินการตามขอ้ ๕๒ (๓) โดยอนุโลม 

การพิจารณาของคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ว่าด้วย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
(E-Auction) และฉบบัแกไ้ขเพิ3มเตมิ๕๓ 

 

ขอ้ ๕๔  ในกรณีไม่มผีู้เสนอราคาหรอืมแีต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอยีด
และเงื3อนไขที3กําหนด ให้ผู้อํานวยการยกเลิกการประกวดราคาครั :งนี: เพื3อดําเนินการ
จดัหาใหม่ 

กรณีที3ไม่มผีูเ้สนอราคาหรอืมผีูเ้สนอราคาเพยีงรายเดยีวหรอืไม่เป็นไปตามเงื3อนไข
ที3กําหนดให้ดําเนินการตามระเบียบของราชการ ว่าด้วยระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ี 
การพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ (E-Auction) และฉบบัแกไ้ขเพิ3มเตมิ๕๔ 

 

ขอ้ ๕๕  หลงัจากการประกวดราคาแลว้แต่ยงัไม่ไดท้ําสญัญาหรอืตกลงซื:อหรอืจา้ง
กบัผูเ้สนอราคารายใด ถา้มคีวามจําเป็นเพื3อประโยชน์ของสถาบนัเป็นเหตุใหต้อ้งเปลี3ยนแปลง
สาระสาํคญัในรายการละเอยีด หรอืเงื3อนไขที3กําหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซึ3งทําให้
เกดิการได้เปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างผู้เขา้เสนอราคาด้วยกนั ให้ผู้อํานวยการพจิารณา
ยกเลกิการประกวดราคาครั :งนั :น 

 

                                                                                 
๕๒ ขอ้ ๕๒ วรรคสอง เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕๓ ขอ้ ๕๓ วรรคสอง เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕๔ ขอ้ ๕๔ วรรคสอง เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๖

คณะกรรมการจดัซื:อหรอืจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ 

 

ขอ้ ๕๖  คณะกรรมการจดัซื:อจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ มหีน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตามความตอ้งการของสถาบนัตามรายงานการจะซื:อ

จะจ้างที3ได้รบัอนุมตัิตามขอ้ ๒๓ แล้ว ให้เจรจาต่อรองราคาเท่าที3จะทําได้ หากเหน็ว่า
ราคานั :นสูงกว่าราคาในท้องถิ3น หรอืราคาที3ประมาณการได้ หรอืราคาที3คณะกรรมการ
เหน็สมควร๕๕ 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที3ไดร้บัไวท้ั :งหมดต่อผูอ้าํนวยการเพื3อสั 3งการโดยเสนอผ่านหวัหน้างานพสัดุ 

 

คณะกรรมการจดัจา้งออกแบบและหรอืควบคุมงาน 

 

ขอ้ ๕๗  คณะกรรมการจดัจา้งออกแบบและหรอืควบคุมงาน มหีน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) พิจารณาการเสนองานของผู้เสนอราคา คุณวุฒิและประวัติการทํางาน 

จํานวนสถาปนิกและหรอืวศิวกรที3ประจําและไม่ประจํา หลกัฐานเสนอผลงานที3ได้เคย
ปฏบิตัิมาแล้ว ของผู้เสนอราคา แล้วแต่กรณี และลงลายมอืชื3อกํากบัไว้ในใบเสนองาน
เพื3อเป็นหลกัฐาน 

(๒) เสนอจา้งผูท้ี3มขีอ้กาํหนดเหมาะสมที3สดุ 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที3ไดร้บัไวท้ั :งหมดต่อผูอ้าํนวยการเพื3อสั 3งการโดยเสนอผ่านหวัหน้างานพสัดุ 

 

คณะกรรมการแลกเปลี3ยนพสัดุ 

 

ขอ้ ๕๘  คณะกรรมการแลกเปลี3ยนพสัดุ มหีน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) ตรวจสอบและประเมนิราคาพสัดุที3ต้องการแลกเปลี3ยนตามสภาพปัจจุบนั

ของพสัดุนั :น 

(๒) ตรวจสอบรายละเอยีดพสัดุที3จะได้รบัจากการแลกเปลี3ยนว่าเป็นของใหม่ 
ที3ยงัไม่เคยใชง้านมาก่อน เวน้แต่พสัดุเก่าที3จะไดร้บัจากการแลกเปลี3ยนนั :นไม่ทาํใหส้ถาบนั
ตอ้งเสยีประโยชน์ หรอืเพื3อประโยชน์แก่สถาบนั 

(๓) เปรยีบเทยีบราคาพสัดุที3จะแลกเปลี3ยนกนั โดยพจิารณาจากราคาที3ประเมนิ
ตาม (๑) และราคาพัสดุที3จะได้รบัจากการแลกเปลี3ยน ซึ3งถือตามราคากลางหรอืราคา
มาตรฐานหรอืราคาในทอ้งตลาดโดยทั 3วไป 

                                                                                 
๕๕ ขอ้ ๕๖ วรรคหนึ3ง แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ 

ฉบบัที3 ๒ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๗

(๔) ต่อรองกับผู้ เสนอแลกเปลี3ยนพัสดุรายที3คณะกรรมการเห็นสมควร
แลกเปลี3ยน 

(๕) ตรวจรบัพสัดุโดยปฏบิตัติามขอ้ ๕๙ โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที3ไดร้บัไวท้ั :งหมดต่อผูอ้าํนวยการ เพื3อสั 3งการโดยเสนอผ่านหวัหน้างานพสัดุ 

 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

 

ขอ้ ๕๙  คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ มหีน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) ตรวจรบัพสัดุ ณ ที3ทําการของสถาบนัหรอืสถานที3ซึ3งกําหนดไว้ในสญัญา

หรอืขอ้ตกลง 

การตรวจรบัพสัดุ ณ สถานที3อื3นนอกเขตสถาบนั ในกรณีที3ไม่มสีญัญาหรอื
ขอ้ตกลงจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูอ้าํนวยการก่อน 

(๒) ตรวจรบัพสัดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลกัฐานที3ตกลงกนัไว้สําหรบักรณี 
ที3มกีารทดลองหรอืตรวจสอบในทางเทคนิคหรอืทางวทิยาศาสตร์จะเชญิผู้ชํานาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี3ยวกับพัสดุนั :นมาให้คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั :นไปทดลองหรือ
ตรวจสอบ ณ สถานที3ของผูช้าํนาญการหรอืผูท้รงคุณวุฒนิั :น ๆ กไ็ด ้

ในกรณีจาํเป็นที3ไม่สามารถตรวจนบัเป็นจาํนวนหน่วยทั :งหมดได ้ใหต้รวจรบั
ตามหลกัวชิาการสถติ ิ

(๓) ให้ตรวจรบัพัสดุในวนัที3ผู้ขายนําพัสดุมาส่งและดําเนินการให้เสรจ็สิ:นไป
โดยเรว็ที3สุดอย่างชา้ที3สุดไม่เกนิ ๑๕ วนัทาํการ นบัแต่วนัที3ประธานกรรมการไดร้บัทราบ
การส่งมอบงาน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นจะต้องขอขยายเวลาตรวจรบังาน 
ใหท้าํรายงานชี:แจงเหตุผลต่อสถาบนัเพื3อขออนุมตั ิ

หากมีปัญหาอุปสรรคในการตรวจรบัและไม่สามารถตรวจรบัให้เสร็จสิ:น
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก ใหข้อขยายเวลาการตรวจรบัครั :งหนึ3งได ้๗ วนัทําการ
ไม่เกนิ ๒ ครั :ง 

การตรวจรบัพสัดุดงักล่าวตามวรรคแรกไม่ให้นับระยะเวลาในการทดลอง
หรอืตรวจสอบในทางเทคนิคหรอืทางวทิยาศาสตรต์าม (๒) เขา้กบัระยะเวลาในการตรวจรบั
พสัดุดว้ย 

(๔) เมื3อตรวจถูกต้องครบถ้วนแลว้ ใหร้บัพสัดุไวแ้ละถอืว่าผูข้ายไดส้ง่มอบพสัดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั :งแต่วนัที3ผูข้ายนําพสัดุนั :นมาส่ง แล้วมอบแก่พนักงานพสัดุ พรอ้มกบั
ทําใบตรวจรบั โดยลงชื3อไว้เป็นหลักฐาน และรายงานให้ผู้อํานวยการทราบ แล้วให้
พนกังานพสัดุแจง้ผูข้อใชพ้สัดุทาํเรื3องขอเบกิเพื3อใชง้านต่อไป 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๘

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจลงชื3อตรวจรับพัสดุในใบส่งสินค้า 
เป็นหลกัฐานแทนใบตรวจรบักไ็ด ้

(๕) ในกรณีที3ผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวนหรือส่งมอบ 
ครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้องทั :งหมด ถ้าสญัญาหรอืข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื3น 
ใหต้รวจรบัไวเ้ฉพาะจาํนวนที3ถูกตอ้งโดยถอืปฏบิตัติาม (๔) และใหร้บีแจง้ใหผู้ข้ายทราบ
ภายใน ๓ วนัทําการนับแต่วนัตรวจพบ แต่ทั :งนี:ไม่ตัดสทิธิ Pของสถาบนัที3จะปรบัผู้ขาย 
ในจาํนวนที3สง่มอบไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งนั :น 

(๖) การตรวจรบัพสัดุที3ประกอบกนัเป็นชุดหรอืหน่วย ถา้ขาดสว่นประกอบอย่างใด
อย่างหนึ3งไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ ใหถ้อืว่าผูข้ายมไิดส้่งมอบพสัดุนั :น
และใหร้บีแจง้ใหผู้ข้ายทราบภายใน ๓ วนัทาํการนบัแต่วนัที3ตรวจพบ 

กรณีที3ผู้ขายผิดข้อตกลงหรือสัญญาและต้องปรับหรือให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
คณะกรรมการหรอืผูต้รวจรบัตอ้งแจง้ใหผู้ข้ายทราบถงึเหตุแห่งการนั :น การงดหรอืการลด
ค่าปรบัใหนํ้าขอ้ ๗๑ มาบงัคบัใชเ้ท่าที3ไม่ขดัหรอืแยง้ระเบยีบนี:๕๖ 

 

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

 

ขอ้ ๖๐  คณะกรรมการตรวจการจา้ง มหีน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มตามที3

ผูค้วบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้กําหนดในสญัญา
ตามเวลาที3ได้กําหนดขึ:น รวมทั :งรบัทราบหรอืพจิารณาการสั 3งหยุดงานหรอืพกังานของ 
ผูค้วบคุมงานตามขอ้ ๖๒ แลว้รายงานผูอ้าํนวยการเพื3อพจิารณาสั 3งการต่อไป 

(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที3เห็นว่าตาม 
หลกัวชิาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้หรอืเพื3อประโยชน์ของสถาบนั ให้ออกตรวจงานจา้ง 
ณ สถานที3ที3กําหนดไว้ในสญัญาหรือที3ตกลงให้ทํางานจ้างนั :น ๆ โดยให้มีอํานาจสั 3ง
เปลี3ยนแปลงแกไ้ขเพิ3มเตมิหรอืตดัทอนงานจา้งไดต้ามที3เหน็สมควรและตามหลกัวชิาการช่าง
เพื3อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสญัญาหรอืเพื3อประโยชน์ 
ของสถาบนั 

(๓) ให้ตรวจผลงานที3ผูร้บัจา้งส่งมอบให้เสรจ็สิ:นไปโดยเรว็ที3สุดอย่างชา้ไม่เกนิ 
๑๕ วนัทําการ นับแต่วนัที3ประธานกรรมการไดร้บัทราบการส่งมอบงาน เวน้แต่มเีหตุผล
และความจําเป็นจะตอ้งขอขยายเวลาตรวจการจา้ง ใหท้าํรายงานชี:แจงเหตุผลต่อผูอ้าํนวยการ
เพื3อขออนุมตั ิ

                                                                                 
๕๖ ขอ้ ๕๙ วรรคสอง เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๙

หากมีปัญหาอุปสรรคในการตรวจการจ้างและไม่สามารถตรวจการจ้าง 
ใหเ้สรจ็สิ:นภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก ใหข้อขยายเวลาการตรวจการจา้งครั :งหนึ3งได ้
๗ วนัทาํการ แต่ทั :งนี:ไม่เกนิ ๒ ครั :ง 

การตรวจการจ้างดงักล่าวตามวรรคแรกไม่ได้นับระยะเวลาในการทดลอง
หรอืตรวจสอบทางเทคนิคหรอืทางวทิยาศาสตรท์ี3จะเชญิผู้ชํานาญการหรอืผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี3ยวกบัการจา้งนั :นมาใหค้าํปรกึษาเขา้กบัระยะเวลาในการตรวจการจา้งดว้ย 

(๔) เมื3อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอยีดและข้อกําหนดในสญัญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รบัจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั :งแต่วนัที3 
ผู้รบัจ้างส่งงานจ้างนั :น และให้ทําใบตรวจรบังาน โดยลงชื3อไว้เป็นหลกัฐานเพื3อทําการ 
เบกิจ่ายเงนิตามระเบยีบของสถาบนั และรายงานใหผู้อ้าํนวยการทราบแลว้ใหพ้นักงานพสัดุ
แจง้ผูต้อ้งการใชพ้สัดุทาํเรื3องขอเบกิเพื3อใชง้าน 

(๕) ในกรณีที3ผู้รบัจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอ้กําหนดในสญัญาแต่ไม่ครบจํานวนหรอืส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้องตามแบบรูป
รายการละเอยีดและขอ้กําหนดในสญัญาทั :งหมด ถ้าสญัญาหรอืขอ้ตกลงมไิดก้ําหนดไว้
เป็นอย่างอื3นให้ตรวจรบัไว้เฉพาะจํานวนที3ถูกต้องโดยถือปฏบิตัิตาม (๔) และให้รบีแจ้ง 
ให้ผูร้บัจา้งทราบภายใน ๓ วนัทําการนับแต่วนัตรวจพบ แต่ทั :งนี:ไม่ตดัสทิธิ Pของสถาบนั 
ที3ปรบัผูร้บัจา้งในจาํนวนที3สง่มอบไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งนั :น 

คณะกรรมการตรวจการจา้งอาจลงชื3อตรวจการจา้งในใบส่งงานจา้งเป็นหลกัฐาน
แทนใบตรวจรบังานจ้างก็ได้ และเมื3อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าพัสดุที3จะจดัจ้าง
จาํเป็นต้องอาศยัความรูพ้เิศษเฉพาะดา้น ใหค้ณะกรรมการมสีทิธริอ้งขอเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อผู้อํานวยการ เพื3อสรรหาบุคลากรจากหน่วยงานราชการในสายวชิาการนั :น ๆ 
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ 

กรณีที3ผู้รบัจ้างผิดข้อตกลงหรอืสญัญาและต้องปรบัหรอืให้ชดใช้ค่าเสยีหาย 
คณะกรรมการต้องแจ้งให้ผู้รบัจ้างทราบถึงเหตุแห่งการนั :น การงดหรอืการลดค่าปรบั 
ใหนํ้าขอ้ ๗๑ มาบงัคบัใชเ้ท่าที3ไม่ขดัหรอืแยง้ระเบยีบนี:๕๗ 

 

                                                                                 
๕๗ ขอ้ ๖๐ วรรคสาม เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๐

สว่นที3 ๓ 

ผูค้วบคุมงาน 

   
 

ขอ้ ๖๑๕๘  งานก่อสรา้ง ใหส้ถาบนัแต่งตั :งพนักงานที3มคีวามรูง้านก่อสรา้งเป็น 
ผูค้วบคุมงานตามลกัษณะแห่งความจาํเป็นของงาน 

ผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ3งต้องแจ้งให้ผู้ร ับจ้างทราบในกรณีที3ผู้ร ับจ้าง 
ต้องจัดหาผู้ควบคุมงานโดยให้ผู้ร ับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที3มีความรู้และ 
มคีวามชาํนาญงานก่อสรา้งใหเ้หมาะสมกบัสภาพก่อสรา้งนั :น ๆ 

ผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ3งต้องแจ้งให้ผู้ร ับจ้างส่งรายชื3อผู้ควบคุมงาน 
ผูต้รวจการหรอืผูแ้ทนใหส้ถาบนัใหค้วามเหน็ชอบ และในกรณีที3ผูค้วบคุมงานไม่สามารถ
ปฏบิตัิงานได ้ผู้รบัจา้งจะต้องเสนอชื3อผู้ควบคุมงานปฏบิตังิานแทน ผูท้ี3ปฏบิตังิานแทน 
ในกรณีดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากสถาบนัก่อน 

 

ขอ้ ๖๒  ผูค้วบคุมงานที3สถาบนัแต่งตั :ง มหีน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที3ที3กําหนดไว้ในสญัญาหรือที3ตกลงให้

ทํางานจ้างนั :น ๆ ตามแผนการปฏบิตัิงานที3จะได้กําหนดขึ:น และให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกําหนดไว้ในสญัญาควรจะสั 3งเปลี3ยนแปลงแก้ไขเพิ3มเติมหรือ 
ตัดทอนงานจ้างได้ตามหลักวิชาการช่างเท่านั :น เพื3อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอยีดและขอ้กาํหนดในสญัญา และใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทราบ 

การสั 3งเปลี3ยนแปลงแกไ้ขเพิ3มเตมิหรอืตดัทอนงานจา้งดงักล่าว ถ้าผูร้บัจา้ง
ขดัขนืไม่ปฏบิตัติามกส็ั 3งใหห้ยุดงานนั :นเฉพาะส่วนหนึ3งส่วนใดหรอืทั :งหมด แลว้แต่กรณี 
ไวก่้อน จนกว่าผูร้บัจา้งจะยอมปฏบิตัใิหถู้กต้องตามคําสั 3ง และใหร้ายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งทนัท ี

(๒) ในกรณีที3ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกําหนดในสัญญา 
มขีอ้ความขดักนัหรอืเป็นที3คาดหมายไดว้่าถงึแมว้่างานนั :นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอยีดและขอ้กาํหนดในสญัญา แต่เมื3อสาํเรจ็แลว้จะไม่มั 3นคงแขง็แรงหรอืไม่เป็นไปตาม
หลกัวชิาการช่างที3ดหีรอืไม่ปลอดภยั ใหส้ั 3งหยุดงานนั :นไวก่้อนแลว้รายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งทนัท ี

                                                                                 
๕๘ ขอ้ ๖๑ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๑

(๓) จดบนัทกึการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มตามระยะเวลา
ที3จะได้กําหนดขึ:น พร้อมทั :งผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื3อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบตามวนัเวลาที3ไดก้ําหนดตกลงกนัไวแ้ละผูค้วบคุมงาน
เกบ็รกัษาไว ้๑ ฉบบั โดยถอืว่าเป็นเอกสารสาํคญัของสถาบนัเพื3อประกอบการตรวจสอบ
ของผูม้หีน้าที3ดาํเนินการในสว่นที3เกี3ยวขอ้ง 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้างให้ระบุรายละเอียดขั :นตอนการ
ปฏบิตังิานและรายละเอยีดวสัดุที3ใชด้ว้ย ในกรณีที3รายละเอยีดพสัดุแตกต่างจากที3กาํหนด
ไวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลงใหบ้นัทกึรายละเอยีดพสัดุและรายงานใหส้ถาบนัทราบโดยทนัท ี

(๔) รายงานผลและสรุปความเหน็เกี3ยวกบัการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งว่าเป็นไป
ตามสญัญาหรอืไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วนัทําการนับแต่วนั 
ถงึกาํหนดลงมอืทาํการของผูร้บัจา้งตามสญัญาและในวนัถงึกาํหนดสง่มอบงานแต่ละงวด 

การส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง ให้ผู้ร ับจ้างทําหนังสือส่งหัวหน้างานพัสดุ 
เพื3อดาํเนินการต่อไป 

 

หมวด ๕ 

การจ่ายเงนิล่วงหน้า 

   
 

ข้อ ๖๓  การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้ร ับจ้าง 
จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่มคีวามจาํเป็น สถาบนัอาจใหจ้่ายเงนิล่วงหน้าไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี: 

(๑) การซื:อหรือการจ้างจากหน่วยงานราชการ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐  
ของราคาซื:อหรอืราคาจา้ง 

(๒) การซื:อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ ให้จ่ายตามที3ตกลงกับ
องคก์ารระหว่างประเทศ 

(๓)๕๙ การชําระเบี:ยประกันภัย หรือการประกันการใช้งานหรือบํารุงรกัษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) จ่ายได้เท่าที3จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
หรอืกรณีการจ่ายเงนิค่าบํารุงรกัษาเครื3องมอืวดัมาตรฐานหรอืวสัดุอา้งองิที3มจีํานวนเงนิ
ไม่เกนิกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี หากแบ่งจ่ายเป็นหลายงวดจะเสยีเงนิเพิ3มซึ3งรวมกนัแลว้
สงูขึ:นหรอืไม่คุม้ค่า 

(๔) การบอกรับวารสารหรือการสั 3งจองหนังสือ หรือการจัดซื:อฐานข้อมูล
สาํเรจ็รปู (CD-ROM) หรอืการจดัหาสื3อหรอืวสัดุสารสนเทศอื3น ที3มลีกัษณะจะตอ้งบอกรบั
                                                                                 

๕๙ ข้อ ๖๓ (๓) แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๒

เป็นสมาชกิก่อน และมกีาํหนดการออกเป็นวาระดงัเช่นวารสาร หรอืการบอกรบัเป็นสมาชกิ 
INTERNET เพื3อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์เรยีกคน้หาขอ้มูลขา่วสารจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 
โดยอาศยัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์จ่ายไดเ้ท่าที3จ่ายจรงิ 

(๕) การซื:อพสัดุจากหรอืการจา้งสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตขิองรฐัต่างประเทศ 
ซึ3งตามธรรมเนียมตอ้งจ่ายเงนิล่วงหน้าก่อนถงึจะดาํเนินการให ้

(๖) การซื:อหรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาหรอืประกวดราคาจ่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ ๑๕ 
ของราคาซื:อหรอืราคาจา้ง แต่ทั :งนี:จะตอ้งกาํหนดอตัราค่าพสัดุหรอืค่าจา้งที3จะจ่ายล่วงหน้า
ไวเ้ป็นเงื3อนไขในเอกสารสอบราคาหรอืประกวดราคาดว้ย 

(๗) การซื:อหรอืการจา้งโดยวธิพีเิศษสาํหรบัพสัดุทั 3วไป ใหจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ ๑๕ 
ของราคาซื:อหรอืราคาจา้ง 

(๘) การซื:อหรอืการจา้งตามแบบธรรมเนียมการคา้ระหว่างประเทศใหก้ระทาํได้
โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือโดยวิธีใช้ดราฟต์ หรอืชําระด้วยบัตรเครดิตแล้วแต่ 
ความเหมาะสม 

(๙) การจ่ายเงนิตามความกา้วหน้าในการจดัหาพสัดุที3ส ั 3งซื:อ 

(๑๐) การซื:อหรอืการจา้งพสัดุวทิยาศาสตรท์ี3ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบการคา้ของ
ประเทศผูผ้ลติ และหรอืผูใ้หบ้รกิารต่างประเทศ ซึ3งไดถ้อืปฏบิตัแินวเดยีวกนักบัคู่คา้ทุกราย 

 

ขอ้ ๖๔  การจ่ายเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจา้งล่วงหน้าตามขอ้ ๖๓ (๑), (๒), (๓), (๔), 
(๕), (๘), (๙) และ (๑๐) ไม่ตอ้งเรยีกหลกัประกนั 

สว่นการจ่ายเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจา้งล่วงหน้าตามขอ้ ๖๓ (๖), (๗) ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง
จะตอ้งนําหลกัประกนัอย่างหนึ3งอย่างใดตามขอ้ ๗๒ มาคํ:าประกนัเงนิที3รบัล่วงหน้าไปนั :น 

 

หมวด ๖ 

สญัญาและหลกัประกนั 

   
 

สว่นที3 ๑ 

สญัญา 

   
 

ข้อ ๖๕  การซื:อหรือจ้างที3ต้องออกหนังสือสนองรบัราคาและนัดทําสญัญา  
ถ้าผู้มีอํานาจอนุมัติการซื:อหรอืจ้างได้อนุมัติครั :งนั :นแล้ว ให้หัวหน้างานพสัดุมีอํานาจ 
ลงนามในหนงัสอืสนองรบัราคาและนัดทําสญัญาไดแ้ละการลงนามในสญัญาในการจดัหา
ตามระเบยีบนี: เป็นอาํนาจของผูอ้าํนวยการ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๓

ในกรณีการสั 3งซื:อสั 3งจา้งที3ทําหลกัฐานเป็นหนังสอืหรอืใชเ้อกสารการสั 3งซื:อสั 3งจา้ง 
(Purchase Order) เป็นสญัญาสั 3งซื:อสั 3งจ้างซึ3งอยู่ภายในวงเงินของผู้มีอํานาจอนุมัต ิ 
ตามระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการเงนิ การบญัช ีและการงบประมาณ 
ฉบบัที3 ๒ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหผู้ม้อีาํนาจตามนั :นเป็นผูล้งนามแทนผูอ้าํนวยการกไ็ด๖้๐ 

 

ขอ้ ๖๖  การจดัหาใหท้าํสญัญาเป็นหนงัสอืตามที3สถาบนักาํหนด เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี: จะทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต่้อกนักไ็ด ้โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูอ้าํนวยการ 

(๑) การซื:อ การจา้ง หรอืการแลกเปลี3ยนโดยวธิตีกลงราคา 

(๒) การจดัหาที3สามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถ้วนภายใน ๕ วนัทาํการ นบัแต่วนั
ทาํขอ้ตกลง 

(๓) การซื:อหรอืการจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๖) (๘) และ (๙) 

(๔) การเช่า ซึ3งสถาบนัไม่ตอ้งเสยีเงนิอื3นใดนอกจากค่าเช่า 

(๕) การแลกเปลี3ยนพสัดุ 

ในกรณีการซื:อหรอืการจา้งที3มวีงเงนิเกนิกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหเ้รยีกหลกัประกนั
อย่างหนึ3งอย่างใดตามข้อ ๗๒ ตามอตัราที3กําหนดในข้อ ๗๓ ยกเว้นการซื:อเครื3องมือ
วทิยาศาสตร ์ซึ3งเป็นปกตทิี3การซื:อขายจะไดต้รวจจ่ายเงนิเมื3อมกีารส่งมอบพสัดุเรยีบรอ้ยแลว้ 
หรือในกรณีที3ปกติธุรกิจจะต้องจ่ายเงินก่อน ผู้ผลิตหรือผู้จ ัดจําหน่ายจะส่งพัสดุให ้ 
หรอืดําเนินการสอบเทยีบเครื3องมอืวดั  ทั :งนี: การพจิารณาจดัซื:อจดัจา้งใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจ
ของคณะกรรมการจดัซื:อหรอืจดัจา้งที3จะเสนอขออนุมตัผิูอ้าํนวยการเป็นกรณีไป 

ในกรณีการซื:อหรือการจ้างที3มีวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า จะให้มี
หลกัประกนัหรอืไม่กไ็ด ้ ทั :งนี: ใหค้าํนึงถงึประโยชน์ของสถาบนัเป็นสาํคญัดว้ย 

 

ค่าปรบั 

 

ข้อ ๖๗  การทําสญัญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสอื สําหรบัการซื:อตามข้อ ๑๗  
ให้กําหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาพสัดุที3ยงัไม่ได้
รบัมอบ 

สาํหรบัการจา้งซึ3งตอ้งการผลสาํเรจ็ของงานทั :งหมดพรอ้มกนั ซึ3งไม่รวมการจา้งเหมา
บรกิารใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๐.๑๐ ของราคางานจา้งนั :น 

ในกรณีการจดัหาสิ3งของที3ประกอบกนัเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ3ง
                                                                                 

๖๐ ขอ้ ๖๕ วรรคสอง เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ ฉบบัที3 ๒ 
(แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 ๒๗๔ 

ส่วนใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การไดโ้ดยสมบูรณ์ แม้คู่สญัญาจะส่งมอบสิ3งของภายใน
กาํหนดตามสญัญา แต่ยงัขาดสว่นประกอบบางสว่น ต่อมาไดส้ง่มอบสว่นประกอบที3ยงัขาดนั :น
เกนิกาํหนดสญัญา ใหถ้อืว่าไม่ไดส้ง่มอบสิ3งของนั :นเลย ใหป้รบัเตม็ราคาของทั :งชุด 

ในกรณีที3การจดัหาสิ3งของคดิราคารวมทั :งค่าติดตั :งหรอืทดลองด้วย ถ้าติดตั :ง
หรอืทดลองเกนิกว่ากําหนดตามสญัญาเป็นจํานวนวนัเท่าใด ใหป้รบัเป็นรายวนัในอตัรา 
ที3กาํหนดของราคาทั :งหมด 

เมื3อครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้สถาบันรีบแจ้ง 
การเรยีกค่าปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงจากคู่สญัญาและเมื3อคู่สญัญาได้ส่งมอบพสัดุ 
ให้สถาบนับอกสงวนสทิธิ Pการเรยีกค่าปรบัในขณะที3รบัมอบพสัดุนั :นตามแบบที3สถาบนั
กาํหนด 

 

การแกไ้ขเปลี3ยนแปลงสญัญา 
 

ขอ้ ๖๘  สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอืที3ไดล้งนามแลว้ จะแกไ้ขเปลี3ยนแปลงมไิด ้
เว้นแต่การแก้ไขนั :นจะเป็นความจําเป็น โดยไม่ทําให้สถาบันต้องเสียประโยชน์หรือ 
เป็นการแก้ไขเพื3อประโยชน์แก่สถาบนั ให้คณะกรรมการตรวจรบัหรอืคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง ทาํเรื3องเสนอใหผู้อ้าํนวยการพจิารณาอนุมตัแิกไ้ข เปลี3ยนแปลงต่อไป 

สําหรบัการจดัหาที3เกี3ยวกบัความมั 3นคงแขง็แรงหรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รบัการรบัรองจากวิศวกร สถาปนิก วิศวกรผู้ชํานาญการ หรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ3งรบัผิดชอบหรอืสามารถรบัรองคุณลกัษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้าง
หรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่างนั :น แลว้แต่กรณี ดว้ย 

 

การบอกเลกิสญัญาและการปรบั 
 

ขอ้ ๖๙  ในกรณีที3มเีหตุอนัเชื3อไดว้่าผูร้บัจา้งหรอืผูใ้หบ้รกิารหรอืผูข้าย แลว้แต่
กรณี ไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที3กาํหนด ใหค้ณะกรรมการตรวจรบั
หรอืคณะกรรมการตรวจงานจา้ง พจิารณาใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงและเสนอ
ผูอ้าํนวยการตามขอ้ ๔๕ 

กรณีที3ผู้ขายหรือผู้ร ับจ้างผิดข้อตกลงหรือสญัญาและจะปรับหรือให้ชดใช้
ค่าเสียหายหรือไม่ ให้คณะกรรมการหรือพนักงานพัสดุที3สถาบันแต่งตั :งรายงาน
ข้อเท็จจริงจํานวนวันที3ผิดสัญญาหรือข้อตกลงและค่าปรับพร้อมเอกสารอ้างอิง 
ต่อผูอ้าํนวยการเพื3อใหพ้จิารณาสั 3งการปรบัหรอืใหช้ดใชค่้าเสยีหายต่อไป๖๑ 

 
                                                                                 

๖๑ ขอ้ ๖๙ วรรคสอง เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ๒๗๕

ขอ้ ๗๐  ในกรณีที3คู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัิตามสญัญา หรอืขอ้ตกลงได้และ
จะต้องมกีารปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั :น หากจํานวนเงนิค่าปรบัจะเกนิรอ้ยละ ๑๐ 
ของวงเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจา้ง ใหส้ถาบนัพจิารณาดาํเนินการบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
เว้นแต่คู่ส ัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่สถาบันโดยไม่มีเงื3อนไขใด ๆ ทั :งสิ:น  
ให้สถาบนัพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสญัญาได้เท่าที3จําเป็น คํายนิยอมเสยีค่าปรบั 
ใหท้าํเป็นหนงัสอืตามแบบที3สถาบนักาํหนด 

 

การงด การลดค่าปรบั หรอืการขยายเวลา 

 

ข้อ ๗๑  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่ส ัญญา หรือการขยายเวลาทําการ 
ตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงใหส้ถาบนัพจิารณาไดต้ามจํานวนวนัที3มเีหตุเกดิขึ:นจรงิเฉพาะ
กรณีใดกรณีหนึ3ง ดงัต่อไปนี: 

(๑) เหตุเกดิจากความผดิหรอืความบกพร่องของสถาบนั 

(๒) เหตุสดุวสิยั 

(๓) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหนึ3งอนัใดที3คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย 

(๔) เหตุจาํเป็นและเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อสถาบนั 

ให้สถาบนัระบุไวใ้นสญัญากําหนดให้คู่สญัญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าว ให้สถาบนั
ทราบภายใน ๗ วนั นบัแต่เหตุนั :นไดส้ิ:นสดุลง หากมไิดแ้จง้ภายในเวลาที3กาํหนดคู่สญัญา
จะยกมากล่าวอ้าง เพื3อขอลดหรอืงดค่าปรบั หรอืขอขยายเวลาในภายหลงัมไิด้ เว้นแต่
กรณีตาม (๑) ซึ3งมหีลกัฐานชดัแจง้หรอืสถาบนัทราบดอียู่แลว้ตั :งแต่ตน้ 

กรณีที3ผู้ขายหรอืผู้รบัจา้งผดิขอ้ตกลงหรอืสญัญาและมขีอ้เท็จจรงิที3งดหรอืลด
ค่าปรบัหรอืขยายระยะเวลาได้ ให้พนักงานพัสดุที3สถาบันแต่งตั :งหรือคณะกรรมการ
รายงานขอ้เทจ็จรงิถงึเหตุแห่งการผดิขอ้ตกลงหรอืผดิสญัญาพรอ้มเอกสารอา้งองิ กรณีที3
จะมค่ีาปรบัใหพ้จิารณาคาํนวณค่าปรบัดว้ย๖๒ 

 

สว่นที3 ๒ 

หลกัประกนั 

   
 

ขอ้ ๗๒  หลกัประกนัซอง หลกัประกนัสญัญา หลกัประกนัขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื 
หลกัประกนัผลงานและหรอืหลกัประกนัการรบัเงนิล่วงหน้า ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหนึ3ง
อย่างใด ดงัต่อไปนี: 
                                                                                 

๖๒ ขอ้ ๗๑ วรรคสาม เพิ3มโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ๒๗๖

(๑) เงนิสด 

(๒) เช็คที3ธนาคารเซ็นสั 3งจ่าย ซึ3งเป็นเชค็ลงวนัที3ที3ใช้เช็คนั :นชําระต่อสถาบนั
หรอืก่อนวนันั :นไม่เกนิ ๓ วนัทาํการ 

(๓) หนงัสอืคํ:าประกนัของธนาคารภายในประเทศ 

(๔) พนัธบตัรรฐับาลไทย 

 

ขอ้ ๗๓  หลกัประกนัซอง หลกัประกนัสญัญา หลกัประกนัขอ้ตกลง หลกัประกนั
ผลงานให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินหรือราคาพัสดุ 
ที3จดัหาครั :งนั :นหากเกนิอตัราดงักล่าวใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูพ้จิารณา๖๓ 

ในการทําสญัญาจดัหาพสัดุที3มรีะยะเวลาผูกพนัตามสญัญาเกนิ ๑ ปี และหรอื
พสัดุนั :นไม่ต้องมกีารประกนัเพื3อความชํารุดบกพร่อง เช่น พสัดุใช้สิ:นเปลอืง ให้กําหนด
หลกัประกนัในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาพสัดุที3ส่งมอบในแต่ละปีของสญัญา 
โดยให้ถือว่าหลักประกันนี:เป็นการคํ:าประกันตลอดอายุสญัญา และหากในปีต่อไป 
ราคาพัสดุที3ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรบัปรุงหลักประกันตาม
อตัราสว่นที3เปลี3ยนแปลงไปนั :นเท่าที3จาํเป็นก่อนครบรอบปี 

การกําหนดหลกัประกนัตามวรรค ๑ และวรรค ๒ จะต้องระบุไว้เป็นเงื3อนไข 
ในเอกสารสอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคาและหรอืในสญัญาดว้ย 

ในการทําสัญญาเพิ3มเติม หากหลักประกันที3มีอยู่ เดิมไม่เหมาะสมเพราะ
เปลี3ยนแปลงเพิ3มเนื:องานใหเ้พิ3มหลกัประกนัสญัญาไดเ้ท่าที3จาํเป็น 

ในกรณีที3ผูเ้สนอราคา หรอืคู่สญัญาวางหลกัประกนัที3มมีลูค่าสงูกว่าที3กาํหนดไว้
ในระเบยีบเอกสารสอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคา หรอืสญัญา ใหอ้นุโลมรบัได ้

 

ข้อ ๗๔  ในกรณีที3หน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือ 
เป็นคู่ส ัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน และในกรณีที3สถาบันเป็นคู่ส ัญญากับเอกชน 
สถาบนัไม่ตอ้งวางหลกัประกนั 

 

                                                                                 
๖๓ ข้อ ๗๓ วรรคหนึ3ง แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย  

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๗

สว่นที3 ๓ 

การคนืหลกัประกนั 

   
 

ขอ้ ๗๕  ใหส้ถาบนัคนืหลกัประกนัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา คู่สญัญา หรอืผูค้ํ:าประกนั
ตามหลกัเกณฑด์งันี: 

(๑) หลกัประกนัซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรอืผู้คํ:าประกนัภายใน ๑๕ วนั  
นบัแต่วนัที3ไดพ้จิารณาในเบื:องตน้เรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที3สถาบนัคดัเลอืกไว้
ไม่เกิน ๒ ราย ให้คืนได้ต่อเมื3อได้ทําสญัญาหรอืข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจาก 
ขอ้ผกูพนัแลว้ 

(๒) หลักประกันสญัญาและหรือหลักประกันข้อตกลงเป็นหนังสือและหรือ
หลักประกนัผลงานให้คืนให้แก่คู่สญัญาหรือผู้คํ:าประกนั ภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัที3
สถาบนัได้รบัหนังสอืขอคนืหลกัประกนั  ทั :งนี: การคนืดงักล่าวจะต้องพ้นจากขอ้ผูกพนั
ตามสญัญาแลว้ 

(๓) หลกัประกนัการรบัเงนิล่วงหน้าใหค้นืแก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งตามที3กาํหนดไว้
ในสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

การจดัหาที3ไม่ต้องมีการประกนัเพื3อความชํารุดบกพร่อง ให้คืนหลกัประกัน
สัญญาและหรือหลักประกันข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้แก่คู่ส ัญญาหรือผู้คํ:าประกัน 
ตามอตัราสว่นของพสัดุ ซึ3งสถาบนัไดร้บัมอบไวแ้ลว้ ตามที3คู่สญัญารอ้งขอ 

 

สว่นที3 ๔ 

การลงโทษผูท้ิ:งงาน 

   
 

ขอ้ ๗๖  ผูท้ี3เสนอราคาในการสอบราคาหรอืประกวดราคา ซึ3งไดร้บัการคดัเลอืก
แล้วไม่ยอมไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที3สถาบันกําหนด หรือคู่ส ัญญา 
ไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั :น โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร ใหร้ายงานคณะกรรมการ
เพื3อพจิารณาใหผู้ไ้ม่ปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัของสถาบนัเป็นผูท้ิ:งงานแลว้รายงานคณะกรรมการ
พรอ้มเวยีนแจง้ใหผู้ท้ี3เกี3ยวขอ้งทราบต่อไป 

ห้ามสถาบันก่อนิติสมัพันธ์กับผู้ทิ:งงานที3ได้รบัแจ้งเวียนชื3อ เว้นแต่จะได้รับ 
การเพกิถอนจากการเป็นผูท้ิ:งงานแลว้ 

ในกรณีที3มเีหตุอนัควรเชื3อไดว้่ามกีารกระทําโดยไม่สุจรติหรอืมกีารสมยอมกนั
ในการเขา้เสนอราคากบัสถาบนั ให้พจิารณาลงโทษผู้เสนอราคาที3มกีารกระทําดงักล่าว
เสมอืนเป็นผูท้ิ:งงานและดาํเนินการตามขั :นตอนในวรรคหนึ3งและวรรคสองโดยอนุโลม 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๘ 

หมวด ๗ 

การควบคุมและการจาํหน่ายพสัดุ 

   
 

สว่นที3 ๑ 

การยมื 

   
 

ข้อ ๗๗  การให้ยืมหรอืนําพัสดุไปใช้ ให้กระทําได้เฉพาะเพื3อประโยชน์ของ
สถาบนัและหรอืเพื3อสวสัดกิารเท่านั :น 

 

ขอ้ ๗๘  การยมืพสัดุประเภทใชค้งรูปไปใชป้ฏบิตังิานและหรอืราชการ ใหผู้ย้มื
ทําหลักฐานการยืมเป็นหนังสือแสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี: 

(๑) การยมืในระหว่างหน่วยงานของสถาบนัใหห้วัหน้าหน่วยงานของสถาบนันั :น ๆ 
เป็นผูอ้นุมตั ิแลว้แต่กรณี 

(๒) การยมืกรณีอื3นนอกจาก (๑) ใหข้ออนุมตัจิากสถาบนั 

 

ขอ้ ๗๙  ผู้ยืมพสัดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพสัดุนั :นมาส่งคืนให้ในสภาพที3 
ใชก้ารไดเ้รยีบรอ้ย หากเกดิชาํรุดเสยีหายหรอืใชก้ารไม่ไดห้รอืสญูหายไป ใหผู้ย้มืจดัการ
แกไ้ขซ่อมแซมให้คงสภาพเดมิโดยเสยีค่าใชจ้่ายของตนเองหรอืชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท 
ชนิด ขนาด ลกัษณะ และคุณภาพอย่างเดยีวกนัหรอืสงูกว่า หรอืชดใชเ้ป็นเงนิตามราคา
ตามที3สถาบนักาํหนด 

 

ขอ้ ๘๐  การยมืพสัดุประเภทใชส้ิ:นเปลอืงระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานราชการ 
ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะเมื3อหน่วยงานราชการผูย้มืมคีวามจาํเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั :นเป็นการรบีด่วน
จะดาํเนินการจดัหาไดไ้ม่ทนัการ และสถาบนัมพีสัดุนั :น ๆ พอที3จะใหย้มืไดโ้ดยไม่เป็นการ
เสยีหายแก่การปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัภิารกจิของสถาบนั 

การยมืให้มหีลกัฐานการยมืเป็นหนังสอืตามที3สถาบนักําหนด  ทั :งนี: โดยปกต ิ
ผูย้มืจะตอ้งจดัหาพสัดุประเภท ชนิด และปรมิาณเช่นเดยีวกนัสง่คนืใหก้บัสถาบนั 

 

ข้อ ๘๑  เมื3อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รบัหน้าที3แทนมีหน้าที3ติดตาม 
ทวงพสัดุที3ใหย้มืไปคนืภายในกาํหนด ๑๐ วนัทาํการนบัแต่วนัครบกําหนด กรณีมไิดร้บัคนื
ใหร้ายงานผูอ้ํานวยการเพื3อสั 3งการต่อไป การตดิตามทวงพสัดุคนืใหท้ําเป็นหนังสอืตามแบบ
ที3สถาบนักาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๙ 

สว่นที3 ๒ 

การควบคุม 

   
 

ข้อ ๘๒  พัสดุของสถาบันไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด ให้พนักงานพัสดุจัดทํา
ทะเบยีนไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหส้ามารถทาํการตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 

ข้อ ๘๓  เพื3อให้การบริหารจัดการพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มปีระสทิธภิาพ ให้งานพสัดุและหรอืหน่วยงานที3ดูแลเกี3ยวกบัพสัดุของสถาบนักําหนด
หลกัเกณฑแ์ละแนววธิปีฏบิตั ิโดยอนุมตัขิองผูอ้าํนวยการ 

 

ขอ้ ๘๔  การเกบ็รกัษาพสัดุ ให้เป็นหน้าที3ของพนักงานพสัดุเป็นผู้รบัผดิชอบ 
ในการรับจ่ายพัสดุให้มีหลักฐานการรับจ่ายโดยละเอียดถูกต้องครบถ้วนตรงกัน  
พสัดุคงเหลอืวนัใดจะต้องตรงกบัยอดคงเหลือในทะเบียนวนันั :น การเก็บรกัษาต้องให ้
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ปลอดภยั และใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรงตามระเบยีบ 

หากปรากฏว่าพสัดุที3เกบ็รกัษาหรอืที3ใชง้านเกดิชาํรุด เสื3อมคุณภาพ หรอืสญูไป 
หรอืไม่จําเป็น ต้องใช้ในการปฏบิตัิงาน หรอืปฏบิตัิภารกจิของสถาบนัต่อไป ใหส้ถาบนั
ดาํเนินการตามขอ้ ๘๘  และใหด้าํเนินการตามขอ้ ๙๑, ๙๒, ๙๓ และ ๙๔ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๘๕  การเบกิพสัดุ ใหพ้นักงานตั :งแต่ระดบัตําแหน่งหวัหน้าส่วนขึ:นไปหรอื 
ผูท้ี3ไดร้บัมอบหมายที3ต้องใชพ้สัดุเป็นผูเ้บกิ และใหห้วัหน้างานพสัดุหรอืผูท้ี3ผูอ้ํานวยการ
มอบหมายเป็นผูส้ ั 3งจ่าย 

 

ขอ้ ๘๖  ผูจ้่ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบกิ และเอกสารประกอบ 
(ถา้ม)ี แลว้ลงทะเบยีนทุกครั :งที3มกีารจ่ายแลว้เกบ็ใบเบกิจ่ายไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

 

การตรวจสอบวสัดุคงเหลอืสิ:นปี 

 

ขอ้ ๘๗  ก่อนสิ:นเดอืนธนัวาคมของทุกปี ใหส้ถาบนัแต่งตั :งพนกังานพสัดุคนหนึ3ง
และพนกังานซึ3งมใิช่พนกังานพสัดุอกีคนหนึ3งหรอืหลายคนตามความจาํเป็นเพื3อทาํหน้าที3
ตรวจนบัและตรวจสอบวสัดุคงเหลอื ณ วนัที3 ๓๑ ธนัวาคมของปี 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๐ 

การตรวจสอบครุภณัฑ ์

 

ข้อ ๘๘๖๔  ก่อนสิ:นเดือนธนัวาคมของทุกปี ให้สถาบันแต่งตั :งพนักงานของ
สถาบนัซึ3งมใิช่พนักงานพสัดุคนหนึ3งหรอืหลายคนตามความจําเป็น เป็นคณะกรรมการ
และเพื3อตรวจสอบและตรวจนับพสัดุงวดตั :งแต่วนัที3 ๑ มกราคม จนถงึวนัที3 ๓๑ ธนัวาคม 
ของทุกปีและตรวจนบัพสัดุประเภทที3คงเหลอือยู่เพยีงวนัที3สิ:นงวดนั :น๖๕ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ3ง ใหเ้ริ3มตรวจสอบและตรวจนับพสัดุในวนัเปิดทําการ
วนัแรกของเดอืนมกราคม เป็นตน้ไป ว่าพสัดุมเีหลอืมตีวัอยู่ตรงตามบญัชทีะเบยีนหรอืไม่ 
มีพัสดุใดชํารุด เสื3อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช ้
ในราชการต่อไปแลว้ ใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบและตรวจนบัดงักล่าวต่อผูอ้ํานวยการ
ภายใน ๓๐ วนัทาํการ นบัแต่วนัเริ3มดาํเนินการตรวจสอบและตรวจนบัพสัดุนั :น 

สว่นงานพสัดุตอ้งจดัทาํทะเบยีนหรอืขอ้มลูพสัดุใหค้ณะกรรมการเพื3อดาํเนินการ
ตรวจสอบและตรวจนับ เมื3อคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและตรวจนับพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานต่อผู้อํานวยการและให้ส่วนงานพัสดุบันทึกข้อมูลพัสดุนั :น 
ใหถู้กตอ้งตรงกนัต่อไป 

ให้ผู้ขอซื:อ ผู้ใช้ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแล แล้วแต่กรณี แสดง ชี:แจงพัสดุ 
ต่อคณะกรรมการว่ามอียู่สภาพใด สถานที3ใด หากผู้ขอซื:อ ผูใ้ช้ ผู้ครอบครองหรอืผู้ดูแล
ไม่สามารถแสดง ชี:แจงพสัดุได ้ใหค้ณะกรรมการรายงานต่อผูอ้าํนวยการพจิารณาสั 3งการ 
แลว้แต่กรณี 

คําสั 3งแต่งตั :งคณะกรรมการและผลการตรวจสอบและตรวจนับที3รายงานแล้ว  
ใหส้าํเนาแจง้ผูต้รวจสอบภายในทุกครั :ง 

 

ขอ้ ๘๙  เมื3อสถาบนัไดร้บัรายงานดงักล่าวตามขอ้ ๘๔ วรรค ๒ ขอ้ ๘๗ และขอ้ ๘๘ 
และปรากฏว่ามพีสัดุชํารุดเสื3อมคุณภาพหรอืสญูไป หรอืไม่จําเป็นต้องใชใ้นการปฏบิตังิาน
ของสถาบนัต่อไป กใ็หแ้ต่งตั :งคณะกรรมการเพื3อสอบหาขอ้เทจ็จรงิขึ:นคณะหนึ3งโดยใหนํ้า
ความในขอ้ ๔๗, ๔๘ และ ๔๙ มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

 

                                                                                 
๖๔ ขอ้ ๘๘ แกไ้ขเพิ3มเตมิโดยระเบยีบสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ฉบบัที3 ๔ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๕ ข้อ ๘๘ วรรคหนึ3ง แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบบัที3 ๕ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๑

ข้อ ๙๐  ผลจากการสอบสวนตามข้อ ๘๙ เมื3อปรากฏตัวผู้ต้องรับผิดชอบ  
ใหด้าํเนินการดงันี: 

(๑) กรณีที3สามารถแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้แก้ไขซ่อมแซมโดย
ค่าใชจ้่ายทั :งหมดเป็นของผูต้อ้งรบัผดิชอบ 

(๒) กรณีสญูไป หรอืไม่สามารถแกไ้ขซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิไดใ้หช้ดใชเ้ป็น
พัสดุประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกนั โดยมีสภาพ
เทยีบเท่าพสัดุที3ไดช้าํรุดเสื3อมไป หรอืสญูไป หรอืชดใชเ้ป็นเงนิตามที3สถาบนักาํหนด 

กรณีชดใชเ้ป็นเงนิ ถ้าผูร้บัผดิไม่สามารถชดใชไ้ดภ้ายใน ๓๐ วนันับแต่ไดร้บัแจง้
ใหช้ดใช ้ผูร้บัผดิจะขอผ่อนผนัใหช้าํระเป็นรายเดอืนได ้แต่จะตอ้งชดใชใ้หเ้สรจ็สิ:นภายใน
เวลาไม่เกิน ๑ ปี หรือภายในเวลาที3สถาบันกําหนดโดยจะต้องทําหนังสือขออนุมัต ิ
ต่อสถาบนัก่อน 

ในกรณีขอผ่อนผัน ให้ผู้ ร ับผิดทําหนังสือรับสภาพหนี:  พร้อมทั :งเสนอ
หลกัประกนัที3เหมาะสมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

 

สว่นที3 ๓ 

การจาํหน่าย 

   
 

ขอ้ ๙๑  การจาํหน่ายพสัดุที3หมดความจําเป็นหรอืหากใชป้ฏบิตังิานของสถาบนั
ต่อไปจะสิ:นเปลอืงค่าใช้จ่ายมาก ไม่คุ้มค่า ใหพ้นักงานพสัดุหรอืผู้ที3ใชพ้สัดุนั :น ๆ เสนอ
รายงานต่อสถาบนัเพื3อพจิารณาสั 3งใหด้าํเนินการตามวธิกีารอย่างหนึ3งอย่างใด ดงัต่อไปนี: 

(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายตามวธิทีี3กําหนดเกี3ยวกบัการซื:อหรอืการจา้งมาใช้
โดยอนุโลม 

(๒) แลกเปลี3ยน ใหด้าํเนินการตามวธิกีารแลกเปลี3ยนที3กาํหนดไวใ้นระเบยีบนี: 
(๓) โอนและหรอืบรจิาคให้แก่หน่วยงานราชการ หรือองค์การสาธารณกุศล  

ที3คณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ  ทั :งนี: ใหม้หีลกัฐานการสง่มอบและรบัมอบไวเ้ป็นหลกัฐาน
ต่อกนัดว้ย 

(๔) การแปรสภาพหรอืทาํลาย 

 

ขอ้ ๙๒  เงนิที3ไดจ้ากการดาํเนินการขอ้ ๙๑ ใหนํ้าสง่เป็นเงนิรายไดข้องสถาบนั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๒

สว่นที3 ๔ 

การจาํหน่ายเป็นสญู 

   
 

ข้อ ๙๓  ในกรณีที3พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้ร ับผิดหรือมีตัวผู้ร ับผิด 
แต่ไม่สามารถชดใชต้ามขอ้ ๙๐ ใหส้ถาบนัจาํหน่ายพสัดุนั :นเป็นสญู โดยใหผู้อ้าํนวยการ
เป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ

 

สว่นที3 ๕ 

การลงจ่ายจากทะเบยีน 

   
 

ข้อ ๙๔  เมื3อได้ดําเนินการจําหน่ายแล้วให้พนักงานพัสดุลงจ่ายพัสดุนั :น 
จากทะเบยีนทนัท ี

 

หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๙๕  การพสัดุที3อยู่ระหว่างการดําเนินการและยงัไม่แลว้เสรจ็ในวนัที3ระเบยีบนี:
ใชบ้งัคบั ใหด้าํเนินการต่อไปตามระเบยีบที3ใชบ้งัคบัอยู่เดมิ จนกว่าจะดําเนินการแลว้เสรจ็ 
หรอืจนกว่าจะสามารถดาํเนินการตามระเบยีบนี:ได ้

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ประยรู  เชี3ยววฒันา 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๓

ระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที3 ๒ (แก้ไขเพิ3มเติม)  
พ.ศ. ๒๕๔๕๖๖ 

 

ระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3  ๓  
(แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๙๖๗ 

 

ระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3  ๔  
(แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๘ 

 

ระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3  ๕  
(แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๕๒๖๙ 

                                                                                 
๖๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที3 ๑๐๓ ง/หน้า ๑๗๙/๒๔ ธนัวาคม ๒๕๔๕ 
๖๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพเิศษ ๑๐๔ ง/หน้า ๕/๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
๖๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพเิศษ ๑๕๔ ง/หน้า ๑/๑๗ กนัยายน ๒๕๕๑ 
๖๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๑๖๐ ง/หน้า ๑๑/๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๔

ระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ

ว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ. ๒๕๔๔๗๐ 

   
 

เพื3อใหส้ถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาตสิามารถปฏบิตัหิน้าที3เพื3อใหเ้กดิผลดแีก่องคก์ร
โดยรวมและสามารถทาํงานไดด้ ีมปีระสทิธผิลยิ3งขึ:น โดยร่วมมอืกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื3อสรา้งความน่าเชื3อถอืใหเ้กดิแก่สาธารณชน 

 

ฉะนั :น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๒) มาตรา ๑๔ (๘) และ (๑๕)  
แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการ 
มาตรวทิยาแห่งชาตจิงึเหน็ควรออกระเบยีบว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี:เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 

ขอ้ ๒  ในระเบยีบนี: 
“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“คณ ะกรรมการ” หมายความว่า  คณ ะกรรมการตรวจสอบที3 แ ต่ งตั :ง 
โดยคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ ที3มิใช่เป็นพนักงานของสถาบนั เพื3อทําหน้าที3
อย่างอสิระ ที3จะให้การสนับสนุนและปฏิบตัิการในนามของคณะกรรมการมาตรวทิยา
แห่งชาต ิเพื3อกํากบัดูแลระบบการตรวจสอบภายใน เสนอแนะระบบการควบคุมภายใน 
ที3สถาบนัและคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติกําหนดให้มีขึ:น และประสานงานกบั
ผูส้อบบญัชขีองสถาบนั 

“ความเป็นอสิระ” หมายความว่า การที3คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบิตัิ
หน้าที3และแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเสรตีามภารกจิที3ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
มาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“ญาตสินิท” หมายความว่า บุคคลที3มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรส 
และโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย เช่น บดิา มารดา คู่สมรส บุตร พี3น้อง ลุง ป้า น้า อา 
รวมทั :งคู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 

 

                                                                                 
๗๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพเิศษ ๑๔ ง/หน้า ๑๐๐/๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๕

ขอ้ ๓  ใหค้ณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิแต่งตั :งบุคคลผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 
๓ คน เป็นคณะกรรมการ โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลต่อไปนี: 

(๑) ประธานกรรมการ ให้สมาชิกของกรรมการตรวจสอบเลือกสมาชกิ ๑ คน 
เพื3อทาํหน้าที3เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการอกี ๒ คน 

(๓) ให้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ  
ทั :งนี: เลขานุการคณะกรรมการไม่มสีทิธอิอกเสยีงในคณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๔  กรรมการตอ้งมคุีณสมบตั ิดงัต่อไปนี: 
(๑) เป็นผูม้คีวามอสิระในการปฏบิตังิาน 

(๒) ไม่เป็นผู้ที3มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
ทั :งในดา้นการเงนิและการบรหิารของสถาบนั เวน้แต่คณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ
ไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบแล้ว เหน็ว่าความสมัพนัธน์ั :นจะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิ
หน้าที3และการใหค้วามเหน็ที3เป็นอสิระของกรรมการ 

(๓)๗๑ ไม่เป็นผูท้ี3เกี3ยวขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารสถาบนั 

(๔)๗๒ ไม่เป็นผู้ที3ได้รบัการแต่งตั :งขึ:นเป็นตัวแทนเพื3อรกัษาผลประโยชน์ของ
ผูบ้รหิารสถาบนั 

(๕) ควรมคีวามรูค้วามสามารถดงันี: 
(๕.๑) เป็นผู้ที3มีความรู้และประสบการณ์ในงานมาตรวิทยาเป็นอย่างด ี

รวมทั :งมคีวามเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมองคก์รของสถาบนัเป็นอย่างด ีหรอื 

(๕.๒) เป็นผู้มีความรู้เกี3ยวกบัระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างดี หรือ 
เป็นผูเ้ชี3ยวชาญดา้นการตรวจสอบ หรอื 

(๕.๓) เป็นผูท้ี3ไดร้บัความเชื3อถอืและยอมรบัโดยทั 3วไป 

 

ขอ้ ๕  ใหก้รรมการมวีาระดาํรงตําแหน่ง ๒ ปี แต่อาจไดร้บัการแต่งตั :งใหม่อกีกไ็ด ้
แต่ทั :งนี:ตอ้งไม่เกนิ ๒ สมยัตดิต่อกนั 

ในกรณีที3กรรมการตามขอ้ ๓ พ้นตําแหน่งก่อนวาระและไดม้กีารแต่งตั :งผูด้ํารง
ตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที3ได้รบัการแต่งตั :งอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที3เหลอือยู่ของ 
                                                                                 

๗๑ ข้อ ๔ (๓) แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัที3 ๒ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๗๒ ข้อ ๔ (๔) แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัที3 ๒ (แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๖

ผูซ้ึ3งตนแทน ในกรณีที3วาระการดํารงตําแหน่งเหลอือยู่ไม่ถงึ ๖๐ วนั จะไม่แต่งตั :งกรรมการ
ขึ:นแทนกไ็ด ้

ในกรณีที3กรรมการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ใหด้าํเนินการแต่งตั :งกรรมการขึ:น
ภายใน ๖๐ วนั ในระหว่างที3ยงัมไิดม้คีาํสั 3งแต่งตั :งกรรมการขึ:นใหม่ใหก้รรมการซึ3งพน้จาก
ตําแหน่งปฏบิตัหิน้าที3ต่อไปจนกว่าจะไดแ้ต่งตั :งกรรมการขึ:นใหม่แลว้ 

 

ขอ้ ๖  กรรมการจะพน้จากตําแหน่งเมื3อ 

(๑) ครบวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
มาตรวทิยาแห่งชาตมิมีตใิหอ้อก 

(๕) คณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาตถิอดถอน 

(๖) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๗) ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที3สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิด 
ที3ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 

ข้อ ๗  ก่อนที3คณะกรรมการจะปฏิบัติงาน ต้องจัดทําแถลงการณ์ภารกิจ 
ของคณะกรรมการเสนอคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาตเิพื3อทราบ 

แถลงการณ์ภารกจิอย่างน้อยควรประกอบดว้ยเรื3อง ดงัต่อไปนี: 
(๑) บทบาท อาํนาจ หน้าที3และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

(๒) กาํหนดการประชุม 

(๓) อื3น ๆ 

 

ขอ้ ๘  ใหค้ณะกรรมการได้รบัค่าตอบแทน โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดอืนเท่ากบั
เบี:ยประชุมของคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ โดยให้ประธานคณะกรรมการไดร้บั
ค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการในอตัรารอ้ยละ ๒๕ ของค่าตอบแทนดงักล่าว 

 

ขอ้ ๙  คณะกรรมการมขีอบเขตหน้าที3และความรบัผดิชอบในการกํากบัดูแล
กจิกรรม ดงัต่อไปนี: 

(๑) ปรบัปรุงแกไ้ขแถลงการณ์ภารกจิของคณะกรรมการในแต่ละปี 

(๒) พจิารณาขอบเขตและแผนงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

(๓) สอบทานร่วมกบัหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในเรื3องที3เกี3ยวกับ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๗ 

การตรวจสอบ เพื3อให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน 
โดยใชท้รพัยากรในการตรวจสอบอย่างมปีระสทิธภิาพมากที3สดุ 

(๔) พิจารณาและสอบทานประเด็นสําคัญที3ตรวจพบ และข้อเสนอแนะจาก 
การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีตลอดจนความเหน็ของผูบ้รหิาร 

(๕) พิจารณาและสอบทานร่วมกบัผู้บรหิารและหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเกี3ยวกบั 

- แถลงการณ์ภารกจิของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

- แผนแม่บทของการตรวจสอบ 

- งบประมาณและบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

- ประเดน็หรอืปัญหาสาํคญัที3ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ 

- การปฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

(๖) พิจารณาและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
ความปลอดภยัของระบบงานคอมพวิเตอร ์

(๗) ใหก้ารยนืยนัและความมั 3นใจในความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(๘) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

(๙) เป็นช่องทางในการประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัช ี
ผูบ้รหิารและคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

(๑๐) ใหค้าํปรกึษาแนะนํากบัผูต้รวจสอบภายใน 

(๑๑)๗๓ พจิารณาเสนอความเหน็ในการแต่งตั :ง ใหอ้อก หรอืปลดออกของตําแหน่ง 
ผูต้รวจสอบภายใน แลว้นําเสนอคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาตเิพื3อพจิารณาอนุมตั ิ

(๑๒) ตรวจสอบและสอบทานงานอื3นตามที3คณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ
มอบหมาย 

(๑๓)๗๔ สอบทานความถูกต้อง และเชื3อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
สถาบนั 

เพื3 อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการอาจขอข้อมูลเอกสารจากสถาบนัได้ และ/หรอื ขอให้ผู้บรหิาร พนักงาน 
ลกูจา้ง ของสถาบนัเขา้ร่วมประชุมเพื3อใหข้อ้มลูตามความจาํเป็น 

                                                                                 
๗๓ ข้อ ๙ (๑๑) แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัที3 ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗๔ ขอ้ ๙ (๑๓) เพิ3มโดยระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (ฉบบัที3 ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๘

ข้อ  ๑๐ ๗๕  คณ ะกรรมการควรรายงานผลการปฏิบัติงานตามห น้าที3 
ความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติอย่างน้อยปีละ ๒ ครั :ง พรอ้มทั :ง
สรุปรายงานผลการปฏบิตัิงานการกํากบัดูแลกจิการโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปี
ของสถาบนั ซึ3งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอ้ ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ3งหนึ3งของจํานวนกรรมการทั :งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ 
ในที3ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที3ได ้ใหก้รรมการซึ3งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ3ง
เป็นประธานในที3ประชุม 

การวนิิจฉยัชี:ขาดของที3ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ3งให้มีเสียงหนึ3งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ใหป้ระธานในที3ประชุมออกเสยีงเพิ3มขึ:นอกีเสยีงหนึ3งเป็นเสยีงชี:ขาด 

 

ขอ้ ๑๒  ให้ประธานกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติเป็นผู้รกัษาตามระเบียบนี:  
ในกรณีที3มปัีญหาเกดิขึ:นในการดําเนินการตามระเบยีบนี: ใหค้ณะกรรมการมาตรวทิยา
แห่งชาตเิป็นผูว้นิิจฉยัชี:ขาด คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาตใิหถ้อืเป็นที3สดุ 

 

ข้อ ๑๓  ระเบียบนี:ให้ใช้บงัคบัได้นับตั :งแต่วนัที3 ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อาทติย ์ อุไรรตัน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละสิ3งแวดลอ้ม 

ประธานกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

                                                                                 
๗๕ ข้อ  ๑๐ แก้ไขเพิ3ม เติมโดยระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่ งชาติ ว่าด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัที3 ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๙

ระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัที3 ๒ 
(แกไ้ขเพิ3มเตมิ) พ.ศ. ๒๕๔๕๗๖ 

 

ข้อ ๓  ระเบียบนี:ไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงการใดซึ3งได้ดําเนินการไปแล้ว 
โดยชอบดว้ยระเบยีบที3ใชอ้ยู่ก่อนวนัที3ระเบยีบนี:มผีลใชบ้งัคบั 

 

ระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัที3 ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๘๗๗ 

                                                                                 
๗๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพเิศษ ๒๗ ง/หน้า ๑๑๘/๒๒ มนีาคม ๒๕๔๕ 
๗๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที3 ๕๔ ง/หน้า ๘๑/๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๙๐ 

ระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ

ว่าดว้ยการใชจ้่ายเงนิกองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

เพื3 อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื3 อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เป็นไป 
ด้วยความเรยีบร้อยสอดคล้องกบัการพฒันาระบบมาตรวิทยา อาศยัอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๕ (๓) ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ และที3แกไ้ขเพิ3มเติมโดยพระราชบญัญตัพิฒันาระบบมาตรวทิยา
แห่งชาต ิ(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิจงึกาํหนดระเบยีบ
ว่าดว้ยการใชจ้่ายเงนิกองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยาไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี:เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาติ ว่าด้วย
การใชจ้่ายเงนิกองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ขอ้ ๒๗๘  ระเบยีบนี:ใหใ้ชบ้งัคบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก “ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการ 
ใชจ้่ายเงนิกองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา พ.ศ. ๒๕๔๓” และใหใ้ชร้ะเบยีบนี:แทน 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี: 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการกํากบัดูแลกองทุนเพื3อการ
พฒันาระบบมาตรวทิยามาตรวทิยาที3คณะกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาตแิต่งตั :งขึ:น 

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 

“กรณีฉุกเฉิน” หมายความว่า ปัจจุบนัทนัด่วนและตอ้งรบีดาํเนินการโดยฉบัพลนั 

“กรณีที3มีความจําเป็นเร่งด่วน” หมายความว่า ต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว 
โดยทนัท ีซึ3งหากไม่ดาํเนินการแลว้จะเกดิความเสยีหาย 

                                                                                 

๗๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๗๖ ง/หน้า ๗/๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๙๑

ขอ้ ๕  ใหม้คีณะอนุกรรมการกาํกบัดแูลกองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา 
โดยใหม้อีาํนาจหน้าที3ดงันี: 

(๑) พจิารณากลั 3นกรองกจิกรรมอนัเกี3ยวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิกองทุนเพื3อการ
พฒันาระบบมาตรวทิยา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการดงันี: 

(ก) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ที3 เกี3ยวข้องกับ 
การใชจ้่ายเงนิกองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา 

(ข) แผนการเงนิและงบประมาณประจาํปีของสถาบนั 

(ค) คําขอใช้จ่ายเงนิกองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา ที3จะต้องใชจ้่าย
นอกเหนือจากแผนการเงนิและงบประมาณประจาํปีหรอืวงเงนิที3ไดร้บัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

(ง) รายงานความก้าวหน้า รายงานสถานะการเงนิ และสรุปผลการใช้จ่าย
เงนิกองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยาของสถาบนั 

(๒) กํากบัดแูลการใชจ้่ายเงนิกองทุนเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยาใหเ้ป็นไป
ตามระเบ ียบคณะกรรมการมาตรว ิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการใช ้จ่ายเง ินกองทุน 
เพื3อการพฒันาระบบมาตรวิทยา 

(๓) ปฏบิตัอิื3นใดตามที3คณะกรรมการมอบหมาย 

 

ขอ้ ๖  ใหใ้ชจ้่ายเงนิกองทุนไดเ้ฉพาะเพื3อกจิการ ดงัต่อไปนี: 
(๑) รายจ่ายเพื3อการดาํเนินงานและสนบัสนุนการพฒันาระบบมาตรวทิยา 

(ก) เงนิสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาดา้นมาตรวทิยา 

(ข) เงนิสนับสนุนการพฒันาโครงสรา้งพื:นฐานดา้นมาตรวทิยาของประเทศ 
รวมทั :งการพฒันากาํลงัคนทั :งในภาครฐัและเอกชน 

(ค) ค่าใชจ้่ายในการบรหิารการวจิยัและพฒันางานดา้นมาตรวทิยา รวมทั :ง
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล การเผยแพร่ผลงานวิจัย  และการส่งเสริม 
การนําผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

(๒) ค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทุน 

(๓) รายจ่ายเพื3อการดาํเนินงานของสถาบนั 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
ใชส้อยและวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื3น ค่าใชจ้่ายเกี3ยวกบั
กจิการอื3นดา้นการบรหิารงานบุคคลและค่าใชจ้่ายอื3น ๆ ที3เกี3ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

(ข) ค่าใช้จ่ายเพื3อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื3องมือวิทยาศาสตร ์ 
ค่าที3ดนิและสิ3งก่อสรา้ง 
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(๔) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
กรรมการและอนุกรรมการ ตลอดจนเงนิเบี:ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื3นของบุคคล
ดงักล่าว 

 

ขอ้ ๗  ใหส้ถาบนัของบประมาณเป็นเงนิสาํรองสาํหรบักรณีฉุกเฉินหรอืกรณีที3มี
ความจําเป็นเร่งด่วน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ ของงบประมาณประจําปี ต่อคณะกรรมการ 
เพื3อนําไปใช้จ่ายในกรณีที3จะต้องรีบดําเนินการเพื3อมิให้เกิดความเสยีหายแก่สถาบัน  
และให้ผู้อํานวยการอนุมัติการใช้จ่ายเงินกรณี ฉุกเฉินได้ครั :งละไม่ เกิน ๑ ล้านบาท  
แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบโดยเรว็ 

การใช้จ่ายเงินกรณี ฉุกเฉินหรือกรณีที3มีความจําเป็นเร่งด่วน ครั :งละ 
เกนิกว่า ๑ ลา้นบาทจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการก่อน 

 

ข้อ ๘  เงินและทรพัย์สนิที3มีผู้มอบให้กองทุน ให้ใช้จ่ายได้ตามวตัถุประสงค ์
ของผูใ้หเ้ท่าที3ไม่ขดักบัวตัถุประสงคข์องกองทุน 

ในกรณีที3ผู้ให้มิได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื3อการหนึ3 งการใดโดยเฉพาะ  
ใหส้ถาบนันําไปใชจ้่ายไดต้ามวตัถุประสงคข์องกองทุน 

 

ขอ้ ๙  การใชจ้่ายเงนิ การก่อหนี:ผูกพนั และการเบกิจ่ายเงนิกองทุน ใหใ้ชจ้่าย
ตามวตัถุประสงคท์ี3กาํหนดไวใ้นขอ้ ๖ 

 

ขอ้ ๑๐  การดาํเนินการเกี3ยวกบัการพสัดุ ใหด้าํเนินการตามระเบยีบของสถาบนั 
กรณีนอกเหนือ ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๑  บรรดาประกาศ คําสั 3ง ระเบียบ ข้อบังคับที3ออกตามระเบียบ
คณะกรรมการมาตรวทิยาแหง่ชาต ิว่าดว้ยการใชจ้่ายเงนิเพื3อการพฒันาระบบมาตรวทิยา 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ที3ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที3ระเบยีบนี:ใชบ้งัคบั ให้ยงัคงใชบ้งัคบัได้ต่อไป
จนกว่าจะมปีระกาศ คาํสั 3ง ระเบยีบและขอ้บงัคบัตามระเบยีบฉบบันี: 

 

ขอ้ ๑๒  ใหป้ระธานกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาตเิป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี: 
 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อรรชกา  สบีุญเรอืง 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ประธานกรรมการมาตรวทิยาแห่งชาต ิ
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พระราชบญัญตั ิ

สตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที3 ๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที3 ๗๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที3เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ:นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี: 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี: เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัตว์เพื3องานทาง
วทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี:ให้ใช้บงัคบัเมื3อพ้นกําหนดหนึ3งร้อยแปดสบิวนั 
นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๒๒ (๔) ให้ใช้บงัคบั
ตั :งแต่วนัที3 ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ: 
“สตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า สตัว์ที3มีการเลี:ยงหรือมีการ

นํามาใชเ้พื3องานทางวทิยาศาสตร ์ตามชนิดและประเภทที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

“สตัว”์ หมายความว่า 

(๑) สิ3งมชีวีติในอาณาจกัรสตัวท์ี3มกีระดกูสนัหลงัซึ3งไม่ใช่มนุษย ์

(๒) ตวัอ่อนของสิ3งมชีวีติตาม (๑) ที3เกดิขึ:นหลงัจากไขไ่ดร้บัการผสมกบัเชื:ออสจุิ
จนผ่านระยะเวลาที3มกีารเจรญิเตบิโตจนถงึครึ3งหนึ3งของระยะเวลาการตั :งทอ้งหรอืการฟักตวั
ของไข ่แลว้แต่ชนิดของสตัว ์

                                                                                 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที3 ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๓ มนีาคม ๒๕๕๘ 
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(๓) เซลล์ของสิ3งมีชวีิตตาม (๑) ซึ3งไม่ใช่เซลล์สบืพันธุ์ ที3สามารถพัฒนาเพิ3ม
จาํนวนขึ:นเป็นตวัอ่อนหรอืเป็นสว่นหนึ3งส่วนใดของอวยัวะต่อไปได ้โดยไม่มกีารเปลี3ยนแปลง
รหสัพนัธุกรรมไปจากเดมิ 

(๔) สิ3งมชีวีติอื3นที3มขีอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ว่ามปีระสาทรบัรู้ถึงความเจบ็ปวด
ตามที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

“งานทางวทิยาศาสตร”์ หมายความว่า งานวจิยั งานทดสอบ งานผลติชวีวตัถุ งาน
สอน งานทดลอง การดดัแปลงพนัธุกรรม การโคลนนิ3ง และการทําเซลล์ต้นกําเนิด ที3มี
การดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ แต่ไม่หมายความรวมถึงงานที3มีการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื3 องานทางวิทยาศาสตร์ตามที3กําหนดในกฎกระทรวงโดย
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 

“การดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร”์ หมายความว่า การนําสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตรม์าเลี:ยง ใช ้ผลติ หรอืกระทาํการใด ๆ เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“ผลติสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร”์ หมายความว่า การกระทาํเพื3อเพิ3มจํานวน
สตัว์ด้วยวิธีผสมพันธุ์สตัว์ สืบสายพันธุ์สตัว์ หรอืเพาะขยายพันธุ์สตัว์ เพื3อให้บริการ 
หรอืใชใ้นงานทางวทิยาศาสตร ์

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตใชห้รอืผลติสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์
แลว้แต่กรณี 

“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์

“สถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ3งปลูกสรา้ง หรอืสถานที3อื3นใดที3มี
การดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์และใหห้มายความรวมถงึพื:นที3โดยรอบ
ของอาคาร หรอืสิ3งปลกูสรา้งที3มกีารดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรด์ว้ย 

“ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมดแูลสถานที3ดาํเนินการ ดงัต่อไปนี: 

(๑) ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้าหน่วยงานซึ3งมอีาํนาจปกครองสถานที3ดาํเนินการ
ในกรณีสถานที3ดาํเนินการเป็นของหน่วยงานของรฐั 

(๒) อธกิารบด ีผู้อํานวยการ หรอืผู้ซึ3งมีตําแหน่งเทียบเท่าที3เรยีกชื3ออย่างอื3น 
ในกรณีสถานที3ดาํเนินการเป็นสถานศกึษา 

(๓) เจา้ของหรอืผูค้รอบครอง ในกรณีสถานที3ดาํเนินการเป็นของเอกชนซึ3งไม่ใช่
สถานศกึษา 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน 
หรอืหน่วยงานอื3นของรฐั แต่ไม่หมายความรวมถงึสถานศกึษาของรฐั 
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“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาต ิ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการ
ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณการ
ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการดําเนินการ 
ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“ผูอ้นุญาต” หมายความว่า เลขาธกิารหรอืผูซ้ึ3งเลขาธกิารมอบหมาย 

“พนักงานเจ้าหน้าที3” หมายความว่า ผู้ซึ3งรฐัมนตรีแต่งตั :งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันีิ: 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ: 
 

มาตรา ๔  ให้นายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญัตินี: และให้มีอํานาจ
แต่งตั :งพนักงานเจ้าหน้าที3 กบัออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราท้าย
พระราชบัญญัตินี: ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื3น รวมทั :งออกประกาศ 
เพื3อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันีิ: 

กฎกระทรวงและประกาศนั :น เมื3อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

   
 

มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ3งเรียกว่า “คณะกรรมการกํากับและ
สง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร”์ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการซึ3งกรรมการตาม (๒) และ (๓) เลอืกกนัเอง 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบคน ได้แก่ อธิบดีกรมประมง อธิบด ี
กรมปศุสตัว์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร อธบิด ี
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๙๖

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ และเลขาธกิารสตัวแพทยสภา 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจํานวนไม่น้อยกว่าสบิสองคน แต่ไม่เกนิสบิสี3คน ซึ3ง
รฐัมนตรแีต่งตั :งจาก 

(ก) บุคคลซึ3งมีความรู้และประสบการณ์ที3เกี3ยวข้องกบัการดําเนินการต่อ
สตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์จาํนวนไม่เกนิสามคน 

(ข ) ผู้ แทนสถาบันอุดมศึกษาที3 มีการจัดการการศึกษาในสาขาวิชา 
สัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที3ม ี
การใชส้ตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรจ์าํนวนหา้คน 

(ค) ผู้แทนจากภาคเอกชนที3มีการใช้สตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จํานวน
สามคน 

(ง) ผูแ้ทนจากสมาคม มูลนิธ ิหรอืองคก์ารเอกชนที3ดาํเนินงานหรอืกจิกรรม
เกี3ยวกบัการคุม้ครองสวสัดภิาพสตัว ์จาํนวนสามคน 

ใหผู้อ้าํนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหเ้ลขาธกิารแต่งตั :งเจา้หน้าที3
ของสถาบนัเป็นผูช้่วยเลขานุการไดไ้ม่เกนิสองคน 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไขในการแต่งตั :งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) 
ใหเ้ป็นไปตามที3รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 

 

มาตรา ๖  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีที3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที3
รฐัมนตรแีต่งตั :งกรรมการเพิ3มขึ:นในระหว่างที3กรรมการซึ3งแต่งตั :งไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ใน
ตําแหน่ง ให้ผูไ้ด้รบัแต่งตั :งแทนตําแหน่งที3ว่างหรอืเป็นกรรมการเพิ3มขึ:นอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากบัวาระที3เหลอือยู่ของกรรมการซึ3งไดแ้ต่งตั :งไวแ้ลว้ 

เมื3อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ3ง หากยังมิได้มีการแต่งตั :งกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒขิึ:นใหม่ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ3งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั :นอยู่ในตําแหน่ง
เพื3อดาํเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ3งไดร้บัแต่งตั :งใหม่เขา้รบัหน้าที3 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ3งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตั :งอกีได้ แต่
จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

ในกรณีที3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการทั :งหมดเท่าที3มอียู่จนกว่าจะมกีารแต่งตั :งกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทน
ตําแหน่งที3ว่าง 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๙๗ 

มาตรา ๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้น
จากตําแหน่งเมื3อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) รฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที3 มคีวามประพฤติเสื3อมเสยีหรอื
หย่อนความสามารถ 

(๖) ไดร้บัโทษโดยคาํพพิากษาถงึที3สุดใหจ้ําคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิ
ที3ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 

มาตรา ๘  คณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) กําหนดนโยบายในการกํากบัดูแลและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์เพื3อ

งานทางวทิยาศาสตรใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานอนัเป็นที3ยอมรบัในระดบัสากล 

(๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี3ยวกับการออกกฎกระทรวง  
หรอืประกาศ เพื3อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี: 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานของสถานที3ดําเนินการตาม
พระราชบญัญตันีิ: 

(๔) กาํหนดจรรยาบรรณการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

(๕) กําหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี3ยวกบันโยบาย
แผนการดําเนินงานเกี3ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตรเ์พื3อใหห้น่วยงานที3เกี3ยวขอ้งทุกภาคส่วน และประชาชนทั 3วไปมคีวามเขา้ใจ
และมสีว่นร่วมในการพฒันาและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

(๖) ตคีวามและวนิิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที3เกดิขึ:นจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิ
นี: รวมทั :งวางแนวปฏบิตัแิก่หน่วยงานของรฐัและสถานศกึษาของรฐัในการปฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตันีิ: 

(๗) พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสั 3งของผูอ้นุญาตและคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตามพระราชบญัญตันีิ: 

(๘) พิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์
ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๑ 

(๙) แต่งตั :งผู้เชี3ยวชาญการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์เพื3อ
ปฏบิตักิารตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม 
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 ๒๙๘

(๑๐) จดัทาํรายงานสรุปผลและขอ้เสนอแนะเกี3ยวกบัการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3อ
งานทางวทิยาศาสตรต์ามพระราชบญัญตันีิ:เสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๑๑) ปฏบิตัิการอื3นใดตามที3พระราชบญัญัตินี:หรอืกฎหมายอื3นกําหนดให้เป็น
อาํนาจหน้าที3ของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ3ง
หนึ3งของจาํนวนกรรมการทั :งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที3ได ้ใหก้รรมการที3มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ3งเป็นประธานในที3ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที3 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื3องที3คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั :น
แจง้ใหท้ี3ประชุมทราบ และใหท้ี3ประชุมพจิารณาว่ากรรมการผูน้ั :นสมควรจะอยู่ในที3ประชุม
และจะมมีตใินการประชุมเรื3องนั :นไดห้รอืไม่ตามระเบยีบที3คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี:ขาดของที3ประชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ3งใหม้เีสยีง
หนึ3งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที3ประชุมออกเสยีงเพิ3มขึ:นอีก
เสยีงหนึ3งเป็นเสยีงชี:ขาด 

 

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมอีาํนาจแต่งตั :งคณะอนุกรรมการ เพื3อพจิารณาหรอื
ปฏบิตักิารตามที3คณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํ้ามาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหน้าที3ตามพระราชบัญญัตินี:  คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอาจเชญิบุคคลใดมาใหข้อ้เทจ็จรงิ ความเหน็ หรอืคําแนะนําทางวชิาการ
ได้เมื3อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื3อให้ได้มาซึ3งข้อเท็จจริง 
เพื3อตรวจสอบการดาํเนินการหรอืกจิกรรมใด ๆ ที3อาจมผีลกระทบต่อสวสัดภิาพของสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

 

มาตรา ๑๒  ให้จัดตั :งสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทาง
วทิยาศาสตรข์ึ:นในสาํนักงานมหีน้าที3ปฏบิตังิานเกี3ยวกบังานวชิาการและงานธุรการใหแ้ก่
คณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณ รวมทั :งมอีาํนาจหน้าที3 ดงัต่อไปนี: 

(๑) สาํรวจ ศกึษา และวเิคราะหท์างวชิาการดา้นต่าง ๆ เพื3อเป็นขอ้มูลพื:นฐาน
ในการกาํหนดเป้าหมาย นโยบาย และจดัทาํแผนงาน โครงการ และมาตรการต่าง ๆ เพื3อ
พฒันาการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์
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 ๒๙๙

(๒) พัฒนาและจัดทําระบบมาตรฐานการดําเนินการต่อสัตว์เพื3 องานทาง
วทิยาศาสตรท์ุกสาขาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานอนัเป็นที3ยอมรบัในระดบัสากล 

(๓) ส่งเสรมิ พฒันา และกาํกบัการดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์
และสถานที3ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที3กาํหนด 

(๔) จัดทําฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี3ยวกับนโยบาย แผนการ
ดําเนินงานเกี3ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3 องานทาง
วทิยาศาสตรแ์ละจรรยาบรรณ เพื3อให้หน่วยงานที3เกี3ยวขอ้งทุกภาคส่วน และประชาชน
ทั 3วไปมคีวามเขา้ใจและมสี่วนร่วมในการพฒันาและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์เพื3อ
งานทางวทิยาศาสตร ์และปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

(๕) ประสานงาน ใหค้วามร่วมมอื และใหค้าํปรกึษาแก่องคก์ารหรอืหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศในกจิการที3เกี3ยวกบัการพฒันามาตรฐานการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

(๖) สง่เสรมิและสนับสนุนการศกึษา เพื3อพฒันาเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและการ
ดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ รวมทั :งการจดัการฝึกอบรมเกี3ยวกบัการ
ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

(๗) จดัทํารายงานเกี3ยวกบัผลการดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์
ของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื3อนําเสนอคณะรฐัมนตร ี

(๘) ปฏบิตักิารอื3นตามที3กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันีิ:หรอืตามที3คณะกรรมการ
หรอืเลขาธกิารมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๓  ใหเ้ลขาธกิารแต่งตั :งผูอ้ํานวยการเป็นผู้บรหิารกจิการของสถาบนั
และปฏบิตัหิน้าที3ขึ:นตรงต่อเลขาธกิาร 

 

หมวด ๒ 

จรรยาบรรณการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

   
 

มาตรา ๑๔  ผู้ร ับ ใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามจรรยาบรรณที3
คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยประธานคนหนึ3ง 
และกรรมการอกีจาํนวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ3งคณะกรรมการแต่งตั :งจากบุคคลซึ3งมคีวามรู ้
ความเชี3ยวชาญ และประสบการณ์ที3เกี3ยวข้องกับการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทาง
วทิยาศาสตรเ์พื3อพจิารณาวนิิจฉยัการกระทาํผดิจรรยาบรรณ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๐๐

ใหผู้อ้าํนวยการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ใหก้รรมการจรรยาบรรณที3คณะกรรมการแต่งตั :งตามวรรคหนึ3ง มวีาระการดาํรง
ตําแหน่งสามปีและให้นําบทบญัญัติมาตรา ๖ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๗ และ
มาตรา ๙ มาใช้บงัคบัแก่การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณดว้ยโดยอนุโลม 

การแต่งตั :งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที3
คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที3มกีารกล่าวหาว่ามกีารไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ หรอืมี
เหตุอนัควรเชื3อได้ว่ามีการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และมอีาํนาจวนิิจฉยัชี:ขาดอย่างใดอย่างหนึ3ง ดงัต่อไปนี: 

(๑) ยกขอ้กล่าวหา ในกรณีที3เหน็ว่าผูถู้กกล่าวหาว่าไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
มไิดก้ระทาํผดิตามขอ้กล่าวหา 

(๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ3ง ดงัต่อไปนี: ในกรณีที3เหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณไดก้ระทาํผดิจรงิตามขอ้กล่าวหา 

(ก) ว่ากล่าวตกัเตอืน 

(ข) ภาคทณัฑ ์

(ค) พกัใชใ้บอนุญาตมกีาํหนดเวลาตามที3เหน็สมควร แต่ไม่เกนิสองปี 

(ง) เพกิถอนใบอนุญาต 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาวนิิจฉยัเกี3ยวกบั
การไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณตามวรรคหนึ3ง ใหเ้ป็นไปตามที3คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๗  ผูร้บัใบอนุญาตซึ3งถูกสั 3งพกัใชใ้บอนุญาตต้องหยุดการใชห้รอืผลติ
สตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรน์บัแต่วนัที3ไดร้บัคาํสั 3งพกัใชใ้บอนุญาต 

ผู้รบัใบอนุญาตซึ3งอยู่ในระหว่างถูกสั 3งพกัใช้ใบอนุญาต หากกระทําการฝ่าฝืน
ความในวรรคหนึ3ง ใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณสั 3งเพกิถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจแต่งตั :งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณเพื3อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ หรือเพื3อพิจารณาเสนอความเห็นเกี3ยวกบัการ
กระทาํผดิจรรยาบรรณตามที3คณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมายได ้

การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ใหนํ้ามาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๐๑

มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
มอีํานาจออกหนังสอืเรยีกผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการ ผูก้ํากบัดูแลสถานที3ดาํเนินการ 
ผูร้บัใบอนุญาต หรอืบุคคลซึ3งเกี3ยวขอ้งกบัการไม่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ มาให้ถ้อยคํา
หรอืส่งเอกสารหรอืหลกัฐานเพื3อประโยชน์แก่การพจิารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
หรอืคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

 

มาตรา ๒๐  ให้ผู้อํานวยการแจ้งคําสั 3งคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยงัผู้ถูก
กล่าวหาว่าไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที3มคีาํสั 3ง 

ให้ผู้ถูกกล่าวหามสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสบิวนันับแต่วนัที3
ไดร้บัหนงัสอืแจง้คาํสั 3งดงักล่าว 

ให้คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัที3ได้รบัอุทธรณ์ ถ้ามเีหตุจําเป็นไม่อาจพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ใหม้หีนังสอืแจง้ใหผู้้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลานั :น  ในการนี: ให้
ขยายระยะเวลาพจิารณาอุทธรณ์ไดอ้กีไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัที3ครบกาํหนดระยะเวลา
ดงักล่าว 

คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นที3สดุ 

 

หมวด ๓ 

การควบคุมการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

   
 

สว่นที3 ๑ 

สถานที3ดาํเนินการ 

   
 

มาตรา ๒๑  ผูใ้ดประสงคจ์ะสรา้งหรอืใชอ้าคาร สิ3งปลกูสรา้ง หรอืสถานที3ใดเป็น
สถานที3ดําเนินการต้องแจ้งต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื3อนไขที3
คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๒  สถานที3ดาํเนินการตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี: 
(๑) มีที3ตั :ง สภาพแวดล้อม และลกัษณะของสถานที3ที3เหมาะสมในการใช้เป็น

สถานที3ดาํเนินการตามที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

(๒) มเีครื3องมือ เครื3องใช้ และอุปกรณ์ที3จําเป็นประจําสถานที3ดําเนินการซึ3งมี
ลกัษณะและจาํนวนตามที3กาํหนดในกฎกระทรวง 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๐๒

(๓) มีป้ายชื3อสถานที3ดําเนินการ ป้ายชื3อของผู้กํากบัดูแลสถานที3ดําเนินการ 
และแผนผงัแสดงรายละเอยีดเกี3ยวกบัสถานที3ดําเนินการแสดงไวโ้ดยเปิดเผยและเหน็ไดง้่าย 
ณ สถานที3ดาํเนินการนั :น 

(๔) มีสตัวแพทย์ซึ3งได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์
ชั :นหนึ3งจากสตัวแพทยสภาและมปีระสบการณ์ทางด้านวทิยาศาสตร์สตัว์ทดลองตามที3
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา ประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ
อย่างน้อยหนึ3งคน 

(๕) มผีูก้ํากบัดูแลประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ โดยอาจเป็นบุคคลเดยีวกนักบั
บุคคลตาม (๔) กไ็ด ้

การออกกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒) อาจกาํหนดใหแ้ตกต่างกนัตามชนิดและ
ประเภทของสตัวก์ไ็ด ้

 

มาตรา ๒๓  ผู้รบัผิดชอบสถานที3ดําเนินการต้องจดัให้มีคณะกรรมการกํากบั
ดูแลเพื3อทําหน้าที3ในการพจิารณาอนุมตัิโครงการ และกํากบัดูแลการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ 

คุณสมบัติ จํานวนกรรมการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการกํากับดูแลการ
ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรต์ามวรรคหนึ3ง ใหเ้ป็นไปตามที3คณะกรรมการ
กาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลตามวรรคหนึ3งจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ
ต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ เสนอให้เลขาธิการทราบเป็นประจําทุกหกเดอืนโดย
ผ่านผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการนั :นตามแบบที3เลขาธกิารกาํหนด 

 

มาตรา ๒๔  ผูก้ํากบัดูแลสถานที3ดําเนินการมหีน้าที3กํากบัดูแลให้ผูด้ําเนินการ
ต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ รวมทั :งมีหน้าที3 
ดงัต่อไปนี: 

(๑) ควบคุมดูแลมใิห้มีการใช้สตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์เกนิกว่าชนิดและ
จาํนวนที3ระบุไวใ้นโครงการที3ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการกํากบัดูแลหรอืตามที3ไดแ้จง้
ไวต้ามมาตรา ๓๑ 

(๒) ดูแลสถานที3ดําเนินการให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะที3
เหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานที3ดําเนินการตามที3กําหนดในกฎกระทรวงที3ออกตามความใน
มาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๐๓

(๓) จดัทาํสถติกิารใชส้ตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์และเสนอต่อเลขาธกิารโดย
ผ่านคณะกรรมการกาํกบัดแูลและผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการ ตามแบบและระยะเวลา
ที3เลขาธกิารกาํหนด 

(๔) ปฏบิตักิารอื3นตามที3ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการมอบหมาย 

 

มาตรา ๒๕  ผู้รบัผดิชอบสถานที3ดําเนินการต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้เลขาธกิาร
ทราบก่อนการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี: 

(๑) การเปลี3ยนแปลงวตัถุประสงคข์องการดําเนินการของสถานที3ดําเนินการให้
แตกต่างไปจากที3ไดแ้จง้ไว ้

(๒) การดดัแปลงหรอืต่อเตมิสถานที3ดําเนินการ หรอืก่อสรา้งอาคารหรอืสิ3งปลูก
สรา้งเพื3อใชเ้ป็นสถานที3ดาํเนินการขึ:นใหม่ 

(๓) การเปลี3ยนแปลงหรอืเพิ3มเตมิชนิดของสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรต์ามที3
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการกาํกบัดแูลหรอืตามที3ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๑ 

(๔) การเปลี3ยนผู้กํากับดูแลสถานที3ดําเนินการหรือสตัวแพทย์ประจําสถานที3
ดาํเนินการ 

(๕) การเปลี3ยนชื3อสถานที3ดาํเนินการ 

(๖) การยา้ยสถานที3ดาํเนินการ เวน้แต่กรณีเหตุสดุวสิยั 

(๗) การเลกิใชอ้าคาร สิ3งปลกูสรา้ง หรอืสถานที3ใดเป็นสถานที3ดาํเนินการ 

หลกัเกณฑ์ วธิีการ และระยะเวลาในการแจ้งตามวรรคหนึ3ง ให้เป็นไปตามที3
คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๖  ก่อนเลิกใช้อาคาร สิ3งปลูกสร้าง หรือสถานที3ใดเป็นสถานที3
ดําเนินการ ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการต้องปฏิบัติการต่อสัตว์เพื3 องานทาง
วทิยาศาสตรต์ามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขที3คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา 

การออกประกาศตามวรรคหนึ3ง อาจกําหนดให้แตกต่างกันตามชนิดและ
ประเภทของสตัวก์ไ็ด ้

ในกรณีที3ผู้รบัผดิชอบสถานที3ดําเนินการไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื3อนไขที3คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ3ง ให้เลขาธกิารมอีํานาจสั 3งใหผู้้รบัผดิชอบ
สถานที3ดําเนินการปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื3อนไขที3
คณะกรรมการกาํหนดไวไ้ด ้
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 ๓๐๔ 

สว่นที3 ๒ 

การดาํเนินการต่อสตัวแ์ละซากของสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

   
 

มาตรา ๒๗  ผูใ้ดจะใชห้รอืผลติสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์ไม่ว่าในหรอืนอก
สถานที3ดาํเนินการตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต 

คุณสมบตัิของผู้ขอรบัใบอนุญาต การขอรบัใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ3งไม่ใชบ้งัคบัแก่บุคคล ดงัต่อไปนี: 
(๑) นักเรยีน นิสติ นักศึกษา หรอืผู้รบัการฝึกอบรมเกี3ยวกบัการเลี:ยง การใช้

หรอืการผลติสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตรต์ามหลกัสูตรที3สถานศกึษาหรอืหน่วยงานที3
จดัการฝึกอบรมกาํหนด 

(๒) ผูช้่วยผูใ้ชห้รอืผูผ้ลติสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรซ์ึ3งดาํเนินการภายใตก้าร
ควบคุมของผูร้บัใบอนุญาต 

 

มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ใหม้อีายุสี3ปีนบัแต่วนัที3ออกใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื3อนไขที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที3ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุดในสาระสาํคญั 
ใหผู้้รบัใบอนุญาตแจง้ต่อผูอ้นุญาต และขอรบัใบแทนใบอนุญาตภายในสบิห้าวนันับแต่
วนัที3ไดท้ราบถงึกรณีดงักล่าว 

 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที3ผูอ้นุญาตมคีาํสั 3งไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ไม่ต่อ
อายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ หรอืไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ ผูย้ื3นคําขอ
มสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที3ไดร้บัแจง้คาํสั 3ง 

คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นที3สดุ 

 

มาตรา ๓๑  การดําเน ินการต่อสตัว ์เพื 3องานทางวทิยาศาสตร ์ในกรณี
ดงัต่อไปนี: ต้องดาํเนินการโดยผูร้บัใบอนุญาต และต้องแจง้การดําเนินการต่อเลขาธกิาร 
รวมทั :งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขที3คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา 

(๑) การพฒันาสายพนัธุ ์
(๒) การสบืสายพนัธุ ์
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 ๓๐๕

(๓) การเพาะขยายพนัธุ ์
(๔) การศกึษาเซลลต์น้กาํเนิด 

(๕) การดดัแปลงพนัธุกรรม 

(๖) การโคลนนิ3ง 

ผูด้ําเนินการตามวรรคหนึ3ง ต้องรายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ให้เลขาธิการทราบทุกหกเดือนโดยผ่านคณะกรรมการกํากับดูแล 
และผูก้าํกบัดแูลสถานที3ดาํเนินการตามแบบที3เลขาธกิารกาํหนด 

ให้เลขาธกิารกําหนดวธิกีารและมาตรการที3เหมาะสม เพื3อป้องกนัมใิหเ้อกสาร
ขอ้มลู หรอืรายละเอยีดที3เกี3ยวขอ้งกบัการดาํเนินการตามวรรคหนึ3งถูกเผยแพร่สูบุ่คคลอื3น
ใดและตอ้งใชเ้อกสารหรอืขอ้มลูนั :นเพยีงเพื3อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบการดาํเนินการ
ตามพระราชบญัญตันีิ:เท่านั :น 

 

มาตรา ๓๒  การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรใ์นกรณีดงัต่อไปนี: 
ผูด้ําเนินการต้องแจง้ต่อเลขาธกิาร และต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขที3
คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

(๑) การขาย เสนอขาย หรอืมไีวเ้พื3อขาย 

(๒) การนําเขา้ สง่ออก หรอืนําผ่าน 

 

มาตรา ๓๓  การดําเนินการต่อสตัวแ์ละซากของสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์
ในกรณีดงัต่อไปนี:ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไขที3คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

(๑) การขนสง่หรอืเคลื3อนยา้ยสตัว ์

(๒) การทาํใหส้ตัวต์ายอย่างสงบ 

(๓) การจดัการกบัซากของสตัว ์

 

หมวด ๔ 

พนกังานเจา้หน้าที3 
   

 

มาตรา ๓๔  ในการปฏบิตัิหน้าที3ตามพระราชบญัญัตินี: ให้พนักงานเจ้าหน้าที3 
มอีาํนาจ ดงัต่อไปนี: 

(๑) เขา้ไปในสถานที3ดําเนินการหรอืสถานที3ที3ใชใ้นการเลี:ยง การผลติ หรอืการ
ใช้สตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ:นจนถึงพระอาทิตย์ตก  
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 ๓๐๖

หรอืในเวลาทําการของสถานที3นั :นเพื3อตรวจสอบการดําเนินการ เอกสารหลกัฐานหรอืขอ้มูล
ที3เกี3ยวข้อง รวมทั :งการกระทําใดที3อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัต ิ
แห่งพระราชบญัญตันีิ: หรอืตามที3กาํหนดในใบอนุญาต 

(๒) ค้นสถานที3หรือยานพาหนะใด ๆ ที3มีเหตุอันควรสงสยัว่ามีการกระทํา
ความผดิตามพระราชบญัญตันีิ: รวมทั :งมอีํานาจยดึหรอือายดัเอกสารหรอืหลกัฐาน สตัว ์
หรอืวตัถุใด ๆ ที3เกี3ยวขอ้งกบัการกระทําความผดิตามพระราชบญัญัตินี: เพื3อประโยชน์ 
ในการตรวจสอบหรอืดาํเนินคด ี

(๓) มหีนังสอืเรยีกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรอืให้ส่งเอกสารหรอืวตัถุใดมาเพื3อ
ประกอบการพจิารณา 

การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที3ตาม (๑) (๒) และ (๓) จะต้องเป็นการ
กระทําต่อผู้ซึ3งเกี3ยวข้องโดยตรงกับเรื3องที3ดําเนินการตรวจสอบ และต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากเลขาธกิารก่อนและในกรณีตาม (๓) พนกังานเจา้หน้าที3ตอ้งกาํหนดระยะเวลา
อนัสมควรที3จะใหผู้้นั :นสามารถปฏบิตัิตามคําสั 3งได ้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไข 
ที3เลขาธกิารกาํหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที3ของพนักงานเจ้าหน้าที3ตาม (๑) และ (๒) พนักงาน
เจา้หน้าที3ต้องปฏบิตัหิน้าที3ภายใต้การกํากบัดูแลของผูเ้ชี3ยวชาญการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ที3คณะกรรมการแต่งตั :งขึ:นและต้องปฏิบัติตามระเบียบที3
คณะกรรมการกาํหนด 

ในการปฏบิตัหิน้าที3ตาม (๑) พนักงานเจา้หน้าที3และผูเ้ชี3ยวชาญการดาํเนินการต่อ
สตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรต์ามวรรคสามต้องไม่กระทําการอนัมลีกัษณะเป็นการข่มขู่
หรอืเป็นการตรวจคน้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และในกรณีตาม (๒) 
ถ้ามเีหตุอนัควรเชื3อได้ว่าหากเนิ3นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ และเอกสารหรอืหลกัฐาน 
สตัว์ หรอืวตัถุดงักล่าวจะถูกยกัย้าย ซุกซ่อน ทําลายหรอืทําให้เปลี3ยนสภาพไปจากเดิม  
กใ็หด้ําเนินการคน้และยดึหรอือายดัเอกสาร หรอืหลกัฐาน สตัว ์หรอืวตัถุที3เกี3ยวขอ้งกบั
การกระทาํความผดิไดโ้ดยไม่ตอ้งมหีมายคน้ 

 

มาตรา ๓๕  ในการปฏบิตัหิน้าที3ของพนักงานเจา้หน้าที3ตามพระราชบญัญตัินี: 
ใหผู้ซ้ึ3งเกี3ยวขอ้งอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 

มาตรา ๓๖  ในการปฏบิตัหิน้าที3ตามพระราชบญัญตันีิ: พนักงานเจา้หน้าที3ต้อง
แสดงบตัรประจาํตวัแก่บุคคลซึ3งเกี3ยวขอ้ง 

บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หน้าที3ใหเ้ป็นไปตามแบบที3รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 
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 ๓๐๗ 

พนักงานเจ้าหน้าที3ต้องจดัทํารายงานเสนอต่อเลขาธกิารภายในเจด็วนันับแต่
วนัที3มกีารปฏบิตัหิน้าที3นั :น 

 

มาตรา ๓๗  ในการปฏบิตัิหน้าที3ตามพระราชบญัญตัินี: ให้พนักงานเจ้าหน้าที3
เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที3มีการยึดหรืออายัดสตัว์ที3อาจใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ หรอืดาํเนินคดกีารกระทําความผดิตามพระราชบญัญตันีิ: ใหพ้นักงานเจา้หน้าที3
มอีาํนาจมอบหมายใหผู้เ้ป็นเจา้ของสตัวห์รอืผูอ้ื3นรบัผดิชอบดแูลสตัวน์ั :น จนกว่าจะสิ:นสุด
การพจิารณาคด ีในการดูแลสตัวน์ั :นใหก้ระทําตามความเหมาะสมและความจําเป็น หาก
จําต้องทําให้สตัว์นั :นตาย ให้ผู้รบัใบอนุญาตหรอืบุคคลซึ3งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
สตัวแพทย์ซึ3งได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ชั :นหนึ3งเป็นผู้ทําให ้
สตัวน์ั :นตายอย่างสงบ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ3ง ให้ผูเ้ป็นเจา้ของสตัวร์บัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ที3เกดิขึ:นจนสิ:นสดุการพจิารณาคด ี

 

หมวด ๕ 

มาตรการทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที3ปรากฏว่าผู้รบัผดิชอบสถานที3ดําเนินการไม่ปฏบิตัิตาม
มาตรา ๒๓ หรอืมาตรา ๒๖ หรอืสถานที3ดาํเนินการไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี3กาํหนดไว้
ในมาตรา ๒๒ หรอืกฎกระทรวงที3ออกตามความในมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) หรอืผูก้าํกบั
ดแูลสถานที3ดําเนินการไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๒๔ ใหเ้ลขาธกิารมอีํานาจสั 3งใหผู้ร้บัผดิชอบ
สถานที3ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื3อนไขที3กาํหนดไว ้

ในกรณีที3ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามคําสั 3งของเลขาธิการ 
ตามวรรคหนึ3งโดยไม่มเีหตุอนัสมควร ใหเ้ลขาธกิารโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจสั 3งให้ระงับการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ภายในสถานที3
ดําเนินการดงักล่าวจนกว่าจะมกีารแก้ไขปรบัปรุงหรอืปฏบิตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื3อนไขที3กาํหนดไว ้
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 ๓๐๘

มาตรา ๔๐  ในกรณีที3ผู้รบัใบอนุญาตไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๓๑ ให้เลขาธกิาร 
มอีาํนาจสั 3งใหผู้ร้บัใบอนุญาตดงักล่าวแกไ้ขปรบัปรุงหรอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื3อนไขที3กาํหนดไว ้

ในกรณีที3ผู้รบัใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคําสั 3งของเลขาธิการตามวรรคหนึ3ง 
โดยไม่มเีหตุอนัสมควรให้เลขาธกิารมอีํานาจสั 3งให้ระงบัการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์จนกว่าจะมีการแก้ไขปรบัปรุงหรอืปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื3อนไขที3กาํหนดไว ้

 

หมวด ๖ 

บทกาํหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามหนังสอืเรยีกของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
หรอืคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณที3ออกตามมาตรา ๑๙ หรอืไม่อํานวยความสะดวก 
แก่พนกังานเจา้หน้าที3ตามมาตรา ๓๕ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ3งหมื3นบาท 

 

มาตรา ๔๒  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๒๑ หรอืมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษปรบั
ไม่เกนิหา้หมื3นบาท 

 

มาตรา ๔๓  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ3ง ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกนิหนึ3งปีหรอืปรบัไม่เกนิหนึ3งแสนบาท หรอืทั :งจาํทั :งปรบั 

 

มาตรา ๔๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๓)  
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ3งแสนบาท 

 

มาตรา ๔๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท 

 

มาตรา ๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั 3งของเลขาธิการตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรอืมาตรา ๔๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 
สองแสนบาท 

 

มาตรา ๔๗  บรรดาความผดิตามพระราชบญัญตันีิ: ใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบ
มอีาํนาจเปรยีบเทยีบไดต้ามระเบยีบที3คณะกรรมการกาํหนด 
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 ๓๐๙ 

เมื3อผู้ต้องหาได้ชําระเงนิค่าปรบัตามจํานวนที3เปรียบเทียบภายในสามสบิวนั 
นับแต่วนัที3ได้รบัแจ้งคําสั 3งเปรยีบเทยีบคดแีล้ว ให้ถือว่าคดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา 

 

มาตรา ๔๘  คณะกรรมการเปรยีบเทยีบตามมาตรา ๔๗ ใหป้ระกอบดว้ยบุคคล 
ดงัต่อไปนี: 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
เป็นประธาน ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที3 
ซึ3งคณะกรรมการแต่งตั :งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจงัหวดัอื3น ประกอบด้วยอยัการจงัหวดัเป็นประธาน ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที3ซึ3งคณะกรรมการแต่งตั :ง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๙  ในวาระเริ3มแรกที3ยังไม่มีการแต่งตั :งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ตามมาตรา ๕ (๓) ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการซึ3งกรรมการ 
โดยตําแหน่งตามมาตรา ๕ (๒) เลอืกกนัเองและกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา ๕ (๒) 
เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ3งปฏิบัติหน้าที3คณะกรรมการตามมาตรา ๕  
และคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๑๕ ไปพลางก่อนจนกว่ารฐัมนตรจีะแต่งตั :ง
กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๕ (๓) ซึ3งต้องไม่เกนิหนึ3งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัที3
พระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบั 

เมื3อมคีณะกรรมการตามมาตรา ๕ แลว้ ใหค้ณะกรรมการแต่งตั :งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ3งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที3 
มคีณะกรรมการ 

 

มาตรา ๕๐  ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตปิฏบิตัหิน้าที3ในตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ 

 

มาตรา ๕๑  ในวาระเริ3มแรกที3ยงัไม่มกีารจดัตั :งสถาบนั ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติดําเนินงานในหน้าที3ของสถาบนัไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มกีารจดัตั :งสถาบนั
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 ๓๑๐

ตามมาตรา ๑๒ และมกีารแต่งตั :งผูอ้ํานวยการตามมาตรา ๑๓ ภายในหนึ3งรอ้ยแปดสบิวนั
นบัแต่วนัที3พระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๕๒  ในระหว่างที3ยงัไม่มจีรรยาบรรณตามมาตรา ๑๔ ใหผู้ร้บัใบอนุญาต
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรท์ี3สภาวจิยัแห่งชาตปิระกาศ
กาํหนด 

 

มาตรา ๕๓  ผูใ้ดใชอ้าคาร สิ3งปลูกสรา้ง หรอืสถานที3ใดเป็นสถานที3ดําเนินการ
อยู่ในวันที3พระราชบัญญัตินี:ใช้บังคับ ให้ดําเนินการแจ้งต่อเลขาธิการตามมาตรา ๒๑ 
ภายในหนึ3งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที3พระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๕๔  ในระหว่างที3มาตรา ๒๒ (๔) ยงัไม่ใชบ้งัคบั ใหผู้ร้บัผดิชอบสถานที3
ดําเนินการจัดให้มีบุคคลผู้มีประสบการณ์เกี3ยวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตรใ์นสถานที3ดาํเนินการของตน 

คุณสมบตัิและประสบการณ์ของบุคคลผู้มปีระสบการณ์เกี3ยวกบัการดําเนินการ 
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื3อนไขการกํากับดูแล 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ตามวรรคหนึ3ง ให้เป็นไปตามที3
คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 

มาตรา ๕๕  ผู้ใดใช้หรือผลิตสัตว์เพื3 องานทางวิทยาศาสตร์อยู่ ในวันที3
พระราชบัญญัตินี: ใช้บังคับให้ยื3นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี:ภายใน 
หนึ3งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที3พระราชบัญญัตินี: ใช้บังคับ และเมื3อยื3นคําขอแล้ว  
ใหด้าํเนินการต่อไปไดจ้นกว่าจะไดร้บัแจง้คาํสั 3งไม่ออกใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต 

 

มาตรา ๕๖  ผู้ใดดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตรต์ามที3กําหนดไว ้
ในมาตรา ๓๑ หรอืมาตรา ๓๒ อยู่ในวนัที3พระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบั ใหแ้จง้การดําเนินการ
ต่อเลขาธกิารตามที3กําหนดไวใ้นมาตรา ๓๑ หรอืมาตรา ๓๒ ภายในหนึ3งรอ้ยแปดสบิวนั
นบัแต่วนัที3พระราชบญัญตันีิ:ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๓๑๑

อตัราค่าธรรมเนียม 

   
 

(๑) ใบอนุญาตใชส้ตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์ ฉบบัละ ๒๐‚๐๐๐  บาท 

(๒) ใบอนุญาตผลติสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์ ฉบบัละ ๑๐๐‚๐๐๐  บาท 

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๑‚๐๐๐  บาท 

(๔) การต่ออายุใบอนุญาต ครั :งละเท่ากบัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
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 ๓๑๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี: คือ โดยที3ปัจจุบนัเป็นที3
ยอมรบัโดยสากลว่าการเลี:ยงและการใช้สตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์เป็นสิ3งที3จําเป็น
เพื3อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การฝึกทกัษะและเพื3อการพฒันาคุณภาพชวีติของมนุษย์
และสตัว ์ อย่างไรกด็ ีหากใหม้กีารนําสตัวม์าเลี:ยงหรอืใชเ้พื3องานทางวทิยาศาสตรโ์ดยไม่มี
การควบคุมการเลี:ยงและการใช้สตัวใ์ห้ถูกต้องตามหลกัวชิาการและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินการต่อสตัวแ์ล้ว อาจทําให้สตัว์ต้องเจบ็ปวด ทรมาน หรอืเสยีชวีติโดยไม่จําเป็น 
ซึ3งสง่ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลผลติหรอืผลงานทางวทิยาศาสตร ์และเกดิผล
เสยีต่อชีวติของมนุษย์ สตัว์ และสิ3งแวดล้อมต่อไปได้  จงึสมควรมีกฎหมายเพื3อกํากบั
ดูแลและส่งเสริมการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้
สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพื3อคุม้ครองชวีติและสวสัดภิาพ
ของสตัว์ส่งเสรมิความก้าวหน้าทางวชิาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสรมินักวจิยัให้มี
ผลงานอนัเป็นที3ยอมรบัของนานาประเทศต่อไป  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ: 
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 ๓๑๓

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง การปฏบิตัต่ิอสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรก่์อนเลกิใชอ้าคาร สิ3งปลกูสรา้ง หรอืสถานที3ใด 

เป็นสถานที3ดาํเนินการ ตามมาตรา ๒๖ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง การปฏิบัติต่อสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตรก่์อนเลกิใชอ้าคาร สิ3งปลูกสรา้ง หรอืสถานที3ใด เป็นสถานที3ดําเนินการ 
ตามมาตรา ๒๖” 

 

ข้อ  ๒ ๒  ป ระกาศฉบับ นี: ให้ ใช้บังคับตั :งแ ต่ วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการ

ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติหรอืผู้ซึ3ง
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตมิอบหมาย 

“ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมดแูลสถานที3ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“สถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ3งปลูกสรา้ง หรอืสถานที3อื3นใดที3มี
การดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์และใหห้มายความรวมถงึพื:นที3โดยรอบ
ของอาคารหรอืสิ3งปลกูสรา้งที3มกีารดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรด์ว้ย 

 

ขอ้ ๔  ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการใด ประสงคจ์ะเลกิใชอ้าคาร สิ3งปลูกสรา้ง 
หรอืสถานที3ใดเป็นสถานที3ดําเนินการ ในกรณีที3มสีตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรเ์ลี:ยงอยู่
ในสถานที3ดําเนินการต้องดําเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เลขาธิการทราบล่วงหน้า 
                                                                                 

๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๓/๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๑๔

ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วนั โดยผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการต้องปฏบิตักิารต่อสตัวเ์พื3องาน
ทางวทิยาศาสตรก่์อนเลกิใช้อาคาร สิ3งปลูกสรา้ง หรอืสถานที3ใดเป็นสถานที3ดําเนินการ 
ดงัต่อไปนี: 

(๑) จดัทาํแผนการดําเนินการ ขั :นตอนและวธิกีารจดัการเกี3ยวกบัการดาํเนินการ
ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

(๒) ระบุจํานวนสัตว์และโครงการใช้สัตว์และ/หรือผลิตสัตว์เพื3องานทาง
วทิยาศาสตรแ์ละรายละเอยีดที3ยงัมกีารดาํเนินการอยู่ 

(๓) ระบุวิธีการการปฏิบัติต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ที3เหลืออยู่ เช่น  
การขาย การโอน การเคลื3อนย้าย การทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ การจัดการกับสตัว ์
และสตัวต์ดิเชื:อหรอืซากสตัว์ โดยต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามจรรยาบรรณการดําเนินการ
ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

(๔) ระบุวิธีการจัดการและทําลาย สารเคมี สารพิษ สารอันตราย ของเสีย  
และเชื:อโรคที3อาจตกค้างอยู่ภายในอาคารและสิ3งปลูกสร้าง  ทั :งนี:  ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนั :น ๆ 

 

ขอ้ ๕  ใหเ้ลขาธกิารพจิารณาแผนและรายละเอยีดตามแผนที3กาํหนดตามขอ้ ๔ 
หากเหน็ว่าแผนการดําเนินการ ขั :นตอนและวธิกีารจดัการมคีวามเหมาะสม ให้พจิารณา
อนุญาตให้ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการตามแผน  ทั :งนี:  ให้เลขาธิการแจ้งผล 
การพจิารณาแผนใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 

 

ขอ้ ๖  ในกรณีที3ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการเหน็ว่าการดําเนินการตามแผน
และขั :นตอนที3ได้อนุญาตไว้แล้วตามข้อ ๕ จะไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที3กําหนด  
ใหผู้ร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการทาํหนงัสอืแจง้ใหเ้ลขาธกิารทราบ และขอปรบัปรุงแกไ้ข
แผนหรอืขยายระยะเวลาพรอ้มชี:แจงเหตุผลและส่งแผนดําเนินการ ขั :นตอนและวธิกีาร
จดัการที3ปรบัปรุง แก้ไขหรือขยายระยะเวลาใหม่เพื3อให้เลขาธิการพิจารณาอนุญาต   
ทั :งนี: ใหเ้ลขาธกิารพจิารณาอนุญาตแผนใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 

 

ขอ้ ๗  ให้เลขาธกิารดําเนินการตรวจติดตามผลการดําเนินการตามแผนและ
ขั :นตอนที3ไดอ้นุญาตไวต้ามขอ้ ๕ และขอ้ ๖ เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะมกีารดาํเนินแลว้เสรจ็ 

 

ข้อ ๘  เมื3อผู้รบัผิดชอบสถานที3ดําเนินการได้ดําเนินการแล้วเสรจ็ตามข้อ ๗  
ให้ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการทําหนังสอืแจง้เลกิใชอ้าคาร สิ3งปลูกสรา้ง หรอืสถานที3ใด
เป็นสถานที3ดาํเนินการ ใหเ้ลขาธกิารทราบภาย ๑๕ วนั นบัแต่เสรจ็สิ:นการดาํเนินการ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๑๕ 

ข้อ ๙  กรณีที3ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 
และขั :นตอนตามที3ได้รบัอนุญาตไว้แล้ว ให้เลขาธกิารมอีํานาจสั 3งให้ผูร้บัผดิชอบสถานที3
ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงหรอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแผนและขั :นตอนตามที3ไดร้บัอนุญาตไว ้
โดยกาํหนดระยะเวลาใหป้ฏบิตั ิ

 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที3ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามคําสั 3งของ
เลขาธิการตามระยะเวลาที3กําหนดตามข้อ ๙ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เลขาธิการ
ดาํเนินการเพื3อปฏบิตัติามจรรยาบรรณการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการเป็นผู้ออก
ค่าใชจ้่าย 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สกุญัญา  ธรีะกรูณ์เลศิ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๑๖ 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง กาํหนดประสบการณ์ของสตัวแพทยป์ระจาํ ณ สถานที3ดาํเนินการ 

   
 

โดยที3เป็นการสมควรกาํหนดประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง
ของสตัวแพทยป์ระจาํ ณ สถานที3ดาํเนินการ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔ ) และมาตรา ๒๕ (๔ ) แห่ ง
พระราชบัญญัติสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับ 
และสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรจ์งึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์เรื3อง กําหนดประสบการณ์ของสตัวแพทย์
ประจาํ ณ สถานที3ดาํเนินการ” 

 

ข้อ  ๒ ๓  ป ระกาศฉบับ นี: ให้ ใช้บังคับ ตั :งแ ต่ วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการ

ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมดแูลสถานที3ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“สัตวแพทย์ประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า สัตวแพทย ์
ที3มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั :นหนึ3ง จากสัตวแพทยสภา  
และมปีระสบการณ์ทางดา้นวทิยาศาสตรส์ตัวท์ดลอง 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพัฒนาการดําเนินงานต่อสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์(สพสว.) 

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

 

                                                                                 

๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๒๑ ง/หน้า ๒๖/๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๑๗

ขอ้ ๔  สตัวแพทย์ประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ ต้องมปีระสบการณ์การผ่าน
การอบรมหลกัสูตร ผู ้ขอรบัใบอนุญาตใช้สตัว์ และประสบการณ์เกี3ยวกบัการเลี:ยง 
และใชส้ตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรท์ุกประเภท ตามคุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ3ง ดงัต่อไปนี: 

(๑) คุณวุฒสิตัวแพทยศาสตรบณัฑติที3ไดร้บัประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกาศนียบตัร
บณัฑติขั :นสงู อนุมตับิตัร หรอืวุฒบิตัรชํานาญการเฉพาะทาง สาขาสตัวท์ดลอง ที3รบัรอง
โดยสตัวแพทยสภา 

(๒) คุณวุฒิสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และมีประสบการณ์การทํางานเกี3ยวกบั
การเลี:ยงและใชส้ตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรไ์ม่น้อยกว่า ๔ ปี 

(๓) คุณวุฒสิตัวแพทยศาสตรบณัฑติร่วมกบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าในสาขา 
ที3เกี3ยวข ้องและม ีประสบการณ์การทํางานเกี3ยวกบัการเลี:ยงและใช้สตัว ์เพื3องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

(๔) คุณวุฒสิตัวแพทยศาสตรบณัฑติร่วมกบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าในสาขา
ที3เกี3ยวข ้องและม ีประสบการณ์การทํางานเกี3ยวกบัการเลี:ยงและใช้สตัว ์เพื3องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๕) คุณวุฒิสตัวแพทยศาสตรบณัฑติที3ได้รบัการอบรมในหลกัสูตรสตัวแพทย์
ประจาํ ณ สถานที3ดาํเนินการ ที3ดาํเนินการโดยสถาบนั หรอืสถาบนัใหก้ารรบัรอง 

 

ขอ้ ๕  ให้ผู้รบัผดิชอบสถานที3ดําเนินการเสนอชื3อผูท้ี3ทําหน้าที3เป็นสตัวแพทย์
ประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ ตามใบจดแจง้สถานที3ดําเนินการ เพื3อประกอบการพจิารณา
ขอขึ:นทะเบียนเป็นสตัวแพทย์ประจํา ณ สถานที3ดําเนินการต่อสถาบนั และให้สถาบนั
ตรวจสอบคุณสมบตัขิองสตัวแพทยป์ระจาํ ณ สถานที3ดาํเนินการ 

 

ข้อ ๖  ให้สถาบัน เสนอรายชื3 อสัตวแพทย์ที3มี คุณสมบัติครบถ้วนแล้ว 
ต่อคณ ะกรรมการเพื3 อคณ ะกรรมการพิจารณาให้การรับรองและขึ:นทะเบียน 
เป็นสตัวแพทยป์ระจาํ ณ สถานที3ดาํเนินการ 

 

ขอ้ ๗  ใหผู้ร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการจดัใหม้ ีสตัวแพทยป์ระจาํ ณ สถานที3
ดําเนินการตามขอ้ ๖ โดยมีจํานวนอย่างเหมาะสมกบัปรมิาณงานที3จะต้องดําเนินการ  
แต่ใหม้จีํานวนอย่างน้อยหนึ3งคนโดยสตัวแพทยป์ระจํา ณ สถานที3ดําเนินการ ต้องสามารถ
ปฏบิตังิานไดจ้รงิตลอดเวลาที3มกีารเลี:ยงสตัว ์

ในกรณีที3มกีารเปลี3ยนสตัวแพทยป์ระจํา ณ สถานที3ดําเนินการ ใหผู้ร้บัผดิชอบ
สถานที3ดาํเนินการแจง้เลขาธกิารทราบเป็นหนงัสอืก่อน ยกเวน้มเีหตุอนัสมควร ใหแ้จง้เหตุ
ดงักล่าวดว้ย 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๑๘ 

ข้อ ๘  ให้ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการมีหน้าที3ส่งเสริมหรือสนับสนุนให ้
สตัวแพทยป์ระจาํ ณ สถานที3ดาํเนินการไดม้กีารพฒันาความรูโ้ดยใหเ้ขา้ร่วมศกึษาอบรม
ทางดา้นวทิยาศาสตรส์ตัวท์ดลองอย่างต่อเนื3อง 

 

ขอ้ ๙  สถานที3ดําเนินการใดที3ไดจ้ดแจง้การดําเนินการไว้แลว้ ซึ3งมสีตัวแพทย์
ปฏบิตัิงานอยู่แต่ยงัไม่มปีระสบการณ์ทางด้านวทิยาศาสตร์สตัว์ทดลองครบถ้วนตามที3
กําหนด ในวันที3ประกาศฉบับนี: ใช้บังคับให้ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการจัดให ้
สัตวแพทย์เข้ารับการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรสัตวแพทย์ประจํา ณ สถานที3
ดาํเนินการ ที3รบัรองโดยสถาบนัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที3 ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลัลภ  ศกัดิ Pโสภณกุล 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๑๙

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสตัว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์เรื3อง ขอ้กําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการ
ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร”์ 

 

ขอ้ ๒๔  ประกาศนี:ใหใ้ชบ้งัคบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องาน 

ทางวิทยาศาสตร์ ซึ3งเป็นหลักเกณฑ์ที3ผู้ดําเนินการต่อสตัว์ต้องยึดถือปฏิบัติ เพื3อให ้
การดําเนินงานตั :งอยู่บนพื:นฐานของจรยิธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลกัวชิาการ 
ที3เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดาํเนินงานที3เป็นที3ยอมรบัโดยทั 3วกนั 

“ผู้ใช้สตัว์” หมายความว่า บุคคลที3ใช้หรือกระทําการใด ๆ ต่อสตัว์เพื3องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึง หัวหน้าโครงการที3ใช้สัตว์เพื3องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ นักวจิยั นักวิทยาศาสตร์ที3ปฏิบตัิกบัสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์
ผู้สอนที3นําสตัว์มาใช้ในการสอน สตัวแพทย์ประจําสถานที3ดําเนินการต่อสตัว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์นักเทคนิคการสตัวแพทย ์ผูป้ฏบิตัหิน้าที3ควบคุมการเลี:ยงสตัวเ์พื3องาน
ทางวทิยาศาสตร ์ผูช้่วยนกัวจิยั และนกัศกึษา 

“ผู้เลี:ยงสัตว์” หมายความว่า ผู้ซึ3งปฏิบัติหน้าที3เกี3ยวข้องกับการเลี:ยงสัตว ์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“ผู้ผลิตสตัว์” หมายความว่า ผู้กระทําการใด ๆ เพื3อเพิ3มจํานวนสตัว์ด้วยวิธ ี
ผสมพนัธุส์ตัว ์สบืสายพนัธุส์ตัว ์และเพาะขยายพนัธุส์ตัว ์

                                                                                 

๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๗๑ ง/หน้า ๒๑/๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๒๐

“คณะกรรมการกํากบัดแูล” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัดแูลการดําเนินการ
ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรป์ระจําสถานที3ดาํเนินการ (คกส.) ที3ผูร้บัผดิชอบสถานที3
ดําเนินการแต่งตั :งขึ:นเพื3อทําหน้าที3กํากับและดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตรข์องสถานที3ดาํเนินการนั :น 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สตัว์ (Protocol) ที3ผู้ใช้สตัว์นําเสนอ
เพื3อขออนุญาตใชส้ตัวใ์นการวจิยั การทดลอง การทดสอบ การผลติชวีวตัถุ หรอืการเรยีน
การสอน ต่อคณะกรรมการกาํกบัดแูล 

 

หมวด ๑ 

จรรยาบรรณ 

   
 

ข้อ ๔  การดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ ต้องคํานึงถึง และมี
ความตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ดงัต่อไปนี: 

(๑) ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งตระหนกัถงึคุณค่าของชวีติสตัว ์โดยผูใ้ชส้ตัวต์อ้งใชส้ตัวเ์ฉพาะ
กรณีที3ได้พิจารณาอย่างถี3ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็นสูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติของมนุษย์และสตัว์และ/หรอืความก้าวหน้าทางวชิาการ และได้พจิารณา
อย่างถี3ถว้นแลว้ว่าไม่มวีธิกีารอื3นที3เหมาะสมเท่าหรอืเหมาะสมกว่า 

(๒) ผู้ใช้สตัว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยําของผลงานโดยใช้สตัว์จํานวนน้อย
ที3สุด โดยผู้ใช้สตัว์จะต้องคํานึงถึงคุณสมบตัิทางพนัธุกรรมและคุณสมบตัิทางสุขภาพ 
ของสตัวท์ี3จะนํามาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใชส้ตัว ์เพื3อใหม้ี
การใชส้ตัวจ์าํนวนที3น้อยที3สดุ และไดร้บัผลงานที3ถูกตอ้งแม่นยาํมากที3สดุ 

(๓) การใช้สตัว์ป่า ผู้ใช้สตัว์ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที3เกี3ยวขอ้ง โดยต้องใช้
เฉพาะกรณีที3มคีวามจาํเป็น และไม่สามารถใชส้ตัวป์ระเภทอื3นทดแทนได ้

(๔ ) ผู้ ใช้สัตว์ ผู้ เลี:ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้กํ ากับดูแลสถานที3ดําเนินการ 
ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการ คณะกรรมการกาํกบัดูแล และบุคลากรอื3น ๆ ที3เกี3ยวขอ้ง
กับการเลี:ยงและใช้สตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องตระหนักว่าสตัว์เป็นสิ3งมีชีวิต  
มคีวามรูส้กึเจบ็ปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มเช่นเดยีวกบัมนุษย์ จงึต้องปฏบิตัิ
ต่อสตัว์ด้วยความระมดัระวงัทุกขั :นตอนนับตั :งแต่การขนส่ง การเลี:ยงสตัว์ การป้องกนั 
การติดเชื:อ การจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานที3เลี:ยง การใชว้สัดุอุปกรณ์และเทคนิค 
ในการปฏิบตัิต่อสตัว์ ให้สตัว์ได้รบัความเจบ็ปวด ความเครยีด หรอืความทุกขท์รมาน
น้อยที3สดุ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๒๑ 

(๕) ผูใ้ชส้ตัว ์ผูเ้ลี:ยงสตัว ์ผูก้ํากบัดูแลประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ และผูผ้ลติ
สตัว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสตัว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้สตัว ์
ตอ้งปฏบิตัต่ิอสตัวต์รงตามวธิกีารที3เสนอไวใ้นโครงการ และตอ้งจดบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน
อย่างละเอยีด ครบถว้น พรอ้มที3จะเปิดเผยหรอืชี:แจงไดทุ้กโอกาส 

(๖)๕ ในกรณีที3ผู้ใช้สตัว์หรอืผู้ผลิตสตัว์เป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตใช้สตัว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์หรอืใบอนุญาตผลติสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์แล้วแต่กรณี ผู้ใชส้ตัว์
หรือผู้ผลิตสตัว์ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎกระทรวงที3ออกตามกฎหมายว่าด้วย 
สตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ในส่วนที3เกี3ยวข้องกับผู้ร ับใบอนุญาตใช้สตัว์เพื3องาน 
ทางวิทยาศาสตร์หรอืผู้รบัใบอนุญาตผลติสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี 
รวมทั :งตอ้งปฏบิตัติามเงื3อนไขที3กาํหนดไวใ้นใบอนุญาตดว้ย 

 

หมวด ๒ 

การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

   
 

ขอ้ ๕  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ ๔ (๑) ดงัต่อไปนี: 
(๑) ตอ้งใชส้ตัวเ์ฉพาะในกรณีที3จําเป็นสงูสุด หลกีเลี3ยงไม่ไดห้รอืไม่มวีธิกีารอื3น

ที3เหมาะสมเท่านั :นไม่ใช้สตัวอ์ย่างพรํ3าเพรื3อ  ทั :งนี: ผูใ้ช้สตัว์ต้องยอมรบัและตระหนักถึง
คุณค่าของชวีติสตัวแ์ละศลีธรรมตามหลกัศาสนา 

(๒) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที3เกี3ยวข้องกับงานนั :น 
อย่างถี3ถ้วน และนําข้อมูลที3มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื3อให ้
การใชส้ตัวม์ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 

(๓) ก่อนการใช้สตัว์ ต้องนําเสนอโครงการที3แสดงถึงแผนงานและขั :นตอน 
การใช้สตัว์ พร้อมทั :งเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที3จะมต่ีอการพฒันาคุณภาพชวีิต 
ของมนุษยห์รอืสตัว ์และ/หรอืความกา้วหน้าทางวชิาการ และขอ้มลู หลกัฐาน หรอืเหตุผล
ที3แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื3นที3เหมาะสมที3จะนํามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั :น  
เพื3อขออนุญาตต่อคณะกรรมการกาํกบัดแูลการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์
ของสถานที3ดําเนินการหรอืคณะกรรมการอื3นที3ปฏบิตัิหน้าที3เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ
กาํกบัดแูล 

                                                                                 

๕ ขอ้ ๔ (๖) เพิ3มโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องาน
ทางวทิยาศาสตร ์เรื3อง ขอ้กําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ (ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๓๒๒ 

(๔) เมื3อสิ:นสุดการใช้สตัว์ต้องระบุว่าจะดําเนินการอย่างไรกบัสตัว์เมื3อสิ:นสุด
โครงการ ในกรณีที3ต้องทําให้สตัว์ตายต้องดําเนินการให้สตัว์ตายอย่างสงบ ไม่นําสตัว ์
ไปบริโภคหรอืปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ กรณีที3มีความประสงค์ให้สตัว์นั :นมีชีวิตอยู่ต่อไป  
หรอืนําสตัว์ไปใช้ต่อในโครงการอื3น หรือปล่อยสตัว์คืนสู่ธรรมชาติ ผู้ใช้สตัว์ต้องแสดง
เหตุผลความจําเป็นและระบุวิธีการเลี:ยงสตัว์ให้ชัดเจน ที3แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพ 
และสวสัดภิาพที3ด ีและไม่ก่อให้เกดิปัญหาต่อสงัคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการ 
ที3นําเสนอต่อคณะกรรมการกํากบัดูแลการเลี:ยงและใช้สตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร ์
ของสถานที3ดาํเนินการ เพื3อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบทุกครั :งก่อนที3จะดาํเนินการ 

 

ขอ้ ๖  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ ๔ (๒) ดงัต่อไปนี: 
(๑) ต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี:ยงสัตว ์

ใหต้รงกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 

(๒) ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที3มีคุณสมบัติทางพันธุกรรม 
และสุขภาพสตัว์ให้ตรงกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และใช้สตัว์จํานวน
น้อยที3สุด ที3จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นยํา และเป็นที3ยอมรบั โดยการใช้วธิกีารทางสถิติ
คาํนวณหาจาํนวนตวัอย่างที3เหมาะสม 

(๓) การใช้สตัวท์ดลอง ต้องเลอืกใช้สตัวท์ดลองจากแหล่งเพาะขยายพนัธุ์ที3มี
ประวตักิารสบืสายพนัธุ ์และมคุีณสมบตัทิางพนัธุกรรมคงที3 มขีอ้มูลทางดา้นพนัธุกรรม
และระบบการเลี:ยง และพรอ้มที3จะให้บรกิารไดทุ้กรูปแบบของชนิด สายพนัธุ ์เพศ อายุ 
นํ:าหนกั และจาํนวน ตามความตอ้งการของผูใ้ชส้ตัวอ์ย่างต่อเนื3อง 

(๔) ต้องไม่นําสตัวท์ี3ไม่มปีระวตัิการสบืสายพนัธุม์าใช้ เวน้แต่ในกรณีที3จําเป็น
ซึ3งตรงกบัวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายของโครงการเท่านั :น 

(๕) ตอ้งเลอืกใชเ้ทคนิคและวธิกีารปฏบิตัต่ิอสตัว ์หลกัการทางสถติใินการวางแผน 
การวจิยัและการวเิคราะหผ์ลการวจิยัที3เหมาะสมและถูกตอ้ง 

 

ขอ้ ๗  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ ๔ (๓) ดงัต่อไปนี: 
(๑) การใช้สตัว์ป่าในงานทางวทิยาศาสตร ์ต้องใช้สตัวป่์าเฉพาะกรณีที3จําเป็น

อย่างยิ3งต่อการศกึษาที3ไม่มวีธิกีารอื3นหรอืใชส้ตัวอ์ื3นทดแทนได ้

(๒) การใชส้ตัวป่์าในงานทางวทิยาศาสตรต์้องปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ที3เกี3ยวขอ้งอย่างครบถว้น 
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 ๓๒๓ 

ข้อ ๘  ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี:ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้กํากับดูแลสถานที3ดําเนินการ 
ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการ คณะกรรมการกาํกบัดูแล และบุคลากรอื3น ๆ ที3เกี3ยวขอ้ง
กบัการเลี:ยงและใชส้ตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์ต้องปฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ ๔ (๔) 
ในสว่นที3ตนมหีน้าที3รบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี: 

(๑) ผู้ใช้สตัว์ และบุคลากรที3เกี3ยวข้องกบัการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทาง
วทิยาศาสตรต์อ้งมทีกัษะในการปฏบิตัต่ิอสตัวใ์นสว่นที3ตนมหีน้าที3รบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี: 

(ก) การจบัและควบคุมสตัว ์

(ข) การทาํเครื3องหมายประจาํตวัสตัว ์

(ค) การจาํแนกเพศ 

(ง) การใหส้ารทางผวิหนงั ใตผ้วิหนงั ปาก กลา้มเนื:อ และหลอดเลอืด 

(จ) การเกบ็ตวัอย่างเลอืด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ:นเนื:อ และอวยัวะ 

(ฉ) การลดความเครยีดและความเจบ็ปวดในสตัว ์

(ช) การวางยาสลบสตัว ์

(ฌ) การทาํศลัยกรรม 

(ญ) การทาํใหส้ตัวต์ายอย่างสงบ 

(ฎ) การชนัสตูรซากสตัว ์

(๒) ผูผ้ลติสตัวต์อ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี: 
(ก) เลี:ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื:อ มีการตรวจ

สุขภาพและความปลอดเชื:ออย่างต่อเนื3องดว้ยวธิกีารที3สากลยอมรบั และเปิดเผยขอ้มูล
การตรวจสอบสขุภาพต่อผูร้บับรกิาร 

(ข) ใหม้แีผนการสบืสายพนัธุแ์ละเพาะขยายพนัธุส์ตัวใ์หไ้ดพ้นัธุกรรมคงที3 
สอดคลอ้งกบัชนิดและสายพนัธุส์ตัวท์ี3ผลติ และตรวจสอบได ้

(ค) ผลติสตัวใ์หไ้ดช้นิด สายพนัธุ ์เพศ อายุ นํ:าหนัก และจํานวนตามความ
ต้องการของผูใ้ช้ มกีารตรวจสอบความคงที3ของพนัธุกรรมของสตัว์ทุกรุ่น (generation) 
ทุกชนิด ทุกสายพนัธุ์ด้วยวธิกีารที3สากลยอมรบั และต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบ
พนัธุกรรมต่อผูร้บับรกิาร 

(ง) ต้องจัดการการเลี:ยงสตัว์เพื3อการผลิตสตัว์ ด้วยระบบใดระบบหนึ3ง 
หรอืมากกว่า ดงัต่อไปนี: 

๑) ระบบปลอดเชื:อก่อโรคจาํเพาะ (Specified Pathogen Free) 
๒) ระบบปลอดเชื:อสมบรูณ์ (Germ Free) หรอื 

๓) ระบบอนามยัเขม้ (Strict Hygienic Conventional) 
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 ๓๒๔

(จ) ต้องจดับรกิารขนส่งสตัว์ให้กบัผู้ใช้ตามมาตรฐานการขนส่งสตัว์สากล 
(Animal Transportation Association, ATA) มาตรฐานการขนส่งทางอากาศสากล 
(International Air Transport Association, IATA) หรือมาตรฐานการขนส่งอื3นที3สากล
ยอมรบั 

(๓) ผู้เลี:ยงสตัว์ และผู้ที3เกี3ยวขอ้งกบัการดําเนินการต่อสตัวต์้องปฏบิตัิกบัสตัว์
ตามมาตรฐานวธิกีารปฏบิตัิ (Standard Operating Procedure, SOP) ที3คณะกรรมการ
กาํกบัดแูลกาํหนดไว ้อย่างเคร่งครดั 

(๔) คณะกรรมการกํากบัดูแล ต้องดําเนินการตามที3คณะกรรมการกํากบัและ
สง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรป์ระกาศกาํหนดอย่างเคร่งครดั 

(๕) ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการต่อสัตว์ คณะกรรมการกํากับดูแลและ 
ผูก้ํากบัดูแลประจํา ณ สถานที3ดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ ต้องจดัการ 
ให้การเลี:ยงสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบที3สอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
ของการใชส้ตัว ์โดยตอ้งระบุระบบการเลี:ยงใหช้ดัเจน ว่าเป็นระบบใด ไดแ้ก่ 

(ก) ระบบอนามยัเขม้ (Strict Hygienic Conventional) 

(ข) ระบบปลอดเชื:อก่อโรคจาํเพาะ (Specified pathogen free) 

(ค) ระบบปลอดเชื:อสมบรูณ์ (Germ Free) 

(ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี:ยงสตัว์ (Animal Biosafety 
level 1 - 4) 

 

ข้อ ๙  ผู้ใช้สัตว์ ผู้ เลี:ยงสัตว์ ผู้กํากับดูแลประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ  
และผูผ้ลติสตัวต์อ้งปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณตามขอ้ ๔ (๕) ดงัต่อไปนี: 

(๑) ต้องมกีารบนัทกึแหล่งที3มาของสตัว ์วธิกีารเลี:ยง ระบบการป้องกนัการตดิเชื:อ
และสภาพแวดลอ้มของสถานที3ดาํเนินการอย่างต่อเนื3อง 

(๒) ตอ้งมกีารบนัทกึการปฏบิตัต่ิอสตัวท์ุกครั :งที3ดาํเนินการ 

(๓) ตอ้งมกีารบนัทกึการตรวจสขุภาพสตัว ์

 

ข้อ ๑๐  ผู้ใช้สตัว์ ผู้ผลิตสตัว์ และผู้กํากบัดูแลประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ 
ต้องรับผิดชอบในการกํากับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี:ยงสัตว์ ผู้ช่วยผู้เลี:ยงสัตว ์ 
หรอืบุคคลอื3นใด ซึ3งดาํเนินการภายใตก้ารควบคุมของผูใ้ชส้ตัวแ์ละผูผ้ลติสตัว ์ปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณตามประกาศนี:อย่างเคร่งครดั 
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 ๓๒๕ 

ขอ้ ๑๑๖  ผู้ใช้สตัว์ซึ3งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตใช้สตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร ์
และผู้ผลติสตัว์ซึ3งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตผลติสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ ต้องปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณในขอ้ ๔ (๖) อย่างเคร่งครดั 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สกุญัญา  ธรีะกรูณ์เลศิ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

                                                                                 

๖ ขอ้ ๑๑ เพิ3มโดยประกาศคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องาน
ทางวทิยาศาสตร ์เรื3อง ขอ้กําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ (ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๓๒๖ 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์
เรื3อง ขอ้กําหนดจรรยาบรรณการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์(ฉบบัที3 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐๗ 

 

ขอ้ ๒  ประกาศนี:ให้ใชบ้งัคบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

                                                                                 

๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๖๔ ง/หน้า ๒๒/๑๖ มถุินายน ๒๕๖๐ 
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 ๓๒๗

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาวนิิจฉยัเกี3ยวกบั 

การไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์ตามมาตรา ๑๖ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและพิจารณาวนิิจฉัยเกี3ยวกบัการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณการ
ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์ตามมาตรา ๑๖” 

 

ข้อ  ๒ ๘  ป ระกาศฉบับ นี:  ให้ ใช้บังคับตั :งแ ต่ วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศฉบบันี: 
“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์

“ผู้ร ับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ร ับใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์แลว้แต่กรณี 

“การกล่าวหา” หมายความว่า การที3บุคคลใด ๆ ได้พบเห็นการกระทําผิด
จรรยาบรรณได้กล่าวหาต่อเลขาธกิารหรอืผู้อํานวยการ ว่าผู้รบัใบอนุญาตประพฤติผิด
จรรยาบรรณหรอืไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณหรอืมีเหตุอนัควรเชื3อได้ว่ามกีารไม่ปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณ 

“การตรวจสอบข้อเท็จจริง” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจรงิตามเรื3อง 
ที3มกีารกล่าวหาเพื3อใหท้ราบว่าเรื3องที3กล่าวหามมีลูความจรงิหรอืไม่ ประการใด 

                                                                                 

๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๗๑ ง/หน้า ๒๖/๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 
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 ๓๒๘

“การสอบสวน” หมายความว่า การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่าได้ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ หรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ หรอืมเีหตุอนัควรเชื3อได้ว่ามกีารไม่ปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณ โดยใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาไดช้ี:แจงขอ้กล่าวหาตามประกาศนี: 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติหรอืผู้ซึ3ง
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตมิอบหมาย 

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการดําเนินการ 
ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

 

หมวด ๑ 

การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

   
 

ขอ้ ๔  ในกรณีที3มีการกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
หรอืมเีหตุอนัควรเชื3อไดว้่ามกีารไม่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ ใหเ้ลขาธกิารหรอืผูอ้ํานวยการ
รบีดาํเนินการแจง้ใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณทราบเพื3อพจิารณาดาํเนินการต่อไป 

 

ขอ้ ๕  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจออกหนังสอืเรยีกผู้รบัผิดชอบ
สถานที3ดําเนินการ ผู้กํากบัดูแลสถานที3ดําเนินการ คณะกรรมการกํากบัดูแลการเลี:ยง 
และใช้สัตว์ของสถาบันผู้ร ับใบอนุญาต หรือพยาน หรือบุคคลซึ3งเกี3ยวข้องกับการ 
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื3อประโยชน์ 
แก่การพจิารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 

ข้อ ๖  เมื3อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้รับข้อมูลตามข้อ ๔ หรือเรียก
ผูเ้กี3ยวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํหรอืสง่เอกสารหรอืหลกัฐาน ตามขอ้ ๕ แลว้ ใหป้ระธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ดําเนินการเรยีกประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยเรว็ เพื3อพจิารณา 
ว่าเรื3องที3กล่าวหามเีหตุอนัควรเชื3อไดว้่ามกีารไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ หรอืไม่เพยีงใด 

กรณีที3คณะกรรมการจรรยาบรรณพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ว่า พฤตกิรรมที3ปรากฏ
ไม่ผดิจรรยาบรรณกใ็หย้กขอ้กล่าวหา 

กรณีที3คณะกรรมการจรรยาบรรณพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ว่ามเีหตุอนัควรเชื3อได้
ว่าผู้ร ับใบอนุญาตมีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ดาํเนินการสอบสวนผูถู้กกล่าวหา ตามที3ปรากฏในเรื3องที3ถูกกล่าวหา 
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 ๓๒๙

หมวด ๒ 

การสอบสวน 

   
 

ขอ้ ๗  กรณีที3คณะกรรมการจรรยาบรรณมมีตใิหท้าํการสอบสวนผูถู้กกล่าวหา 
ให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณจดัทําบนัทึกแจ้งขอ้กล่าวหา ตามเรื3องกล่าวหา  
ให้ผูถู้กกล่าวหารบัทราบและมอบสาํเนาบนัทกึเรื3องที3กล่าวหาใหแ้ก่ผู้ถูกกล่าวหาเกบ็ไว ้
๑ ฉบับ พร้อมทั :งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหามีสทิธิยื3นคําชี:แจงพร้อม
พยานหลกัฐานใด ๆ เพื3อแก้ข้อกล่าวหา ตามเรื3องกล่าวหานั :นภายใน ๓๐ วนั นับแต่ 
วนัไดร้บัแจง้เรื3องกล่าวหา 

หา้มมใิหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูก้ล่าวหา 

 

ขอ้ ๘  กรณีมเีหตุอนัสมควร ผูถู้กกล่าวหาอาจรอ้งขอขยายเวลาการยื3นคาํชี:แจง
เพื3อแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้ไม่เกิน ๓๐ วนั โดยขอขยายได ้
ไม่เกนิ ๑ ครั :ง 

 

ขอ้ ๙  ผู้ถูกกล่าวหาอาจอ้างตนเองเป็นพยาน และยื3นพยานหลกัฐานของตน 
ที3เกี3ยวข้องกับประเด็นประกอบคําชี:แจงแก้ข้อกล่าวหา ต่อประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณไดภ้ายในระยะเวลาที3กาํหนดตามความในขอ้ ๗ และขอ้ ๘ 

 

ขอ้ ๑๐  ในการประชุมเพื3อพิจารณาสอบสวน ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
รวบรวมขอ้เทจ็จรงิและประวตัคิวามประพฤตขิองผูถู้กกล่าวหาตามพยานหลกัฐานที3มอียู่
เพื3อนํามาประกอบการพจิารณากาํหนดแนวทางการสอบสวนต่อไป 

การประชุมตามวรรคแรก เพื3อพิจารณาการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาจะกระทํา
ก่อน ๑๕ วนันบัแต่วนัที3ไดแ้จง้ขอ้กล่าวหากไ็ด ้แต่กรณีที3จะเรยีกตวัผูถู้กกล่าวหามาชี:แจง
ขอ้กล่าวหา ตามเรื3องที3ถูกกล่าวหาจะต้องกระทําภายหลงัจากที3ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี:แจง 
ขอ้กล่าวหามาแลว้ไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 

 

ขอ้ ๑๑  การนําพยานหลกัฐานมาใช้ประกอบการสอบสวน ให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณทาํบนัทกึ ใหป้รากฏว่า พยานหลกัฐานนั :นไดม้าอย่างไร จากใคร เมื3อใด 

เอกสารที3ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในวรรคแรกใหใ้ชต้้นฉบบัจรงิ หากมคีวามจาํเป็น
ที3ไม่อาจนําต้นฉบับจริงมาได้ จะใช้สําเนาเอกสารที3มีผู้รบัผิดชอบลงนามรบัรองว่า 
เป็นสาํเนาที3ถูกตอ้งกบัตน้ฉบบัจรงิกไ็ด ้
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 ๓๓๐

ขอ้ ๑๒  คณะกรรมการจรรยาบรรณ อาจมอบหมายให้กรรมการจรรยาบรรณ
คนใดคนหนึ3งหรือเลขานุการ ไปดําเนินการสอบพยานไปรวบรวมพยานหลักฐาน 
เฉพาะอย่างมาเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณกไ็ด ้

ในกรณีเรยีกบุคคลมาสอบปากคํา ต้องมกีรรมการจรรยาบรรณร่วมสอบปากคํา
ไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 

ข้อ ๑๓  ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจออกหนังสือเรียก ให้ผู้ถูก
กล่าวหามาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณตามข้อกล่าวหาที3ปรากฏในเรื3อง
รอ้งเรยีนโดยตรงอกีกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๔  ในกรณีที3ผูถู้กกล่าวหาทาํคําชี:แจงแกข้อ้กล่าวหาและอา้งตนเองหรอืผูใ้ด 
เป็นพยาน ให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณใช้ดุลยพินิจแจ้งผู้นั :นมาให้ถ้อยคํา 
ต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 

ขอ้ ๑๕  ในกรณีที3ผูถู้กกล่าวหาไม่ยื3นคําชี:แจงแกข้อ้กล่าวหาตามความในขอ้ ๗ 
หรอืขอ้ ๘ และไม่ไปใหถ้้อยคําตามหนังสอืเรยีกของประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ตามความในข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ รบีดําเนินการสอบสวน
ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๖  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณารายการพยานหลกัฐานของ 
ผูถู้กกล่าวหาว่ารายการใดสมควรที3จะอนุญาตใหนํ้ามาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้กใ็หอ้นุญาต
ใหแ้สดงพยานหลกัฐานเช่นว่านั :นได ้

 

ข้อ ๑๗  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐาน 
ทุกประเภททั :งที3แสดงว่าผู้ถูกกล่าวหานั :นประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือไม่ผิดก็ได ้ 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งมฝ่ีายใดฝ่ายหนึ3งอา้งพยานหลกัฐานเช่นว่านั :น 

 

ขอ้ ๑๘  ในกรณีที3คณะกรรมการจรรยาบรรณ ต้องการสอบพยานบุคคลผู้ใด  
กใ็หท้าํหนงัสอืเชญิผูน้ั :นมาใหถ้อ้ยคาํต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได ้

 

ขอ้ ๑๙  ถา้คณะกรรมการจรรยาบรรณเหน็ว่า เอกสารหรอืวตัถุพยานใดสมควร
จะนํามาเป็นพยานหลกัฐานประกอบการสอบสวน กใ็หป้ระธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ทําหนังสอืแจ้งไปยงัเจ้าของหรอืผู้ครอบครองพยานหลกัฐานนั :น ให้ส่งพยานหลกัฐาน
ดงักล่าวแก่ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื3อนํามาประกอบการตรวจสอบต่อไป 
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 ๓๓๑

ขอ้ ๒๐  ความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้ถือตามความเห็นของ
กรรมการจรรยาบรรณฝ่ายขา้งมาก 

ในกรณีที3คณะกรรมการจรรยาบรรณผู้ใดมีความเห็นแตกต่างจากกรรมการ
จรรยาบรรณฝ่ายขา้งมากและตอ้งการใหบ้นัทกึความเหน็ที3แตกต่างไวก้ใ็หก้ระทาํได ้

 

ข้อ ๒๑  สํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
อย่างน้อยตอ้งมสีาระสาํคญัต่อไปนี: 

(๑) วนั เดอืน ปี ที3คณะกรรมการจรรยาบรรณพจิารณาสรุปสํานวนการสอบสวน
และความเหน็ 

(๒) ชื3อ ที3อยู่ ของผูถู้กกล่าวหา 

(๓) พฤตกิรรมโดยย่อของผูถู้กกล่าวหาที3ปรากฏในเรื3องที3กล่าวหา 

(๔) พยานหลกัฐานที3คณะกรรมการจรรยาบรรณรวบรวมมาได ้

(๕) ขอ้เทจ็จรงิที3สอบสวนได ้พรอ้มพยานหลกัฐานที3คณะกรรมการจรรยาบรรณ
รวบรวมได ้

(๖) ความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า พฤติกรรมเช่นนั :น เป็นการ
ประพฤติผิดตามจรรยาบรรณ หมวดใด ข้อใดหรือไม่ อย่างไร ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ก็ให้เสนอความเห็นว่าให้ยกข้อกล่าวหา ถ้าเห็นว่าเป็นการ
ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ กใ็ห้ระบุว่าประพฤติผดิจรรยาบรรณหมวดใดขอ้ใด พรอ้มทั :ง
ขอ้เสนอในการลงโทษตามที3บญัญัติไว้ในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัติสตัว์เพื3องาน
ทางวทิยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการพิจารณาเสนอการลงโทษนั :น ให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณพจิารณาเหตุอนัควรปรานี โดยคาํนึงถงึปัจจยัต่อไปนี:ดว้ย 

(ก) ผูก้ระทาํผดิมคุีณความดมีาก่อน 

(ข) ผูก้ระทาํผดิรูส้กึถงึความผดิ และพยายามบรรเทาผลรา้ยแห่งความผดินั :น 

(ค) ผู้กระทําผดิยอมรบัผิด หรอืให้ความรู้แก่คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
อนัเป็นประโยชน์แก่การพจิารณา 

(ง) เหตุอื3น ๆ ที3คณะกรรมการจรรยาบรรณเหน็ว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกนั 

(๗) ความเหน็ของกรรมการจรรยาบรรณที3ต่างไปจากความเหน็ใน (๖) ถา้ม ี

 

ขอ้ ๒๒  การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณพจิารณาโทษ ใหค้ณะกรรมการ
จรรยาบรรณพจิารณาวนิิจฉยัชี:ขาดทลีะประเดน็ ดงัต่อไปนี: 

(๑) ผูถู้กกล่าวหา มพีฤตกิรรมตามเรื3องที3กล่าวหา หรอืไม่เพยีงใด 

(๒) พฤตกิรรมที3ปรากฏใน (๑) นั :นผดิจรรยาบรรณ หมวดใดขอ้ใด 

(๓) กาํหนดโทษระดบัใด ถา้มกีารประพฤตผิดิจรรยาบรรณ ตาม (๒) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๓๒ 

ข้อ ๒๓  ในกรณีที3คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าพยานหลักฐาน 
และข้อเท็จจรงิที3ได้ยงัไม่เพียงพอที3จะวินิจฉัย ก็ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณทําการ
สอบสวนเพิ3มเตมิก่อนวนิิจฉยัชี:ขาด 

ถ้าคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่า พฤติกรรมที3ปรากฏไม่ผดิจรรยาบรรณ  
กใ็หย้กขอ้กล่าวหา 

ถา้คณะกรรมการจรรยาบรรณเหน็ว่า พฤตกิรรมที3ปรากฏผดิจรรยาบรรณ กใ็ห้
ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ3ง ดงัต่อไปนี: 

(๑) ว่ากล่าวตกัเตอืน 

(๒) ภาคทณัฑ ์

(๓) พกัใชใ้บอนุญาต มกีาํหนดเวลาตามที3เหน็สมควรแต่ไม่เกนิสองปี 

(๔) เพกิถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๓ 

คาํสั 3งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

   
 

ขอ้ ๒๔  เมื3อคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี:ขาดตามความใน ขอ้ ๒๒ 
แล้วให้ผู้อํานวยการจดัทําคําสั 3งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตามมติของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

คาํสั 3งคณะกรรมการจรรยาบรรณอย่างน้อยตอ้งมสีาระสาํคญั ดงัต่อไปนี: 
(๑) ชื3อ “คาํสั 3งคณะกรรมการจรรยาบรรณ” และลาํดบัเลขที3ของคาํสั 3ง 

(๒) อา้งตวับทกฎหมาย ที3สนบัสนุนการออกคาํสั 3ง 

(๓) เรื3องที3ถูกกล่าวหา 

(๔) ชื3อผูถู้กกล่าวหา 

(๕) ขอ้เทจ็จรงิตามที3ปรากฏในสาํนวนการสอบสวนพรอ้มความเหน็โดยย่อ 

(๖) มตขิองที3ประชุมคณะกรรมการ 

(๗) แจ้งสทิธิอุทธรณ์คําสั 3ง ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
สตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๘) ลายมอืชื3อประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

(๙) วนั เดอืน ปี ที3ออกคาํสั 3ง 

ในกรณีมีคําสั 3งให้พกัใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาต ให้ระบุการส่งคืนใบอนุญาต 
ในคาํสั 3งดว้ย 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๓๓

ขอ้ ๒๕  การนับระยะเวลาการพกัใช ้หรอืเพกิถอนใบอนุญาตใหน้ับตั :งแต่วนัที3 
ผูถู้กลงโทษลงนามรบัทราบคาํสั 3งหรอืวนัที3ปิดคาํสั 3งแลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๒๖  กรณีผูร้บัใบอนุญาตซึ3งถูกสั 3งพกัใชใ้บอนุญาตตอ้งหยุดการใชห้รอืผลติ
สตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรน์บัแต่วนัที3ไดร้บัคาํสั 3งพกัใชใ้บอนุญาต 

ผู้รบัใบอนุญาตซึ3งอยู่ในระหว่างถูกสั 3งพกัใช้ใบอนุญาต หากกระทําการฝ่าฝืน
ความในวรรคหนึ3ง ใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณสั 3งเพกิถอนใบอนุญาต 

 

ขอ้ ๒๗  ใหผู้อ้ํานวยการแจง้คําสั 3งคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยงัผูถู้กกล่าวหา
ว่าไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัที3มคีาํสั 3ง 

 

ขอ้ ๒๘  ผู้ถูกกล่าวหามีสทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการ
ดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรภ์ายใน ๓๐ วนันับแต่วนัที3ไดร้บัหนังสอืแจ้ง
คาํสั 3งดงักล่าว 

 

หมวด ๔ 

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

   
 

ข้อ ๒๙  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจแต่งตั :งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณเพื3อตรวจสอบข้อเท็จจรงิและสอบสวนหรอืเพื3อพิจารณาเสนอความเห็น
เกี3ยวกบัการกระทาํผดิจรรยาบรรณตามที3คณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมายได ้

 

ขอ้ ๓๐  ใหค้ณะอนุกรรมการจรรยาบรรณที3ไดร้บัแต่งตั :งตามขอ้ ๒๙ ถอืปฏบิตัิ
ตามหมวด ๑ และหมวด ๒ ตามประกาศนี: โดยอนุโลม 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สกุญัญา  ธรีะกรูณ์เลศิ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๓๔

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื3อนไขการแจง้การดาํเนินการต่อสตัว ์ตามมาตรา ๓๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื3อนไข 
การแจง้การดาํเนินการต่อสตัว ์ตามมาตรา ๓๑” 

 

ข้อ  ๒ ๙  ป ระกาศฉบับ นี: ให้ ใช้บังคับตั :งแ ต่ วันถัดจากวันป ระกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“ผู้รบัใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รบัใบอนุญาตใช้หรอืผลิตสตัว์เพื3องาน 

ทางวทิยาศาสตร ์แลว้แต่กรณี 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ 
ผูซ้ึ3งเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตมิอบหมาย 

“คณะกรรมการกํากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแล 
การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรข์องสถาบนั (คกส.) 

 

ข้อ ๔  การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี:  
ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งแจง้การดาํเนินการต่อเลขาธกิาร 

(๑) การพฒันาสายพนัธุ ์(Genetic Development) 

(๒) การสบืสายพนัธุ ์(Breeding) 

(๓) การเพาะขยายพนัธุ ์(Production) 

(๔) การศกึษาเซลลต์น้กาํเนิด (Stem cell Study) 

(๕) การดดัแปลงพนัธุกรรม (Genetic Modification) 

(๖) การโคลนนิ3ง (Cloning) 

ก่อนแจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการ ผู้ร ับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการ 
ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัโิครงการ 

                                                                                 
๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๕/๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๓๕ 

ขอ้ ๕  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาของคณะกรรมการกํากบัดูแลตามขอ้ ๔ วรรคสอง 
ต้องพจิารณาให้ความเหน็ชอบตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาขอ้เสนอโครงการขอใชส้ตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตรแ์ละเงื3อนไข ดงัต่อไปนี: 

(๑) ต้องไม่เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ3งแวดล้อม และ 
ความมั 3นคงของประเทศ 

(๒) ตอ้งไม่ผดิต่อศลีธรรม จรรยาบรรณ 

(๓) ตอ้งมมีาตรการป้องกนัการแพร่กระจายเชื:อโรค มลพษิ สารพษิ และตวัสตัว์
สูส่ ิ3งแวดลอ้ม 

 

ข้อ ๖  กรณีที3คณะกรรมการกํากับดูแลได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ ๕ แล้ว  
ให้ผูร้บัใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสอืโดยผ่านคณะกรรมการกํากบัดูแลให้เลขาธกิารทราบ
ภายใน ๑๕ วนันับแต่วนัที3ไดร้บัความเหน็ชอบ พรอ้มทั :งแนบเอกสารโครงการขอใชส้ตัว์
และใบรบัรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี:ยงและใช้สตัว์จากคณะกรรมการกํากับดูแล   
ทั :งนี: การแจ้งให้เป็นไปตามแบบที3เลขาธิการประกาศกําหนดและให้ส่งสําเนาการแจ้ง 
ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลทราบดว้ย 

การแจง้ตามวรรคแรก ใหแ้จง้ ณ สถาบนัพฒันาการดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องาน
ทางวทิยาศาสตร ์สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตหิรอืสถานที3อื3นตามที3เลขาธกิาร
กาํหนด 

 

ข้อ ๗  ผู้ร ับใบอนุญาตต้องรายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์ใหเ้ลขาธกิารทราบทุกหกเดอืนนบัแต่วนัที3แจง้ โดยผ่านคณะกรรมการ
กาํกบัดแูลและผูก้าํกบัดแูลสถานที3ดาํเนินการ ตามที3หน่วยงานกาํหนด 

 

ขอ้ ๘  ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิเป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี: 
กรณีที3มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี3ยวกับประกาศนี: หรือการดําเนินการอื3นใด 

ที3มไิดร้ะบุไวใ้นประกาศนี: ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตเิป็นผูว้นิิจฉยัชี:ขาด 

คาํวนิิจฉยัของเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตถิอืเป็นที3สดุ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สกุญัญา  ธรีะกรูณ์เลศิ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๓๖ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๓๗

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๓๘ 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขการแจง้การขาย เสนอขาย หรอืมไีวเ้พื3อขาย 

ซึ3งสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์ประเภทสตัวท์ดลอง ตามมาตรา ๓๒ (๑) 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบญัญัติสตัว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์ เรื3อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไข
การแจ้งการขาย เสนอขาย หรอืมไีวเ้พื3อขายซึ3งสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์ ประเภท
สตัวท์ดลอง ตามมาตรา ๓๒ (๑)” 

 

ข้อ ๒๑๐  ประกาศฉบบันี:ให้ใช้บังคบันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ หรอืผู้ซึ3ง

เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตมิอบหมาย 

“สตัวท์ดลอง” หมายความว่า สตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรป์ระเภทสตัวท์ดลอง 

“สถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ3งปลูกสรา้ง หรอืสถานที3อื3นใดที3มี
การดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์และใหห้มายความรวมถงึพื:นที3โดยรอบ
ของอาคารหรอืสิ3งปลกูสรา้งที3มกีารดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรด์ว้ย 

 

ขอ้ ๔  ผูใ้ด ขาย เสนอขาย หรอืมไีวเ้พื3อขายซึ3งสตัวท์ดลอง ต้องแจง้ก่อนการ
ดําเนินการต่อเลขาธกิาร ณ สถาบนัพฒันาการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

แบบการแจง้ตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามที3เลขาธกิารประกาศกาํหนด 

 

                                                                                 

๑๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๗/๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๓๙ 

ขอ้ ๕  ผูข้าย เสนอขาย หรอืมไีวเ้พื3อขายซึ3งสตัวท์ดลอง จะตอ้งมเีอกสารรบัรอง
คุณภาพพนัธุกรรมและคุณภาพสขุภาพของสตัวท์ดลอง จากผูผ้ลติสตัวท์ดลอง 

ทั :งนี: ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี3ยวกบัอตัราการผลิตและอตัราการเจรญิเติบโต 
ของสตัว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ เพื3อผู้ซื:อได้เลือกชนิด เพศ จํานวน อายุ นํ:าหนัก  
ตามความตอ้งการของผูซ้ื:อ 

 

ข้อ ๖  ผู้ขาย ผู้เสนอขาย หรือผู้มีไว้เพื3อขายซึ3งสตัว์ทดลอง ต้องดําเนินการ 
ให้ผู้ซื:อได้มีสตัว์ทดลองทั :งสายพันธุ์ เพศ อายุ นํ: าหนัก และจํานวนอย่างครบถ้วน 
ตามความตอ้งการของผูซ้ื:อ 

 

ข้อ ๗  ผู้ขาย ผู้เสนอขาย และผู้มีไว้เพื3อขายซึ3งสตัว์ทดลอง ต้องปฏิบัติต่อ
สตัวท์ดลองใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

 

ขอ้ ๘  ผูม้สีตัวท์ดลองไวเ้พื3อขาย ต้องเลี:ยงสตัวท์ดลองไวใ้นสถานที3ดาํเนินการ
ที3ไดแ้จง้ต่อเลขาธกิารไวแ้ลว้ 

 

ขอ้ ๙  การจดัการขนส่งหรอืเคลื3อนยา้ยสตัวท์ดลอง ต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบญัญตัสิตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ขอ้ ๑๐  ผูข้าย ผูเ้สนอขาย และผูม้ไีวเ้พื3อขายซึ3งสตัวท์ดลอง ตอ้งจดัทํารายงาน
การขายประจาํปี 

แบบรายงานการขายประจาํปีตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามที3เลขาธกิารประกาศ
กาํหนด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สกุญัญา  ธรีะกรูณ์เลศิ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๐ 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขการแจง้การนําเขา้ สง่ออก นําผ่านราชอาณาจกัร 

ซึ3งสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์ตามมาตรา ๓๒ (๒) 

   
 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบญัญัติสตัว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์ เรื3อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไข
การแจ้งการนําเข้า ส่งออก นําผ่านราชอาณาจกัร ซึ3งสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร ์ 
ตามมาตรา ๓๒ (๒)” 

 

ข้อ  ๒ ๑๑  ป ระกาศฉบับ นี: ให้ ใช้บังคับตั :งแ ต่ วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการ

ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติหรอืผู้ซึ3ง
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตมิอบหมาย 

“สถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ3งปลูกสรา้ง หรอืสถานที3อื3นใดที3มี
การดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์และใหห้มายความรวมถงึพื:นที3โดยรอบ
ของอาคารหรอืสิ3งปลกูสรา้งที3มกีารดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรด์ว้ย 

 

ขอ้ ๔  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการนําเขา้ ส่งออก หรอืนําผ่านซึ3งสตัว์เพื3องาน
ทางวทิยาศาสตร ์ตอ้งแจง้ต่อเลขาธกิาร ณ สถาบนัพฒันาการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือสถานที3อื3นใด ตามที3
เลขาธกิารประกาศกาํหนด 

 

                                                                                 

๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๙/๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๑

ขอ้ ๕  ผู้ใดประสงค์จะนําเข้าซึ3งสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ ต้องแจ้งก่อน 
การนําเข้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ตามแบบการแจ้งการดําเนินการนําเข้า พร้อมเอกสาร 
และหลกัฐานท้ายประกาศนี: เมื3อไดร้บัแจ้งแล้วให้สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
ออกใบรบัแจง้ตามแบบทา้ยประกาศนี: 

เมื3อมีการนําเข้าซึ3งสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ณ สถานที3ดําเนินการ
ปลายทางในราชอาณาจกัรเรยีบร้อยแล้ว ภายในสามวนัทําการให้ผู้ดําเนินการนําเข้า 
ซึ3งสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรแ์จง้เป็นหนงัสอืต่อเลขาธกิาร 

 

ข้อ ๖  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการส่งออกซึ3งสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร ์ 
ต้องแจ้งก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบการแจ้งการดําเนินการส่งออก 
พรอ้มเอกสารและหลกัฐานทา้ยประกาศนี: เมื3อไดร้บัแจง้แลว้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิออกใบรบัแจง้ตามแบบทา้ยประกาศนี: 

 

ข้อ ๗  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการนําผ่านซึ3งสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร ์ 
ต้องแจ้งก่อนการนําผ่านไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ตามแบบการแจ้งการดําเนินการนําผ่าน 
พรอ้มเอกสารและหลกัฐานทา้ยประกาศนี: เมื3อไดร้บัแจง้แลว้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิออกใบรบัแจง้ตามแบบทา้ยประกาศนี: 

 

ข้อ ๘  ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก และผู้นําผ่านซึ3งสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร ์ 
ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณการดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สกุญัญา  ธรีะกรูณ์เลศิ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๒



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๓



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๔



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๕



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๖



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๗ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๘

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๔๙

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขการแจง้สถานที3ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

ตามมาตรา ๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์ เรื3อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไข
การแจง้สถานที3ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์ตามมาตรา ๒๑” 

 

ข้อ  ๒ ๑๒  ประกาศฉบับ นี: ให้ ใช้บังคับตั :งแ ต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการ

ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติหรอืผู้ซึ3ง
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตมิอบหมาย 

“ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมดแูลสถานที3ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์ดงัต่อไปนี: 

(๑) ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้าหน่วยงานซึ3งมอีาํนาจปกครองสถานที3ดาํเนินการ
ในกรณีสถานที3ดาํเนินการเป็นของหน่วยงานของรฐั 

(๒) อธกิารบด ีผู้อํานวยการ หรอืผู้ซึ3งมีตําแหน่งเทียบเท่าที3เรยีกชื3ออย่างอื3น 
ในกรณีสถานที3ดาํเนินการเป็นสถานศกึษา 

(๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ในกรณีสถานที3ดําเนินการเป็นของเอกชน 
ซึ3งไม่ใช่สถานศกึษา 

                                                                                 

๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๗๑ ง/หน้า ๘/๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๐

“สถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ3งปลูกสร้าง หรือสถานที3อื3นใด 
ที3มกีารดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์และใหห้มายความรวมถงึพื:นที3โดยรอบ
ของอาคารหรอืสิ3งปลกูสรา้งที3มกีารดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรด์ว้ย 

 

ข้อ ๔  ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการที3ประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร  
สิ3งปลูกสร้าง หรือสถานที3ใดเป็นสถานที3ดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร ์ 
ต้องแจ้งต่อเลขาธกิารหรอืผู้ซึ3งเลขาธกิารมอบหมาย ตามแบบแจ้งสถานที3ดําเนินการ 
(สพสว.วช. - สส.๑) พรอ้มเอกสารและหลกัฐานทา้ยประกาศนี: เมื3อไดร้บัแจง้แลว้ให ้วช. 
ออกใบรบัแจง้ตามแบบ สพสว.วช. - สส.๒ ทา้ยประกาศนี: 

 

ขอ้ ๕  อาคาร สิ3งปลูกสรา้งหรอืสถานที3ดําเนินการที3จะสร้างหรอืใช้ตามขอ้ ๔ 
เมื3อแจ้งแล้วต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที3กําหนดตามมาตรา ๒๒  
และกฎกระทรวงที3ออกตามมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบญัญตัิสตัว์เพื3องาน
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ข้อ ๖  เมื3อได้ดําเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที3ดําเนินการต่อสัตว ์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร์ตามที3แจ้งไว้ตามข้อ ๔ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที3กําหนด
ตามข้อ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์จะใช้สถานที3ดําเนินการต่อสตัว์เพื3องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการ แจ้งการใช้สถานที3ดําเนินการ 
ต่อเลขาธกิาร ตามแบบแจ้งการใชส้ถานที3 (สพสว.วช. - สช.๑) พร้อมเอกสารและหลกัฐาน
ตามที3ระบุในแบบดงักล่าวท้ายประกาศนี: เมื3อได้รบัแจ้ง ให้เลขาธกิารดําเนินการตรวจ
อาคาร สิ3งปลกูสรา้งหรอืสถานที3ดําเนินการ เมื3อตรวจสอบแลว้เหน็ว่าไดด้าํเนินการตามที3
กาํหนดไวต้ามขอ้ ๕ ให ้วช. ออกใบรบัแจง้ตามแบบ สพสว.วช. - สช.๒ ทา้ยประกาศนี: 

 

ขอ้ ๗  ผู้รบัผดิชอบสถานที3ดําเนินการที3ใช้อาคาร สิ3งปลูกสรา้งหรอืสถานที3ใด 
ที3เป็นสถานที3ดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในวนัที3พระราชบัญญัต ิ
สตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ใชบ้งัคบั ใหผู้้รบัผดิชอบสถานที3ดําเนินการ
แจ้งต่อเลขาธิการ ตามแบบแจ้งการใช้สถานที3ดําเนินการ (สพสว.วช. - สช.๑)  
พรอ้มเอกสารและหลกัฐาน ภายในวนัที3 ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๙ เมื3อได้รบัแจง้แลว้ให้ วช. 
ออกใบรบัแจง้ตามแบบ สพสว.วช. - สช.๒ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๑ 

ขอ้ ๘  การแจง้การดําเนินการต่อเลขาธกิาร ตามประกาศนี: ใหแ้จง้ ณ สถาบนั
พัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื3 องานทางวิทยาศาสตร์ หรือตามที3สํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) กาํหนด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สกุญัญา  ธรีะกรูณ์เลศิ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๓ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๔



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๖ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๗



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕๙



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๐



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๓ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๔



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๖ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๗

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๘

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และระยะเวลาในการแจง้สถานที3ดาํเนินการ 

ตามมาตรา ๒๕ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสตัว์
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์เรื3อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และระยะเวลา
ในการแจง้สถานที3ดาํเนินการตามมาตรา ๒๕” 

 

ข้อ  ๒ ๑๓  ประกาศฉบับ นี: ให้ ใช้บังคับตั :งแ ต่ วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการ

ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ หรอืผู้ซึ3ง
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตมิอบหมาย 

“ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการ” หมายความว่า ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการ 
ตามพระราชบญัญตัสิตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“สถานที3ดําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ3งปลูกสร้าง หรือสถานที3อื3นใด 
ที3มกีารดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์และใหห้มายความรวมถงึพื:นที3โดยรอบ
ของอาคารหรอืสิ3งปลกูสรา้งที3มกีารดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรด์ว้ย 

 

                                                                                 

๑๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๐/๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๖๙

หมวด ๑ 

การแจง้เปลี3ยนแปลงวตัถุประสงค ์

   
 

ขอ้ ๔  ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการใด ประสงคจ์ะเปลี3ยนแปลงวตัถุประสงค์
ของการดําเนินการของสถานที3ดาํเนินการใหแ้ตกต่างไปจากที3ไดแ้จง้ไว ้ต้องแจง้เป็นหนงัสอื
ใหเ้ลขาธกิารทราบก่อนการดาํเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 

การแจง้ตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามแบบที3เลขาธกิารประกาศกาํหนด 

 

หมวด ๒ 

การดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืก่อสรา้งอาคารหรอืสิ3งปลกูสรา้งเพื3อใชเ้ป็นสถานที3ดาํเนินการขึ:นใหม ่

   
 

ข้อ ๕  ผู้ร ับผิดชอบสถานที3ดําเนินการใด ประสงค์จะดัดแปลงหรือต่อเติม
สถานที3ดําเนินการหรือก่อสร้างอาคารหรอืสิ3งปลูกสร้างเพื3อใช้เป็นสถานที3ดําเนินการ 
ขึ:นใหม่ ต้องแจง้เป็นหนังสอืใหเ้ลขาธกิารทราบก่อนการดําเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๓๐ วนั 

การแจง้ตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามแบบที3เลขาธกิารประกาศกาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การเปลี3ยนแปลงหรอืเพิ3มเตมิชนิดของสตัว ์

   
 

ขอ้ ๖  ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการใด ประสงคจ์ะเปลี3ยนแปลงหรอืเพิ3มเติม
ชนิดของสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตรต์ามที3ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการกํากบัดูแล
หรอืตามที3ได้แจง้ไว้ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญตัิสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เลขาธิการทราบก่อนการดําเนินการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั 

การแจง้ตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามแบบที3เลขาธกิารประกาศกาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๐ 

หมวด ๔ 

การเปลี3ยนผูก้าํกบัดแูลสถานที3ดาํเนินการหรอืสตัวแพทยป์ระจาํสถานที3ดาํเนินการ 

   
 

ขอ้ ๗  ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการใด ประสงคจ์ะเปลี3ยนผูก้าํกบัดแูลสถานที3
ดําเนินการหรอืสตัวแพทย์ประจําสถานที3ดําเนินการ ต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้เลขาธกิาร
ทราบก่อนการดาํเนินการยกเวน้มเีหตุอนัสมควร 

การแจง้ตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามแบบที3เลขาธกิารประกาศกาํหนด 

 

หมวด ๕ 

การเปลี3ยนชื3อสถานที3ดาํเนินการ 

   
 

ขอ้ ๘  ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการใด ประสงคจ์ะเปลี3ยนชื3อสถานที3ดําเนินการ 
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหเ้ลขาธกิารทราบก่อนการดาํเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 

การแจง้ตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามแบบที3เลขาธกิารประกาศกาํหนด 

 

หมวด ๖ 

การยา้ยสถานที3ดาํเนินการ 

   
 

ขอ้ ๙  ผู้รบัผิดชอบสถานที3ดําเนินการใด ประสงค์จะย้ายสถานที3ดําเนินการ 
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหเ้ลขาธกิารทราบก่อนการดาํเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 

การแจง้ตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามแบบที3เลขาธกิารประกาศกาํหนด 

กรณียา้ยสถานที3ดําเนินการเมื3อเกดิเหตุสดุวสิยัใหแ้จง้เป็นหนงัสอืใหเ้ลขาธกิาร
ทราบ ในโอกาสแรกที3พงึจะแจง้ได ้

 

หมวด ๗ 

การเลกิใชอ้าคาร สิ3งปลกูสรา้ง หรอืสถานที3ใดเป็นสถานที3ดาํเนินการ 

   
 

ขอ้ ๑๐  ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการใด ประสงคจ์ะเลกิใชอ้าคาร สิ3งปลูกสรา้ง 
หรอืสถานที3ใดเป็นสถานที3ดําเนินการ กรณีที3ไม่มสีตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตร์เลี:ยงใน
สถานที3ดําเนินการแลว้ต้องแจง้การเลกิใช้เป็นหนังสอืให้เลขาธกิารทราบก่อนการดําเนินการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั 

การแจง้ตามวรรคแรก ใหเ้ป็นไปตามแบบที3เลขาธกิารประกาศกาํหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๑

ขอ้ ๑๑  ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการใด ประสงคจ์ะเลกิใชอ้าคาร สิ3งปลูกสรา้ง 
หรอืสถานที3ใดเป็นสถานที3ดําเนินการ ในกรณีที3มสีตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์เลี:ยงอยู่ใน
สถานที3ดําเนินการต้องดําเนินการแจง้เป็นหนังสอืให้เลขาธกิารทราบก่อนเลกิใชอ้าคาร 
สิ3งปลูกสร้าง หรอืสถานที3ใดเป็นสถานที3ดําเนินการ โดยผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการ
ต้องปฏิบัติการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื3อนไขที3คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญัติสตัว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สกุญัญา  ธรีะกรูณ์เลศิ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๒

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

เรื3อง การแจง้การขาย เสนอขาย หรอืมไีวเ้พื3อขายซึ3งสตัวท์ดลอง 

   
 

เพื3อให้การดําเนินการเกี3ยวกบัการแจ้งการขาย เสนอขาย หรอืมีไว้เพื3อขาย 
ซึ3งสตัวท์ดลองเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย รวดเรว็และเกดิประสทิธภิาพ 

 

อาศัยความตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์ เรื3อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไข
การแจ้งการขาย เสนอขาย หรอืมไีวเ้พื3อขายซึ3งสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์ ประเภท
สตัวท์ดลอง ตามมาตรา ๓๒ (๑) ซึ3งออกตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบญัญัติ
สตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ผู้ใดประสงค์จะขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3 อขายซึ3งสัตว์ทดลอง  
ให้ยื3นการแจ้งการขาย เสนอขาย หรอืมไีว้เพื3อขายซึ3งสตัว์ทดลอง พร้อมด้วยหลกัฐาน
ตามแบบ สพสว.วช. - ข ทา้ยประกาศฉบบันี: 

 

ขอ้ ๒  เมื3อได้รบัการแจ้งพรอ้มดว้ยหลกัฐานถูกต้องและครบถ้วนตามขอ้ ๑ แล้ว 
ใหผู้้รบัแจ้งรบัแจง้และแจง้ผลการรบัแจง้พรอ้มถ่ายสําเนาการรบัแจ้งให้ผู้แจง้เกบ็รกัษาไว้
เป็นหลกัฐาน ๑ ชุด 

กรณีมคีาํสั 3งไม่รบัแจง้ใหผู้ร้บัแจง้ชี:แจงเหตุผลการไม่รบัแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้แ้จง้
ทราบภายใน ๕ วนัทาํการ 

 

ข้อ ๓  การยื3นการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขายซึ3งสตัว์ทดลอง  
ตามประกาศนี: ให้ยื3น ณ สถาบนัพฒันาการดําเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

 

ทั :งนี: ใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๑๔ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สกุญัญา  ธรีะกรูณ์เลศิ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

                                                                                 
๑๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๗๑ ง/หน้า ๗/๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๓



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๔ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๕

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

เรื3อง กาํหนดแบบแจง้ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญตัสิตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ 
ต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้ง
สถานที3ดําเนินการ ตามมาตรา ๒๕ เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิจงึเหน็สมควร
ออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ  ๑ ๑๕  ป ระกาศฉบับ นี: ให้ ใช้บังคับตั :งแ ต่ วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  การเปลี3ยนแปลงวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการของสถานที3ดาํเนินการ 
ใหแ้ตกต่างไปจากที3ไดแ้จง้ไว ้ใหย้ื3นแจง้ตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๑ 

 

ขอ้ ๓  การดดัแปลงหรอืต่อเตมิสถานที3ดําเนินการ หรอืก่อสรา้งหรอืสิ3งปลูกสรา้ง
เพื3อใชเ้ป็นสถานที3ดาํเนินการขึ:นใหม่ ใหย้ื3นแจง้ตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๒ 

 

ขอ้ ๔  การเปลี3ยนแปลงหรือเพิ3มเติมชนิดของสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ตามที3ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลหรือตามที3ได้ไว้ตามมาตรา ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยื3นแจ้งตามแบบ 
สพสว. วช. - ปป.๓ 

 

ขอ้ ๕  การเปลี3ยนผูก้าํกบัดแูลสถานที3ดําเนินการ หรอืสตัวแพทยป์ระจาํสถานที3
ดาํเนินการใหย้ื3นแจง้ตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๔ 

 

ขอ้ ๖  การเปลี3ยนชื3อสถานที3ดาํเนินการ ใหย้ื3นแจง้ตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๕ 

 

ขอ้ ๗  การยา้ยสถานที3ดาํเนินการ ใหย้ื3นแจง้ตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๖ 

 

                                                                                 

๑๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๔๙ ง/หน้า ๒๐/๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๖

ขอ้ ๘  การเลกิใชอ้าคาร สิ3งปลูกสรา้ง หรอืสถานที3ใดเป็นสถานที3ดําเนินการ 
กรณีไม่มสีตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร์ในสถานที3ดําเนินการแล้ว ให้ยื3นแจ้งตามแบบ 
สพสว. วช. - ปป.๗ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วภิารตัน์  ดอ่ีอง 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๗ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๘



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๗๙



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๐



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๒



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๓ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๔



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๖



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๗



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๘



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๘๙



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๐ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๑

ประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ี

เรื3อง กาํหนดแบบบตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หน้าที3 ตามพระราชบญัญตัสิตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิสตัว์ 
เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรฐัมนตรอีอกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ขอ้ ๑  บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หน้าที3ใหเ้ป็นไปตามแบบทา้ยประกาศนี: 
 

ข้อ ๒  ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว
พนกังานเจา้หน้าที3 

 

ขอ้ ๓  รูปถ่ายที3ติดบตัรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที3 ให้ใช้รูปถ่ายที3ถ่ายไม่เกิน 
หกเดอืนก่อนวนัยื3นคําขอมบีตัรประจําตวั ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนตเิมตร ครึ3งตวั หน้าตรง 
ไม่สวมหมวกและแว่นตาสเีขม้ แต่งเครื3องแบบปกตขิาว หรอืเครื3องแบบปฏบิตัริาชการ 

 

ขอ้ ๔  บตัรพนกังานเจา้หน้าที3ใหม้อีายุหา้ปี นบัตั :งแต่วนัออกบตัร 

 

ขอ้ ๕๑๖  ประกาศนี:ใหใ้ชบ้งัคบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ทั :งนี: ตั :งแต่บดันี:เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

                                                                                 

๑๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๒๘๘ ง/หน้า ๑๘/๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๒

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๓ 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง การจดัการกบัซากของสตัว ์

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อาศยัอํานาจตามมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบญัญตัสิตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3 องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไขการจดัการกบั
ซากของสตัวไ์ว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ขอ้ ๑  ประกาศนี:เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการดําเนินการ
ต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์เรื3อง การจดัการกบัซากของสตัว ์พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ข้อ ๒ ๑๗  ป ระกาศฉบับ นี: ให้ ใช้บังคับตั :งแ ต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“ซากของสตัว”์ หมายความว่า 

(ก) ร่างกายของสตัวท์ี3ไม่มชีวีติ 

(ข) เลอืด น้�าเหลอืง สารคดัหลั 3ง อุจจาระ ปัสสาวะ อวยัวะ เนื:อเยื3อหรอืสว่นหนึ3ง
สว่นใดของสตัว ์

(ค) สิ3งปนเปื:อนจาก (ก) หรอื (ข) 

“ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการ” หมายความว่า ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“คณะกรรมการกํากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแลการ
ดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรป์ระจาํสถานที3ดาํเนินการ (คกส.) 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สตัว์ (Protocol) ที3ผู้ใช้สตัว์นําเสนอ
เพื3อขออนุญาตใชส้ตัวใ์นการวจิยั การทดลอง การทดสอบ การผลติชวีวตัถุ หรอืการเรยีน
การสอน ต่อคณะกรรมการกาํกบัดแูล 

“สารเคมีอันตราย” หมายความว่า ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย 
การบรหิารจดัการของเสยีอนัตราย 

                                                                                 

๑๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๓ ง/หน้า ๑๕/๕ มกราคม ๒๕๖๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๔

หมวด ๑ 

การดาํเนินการทั 3วไป 

   
 

ข้อ ๔  ผู้รบัผิดชอบสถานที3ดําเนินการต้องจัดให้มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัต ิ
(Standard Operating Procedures, SOPs) ในการจดัการกบัซากของสตัว ์

 

ข้อ ๕  การจดัเก็บซากของสตัว์ ผู้รบัผิดชอบสถานที3ดําเนินการต้องจดัให้มี
สถานที3 ภาชนะ อุปกรณ์ และการจดัการดงันี: 

(๑) สถานที3สาํหรบัเกบ็ซากของสตัว ์ตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี: 
(๑.๑) เป็นสถานที3มดิชดิอยู่ในพื:นที3แยกจากพื:นที3อื3น ๆ และสามารถป้องกนั

สตัวท์ี3อาจเป็นพาหะ อาท ิสนุขั แมว นก หนู แมลง เป็นตน้ 

(๑.๒) สามารถควบคุมการเขา้ออกของบุคคล 

(๑.๓) มพีื:นที3เพยีงพอสาํหรบัการตดิตั :งอุปกรณ์และการปฏบิตังิาน 

(๑.๔) ในกรณีที3มีการใช้เชื:อโรค สารเคมีอันตราย วัสดุกัมมันตรังส ี 
หรอืกากกมัมนัตรงัส ีต้องจดัใหม้สีถานที3จดัเกบ็จาํเพาะที3มคีวามเหมาะสมในการป้องกนั
การแพร่กระจายสูส่ ิ3งแวดลอ้ม 

(๒) ภาชนะและอุปกรณ์สาํหรบัเกบ็ซากของสตัวต์ามความเหมาะสมดงันี: 
(๒ .๑) ภาชนะบรรจุซากของสัตว์  ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

การสาธารณสุข เกี3ยวกบัการกําจดัมูลฝอยติดเชื:อ พร้อมติดฉลากที3ระบุชนิด น้�าหนัก 
วนัที3บรรจุ แหล่งที3มาของซากของสตัว ์ชื3อหวัหน้าโครงการพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์

(๒.๒) สิ3งปนเปื: อนที3เป็นของมีคม ต้องบรรจุในภาชนะที3ทําจากวัสดุ 
ที3แขง็แรงทนทานต่อการแทงทะลุและการกดักร่อน มฝีาปิดมดิชดิและป้องกนัการรั 3วซมึ
ของของเหลวภายในได ้

(๒.๓) รถเขน็ซากของสตัว ์

(๒ .๔) ตู้ เย็น ตู้แช่แข็ง หรือห้องเย็น ที3มีขนาดเหมาะสมกับขนาด 
และปรมิาณซากของสตัว ์และสามารถควบคุมอุณหภูมใิหเ้หมาะสม 

(๒.๕) อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการยกหรือขนย้าย กรณีต้องดําเนินการ 
กบัซากของสตัวท์ี3มขีนาดใหญ่ 

(๓) มรีะบบป้องกนัการแพร่กระจายและปนเปื:อนของเชื:อโรค สารเคมอีนัตราย 
วสัดุกมัมนัตรงัส ีหรอืกากกมัมนัตรงัส ีสูม่นุษย ์สตัว ์และสิ3งแวดลอ้ม 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๕

ข้อ ๖  การจัดการกับซากของสัตว์ทั :งตัวขนาดใหญ่  กรณีที3ไม่สามารถ
เคลื3อนยา้ยทั :งตวัตอ้งมมีาตรฐานวธิกีารปฏบิตัทิี3เหมาะสม 

 

ขอ้ ๗  การขนส่งหรอืเคลื3อนย้ายซากของสตัว์ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร 
และออกนอกหน่วยงาน ตอ้งดาํเนินการดงันี: 

(๑) บรรจุถุงซากของสตัวไ์วใ้นภาชนะที3สามารถป้องกนัการั 3วซมึ 

(๒) ปิดหรือคลุมภาชนะบรรจุซากของสัตว์ให้มิดชิดในระหว่างการขนส่ง 
หรอืเคลื3อนยา้ย 

(๓) จดัให้มีอุปกรณ์เพื3อการขนส่งหรือเคลื3อนย้ายซากของสตัว์ให้เหมาะสม
ตามแต่กรณี 

 

ขอ้ ๘  ผูร้บัผดิชอบสถานที3ดําเนินการต้องจดัให้มกีารบนัทกึขอ้มูลการจดัการ
ซากของสตัว์ไว้เพื3อตรวจสอบ ได้แก่ ชนิดของซากของสตัว์ น้�าหนักบรรจุ วนัที3บรรจุ 
แหล่งที3มาของซากของสตัว์ ชื3อหวัหน้าโครงการพร้อมหมายเลขโทรศพัท์ วนัที3ทําลาย 
วธิกีารทาํลาย และหน่วยงานที3ทาํลายซากของสตัว ์

 

ข้อ ๙  การทําลายซากของสตัว์ด้วยวิธีการเผา การฝัง การใช้สารเคมี หรือ 
การนําส่งใหห้น่วยงานภายนอกดําเนินการทําลาย ต้องระบุไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้กําหนด 
การดําเนินงานของสถานที3ดําเนินการต่อสตัวน์ั :น และต้องดําเนินการทําลายตามวธิกีาร
ตามที3กฎหมายบญัญตัวิ่าดว้ยการนั :น 

กรณีที3ไม่ดําเนินการทําลายซากของสตัว์ตามวรรคหนึ3งให้ผู้ขอใช้สตัว์แสดง
รายละเอยีด เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นโครงการ 

 

หมวด ๒ 

การดาํเนินการกบัซากของสตัวท์ี3ตดิเชื:อ 

   
 

ขอ้ ๑๐  ใหผู้ร้บัผดิชอบสถานที3ดาํเนินการจดัใหม้กีารคดั แยก บรรจุ เกบ็ ขนยา้ย
ซากของสตัวท์ี3ตดิเชื:อไม่ใหเ้กดิการแพร่กระจายของเชื:อ ปะปนกบัวสัดุหรอืมลูฝอยอื3น 

 

ขอ้ ๑๑  กรณีที3มกีารใชส้ตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชเ้ชื:อโรคที3สามารถ
ตดิต่อจากสตัวส์ู่คนที3กําหนดอยู่ในกลุ่มที3 ๓ และ ๔ ตามกฎหมายว่าดว้ยเชื:อโรคและพษิ
จากสตัว์ ผู้รบัผดิชอบสถานที3ดําเนินการต้องจดัให้มกีารทําลายเชื:อที3ปนเปื: อนในซาก 
ของสตัว์ ณ สถานที3ดําเนินการ ก่อนการขนย้ายหรอืนําส่งให้หน่วยงานที3รบัผิดชอบ 
การทาํลายซากของสตัว ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๖

ขอ้ ๑๒  กรณีที3มกีารใชส้ตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชเ้ชื:อโรคที3สามารถ
ตดิต่อระหว่างสตัวด์ว้ยกนัเอง ใหด้าํเนินการตามที3กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัว ์

 

ขอ้ ๑๓  วธิกีารทําลายซากของสตัวท์ี3ตดิเชื:อตอ้งปฏบิตัติามที3กฎหมายบญัญตัิ
ว่าดว้ยการนั :น 

 

หมวด ๓ 

การดาํเนินการกบัซากของสตัวท์ี3ปนเปื:อนสารเคมอีนัตราย 

   
 

ข้อ ๑๔  ซากของสตัว์ที3ปนเปื: อนสารเคมีอันตราย ถือเป็นของเสียอนัตราย  
ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดว่าด้วยของเสยีอนัตรายที3ออกโดยกรมควบคุม
มลพษิ 

 

หมวด ๔ 

การดาํเนินการกบัซากของสตัวท์ี3ปนเปื:อนวสัดุกมัมนัตรงัสหีรอืกากกมัมนัตรงัส ี

   
 

ข้อ ๑๕  ให้ผู้รบัผิดชอบสถานที3ดําเนินการจดัให้มีการคดัแยก เก็บรวบรวม  
และจัดสถานที3เก็บซากของสัตว์ที3ปนเปื: อนวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังส ี
ไว้ชั 3วคราวเป็นการเฉพาะ แยกออกจากสถานที3เกบ็ซากของสตัว์ วสัดุ หรอืมูลฝอยอื3น 
โดยปฏบิตัติาม “แนวปฏบิตัใินการคดัแยกและเกบ็รวบรวมกากกมัมนัตรงัส”ี ของสถาบนั
เทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

การดําเนินการตามวรรคหนึ3งให้คํานึงถึงการป้องกนัการปนเปื:อนและการแผ่รงัสี
ใหไ้ดม้ากที3สดุ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศาสตราจารยพ์เิศษจอมจนิ  จนัทรสกุล 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๗

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการดาํเนินการต่อสตัว ์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

เรื3อง การทาํใหส้ตัวต์ายอย่างสงบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อาศยัอํานาจตามมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบญัญตัสิตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3 องาน 
ทางวทิยาศาสตร ์จงึออกประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไขการทําให้สตัว์
ตายอย่างสงบไว ้ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี: เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง การทําให้สตัว์ตายอย่างสงบ  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ข้อ  ๒ ๑๘  ประกาศฉบับ นี: ให้ ใช้บังคับตั :งแ ต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี: 
“สตัว”์ หมายความว่า สตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตรต์ามกฎหมายว่าดว้ยสตัว์

เพื3องานทางวทิยาศาสตร ์

“ผู้รบัใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รบัใบอนุญาตใช้สตัว์ หรอืผู้รบัใบอนุญาต
ผลติสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์แลว้แต่กรณี 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สตัว์ (Protocol) ที3ผู้ใช้สตัว์นําเสนอ
เพื3อขออนุญาตใชส้ตัวใ์นการวจิยั การทดลอง การทดสอบ การผลติชวีวตัถุ หรอืการเรยีน
การสอน ต่อคณะกรรมการกาํกบัดแูล 

“สตัวแพทย์” หมายความว่า สตัวแพทย์ซึ3งได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วชิาชพีการสตัวแพทยช์ั :นหนึ3ง 

“คณะกรรมการกํากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแล 
การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตรป์ระจาํสถานที3ดาํเนินการ (คกส.) 

“ผู้เชี3ยวชาญ” หมายความว่า ผู้เชี3ยวชาญการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องาน 
ทางวทิยาศาสตรต์ามมาตรา ๓๔ วรรคสาม 

                                                                                 

๑๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๓ ง/หน้า ๑๓/๕ มกราคม ๒๕๖๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๘

ขอ้ ๔  ในกรณีที3มคีวามจําเป็นต้องทําใหส้ตัวต์ายใหบุ้คคลดงัต่อไปนี:เป็นผูท้ําให้
สตัวต์ายอย่างสงบ 

(๑) ผูร้บัใบอนุญาตซึ3งเกี3ยวขอ้งกบัโครงการ 

(๒) สตัวแพทย ์

(๓) บุคคลซึ3งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลของสตัวแพทย ์

(๔) บุคคลซึ3งคณะกรรมการกาํกบัดแูลใหค้วามเหน็ชอบ 

 

ข้อ ๕  การทําให้สตัว์ตายอย่างสงบ ต้องยึดหลกัการและวธิีการที3ทําให้สตัว ์
หมดสตแิละเสยีชวีติอย่างรวดเรว็โดยที3เจบ็ปวดหรอืทุกขท์รมานน้อยที3สดุ และปลอดภยั
ต่อสิ3งมชีวีติอื3นและสิ3งแวดลอ้ม และตอ้งตรวจสอบการตายก่อนนําไปกาํจดัซาก 

 

ขอ้ ๖  การทําให้สตัวต์ายอย่างสงบตามขอ้ ๕ ต้องดําเนินการให้สอดคลอ้งกบั
จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสตัว์เพื3องานทางวทิยาศาสตรแ์ละกฎหมายที3เกี3ยวขอ้ง 
โดยดาํเนินการตามที3ระบุไวใ้นโครงการอย่างเคร่งครดั 

 

ขอ้ ๗  บุคคลซึ3งเป็นผูท้ําใหส้ตัวต์ายตามขอ้ ๔ ต้องมคีวามรูแ้ละความชํานาญ
ในวิธีการทําให้สตัว์ตายอย่างสงบ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแล 
ใหเ้ป็นผูท้ี3สามารถดาํเนินการทาํใหส้ตัวต์ายอย่างสงบได ้

 

ข้อ ๘  วิธีการทําให้สัตว์ตายอย่างสงบต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที3มี
เอกสารอา้งองิและได้รบัการยอมรบัใหใ้ช ้(acceptable) หรอืยอมรบัใหใ้ช้แบบมเีงื3อนไข 
(acceptable with conditions) ในระดับสากล ซึ3งมีข้อมูลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร ์
และไดร้วบรวมเอาไวอ้ย่างเป็นระบบดงันี: 

(๑) วธิกีารตามแนวทางปฏบิตั ิ(guidelines) ของ อเมรกินั เวทเทอรนิาร ีเมดดคิอล 
แอสโซซเิอชั 3น (American Veterinary Medical Association, AVMA) หรอื 

(๒) วธิกีารตามที3ระบุโดย ยโูรเปียน คอมมชิชั 3น (European Commission) หรอื 

(๓) วธิกีารตามขอ้มลูที3มกีารรวบรวมและมกีารทบทวนวรรณกรรม (Literature 
reviews) ในวารสารชั :นนําทางดา้นการใชส้ตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์เช่น อนิสตติวิท ์
ฟอร ์แลบอราทอร ีแอนิมอลรเีสริช์ เจอรน์ัล (Institute for Laboratory Animal Research 
Journal, ILAR Journal) แลบอราทอร ีแอนิมอลส ์เจอรน์ัล (Laboratory Animals Journal) 
หรอื 

(๔) วธิกีารอื3นตามที3คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๙๙

ขอ้ ๙  ในกรณีที3ยงัไม่มวีธิกีารทําให้สตัว์ตายอย่างสงบตามขอ้ ๘ แต่มวีธิกีาร 
ที3ยงัไม่มขีอ้มูลการเผยแพร่เป็นการทั 3วไป หรอืเป็นวธิกีารที3ยงัไม่มกีารใชอ้ย่างแพร่หลาย
ในระดบัสากล เมื3อปรากฏต่อคณะกรรมการกํากบัดูแล และคณะกรรมการกํากบัดูแล
พจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นวธิกีารที3เหมาะสม ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแล หรอืผูเ้ชี3ยวชาญ 
รวบรวมขอ้มลูวธิกีารดงักล่าวเสนอต่อผูอ้าํนวยการ 

 

ข้อ ๑๐  ให้ผู้อํานวยการนําเรื3องการขอใช้วิธีการทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
ตามขอ้ ๙ เสนอใหเ้ลขาธกิารแต่งตั :งคณะทํางานเพื3อพจิารณาและเสนอผลการพจิารณา
ต่อคณะกรรมการ เพื3อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้วธิกีารดงักล่าวได้ หรอืให้ใช้ได้
อย่างมเีงื3อนไข หรอืหา้มมใิหใ้ชว้ธิกีารดงักล่าว 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศาสตราจารยพ์เิศษจอมจนิ  จนัทรสกุล 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิ 

การดาํเนินการต่อสตัวเ์พื3องานทางวทิยาศาสตร ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐๐

พระราชบญัญตั ิ

การใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที3 ๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที3 ๗๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที3เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ:นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี: 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี: เรียกว่า “พระราชบัญญัติการให้บริการด้าน 
นิตวิทิยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี: ให้ใช้บังคับตั :งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ: 
“การให้บริการด้านนิติว ิทยาศาสตร์” หมายความว่า การให้บริการตรวจ

พิส ูจน์ให้ทราบความจริงโดยนําหลกัวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ และการแพทย์มาใช ้ 
เพื3อประโยชน์ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมหรือเพื3อประโยชน์ในการพิสูจน์
ขอ้เทจ็จรงิอย่างหนึ3งอย่างใด 

“ขอ้มลู” หมายความว่า ขอ้มลูที3ไดม้าจากการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์กระทรวงยุตธิรรม 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับการให้บริการด้าน 
นิตวิทิยาศาสตร ์

                                                                                 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที3 ๖๗ ก/หน้า ๔๕/๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
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 ๔๐๑ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ: 
 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ: 
 

หมวด ๑ 

การใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

   
 

มาตรา ๕  ใหส้ถาบนัมหีน้าที3ในการใหบ้รกิารและส่งเสรมิงานดา้นนิตวิทิยาศาสตร์
โดยใหร้วมถงึงานดงัต่อไปนี:ดว้ย 

(๑) ช่วยเหลอืและสนับสนุนการสบืสวนสอบสวนและการดาํเนินคดอีาญาตามที3
เจา้หน้าที3ผูม้อีาํนาจตามกฎหมายรอ้งขอ 

(๒) ใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรเ์พื3อการคุม้ครองสทิธมินุษยชน การอํานวย
ความยุตธิรรม และการทะเบยีนราษฎร ตามที3เจา้หน้าที3ของรฐัหรอืผูท้ี3เกี3ยวขอ้งรอ้งขอ 

(๓) ให้บรกิารด้านนิติวทิยาศาสตร์เพื3อประโยชน์ในการคุ้มครองหรอือํานวย
ความยุติธรรมแก่เดก็และเยาวชนตามที3หน่วยงานที3เกี3ยวขอ้ง ผู้ปกครอง ผู้ใช้อํานาจ
ปกครองหรอืผู้มสี่วนได้เสยีโดยตรงรอ้งขอ 

(๔) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื3อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหนึ3งอย่างใด
ตามที3ผูม้สี่วนได้เสยีรอ้งขอ ในกรณีที3เป็นการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิในคดอีาญา ผูม้สี่วนได้เสยี
จะรอ้งขอใหต้รวจซํ:าได้ต่อเมื3อไม่ได้อยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ของหน่วยงานอื3น 
ที3ใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์และต้องเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการเพื3อประโยชน์
ในการอาํนวยความยุตธิรรม 

(๕) สง่เสรมิและพฒันาการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรข์องภาคเอกชน 

(๖) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชน  
ในการพฒันางานดา้นนิตวิทิยาศาสตรใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๗) ร่วมมอืกบัหน่วยงานอื3นของรฐัในการวจิยัและพฒันาเพื3อกาํหนดค่าพื:นฐาน
ทางนิตวิทิยาศาสตร ์

การให้บรกิารด้านนิติวทิยาศาสตร์ในกรณีมกีารร้องขอตาม (๑) (๒) (๓)  
และ (๔) ที3เกี3ยวกบัการสบืสวนสอบสวนคดอีาญา ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงื3อนไขที3คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐๒

มาตรา ๖  การปฏบิตัหิน้าที3ของเจา้หน้าที3ของสถาบนัตอ้งเป็นอสิระและเป็นไป
ตามหลกัวชิาชพีและมาตรฐานที3คณะกรรมการกาํหนด 

ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที3กํากับดูแลให้เจ้าหน้าที3ของสถาบันปฏิบัติหน้าที3 
ใหเ้ป็นไปตามวรรคหนึ3ง 

เจ้าหน้าที3ของสถาบนัที3ปฏบิตัิหน้าที3ให้บรกิารด้านนิติวทิยาศาสตร์อาจได้รบั
ค่าตอบแทนวิชาชีพตามระเบียบที3คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงั 

 

มาตรา ๗  ให้สถาบันมีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการตาม
มาตรา ๕ จากผูท้ี3รอ้งขอที3มใิช่หน่วยงานของรฐัตามอตัราที3คณะกรรมการกาํหนด 

สถาบันอาจงดหรือลดค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามมาตรา ๕ ได้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที3คณะกรรมการกาํหนด 

ค่าธรรมเนียมที3เรียกเก็บได้ตามวรรคหนึ3งให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
แต่ใหส้ถาบนัหกัเป็นค่าใชจ้่ายไดใ้นอตัราที3กระทรวงการคลงักาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ขอ้มลู 

   
 

มาตรา ๘  ขอ้มูลใหถ้ือเป็นความลบั และสถาบนัมหีน้าที3เกบ็รกัษาและทําลาย
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขที3คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๙  การเปิดเผยข้อมูล ให้กระทําได้เฉพาะแก่ผู ้ร้องขอรับบริการ
ด้านนิติว ิทยาศาสตร์เท่านั :น  ทั :งนี: ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื3อนไขที3
คณะกรรมการกําหนด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามคําสั 3งศาลหรอืเปิดเผยขอ้มูล 
ตามมตขิองคณะกรรมการเพื3อประโยชน์ในการอาํนวยความยุตธิรรม 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

   
 

มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร ์
ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงยุตธิรรมเป็นประธานกรรมการ ผูบ้ญัชาการตํารวจแห่งชาต ิ
อธบิดกีรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เลขาธกิารสาํนักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐๓ 

เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ินายกแพทยสภา ผูบ้ญัชาการสาํนกังาน
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ3งรัฐมนตรีแต่งตั :งจํานวนไม่เกินห้าคน  
เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการแต่งตั :ง
เจา้หน้าที3ของสถาบนัจาํนวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

การแต่งตั :งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ3ง ให้รฐัมนตรแีต่งตั :งจากผู้ที3มี
ความรูค้วามเชี3ยวชาญหรอืมปีระสบการณ์เป็นที3ประจกัษ์ดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์ดา้นกฎหมาย 
และด้านการสอบสวนที3เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อย 
ดา้นละหนึ3งคน 

 

มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี: 

(ก) คุณสมบตั ิ

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ3ากว่าสามสบิหา้ปี 

(ข) ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที3รบัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที3ในพรรคการเมอืง 

(๒) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เคยถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรอืรฐัวสิาหกจิเพราะกระทาํผดิวนิยั 

(๕) เคยถูกพกัใช้ใบอนุญาตหรอืเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวชิาชพีนั :น 

(๖) เคยตอ้งคาํพพิากษาถงึที3สดุใหจ้าํคุก ไม่ว่าจะไดร้บัโทษจาํคุกจรงิหรอืไม ่
เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที3ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 

มาตรา ๑๒  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสี3ปี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ3งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตั :งใหม่ได ้ 
แต่จะดาํรงตําแหน่งเกนิสองวาระมไิด ้

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐๔

มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
พน้จากตําแหน่งเมื3อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑ 

(๔) รฐัมนตรใีห้ออกเพราะบกพร่องหรอืไม่สุจริตต่อหน้าที3 มีความประพฤติ
เสื3อมเสยี หรอืหย่อนความสามารถ 

 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที3มกีารแต่งตั :งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒขิึ:นใหม่ในระหว่างที3
ยงัไม่ครบวาระไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั :งเพิ3มหรอืแต่งตั :งแทนตําแหน่งที3ว่าง ให้ผู้ได้รบั 
แต่งตั :งอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที3เหลอือยู่ของกรรมการอื3น 

 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) กาํหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรข์องสถาบนั 

(๒) กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์
ในกรณีมกีารรอ้งขอตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ที3เกี3ยวกบัการสบืสวนสอบสวน
คดอีาญา  ทั :งนี: โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

(๓) กําหนดขอบเขตของผู้ที3เกี3ยวขอ้งและผู้มสี่วนได้เสยีในการขอรบับรกิาร
ด้านนิติวทิยาศาสตร์ตามมาตรา ๕ (๒) และ (๔)  ทั :งนี: โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

(๔) กําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการให้บรกิารด้านนิติวทิยาศาสตร์ของสถาบนั 
และหลกัเกณฑ์และวธิีการงดหรอืลดค่าธรรมเนียมการให้บรกิารด้านนิติวิทยาศาสตร ์
ของสถาบนั 

(๕) กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขในการเกบ็รกัษาและทาํลายขอ้มลู 

(๖) กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขในการเปิดเผยขอ้มลู 

(๗) กําหนดแนวทางในการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร ์
ภาคเอกชน รวมทั :งส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาดา้นนิตวิทิยาศาสตรก์บัหน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชน 

(๘) ออกระเบียบกําหนดอัตราค่าตอบแทนวิชาชีพในการให้บริการด้าน 
นิตวิทิยาศาสตรข์องเจา้หน้าที3ของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๖  การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที3
คณะกรรมการกาํหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐๕

มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั :งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางาน 
เพื3อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ3งอย่างใดตามที3คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมของคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานตามวรรคหนึ3ง ให้นําความ 
ในมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๘  ในระหว่างที3คณะกรรมการยงัมไิดก้ําหนดมาตรฐานตามมาตรา ๖ 
การปฏบิตัิหน้าที3ของเจ้าหน้าที3ของสถาบนัให้เป็นไปตามมาตรฐานที3ใช้บงัคบัอยู่ในวนั
ก่อนวนัที3พระราชบญัญตัินี:ใช้บงัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี: คอื โดยที3ความเจรญิกา้วหน้า
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีสี่วนสาํคญัอย่างยิ3งต่อกระบวนการยุตธิรรมและการพสิจูน์
ขอ้เทจ็จรงิ เพื3ออาํนวยความยุตธิรรมใหเ้กดิขึ:น สมควรจดัใหม้บีรกิารในดา้นนิตวิทิยาศาสตร์
ให้แก่ผูท้ี3เกี3ยวขอ้งเป็นการทั 3วไป รวมตลอดทั :งส่งเสรมิและพฒันางานดา้นนิตวิทิยาศาสตร์
ให้ได้มาตรฐานสากล  จึงจาํเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี:  



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐๗

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

เรื3อง กาํหนดขอบเขตของผูท้ี3เกี3ยวขอ้งและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ในการขอรบับรกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ามมาตรา ๕ (๒) และ (๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

เพื3อประโยชน์ในการขอรบับริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของผู้ที3เกี3ยวข้องหรือ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีเพื3อการคุม้ครองสทิธมินุษยชน การอาํนวยความยุตธิรรม และการทะเบยีน
ราษฎร รวมทั :งการขอรบับรกิารดา้นการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิอย่างหนึ3งอย่างใด 

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิการให้บรกิาร
ด้านนิติวทิยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกบัมติของคณะกรรมการกํากบัการให้บรกิาร 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ครั :งที3  ๑/๒๕๕๙ เมื3อวันที3  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรจ์งึกาํหนดขอบเขตของผูท้ี3เกี3ยวขอ้ง
และผูม้สีว่นไดเ้สยีในการขอรบับรกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ามมาตรา ๕ (๒) และ (๔) ไว ้
ดงัต่อไปนี: 

 

ขอ้ ๑  ผูท้ี3เกี3ยวขอ้งซึ3งจะขอรบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ามมาตรา ๕ 
(๒) ได้แก่ ผู้ได้รบัความเสียหายเนื3องจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและประสงค ์
จะไดร้บัความคุม้ครอง หรอืผูซ้ึ3งไดร้บัผลกระทบจากกระบวนการยุตธิรรมหรอืเพื3ออาํนวย
ความยุตธิรรม หรอืผูซ้ึ3งจะตอ้งดาํเนินการเพื3อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีน
ราษฎร 

ในกรณีผู้ที3 เกี3ยวข้องตามวรรคหนึ3งไม่สามารถดําเนินการได้ ให้ทายาท 
โดยธรรม ทายาทโดยพินัยกรรม หรือผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทกัษ์ของผู้นั :นมีอาํนาจ
ดาํเนินการแทน แล้วแต่กรณี 

 

ขอ้ ๒  ผูม้สีว่นไดเ้สยีซึ3งจะขอรบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ามมาตรา ๕ 
(๔) หมายถึง คู่กรณี คู่สมรสที3ชอบด้วยกฎหมายของคู่กรณี บุพการหีรอืผู้สบืสนัดาน 
ไม่ว่าชั :นใด ๆ ของคู่กรณี ผู้ซึ3งมสี่วนได้เสยีโดยตรงจากการพิสูจน์ขอ้เทจ็จรงิในเรื3องที3
ขอรบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรน์ั :น 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐๘

ข้อ ๓  ในการขอรบัการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ 
ผู ้ที 3เกี3ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื3นดําเนินการ 
เพื3อขอรบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ามขอ้ ๑ หรอืขอ้ ๒ แทนได ้

 

ขอ้ ๔  ใหป้ระธานกรรมการกํากบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรร์กัษาการ
ตามประกาศนี: และใหม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี:ขาดปัญหาเกี3ยวกบัการปฏบิตัติามประกาศนี: 

 

ขอ้ ๕๒  ประกาศนี:ใหใ้ชบ้งัคบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ชาญเชาวน์  ไชยานุกจิ 

ปลดักระทรวงยุตธิรรม 

ประธานกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

                                                                                 

๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๒๓ ง/หน้า ๔๓/๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐๙

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

เรื3อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขในการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

ในกรณีมกีารรอ้งขอตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

ที3เกี3ยวกบัการสบืสวนสอบสวนคดอีาญา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

เพื3อใหก้ารบรกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรข์องสถาบนันิตวิทิยาศาสตรเ์ป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมต ิ
ของคณะกรรมการกํากบัการให้บรกิารด้านนิติวทิยาศาสตร ์ครั :งที3 ๑/๒๕๕๙ เมื3อวนัที3 
๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกํากบัการให้บรกิารด้านนิติวทิยาศาสตร ์
จงึกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไขการให้บรกิารด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณี 
มกีารรอ้งขอตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ที3เกี3ยวกบัการสบืสวนสอบสวนคดอีาญาไว ้
ดงัต่อไปนี: 

 

ขอ้ ๑  ผูซ้ึ3งประสงคจ์ะขอรบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์ใหย้ื3นคาํรอ้งขอ
ต่อเจ้าหน้าที3ผู้รบัคําร้องขอ พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานประกอบคําร้องขอที3เกี3ยวข้อง 
และแสดงขอ้เทจ็จรงิในเบื:องตน้ 

แบบคําร้องขอและเอกสารหลกัฐานประกอบคําร้องขอ ให้เป็นไปตามที3
สถาบนันิติวทิยาศาสตรก์าํหนด 

 

ขอ้ ๒  ให้สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ตรวจสอบคําร้องขอและเอกสารหลกัฐาน
ตามขอ้ ๑ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากเหน็ว่าคําร้องขอไม่ถูกต้องหรอืยงัขาดเอกสารหรอื
หลกัฐานใดใหแ้จง้ใหผู้ย้ ื3นคํารอ้งขอทราบทนัท ีถ้าเป็นกรณีที3สามารถแกไ้ขหรอืเพิ3มเตมิ
ได้ในขณะนั :น ให้แจ้งให้ผู้ยื3นคําร้องขอดําเนินการแก้ไขหรือยื3นเอกสารหรอืหลกัฐาน
เพิ3มเตมิใหค้รบถว้น 

ถ้าหากเป็นกรณีที3ไม่อาจดําเนินการไดใ้นขณะนั :นให้บนัทกึความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรอืหลกัฐานที3จะต้องยื3นเพิ3มเติมพรอ้มทั :งกําหนดเวลาที3ผู้ยื3นคํารอ้งขอ
จะต้องดําเนินการแก้ไขหรอืยื3นเพิ3มเติมไว้ในบนัทึกดงักล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที3ของ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๑๐ 

สถาบนันิตวิทิยาศาสตรท์ี3มหีน้าที3ในการรบัคาํรอ้งขอใหต้รวจพสิจูน์ลงนามไวใ้นบนัทกึนั :น
พรอ้มมอบสาํเนาบนัทกึใหผู้ย้ ื3นคาํรอ้งขอไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ในกรณีที3คํารอ้งขอถูกต้องและไดแ้นบเอกสารหรอืหลกัฐานครบถ้วนตามที3ระบุ
ไวต้ามขอ้ ๑ หรอืไดแ้กไ้ขเพิ3มเตมิครบถ้วนแลว้ตามที3เจา้หน้าที3ไดแ้จง้ใหแ้กไ้ข สถาบนั
นิติวิทยาศาสตร์จะพิจารณาคําร้องขอให้ตรวจให้เสรจ็สิ:นภายในกําหนดเวลาสามวนั 
นบัแต่วนัที3ไดร้บัคาํรอ้งขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง 

 

ข้อ ๓  ในกรณีการยื3นขอรับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปโดย
ถูกตอ้งครบถว้นตามประกาศนี:และการรอ้งขอเป็นไปตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) 
แล้วแต่กรณี  ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แจ้งให้ผู้ยื3นคําร้องขอทราบเพื3 อเข้ารับ 
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการและมาตรฐานการให้บริการ 
ในแต่ละกรณีต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีการร้องขอให้ตรวจซํ:าจะต้องผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

บรรดาค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ามที3รอ้งขอ 
ใหผู้ย้ ื3นคาํรอ้งขอเป็นผูร้บัผดิชอบตามอตัราที3สถาบนันิตวิทิยาศาสตรก์าํหนด 

 

ขอ้ ๔  ในกรณีที3เป็นการรอ้งขอใหม้กีารตรวจซํ:าเพื3อเป็นการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ
ในคดอีาญาตอ้งเขา้เงื3อนไข ดงัต่อไปนี: 

(๑) ต้องไม่อยู่ ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของหน่วยงานอื3นที3 ให้บริการด้าน 
นิตวิทิยาศาสตร ์

(๒) ต้ องผ่ านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกํ ากับการให้บริการด้าน 
นิตวิทิยาศาสตร ์

ให้สถาบนันิติวทิยาศาสตร์แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกํากบัการ
ให้บรกิารด้านนิติวทิยาศาสตรใ์ห้ผู้ยื3นคํารอ้งขอทราบโดยทนัทซีึ3งต้องไม่ช้ากว่าสามวนั 
หลงัจากที3คณะกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรพ์จิารณาแลว้เสรจ็ 

 

ขอ้ ๕  สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ต้องดําเนินการให้บรกิารด้านนิติวทิยาศาสตร ์
แก่ผูย้ื3นคาํรอ้งขออย่างรวดเรว็และเป็นไปตามหลกัวชิาชพีและมาตรฐานดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์
ในกรณีที3การดําเนินการต้องเกี3ยวขอ้งกบัหน่วยงานอื3นใหส้ถาบนันิตวิทิยาศาสตรแ์จง้ให ้
ผูย้ื3นคาํรอ้งขอทราบดว้ย 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๑๑

ขอ้ ๖  ใหป้ระธานกรรมการกํากบัการให้บรกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตรร์กัษาการ
ตามประกาศนี: และใหม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี:ขาดปัญหาเกี3ยวกบัการปฏบิตัติามประกาศนี: 

 

ขอ้ ๗๓  ประกาศนี:ใหใ้ชบ้งัคบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ชาญเชาวน์  ไชยานุกจิ 

ปลดักระทรวงยุตธิรรม 

ประธานกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

                                                                                 

๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๒๓ ง/หน้า ๔๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๑๒

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื3อนไขในการเกบ็รกัษาและทาํลายขอ้มลู 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

โดยที3กฎหมายว่าด้วยการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้กําหนดให้
คณะกรรมการกํากบัการใหบ้รกิารดา้นนิติวทิยาศาสตรม์อีํานาจออกหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงื3อนไขในการเก็บรักษาและการทําลายข้อมูลที3ได้มาจากการให้บริการด้าน 
นิติวิทยาศาสตร์ เพื3อให้การบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบญัญัติ
การให้บริการด้านนิติวทิยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกบัมติคณะกรรมการกํากบั 
การให้บรกิารดา้นนิติวทิยาศาสตรใ์นการประชุมครั :งที3 ๓/๒๕๖๐ เมื3อวนัที3 ๑๘ สงิหาคม 
๒๕๖๐ คณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ จึงออกข้อบังคับไว ้
ดงัต่อไปนี: 

 

ข้อ ๑  ข้อบงัคบันี:เรียกว่า “ข้อบงัคบัคณะกรรมการกํากบัการให้บริการด้าน 
นิตวิทิยาศาสตร ์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื3อนไขการเกบ็รกัษาและการทําลายขอ้มูล 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ขอ้ ๒๔  ขอ้บงัคบนี:ใหใ้ชบ้งัคบัตั :งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบันี: 
“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลที3ได้มาจากการให้บริการด้านนิติวทิยาศาสตร ์

โดยเริ3มตั :งแต่การรบัคาํรอ้งขอรบับรกิารจากผูร้อ้งขอใหต้รวจพสิจูน์ ไปจนถงึกระบวนการ
ออกรายงานผลการตรวจพสิจูน์ แต่ไม่รวมวตัถุพยานในการสง่ตรวจ 

 

ขอ้ ๔  ใหผู้อ้าํนวยการรกัษาการตามขอ้บงัคบันี: 
 

ข้อ ๕  การปฏิบัติตามข้อบังคับนี: ให้ดําเนินการทุกขั :นตอนเป็นความลับ  
และขอ้มลูถอืเป็นความลบัซึ3งผูเ้กี3ยวขอ้งตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที3เกี3ยวขอ้ง 

                                                                                 

๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๒๗๙ ง/หน้า ๒๕/๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๑๓

หมวด ๑ 

การเกบ็รกัษาขอ้มลู 

   
 

ขอ้ ๖  เมื3อสถาบนัไดร้บัคาํรอ้งขอใหต้รวจพสิจูน์ ใหบ้นัทกึรายละเอยีดเกี3ยวกบั
ขอ้เทจ็จรงิ พรอ้มพยานหลกัฐานที3ขอใหต้รวจ และจดัส่งสิ3งส่งตรวจดงักล่าวใหก้บัสาํนัก
หรอืกองหรอืกลุ่มงานที3เกี3ยวขอ้งเพื3อดําเนินการตรวจพสิจูน์ตามที3ไดร้อ้งขอ และใหก้าร
เก็บรักษาข้อมูลซึ3งอยู่ระหว่างการรับคําร้องการบันทึก ส่งมอบและการปฏิบัติการ 
ตรวจพสิูจน์อยู่ในความรบัผดิชอบของผูอ้ํานวยการสํานักหรอืกองหรอืหวัหน้ากลุ่มงาน
นั :น 

 

ข้อ ๗  การเก็บรกัษาข้อมูลตามข้อ ๖ ที3อยู่ระหว่างปฏิบตัิงานการให้บริการ
ตรวจพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที3สถาบันที3ได้รบัมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักหรือกอง 
หรอืหัวหน้ากลุ่มงานให้ปฏิบัติหน้าที3เป็นผู้รบัผิดชอบในการเก็บรกัษาข้อมูล โดยให ้
อยู่ในการกาํกบัดแูลของหวัหน้ากลุ่มงานหรอืผูอ้าํนวยการกองหรอืสาํนกั แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๘  เมื3อมกีารปฏบิตัิงานตามขอ้ ๗ เสรจ็แล้ว ให้ออกรายงานผลการตรวจ
พสิจูน์ ๒ ฉบบั สําหรบัผูร้อ้งขอรบับรกิารและสาํหรบัสถาบนัจดัเกบ็  ทั :งนี: ให้ผูอ้ํานวยการ
กองหรือสํานักหรือหวัหน้ากลุ่มงาน แล้วแต่กรณี เป็นผู้รบัผิดชอบในการนําส่งข้อมูล 
ให้ศูนย์ข้อมูลกลางโดยพลันเพื3อดําเนินการจัดเก็บและบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์

ให้ผูอ้ํานวยการจดัตั :งศูนยข์อ้มูลกลางการให้บรกิารนิติวทิยาศาสตรใ์นสถาบนั 
ทําหน้าที3บรหิารจดัการดูแลและเก็บรกัษาข้อมูลตามวรรคหนึ3งหรอืหน้าที3อื3นใดตามที3
เห็นสมควร และแต่งตั :งเจ้าหน้าที3สถาบนัเป็นผู้รบัผิดชอบในการเก็บรกัษาและปฏิบตัิ
หน้าที3ตามที3ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

 

ขอ้ ๙  ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลที3เป็นเอกสาร ให้เกบ็ไวเ้ป็นระยะเวลา 
๒๐ ปี นบัแต่วนัที3ไดอ้อกรายงานในการตรวจพสิจูน์ใหก้บัผูร้อ้งขอใหต้รวจพสิจูน์ 

 

ขอ้ ๑๐  การเกบ็รกัษาขอ้มูลที3ไดนํ้ามาบนัทกึในระบบคอมพวิเตอรแ์ลว้ ใหเ้กบ็
รกัษาไวใ้นระบบฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามมาตรฐานสากล 
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 ๔๑๔

หมวด ๒ 

การทาํลายขอ้มลู 

   
 

ขอ้ ๑๑  หลงัจากสิ:นปีปฏทินิให้ศูนย์ขอ้มูลกลางผู้รบัผดิชอบในการเกบ็รกัษา
ขอ้มูลตามขอ้ ๘ สาํรวจขอ้มูลที3เป็นเอกสารครบกาํหนดอายุการเกบ็รกัษาภายในกาํหนด 
๖๐ วนั แลว้จดัทําบญัชขีอ้มูลขอทําลาย และรายงานให้คณะกรรมการพจิารณาทําลาย
ขอ้มลูตามขอ้ ๑๒ ทราบ 

 

ข้อ ๑๒  ให้ผู้อํานวยการแต่งตั :งคณะกรรมการพิจารณาทําลายข้อมูล
ประกอบด้วยผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์เป็นประธานกรรมการ  
และผู้อํานวยการกองอื3นอกี ๒ คน เป็นกรรมการ โดยมีเลขานุการกรมเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และแต่งตั :งเจา้หน้าที3ในสาํนกังานเลขานุการกรมเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที3ไดใ้หก้รรมการที3มาประชุมเลอืก
กรรมการคนหนึ3งทาํหน้าที3ประธานกรรมการ 

มติของคณะกรรมการพจิารณาทําลายขอ้มูลให้ถือเสยีงขา้งมาก ถ้ากรรมการ
ผูใ้ดไม่เหน็ดว้ยใหท้าํบนัทกึความเหน็แยง้ไว ้

 

ขอ้ ๑๓  คณะกรรมการพจิารณาทาํลายขอ้มลูตามขอ้ ๑๒ มหีน้าที3ดงันี: 
(๑) พจิารณาเอกสารที3จะขอทาํลายตามบญัชขีอ้มลูขอทาํลายตามขอ้ ๑๑ 

(๒) เสนอรายงานการพจิารณาตาม (๑) ต่อผูอ้าํนวยการเพื3อพจิารณาสั 3งการ 

(๓) ควบคุมการทาํลายเอกสารที3ไดร้บัอนุมตัใิหท้าํลายแลว้ 

 

ข้อ ๑๔  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้อนุมัติข้อมูลที3ขอทําลาย เว้นแต่กรณีที3
ผู้อํานวยการมีความเห็นว่าขอ้มูลใดยงัไม่ควรทําลายหรอืควรขยายระยะเวลาการเก็บ
รกัษาไว้ ให้ผู้อํานวยการอนุมตัิให้ขยายระยะเวลาตามที3เหน็สมควร และให้รายงานผล
การขยายระยะเวลาพรอ้มผลการทาํลายขอ้มลูใหค้ณะกรรมการทราบต่อไป 

การทาํลายขอ้มูลที3ไดร้บัอนุมตัแิลว้ใหผู้อ้าํนวยการแต่งตั :งคณะกรรมการทาํลาย
ขอ้มูลเพื3อดําเนินการทําลายโดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งตั :งข้าราชการ
ระดบัไม่ตํ3ากว่าชาํนาญการพเิศษเป็นประธานคณะกรรมการทาํลาย 
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 ๔๑๕

ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการทําลายข้อมูลดําเนินการทําลายข้อมูลด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ3ง ดงัต่อไปนี: 

(๑) ฉีก หรอืย่อยโดยใชเ้ครื3องย่อยเอกสารจนไม่สามารถอ่านหรอืจดทาํขอ้ความ
ในเอกสารได ้

(๒) แปรสภาพเอกสารดว้ยวธิอีื3น 

วธิกีารทาํลายเอกสารจะตอ้งใหเ้อกสารที3ทาํลายนั :นไม่สามารถประกอบเพื3ออ่าน
เป็นเรื3องได ้

 

ขอ้ ๑๖  เมื3อคณะกรรมการทาํลายขอ้มลูจนแลว้เสรจ็ ใหร้ายงานใหผู้อ้าํนวยการ
ทราบภายในกาํหนด ๓๐ วนันบัแต่วนัที3ไดท้าํลายเสรจ็ 

 

ขอ้ ๑๗  บรรดาขอ้มูล ที3มอียู่ก่อนวนัที3ขอ้บงัคบันี:ประกาศใช ้ใหด้าํเนินการเกบ็
รกัษาตามขอ้บงัคบันี: โดยเริ3มนบัระยะเวลาในการเกบ็รกัษานบัแต่วนัที3ไดอ้อกรายงาน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที3 ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พนัตํารวจเอก ดุษฎ ี อารยวุฒ ิ

รองปลดักระทรวงยตุธิรรม ปฏบิตัหิน้าที3 
ประธานกรรมการกาํกบัการใหบ้รกิารดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์
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 ๔๑๖

คาํสั 3งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

ที3 ๖๒/๒๕๕๙ 

เรื3อง การปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

   
 

โดยที3ร ัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสําคัญในการปรับปรุงโครงสร้าง 
ของหน่วยงานภาครฐัเพื3อการพฒันาประเทศทั :งในระยะสั :น ระยะกลาง และระยะยาว  
ซึ3งกลไกในการพัฒนาประเทศได้มุ่ งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม  
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้
และการพัฒนาเพื3 อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ3มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและคุณภาพชวีติของประชาชน เพื3อสนับสนุน 
ให้การดําเนินการดงักล่าวเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ จําเป็นต้องบูรณาการการวิจยั 
และนวตักรรมของประเทศใหต้รงตามความตอ้งการและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื3อลด
ความซํ:าซ้อน และสามารถผลกัดนัให้มกีารนําไปใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
ในการนี: สมควรกําหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติเพื3อทําหน้าที3 
ในการกําหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั :งปรบัปรุงระบบวจิยัและนวตักรรม 
ของประเทศ ตลอดจนกํากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ  
และประเมนิผลการดําเนินการใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมเีอกภาพ อนัเป็นประโยชน์
ต่อการแกไ้ขปัญหาการวจิยัของประเทศและปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชั 3วคราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติโดยความ
เหน็ชอบของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิจงึมคีาํสั 3ง ดงัต่อไปนี: 

 

ขอ้ ๑  ใหม้สีภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิประกอบดว้ย 

(๑) นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน 

(๒) รองนายกรฐัมนตรทีี3นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานคนที3หนึ3ง 

(๓) รองนายกรฐัมนตรทีี3นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานคนที3สอง 

(๔) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

(๕) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 

(๖) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

(๗) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที3ยวและกฬีา 

(๘) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั 3นคงของมนุษย ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๑๗ 

(๙) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(๑๐) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

(๑๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื3อเศรษฐกจิและสงัคม 

(๑๒) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ3งแวดลอ้ม 

(๑๓) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน 

(๑๔) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์

(๑๕) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

(๑๖) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 

(๑๗) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน 

(๑๘) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 

(๑๙) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๒๐) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

(๒๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

(๒๒) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(๒๓) ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 

(๒๔) เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา 

(๒๕) เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

(๒๖) ประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(๒๗) ประธานที3ประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย 

(๒๘) ประธานที3ประชุมอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั 

(๒๙) ประธานที3ประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

(๓๐) ประธานมลูนิธบิณัฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(๓๑) ประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

(๓๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๓๓) ประธานสถาบนัวจิยัเพื3อการพฒันาประเทศไทย 

(๓๔) เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

(๓๕) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมแห่งชาต ิ

(๓๖) ผูท้รงคุณวุฒทิี3นายกรฐัมนตรแีต่งตั :งจาํนวนไม่เกนิแปดคน 
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ให้เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ และเลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม และให้แต่งตั :ง
เจา้หน้าที3จาํนวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

ในกรณีที3รฐัมนตรตีามวรรคหนึ3งผู้ใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั :งใดได ้
รฐัมนตรผีูน้ั :นอาจมอบหมายขา้ราชการในกระทรวงของตนคนหนึ3งเขา้ร่วมประชุมแทน 

สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาตติอ้งมกีารประชุมอย่างน้อยปีละสี3ครั :ง 

 

ขอ้ ๒  ใหส้ภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาตมิอีาํนาจหน้าที3 ดงัต่อไปนี: 
(๑) กําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัย 

และนวตักรรมของประเทศใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

(๒) กําหนดแผนที3นําทาง (Roadmap) เกี3ยวกบันโยบายและยุทธศาสตรร์ะบบ
วจิยัและนวตักรรมของประเทศ ทั :งในระยะสั :น ระยะกลาง และระยะยาว และยุทธศาสตร์
วจิยัและนวตักรรมรายสาขาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลและยุทธศาสตรช์าต ิ

(๓) กํากับ เร่งรดั และติดตามให้มีการปรบัปรุงและแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ 
อาํนาจหน้าที3ของหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมใหม้คีวามเชื3อมโยงและสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรร์ะบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี
ใหม้กีารจดัตั :งหน่วยงานเพื3อรองรบัความตอ้งการในดา้นการวจิยัและนวตักรรม 

(๔) กํากบั เร่งรดั และติดตามให้มกีารปรบัปรุงและแก้ไขระบบหรอืกลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยัและนวตักรรมให้มปีระสทิธภิาพ เพื3อให้สามารถนําผลงานวจิยั 
และนวตักรรมที3มอียู่เดิม และที3เกดิขึ:นใหม่ไปใช้ในเชิงวชิาการ เชงิพาณิชย์ เชงิสงัคม 
และเชงินโยบาย ใหเ้ป็นรปูธรรมและเกดิประโยชน์สงูสดุ 

(๕) กํากบั เร่งรดั และติดตามให้มกีารจดัทําแผนพฒันาบุคลากรด้านการวจิยั 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะ 
ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหก้บับุคลากรดา้นแรงงานในระดบัต่าง ๆ 

(๖) กําหนดระบบการจดัสรรและบรหิารงบประมาณแบบบูรณาการที3มุ่งผลสมัฤทธิ P
ในลกัษณะเป็นกอ้น (Block Grant) ตามโปรแกรมวจิยัและนวตักรรม (Program-based) 
ใหส้อดคลอ้งกบัระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ และยุทธศาสตรว์จิยัและนวตักรรม
รายสาขา รวมทั :งกาํหนดระบบการตดิตามและประเมนิผลที3มคีวามต่อเนื3อง 

(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื3อให้มีการกําหนดมาตรการและแรงจูงใจ 
ทางภาษีและสทิธิประโยชน์ สําหรบัการระดมทุน การพัฒนากองทุน การจดัสรรเงิน 
จากกองทุน และเงนิทุนของหน่วยงานภาครฐั รวมทั :งความร่วมมอืกบัเอกชน ประชาสงัคม 
และต่างประเทศ เพื3อสง่เสรมิการวจิยัและนวตักรรมใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม 
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(๘) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื3อใหม้กีารเร่งรดั และตดิตามใหม้กีารปรบัปรุง
แกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที3เกี3ยวขอ้ง รวมถงึกระบวนการออกใบอนุญาต 
การกําหนดและรบัรองมาตรฐานและการจดทะเบยีนและคุ้มครองทรพัย์สนิทางปัญญา 
เพื3อรองรบัการขบัเคลื3อนและปฏริูประบบวจิยัและนวตักรรม รวมทั :งอํานวยความสะดวก
ในการนําผลงานวจิยัและนวตักรรมไปสู่การใชป้ระโยชน์เพื3อเพิ3มขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศและคุณภาพชวีติของประชาชน 

(๙) แต่งตั :งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทํางานเพื3อช่วยเหลือ 
การปฏบิตังิานไดต้ามความจาํเป็น 

(๑๐) เชญิเจา้หน้าที3 บุคคล หรอืผูม้สี่วนเกี3ยวขอ้งมาชี:แจงใหข้อ้มูลและขอ้แนะนํา 
เพื3อประกอบการพจิารณาดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที3ไดต้ามความจาํเป็น 

(๑๑) รายงานผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื3อทราบ 
หรอืเพื3อพจิารณาใหค้วามเหน็หรอือนุมตั ิแลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๓  ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ รบัผิดชอบงานธุรการและ
สนับสนุนการทํางานของสภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงานที3แต่งตั :งขึ:นตามคาํสั 3งนี: 

การเบิกจ่ายเบี:ยประชุม ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี:ยประชุม
กรรมการ ส่วนค่าใชจ้่ายที3เกี3ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการอื3น ๆ ที3จําเป็น ใหเ้บกิจ่ายได้
ตามระเบยีบของทางราชการ โดยเบกิจ่ายจากงบประมาณของสาํนักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาต ิ ทั :งนี: ตามหลกัเกณฑท์ี3สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาตกิาํหนด 

 

ข้อ ๔  เพื3อประโยชน์ในการบูรณาการและลดความซํ: าซ้อนในการวิจัย 
และนวตักรรมของประเทศใหยุ้บเลกิสภาและคณะกรรมการดงัต่อไปนี: และใหโ้อนอํานาจ
หน้าที3ไปเป็นของสภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาตติามคาํสั 3งนี: 

(๑) สภาวจิยัแห่งชาติ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสาขาวชิาการ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยสภาวจิยัแห่งชาต ิ

(๒) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ
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(๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ตามคําสั 3งสํานัก
นายกรฐัมนตร ีที3 ๓๖/๒๕๕๘ เรื3อง แต่งตั :งคณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของ
ประเทศ ลงวนัที3 ๔ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ข้อ ๕  การโอนอํานาจหน้าที3ตามข้อ ๔ (๒) ไม่รวมถึงอํานาจหน้าที3ของ
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ตามความใน
มาตรา ๑๒ (๖) (๗) (๘) และ (๙) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหโ้อนไปเป็น
ของคณะกรรมการบรหิารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมแห่งชาต ิ

 

ขอ้ ๖  เพื3อให้เกดิความต่อเนื3องและคล่องตวัในการดําเนินการของสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิให้สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาตมิอีํานาจแต่งตั :ง
คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติเพื3อทําหน้าที3กํากับการ
ปฏบิตังิานของสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตไิดต้ามความเหมาะสม โดยในระหว่างนี:
มิให้นําความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ3งแกไ้ขเพิ3มเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที3 ๓๑๕ ลงวนัที3 
๑๓ ธนัวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ และพระราชบัญญัติสภาวิจยัแห่งชาติ (ฉบับที3 ๒)  
พ.ศ. ๒๕๐๗ มาใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๗  ใหส้ภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาตมิอีํานาจมอบหมาย สั 3งการ 
หรอืกําหนดหลกัเกณฑ์การดําเนินการในเรื3องใดเพื3อให้สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาติ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที3ที3กําหนดไว้ในกฎหมายที3เกี3ยวขอ้งไดต้ามความ
จาํเป็นและเหมาะสม 

 

ข้อ ๘  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที3เกี3ยวข้อง 
อาจเสนอใหค้ณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิกไ้ขเปลี3ยนแปลงคาํสั 3งนี:ได ้

 

ขอ้ ๙  บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั 3ง 
หรือมติคณะรฐัมนตรีใด ที3อ้างถึงสภาวิจัยแห่งชาติ หรือคณะกรรมการบริหารตาม
กฎหมายว่าดว้ยสภาวจิยัแห่งชาติ หรอืคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
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และนวตักรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาต ิใหถ้อืว่าอา้งถงึสภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิตามคาํสั 3งนี: 

 

ขอ้ ๑๐๑  คาํสั 3งนี:ใหใ้ชบ้งัคบัตั :งแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

สั 3ง ณ วนัที3 ๖ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

                                                                                 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๒๒๕ ง/หน้า ๘/๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 


