THAI LAW

กฎหมายไทย

เล่ม ๔๒
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State
ปรับปรุ งข้อมู ลถึงวันที ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

สารบัญ กฎหมาย
หน้ า
วิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
คําอธิบาย ...........................................................................................
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ........................................................................................
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ เรื-อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ..........
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ เรื-อง โครงสร้าง อํานาจหน้าที- วิธดี าํ เนินงาน
และสถานที-ติดต่อเพื-อขอรับข้อมูลข่าวสาร สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ .................................................................................
พระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ...........
พระราชบัญญัตสิ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ .......................................................................................
พระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ .....................................
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั >ง สาขาวิ ช าการในสภาวิ จ ั ย แห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๐.................................................................................
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการเปิ ดเผยข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ
NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕ ...................................................................
ระเบี ย บสภาวิ จ ั ย แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตให้ นั ก วิ จ ั ย
ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ......
ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล วิจ ัย ในระบบบริห ารงานวิจ ัย แห่ ง ชาติ (ระบบ NRPM)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ................................................................................
ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ :
รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ .....................................
(ก)

๑
๘

๒๕

๒๗
๓๐
๔๑
๕๔
๖๑

๖๔
๖๗
๘๘

๙๕
๑๐๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สารบัญกฎหมาย

หน้ า
ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ :
รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น พ.ศ. ๒๕๕๘ ....................................
ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ :
รางวัลผลงานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๘ ....................................................
ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ :
รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ...................................................
พระราชบัญ ญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๔๑........................................................................................
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื-อง
โครงสร้าง และการจัดองค์กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าทีที-สํา คัญ วิธีก ารดํ าเนิ น งาน และสถานที-ติด ต่ อ เพื-อ ขอรับ ข้อ มู ล
ข่าวสาร .......................................................................................
ข้อ บัง คับ สถาบัน ส่ งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการปฏิบตั งิ าน พ.ศ. ๒๕๔๒ .........
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ......................................
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ ....
กฎกระทรวงกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย มสํ า หรับ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ..........................
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื-อง การกําหนด
กลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๘ .......
ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕.
ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ว่ า ด้ ว ย
การเลือ กตัง> การสรรหา และการแต่ งตัง> บุ ค คลตามมาตรา ๒๗
พ.ศ. ๒๕๕๕ ................................................................................
ข้อ บังคับ สภาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ว่ าด้ว ยการประกอบ
วิช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ค วบคุ ม สาขาการผลิ ต
การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๕๗.............

(ข)

๑๐๓
๑๐๗
๑๑๑
๑๑๕

๑๒๗
๑๓๔
๑๔๗
๑๔๙
๑๗๑
๑๗๔
๑๗๗

๑๘๒

๑๙๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สารบัญกฎหมาย

หน้ า
ข้อ บังคับ สภาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ว่ าด้ว ยการประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี>ยง
จุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จุลนิ ทรียท์ ก-ี อ่ ให้เกิดโรค พ.ศ. ๒๕๕๗..............
ข้อ บังคับ สภาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ว่ าด้ว ยการประกอบ
วิช าชี พ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีค วบคุ ม สาขานิ ว เคลีย ร์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ................................................................................
ข้อ บังคับ สภาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ว่ าด้ว ยการประกอบ
วิช าชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์
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จรรยาบรรณการดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ เพื- อ งานทางวิท ยาศาสตร์
ตามมาตรา ๑๖.............................................................................
ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่ อสัตว์
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พนักงานเจ้าหน้าที- ตามพระราชบัญญัตสิ ตั ว์เพื-องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ................................................................................
ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่ อสัตว์
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คํา อธิ บ าย
วิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ตามพจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑ “วิท ยาศาสตร์”
หมายถึง ความรู้ท'ไี ด้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ ธรรมชาติแล้วจัดเข้า
เป็ นระเบียบ, วิชาทีค' น้ คว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็ นระเบียบ
“เทคโนโลยี” หมายถึง วิทยาการที'นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ อุตสาหกรรม เป็ นต้น
และ “นวัตกรรม” หมายถึง การกระทําหรือสิง' ที'ทําขึน; ใหม่ หรือแปลกจากเดิม
ซึง' อาจจะเป็ นความคิด วิธกี าร หรืออุปกรณ์ เป็ นต้น
Oxford English Dictionary๒ ให้ อ รรถาธิ บ ายว่ า “วิ ท ยาศาสตร์ ” (science)
ซึง' มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคําว่า “scientia” อันแปลว่าความรู้ (knowledge) นัน; คือ
สาขาการศึกษาหนึ'งซึ'งเกี'ยวกับองคาพยพที'เชื'อมโยงสัมพันธ์กนั ของความจริงที'ได้รบั
การพิสูจน์ต่าง ๆ (demonstrated truths) ก็ดี หรือเกี'ยวกับข้อเท็จจริงจากการสังเกตต่าง ๆ
(observed facts) ที'จําแนกอย่างเป็ นระบบและนํามาสรุปรวมเข้ากันภายใต้กฎทัวไปก็
' ดี
และซึง' ประกอบด้วยระเบียบวิธที 'เี ชื'อถือได้เพื'อการค้นพบความจริงใหม่ภายในขอบเขต
ของสาขาการศึกษาตน
“เทคโนโลยี” (technology) ซึง' มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคําว่า “technologia”
อันหมายถึงศาสตรนิพนธ์หรือตํารา (treatise) ว่าด้วยศิลปศาสตร์ (liberal arts) นัน; คือ
สาขาความรูท้ ว'ี า่ ด้วยกลศิลป์ (mechanical arts) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (applied sciences)
ตลอดจนการศึกษาสาขาความรูด้ งั กล่าว; การประยุกต์ใช้ความรูเ้ ช่นว่านัน; เพื'อความมุ่งหมาย
ในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม การผลิต ฯลฯ รวมถึงปริมณฑลแห่งกิจกรรม
เกีย' วกับการดังกล่าว; ผลผลิตของการประยุกต์เช่นว่านัน; , ความรูห้ รือความชํานาญทาง
เทคโนโลยี, กระบวนการ วิธีก าร หรือ กลวิธี (technique) ในทางเทคโนโลยี รวมถึง
เครื'องจักรกล บริภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ทีพ' ฒ
ั นามาจากการประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และ
ทางกลวิธใี นเชิงปฏิบตั ิ
และ “นวัตกรรม” (innovation) หมายถึง การริเริ'ม สิง' ใหม่ , การเปลี'ยนแปลง
สิ'ง ที'ย อมรับ กัน ทัว' ไปอย่ า งมัน' คงแล้ว โดยการริเริ'ม ส่ ว นประกอบหรือ รูป แบบใหม่ ;
๑

พจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกีย รติพ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั เนื'องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒ www.oed.com
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การเปลี'ยนแปลงที'ทําขึ;นในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ, สิง' ซึ'งริเริ'มขึน; ใหม่, การปฏิบ ัติ
วิธกี าร ฯลฯ แบบใหม่
กล่ า วในเชิ ง วิว ัฒ นาการทางความคิ ด มนุ ษ ย์ ซ'ึ ง พยายามหาคํ า ตอบของ
ความเป็ นไปแห่งปรากฏการณ์ธรรมชาติและความเป็ นมนุ ษย์มาโดยตลอด เมื'อแรกเริม'
เดิมทีนัน; มนุ ษย์นับถือเทพเจ้า การอธิบายจึงอยู่ในรูปของเทววิทยา อันนํามาซึ'งตํานาน
เทพนิ ย ายต่ า ง ๆ ต่ อ มาจึงได้เข้า สู่ยุ ค ของเหตุ ผ ล ซึ'งใช้ก ฎแห่ งเหตุ แ ละผลแยกแยะ
ระหว่างสิง' ทีเ' ป็ นจริงและไม่จริง อันเป็ นยุคของปรัชญาโดยแท้แต่ยงั ไม่มกี ารทดลอง และ
จากนัน; จึงมาถึงยุคของวิธคี ดิ แบบวิทยาศาสตร์และการทดลอง การเปลีย' นแปลงเหล่านี;
ถือเป็ นรากฐานของวิวฒ
ั นาการอารยธรรมมนุษย์๓ จึงอาจกล่าวได้ว่า วิชาวิทยาศาสตร์นัน;
เป็ นผลมาจากความเจริญทางอารยธรรมของมนุษย์นนเอง
ั' ๔
ในยุค ของวิธีคิดแบบวิท ยาศาสตร์และการทดลองซึ'งมีวิวฒ
ั นาการในตัวเอง
มาจนปั จจุบนั การปฏิวตั ทิ างวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution) ตัง; แต่ช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที' ๑๖ ได้เป็ น เหตุ ปั จ จัย สํา คัญ ประการหนึ' งที'ผ ลัก ดัน ให้เกิด การปฏิว ัติอุ ต สาหกรรม
(Industrial Revolution) ในคริส ต์ ศ ตวรรษที' ๑๘ อัน แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยีจากความก้าวหน้าในวิชาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เนื'องจากวิทยาศาสตร์
คือองค์ความรู้ ในขณะทีเ' ทคโนโลยีคอื การนําเอาความรูไ้ ปใช้ในทางปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์
เป็ นรูปธรรม วิทยาศาสตร์จงึ เป็ นพืน; ฐานของเทคโนโลยี ส่วนเทคโนโลยีกค็ อื สะพานทีเ' ชื'อม
นําวิทยาศาสตร์ไปสู่การสร้างคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอนั เป็ นความมุ่งหมายสูงสุด
ดังนัน; วิทยาศาสตร์จงึ อาจด้อยคุณค่าได้หากขาดการพัฒนาเป็ นเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีกด็ อ้ ยประสิทธิภาพและอาจก่อภยันตรายได้หากขาดความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ปั จจุบ ัน ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์และความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีของโลก
ได้พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ว มีการเปลีย' นแปลงอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื'อสาร เทคโนโลยีชวี ภาพ และนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเทคโนโลยีวสั ดุ
ก่อให้เกิดพลวัตทัง; ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึง
นวัตกรรมจึงมีบทบาทสําคัญ ต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศในโลก
ทัง; ในฐานะที'เป็ น โอกาสและในฐานะที'เป็ น ภัย คุ ก คาม ตามแต่ ก ารเตรีย มพร้อ มและ
การส่งเสริมพัฒนาของประเทศนัน; ๆ กล่าวคือ การวิจยั และพัฒนาเพื'อสร้างและสะสม
๓

ศันสนีย์ ตันติวทิ , สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พิมพ์ครัง; ที' ๓, (กรุงเทพฯ :
บริษทั โฟร์-วัน จํากัด, ๒๕๔๖), น. ๑ - ๗.
๔ กุ ห ลาบ สาสนานนท์ , หนั ง สื อ ประกอบคํ า สอนวิ ท ยาศาสตร์ ท ั ว' ไป : ประวัต ิ ศ าสตร์
วิทยาศาสตร์ ศตวรรษที' ๑๓ - ๑๘, (พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๗), น. ๓.

๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทนั สมัยจะช่วยให้ประเทศสามารถปรับตัว
และป้ องกันผลกระทบทางลบจากกระแสโลกาภิวตั น์ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ในขณะที'
สามารถบริห ารจัดการตนเองเพื'อ แสวงหาและเก็บเกี'ยวคุ ณ ประโยชน์ จากผลกระทบ
ทางบวก และสามารถพัฒ นาต่ อยอดองค์ค วามรู้และภู มิปั ญ ญาที'มีอยู่ในประเทศโดย
ไม่ต้องพึง' พาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากเกินความจําเป็ น อันเป็ นการสร้างภูมคิ ุม้ กัน
ของตนให้เข้มแข็งเพื'อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
' น ประเทศไทยจึงจําเป็ นต้อง
เตรียมพร้อมให้ทนั ต่ อการเปลี'ยนแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าวในอนาคต โดยจะต้อง
มีการบริหารจัดการองค์ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ ทัง; การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ รวมถึง
การประยุ ก ต์ใช้วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีท'ีเหมาะสมมาผสมผสานร่ว มกับ จุ ด แข็ง
ในสังคมไทย อาทิ วัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาท้องถิ'น ทัง; นี; เนื' อ งจากประเทศที'พ ัฒ นา
เทคโนโลยีได้ชา้ จะกลายเป็ นผูซ้ อ;ื และมีผลิตภาพตํ'า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื'น ๆ
นอกจากนี; การเข้าถึงเทคโนโลยีท'ีไม่ เท่ าเทีย มกัน ของกลุ่ ม คนในสังคมจะทํ าให้เกิด
ความเหลื'อมลํ;าในการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจงึ เป็ นความท้าทายในการเพิม'
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื'อมลํ;าในสังคม๕
ด้วยเหตุน;ี การส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจงึ เป็ นนโยบาย
และแผนหลักประการสําคัญของประเทศไทยมาจนปั จจุบนั ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๔๙๒) ซึ'งมีหมวดที'ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ
เป็ นครัง; แรก โดยในหมวด ๕ มาตรา ๖๕ ได้บญ
ั ญัตวิ ่า “รัฐพึงสนับสนุนการค้นคว้าในทาง
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” จากนัน; บทบัญญัตทิ ํานองเดียวกันก็ได้ปรากฏในหมวด ๕
มาตรา ๖๑ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย (พุ ท ธศัก ราช ๒๕๑๑) ต่ อ มา
การบัญญัตใิ ห้ภาครัฐของประเทศไทยสนับสนุ นการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
ก็ได้เชื'อมโยงสู่การใช้องค์ความรูจ้ ากการดังกล่าวในการพัฒนาประเทศ ดังที'ปรากฏใน
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย (พุ ท ธศัก ราช ๒๕๑๗) หมวด ๕ มาตรา ๗๔
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย (พุ ท ธศัก ราช ๒๕๒๑) หมวด ๕ มาตรา ๖๑
รัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย (พุท ธศัก ราช ๒๕๓๔) หมวด ๕ มาตรา ๖๗ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๓๔) แก้ไขเพิม' เติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจัก รไทย แก้ไขเพิ'ม เติม (ฉบับ ที' ๕) พุ ท ธศัก ราช ๒๕๓๘ ในหมวด ๕
มาตรา ๖๖ จากนัน; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๔๐) ในหมวด ๕
๕

แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที' ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที' ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๓
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ว่าด้วยแนวนโยบายพื;นฐานแห่ งรัฐ มาตรา ๘๑ ได้บญ
ั ญัติให้ “รัฐต้อง... เร่งรัดพัฒ นา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื' อ การพั ฒ นาประเทศ” และปั จจุ บ ั น รัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๖๐) ในหมวด ๖ ว่าด้ว ยแนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา ๖๙ บัญ ญั ติ ว่ า “รัฐ พึ ง จัด ให้ มีแ ละส่ ง เสริม การวิจ ัย และพัฒ นาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีแ ละศิล ปวิท ยาการแขนงต่ าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒ นา และนวัต กรรม
เพื'อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ”
ในส่ว นของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ได้ให้ ค วามสํา คัญ กับ
การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์วจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ตงั ; แต่ฉบับที'หนึ'ง (แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ระหว่างระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๖ และถึง พ.ศ. ๒๕๐๙)
ทัง; นี;เพื'อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย์เป็ นสําคัญ และจากนัน; สามารถ
เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที' ๙ (พ.ศ.
๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ซึ'งมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที'สําคัญ
ประการหนึ' ง คือ (๗) ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาความเข้ม แข็ง ทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ทีใ' ห้ความสําคัญกับ
“(๗.๑) การประยุกต์ใช้และการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการนําไปใช้ประโยชน์
ในภาคการผลิต และสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาตามศักยภาพของคนไทย โดยสร้าง
ความเสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยี เน้นการใช้เทคโนโลยีในการเพิม' ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้า กระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีของตนเอง
เพื'อต่อยอดภูมปิ ั ญญาท้องถิน' และลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
(๗.๒) การพัฒ นากําลัง คนด้านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยการปฏิรูป
การศึ ก ษาที' เน้ น กระบวนการเรีย นรู้ต ามหลัก วิท ยาศาสตร์ การรู้เท่ า ทัน โลก และ
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั ; ปริมาณและคุณภาพ เพื'อให้สามารถ
เลือก รับ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗.๓) การยกระดับ การพัฒ นาและใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื'อ สาร
เพื'อเป็ นโครงสร้างพื;นฐานสําคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสาร ช่วยสนับสนุ น
การฟื; นฟูเศรษฐกิจและการเพิม' ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๗.๔) การบริหารการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'มี ุ่งประสิทธิผล
ให้นําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยกระตุน้ ให้ภาคเอกชนเป็ นผูน้ ํา ในขณะทีภ' าครัฐ
เป็ นผูส้ นับสนุนและนักวิชาการมีสว่ นร่วม”
สําหรับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปั จจุบนั คือ ฉบับที' ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมียุทธศาสตร์ท'ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
๔
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และนวัตกรรม ซึ'งจะเน้นในเรื'องการเพิม' ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ และการเพิ'ม ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้วิท ยาศาตร์ เทคโนโลยี
และนวัต กรรมเพื'อ ยกระดับ ความสามารถการแข่ ง ขัน ของภาคการผลิต และบริก าร
และคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่ง
ส่งเสริมการลงทุนวิจยั และพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจยั และพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีทป'ี ระเทศไทยมีศกั ยภาพพัฒนาได้เอง
และกลุ่มเทคโนโลยีท'นี ํ าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางสังคมเพื'อลดความเหลื'อมลํ;าและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็ นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
ให้มบี ทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที'ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่ห ลายในกลุ่ม ผู้ป ระกอบการธุรกิจ ของไทย และ (๓) พัฒ นาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจยั
อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม'ี คี ุณภาพและสอดคล้อง
กับความด้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ให้มที งั ; ความรู้
และความเข้าใจในเทคโนโลยี
จากความสํา คัญ และความจํ า เป็ นในการส่ ง เสริม และพัฒ นาวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อันนํ ามาซึ'งนโยบายและแผนพัฒนาประเทศดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทย
ได้มีก ารตราพระราชบัญ ญัติว่ าด้วยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรมแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วยความมุ่ งหมายให้เป็ น กฎหมายกลางด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ อันเป็ นกฎหมายพื;นฐานเพื'อให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็ นระบบ ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยจะได้ มี ก ฎหมายที' เกี'ย วข้อ งกับ การส่ ง เสริม และพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อ ยู่ แ ล้ ว จํ า นวนหนึ' ง อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ พ ั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญ ญัติส ถาบัน ส่งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญ ญัติส ถาบัน วิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบั ญ ญั ติ สภาวิจ ัยแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
(ซึ'งครอบคลุมถึงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย) รวมทัง; พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนพระราชบัญญัติพฒ
ั นาระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาซึง' ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่าง ๆ ที'ได้จดั ตัง; องค์การหรือหน่ วยงานที'มวี ตั ถุประสงค์
๕
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ภารกิจ และอํานาจหน้ าที'เกี'ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเฉพาะเรื'อง แต่ กฎหมาย
เหล่านี;ต่างก็เป็ นกฎหมายเฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื'องของตน และมุ่งเน้นไปที'การจัดตัง;
หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันเท่านัน; ไม่ครอบคลุมไปถึงการจัดทําและดูแลนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศในภาพรวมแต่อย่างใด
ดังนัน; สภาวการณ์ของประเทศไทยเมื'อประมาณกว่าหนึ'งทศวรรษก่อน แม้จะมี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง' แวดล้อม (ชื'อในขณะนัน; ) ที'มีบทบาทหน้ าที'
โดยตรงในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทัง; ยังมีคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่กจิ กรรมในภาครัฐเกี'ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
การใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื'อการพัฒนาประเทศยังกล่าวได้ว่ากระจัดกระจาย
ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะทีค' ่อนข้างแยกส่วน ขาดการบูรณาการ ความเชื'อมโยง
และความเป็ น ระบบ ๖ ส่งผลให้ผ ลจากการจัด อัน ดับ ความสามารถในการแข่งขัน โดย
International Institute for Management and Development (IMD) พบว่าประเทศไทย
ถูกจัดอันดับความสามารถการแข่งขันในด้านโครงสร้างพื;นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในช่วง ๑๐ ปี ทผ'ี ่านมาอยู่ในอันดับท้าย ๆ มาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเทศไทย
ซึ'งอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมอยู่ในลําดับที' ๓๔ แต่ โครงสร้างพื;นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ถึงลําดับที' ๔๘ จึงอาจสรุปได้ว่าขีดความสามารถ
ในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทยมิได้พ'ึงพิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉกเช่น
นานาอารยประเทศ แต่อาศัยประสิทธิภาพภาครัฐและภาคธุรกิจขับเคลื'อนไปโดยอาศัย
ปั จจัยแรงงานราคาถูก และปั จจัยทุนจากการนํ าเข้าจากต่างประเทศ เป็ นตัวขับเคลื'อน
ขีดความสามารถในการแข่งขัน๗ ในปี ดงั กล่าวจึงมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ;น
เพื'อให้มคี ณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กนวท.) มีอํานาจ
หน้ าที'ห ลัก ในการเร่งรัด ประสานงาน และติด ตามความก้าวหน้ าของการปฏิบ ัติงาน
๖

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, แผนกลยุทธ์ดา้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖), (กรุ ง เทพฯ : สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๔๗), น. ๒๕ - ๒๖.
๗ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, นโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที' ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔), (กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๕), น. ๒๐ - ๒๑.

๖
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ตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เป็ นไป
อย่ างต่ อ เนื' องและมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเฉพาะการเสนอแนะ ให้ค วามเห็น และจัด ทํ า
นโยบายและแผนดังกล่าว โดยมีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทําหน้าทีเ' ป็ นสํานักงานเลขานุ การ จากนัน; ในอีก ๓ ปี ต่อมาประเทศไทยจึงได้มี “แผนกลยุทธ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖)” เป็ นนโยบายและแผน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ก่อนทีใ' นปั จจุบนั ประเทศไทยจะมี “นโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที' ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)”
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ'งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (สวทน.) และได้ ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) และคณะรัฐมนตรี โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื' อ การพั ฒ นาประเทศไทยให้ มี ร ะบบเศรษฐกิจ ที' มี ก ารขยายตัว อย่ า งมีคุ ณ ภาพ
และมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็ นธรรมสูส่ งั คม ชุมชน ท้องถิน'
โดยได้อญ
ั เชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” มาเป็ นปรัชญานํ าทางในการพัฒ นา
ควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที'มวี ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นเครื'องมือ
ช่ วยพั ฒ นาประเทศไทย ภายใต้ วิ ส ัย ทั ศ น์ “นวัต กรรมเขี ย ว เพื' อ สังคมดี มี คุ ณ ภาพ
และเศรษฐกิจ ที'มีเสถีย รภาพ” ซึ'ง สอดรับ กับ ทิศ ทางการพัฒ นาประเทศของรัฐ บาล
ที'ต้อ งการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขัน ได้อ ย่างยังยื
' น มีเศรษฐกิจ ชุม ชนเข้ม แข็ง
เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด' ขี น;ึ โดยในการดําเนินการเพื'อ
ขับเคลื'อนประเทศไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว ได้กาํ หนดกรอบการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ
๕ ประการคือ ๑) พัฒ นางานวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม เพื'อ สนั บ สนุ น
การสร้างสังคมคุณภาพทีม' ภี ูมคิ ุม้ กัน ๒) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื' อ สนั บ สนุ น การสร้า งเศรษฐกิจ ให้ มีคุ ณ ภาพ เสถีย รภาพ โดยมีก ารเชื'อ มโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและภูมภิ าค ๓) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื'อรองรับ
การเปลีย' นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ๔) พัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัต กรรม เพื'อ รองรับ การเปลี'ย นแปลงประชากรศาสตร์ และ ๕) พัฒ นาปั จ จัย
สนับสนุ นด้านโครงสร้างพื;นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื'อสนับสนุ น
การเพิม' ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ๘

๘

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, เพิงอ้าง, น. ช.

๗
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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที' ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ท'ี ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ' ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข;ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี;
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติน;ี เรีย กว่ า “พระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น;ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั ;ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ;ี
“วิทยาศาสตร์” หมายความว่า ความรูแ้ ละความเข้าใจธรรมชาติทไ'ี ด้โดยการสังเกต
ค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วจัดเป็ นระเบียบ
“เทคโนโลยี” หมายความว่ า วิท ยาการที'นํ า ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ม าใช้
ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าในทางใด
“นวัต กรรม” หมายความว่ า การใช้ ค วามรู้ ทัก ษะการบริห ารจัด การและ
ประสบการณ์ ท างด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื'อการคิดค้น การประดิษ ฐ์
การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการ กระบวนการผลิต และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที' ๓๓ ก/หน้า ๕๕/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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“การวิจยั และพัฒ นา” หมายความว่า การค้นคว้าโดยการทดลอง สํารวจหรือ
ศึกษาตามหลักวิชาการเพื'อให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทัง; การพัฒ นาผลของการค้นคว้า
เพื'อนํามาใช้ในการยกระดับความสามารถทางการผลิตและการบริการหรือทางวิชาการ
หรือประโยชน์อย่างอื'นในทางเศรษฐกิจและสังคม หรือในทางวิชาการ เพื'อเป็ นพื;นฐาน
ของการพัฒนาประเทศ
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื'นของรัฐ
“สถาบันเครือข่าย” หมายความว่า สถาบันวิจยั หรือสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศที'คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมแห่ ง ชาติค ัด เลือ กให้ เข้า ร่ ว มกับ สถาบัน วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีช ัน; สูงเพื'อ ทํ าความร่ ว มมือ กับ สถาบัน วิจ ัย หรือ สถาบัน การศึก ษาแห่ งอื'น
ในการดําเนิ นการวิจ ยั และพัฒ นาหรือจัดการศึก ษาขัน; สูงร่วมกันในด้านวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“กลุ่มสถาบันเครือข่าย” หมายความว่า กลุ่มของสถาบันเครือข่ายตัง; แต่สามแห่ง
ทีท' ําความร่วมมือกัน เพื'อดําเนินการวิจยั และพัฒนาหรือจัดการศึกษาขัน; สูงในโครงการ
หรือหลักสูตรทีน' ํามาใช้ร่วมกัน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริห าร” หมายความว่ า คณะกรรมการบริห ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
“เลขาธิก าร” หมายความว่ า เลขาธิก ารสํา นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
“ผูอ้ ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัน; สูง
“สํานัก งาน” หมายความว่า สํานัก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนั ; สูง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
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หมวด ๑
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาตรา ๕ การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็ น ไปตาม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๑)
โดยต้องมีแนวทางดําเนินการในเรื'อง ดังต่อไปนี;ดว้ ย
(๑) การส่งเสริมและสนับสนุ น การผลิตและพัฒ นากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะกําลังคนในระดับบัณ ฑิตศึก ษา นักวิจ ยั รวมทัง;
ผูส้ อนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'จี ําเป็ น ให้มปี ริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและดําเนินการให้มกี ารใช้กําลังคนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
(๒) การพัฒ นาวิชาชีพ นักวิจ ยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริม
และสนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลีย' นบุคลากรการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
หน่ วยงานในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการนําเข้าผูเ้ ชีย' วชาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
(๓) การส่งเสริมให้สถาบันวิจยั และสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนร่วมมือ
สร้า งเครือ ข่ายการวิจยั และพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม เพื'อสร้า ง
องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคมโดย
คํานึงถึงความสมดุลระหว่างการวิจยั พืน; ฐาน การวิจยั ประยุกต์ และการพัฒนาเชิงทดลอง
ในสาขาต่าง ๆ รวมทัง; ผลักดันให้มกี ารนําผลการวิจยั และพัฒนาไปสร้างเสริมภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน' ผลผลิตของชุมชนและผลิตภาพโดยรวมของประเทศ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
และประโยชน์สาธารณะอย่างอื'น
(๔) การส่งเสริมให้สถาบันวิจยั สถาบันการศึกษา หรือนักวิจยั ขอรับความคุม้ ครอง
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทัง; ในประเทศและต่างประเทศ
(๕) การส่งเสริมการใช้มาตรการทางการเงินหรือการคลังและกลไกการจัดซื;อ
จัด จ้า งของภาครัฐเป็ น เครื'อ งมือ ในการสร้างและขยายตลาดรองรับ สิน ค้าและบริก าร
ที'เกิด จากการวิจยั และพัฒ นาด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรมของคนไทย
อย่างเหมาะสม
(๖) การส่ ง เสริม ความร่ ว มมือ ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทเ'ี หมาะสมทัง; ในประเทศและต่างประเทศแก่คนไทย
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(๗) การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ของประเทศหรือโครงการลงทุน
ที'รฐั เห็น เป็ น การสมควรกํา หนด เป็ น กลไกของการพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื'อพัฒนาประเทศแบบยังยื
' น
(๘) การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืน; ฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที'จําเป็ น ให้กระจายอย่างทัวถึ
' งทุกภูมภิ าคของประเทศเพื'อเป็ นกลไกสําคัญ
ของโครงสร้างพืน; ฐานทางปั ญญาในการสร้างและเผยแพร่ความรูแ้ ละใช้ความรูเ้ พื'อแก้ไข
ปั ญ หาในชุ ม ชน การเพิ' ม ผลผลิต ของภาคการผลิต และบริก ารและของชุ ม ชนและ
การพัฒนาประเทศให้มคี วามก้าวหน้าอย่างยังยื
' น
(๙) การสนั บ สนุ น ให้ มีก ารปรับ ปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบีย บ หรือ ข้อ บัง คับ
ทีเ' กีย' วข้องให้เอือ; ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๑๐) การสนับสนุ นให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุ คคลที'มีผลงาน
ดีเด่นเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็ นแบบอย่างทีด' ใี นการพัฒนา
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรมให้เกิดสังคมฐานความรู้และการพัฒ นาชุมชน
และประเทศอย่างเหมาะสมและมีความสมดุล
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา ๖ ให้มคี ณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ ง ชาติ ป ระกอบด้ ว ย นายกรัฐ มนตรี เ ป็ นประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื'อ สาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการบริหาร
สภาวิจยั แห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒอิ กี จํานวนไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ'งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง;
เป็ นกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นกรรมการและเลขานุ การ
และเลขาธิการเป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ'ง ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง; จากบุคคลซึง' มีความรู้
ความเชีย' วชาญและความสามารถเป็ นทีป' ระจักษ์ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่ากึง' หนึ'งของจํานวนผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ; หมด และให้แต่งตัง; จากบุคคล
ซึ'งมีค วามรู้ ความเชี'ย วชาญและความสามารถเป็ น ที'ป ระจัก ษ์ ในด้านเศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจอย่างน้อยด้านละหนึ'งคน
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มาตรา ๗ กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี;
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที'สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ' ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่งคราวละสีป' ี
ในกรณีท'กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ
แต่งตัง; ผูอ้ 'นื เป็ นกรรมการแทนได้ และให้ผทู้ ไ'ี ด้รบั แต่งตัง; ให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ ง
เท่ากับวาระทีเ' หลืออยู่ของผูซ้ ง'ึ ตนแทน
เมื'อ ครบกํ าหนดตามวาระในวรรคหนึ' ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ งตัง; กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒขิ น;ึ ใหม่ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง'ึ พ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน; อยู่ในตําแหน่ ง
เพื'อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง'ึ ได้รบั แต่งตัง; ใหม่เข้ารับหน้าที'
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง'ึ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง; อีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๙ นอกจากการพ้น จากตํ าแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที' มีความประพฤติเสื'อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง' หนึ'งของจํานวนกรรมการทัง; หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานในที'ป ระชุ ม ในกรณี ท'ีป ระธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ' ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป' ระชุม
ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที'ได้
ให้กรรมการซึง' มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ'งเป็ นประธานในทีป' ระชุม
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การวินิจฉัยชีข; าดของทีป' ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ'งให้มเี สียงหนึ'ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป' ระชุมออกเสียงเพิม' ขึน; อีกเสียงหนึ'ง
เป็ นเสียงชีข; าด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง; คณะอนุ กรรมการหรือผู้เชี'ยวชาญ
เพื'อพิจารณา ศึกษา เสนอแนะ หรือดําเนินการอย่างหนึ'งอย่างใดตามที'คณะกรรมการ
มอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๑๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) จัด ทํา นโยบายและแผนระดับ ชาติว่ าด้ว ยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื'อพิจารณาอนุมตั ิ
(๒) จัด ให้มีก ารประเมิน ผลการดําเนิ น งานตามนโยบายและแผนระดับ ชาติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกีย' วกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารของ
หน่วยงานของรัฐ รวมทัง; เสนอมาตรการการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคการปฏิบตั กิ ารตามแผน
ดังกล่าว
(๔) ส่งเสริม และสนับ สนุ น หน่ ว ยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๕) ติดตามและประเมินสถานการณ์ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ ซึ'ง จะเป็ น อัน ตรายต่ อ ชีวิต ร่ างกายหรือ สุข ภาพอนามัย ของประชาชน
หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของประชาชนหรือของรัฐ เพื'อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาสังการให้
'
หน่วยงานของรัฐแก้ไขหรือป้ องกันปั ญหาทีเ' กิดขึน;
(๖) แต่งตัง; และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
(๗) กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื'นของเลขาธิการ และผูอ้ าํ นวยการ
ตามหลักเกณฑ์ทค'ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด และตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
(๘) จัดให้มกี ารประเมินการดําเนินงานของสํานักงานต่อคณะรัฐมนตรี
(๙) เสนอรายงานประจําปี ของสํานักงานต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ออกระเบียบ หรือข้อบังคับเพื'อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
รวมทัง; ออกระเบียบเกีย' วกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
(๑๑) ปฏิบ ัติ ห น้ า ที' อ'ืน ตามที' น ายกรัฐ มนตรีห รือ คณะรัฐ มนตรีม อบหมาย
หรือตามทีก' ฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าทีข' องคณะกรรมการ
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มาตรา ๑๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๑) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี;
(๑) แนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๒) แนวทางการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พฒ
ั นาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
(๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม'ี คี วามสามารถ
ศักยภาพ และคุณธรรมให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
(๔) แนวทางการวิจยั และพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(๕) การเสริมสร้างโครงสร้างพืน; ฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๖) ประโยชน์ ความเป็ น ไปได้ ความเสี'ย ง และความเกี'ย วข้อ งกับ ศีลธรรม
และจริยธรรมของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๗) แนวทางการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบพอเพียง
โดยใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๘) การกํ า หนดภารกิจ ที'ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผน
ระดับ ชาติว่าด้วยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรม หน่ วยงานของรัฐที'มีห น้ าที'
ดําเนินการตามภารกิจนัน; และประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดจนแนวทางได้รบั การสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
การกําหนดรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมตามวรรคหนึ' ง ต้ อ งระบุ ม าตรการส่ ง เสริม ให้ มีก ารลงทุ น
ในกิจกรรมทีเ' กีย' วข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างชัดเจนและมีสดั ส่วน
การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
นโยบายและแผนระดับ ชาติว่ า ด้ว ยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
ตามวรรคหนึ'ง ต้องไม่กระทบต่ อการดําเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจ ยั
ของสภาวิจยั แห่งชาติ
มาตรา ๑๔ เมื'อ คณะรัฐ มนตรีอ นุ ม ัติ น โยบายและแผนระดับ ชาติ ว่ า ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที'คณะกรรมการเสนอตามมาตรา ๑๒ (๑) แล้ว
ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ที'มีห น้ า ที'ดํ า เนิ น การตามภารกิจ ที'กํ าหนดในนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดทําแผนปฏิบตั ิการและแผน
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการ
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ในกรณีท'เี ห็นสมควรคณะกรรมการอาจแจ้งให้หน่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ'ง
แก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารเพื'อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเพื'อให้การปฏิบตั ิตามภารกิจ ของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งสอดคล้องกันได้
ในกรณีท'หี น่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ'งเห็นว่า การดําเนิ นการตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะขัดแย้งกับอํานาจ
หน้าที'ตามกฎหมายที'หน่ วยงานของรัฐแห่งนัน; มีหน้าที'ต้องปฏิบตั ิ ขัดแย้งกับนโยบาย
หรือแผนอื'นที'คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือมีปัญหาอื'นใดที'ไม่อาจปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้หน่วยงานของรัฐแห่งนัน;
เสนอเรื'องต่อคณะรัฐมนตรีเพื'อวินิจฉัย
มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และผูเ้ ชีย' วชาญได้รบั
เบีย; ประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื'นตามหลักเกณฑ์ทค'ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา ๑๖ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ มีฐานะเป็ นหน่วยงานของรัฐทีเ' ป็ นนิตบิ ุคคล และไม่เป็ นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธกี ารงบประมาณหรือกฎหมายอื'น
กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของ
สํานักงานต้องได้รบั ประโยชน์ ต อบแทนไม่ น้อยกว่าที'กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๑๗ สํานักงานมีอาํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) จัด ทํ า ร่ า งนโยบายและแผนระดับ ชาติว่ า ด้ว ยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการเพื'อพิจารณา
(๒) จัด ทําแผนการดําเนิ น งานของสํานักงานเสนอต่ อคณะกรรมการบริห าร
เพื'อให้ความเห็นชอบ
๑๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๓) สนับสนุนและให้คาํ แนะนําการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานของรัฐ
(๔) ติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารของหน่ วยงานของรัฐ
และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
(๕) จัดทํารายงานประจําปี เสนอต่ อคณะกรรมการเพื'อนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๒ (๙)
(๖) จัดให้มตี วั ชี;วดั ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจยั นโยบายด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื'อใช้ป ระโยชน์ ในการกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๗) จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่ า ด้ว ยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมเสนอต่ อ คณะกรรมการเพื'อ นํ า เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๒ (๒)
(๘) ประสานงานและติ ด ตามการพั ฒ นากํ า ลัง คนด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๙) ปฏิบตั กิ ารอื'นใดตามทีค' ณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ในการจัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตาม (๑) ให้สาํ นักงานรับฟั งความคิดเห็นจากหน่ วยงานของรัฐทีเ' กีย' วข้อง
กับการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ ภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบด้วย
รายงานและข้อมูลตาม (๕) (๖) และ (๗) ให้สาํ นักงานเปิ ดเผยหรือเผยแพร่ตามสมควร
มาตรา ๑๘ สํานักงานอาจมีรายได้จาก
(๑) ทุนประเดิมทีร' ฐั บาลจัดสรรให้
(๒) เงินและทรัพย์สนิ ทีโ' อนมา
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
' ร' ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(๔) เงิน อุ ด หนุ น จากภาคเอกชนหรือ องค์ ก รอื'น รวมทัง; จากต่ า งประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม' ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ดอกผล และผลประโยชน์ ห รือ รายได้ อ'ืน ใดที' เกิด จากการดํ า เนิ น การ
ของสํานักงาน
ทรัพย์สนิ ของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
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มาตรา ๑๙ ในการดําเนิ น กิจ การของสํานักงาน ให้มีคณะกรรมการบริห าร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติคณะหนึ'ง
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นประธานกรรมการ
ปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีเป็ นรองประธานกรรมการ เลขาธิก าร
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ เลขาธิก ารคณะกรรมการวิจ ยั
แห่งชาติ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวนหกคนซึง' คณะกรรมการ
แต่งตัง; เป็ นกรรมการ ในจํานวนนี;ให้แต่งตัง; ผูแ้ ทนภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
เลขาธิการเป็ นกรรมการและเลขานุ การ และผูอ้ าํ นวยการเป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารแต่งตัง; ผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ'งให้เป็ นไปตามระเบียบ
ทีค' ณะกรรมการกําหนด
ให้นํามาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บงั คับกับผูท้ รงคุณวุฒโิ ดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าทีค' วบคุมดูแลกิจการทัวไปของ
'
สํานักงาน อํานาจหน้าทีด' งั กล่าวให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนการเงินและงบประมาณประจําปี ของสํานักงาน
(๓) ออกระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการตามมาตรา ๒๕
(๔) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ
(๕) ออกระเบี ย บกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กสถาบั น เครือ ข่ า ยและ
กลุ่มสถาบันเครือข่าย และการสนับสนุ นแก่นักวิจยั และนักศึกษาของสถาบันเครือข่าย
หรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย
(๖) คัด เลือ กสถาบัน วิจ ัย หรือ สถาบัน การศึก ษาในประเทศหรือ ต่ า งประเทศ
เข้าร่วมเป็ นสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย
(๗) ออกระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับ เกี'ย วกับ การควบคุ ม ดู แ ล การดํ า เนิ น งาน
การบริหารงาน การบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพย์สนิ และการพัสดุของสํานักงาน
(๘) ปฏิบตั หิ น้าทีอ' 'นื ตามทีค' ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ การประชุ ม ของคณะกรรมการบริห ารให้ เป็ น ไปตามระเบีย บ
ทีค' ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๒ ให้ สํ า นั ก งานมี เ ลขาธิก ารคนหนึ' ง ซึ' ง คณะกรรมการแต่ ง ตั ง;
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีหน้าทีบ' ริหารกิจการของสํานักงาน
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มาตรา ๒๓ เลขาธิก ารต้ อ งเป็ นผู้ท'ีมีคุ ณ สมบัติ แ ละไม่ ม ีล ัก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี;
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) สามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานได้เต็มเวลา
(๓) อายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๔) เป็ นผู้มีค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้า นวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
(๕) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพ ากษาถึงที'สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ' ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่ เป็ น ผู้ดํารงตํ าแหน่ งทางการเมือง สมาชิก สภาท้องถิ'น หรือ ผู้บ ริห าร
ท้องถิน' กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งซึง' รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป' รึกษา
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีพ' รรคการเมือง
(๘) ไม่ เป็ นผู้ มีส่ ว นได้ เสีย ในกิจ การที'เกี'ย วข้อ งกับ สํา นั ก งาน หรือ กิจ การ
ทีข' ดั หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๒๔ เลขาธิก ารมีวาระการดํารงตํ าแหน่ งคราวละสี'ปี และอาจได้รบั
แต่งตัง; อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ การประเมินผลการปฏิบ ัติงานและระยะเวลาในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค' ณะกรรมการบริหารกําหนด
มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๒๔ เลขาธิการ
พ้นจากตําแหน่งเมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ อ อก เพราะไม่ ผ่ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
บกพร่องต่อหน้าที' มีความประพฤติเสือ' มเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส' ดุ ให้จาํ คุก
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓
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มาตรา ๒๗ ให้เลขาธิการมีอาํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) บริห ารงานของสํา นั ก งานให้เกิด ผลสัม ฤทธิตt ามภารกิจ ของสํา นั ก งาน
และตามนโยบายและแผนระดับ ชาติว่ า ด้ว ยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
นโยบายของคณะรัฐ มนตรี และระเบีย บ ข้อ บัง คับ และมติ ข องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหาร
(๒) บัง คับ บัญ ชาและประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านของพนั ก งานและลู ก จ้า ง
ของสํานักงานทุกตําแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร
(๓) วางระเบียบเกี'ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน โดยไม่ขดั หรือแย้งกับ
ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
(๔) ปฏิ บ ั ติ ก ารอื'น ใดตามระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และมติ ข องคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๒๘ ในกิจการที'เกีย' วกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็ นผู้แทนของ
สํานักงานและเพื'อการนี;เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบทีค' ณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกําหนด
การรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณี ท'ไี ม่มเี ลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ' ด้ ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค' ณะกรรมการบริหารกําหนด
มาตรา ๒๙ ให้มีส ถาบัน วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีช ัน; สูงขึ;น ในสํานัก งาน
ทําหน้าทีใ' นการประสานงานให้สถาบันวิจยั หรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ทําความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจยั และพัฒนาทีต' อบสนองต่อนโยบายและความ
ต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้มอี าํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุ นการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั เพื'อเพิม'
นักวิจยั ให้เพียงพอและยกระดับคุณภาพของการวิจยั
(๒) ส่ ง เสริม ความร่ ว มมือ ระหว่ า งสถาบัน วิจ ัย หรือ สถาบัน การศึก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ กับสถาบันวิจยั หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ในการวิจยั และพัฒ นาหรือการจัดการศึกษาระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก โดยให้
สถาบั น วิ จ ัย หรือ สถาบั น การศึ ก ษานั ;น เข้ า ร่ ว มเป็ นสถาบั น เครือ ข่ า ยของสถาบั น
และสร้างกลุ่ ม สถาบัน เครือข่ายในการดําเนิน โครงการหรือหลักสูตรร่วมกัน โดยเน้ น
โครงการหรือ หลัก สูต รซึ'ง มีก ารวิจ ัย และพัฒ นาที'เอื;อ อํ า นวยต่ อ การพัฒ นาประเทศ
อย่างเป็ นรูปธรรมและมุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาในภาคการผลิตและบริการ หรือปั ญหาอื'น
ทีก' ลุ่มสถาบันเครือข่ายมีความเชีย' วชาญเป็ นพิเศษ
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(๓) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดศูนย์ความเป็ นเลิศเฉพาะทางเพื'อนํ าสถาบัน
เครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่ายไปสูก่ ารยอมรับในระดับสากล
(๔) ดํ า เนิ น การให้มีก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยีอ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพระหว่ า ง
สถาบันวิจยั หรือสถาบันการศึกษาในประเทศกับต่างประเทศ
(๕) เผยแพร่ผลงานวิจยั และพัฒนาหรือผลการศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่าย
และส่ ง เสริม ให้มีก ารนํ า ผลการศึก ษานั น; ไปใช้ป ระโยชน์ ในการสร้า งนวัต กรรมและ
ในอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม
(๖) เสนอชื'อสถาบัน วิจ ยั หรือสถาบัน การศึก ษาในประเทศหรือ ต่ า งประเทศ
ให้คณะกรรมการบริห ารพิจารณาการเข้าร่วมเป็ นสถาบันเครือข่าย หรือกลุ่มสถาบัน
เครือข่าย
ให้สถาบันมีบุคลากรเท่าทีจ' ําเป็ นในการประสานงานและการส่งเสริม สนับสนุ น
ความร่วมมือตามอํานาจหน้าทีข' องสถาบัน ทัง; นี; สถาบันจะไม่ดาํ เนินการวิจยั และพัฒนา
หรือจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง
มาตรา ๓๐ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ'งซึ'งคณะกรรมการเป็ นผู้แต่ งตัง;
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าทีใ' นการบริหารกิจการของสถาบัน
คุณ สมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้นจากตําแหน่ ง ตลอดจนอํานาจ
หน้ า ที'ข องผู้อํานวยการให้เป็ น ไปตามระเบีย บที'ค ณะกรรมการกํา หนดตามข้อ เสนอ
ของคณะกรรมการบริหาร
ในการบริห ารกิจ การของสถาบัน ให้ผู้ อํ า นวยการปฏิบ ัติห น้ า ที'ข;ึน ตรงต่ อ
เลขาธิการ
หมวด ๔
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินการดําเนินงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๑ ให้สํานักงานวางและรักษาไว้ซ'ึงระบบบัญชีอนั ถูกต้อง แยกตาม
ประเภทงานส่วนที'สําคัญ มีสมุดบัญ ชีลงรายการรับและจ่ายเงิน ทรัพย์สนิ และหนี;สนิ
ที'แ สดงกิจการที'เป็ น อยู่ตามความเป็ น จริงและตามควร ตามประเภทงาน พร้อมด้ว ย
ข้อความอันเป็ นทีม' าของรายการนัน; ๆ
มาตรา ๓๒ ให้สาํ นักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ'งร้อยยีส' บิ วันนับแต่วนั สิน; ปี บญ
ั ชีทุกปี
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มาตรา ๓๓ ในทุกรอบปี ให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก
ตามทีค' ณะกรรมการบริหารแต่งตัง; ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็ นผูส้ อบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ของสํานักงาน โดยให้แสดง
ความคิดเห็นเป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ประหยัด
และได้ ผ ลตามเป้ าหมายเพี ย งใด แล้ ว ทํ า บัน ทึก รายงานผลการสอบบัญ ชีเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๓๔ ให้ผู้ส อบบัญ ชีมีห น้ า ที'ต รวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ทีเ' กีย' วข้องของสํานักงาน เพื'อการนี;ให้มอี าํ นาจสอบถามกรรมการบริหาร
เลขาธิการ ผู้อํานวยการ ตลอดจนพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน และเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีเ' กีย' วข้องของสํานักงานเป็ นการเพิม' เติมได้
ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๕ ให้ผสู้ อบบัญชีจดั ทํารายงานการสอบบัญชีทแ'ี สดงความเห็นต่องบการเงิน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื'อรับรองภายในหนึ'งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน; ปี บญ
ั ชี
มาตรา ๓๖ ให้สํานักงานจัดทํารายงานประจําปี เสนอคณะกรรมการภายใน
หนึ'งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั สิน; ปี บญ
ั ชี และเผยแพร่รายงานนี;ต่อสาธารณชน
รายงานประจําปี ตามวรรคหนึ'ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินทีผ' ูส้ อบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว พร้อมทัง; ผลงานของสํานักงานในปี ท'ลี ่วงมาและรายงานการประเมิน
การดําเนินงานของสํานักงานในปี ทล'ี ่วงมาแล้ว
การประเมินการดําเนินงานของสํานักงานตามวรรคสอง จะต้องดําเนินการโดย
บุคคลภายนอกทีค' ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๗ ให้ ร ัฐ มนตรีมีอํ า นาจหน้ า ที'กํ า กับ ดู แ ลการดํ า เนิ น กิจ การของ
สํานักงานให้เป็ น ไปตามอํานาจหน้ าที'และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรีทเ'ี กีย' วข้อง เพื'อการนี;ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจสังให้
' สาํ นักงานชีแ; จง แสดงความ
คิดเห็น หรือทํารายงานและมีอํานาจยับยัง; การกระทําของสํานักงานทีข' ดั ต่ออํานาจหน้าที'
ของสํา นั ก งาน นโยบายของรัฐ บาล หรือ มติค ณะรัฐ มนตรีท'ีเกี'ย วข้อ ง ตลอดจนสัง'
สอบสวนข้อเท็จจริงเกีย' วกับการดําเนินการของสํานักงานได้
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๘ ในระหว่างทีย' งั ไม่มนี โยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตนิ ;ี ให้นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง' แก้ไขเพิม' เติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที' ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นนโยบายและแผนระดับ ชาติ ว่ า ด้ว ยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตนิ ;ีไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มกี ารจัดทํานโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ'ง แก้ ไ ขเพิ' ม เติ ม โดยระเบี ย บสํา นั ก นายกรัฐ มนตรีว่ า ด้ว ย
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฉบับที' ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็ นคณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ น;ี ไ ปพลางก่ อ น จนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั ง;
คณะกรรมการขึน; ใหม่ตามพระราชบัญญัติน;ี ทัง; นี; ต้องไม่เกินหนึ'งร้อยยี'สบิ วันนับแต่
วันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ใี ช้บงั คับ
มาตรา ๔๐ ในวาระเริม' แรกให้ผู้ดํารงตําแหน่ งผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติต ามพระราชบัญ ญั ติ พ ัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ อยู่ในวันที'พระราชบัญญัติน;ีใช้บงั คับ ปฏิบตั ิหน้าที'เลขาธิการ
จนกว่าจะมีการแต่งตัง; เลขาธิการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๔๑ ในระหว่างทีย' งั ไม่มผี ทู้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๔๒ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้ าที' กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี; รวมทัง;
งบประมาณของสํา นัก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สํานั ก งานปลัด กระทรวง กระทรวง
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ในส่ ว นที'เกี'ย วกับ งานนโยบายและแผนวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับประเทศและงานการจัดทําข้อมูลข้อสนเทศทีเ' กีย' วข้อง ทีม' อี ยู่ในวันที'
พระราชบัญญัตนิ ;ใี ช้บงั คับไปเป็ นของสํานักงานตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
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ข้าราชการหรือลูกจ้างของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ'งปฏิบตั งิ านเกีย' วกับกิจการทีโ' อนไปตามวรรคหนึ'ง
ผู้ใดสมัครใจจะไปเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน ให้แสดงเจตนาเป็ นหนังสือ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ใี ช้บงั คับ และเมื'อผ่านการ
คัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ท'คี ณะกรรมการบริหารกําหนดแล้ว ให้สํานักงาน
รับไว้เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน
ข้าราชการที'พ้นจากราชการเพื'อไปเป็ นพนักงานของสํานักงานตามวรรคสอง
ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
แล้วแต่กรณี
ลูกจ้างของส่วนราชการที'ไปเป็ นลูกจ้างของสํานักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่า
เป็ นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิด
และให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๔๓ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้ าที' กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี; รวมทัง;
งบประมาณของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในส่วนทีเ' กีย' วกับงานนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ และงานการจัดทําข้อมูลข้อสนเทศทีเ' กีย' วข้อง
ทีม' อี ยู่ในวันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ใี ช้บงั คับไปเป็ นของสํานักงานตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
พนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึง' ปฏิบตั งิ าน
เกี'ย วกับกิจ การที'โอนไปตามวรรคหนึ'งผู้ใดสมัครใจจะไปเป็ น พนักงานของสํานักงาน
ให้แสดงเจตนาเป็ นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ี
ใช้บงั คับและเมื'อผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ทค'ี ณะกรรมการบริหาร
กําหนดแล้วให้สาํ นักงานรับไว้เป็ นพนักงานของสํานักงาน
พนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที'ไปเป็ น
พนักงานของสํานักงานตามวรรคสอง ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออกจากงาน เพราะสํานักงาน
พั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ เ ลิ ก หรือ ยุ บ ตํ า แหน่ ง ตามข้ อ บั ง คั บ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี; คือ โดยที'วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื'อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้
และขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ แต่ ป ระเทศไทยยัง ขาดการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลีย' นแปลง
ที'รวดเร็ว และขาดบุคลากรที'มคี วามรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัต กรรม ดังนัน; เพื'อส่งเสริม ให้ป ระชาชนคนไทยคิด อย่ างเป็ น ตรรกะและมีเหตุ ผ ล
และสร้างระบบภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด' เี พื'อลดผลกระทบจากการเปลีย' นแปลงทัง; ภายนอกและ
ภายในตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนํ าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยังยื
' น
มีความรอบรู้และมีความสามารถโดยไม่ต้องพึ'งพาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
จากต่างประเทศเกินความจําเป็ น รวมทัง; มีองค์กรทีท' าํ หน้าทีเ' ป็ นศูนย์กลางในการประสาน
ระหว่างสถาบันวิจ ยั หรือ สถาบัน การศึก ษาในประเทศและต่ างประเทศ และเพื'อสร้าง
กลุ่ ม สถาบั น เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ที' มี อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการผลิ ต และบริ ก ารของประเทศ
จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ;ี
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เรื'อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐๒
เพื'อ ให้เป็ น ไปตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญัติข้อ มู ล ข่า วสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที'กําหนดให้หน่ วยงานของรัฐต้องปฏิบ ัติเกี'ย วกับ การจัด ระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยจัดให้มกี ารพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา และตรวจสอบแก้ไข
ให้ถูกต้องอยู่เสมอ
สํา นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
แห่ งชาติจึงได้จ ัด ระบบข้อ มูล ข่าวสารส่ว นบุ ค คลตามพระราชบัญ ญัติข้อ มู ล ข่า วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี;
ข้อ ๑ ประเภทของบุคคลทีม' กี ารเก็บข้อมูลไว้
๑.๑ เลขาธิก ารสํา นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
๑.๒ พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อ ๒ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๒.๑ แฟ้ มประวัตพิ นักงาน
๒.๒ ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ ระบบ
บันทึกข้อมูลการพัฒนาพนักงาน ระบบข้อมูลการลา
ข้อ ๓ ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
๓.๑ ผูใ้ ช้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีร' บั ผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
๓.๒ ใช้ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๒

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๘๑ ง/หน้า ๓๑/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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ข้อ ๔ วิธกี ารขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
เจ้ า ของข้ อ มู ล แจ้ ง ความประสงค์ ข อทราบข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองต่ อ พนั ก งาน
ทีร' บั ผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๕ วิธกี ารขอให้แก้ไขเปลีย' นแปลงข้อมูล
๕.๑ เจ้าของข้อมูลเป็ นผู้ขอแก้ไขเปลี'ยนแปลงโดยทําเป็ นหนังสือพร้อมแนบ
หลักฐานทีเ' กีย' วข้องยื'นผ่านผูบ้ งั คับบัญชาระดับฝ่ าย แล้วนําส่งส่วนงานบริหารงานบุคคล
ฝ่ ายบริห ารทั ว' ไป สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
๕.๒ พนักงานทีร' บั ผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็ นผูแ้ ก้ไขเปลีย' นแปลง
ข้อมูลในแฟ้ มประวัติ และระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อ ๖ แหล่งทีม' าของข้อมูล
๖.๑ เจ้าของข้อมูล
๖.๒ คําสัง' ประกาศทีเ' กีย' วข้องด้านการบริหารงานบุคคล
๖.๓ หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ทีเ' กีย' วข้อง
ประกาศ ณ วันที' ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

๒๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เรื'อง โครงสร้าง อํานาจหน้าที' วิธดี าํ เนินงานและสถานทีต' ดิ ต่อ
เพื'อขอรับข้อมูลข่าวสาร สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศโครงสร้าง อํานาจหน้ าที' วิธดี ําเนินงาน
และสถานที' ติ ด ต่ อ เพื' อ ขอรับ ข้อ มู ล ข่ า วสารของสํา นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี;
ข้ อ ๑ ประกาศนี; เ รี ย กว่ า “ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมแห่ ง ชาติ เรื'อ ง โครงสร้า ง อํ า นาจหน้ า ที'
วิธดี ําเนินงานและสถานที'ตดิ ต่อเพื'อขอรับข้อมูลข่าวสาร สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิก ประกาศสํา นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมแห่ งชาติ เรื'อ ง โครงสร้าง อํานาจหน้ าที' วิธีดําเนิ นงานและ
สถานที'ติดต่ อเพื'อขอรับข้อมูลข่าวสาร สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ลงวันที' ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ มีอาํ นาจหน้าที' และวิธดี าํ เนินงานดังนี;
๔.๑ สนับสนุนการทํางาน ของสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
๔.๒ จัด ทํา ร่างนโยบายและแผนระดับ ชาติว่ าด้วยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เสนอต่อสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติเพื'อพิจารณา

๓ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนที' ๖๘ ง/หน้า ๒๗/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๔.๓ จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเพื'อให้ความเห็นชอบ
๔.๔ สนับสนุนและให้คาํ แนะนําการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานของรัฐ
๔.๕ ติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารของหน่ วยงาน
ของรัฐ และรายงานให้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติทราบ
๔.๖ จัด ทํ า รายงานประจํ า ปี นํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริห ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื'อนํ าเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
๔.๗ จัด ให้ มี ตั ว ชี; ว ัด ฐานข้ อ มู ล ดั ช นี และการศึ ก ษาวิ จ ัย นโยบายด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื'อใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔.๘ จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรม
แห่งชาติ เพื'อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๔.๙ ประสานงานและติ ด ตามการพั ฒ นากํ า ลัง คนด้ า นวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔.๑๐ ปฏิ บ ั ติ ก ารอื' น ใดตามที' ส ภานโยบายวิ จ ัย และนวัต กรรมแห่ ง ชาติ
หรือคณะกรรมการบริห ารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติมอบหมาย
ในการจัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตามข้อ ๔.๒ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัต กรรมแห่ ง ชาติ ร ับ ฟั งความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานของรัฐ ที' เ กี' ย วข้ อ งกั บ
การดําเนิน งานด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรม สํานัก งานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ ภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบด้วย
รายงานและข้อมูลตามข้อ ๔.๖ ๔.๗ และ ๔.๘ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเปิ ดเผยหรือเผยแพร่ตามสมควร

๒๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๕ โครงสร้างและการจัด องค์ก รของสํา นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มีดงั นี;
๕.๑ กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม ประกอบด้วย
๕.๑.๑ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
๕.๑.๒ ด้านประสานการขับเคลื'อนการปฏิรปู
๕.๑.๓ ศูนย์ขอ้ มูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานใหม่ ประกอบด้วย
๕.๒.๑ ด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๕.๒.๒ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
๕.๒.๓ ด้านพัฒนากําลังคนสะเต็ม
๕.๓ กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื'ออุตสาหกรรม ประกอบด้วย
๕.๓.๑ ด้านเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๕.๓.๒ ด้านอุตสาหกรรม ๔.๐
๕.๓.๓ ด้านการต่างประเทศและนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์
๕.๓.๔ ด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
๕.๔ กลุ่มพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย
๕.๔.๑ ด้านบริหารองค์กร
๕.๔.๒ ด้านพัฒนาองค์กรและระบบงาน
๕.๕ หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ ๖ สถานทีต' ดิ ต่อเพื'อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ติดต่อได้ท'กี ลุ่มพัฒนาองค์กร เลขที' ๓๑๙
อาคารจัตุรสั จามจุรี ชัน; ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๐ ๕๔๓๒ โทรสาร ๐ ๒๑๖๐ ๕๔๓๘
ประกาศ ณ วันที' ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กิตพิ งค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

๒๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๓๔
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที' ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
เป็ นปี ท'ี ๔๖ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ' ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข;ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี;
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติน;ี เรีย กว่ า “พระราชบัญ ญัติพ ัฒ นาวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น;ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั ;ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ;ี
“การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี” หมายความว่า การดําเนิ น กิจการ
ทีเ' ป็ นการเพิม' พูนความรูแ้ ละความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื'อยกระดับ
ความสามารถทางการผลิตและการบริการตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทัง; ภายในประเทศและจากต่างประเทศเพื'อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
“การวิจยั พัฒนาและวิศวกรรม” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าทีม' ุ่งจะนําผล
ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธกี ารผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการหรือ
กิจกรรมที'เกี'ยวข้อง รวมทัง; การศึกษาค้นคว้าเพื'อนํ ามาซึ'งผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกรรมวิธี
การผลิตใหม่ ตลอดจนบริการหรือกิจกรรมใหม่ โดยรวมถึงการเผยแพร่และพัฒนาผล
ของการศึกษาค้นคว้าจนถึงขัน; การผลิตเชิงธุรกิจ
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที' ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๐/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔

๓๐
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“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื'อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
“ผู้อํ านวยการ” หมายความว่ า ผู้อํา นวยการสํานั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๔ ๒ ให้มีคณะกรรมการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
ประกอบด้ว ย รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี* เป็ นประธาน
กรรมการ ปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี* เป็ นรองประธานกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง'ึ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง; เป็ นกรรมการไม่เกินยีส' บิ สองคน โดยให้แต่งตัง; จาก
หน่ ว ยงานของรัฐ ที'เกี'ย วข้อ งกับ ผู้ซ'ึง มิใช่ ข้า ราชการจํ า นวนฝ่ ายละเท่ า ๆ กัน และ
ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๕ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีค' วบคุมดูแลกิจการทัวไปของสํ
'
านักงาน
และโดยเฉพาะมีอาํ นาจหน้าที' ดังนี;
(๑) พิจารณาอนุ มตั ิแผนหลักเกี'ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสํานักงาน
(๒) กํ า หนดนโยบายและควบคุ ม ดูแ ลการดํ าเนิ น งานของสํานั ก งานในการ
บริห ารกองทุ น และพิจารณาจัด สรรทุ น สําหรับ กิจกรรมหลัก ต่ า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งกับ
สภาวการณ์ในการพัฒนาประเทศ
๒

การแต่ งตัง; ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิจากหน่ ว ยงานของรัฐที'เกี'ย วข้อ งเป็ น กรรมการนัน; หากต่ อ มา
กรรมการนั น; ได้ค รบเกษี ย ณอายุ ร าชการในขณะดํารงตํ าแหน่ ง ในวาระ กรรมการผู้นัน; ย่ อ มพ้น จาก
หน่ วยงานของรัฐที'เกี'ย วข้อ งกับงานของสํานัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติด้ว ย
จึงเป็ นการพ้นจากตําแหน่ งกรรมการเพราะไม่มคี ุณสมบัติดงั ที'บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๔ แม้ว่ามาตรา ๗
จะมิไ ด้บ ัญ ญั ติถึงการพ้ น จากตํ า แหน่ งของกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิในกรณี เช่ น นี; ก็ต าม (ความเห็ น
คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ' งเสร็จที' ๙๒๕/๒๕๕๖ และ ๑๑๔/๒๕๓๖)
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิจ ากหน่ ว ยงานของรัฐ ที' เกี'ย วข้อ งที' เกษี ย ณอายุ ร าชการจาก
หน่ วยงานของรัฐดังกล่าวแล้ว แม้กรรมการผูน้ นั ; จะยังคงดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐอื'นทีเ' กีย' วข้อง
กับ สวทช. ต่ อ ไป แต่ ต้อ งถือ ว่าคณะรัฐมนตรีซ'ึงมีอํานาจแต่ งตัง; ยังมิได้เคยพิจารณาว่ าหน่ ว ยงานที'
กรรมการยังคงดํารงตําแหน่ งอยู่นัน; เป็ นหน่ วยงานทีเ' กีย' วข้องและประสงค์จะตัง; บุคคลจากหน่ วยงานนัน;
มาดํารงตําแหน่ งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ดังนัน; กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ งั กล่าวจึงต้องพ้นจากตําแหน่ ง
เพราะขาดคุณสมบัติ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ' งเสร็จที' ๙๒๕/๒๕๕๖)
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(๓) วางมาตรการ กําหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื'อนไขต่ าง ๆ ในส่วนที'เกี'ย วกับ
กองทุนเพื'อสนับสนุนการรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(๔) อนุมตั แิ ผนการเงินและงบประมาณประจําปี ของสํานักงาน
(๕) จัดตัง; หน่ วยงานเฉพาะทางขึน; ในสํานักงานโดยอนุมตั คิ ณะรัฐมนตรีในกรณีท'ี
มีความจําเป็ นต้องดําเนินการพัฒนากิจกรรมใดเป็ นกรณีพเิ ศษ
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงาน และข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานของสํานักงาน รวมถึงระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน
(๗) กําหนดจํานวน ตําแหน่ ง ระยะเวลาจ้าง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินเดือน
ของพนักงานและลูกจ้าง
(๘) ออกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการบรรจุ การแต่ ง ตั ;ง การกํ า หนดตํ า แหน่ ง
การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลื'อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย
การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
รวมทัง; การบริหารงานบุคคลโดยทัวไป
'
(๙) ออกข้ อ บั ง คับ ว่ า ด้ ว ยการคัด เลื อ กผู้ อํ า นวยการ การปฏิ บ ั ติ ง านของ
ผูอ้ าํ นวยการและการมอบให้ผอู้ 'นื รักษาการแทนหรือปฏิบตั กิ ารแทนผูอ้ าํ นวยการ
(๑๐) ออกข้ อ บั ง คับ ว่ า ด้ ว ยสวัส ดิ ก ารหรือ การสงเคราะห์ อ'ืน แก่ พ นั ก งาน
และลูกจ้าง
มาตรา ๖ ให้กรรมการซึง' คณะรัฐมนตรีแต่งตัง; อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณี ท'ีก รรมการซึ'งคณะรัฐมนตรีแ ต่ งตัง; พ้น จากตํ าแหน่ งก่ อ นวาระ หรือ
ในกรณีท'คี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง; กรรมการเพิ'มขึน; ในระหว่างที'กรรมการซึ'งแต่ งตัง; ไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั แต่งตัง; ให้ดํารงตําแหน่ งแทนหรือเป็ นกรรมการเพิม' ขึน;
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ' หลืออยู่ของกรรมการซึง' ได้แต่งตัง; ไว้แล้ว
เมื'อ ครบกํ า หนดตามวาระดัง กล่ า วในวรรคหนึ' ง หากยัง มิไ ด้ มีก ารแต่ ง ตัง;
กรรมการขึ; น ใหม่ ให้ ก รรมการซึ' ง พ้ น จากตํ า แหน่ งตามวาระนั ;น อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง
เพื'อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึง' ได้รบั แต่งตัง; ใหม่เข้ารับหน้าที'
กรรมการซึง' พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง; อีกได้
มาตรา ๗ นอกจากการพ้น จากตํ าแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการ
ซึง' คณะรัฐมนตรีแต่งตัง; พ้นจากตําแหน่ง เมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
๓๒
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(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที'สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดทีไ' ด้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง' หนึ'งของจํานวนกรรมการทัง; หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าที'ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที'ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่ มาประชุม หรือไม่อ าจปฏิบตั ิหน้ าที'ได้ ให้ท'ีประชุมเลือ ก
กรรมการคนหนึ'งเป็ นประธานในทีป' ระชุม
การวินิจฉัยชีข; าดของทีป' ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ' ง ให้ มีเสีย งหนึ' ง ในการลงคะแนน ถ้ า คะแนนเสีย งเท่ า กัน
ให้ประธานในทีป' ระชุมออกเสียงเพิม' ขึน; อีกเสียงหนึ'งเป็ นเสียงชีข; าด
มาตรา ๙ ให้ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รบั
เบีย; ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื'นตามระเบียบทีค' ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง; คณะอนุ ก รรมการเพื'อ พิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ'งอย่างใดตามทีค' ณะกรรมการมอบหมายได้
การดํ าเนิ น การตามมาตรา ๕ (๗) (๘) และ (๑๐) ให้ค ณะกรรมการแต่ ง ตัง;
คณะอนุกรรมการเพื'อพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
การแต่ งตัง; คณะอนุ กรรมการตามวรรคสอง ให้มีตวั แทนพนักงานหรือลูกจ้าง
ซึง' มาจากการเลือกตัง; ของพนักงานและลูกจ้างเป็ นอนุกรรมการสองคน
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ'งและวรรคสอง ให้นํามาตรา ๘ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ให้จดั ตัง; สํานักงานขึน; เรียกว่า “สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ” และให้สาํ นักงานนี;เป็ นนิตบิ ุคคลที'กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
ไม่ใช้บงั คับ มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี;
(๑) บริหารกองทุนตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ
(๒) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่ าง ๆ เพื'อใช้เป็ นพื;นฐานในการ
วางเป้ าหมาย นโยบาย และจัดทําแผน โครงการ และมาตรการต่ าง ๆ ในการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แล้วนําเสนอต่อรัฐมนตรี
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(๓) ดําเนินการวิจยั พัฒนาและดําเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจยั
พัฒ นาและวิศวกรรมของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึก ษา และส่งเสริม
ความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี;ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
ตลอดจนนานาประเทศเพื'อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์
(๔) ดําเนิน การและสนับ สนุ นการให้บริการในการวิเคราะห์ท ดสอบคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูล
และการให้คําปรึกษาทางเทคโนโลยี และสนับสนุ นการให้บริการอื'น ๆ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(๕) สนับสนุ นการเพิม' สมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาทีเ' กีย' วข้องกับการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื'อให้ได้เทคโนโลยีทม'ี ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม และเพื'อ
เกือ; กูลการสร้างเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ
(๖) ดํ า เนิ น การและส่ ง เสริม การพัฒ นาโครงสร้า งพื;น ฐานทางวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทัง; การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทัง; ในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
(๗) กระทํ า การอื'น ใดตามที'ก ฎหมายกํ า หนดให้ เป็ นหน้ า ที'ข องสํา นั ก งาน
และตามทีค' ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๒ ๓ ให้ สํ านั ก งานมี อํ านาจกระทํ ากิ จ การต่ าง ๆ ภายในขอบแห่ ง
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๑ และอํานาจเช่นว่านี;ให้รวมถึง
(๑) จัด ให้ ไ ด้ ม า ถื อ กรรมสิท ธิ t เช่ า ให้ เ ช่ า เช่ า ซื; อ ให้ เ ช่ า ซื; อ ยื ม ให้ ยื ม
แลกเปลี'ย น โอน รับ โอน และขายหรือจําหน่ ายด้ว ยวิธีใด ๆ ซึ'งอสังหาริม ทรัพ ย์ห รือ
สังหาริมทรัพย์รวมทัง; หลักทรัพย์ต่าง ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สนิ ทีม' ผี มู้ อบหรืออุทศิ ให้
(๒) รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ค่าตอบแทนการให้ใช้
หรือการโอนสิทธิบตั ร และค่าบริการในการให้บริการ รวมทัง; ทําความตกลงและกําหนด
เงื'อนไขเกีย' วกับค่าตอบแทนและค่าบริการนัน;
๓

การแปรรูปโครงการภายใต้การดําเนิ นงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็ นบริษัทจํากัด เป็ นกรณีท'อี ยู่ในความหมายของการเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื'น
ตามมาตรา ๑๒ (๕) ซึ'งการเข้าร่วมกิจการที' สวทช. มีอํานาจกระทําได้นัน; ต้องเป็ นไปเพื'อประโยชน์
แก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดว้ ย ทัง; นี; สวทช. ย่อมมีอํานาจโอน ขาย หรือจําหน่ ายด้วยวิธใี ด ๆ
ซึ'งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์รวมทัง; หลักทรัพย์ของ สวทช. ไปให้บริษทั ดังกล่าว ทัง; สามารถ
รับค่ าตอบแทนการโอนหรือ การอนุ ญ าตให้ใช้ท รัพ ย์ส ิน หรือ สิท ธิในทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญานั น; ได้ต าม
มาตรา ๑๒ (๑) และ (๒) (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ' งเสร็จที' ๘๓๑/๒๕๕๐)
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(๓) ทํ า ความตกลงและร่ ว มมือ กับ องค์ ก ารหรือ หน่ ว ยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ในกิจการที'เกี'ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจยั
พัฒนาและวิศวกรรม
(๔) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื'อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๕) เข้า ร่ ว มกิจ การกับ บุ ค คลอื'น หรือ ถื อ หุ้ น ในบริษั ท จํ า กัด เพื' อ ประโยชน์
แก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๖) กูย้ มื เงิน ให้กยู้ มื เงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สนิ หรือการลงทุน
ทัง; นี; เพื'อการวิจยั และพัฒนา และการบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกู้ยมื เงินหรือการลงทุน ถ้าเป็ นจํานวนเงินเกินวงเงินทีร' ฐั มนตรีกําหนด
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(๗) กระทํ า การอย่ า งอื' น บรรดาที' เ กี' ย วกั บ หรือ เนื' อ งในการจัด ให้ สํ า เร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
มาตรา ๑๓ ให้ สํา นั ก งานมีผู้ อํา นวยการคนหนึ' ง ซึ'ง คณะกรรมการแต่ ง ตัง;
ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๔ ให้ผูอ้ ํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสามปี และอาจได้รบั
แต่งตัง; อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่งเมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจหน้าทีด' งั นี;
(๑) บริห ารงานของสํานักงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบีย บ และมติของ
คณะกรรมการ
(๒) รับ ผิด ชอบในการดําเนิ น งานและบังคับ บัญ ชาพนัก งานและลูก จ้างของ
สํานักงานทุกตําแหน่ง
(๓) บรรจุ แต่งตัง; เลื'อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน
และลูก จ้า ง ตลอดจนให้พ นัก งานหรือ ลูก จ้างออกจากตํ า แหน่ ง ทัง; นี; ตามข้อ บังคับ
ที'คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าเป็ นพนักงานระดับรองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
หรือผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
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(๔) วางระเบียบเกี'ยวกับการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน โดยไม่ ขดั หรือแย้งกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ ในกิจ การที'เกี'ยวกับ บุค คลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็ นผู้แทน
ของสํานักงาน และเพื'อการนี; ผูอ้ าํ นวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับทีค' ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๗ ให้จดั ตัง; กองทุนขึน; กองทุนหนึ'งในสํานักงานเรียกว่า “กองทุนเพื'อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมทีร' ฐั บาลจัดสรรให้
(๒) เงินและทรัพย์สนิ ในส่วนที'เกี'ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื'อการพัฒนาทีไ' ด้รบั โอนจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(๓ ) เงิ น แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ที' ได้ รั บ โอ น จ า ก สํ า นั ก งา น ป ลั ด ก ระ ท รว ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ในส่วนที'เกี'ยวกับโครงการศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(๔) เงินอุดหนุนทีร' ฐั บาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจําปี
(๕) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทัง; องค์กรระหว่างประเทศ
(๖) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีม' ผี มู้ อบให้เพื'อสมทบกองทุน
(๗) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทัง; ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
และค่าตอบแทนการให้ใช้หรือการโอนสิทธิบตั ร
(๘) เงินและทรัพย์สนิ อื'นทีต' กเป็ นของกองทุน
ในกรณี ก องทุ น มีจํา นวนเงิน ไม่ พ อสํา หรับ ค่ า ใช้จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานและค่าภาระต่าง ๆ ทีเ' หมาะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบ
กองทุนเท่าจํานวนทีจ' าํ เป็ น
มาตรา ๑๘ รายได้ข องกองทุ น และของสํานั ก งานให้นํ า เข้า สมทบกองทุ น
โดยไม่ ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงิน คงคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธกี ารงบประมาณ
มาตรา ๑๙ ให้สาํ นักงานวางและถือไว้ซง'ึ ระบบการบัญชีทเ'ี หมาะสมแก่กจิ การ
แยกตามประเภทงานส่วนที'สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และ
หนี;สนิ ที'แสดงกิจการทีเ' ป็ นอยู่ตามความจริงและตามที'ควร ตามประเภทงานพร้อมด้วย
ข้อความอันเป็ นทีม' าของรายการนัน; ๆ และให้มกี ารตรวจสอบบัญชีภายในเป็ นประจํา
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มาตรา ๒๐ ให้สํา นัก งานจัด ทํ างบดุ ล บัญ ชีทํา การ และบัญ ชีกํ าไรขาดทุ น
ส่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ'งร้อยยีส' บิ วันนับแต่วนั สิน; ปี บญ
ั ชีทุกปี
ให้ สํ า นั ก งานตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งานทุ ก รอบปี
แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๒๑ ทุก ๆ ปี ให้สาํ นักงานจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการ
เพื'อเสนอรัฐมนตรี โดยแสดงงบดุล บัญ ชีทําการ และบัญ ชีกําไรขาดทุน ที'ผู้สอบบัญ ชี
รับรองว่าถูกต้อง พร้อมทัง; รายงานของผู้สอบบัญชี รวมทัง; แสดงผลงานของสํานักงาน
ในปี ทล'ี ่วงมาด้วย
ให้รฐั มนตรีเสนอรายงานประจําปี ตามวรรคหนึ'งต่อคณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรี
เสนอรายงานนัน; ต่อรัฐสภาเพื'อทราบ
มาตรา ๒๒ ให้ จ ัด ตัง; ศู น ย์พ ัน ธุ วิศ วกรรมและเทคโนโลยีชีว ภาพแห่ ง ชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติเป็ นส่วนหนึ'งของสํานักงาน
มาตรา ๒๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพ ย์สิน สิท ธิ หนี; งบประมาณ รวมทัง;
พนั ก งานและลู ก จ้า งของสถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ประเทศไทย
ในส่วนทีเ' กีย' วกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื'อการพัฒนา ไปเป็ นของสํานักงาน
โดยให้พนักงานและลูกจ้างดังกล่าวดํารงตําแหน่งทีด' าํ รงอยู่และได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
รวมทัง; สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทีไ' ด้รบั อยู่ในวันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ีใช้บงั คับไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตัง; ให้ดาํ รงตําแหน่งในสํานักงาน แต่จะแต่งตัง; ให้ได้รบั เงินเดือน
หรือค่าจ้างตํ'ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างทีไ' ด้รบั อยู่เดิมไม่ได้ และให้ถอื ว่าเวลาทํางานของ
บุคคลดังกล่าวในโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื'อการพัฒนาเป็ นเวลาทํางาน
ติดต่อกันกับเวลาทํางานในสํานักงานนับแต่วนั ทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ใี ช้บงั คับ
มาตรา ๒๔ ให้โอนบรรดากิจ การ ทรัพ ย์สนิ สิท ธิ หนี; และงบประมาณของ
สํา นั ก งานปลัด กระทรวง กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี* ในส่ ว นที'เกี'ย วกับ
โครงการศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทีม' อี ยู่ในวันที'
พระราชบัญญัตนิ ;ใี ช้บงั คับ ไปเป็ นของสํานักงาน
ข้าราชการหรือลูกจ้างผูใ้ ดของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี* ซึง' ปฏิบตั งิ านเกีย' วกับกิจการทีโ' อนไปตามวรรคหนึ'ง ถ้าสมัครใจจะโอน
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ไปปฏิบตั งิ านเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน และได้แจ้งความจํานงเป็ นหนังสือ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี าํ นาจบรรจุและแต่งตัง; ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ี
ใช้บงั คับ ให้โอนข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นัน; ไปเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน
แต่ทงั ; นี;ตามทีร' ฐั มนตรีเจ้าสังกัดและสํานักงานจะได้ตกลงกัน
ให้ ข้า ราชการหรือ ลู ก จ้า งที'โอนไปเป็ นพนั ก งานหรือ ลู ก จ้ า งของสํา นั ก งาน
แล้วแต่กรณี ได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทัง; สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับทีเ' คยได้รบั
อยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตัง; ให้ดํารงตําแหน่ งในสํานักงานแต่จะแต่งตัง;
ให้ได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างตํ'ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างทีไ' ด้รบั อยู่เดิมไม่ได้
การโอนข้าราชการตามมาตรานี;ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออกจากราชการ เพราะเลิก
หรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
การโอนลูกจ้างตามมาตรานี;ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบตําแหน่ งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิด และให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
เพื'อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จหรือบํานาญ
ตามข้อบังคับของสํานักงาน ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดที'โอนไปตามมาตรานี;ประสงค์
จะให้นบั เวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะทีเ' ป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างก่อนทีม' กี ารโอน
เป็ นเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน แล้วแต่กรณี ก็ให้มสี ทิ ธิกระทําได้
โดยแสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคหก จะต้องกระทําภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที'โอน สําหรับกรณีของข้าราชการให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ สําหรับกรณีของลูกจ้างให้กระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื'อเป็ นหลักฐาน
ยื'นต่อผูว้ ่าจ้างเพื'อส่งต่อไปให้กระทรวงการคลังทราบ
มาตรา ๒๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลตํารวจเอก เภา สารสิน
รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี; คือ การที'รฐั บาลจะนํ า
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการพั ฒ นาประเทศอย่ า งมี ป ระสิท ธิผ ลและ
ประสิทธิภาพ จําเป็ นต้องเพิม' สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐบาล
และภาคเอกชน และพัฒ นาโครงสร้า งพื;น ฐานทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีข อง
ประเทศให้ เกื;อ หนุ น การพัฒ นาประเทศอย่ า งแท้ จ ริง การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีนัน; มิได้จํากัดอยู่เฉพาะการเสริมสร้างองค์กรและกิจกรรมด้านวิจยั และพัฒนา
เท่านัน; หากต้องเสริมสร้างสมรรถนะทางวิศวกรรมและสมรรถนะทางเทคโนโลยีอ'นื ๆ
ตลอดจนการบริก ารทางเทคโนโลยีด้า นต่ า ง ๆ ไปพร้อ มกัน ด้ว ย จึง จะสามารถนํ า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการผลิต การบริการ และกิจกรรม
ต่อเนื'องต่าง ๆ ทัง; ทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทัง; ช่วยให้ภาคการผลิตสามารถ
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน; การพัฒนา
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อ งครอบคลุม กิจกรรมหลายประเภทและต้องอาศัยทุ น
จํานวนมากทัง; จากภาครัฐ บาลและจากแหล่ ง ทุ น อื'น ทัง; ภายในและต่ า งประเทศด้ว ย
การระดมทุนและการบริหารทุนเพื'อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีน;ีต้องใช้ความชํานาญการพิเศษ ไม่อาจอาศัยองค์กรทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทม'ี อี ยู่แล้ว แต่จาํ เป็ นต้องมีองค์กรทีม' คี วามเป็ นอิสระและความคล่องตัวสูง
โดยไม่ผูกพันไว้กบั กฎระเบียบการปฏิบตั แิ ละข้อบังคับปกติของราชการและรัฐวิสาหกิจ
และเป็ นองค์กรทีป' ระกอบด้วยบุคลากรทีม' คี วามชํานาญในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ทัง; นี;
เพื'อ ให้ก ารบริห ารมีป ระสิท ธิภ าพสูงและสามารถดําเนิ น กิจ กรรมต่ าง ๆ ให้เกื;อ หนุ น
องค์ก รต่ าง ๆ ทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีได้อย่ างเป็ น ระบบ พร้อ มทัง; สามารถ
ประสานการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้
บรรลุป ระโยชน์ ร่วมสูงสุดต่ อการพัฒ นาประเทศ การส่งเสริม การพัฒ นาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในภาครัฐบาลและภาคเอกชน และการจัดตัง; กองทุนนี;จะครอบคลุมถึง
การจัดตัง; ศูนย์แห่งชาติเพื'อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะสาขา และการจัดตัง;
องค์กรพิเศษอื'นเพื'อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะด้านด้วย
เพื'อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ในการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดงั กล่าว
ข้างต้น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ;ี
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*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีข' องส่วนราชการ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีก านี; ให้ ใช้บ ัง คับ ตัง; แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๘๒ ในพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔
ให้แ ก้ไขคําว่ า “กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็ น “กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คําว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการพลังงาน” เป็ น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และคําว่า
“ปลัด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละการพลัง งาน” เป็ น “ปลัด กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี; คือ โดยทีพ' ระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง; ส่วนราชการขึน; ใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ'งได้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที'ของ
ส่ว นราชการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม นั น; แล้ว
และเนื'องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญ
ั ญัติให้โอนอํานาจหน้ าที'ของส่วนราชการ
รัฐมนตรีผดู้ าํ รงตําแหน่งหรือผูซ้ ง'ึ ปฏิบตั หิ น้าทีใ' นส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่
โดยให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าทีท' 'โี อนไปด้วย ฉะนัน;
เพื'อ อนุ ว ัติให้เป็ น ไปตามหลัก การที'ป รากฏในพระราชบัญ ญัติแ ละพระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ
เพื'อให้ผู้เกี'ย วข้อ งมีค วามชัด เจนในการใช้ก ฎหมายโดยไม่ ต้อ งไปค้น หาในกฎหมาย
โอนอํานาจหน้าทีว' ่าตามกฎหมายใดได้มกี ารโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูร้ บั ผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน; ไปเป็ นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ให้มีก ารเปลี'ยนชื'อ ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดํารงตํ าแหน่ งหรือผู้ซ'ึงปฏิบ ัติห น้ าที'ข อง
ส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที' และเพิม' ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ ต รงตามภารกิจ ที'มีก ารตัด โอนจากส่ว นราชการเดิม มาเป็ น ของส่ ว นราชการใหม่
รวมทัง; ตัดส่วนราชการเดิมทีม' กี ารยุบเลิกแล้ว ซึง' เป็ นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี;
๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที' ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที' ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ท'ี ๓๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ' ป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์
แห่งประเทศไทย
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข;ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทําหน้าทีร' ฐั สภา ดังต่อไปนี;
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ;ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น;ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั ;ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิก พระราชบัญ ญั ติ ส ถาบั น วิจ ัย วิท ยาศาสตร์ป ระยุ ก ต์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ;ี
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการสถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการสถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที' ๔๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕/๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒

๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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“วิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี” หมายความว่ า ศึก ษาหรือ ค้น คว้า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง; พัฒนาผลของการศึกษาหรือการค้นคว้า เพื'อนําไปใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นทางปฏิ บ ั ติ อ ย่ า งเหมาะสมต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิง' แวดล้อมของประเทศ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
หมวด ๑
การจัดตัง; วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที'
มาตรา ๖๒ ให้จดั ตัง; สถาบันขึน; เรียกว่า “สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย” และให้สถาบันเป็ นนิตบิ ุคคล มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี;
(๑) ริเริ'ม จัด ดําเนิ นการวิจ ยั และให้บ ริการทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื'อการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่หน่ วยงานของรัฐและวิสาหกิจ
เอกชน
(๒) วิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื'อ ให้ มีก ารใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สิง' แวดล้อม การอนามัยและสวัสดิภาพของประชาชน
(๓) สนั บ สนุ น การเพิ' ม ผลผลิต ตามนโยบายของรัฐ บาล โดยเผยแพร่ ผ ล
ของการวิจ ยั วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีเพื'อให้นํ าไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ แก่ ป ระเทศ
ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(๔) ฝึกอบรมนักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๕) ให้ บ ริก ารในการทดสอบ ตรวจวัด และบริก ารอื' น ทางวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๒

การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ในมาตรา ๖ อาจได้รบั ค่าตอบแทนและค่าบริการตามทีก' ําหนดไว้ในมาตรา ๗ (๒) และค่าตอบแทนหรือ
ค่าบริการดังกล่าวก็จะตกเป็ นรายได้ของสถาบันฯ ตามมาตรา ๘ แม้การให้บริการของสถาบันฯ จะมิใช่
กิจ การที' ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื' อ ค้ า กํ า ไร แต่ ก็ ถื อ ได้ ว่ าเป็ นกิจ การที' เป็ นธุ ร กิจ อย่ า งหนึ' ง มิใ ช่ กิจ การ
ทีม' วี ตั ถุประสงค์เฉพาะเพื'อสงเคราะห์หรือส่งเสริมการใด ๆ ที'มใิ ช่ธุรกิจ สถาบันฯ จึงอยู่ในความหมาย
ของคํ าว่ า “รัฐวิส าหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่ งพระราชบัญ ญั ติคุ ณ สมบัติม าตรฐานสํ าหรับ กรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ' งเสร็จที' ๓๘๔/๒๕๒๓)

๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มาตรา ๗ สถาบันมีอํานาจหน้าทีก' ระทําการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามทีร' ะบุไว้ในมาตรา ๖ และอํานาจหน้าทีเ' ช่นว่านี;ให้รวมถึง
(๑) ซื;อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่ า ให้เช่ า เช่ าซื;อ ให้เช่ าซื;อ แลกเปลี'ย น
ถือ กรรมสิท ธิ t มีสิท ธิค รอบครองหรือ ทรัพ ยสิท ธิต่ าง ๆ และจํา หน่ ายสังหาริม ทรัพ ย์
หรือ อสัง หาริม ทรัพ ย์ ท ัง; ภายในและภายนอกราชอาณาจัก ร ตลอดจนรับ ทรัพ ย์สิน
ทีม' ผี อู้ ุดหนุนหรืออุทศิ ให้
ในกรณี ก ารจํ า หน่ า ยอสัง หาริม ทรัพ ย์ ต้ อ งได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน
(๒) รับค่าตอบแทนในการวิจยั และค่าบริการในการให้บริการภายในอํานาจ
หน้ า ที'ข องสถาบัน รวมทัง; ทํ า ความตกลงและกํ า หนดเงื'อ นไขเกี'ย วกับ ค่ า ตอบแทน
และค่าบริการนัน;
(๓) จัด ตัง; หน่ ว ยงาน ดํ า เนิ น งานและปรับ ปรุ ง หน่ ว ยงานเกี'ย วกับ การวิจ ัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) ร่ว มมือ กับ หน่ ว ยงานอื'น ไม่ ว่ าจะเป็ น ของรัฐ หรือ ของเอกชนในกิจ การ
ที' เ กี' ย วกับ การวิจ ัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละการนํ า ผลของการวิจ ัย ไปใช้
ให้เป็ นประโยชน์
(๕) จัดให้มีและดํารงไว้ซ'ึงมาตรฐานแห่งชาติทางกายภาพ เพื'อการตรวจวัด
ปริมาณและคุณภาพต่าง ๆ
(๖) รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ นิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗) จัดพิมพ์โฆษณาเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนกรรมวิธี
ในทางหรือเกีย' วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเอกสารอื'นทีเ' กีย' วกับงานของสถาบัน
(๘)๓ กู้ยมื เงิน ให้กู้ยมื เงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สนิ หรือลงทุน
ทัง; นี; เพื'อการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านัน;
การกูย้ มื เงิน การให้กยู้ มื เงิน หรือการลงทุน ถ้าเป็ นจํานวนเงินเกินคราวละ
ห้าล้านบาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
๓

การลงทุนของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยต้องเป็ นการลงทุน
โดยสถาบันเอง เพื'อการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพือ' ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามทีร' ะบุไว้
ในมาตรา ๖ เท่านัน; การนํ ารายได้ของสถาบันไปซื;อหุน้ ของบริษทั เอกชนซึง' จัดตัง; ขึน; โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื'อการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง; การร่วมกับเอกชนจัดตัง; บริษทั เพื'อเป็ นตัวกลางในการลงทุน
จึงมิใช่การ “ลงทุน” ตามมาตรา ๗ (๘) แต่มลี กั ษณะเป็ นการร่วมทุน ซึง' พระราชบัญญัตนิ ;ีมไิ ด้มบี ทบัญญัติ
ให้อํานาจสถาบันทีจ' ะกระทําได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ' งเสร็จที' ๔๓๕/๒๕๒๗)

๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๙) ร่ ว มมือ กับ ประเทศอื'น องค์ก าร หรือ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศในกิจ การ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑๐) จัดให้มแี ละให้ทุนการศึกษาและทุนการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๘ รายได้ของสถาบันมี ดังต่อไปนี;
(๑) เงินทุนอุดหนุนทีร' ฐั บาลจัดสรรให้
(๒) เงินทุนอุดหนุนจากแหล่งอื'น และเงินทีม' ผี อู้ ุทศิ ให้
(๓) ค่าตอบแทนและค่าบริการทีส' ถาบันได้รบั ตามมาตรา ๗ (๒)
(๔) ดอกเบีย; และผลประโยชน์อย่างอื'นจากการให้กูย้ มื เงิน การลงทุน และจาก
ทรัพย์สนิ ของสถาบัน
ในกรณีท'รี ายได้มจี ํานวนไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบัน
และค่าภาระต่าง ๆ ที'เหมาะสม และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากทางอื'นได้ รัฐพึงจ่ายเงิน
ให้แก่สถาบัน เท่าจํานวนทีจ' าํ เป็ น
มาตรา ๙ ให้ ส ถาบัน เปิ ดบัญ ชีเ งิน ฝากไว้ ก ับ ธนาคาร ตามระเบี ย บของ
คณะกรรมการซึง' ได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๐ ทรัพย์สนิ ของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
หมวด ๒
การกํากับ การควบคุม และการบริหาร
มาตรา ๑๑ รัฐมนตรีมอี าํ นาจหน้าทีก' ํากับโดยทัวไปซึ
' ง' กิจการของสถาบันเพื'อการนี;
จะสังให้
' สถาบันชี;แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยัง; การกระทํา
ของสถาบันทีข' ดั ต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอาํ นาจทีจ' ะสังให้
'
ปฏิบ ัติก ารตามนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี และสังสอบสวนข้
'
อเท็จจริง
เกีย' วกับการดําเนินงานได้
มาตรา ๑๒ เรื'องทีจ' ะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัตนิ ;ี
ให้รฐั มนตรีเป็ นผูเ้ สนอ
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย เรีย กโดยย่ อ ว่ า “กวท.” ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการ เลขาธิก าร

๔๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ เลขาธิก ารคณะกรรมการวิจ ยั
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผูว้ ่าการและผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่เกิน
หกคนเป็ นกรรมการ
ให้ผวู้ ่าการเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ให้รฐั มนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง; ประธานกรรมการ ผูว้ ่าการ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยคํา แนะนํ า ของเลขาธิก ารคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
รัฐ มนตรีอ าจแต่ ง ตั ง; ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ'ื น อี ก ไม่ เ กิ น ห้ า คนเป็ นที' ป รึก ษาของ
คณะกรรมการได้
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมี อํ า นาจหน้ า ที' ว างนโยบายบริห ารงานและ
ควบคุ ม ดู แ ลโดยทัว' ไปและรับ ผิด ชอบซึ'ง กิจ การของสถาบัน อํ า นาจหน้ า ที'เช่ น ว่ า นี;
ให้รวมถึง
(๑) กําหนดจํานวนตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื'นของพนักงาน
และลูกจ้าง
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ แต่งตัง; เลื'อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออก
จากงาน ระเบียบวินยั การลงโทษ และอุทธรณ์การลงโทษ ของพนักงานและลูกจ้าง
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ'นื เพื'อสวัสดิการ
ของพนักงานและลูกจ้างและครอบครัว
(๕) ออกข้อบังคับเกีย' วกับการเงินของสถาบัน
(๖) ออกข้อบังคับอื'นเกีย' วกับการปฏิบตั งิ านของสถาบัน
ในการปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้าทีด' งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะมอบให้ผูว้ ่าการ
เป็ นผูป้ ฏิบตั กิ ารตามข้อบังคับทีค' ณะกรรมการกําหนดก็ได้
มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิต้องแต่ งตัง; จากผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสาขาอื'นทีเ' กีย' วเนื'องกับการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกร รมการผูท้ รงคุณวุฒิ ต้อง
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
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(๔) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที'สุด หรือคําสังที
' 'ชอบด้วยกฎหมาย
ให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีไ' ด้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็ นข้าราชการการเมืองหรือดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๗) ไม่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน เว้นแต่ผดู้ าํ รงตําแหน่งผูว้ ่าการ
(๘) ไม่มสี ว่ นได้เสียในสัญญาหรือในธุรกิจทีท' าํ กับสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อ ม เว้นแต่ เป็ น เพีย งผู้ถือหุ้นเพื'อประโยชน์ ในการลงทุ น โดยสุจริต ในบริษัท
ทีท' าํ สัญญาหรือธุรกิจกับสถาบัน
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และทีป' รึกษาอยู่ในตําแหน่ ง
คราวละสองปี
ในกรณีทป'ี ระธานกรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ หรือทีป' รึกษาพ้นจากตําแหน่ ง
ก่อนวาระ ให้ผู้ได้รบั แต่งตัง; ให้ดํารงตําแหน่ งแทนอยู่ในตําแหน่ งเท่ากับวาระที'เหลืออยู่
ของผูซ้ ง'ึ ตนแทน
ในกรณีทร'ี ฐั มนตรีแต่งตัง; กรรมการผูท้ รงคุณวุฒหิ รือทีป' รึกษาเพิม' ขึน; ในระหว่างที'
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒหิ รือทีป' รึกษาซึง' แต่งตัง; ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผไู้ ด้รบั
แต่งตัง; ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒหิ รือทีป' รึกษาเพิม' ขึน; อยู่ในตําแหน่ ง
เท่ากับวาระทีเ' หลืออยู่ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒหิ รือทีป' รึกษาซึง' ได้แต่งตัง; ไว้แล้วนัน;
ประธานกรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และทีป' รึกษาซึง' พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง; อีกได้
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๑๗ ประธาน
กรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ หรือทีป' รึกษาพ้นจากตําแหน่ง เมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสือ' มเสีย
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ'งอย่างใดตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อยู่ในทีป' ระชุม ให้ทป'ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ'งเป็ นประธานในทีป' ระชุม
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มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง' หนึ'งของจํานวนกรรมการทัง; หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชีข; าดของทีป' ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ'งมีเสียงหนึ'ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป' ระชุมออกเสียงเพิม' ขึน; อีกเสียงหนึ'ง
เป็ นเสียงชีข; าด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการจะตัง; คณะอนุ กรรมการเพื'อปฏิบตั ิการอย่างหนึ' ง
อย่างใดตามทีค' ณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ผูว้ ่าการต้องแต่งตัง; จากผูม้ คี ุณวุฒทิ างวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี
มาตรา ๒๓ ผูว้ ่าการ ต้อง
(๑) มีอายุไม่เกินหกสิบปี
(๒) ทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๓) ไม่เป็ นข้าราชการประจํา ข้าราชการส่วนท้องถิน' หรือข้าราชการการเมือง
หรือดํารงตําแหน่งในทางการเมือง รวมทัง; สมาชิกสภาท้องถิน' และผูบ้ ริหารท้องถิน'
(๔) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๑) (๓) (๔) (๕) หรือ (๘)
มาตรา ๒๔ ผูว้ ่าการอยู่ในตําแหน่งคราวละห้าปี
ผูว้ ่าการซึง' พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง; อีกได้
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๒๔ ผู้ว่าการ
พ้นจากตําแหน่ง เมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐ มนตรีใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที' มีค วามประพฤติเสื'อ มเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ'งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
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มาตรา ๒๖ ผูว้ ่าการมีอาํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) บริหารกิจการของสถาบัน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบาย
ทีค' ณะกรรมการกําหนด และบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง
(๒) รับผิดชอบในการจัดการและดําเนินการของสถาบัน ตามที'คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๓) ติด ต่ อ แลกเปลี'ย นความรู้ และประสานงานการวิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีกบั หน่วยงานของรัฐ องค์การ สถาบันหรือบุคคลทัง; ภายในและต่างประเทศ
(๔) สร้างความนิยม และความเชื'อถือให้แก่สถาบัน รวมทัง; จัดหาทุนจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื'อประโยชน์แก่การดําเนินงานของสถาบัน
(๕) บรรจุ แต่ ง ตัง; ถอดถอน เลื'อ น ลด หรือ ตัด เงิน เดือ น ตลอดจนลงโทษ
พนักงานและลูกจ้าง ทัง; นี; ตามข้อบังคับที'คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าเป็ นพนักงาน
ชัน; รองผู้ว่า การ ผู้อํานวยการฝ่ าย ที'ป รึก ษา ผู้ชํานาญการ หรือเทียบเท่า ต้องได้ร บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(๖) วางระเบีย บเกี'ย วกับ การปฏิบ ัติงานของสถาบัน โดยไม่ ข ดั หรือ แย้งกับ
ข้อบังคับทีค' ณะกรรมการกําหนด
(๗) มอบหมายให้ พ นั ก งานปฏิ บ ั ติ ก ารแทนได้ โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๒๗ ในกิจ การที'เกี'ยวกับบุ คคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็ นผู้แทนของ
สถาบัน และเพื'อการนี; ผูว้ ่าการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับทีค' ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ให้ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที'ปรึกษา
และอนุกรรมการได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนตามทีค' ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๙ การค้นพบ การประดิษฐ์ และการปรับปรุงในกรรมวิธ ี เครื'องมือ
และเครื'องจักรทีบ' ุคคลในสถาบันเป็ นผูก้ ระทําขึน; จากการปฏิบตั งิ านตามหน้าที' ตลอดจน
สิทธิในบรรดาสิง' เหล่านี; ให้ตกเป็ นทรัพย์สนิ ของสถาบันทัง; หมด ทัง; นี; ไม่กระทบกระทัง'
สิทธิของบุคคลภายนอกตามนิตกิ รรม ทีไ' ด้ทาํ ไว้กบั สถาบัน
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หมวด ๓
การอุทธรณ์และการสงเคราะห์
มาตรา ๓๐ พนักงานและลูกจ้างมีส ิท ธิร้อ งทุ ก ข์ และอุท ธรณ์ การลงโทษได้
ตามข้อบังคับทีค' ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ ให้ ส ถาบัน จัด ให้ มี ก องทุ น สงเคราะห์ หรือ การสงเคราะห์ อ'ืน
เพื'อสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างและครอบครัวในกรณีพ้นจากตําแหน่ ง ประสบ
อุบตั เิ หตุ เจ็บป่ วย ตาย หรือกรณีอ'นื อันควรแก่การสงเคราะห์
การจัดให้มกี องทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ'นื ตามวรรคหนึ'ง การออกเงินสมทบ
เข้ากองทุนสงเคราะห์ การกําหนดประเภทของผู้ซ'งึ พึงได้รบั การสงเคราะห์จากกองทุน
สงเคราะห์ การจ่ ายเงิน สงเคราะห์ แ ละการจัด การกองทุ น สงเคราะห์ ให้เป็ น ไปตาม
ข้อบังคับทีค' ณะกรรมการกําหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๓๒ ให้สถาบันวางและถือไว้ซ'งึ ระบบการบัญชีท'ีเหมาะสมแก่กจิ การ
แยกตามประเภทงานส่ว นที'สํา คัญ มีส มุ ด บัญ ชีล งรายการรับ และจ่ ายเงิน สิน ทรัพ ย์
และหนี;สนิ ทีแ' สดงกิจการทีเ' ป็ นอยู่ตามความจริงและตามทีค' วร ตามประเภทงาน พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็ นทีม' าของรายการนัน; ๆ และให้มกี ารตรวจสอบบัญชีภายในเป็ นประจํา
มาตรา ๓๓ ให้ ส ถาบัน จัด ทํ า งบดุ ล บัญ ชีทํ า การ และบัญ ชี กํ า ไรขาดทุ น
ส่งผูส้ อบบัญชีภายในหนึ'งร้อยยีส' บิ วันนับแต่วนั สิน; ปี บญ
ั ชี
มาตรา ๓๔ ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญ ชีของสถาบัน และ
ให้ทาํ การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปี
มาตรา ๓๕ ผูส้ อบบัญชีมอี าํ นาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ของสถาบัน เพื'อการนี;ให้มอี ํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูว้ ่าการ
พนักงานและลูกจ้างของสถาบัน

๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๓๖ ให้ผู้สอบบัญ ชีทํารายงานผลการสอบบัญ ชีและการเงินเสนอต่ อ
คณะกรรมการภายในหนึ'งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน; ปี บญ
ั ชีเพื'อคณะกรรมการเสนอต่อ
รัฐมนตรี
ให้สถาบันโฆษณารายงานประจําปี ของปี ทส'ี น;ิ ไปนัน; แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ
และบัญ ชีกําไรขาดทุ น ที'ผู้ส อบบัญ ชีรบั รองว่าถู ก ต้อ งแล้ว พร้อ มทัง; แสดงผลงานของ
สถาบันในปี ทล'ี ่วงมา และแผนงานทีจ' ะจัดทําในปี ต่อไป ภายในหนึ'งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันสิน; ปี บญ
ั ชี
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าทีข' องสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์
แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๖ ไปเป็ นของสถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๓๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ หนี; รวมทัง; พนักงานและลูกจ้าง
ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ ไปเป็ นของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแ ห่ งประเทศไทยตามพระราชบัญ ญั ติน;ี โดยให้ พ นั ก งานและลู ก จ้า ง
ดังกล่าวดํารงตําแหน่ งและได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างตามตําแหน่ งและอัตราเงินเดือน
หรือค่าจ้างเดิมทีด' าํ รงและได้รบั อยู่ในวันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
และให้ถอื ว่าพนักงานและลูกจ้างทีโ' อนไปนัน; มีฐานะและเวลาทํางานติดต่อกัน
มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
ซึง' ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา อยู่ในตําแหน่ ง
เพื'อดําเนินงานไปจนกว่าจะตัง; กรรมการขึน; ตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๔๐ ให้ผู้ว่าการสถาบัน วิจ ยั วิท ยาศาสตร์ป ระยุ กต์แห่ งประเทศไทย
ซึง' ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา อยู่ในตําแหน่ ง
เพื'อดําเนินงานไปจนกว่าจะตัง; ผูว้ ่าการขึน; ใหม่ และให้ผูว้ ่าการดําเนินการเพื'อให้รฐั มนตรี
แต่ ง ตั ง; กรรมการตามมาตรา ๑๓ ขึ;น ซึ' ง อย่ า งช้ า ต้ อ งไม่ เ กิ น เก้ า สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน
ทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ใี ช้บงั คับ
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มาตรา ๔๑ ให้บรรดาข้อบังคับทีอ' อกตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึง' ใช้บงั คับอยู่ในวันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ีประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษายัง คงใช้ บ ั ง คั บ ได้ ต่ อ ไปเท่ า ที' ไ ม่ ข ัด หรือ แย้ ง กั บ บทบั ญ ญั ติ
ในพระราชบัญญัตนิ ;ีจนกว่าจะมีขอ้ บังคับทีอ' อกตามพระราชบัญญัตนิ ;ใี ช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

๕๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี; คือ เนื'องจากสถานการณ์
ด้านการเพิม' ประชากรและความร่อยหรอในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มีผลกระทบ
กระเทือนต่ อความมันคงของประเทศและต่
'
อคุณภาพชีวติ ของประชากร จําเป็ นต้องใช้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ก้ ปั ญหาในการเพิ' ม ผลผลิ ต อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
เพื'อ ก่ อ ให้เกิด ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คมและสิ'งแวดล้อ มของประเทศ
อย่ า งเหมาะสมและถู ก ต้ อ งกับ วิว ัฒ นาการทางด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แต่พระราชบัญญัตสิ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยทีใ' ช้มาตัง; แต่ พ.ศ. ๒๕๐๖
มีบทบัญ ญัติท'ไี ม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ ปั จจุบนั สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
เพื'อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับสถานภาพของสถาบันวิจ ยั
วิท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยกํ า หนดองค์ ป ระกอบของกรรมการเสีย ใหม่
ตามรูปแบบที'จะทําให้มบี ุคคลที'มคี วามรูค้ วามสามารถในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
หรือสาขาวิชาอื'นทีเ' กี'ยวเนื'องกับการวิจยั วิทยาศาสตร์พ;นื ฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เป็ นกรรมการ กับปรับปรุงอํานาจหน้ าที'ของสถาบันให้สามารถบริหารงานในลักษณะ
การจัดการธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประสิทธิภาพและสัมพันธ์ก ับ
วงการอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม ธุ รกิจ สิ'งแวดล้อม ตลอดจนสามารถให้บ ริก ารแก่
ผูล้ งทุนทัง; หลายทีร' ฐั และเอกชนให้ความสําคัญได้ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ;ีขน;ึ
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีข' องส่วนราชการ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี; ให้ ใช้ บ ั งคับ ตั ง; แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๑๘ ในพระราชบัญญัติสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ แ ก้ ไ ขคํ า ว่ า “รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็ น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี; คือ โดยทีพ' ระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง; ส่วนราชการขึน; ใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ'งได้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที'ของ
ส่ว นราชการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม นั น; แล้ว
๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที' ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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และเนื'องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญ
ั ญัติให้โอนอํานาจหน้ าที'ของส่วนราชการ
รัฐมนตรีผดู้ าํ รงตําแหน่งหรือผูซ้ ง'ึ ปฏิบตั หิ น้าทีใ' นส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่
โดยให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าทีท' 'โี อนไปด้วย ฉะนัน;
เพื'อ อนุ ว ัติให้เป็ น ไปตามหลัก การที'ป รากฏในพระราชบัญ ญัติแ ละพระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ
เพื'อให้ผูเ้ กีย' วข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อํานาจหน้ าที'ว่าตามกฎหมายใดได้มกี ารโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รบั ผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน; ไปเป็ นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ให้มีก ารเปลี'ยนชื'อ ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดํารงตํ าแหน่ งหรือผู้ซ'ึงปฏิบ ัติห น้ าที'ข อง
ส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที' และเพิม' ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ ต รงตามภารกิจ ที'มีก ารตัด โอนจากส่ว นราชการเดิม มาเป็ น ของส่ ว นราชการใหม่
รวมทั ;ง ตั ด ส่ ว นราชการเดิ ม ที' มี ก ารยุ บ เลิ ก แล้ ว ซึ' ง เป็ นการแก้ ไ ขให้ ต รงตาม
พระราชบัญญัตแิ ละพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี;
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พระราชบัญญัติ
สภาวิจยั แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๒
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที' ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
เป็ นปี ท'ี ๑๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ' ป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาวิจยั แห่งชาติ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข;ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี;
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญั ติ น;ี เรีย กว่ า “พระราชบัญ ญั ติ ส ภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๒”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น;ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั ;ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙
บรรดาบทกฎหมาย กฎและข้อบังคับอื'นในส่วนทีม' บี ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ;ี
หรือซึง' ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ;ี ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ;ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ;ี
“การวิ จ ั ย ” หมายความว่ า การค้ น คว้ า สอบสวนและเสนอผลของงาน
ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี และที'จดั ตัง; ขึน; ใหม่
ตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
“ผู้รบั มอบ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการบริหารส่วนท้องถิ'น
องค์การของรัฐหรือบุคคลใด ๆ ซึง' ได้รบั มอบหมายให้ทาํ การวิจยั
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที' ๑๐๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

๕๔
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มาตรา ๕ ๒ ให้มีสภาวิจ ยั แห่ งชาติป ระกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็ น ประธาน
รองนายกรัฐมนตรีเป็ นรองประธาน และกรรมการอื'น ๆ ซึง' คณะรัฐมนตรีจะได้แต่งตัง; ขึน;
ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเป็ นกรรมการและเลขานุ การ และรองเลขาธิการ
เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เป็ นที'ปรึกษา
สภาวิจยั แห่งชาติ
มาตรา ๖๓ สภาวิจยั แห่ งชาติมีห น้ าที'เกี'ย วกับ การวิจยั ตามที'ค ณะรัฐมนตรี
จะได้มอบหมายและพิจารณาข้อเสนอของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเกีย' วกับ
การที' สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ เสนอตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ น;ี
แล้ว ทํ า ความเห็น เสนอคณะรัฐ มนตรี กับ มีห น้ า ที'เสนอความเห็น ต่ อ นายกรัฐ มนตรี
ในกิจการเกีย' วกับการวิจยั ตามทีน' ายกรัฐมนตรีขอให้พจิ ารณาดําเนินการ
มาตรา ๗๔ กรรมการสภาวิจยั แห่งชาติซง'ึ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง; อยู่ในตําแหน่ ง
คราวละสามปี กรรมการทีพ' น้ จากตําแหน่ง คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตัง; เป็ นกรรมการอีกได้
เมื'อได้มีการแต่ งตัง; กรรมการสภาวิจยั แห่ งชาติแล้ว และต่ อมาคณะรัฐมนตรี
ได้แต่งตัง; กรรมการสภาวิจยั แห่งชาติขน;ึ อีก ให้ผู้ได้รบั แต่งตัง; นัน; อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับ
วาระทีเ' หลืออยู่ของกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติซง'ึ ได้รบั แต่งตัง; ไว้ก่อนแล้ว
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการสภาวิจยั
แห่งชาติพน้ จากตําแหน่ง เมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส' ุดให้จําคุก เว้นแต่คดีความผิดทีเ' ป็ น
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
๒

มาตรา ๕ แก้ไขเพิม' เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๓๑๕ ลงวันที' ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕
๓ มาตรา ๖ แก้ไ ขเพิม
' เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๓๑๕ ลงวันที' ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕
๔ มาตรา ๗ แก้ไขเพิม
' เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ (ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗

๕๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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กรรมการผู้ ใ ดพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ คณะรัฐ มนตรีอ าจแต่ ง ตั ง; ผู้ อ'ื น
เป็ นกรรมการแทน กรรมการทีไ' ด้รบั แต่งตัง; อยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการทีต' นแทน
มาตรา ๙ ในการประชุมของสภาวิจยั แห่งชาติ ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือ
ไม่อยู่ในทีป' ระชุม ให้รองประธานเป็ นประธานในทีป' ระชุม
ในกรณีทป'ี ระธานและรองประธานไม่อาจมาประชุมได้ ให้กรรมการทีน' ายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้เป็ นประธาน เป็ นประธานในทีป' ระชุม
มาตรา ๑๐ ในการประชุมสภาวิจยั แห่งชาติทุกคราว ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ'ง จํ า นวนของกรรมการทั ง; หมด และในจํ า นวนนี; ต้ อ งมี ป ระธานหรือ
รองประธาน หรือกรรมการทีน' ายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็ นประธาน มาร่วมประชุมด้วย
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชีข; าดของทีป' ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ'งให้มเี สียงหนึ'ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในหน้ าที'ประชุมออกเสียงเพิ'มขึ;น
อีกเสียงหนึ'งเป็ นเสียงชีข; าด
มาตรา ๑๑๕ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการวิจ ยั แห่งชาติ และให้มีเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติค นหนึ' ง และรองเลขาธิก ารสองคน เลขาธิก ารมีห น้ า ที'
ควบคุมดูแลกิจการทัวไปซึ
' ง' ราชการของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และบังคับ
บัญชาข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติมหี น้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) เสนอแนะแนวนโยบายและโครงการส่งเสริมการวิจยั ซึ'งเห็นสมควรเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อสภาวิจยั แห่งชาติ
(๒) พิจ ารณาจัด ตัง; สาขาวิช าการต่ าง ๆ เพิ'ม ขึ;น จากที'ระบุ ไว้ในมาตรา ๑๗
แล้วเสนอต่อสภาวิจยั แห่งชาติ
(๓) พิจารณาวิธีก ารหาทุ นบํารุงการวิจ ยั และเสนอแนะต่ อสภาวิจ ยั แห่งชาติ
เพื'อให้ได้มาซึง' ทุนเพื'อการวิจยั
(๔) เสนอรายงานประจําปี เกีย' วกับผลงานการวิจยั ต่อสภาวิจยั แห่งชาติ
(๕) ส่งเสริมและจัดให้มกี ารวิจยั และสถาบันการวิจยั
(๖) ประสานงานวิจยั ของสาขาวิชาการต่าง ๆ
๕

มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิม' เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๓๑๕ ลงวันที' ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕

๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ส่วนราชการและส่วนบุคคล
(๘) จัดให้มที ะเบียนนักวิจยั และผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาการต่าง ๆ
(๙) มอบหมายให้ผรู้ บั มอบปฏิบตั กิ ารเฉพาะอย่างเกีย' วกับการวิจยั
(๑๐) พิจารณาจัดตัง; งบประมาณเกีย' วกับการวิจยั
(๑๑) จัดสรรเงินอุดหนุนและเงินรางวัลเกีย' วกับการวิจยั
(๑๒) ติดต่อและส่งเสริมการร่วมมือกับสถาบันการวิจยั และนักวิจยั ในต่างประเทศ
(๑๓) ปฏิบตั ิการอื'นใดตามทีก' ฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าทีข' องสภาวิจยั แห่งชาติ
หรือสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
มาตรา ๑๒๖ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติอาจมีรายได้เป็ นทุนเพื'อการวิจยั
ดังต่อไปนี;
(๑) เงินจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(๓) เงินผลประโยชน์ของสภาวิจยั แห่งชาติ
(๔) เงินและทรัพย์สนิ อย่างอื'นซึง' มีผอู้ ุทศิ ให้แก่สภาวิจยั แห่งชาติ
มาตรา ๑๓๗ ให้มีกรรมการบริหารคณะหนึ'งประกอบด้วยประธานกรรมการ
สาขาวิช าการทุ ก สาขา เลขาธิก ารและรองเลขาธิก ารคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ
และบุคคลอื'นไม่เกินห้าคนซึ'งคณะรัฐมนตรีแต่ งตัง; เป็ นกรรมการ มีอํานาจและหน้ าที'
ตามที' ส ภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ จ ะได้ ม อบหมาย และกํ า กับ การปฏิบ ัติ ง านของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการคนหนึ'งเป็ นประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการอยู่ในตําแหน่ งคราวละสามปี ประธานกรรมการที'พ้นจากตําแหน่ งอาจได้รบั
เลือกอีกได้
ให้คณะกรรมการบริหารทีพ' น้ จากตําแหน่งตามวาระ ปฏิบตั หิ น้าทีไ' ปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตัง; ใหม่

๖

มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิม' เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๓๑๕ ลงวันที' ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕
๗ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิม
' เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๓๑๕ ลงวันที' ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕

๕๗
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มาตรา ๑๔๘ กรรมการบริหารซึง' คณะรัฐมนตรีแต่งตัง; อยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี
เมื'อ ได้มีการแต่ งตัง; กรรมการบริห ารแล้ว และต่ อ มาคณะรัฐมนตรีได้แต่ งตัง;
กรรมการบริหารขึ;นอีก ให้ผู้ได้รบั แต่ งตัง; นัน; อยู่ในตํ าแหน่ งเท่ากับวาระที'เหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารซึง' ได้รบั แต่งตัง; ไว้ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ งตามวาระตามมาตรา ๑๔
ให้นําบทบัญญัตใิ นมาตรา ๘ มาใช้บงั คับแก่กรรมการบริหารโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ให้นํ าบทบัญ ญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บ ังคับ แก่ ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม ในการประชุมใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป' ระชุม
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ'งเป็ นประธานในทีป' ระชุมแทน
มาตรา ๑๗ สภาวิจยั แห่งชาติมสี าขาวิชาการ ดังต่อไปนี;
(๑) วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
(๒) วิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
(๔) เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
(๕) วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั
(๖) ปรัชญา
(๗) นิตศิ าสตร์
(๘) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(๙) เศรษฐศาสตร์
(๑๐) สังคมวิทยา
การจัดตัง; สาขาวิชาการขึน; ใหม่ ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๘ ๙ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจแต่ งตัง; คณะกรรมการสาขาวิชาการจาก
กรรมการสภาวิจยั แห่งชาติตามความเหมาะสม
ให้คณะกรรมการสาขาวิชาการแต่ละสาขาคัดเลือกประธานกรรมการหนึ'งคน

๘
๙

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิม' เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ (ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิม' เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ (ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗

๕๘
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มาตรา ๑๙๑๐ ประธานกรรมการและกรรมการสาขาวิชาการอยู่ในตําแหน่งตาม
วาระของกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ
ประธานกรรมการและกรรมการที'พ้น จากตํ าแหน่ ง อาจได้รบั แต่ งตัง; ให้เป็ น
กรรมการอีกได้
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ งตามวาระตามมาตรา ๑๙
ให้นําบทบัญญัตใิ นมาตรา ๘ มาใช้บงั คับแก่ประธานกรรมการและกรรมการสาขาวิชาการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้นํ าบทบัญ ญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บ ังคับ แก่ ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการสาขาวิชาการโดยอนุ โลม ในการประชุมใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ทีป' ระชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ'งเป็ นประธานในทีป' ระชุมแทน
มาตรา ๒๒ สภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ คณะกรรมการบริห าร หรือ คณะกรรมการ
สาขาวิชาการ อาจตัง; อนุ กรรมการ เพื'อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในข้อหนึ'งข้อใด
อัน อยู่ ใ นอํ า นาจและหน้ า ที' ข องตน และอาจเชิญ บุ ค คลหนึ' ง บุ ค คลใดมาชี;แ จงหรือ
ให้ความคิดเห็นหรือคําแนะนําในกิจการอันอยู่ในอํานาจและหน้าทีต' ามแต่จะเห็นสมควร
มาตรา ๒๓ ๑๑ ในกรณี ท'ีสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติมอบหมายให้
ผู้รบั มอบปฏิบ ัติการใด ๆ สํานัก งานคณะกรรมการวิจ ยั แห่ งชาติจะโอนเงินไปตัง; จ่าย
ทางผู้รบั มอบเช่น ว่านัน; เพื'อ ใช้จ่ายตามรายการที'อนุ ม ตั ิในงบประมาณของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติกไ็ ด้
มาตรา ๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี

๑๐

มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิม' เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ (ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิม' เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๓๑๕ ลงวันที' ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕
๑๑

๕๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี; คือ โดยที'ความเจริญก้าวหน้ า
ของโลกในปั จจุบนั นี; ย่อมอาศัยการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็ นมูลฐาน
งานทุ กอย่างจึงจะวิวฒ
ั นาการไปในทางก้าวหน้ าด้วยความมันคง
' จึงสมควรปรับปรุง
ให้สภาวิจยั แห่งชาติมอี าํ นาจหน้าทีเ' หมาะสมแก่รปู งานในปั จจุบนั และมีประสิทธิภาพยิง' ขึน;
พระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ (ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗๑๒
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น;ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง; แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี; คือ เพื'อกําหนดหน้าทีข' อง
สภาวิจยั แห่งชาติและสํานักงานสภาวิจ ยั แห่ งชาติให้เหมาะสมยิ'งขึ;น จึงจําต้องแก้ไข
พระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ เสียใหม่
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๓๑๕ ลงวันที' ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๓
โดยทีป' ระกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๒๑๖ ลงวันที' ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เป็ นส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี
และประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๒๑๗ ลงวันที' ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้บญ
ั ญัติ
ให้ โ อนบรรดาอํ า นาจหน้ า ที' เ กี' ย วกั บ ราชการของสํ า นั ก งานสภาวิ จ ั ย แห่ ง ชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี และบรรดาอํานาจหน้าทีข' องเจ้าหน้าทีส' าํ นักงานสภาวิจยั แห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็ นของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
หรือ ของเจ้ า หน้ า ที' สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ สํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี
แต่เนื'องจากกฎหมายว่าด้วยสภาวิจยั แห่งชาติได้บญ
ั ญัติถงึ สํานักงานสภาวิจยั แห่งชาติ
ไว้ดว้ ย สมควรแก้ไขเพิม' เติมกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ทัง; สองฉบับนัน;
ข้อ ๖ ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

๑๒
๑๓

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที' ๘๘/หน้า ๖๑๖/๑๕ กันยายน ๒๕๐๗
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที' ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

๖๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง; สาขาวิชาการในสภาวิจยั แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที' ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ท'ี ๕๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ' ป็ นการสมควรจัดตัง; สาขาวิชาการเพิม' ขึน; ในสภาวิจยั แห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ'งแก้ไขเพิ'ม เติม โดยรัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย แก้ไขเพิ'ม เติม (ฉบับ ที' ๕)
พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาวิจยั แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน; ไว้ ดังต่อไปนี;
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี;เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตัง; สาขาวิชาการ
ในสภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ๒ ๑๔ พระราชกฤษฎี ก านี; ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง; แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้สภาวิจยั แห่งชาติมสี าขาวิชาการขึน; ใหม่ดงั นี;
(๑) เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(๒) การศึกษา

๑๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที' ๒๑ ก/หน้า ๑/๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐

๖๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง' แวดล้อม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี;
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

๖๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี; คือ เนื'องจากปั จจุบ ัน
ได้มกี ารพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และด้านการศึกษา
ไปอย่างรวดเร็ว ซึง' มีความสําคัญอย่างยิง' ในการพัฒนาประเทศ ดังนัน; จึงสมควรจัดตัง;
สาขาวิช าการดัง กล่ าวเพิ'ม ขึ;น ในสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ เพื'อ ให้ส อดคล้อ งกับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และโดยที'มาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ บัญญัตวิ ่า การจัดตัง; สาขาวิชาการขึน; ใหม่ ให้กระทําโดย
พระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี;

๖๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปิ ดเผยข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM)
พ.ศ. ๒๕๕๕๑๕
เพื'อให้การปฏิบตั ิเรื'องการเปิ ดเผยข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ
(ระบบ NRPM) เป็ นไปโดยเรียบร้อย อาศัยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงเห็นสมควรออกหลักเกณฑ์ดงั นี;
ข้อ ๑ ข้อมูลข่าวสารในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM) ทีบ' ุคคล
ทัวไปจะดู
'
หรือสืบค้น ให้เป็ นไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติว่าด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้ อ ๒ บุ ค คลทั ว' ไปสามารถเข้ า ดู ห รือ สืบ ค้ น ข้ อ มู ล วิ จ ัย ในระบบ NRPM
ทางอินเทอร์เน็ตทีเ' ว็บไซต์ http://nrpm.nrct.go.th
ข้อ ๓ บุคคลทัวไปผู
'
้ประสงค์จะขอถ่ายสําเนาข้อมูลข่าวสารที'เปิ ดเผยได้ตาม
ระเบีย บสํานักงานคณะกรรมการวิจ ยั แห่ งชาติว่าด้วยการเปิ ด เผยข้อมูล วิจ ยั ในระบบ
บริห ารงานวิจ ัย แห่ ง ชาติ (ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดัง ระบุ ใ นข้อ ๑ ให้ย'ืน คํ า ขอ
เป็ นหนังสือต่อสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติในวันและเวลาราชการ
ข้อ ๔ ให้เจ้า หน้ า ที'สํา นัก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ งชาติซ'ึงได้รบั หนังสือ
ร้องขอ ตรวจสอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติว่าด้วยการเปิ ดเผย
ข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕ และในกรณีท'ี
ข้อมูลข่าวสารสามารถเปิ ดเผยได้ตามทีร' ะบุในระเบียบให้ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี;
(๑) ให้นําเสนอผูบ้ ริหารหรือผูท้ ไ'ี ด้รบั มอบหมายหน้าทีพ' จิ ารณา
(๒) ในกรณีท'ผี ูบ้ ริหารหรือผูท้ ไ'ี ด้รบั มอบหมายหน้าที'มคี ําสังอนุ
' ญาตตามคําขอ
ให้เจ้าหน้ าที'จดั ทําสําเนาหรือสําเนาที'มคี ํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที'มผี ู้ย'นื ขอ
ภายในวัน ทํ า การนั น; ถ้ า ไม่ อ าจดํ า เนิ น การภายในวัน ทํ า การนั น; ให้ แ จ้ง กํ า หนดวัน
และเวลาเพื'อให้ผู้ย'นื คําขอมารับ แต่ ต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการนับจากวันที'ได้รบั แจ้ง
และในกรณีจาํ เป็ นสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกสิบห้าวันทําการ
๑๕ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หน้า ๓๖/๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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(๓) การจัด ทํ าสําเนาที'มีคํา รับ รองถู ก ต้อ งของข้อ มูล ข่าวสารตามข้อ ๔ (๒)
ให้ ข้า ราชการระดับ ปฏิบ ัติ ก ารขึ;น ไป ซึ'ง รับ ผิด ชอบข้อ มู ล ข่ า วสารนั น; เป็ นผู้ ร ับ รอง
โดยลงลายมือชื'อ พร้อมทัง; ชื'อตัว ชื'อสกุล และตําแหน่ง ตลอดจนวันเดือนปี ให้ชดั เจน
ในการดําเนิน การตามวรรคหนึ'ง เจ้าหน้ าที'อาจพิจารณาส่งสําเนาข้อมูล
ข่าวสารทางไปรษณี ย์ลงทะเบีย นตอบรับ ได้ แต่ การส่งสําเนาข้อ มูลข่าวสารโดยวิธีน;ี
ผู้ย'ืน คําขอต้อ งชําระค่ าธรรมเนี ย มการทําสําเนาหรือการรับ รองสําเนาข้อมูล ข่าวสาร
และค่าส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับไว้แล้ว จึงจะดําเนินการให้ได้
(๔) ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารให้เป็ นไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจ ยั แห่ งชาติ เรื'อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนา
และการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ณ วันที' ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
ข้อ ๕ ในกรณี ท'ีข้อ มู ล ข่ า วสารไม่ ต้ อ งการเปิ ด เผยตามที' ร ะบุ ในระเบีย บนี;
ผูย้ 'นื คําขอสามารถใช้สทิ ธิตามพระราชบั
ญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
t
ในการอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาข้อเท็จจริง
เพื'อวินิจฉัยสังการต่
'
อไป
ข้อ ๖ แนวทางปฏิบตั เิ กีย' วกับข้อมูลข่าวสารในระบบ NRPM
ให้ผูท้ เ'ี กีย' วข้องกับข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM)
ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท'ี ทํ า หน้ า ที' ป ระเมิ น ข้ อ เสนอการวิ จ ั ย เจ้ า หน้ า ที' สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจ ยั แห่งชาติและเจ้าหน้ าที'ห น่ วยงานภาครัฐหรือนักวิจยั ที'เป็ น เจ้าของ
ข้อมูลวิจยั ถือปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี;
(๑) โครงการวิจ ัย ที'ไ ด้ร ับ จัด สรรงบประมาณจะต้ อ งรายงานความก้า วหน้ า
ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM) ในกรณีท'หี น่ วยงานเจ้าของข้อมูลวิจยั
หรือนักวิจยั พิจารณาเห็นว่าจะขอจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหลังเสร็จสิน; งานวิจยั
ให้ นั ก วิจ ัย รายงานความก้ า วหน้ า พอสัง เขปแต่ พ อเพี ย งที' จ ะให้ ท ราบระดับ ของ
ความก้าวหน้าของโครงการ
(๒) เมื'อดําเนินการงานวิจยั แล้วเสร็จ หน่ วยงานเจ้าของข้อมูลวิจยั ต้องส่งมอบ
รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ ห รือ บทสรุ ป ผู้บ ริห าร หรือ บทคัด ย่ อ ในรูป แบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ไว้ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM)
(๓) งานวิจยั ทีห' น่วยงานเจ้าของข้อมูลวิจยั หรือนักวิจยั มีความประสงค์จะนําไป
จดทะเบียนหรือจดแจ้งทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หน่ วยงานเจ้าของข้อมูลวิจยั หรือนักวิจยั
ต้องแจ้งสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติว่าอยู่ระหว่างนําผลงานวิจยั ไปยื'นจดทะเบียน
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หรือ จดแจ้งทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา และเมื'อ ยื'น คํ าขอจดทะเบีย นหรือ จดแจ้งทรัพ ย์สิน
ทางปั ญญาแล้วให้สง่ รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือบทสรุปผูบ้ ริหาร หรือบทคัดย่อในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM) ต่อไป
(๔) ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิท'ีทํ าหน้ า ที'ป ระเมิน ข้อ เสนอการวิจ ัย จะต้ อ งกระทํ าหน้ า ที'
ด้วยความรอบคอบและให้คํามันว่
' าจะระมัดระวังไม่ให้ข้อเสนอการวิจยั รัวไหล
'
รวมทัง;
ต้องไม่คดั ลอกหรือเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลอื'น
(๕) เจ้าหน้าทีส' าํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ
สํา นัก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ งชาติว่าด้ว ยการเปิ ด เผยข้อ มูล วิจยั ในระบบบริห าร
งานวิจ ยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕ และกระทําหน้ า ที'ด้วยความรอบคอบ
และให้คํามัน' ว่าจะระมัด ระวังเพื'อ ไม่ ให้เกิด ความเสีย หายต่ อ หน่ วยงานภาครัฐ ที'เป็ น
เจ้าของข้อมูลวิจยั
ประกาศ ณ วันที' ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิพร จิตต์มติ รภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยการอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที'เป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการอนุ ญ าต
ให้นักวิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เหมาะสม
และรัด กุม ยิ'งขึ;น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ (๑๒) และ (๑๓)
ประกอบกับ มาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติส ภาวิจ ัย แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แก้ไ ข
เพิ'มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสภาวิจ ยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และประกาศคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที' ๓๑๕ ลงวันที' ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ
จึงวางระเบียบขึน; ไว้ ดังต่อไปนี;
ข้อ ๑ ระเบีย บนี; เรีย กว่ า “ระเบีย บสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการอนุ ญ าต
ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้ อ ๒ ๑๖ ระเบี ย บฉบั บ นี; ใ ห้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั ;ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิก ระเบีย บสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการอนุ ญ าตให้ นั ก วิจ ัย
ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕
ข้อ ๔ การอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
ตามระเบียบนี;จะต้องเป็ นไปเพื'อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี;
(๑) เพื'อสนับสนุนให้นกั วิจยั ไทยและนักวิจยั ชาวต่างประเทศทําการวิจยั ร่วมกัน
โดยใกล้ชิดยิ'งขึ;น และมีโอกาสแลกเปลี'ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี'ยวชาญ
ทางวิชาการ
(๒) เพื'อ เป็ น การส่ง เสริม การวิจ ัย ในประเทศไทยให้ก ว้างขวาง เกิด ผลงาน
ทีป' ระเทศไทยจะนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้ายิง' ขึน;
(๓) เพื'อความมันคงของประเทศไทยทั
'
ง; ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๔) เพื'อกํากับดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ท'ีประเทศไทย
ควรจะได้รบั
๑๖

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๘๘ ง/หน้า ๒๔/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

๖๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๕ ในระเบียบนี;
“การวิจยั ” หมายถึง การศึกษาค้นคว้า สํารวจ ขุดค้น วิเคราะห์ หรือทดลอง
ไม่เพียงแต่ เพื'อให้ได้ข้อ เท็จจริงและความรู้ใหม่ เพื'อนํ าไปตัง; กฎ ทฤษฎี หรือเพื'อหา
แนวทางในการปฏิบตั เิ ท่านัน; แต่เพื'อให้ได้มาซึง' ความรูท้ ล'ี ุ่มลึกหรือเทคโนโลยีทก'ี า้ วหน้า
ในสิง' ทีว' จิ ยั นัน; ด้วย
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“นั ก วิจ ัย ไทย” หมายถึ ง นั ก วิจ ัย สัญ ชาติ ไ ทยที'ร่ ว มทํ า การวิจ ัย กับ นั ก วิจ ัย
ชาวต่างประเทศ อาจารย์มหาวิทยาลัยทีใ' ห้คาํ ปรึกษา นักวิชาการ และหรือเจ้าหน้าทีข' อง
หน่ วยงานทีเ' กีย' วข้องทีไ' ด้รบั มอบหมายจากหน่ วยงานให้ร่วมทําการวิจยั หรือให้ความร่วมมือ
แก่นกั วิจยั ชาวต่างประเทศ
“นักวิจยั ชาวต่างประเทศ” หมายถึง นักวิจยั ที'ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ซึ'งมีภูมลิ ําเนา
ถาวรอยู่ในต่ างประเทศหรือในประเทศไทย และประสงค์จะทําการวิจยั ในประเทศไทย
เป็ นรายบุคคลหรือเป็ นคณะ
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติรกั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี;
และให้มอี ํานาจออกประกาศและข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วย
วิธปี ฏิบตั ทิ เ'ี กีย' วข้อง โดยไม่ขดั หรือแย้งต่อระเบียบนี;
ในกรณีท'ีมปี ั ญหาการตีความเกี'ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี; หรือมีปัญหา
เกี'ยวกับวิธกี ารปฏิบตั ิซ'งึ มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี; ให้คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั
แห่งชาติมอี าํ นาจวินิจฉัยชีข; าด
หมวด ๑
บททัวไป
'
ข้อ ๗ การวิจยั ตามทีก' ําหนดในระเบียบนี;ต้องประกอบด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ'ง
หรือหลายลักษณะ ดังต่อไปนี;
(๑) เป็ น การวิจ ัย เพื'อ ประโยชน์ ร่ ว มกัน ของทุ ก ฝ่ าย มิใช่ เพื'อ ประโยชน์ ข อง
ฝ่ ายผูท้ าํ การวิจยั เท่านัน;
(๒) เป็ นการวิจยั ตามหลักสูตรของการศึกษาขัน; ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือหลังปริญญาเอกของนักศึกษาชาวต่างประเทศ
(๓) เป็ นการวิจยั ตามโครงการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาล
หรือสถาบันต่างประเทศกับรัฐบาลหรือสถาบันในประเทศไทย
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ข้อ ๘ นักวิจยั ชาวต่างประเทศแบ่งออกเป็ น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี;
ประเภททีห' นึ'ง คือ นักวิจยั ชาวต่างประเทศทีเ' ข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
ภายใต้โครงการความช่วยเหลือหรือโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลไทย
ประเภทที'สอง คือ นักวิจยั ชาวต่างประเทศทีเ' ข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่ วยงานต่างประเทศ
โดยมีหนังสือรับรองพร้อมทัง; มีบนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันจากหน่วยงานนัน;
ในกรณี ท'ีมีนั ก วิจ ัย ชาวต่ า งประเทศเข้า มาทํ า วิจ ัย ในประเทศไทย ภายใต้
โครงการวิจ ัยของหน่ ว ยงานของรัฐบาลหรือสถาบัน การศึกษาของรัฐในประเทศไทย
จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานัน; ด้วย
ประเภททีส' าม คือ นักวิจยั ชาวต่างประเทศที'เข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
ตามหลักสูตรของการศึกษาขัน; ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ประเภทที'ส'ี คือ นัก วิจ ยั ชาวต่ างประเทศที'เข้ามาทําการวิจ ยั ในประเทศไทย
และมีคุณสมบัตแิ ตกต่างจากทีก' าํ หนดไว้ในประเภททีห' นึ'ง สอง และสาม
ข้อ ๙ การวิจยั ของนักวิจยั ชาวต่างประเทศจะต้องมีนกั วิจยั ไทยร่วมทําการวิจยั
หรือเป็ นที'ปรึกษา แต่นักวิจยั ชาวต่างประเทศอาจจะขอทําการวิจยั ฝ่ ายเดียวก็ได้ ทัง; นี;
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสํานักงานและหน่วยงานทีเ' กีย' วข้อง
ข้ อ ๑๐ ในกรณี ท'ี มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี' ย วกับ การวิ จ ัย ในประเทศไทย นั ก วิ จ ัย
ชาวต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี;
นักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภททีห' นึ'ง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง; หมด
นักวิจ ยั ชาวต่ างประเทศประเภทที'สอง จะต้องรับ ผิด ชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน
หรือทัง; หมด ตามทีก' าํ หนดในข้อตกลงความร่วมมือ
นัก วิจ ัย ชาวต่ างประเทศประเภทที'ส าม และ สี' จะต้อ งรับ ผิด ชอบค่ าใช้จ่ า ย
ทัง; หมดรวมตลอดทัง; ค่ า ตอบแทนสํา หรับ นั ก วิจ ัย ไทย ค่ า ใช้บ ริก ารห้อ งทดลองของ
หน่ วยงานทีเ' กีย' วข้อง และค่าใช้จ่ายในการจ้างผูช้ ่วยในการวิจยั (ถ้ามี) เว้นแต่ในกรณีท'ี
มีหน่วยงานไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทน
มหาวิท ยาลัย หรือ สถาบัน การศึกษาต่ าง ๆ ในประเทศไทย ที'เปิ ดรับนัก ศึก ษาต่ างชาติ
มาศึกษาและต้องทําวิจยั ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต้องส่งรายชื'อนักศึกษาและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ให้สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติร บั ทราบ พร้อ มทัง; ต้องดูแลการวิจยั ของนักศึก ษาต่ างชาติ
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบด้ า นลบและเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศไทย ทั ;ง นี; ให้ ห มายรวมถึ ง
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้วย
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ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิก ารคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติเป็ นผู้กําหนดค่าประกันการส่งรายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์
ข้อ ๑๒ นักวิจยั ชาวต่างประเทศรายใดทีไ' ม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี; หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามวัตถุ ประสงค์ ตลอดจนแผนการวิจ ยั ตามที'ระบุไว้ในโครงการ สํานักงานสงวนไว้
ซึง' สิทธิทจ'ี ะระงับการอนุญาตให้ทาํ การวิจยั ในประเทศไทยต่อไป
ใน กรณี ที' นั ก วิ จ ั ย ช าวต่ างป ระเท ศมี พ ฤ ติ ก ารณ์ ที' อ าจจะเป็ น ภั ย ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง' แวดล้อม สังคม หรือความมันคงของประเทศไทย
'
สํานักงานสงวนไว้
ซึง' สิทธิทจ'ี ะระงับการอนุญาตให้ทาํ การวิจยั ในประเทศไทยต่อไป
หมวด ๒
การขออนุญาตเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ ๑๓ ให้ นั ก วิจ ัย ชาวต่ า งประเทศติ ด ต่ อ ขอระเบีย บว่ า ด้ว ยการอนุ ญ าต
ให้นัก วิจ ัย ชาวต่ างประเทศเข้ามาทํ าการวิจ ัย ในประเทศไทยและแบบคํ าขออนุ ญ าต
ทําการวิจยั (NRCT-01) จากสํานักงาน
ข้อ ๑๔ ในส่วนของนักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภททีห' นึ'ง ให้หน่ วยงานไทย
ทีเ' ป็ นเจ้าของโครงการร่วม แจ้งข้อมูลเกีย' วกับนักวิจยั ชาวต่างประเทศตามแบบ นต/1 ให้
สํานักงานทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริม' ทําการวิจยั
ให้นัก วิจยั ชาวต่ างประเทศประเภทที'ส อง สาม และสี' ส่ง เอกสารดังต่ อไปนี;
ต่ อสํานั ก งาน เพื'อ ขออนุ ญ าตล่ วงหน้ าเป็ น เวลาไม่ น้ อยกว่ า ๙๐ วัน ก่ อ นวัน ที'จะเริ'ม
ทําการวิจยั
(๑) คําขออนุญาตทําการวิจยั
(๒) หนังสือรับรอง
ข้อ ๑๕ ในกรณีท'ีนักวิจยั ชาวต่ างประเทศอยู่ในประเทศไทยขณะที'ย'ืนคําขอ
อนุ ญ าตทํ า การวิจ ัย จะต้ อ งไม่ เ ริ'ม ทํ า การวิจ ัย จนกว่ า จะได้ ร ับ หนั ง สือ อนุ ญ าตจาก
สํานักงาน
ข้อ ๑๖ เมื'อสํานักงานอนุ ญ าตให้นัก วิจยั ชาวต่ างประเทศเข้ามาทําการวิจ ยั
ในประเทศไทยได้แล้ว ให้นําหนังสืออนุ ญาตไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภท
คนอยู่ชวคราว
ั'
(Non - immigrant) เพื'อเข้าประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลไทย
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ข้อ ๑๗ ในกรณี ท'ีนั ก วิจ ัย ชาวต่ า งประเทศอยู่ ในประเทศไทยขณะที'ไ ด้ร ับ
หนังสืออนุญาตให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองต่อสํานักงานหรือผ่านทางอินเตอร์เนตภายใน
๗ วัน นับ ตัง; แต่ วนั ที'ได้รบั หนังสือแจ้งอนุ ญ าต เพื'อลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-02)
และรับ บัต รประจํา ตัวนัก วิจยั ชาวต่ างประเทศ และหนังสือ รายงานตัว ของสํานัก งาน
ถึงนักวิจยั ไทยและ/หรือหน่วยงานทีเ' กีย' วข้อง ตามทีส' าํ นักงานกําหนด
หมวด ๓
การรายงานตัวและการชําระค่าประกันการส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ข้อ ๑๘ ให้นักวิจ ยั ชาวต่ างประเทศรายงานตัวด้วยตนเองต่ อ สํานักงานหรือ
ผ่านทางอินเตอร์เนตภายใน ๗ วัน นับ ตัง; แต่ วนั ที'เดิน ทางเข้ามาในประเทศไทยหรือ
วัน ที' ไ ด้ ร ับ หนั ง สือ แจ้ ง อนุ ญ าต เพื' อ ดํ า เนิ น การลงทะเบี ย น (ตามแบบ NRCT-02)
รับ บัต รประจํา ตัว นั ก วิจ ัย ชาวต่ า งประเทศและรับ หนั ง สือ รายงานตัว ของสํา นั ก งาน
ถึงนักวิจยั ไทย และหรือหน่วยงานทีเ' กีย' วข้อง
ข้อ ๑๙ นักวิจยั ชาวต่ างประเทศประเภทที'สามและสี' จะต้องชําระค่าประกัน
การส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ โครงการ
สํานักงานจะคืนค่าประกันการส่งรายงานการวิจ ยั ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่นักวิจ ยั
ชาวต่างประเทศเมื'อได้รบั รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์แล้ว
ข้อ ๒๐ ให้นักวิจยั ชาวต่างประเทศรายงานตัวต่อนักวิจยั ไทยหรือหน่ วยงาน
ทีเ' กีย' วข้องก่อนทีจ' ะเริม' ดําเนินการวิจยั
หมวด ๔
การวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ ๒๑ ให้นักวิจยั ชาวต่างประเทศทําการวิจยั ตามแผนการวิจยั ที'ได้เสนอไว้
และปฏิบตั ติ ามระเบียบของสํานักงานและระเบียบของหน่วยงานทีเ' กีย' วข้อง
ข้อ ๒๒ ในกรณีทน'ี กั วิจยั ชาวต่างประเทศมีความจําเป็ นต้องเปลีย' นแผนการวิจยั
ให้แจ้งสํานักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตามหลักเกณฑ์ทส'ี าํ นักงานกําหนด
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ข้ อ ๒๓ ในระหว่ า งการวิ จ ั ย ให้ นั ก วิ จ ั ย ชาวต่ างประเทศส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้ า (เป็ น ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-03 ให้สํานักงาน
และนักวิจยั ไทย ตามระยะเวลาทีส' าํ นักงานกําหนด
หมวด ๕
การขออนุญาตขยายเวลาการวิจยั
ข้อ ๒๔ ให้นักวิจ ยั ชาวต่ างประเทศยื'นคําขออนุ ญ าตขยายเวลาการวิจ ยั ต่ อ
สํานักงาน (ตามแบบ NRCT-04) ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนจะสิ;นสุด
เวลาทีไ' ด้รบั อนุญาตให้ทาํ การวิจยั ในประเทศไทย
การพิจารณาอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศขยายเวลาทําการวิจยั ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสํานักงานร่วมกับหน่วยงานไทยทีเ' กีย' วข้อง
ข้อ ๒๕ ให้นัก วิจยั ชาวต่ างประเทศเสนอรายงานสรุป ผลการวิจ ัย ที'ผ่ านมา
(เป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) และแผนการวิจยั ในช่วงทีข' อขยายเวลาต่อสํานักงาน
ตามแบบ NRCT-04 เพื'อประกอบการขออนุญาตขยายเวลาการวิจยั
หมวด ๖
การยุตกิ ารวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ ๒๖ เมื'อยุตกิ ารวิจยั ในประเทศไทย ให้นักวิจยั ชาวต่างประเทศส่งรายงาน
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน (เป็ นภาษาอัง กฤษหรือ ภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-05
ต่อสํานักงานและนักวิจยั ไทยภายใน ๑ เดือนนับจากวันทีย' ุตกิ ารวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ ๒๗ ให้ นั ก วิจ ัย ชาวต่ า งประเทศมอบตัว อย่ า งที' ศึก ษาหรือ เก็บ มาได้
ในระหว่างการวิจยั พร้อมกับ รายงานสรุปผลการดําเนินงานให้กบั สํานักงานและหรือ
หน่วยงานทีส' าํ นักงานเห็นชอบ
ข้อ ๒๘ ในกรณี ท'ีนั ก วิจ ัย ชาวต่ า งประเทศมีค วามจํ า เป็ น ต้ อ งนํ า ตัว อย่ า ง
การวิจ ัย ไปศึก ษาทดลองในต่ า งประเทศ จะต้อ งได้ร ับ ความเห็ น ชอบจากสํา นั ก งาน
หรือหน่วยงานทีเ' กีย' วข้องก่อนนําตัวอย่างการวิจยั ออกจากประเทศไทย
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ข้ อ ๒๙ ให้ นั ก วิ จ ั ย ชาวต่ า งประเทศส่ ง รายงานการวิ จ ั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์
(เป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-06 จํานวน ๑ ชุด พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD) ให้สาํ นักงานภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตัง; แต่วนั ทีย' ุตกิ ารวิจยั ในประเทศไทย
ในกรณี ท'ีจํา เป็ น นัก วิจ ัย ชาวต่ างประเทศอาจขออนุ ญ าตขยายเวลาการส่ ง
รายงานดังกล่าวได้ ทัง; นี; รวมแล้วไม่เกิน ๒ ปี นับตัง; แต่วนั ทีย' ุตกิ ารวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ ๓๐ นั ก วิจ ัย ชาวต่ า งประเทศที'เคยได้ร ับ อนุ ญ าตให้ เข้า มาทํ า การวิจ ัย
ในประเทศไทยต้องส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ของโครงการครัง; หลังสุด ก่อนขออนุ ญาต
ทําการวิจยั ครัง; ใหม่
สํานักงานอาจอนุ ญ าตให้นักวิจยั ชาวต่ างประเทศทําการวิจยั ในประเทศไทย
มากกว่าหนึ'งโครงการในคราวเดียวกัน หากเห็นสมควร
ข้อ ๓๑ ให้นั ก วิจ ัย ชาวต่ า งประเทศส่ง สิ'งตีพิม พ์พ ร้อ ม CD ที'เกี'ย วข้อ งกับ
การเผยแพร่ผลการวิจยั ของโครงการทีไ' ด้รบั อนุญาตให้สาํ นักงานอย่างละ ๑ ชุด หลังตีพมิ พ์
ภายใน ๓ เดือน
ข้อ ๓๒ การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในระเบียบนี; หรือผู้วิจยั ไม่ปฏิบ ัติตาม
โครงการทีไ' ด้รบั อนุ ญาต หรือไม่ส่งรายงานการวิจยั หรือเอกสารอื'น ๆ ภายในระยะเวลา
ทีก' าํ หนด สํานักงานอาจมีคาํ สังให้
' ยุตกิ ารวิจยั
สํานักงานอาจระงับการทําวิจยั ในประเทศไทยหรืออาจพิจารณาระงับการอยู่
ในประเทศไทยของนักวิจยั ชาวต่างประเทศโดยการประสานงานกับหน่วยงานทีเ' กีย' วข้อง
ประกาศ ณ วันที' ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ธีระ สูตะบุตร
ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ
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ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจยั
พ.ศ. ๒๕๕๑
ด้วยเป็ นการสมควรกําหนดระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจยั ขึน;
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๑) และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึง' แก้ไขเพิม' เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที' ๓๑๕ ลงวันที'
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ระเบียบนี;เรียกว่า “ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยทุนอุดหนุ นการวิจยั
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒๑๗ ระเบียบนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ และคําสังอื
' 'นใดในส่วนที'กําหนดไว้แล้วซึ'งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี; ให้ใช้ระเบียบนี;แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี;
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“การวิจยั ” หมายถึง การดําเนิ นการเพื'อการศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ทดลอง
อย่างมีระบบตามหลักวิชาการ เพื'อค้นหาข้อเท็จจริงหรือหลักการทีจ' ะนําไปใช้ในการตัง; กฎ
ทฤษฎี หรือแนวทางการปฏิบตั ิ โดยอาจเป็ นการวิจยั พืน; ฐาน (Basic Research) การวิจยั
ประยุกต์ (Applied Research) การวิจ ยั และพัฒ นา (R & D) การวิจ ยั ธุรกิจ (Business
Research) การวิจยั แบบบูรณาการ (Integrated Research) ตลอดจนการประดิษฐ์คดิ ค้น
และนวัตกรรม
“การวิจ ยั พื;นฐาน” หมายถึง การศึกษาค้น คว้าในทางทฤษฎี ทางการสํารวจ
ทางเอกสาร หรือทางการทดลอง เพื'อหาความรูใ้ หม่ ๆ เกีย' วกับสมมุตฐิ านของปรากฏการณ์
และความจริง ที' ส ามารถสัง เกตได้ หรือ เป็ นการวิเคราะห์ ห าคุ ณ สมบัติ โครงสร้า ง
๑๗

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หน้า ๗/๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒
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หรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี การสร้างสรรค์ การตีความ
และการวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ กิจ กรรมความสัม พัน ธ์แ ละการสร้า งสรรค์ข องมนุ ษ ย์ในเชิง
การประเมิน ค่ าทางเหตุ ผ ล คุ ณ ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า เพื'อ ทดสอบสมมุ ติฐ าน ทฤษฎี
และกฎต่าง ๆ หรือเพื'อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติใหม่ ๆ โดยไม่จําเป็ นต้อง
มุ่งประโยชน์เฉพาะ
“การวิจยั ประยุกต์” หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื'อหาความรูใ้ หม่ ๆ การศึกษา
ค้นคว้าเพื'อนํ าความรู้เดิมหรือความรู้จากการวิจยั พื;นฐานไปใช้ประโยชน์ ในเชิงปฏิบตั ิ
และมีวตั ถุประสงค์เพื'อนําความรูน้ นั ; ไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ'ง หรือเป็ นการนําเอา
ความรูแ้ ละวิธกี ารต่าง ๆ ทีไ' ด้จากการวิจยั ขัน; พืน; ฐานมาประยุกต์ใช้อกี ต่อหนึ'ง หรือหาวิธี
ใหม่ ๆ เพื'อบรรลุเป้ าหมายทีไ' ด้ระบุไว้แน่ชดั ล่วงหน้า
“การวิจยั และพัฒนา” หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื'อดัดแปลงหรือสร้างสรรค์
ความรูใ้ หม่ขน;ึ จากความรูเ้ ดิม โดยยังอยู่ในกรอบความรูเ้ ดิม หรือขยายกรอบของความรูเ้ ดิม
ซึ'งอาจเป็ นความรู้จ ากการวิจ ยั หรือจากประสบการณ์ ในการปฏิบ ัติงาน การประดิษ ฐ์
เพื'อ ให้เกิด ผลิต ผลใหม่ ๆ กระบวนการ ระบบและการให้บ ริก ารใหม่ ๆ หรือต่ อ ยอด
ความคิดใหม่ ๆ
“การวิจ ัย ธุ ร กิ จ ” หมายถึ ง การวิ จ ัย เพื' อ หากระบวนการนํ า ความรู้ ไ ปใช้
ในการตัดสินใจหรือดําเนินการทางธุรกิจ หรือเป็ นธุรกิจ อันเป็ นการจัดการโดยความรู้
เชิงวัฒนธรรม กระบวนการทีม' รี ะบบและมีวตั ถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล การบันทึก
ข้อมูลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้ มูล เพื'อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื'อให้ได้ขอ้ มูล
ทีถ' ูกต้องเพื'อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีระบบและมีวตั ถุประสงค์ทแ'ี น่นอน
“การวิจยั แบบบูรณาการ” หมายถึง การวิจยั สหสาขาวิชาการขนาดใหญ่ระดับ
แผนงานวิจยั หรือชุดโครงการวิจยั (Research Program) ที'มคี วามเชื'อมโยงหลายแผน
งานวิจยั ย่อย (Research Sub - program) หรือหลายโครงการวิจยั (Research Project)
ทีส' อดคล้อง สัมพันธ์ สนับสนุ นกันหรือครบวงจร นําไปสู่เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ร่วมกันเป็ นหนึ'งเดียว โดยมีหน่ วยงานร่วมดําเนินการหลายหน่ วยงาน เพื'อให้
เกิด ประโยชน์ สูง สุ ด ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ โดยมีป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ก ลาง
(Citizen Center)
“ข้อ เสนอการวิจ ัย ” หมายถึง เค้า โครงสาระสําคัญ ขององค์ป ระกอบต่ า ง ๆ
ของการวิจ ัย ซึ'งโดยทัว' ไปจัด ทํ า ขึ;น ในระดับ โครงการวิจ ัย (Research Project) หรือ
แผนงานวิจยั หรือชุดโครงการวิจยั (Research Program) เพื'อขอรับทุนตามความมุ่งหมาย
แห่งระเบียบและข้อกําหนดของทุนนี;
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“โครงการวิจยั ” หมายถึง เค้าโครงสาระสําคัญในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
หรือ ทดลองอย่ า งมีร ะบบที'แ น่ น อน โดยมีร ายละเอีย ดหัว ข้อ ในการดํ า เนิ น งาน เช่ น
ชื'อเรื'อง ความสําคัญ ของปั ญหา วัตถุ ประสงค์ ประโยชน์ ท'ีคาดว่าจะได้รบั ระเบียบวิธี
การวิจยั งบประมาณค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดําเนินงาน หน่วยงานทีร' บั ผิดชอบ เป็ นต้น
“แผนงานวิจยั ” หมายถึง การวิจยั ขนาดใหญ่ ที'มคี วามเชื'อมโยงกันหลายแผน
งานวิจยั ย่อย (Research Sub - programs) หรือหลายโครงการวิจยั (Research Projects)
ทีส' อดคล้อง สัมพันธ์ สนับสนุ นกันเป็ นสหสาขาวิชาการหรือครบวงจร นํ าไปสู่เป้ าหมาย
และวัต ถุ ป ระสงค์ของการวิจยั ร่วมกัน เป็ น หนึ' งเดียว โดยมีห น่ วยงานร่วมดําเนิ น การ
หลายหน่วยงาน เพื'อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประเทศ
“หัวหน้ าโครงการวิจยั ” หมายถึง ผู้รบั ผิดชอบหลักในข้อเสนอการวิจยั ที'เป็ น
โครงการวิจยั
“ผู้อํานวยการแผนงานวิจ ยั ” หมายถึง ผู้รบั ผิด ชอบหลัก ในข้อ เสนอการวิจ ัย
ทีเ' ป็ นแผนงานวิจยั
ข้อ ๕ สํานักงานมีทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทต่าง ๆ ดังนี;
(๑) ทุนอุดหนุ นการวิจยั ประเภทโครงการวิจยั เป็ นทุนอุดหนุนการวิจยั เพื'อการวิจยั
พื;น ฐาน การวิจ ยั ประยุก ต์ การวิจ ยั และพัฒ นา การวิจยั ต่ อยอดและขยายผล รวมทัง;
การประดิษฐ์คดิ ค้น และนวัตกรรม
(๒) ทุนอุดหนุ นการวิจยั ประเภทแผนงานวิจยั เป็ นทุนอุดหนุ นการวิจยั เพื'อนํ า
ผลการวิจยั และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และแก้ไข
ปั ญหาทีส' าํ คัญหรือสร้างเสริมความสําเร็จเชิงรุกทีจ' ะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง
(๓) ทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย ประเภทโครงการความร่ ว มมื อ กับ ต่ า งประเทศ
เป็ น ทุ น อุ ดหนุ น การวิจ ยั เพื'อส่งเสริม และสนับ สนุ น กิจกรรมและการวิจ ัยด้านการวิจ ัย
พืน; ฐาน การวิจยั ประยุกต์ การวิจยั และพัฒนา รวมทัง; การประดิษฐ์คดิ ค้น และนวัตกรรม
ร่วมกับต่างประเทศ เพื'อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุ นการเข้าถึงทรัพยากร
เทคโนโลยี และองค์ความรูจ้ ากต่างประเทศ เป็ นทางลัดในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการวิจยั เพื'อการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
' น
(๔) ทุนอุดหนุ นการวิจยั ประเภทเฉพาะทางของสาขาวิชาการ เป็ นทุนอุดหนุ น
การวิจยั ของคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาวิชาการต่าง ๆ เพื'อสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการในแต่ละสาขา
(๕) ทุ น อุ ด หนุ นการวิ จ ัย ประเภทวิ จ ั ย และพั ฒ นาระบบพฤติ ก รรมไทย
เป็ นทุนอุดหนุนการวิจยั เพื'อนําผลงานวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
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ทุนอุดหนุ นการวิจยั ตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) เป็ นทุนอุดหนุ นการวิจยั ทีใ' ห้แก่
หน่ วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ นักวิจยั สถาบันอุดมศึกษา สมาคม มูลนิธิ
และองค์กรทีไ' ม่แสวงหาผลกําไร
ทุนอุดหนุ นการวิจยั ตาม (๒) เป็ นทุนอุดหนุ นการวิจยั ทีใ' ห้แก่หน่ วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐร่วมกับหน่วยงานอื'น
ข้อ ๖ ในการพิจารณาให้ทุนตามข้อ ๕ ให้มีคณะทํางานทุนอุดหนุ นการวิจยั
แต่ละประเภททําหน้าทีพ' จิ ารณาให้ทุนตามวัตถุประสงค์ของทุนแต่ละประเภท
คณะทํางานทุ น อุด หนุ น การวิจยั แต่ ละประเภทตามวรรคหนึ' ง ประกอบด้ว ย
เลขาธิการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของสํานักงานทีเ' ลขาธิการมอบหมาย เป็ นประธาน และ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็ นคณะทํางาน โดยมีเจ้าหน้าที'
ของสํานักงานทําหน้าทีเ' ป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
การแต่งตัง; ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสองให้สํานักงานแต่งตัง; โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะทํางานทุนอุดหนุนการวิจยั
แต่ละประเภทให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานว่าด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
การพิจารณาให้ทุนในข้อ ๕ (๔) ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สภาวิจ ยั แห่งชาติสาขาวิช าการต่ าง ๆ ส่วนการพิจารณาให้ทุน ในข้อ ๕ (๕) ให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแห่งชาติเพื'อการวิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
ข้อ ๗ ให้มคี ณะผูต้ รวจสอบทางวิชาการขึน; ทําหน้าทีพ' จิ ารณาข้อเสนอการวิจยั
ติด ตามและประเมิน ผลในระหว่ า งดํ า เนิ น การวิจ ัย พิจ ารณารายงานความก้า วหน้ า
พิจารณารายงานการวิจยั ตรวจรับผลสําเร็จของงานวิจยั ให้คําปรึกษาแนะนําแก่นักวิจยั
จนสิน; สุดการดําเนินงานวิจยั รวมทัง; ให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการ และคณะทํางานด้วย
คณะผู้ ต รวจสอบทางวิช าการตามวรรคหนึ' ง ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที'มคี วามรู้ความเชี'ยวชาญ และความสามารถในแต่ละสาขาจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
(กรณี ที' เ ป็ นโครงการวิ จ ั ย ) หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า คน (กรณี ที' เ ป็ นแผนงานวิ จ ั ย )
โดยมีเจ้าหน้าทีข' องสํานักงานเป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะผูต้ รวจสอบทางวิชาการตามวรรคหนึ'ง สํานักงานอาจแต่งตัง; ตามข้อเสนอ
ของคณะทํางานทุนอุดหนุนการวิจยั แต่ละประเภทจํานวนคณะเดียวหรือหลายคณะก็ได้
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คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะผูต้ รวจสอบทางวิชาการ
ให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานว่าด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ข้อ ๘ ให้มคี ณะทํางานเพื'อทําหน้าทีพ' จิ ารณาความเหมาะสมของงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิจยั
คณะทํางานตามวรรคหนึ'ง ประกอบด้วยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิด้านการเงิน การคลัง
ภาครัฐ ด้านการบริหารและการวิจยั ซึง' ดํารงตําแหน่ งหรือเคยดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกอง
หรือเทียบเท่า จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีเจ้าหน้าที'ของสํานักงานเป็ นเลขานุ การ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะทํางานตามวรรคหนึ'ง ให้สาํ นักงานแต่งตัง;
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะทํางานตามวรรคหนึ'ง
ให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานว่าด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ข้ อ ๙ การประชุ ม ของคณะทํ า งานทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ัย แต่ ล ะประเภท
คณะผูต้ รวจสอบทางวิชาการ และคณะทํางานตามข้อ ๘ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตหิ มวด ๕
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๐ การพิจ ารณาให้ทุ น การติด ตามและประเมิน ผล และการส่ ง เสริม
สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิจ ัย ให้ เ ป็ นไปตามที' ค ณะทํ า งานทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย
คณะผูต้ รวจสอบทางวิชาการ และคณะทํางานตามข้อ ๘ กําหนด โดยคํานึงถึงความสําคัญ
ของหัวข้อวิจยั กรอบระยะเวลาในการทําวิจยั และงบประมาณทีจ' ดั สรรให้สาํ หรับงานวิจยั
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ การขอรับ ทุ น ให้เป็ น ไปตามข้อ กําหนดสํานัก งานว่า ด้วยการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการมีอํานาจในการอนุ มตั ทิ ุน และกํากับดูแลในการพิจารณา
ให้ทุนอุดหนุนการวิจยั ให้เป็ นไปตามสัญญาทีผ' วู้ จิ ยั ทําไว้กบั สํานักงาน
ข้อ ๑๓ ผูร้ บั ทุนต้องปฏิบตั ติ ามเงื'อนไขในการรับทุน ดังต่อไปนี;
(๑) ให้ผรู้ บั ทุนปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดสํานักงานว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
(๒) เมื'อ ได้ ร ับ อนุ ม ัติ ทุ น แล้ว ให้ ผู้ ร ับ ทุ น ทํ า สัญ ญากับ สํ า นั ก งานตามแบบ
ทีส' าํ นักงานกําหนด

๙๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๓) การเปลีย' นแปลงใด ๆ เกี'ยวด้วยรายละเอียดตามข้อเสนอการวิจยั ทีไ' ด้รบั
อนุมตั ทิ ุนแล้ว จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากสํานักงาน
(๔) ในกรณี ท'ีผู้รบั ทุนไม่สามารถทําการวิจยั ต่ อไปได้ หรือไม่อาจทําการวิจยั
ให้แล้วเสร็จได้และประสงค์จะขอยุตกิ ารวิจยั ตามข้อเสนอการวิจยั นัน; ให้ย'นื คําร้องตามแบบ
ทีส' าํ นักงานกําหนด
(๕) ให้ผูร้ บั ทุนตรวจสอบ กํากับและดูแลให้ผรู้ ่วมวิจยั ทุกคนปฏิบตั ติ ามระเบียบ
และข้อกําหนดของสํานักงานอย่างเคร่งครัด
(๖) ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณนักวิจยั
ข้อ ๑๔ ให้ผู้รบั ทุนปฏิบตั ิงานวิจยั ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด' ดี ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื'อสัตย์สุจริต เพื'อไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๕ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที'เกิดขึ;นโดยใช้เงินทุนตามระเบียบนี;ให้เป็ นไป
ตามทีร' ะบุไว้ในสัญญารับทุน ส่วนการจัดสรรผลประโยชน์และการรักษาสิทธิในทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาให้เป็ นไปตามระเบียบของสํานักงานทีเ' กีย' วข้องกับเรื'องนี;
ข้อ ๑๖ การเผยแพร่ผลงานวิจ ยั ให้เป็ น ไปตามข้อ กําหนดสํานั ก งานว่าด้ว ย
การขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
ข้ อ ๑ ๗ สํ า นั ก งานเป็ นผู้ พิ จ ารณ าอนุ มั ติ คํ า ขอยุ ติ ก ารวิ จ ั ย รวมทั ;ง
การเปลีย' นแปลงใด ๆ ทีเ' กีย' วด้วยรายละเอียดตามข้อเสนอการวิจยั ทีไ' ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว
สํานักงานสงวนสิทธิทจ'ี ะบอกเลิกสัญญาทันที เมื'อ
(๑) ผูร้ บั ทุนละทิง; งาน
(๒) ผูร้ บั ทุนไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
(๓) ผูร้ บั ทุนไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อกําหนด
(๔) ผู้รบั ทุน เป็ นปฏิปักษ์ ต่อสํานักงานและมีเจตนาทําให้สํานักงานเสื'อมเสีย
ชื'อเสียง
เมื'อมีการยุติการวิจยั หรือบอกเลิกสัญญา ผูร้ บั ทุนต้องชดใช้คนื เงินทุนทัง; หมด
หรือ บางส่ ว น รวมทัง; ดอกผลที'เกิด จากเงิน ทุ น นั น; ตามที' สํา นั ก งานเห็น สมควรโดย
คําแนะนํ าจากคณะทํางานทุนอุดหนุ นการวิจยั ประเภทนัน; ๆ หรือคณะผู้ตรวจสอบทาง
วิชาการ
อนึ'ง สํานักงานสงวนสิทธิทจ'ี ะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอการวิจยั ของผูถ้ ูกบอกเลิก
สัญญาทีเ' สนอขอทําการวิจยั ต่อสํานักงานในครัง; ต่อไป ไม่ว่าจะเป็ นการวิจยั ประเภทใดก็ตาม
๙๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๑๘ การดํา เนิ น การวิจ ัย โครงการความร่ว มมือ กับ ต่ า งประเทศที'ไม่ ไ ด้
อยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงทางวิชาการของสํานักงานทีม' อี ยู่เดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของสํานักงาน
เป็ นกรณีไป
สัญญาหรือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงานกับหน่ วยงานต่างประเทศ
หากขั ด หรือ แย้ ง กั บ ระเบี ย บนี; ใ ห้ สํ า นั ก งานเป็ นผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี; ข าด และให้ ร วมถึ ง
การดําเนิ น การวิจยั โครงการความร่วมมือ กับ ต่ างประเทศที'ไม่ ได้อยู่ภ ายใต้ข้อตกลง
ทางวิชาการของสํานักงานทีม' อี ยู่เดิมด้วย
ข้อ ๑๙ หน่ วยงานภาคเอกชนที'ประสงค์จะเข้าร่วมสนับสนุ นการทําวิจยั หรือ
ทําวิจยั ตามระเบียบนี; ให้ทําความตกลงกับสํานักงานเป็ นรายกรณี ไปเกี'ยวกับเงินทุ น
สนับสนุน ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ผลประโยชน์ตอบแทน และรายละเอียดเรื'องอื'น ๆ โดยให้
เป็ นไปตามทีส' าํ นักงานกําหนด
ข้อ ๒๐ ให้เลขาธิการมีอํานาจออกข้อกําหนดหรือประกาศสํานักงานเกี'ยวกับ
วิธปี ฏิบตั ติ ่าง ๆ ได้โดยไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบนี;
ประกาศ ณ วันที' ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ธีระ สูตะบุตร
ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ
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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM)
พ.ศ. ๒๕๕๕
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้พฒ
ั นาระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ
(ระบบ NRPM : National Research Project Management) ซึ'งเป็ นโปรแกรมประยุกต์
ที'ใช้งานผ่ า นเครือ ข่ า ยอิน เทอร์เน็ ต เพื'อ ใช้บ ริห ารงานวิจ ัย และงบประมาณวิจ ัย ของ
หน่ วยงานภาครัฐ เริม' ใช้เมื'อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยหน่ วยงานภาครัฐเป็ นแหล่งกําเนิดของ
ข้อมูลในระบบ ข้อมูลหลักในระบบประกอบด้วย ข้อเสนอการวิจยั โครงการวิจยั ที'ได้รบั
จัดสรรงบประมาณ ผลงานวิจยั และข้อมูลนักวิจยั
เพื'อให้การเปิ ดเผยข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM)
เป็ น ไปตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง พระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ที'กําหนดให้ห น่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
พร้อ มทัง; รัก ษาสิท ธิคt วามเป็ น เจ้า ของทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาที'เกี'ย วข้อ งกับ ข้อ มู ลวิจ ัย
เหล่านัน; รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ระเบียบนี;เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูลวิจยั ในระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (ระบบ NRPM) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒๑๘ ระเบียบนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบีย บ ข้อ บัง คับ ประกาศ และคํ า สัง' อื'น ใดของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติท'กี ําหนดไว้แล้วในระเบียบนี; หรือขัดหรือแย้งกับระเบียบนี;
ให้ใช้ระเบียบนี;แทน
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติรกั ษาการตามระเบียบนี;และ
ให้มอี าํ นาจตีความวินิจฉัยปั ญหาเกีย' วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี;

๑๘

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หน้า ๗/๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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ข้อ ๕ กรณีท'ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบนี; ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ โดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๖ ในระเบียบนี;
“ระบบ NRPM” หมายถึ ง ระบบบริห ารงานวิจ ัย แห่ ง ชาติ (ระบบ NRPM :
National Research Project Management)
“ข้อมูลวิจยั ในระบบ NRPM” หมายถึง ข้อมูลข้อเสนอการวิจยั แผนงานวิจ ยั
ชุดโครงการวิจยั โครงการวิจยั ผลงานวิจยั งบประมาณวิจยั รวมถึงข้อมูลหน่ วยงาน
ข้อมูลนักวิจยั และรายละเอียดอื'น ๆ ทีเ' กีย' วข้องกับข้อมูลวิจยั ในระบบ NRPM
“ข้อเสนอการวิจ ยั ” หมายถึง ข้อมูลเกี'ย วกับ ข้อเสนอการวิจ ยั ของหน่ วยงาน
ภาครัฐทีเ' สนอของบประมาณประจําปี ในระบบ NRPM
“โครงการวิจยั ทีไ' ด้รบั จัดสรรงบประมาณ” หมายถึง ข้อมูลเกีย' วกับแผนงานวิจยั
ชุดโครงการวิจยั โครงการวิจยั ของหน่ วยงานภาครัฐทีไ' ด้รบั จัดสรรงบประมาณประจําปี
เพื'อดําเนินการวิจยั ในระบบ NRPM
“ผลงานวิจยั ” หมายถึง ข้อ มูล เกี'ย วกับ บทคัด ย่ อ บทสรุป ผู้บ ริห าร รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจยั ของหน่ วยงานภาครัฐทีด' าํ เนินการแล้วเสร็จ รวมทัง; ข้อมูล
และเอกสารอื'น ๆ ทีเ' กีย' วข้องกับผลงานวิจยั ในระบบ NRPM
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสาร” หมายถึ ง คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของสํานักงาน ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑
ข้อมูลข่าวสารทีเ' ปิ ดเผยได้
ข้อ ๗ ภายใต้บงั คับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สํานักงานต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารเกีย' วกับโครงการวิจยั
ทีไ' ด้รบั จัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปนี; ให้บุคคลทัวไปเข้
'
าดูได้ ตามหลักเกณฑ์ทส'ี าํ นักงาน
กําหนด
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(๑) ข้อ มู ล พื;น ฐานของโครงการวิจ ัย ที'ไ ด้ร ับ จัด สรรงบประมาณจากรัฐ และ
อยู่ระหว่างดําเนินการได้แก่ ชื'อโครงการ ชื'อหน่ วยงาน ชื'อหัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินการ สถานภาพการวิจยั และงบประมาณวิจยั
(๒) รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ทีบ' นั ทึกในระบบ NRPM โดยได้รบั
ความยินยอมจากหน่วยงานหรือนักวิจยั ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
(๓) ข้อมูลข่าวสารอื'น ตามทีเ' ลขาธิการกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
ให้นําความในข้อ ๒๓ (๑) และ (๒) ของระเบียบนี; มาใช้บงั คับข้อมูลข่าวสาร
ตามข้อ ๗ (๓) โดยอนุโลม
ข้อ ๘ ผลงานวิจยั ที'จดั เก็บ ไว้ในระบบ NRPM โดยได้รบั ความยิน ยอมจาก
หน่วยงานหรือนักวิจยั ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารทีไ' ม่ตอ้ งเปิ ดเผย
ข้อ ๙ ข้อมูลวิจยั ทีห' น่วยงานกําหนดชัน; ความลับไว้
ข้อ ๑๐ ข้อมูลวิจยั ที'หน่ วยงานหรือนักวิจยั ผู้เป็ นเจ้าของแจ้งว่าอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียทางการค้า หรือเป็ นความลับทางการค้า รวมทัง; ข้อมูลวิจยั ทีอ' ยู่ระหว่าง
ดําเนินการยื'นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้งทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทัง; ในประเทศหรือต่างประเทศ
ข้อ ๑๑ ข้อ มูล ข่า วสารตามมาตรา ๑๔ ตามพระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่า วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๑๒ ข้อมูลวิจยั ที'อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมันคงของประเทศ
'
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมันคงในทางเศรษฐกิ
'
จหรือการคลังของประเทศ
ข้อ ๑๓ ความเห็นหรือคําแนะนําภายในสํานักงาน ในการดําเนินการวิจยั เรื'อง
หนึ'งเรื'องใด หรือข้อมูลข่าวสารทีน' ํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว
ข้อ ๑๔ ข้อ มู ล วิจ ัย ที' อ าจก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายต่ อ ชี วิต หรือ ความปลอดภั ย
ของบุคคลหนึ'งบุคคลใด
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ข้อ ๑๕ ข้อเสนอการวิจยั ที'เสนอของบประมาณประจําปี ตามมติคณะรัฐมนตรี
อัน เป็ น ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาของหน่ วยงานและนัก วิจ ยั และอยู่ ระหว่ างการพิจ ารณา
งบประมาณ
ข้อ ๑๖ ข้อ เสนอการวิจ ัย ตามข้อ ๑๕ ที'ไม่ ผ่ า นการพิจ ารณาหรือ ไม่ ไ ด้ร ับ
การจัดสรรงบประมาณทัง; ในปี ทเ'ี สนอขอและปี อ'นื ๆ ก่อนหน้านัน;
ข้อ ๑๗ โครงการวิจ ัย ที'ได้ร ับ งบประมาณจากแหล่ ง ทุ น อื'น นอกเหนื อ จาก
กระบวนการเสนอของบประมาณประจําปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑๕ ทัง; ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึง' เจ้าของทุนหรือเจ้าของโครงการไม่ประสงค์ให้เปิ ดเผย
ข้อ ๑๘ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของนักวิจยั เช่น วันเดือนปี เกิด สัญชาติ ทีอ' ยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมวด ๓
การเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อ ๑๙ ให้ภ ารกิจ มาตรฐานระบบวิจ ัย เป็ น ผู้รบั ผิด ชอบดําเนิ น การเปิ ดเผย
หรืออนุ ญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลวิจยั ในระบบ NRPM ในกรณีท'ผี ูร้ บั ผิดชอบตามระเบียบนี;
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้เลขาธิการเป็ นผูม้ อบหมาย
ข้อ ๒๐ ประชาชนสามารถเข้าดูหรือสืบค้นข้อมูลทีเ' ปิ ดเผยได้ทางอินเทอร์เน็ต
และ/หรือวิธกี ารอื'นทีเ' หมาะสม ตามหลักเกณฑ์ทส'ี าํ นักงานกําหนด
ข้อ ๒๑ ผู้ทรงคุณวุฒทิ 'ีทําหน้ าที'ประเมินข้อเสนอการวิจยั และเจ้าหน้าที'ของ
สํานักงาน จะต้องถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทส'ี าํ นักงานกําหนด
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการบริการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็ นไปตามประกาศของสํานักงาน
ข้อ ๒๓ การคัดค้านการเปิ ดเผย
(๑) ในกรณี ห น่ ว ยงานหรือ นั ก วิจ ัย ที' เป็ นเจ้า ของข้อ มู ล วิจ ัย จะขอคัด ค้ า น
การเปิ ดเผยข้อมูลเพื'อประชาชนสามารถเข้าดูหรือสืบค้น ให้ย'นื คําคัดค้านพร้อมเหตุผล
๙๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความจําเป็ นไปยังสํานักงานภายในเวลา ๓๐ วันนับตัง; แต่วนั ทีป' ระกาศ ทัง; นี; ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทส'ี าํ นักงานกําหนด
(๒) การพิ จ ารณาคํ า คัด ค้ า นการเปิ ดเผยข้อ มู ล ใน (๑) ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ
ของเลขาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ ณ วันที' ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิพร จิตต์มติ รภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

๙๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘๑๙
ด้วยเป็ น การสมควรปรับ ปรุง ระเบีย บสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติว่ าด้ว ยการประกาศ
เกียรติคุณนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติให้เหมาะสมยิง' ขึน; และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และเสริม
สมรรถนะของประเทศในด้านการวิจยั คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ จึงมีมติให้
วางระเบียบไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ระเบีย บนี; เรีย กว่ า “ระเบีย บสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการให้ร างวัล
สภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการประกาศเกียรติคุ ณ
นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑” และให้ใช้ระเบียบนี;แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี;
“รางวัล ” หมายถึง เงิน หรือ สิ'ง อื'น ใดที'ให้เป็ น รางวัล นั ก วิจ ัย ดีเด่ น แห่ ง ชาติ
ซึง' ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติแล้ว
“นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ” หมายถึง นักวิจยั ที'มสี ญ
ั ชาติไทยซึ'งได้อุทศิ ตนให้แก่
การวิจ ัย ในเรื'อ งใดเรื'อ งหนึ' ง หรือ หลายเรื'อ งในกลุ่ ม วิช าการหรือ สหวิท ยาการอย่ า ง
ต่อเนื'อง มีผลงานวิจยั ดีเด่น ทีแ' สดงถึงความคิดริเริม' และเป็ นผลงานวิจยั ทีท' ําสะสมกันมา
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ ปี ทั ง; เป็ นผู้ ท'ี มี จ ริย ธรรมของนั ก วิจ ัย จนเป็ นที' ย อมรับ และยกย่ อ ง
ในวงวิช าการนัน; ๆ โดยผลงานวิจยั สร้างคุณู ป การ และเกิดประโยชน์ ในเชิงวิชาการ
เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุ มชน สังคม และเชิงนโยบายอย่างต่ อเนื'อง สมควรเป็ น แบบอย่าง
แก่นักวิจยั ผู้อ'นื ได้ และเป็ นผูซ้ 'งึ ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติให้เป็ นนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ
“สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิชาการของสภาวิจ ยั แห่งชาติ ซึ'งกําหนดไว้
ในพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชกฤษฎีกาจัดตัง; สภาวิจยั
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
๑๙ ราชกิจจานุ เบกษา

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

๑๐๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินรางวัลสภาวิจ ยั แห่งชาติ :
รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ซึง' เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม'ี คี วามรู้ มีประสบการณ์ และมีความ
เชีย' วชาญในผลงานของสาขาวิชาการนัน;
ข้ อ ๔ การให้ ร างวัล สภาวิ จ ั ย แห่ ง ชาติ : รางวัล นั ก วิ จ ั ย ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ
ตามระเบียบนี; ให้กระทําเป็ นประจําทุกปี โดยการมอบเงินรางวัลมูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) เหรียญนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
ข้อ ๕ การเสนอชื'อนักวิจยั เพื'อขอรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลนักวิจยั
ดีเด่นแห่งชาติ ให้กระทําโดย
(๑) หน่วยราชการระดับกระทรวง กรม หรือเทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ
(๒) สถาบันการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา หรือ ระดับคณะ หรือเทียบเท่า
(๓) นิตบิ ุคคลภาคเอกชน รวมทัง; สมาคมต่าง ๆ ซึง' มีวตั ถุประสงค์เพื'อส่งเสริม
วิชาชีพ หรือวิชาการ
(๔) กรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ หรือ
(๕) ผูท้ เ'ี คยได้รบั รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ
โดยเสนอชื'อนักวิจยั เพื'อขอรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลนักวิจยั ดีเด่น
แห่งชาติ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ทัง; นี; ผูท้ 'ไี ด้รบั การเสนอชื'อเพื'อขอรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลนักวิจยั
ดีเด่ น แห่ งชาติ จะต้อ งไม่ เป็ น กรรมการสภาวิจ ัย แห่ งชาติในระหว่า งที'มีก ารเสนอชื'อ
รวมทัง; ผู้ท'ไี ด้รบั การ เสนอชื'อเพื'อขอรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลนักวิจยั ดีเด่น
แห่งชาติ ไม่สามารถเป็ นคณะกรรมการได้
ข้อ ๖ คณะกรรมการบริห ารสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ เป็ น ผู้พิจ ารณาและอนุ ม ัติ
ให้รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาการละ ๑ คน และในกรณีทม'ี เี หตุผลทางวิชาการ
ที'สมควรก็อาจอนุ มตั ิเพิ'มอีก ๑ คน และแบ่งเงินรางวัลกันได้ในแต่ละสาขา โดยอาจตัง;
คณะกรรมการเพื'อพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะได้
ทัง; นี; ผลการตัด สิน ของคณะกรรมการบริห ารสภาวิจยั แห่ งชาติให้เป็ น ที'สุด
จะอุทธรณ์มไิ ด้

๑๐๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๗ นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ มีหน้าที' และความรับผิดชอบดังนี;
(๑) รักษาสถานภาพคุณสมบัตนิ กั วิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ตามข้อ ๓ ตลอดไป
(๒) ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจ กรรมของสภาวิจยั แห่งชาติ
เพื'อความก้าวหน้าของงานวิจยั ของชาติ
ทัง; นี; คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ จะพิจารณาเพิกถอนความเป็ น
นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ และเรียกคืนรางวัลที'รบั ไปแล้วทัง; หมด หากพบว่านักวิจยั ดีเด่น
แห่ ง ชาติ ผู้ ใ ดประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณของนั ก วิจ ัย ตามแนวทางของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี;
และมีอํา นาจออกข้อ กํา หนดสํา นัก งานคณะกรรมการวิจ ยั แห่ง ชาติต ามระเบีย บนี;
ว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ิต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้อง และไม่ขดั ต่อระเบียบนี; ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ ระเบียบนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่บดั นี;เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที' ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ

๑๐๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น
พ.ศ. ๒๕๕๘๒๐
ด้วยเป็ นการสมควรปรับ ปรุงระเบียบสภาวิจ ัยแห่ งชาติว่าด้ว ยการให้รางวัล
ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้นให้เหมาะสมยิง' ขึน; และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะ
ของประเทศในด้า นการวิจ ัย และการประดิษ ฐ์คิด ค้น คณะกรรมการบริห ารสภาวิจ ัย
แห่งชาติ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ระเบีย บนี; เรีย กว่ า “ระเบีย บสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการให้ร างวัล
สภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก “ระเบีย บสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการให้ ร างวัล ผลงาน
ประดิษฐ์คดิ ค้น พ.ศ. ๒๕๕๑” และให้ใช้ระเบียบนี;แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี;
“รางวัล ” หมายถึง เงิน หรือ สิ'ง อื'น ใดที'ให้เป็ น รางวัล ผลงานประดิษ ฐ์คิด ค้น
ซึง' ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติแล้ว
“ผลงาน” หมายถึง ผลงานประดิษ ฐ์คิดค้นที'เสนอขอรับรางวัลจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น” ที'เสนอขอรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงาน
ประดิษ ฐ์คิดค้น จากสํานักงานคณะกรรมการวิจ ยั แห่ งชาติ หมายถึง ผลงาน ผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธกี าร มาตรการหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการ
ต่าง ๆ ที'ดเี ด่นและพิสูจน์แล้วว่าเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติในทุกสาขาวิชาการ
ของสภาวิจ ยั แห่งชาติ ทัง; ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรม ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ด้านมนุษยศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินรางวัลสภาวิจ ยั แห่งชาติ :
รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ซึง' เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม'ี คี วามรู้ มีประสบการณ์ และมีความ
เชีย' วชาญในผลงานของสาขาวิชาการนัน; ๆ
๒๐ ราชกิจจานุ เบกษา

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

๑๐๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๔ การเสนอผลงานเพื'อขอรับรางวัล
(๑) ผูเ้ สนอผลงานเพื'อขอรับรางวัล
ผูป้ ระดิษฐ์คดิ ค้นทีป' ระสงค์จะขอรับรางวัลตามระเบียบนี; ต้องมีสญ
ั ชาติไทย
แต่ในกรณีดําเนินการประดิษฐ์คดิ ค้นเป็ นคณะผูเ้ ป็ นหัวหน้าผูป้ ระดิษฐ์ต้องมีสญ
ั ชาติไทย
ซึง' อาจมีชาวต่างชาติเป็ นผูร้ ่วมทําการประดิษฐ์คดิ ค้นด้วยก็ได้ และต้องเสนอรายละเอียด
ของผลงานต่อสํานักงานเพื'อพิจารณาภายในระยะเวลาทีก' าํ หนด
ทัง; นี; ผูเ้ สนอผลงานเพื'อขอรับรางวัล จะต้องไม่เป็ นกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ
ในขณะทีเ' สนอผลงาน รวมทัง; ผูท้ ร'ี ่วมเสนอชื'อเพื'อขอรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัล
ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ไม่สามารถเป็ นคณะกรรมการได้
(๒) ผลงานที' ไ ด้ ร ับ รางวัล ควรต้ อ งอยู่ ใ นหลัก เกณฑ์ ใ ดหลั ก เกณฑ์ ห นึ' ง
หรือหลายหลักเกณฑ์ดงั นี;
๑) เป็ นผลงานที'เกิด จากความคิด ริเริ'ม และความเพีย รพยายามของ
ผูป้ ระดิษฐ์คดิ ค้นเอง ซึง' เป็ นของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดขี น;ึ
๒) ทรัพ ยากรที' ใ ช้ ใ นการประดิษ ฐ์คิด ค้ น ส่ ว นใหญ่ เป็ นทรัพ ยากรที' มี
ในประเทศไทย
๓) มีป ระโยชน์ ห รือ มีคุ ณ ค่า ต่ อเศรษฐกิจ สังคม ความมัน' คง และ/หรือ
การพัฒนาประเทศ
๔) เป็ นผลงานทีม' คี ุณค่าทางวิชาการ
๕) เป็ น ผลงานที'มีศ ัก ยภาพในการพัฒ นาไปสู่ผ ลิต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
หรือนําไปใช้ประโยชน์ในทางอื'นได้
๖) เป็ นสิง' ทีไ' ด้พสิ จู น์หรือประจักษ์ชดั อย่างเป็ นรูปธรรมแล้วว่าเป็ นประโยชน์
แก่เศรษฐกิจ สังคม และความมันคงต่
' อประเทศชาติ
(๓) การให้รางวัล
ให้จ่ายเงินรางวัล และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้ประดิษฐ์คดิ ค้น
และผูร้ ่วมประดิษฐ์คดิ ค้นทุกคนทีไ' ด้รบั การพิจารณาคัดเลือกให้ได้รบั รางวัลในด้านต่าง ๆ
โดยมีรางวัลดังนี;
ก. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลระดับดีเด่น
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดีมาก
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดี
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ สองรางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๔
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ข. ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
รางวัลระดับดีเด่น
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดีมาก
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดี
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ สองรางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ค. ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัลระดับดีเด่น
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดีมาก
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดี
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ สองรางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ง. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
รางวัลระดับดีเด่น
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดีมาก
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดี
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ สองรางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จ. ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
รางวัลระดับดีเด่น
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดีมาก
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดี
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ สองรางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ฉ. ด้านมนุษยศาสตร์
รางวัลระดับดีเด่น
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดีมาก
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดี
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ สองรางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ช. ด้านสังคมศาสตร์
รางวัลระดับดีเด่น
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดีมาก
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดี
หนึ'งรางวัล รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ สองรางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
อนึ'ง ในกรณีไม่มผี ลงานประดิษฐ์คดิ ค้นทีส' มควรได้รบั รางวัลระดับดีเด่น รางวัล
ระดับดีมาก หรือรางวัลระดับดี ในด้านใด และมีเงินรางวัลทีย' งั ไม่ได้จ่าย ให้นําเงินรางวัล
๑๐๕
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ทีย' งั ไม่ได้จ่ายไปเพิม' จํานวนรางวัลในระดับรองลงมาทีส' มควรได้รบั รางวัลในด้านนัน; ๆ
หรือ ต่ างด้านกัน ได้ และหากมีผ ลงานประดิษ ฐ์คิด ค้น ที'มีคุ ณ ภาพ และควรสนับ สนุ น
ให้ได้รบั รางวัลมากกว่าทีก' ําหนดไว้ขา้ งต้น ให้สาํ นักงานฯ นําเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริห ารสภาวิจยั แห่ งชาติ เพื'อพิจ ารณาอนุ มตั ิ แต่ ท ัง; นี; เงินรางวัลที'จ่าย
รวมกัน ในทุ กด้านต้อ งไม่เกิน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ ในกรณี ม ีผ ลงานประดิษ ฐ์คิดค้น
ที'ส มควรได้ร ับ รางวัล ระดับ ดีเด่ น มากกว่ า ๑ รางวัล ให้นํ าเงิน รางวัล ในระดับ ดีเด่ น
และระดับดีมากมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผไู้ ด้รบั รางวัลในระดับดีเด่น จํานวนเท่า ๆ กัน
โดยจะไม่มีก ารให้รางวัลในระดับ ดีมาก และในกรณี ท'ีมีผ ลงานประดิษฐ์คิด ค้นสมควร
ได้รบั รางวัลระดับดีมาก มากกว่า ๑ รางวัล ให้นําเงินรางวัลในระดับดีมากและระดับดี
มารวมกัน และแบ่งให้แก่ผไู้ ด้รบั รางวัลในระดับดีมาก จํานวนเท่า ๆ กัน โดยจะไม่มกี ารให้
รางวัลระดับดี และในกรณีทม'ี ผี ลงานประดิษฐ์คดิ ค้นสมควรได้รบั รางวัลระดับดี มากกว่า
๑ รางวัล ให้นําเงินรางวัลในระดับดีและรางวัลประกาศเกีย รติคุณ มารวมกัน และแบ่ ง
ให้แก่ผไู้ ด้รบั รางวัลในระดับดี จํานวนเท่า ๆ กัน โดยจะไม่มกี ารให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ข้อ ๕ การพิจารณาตัดสินและอนุมตั ิ
ให้ค ณะกรรมการบริห ารสภาวิจยั แห่ งชาติ เป็ น ผู้พิจ ารณาชี;ข าดและอนุ ม ัติ
ให้รางวัล โดยอาจตัง; คณะกรรมการเพื'อพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะได้
ทัง; นี; ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการบริหารสภาวิจ ยั แห่งชาติให้เป็ น
ที 'ส ุด จะอุท ธรณ์ม ไิ ด้ และหากพบหลัก ฐานในภายหลัง ว่ า ผู้ ไ ด้ ร ับ รางวัล กระทํ า ผิด
จรรยาบรรณของนักวิจยั ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติในผลงาน
ที'ได้รบั รางวัล คณะกรรมการบริหารสภาวิจ ยั แห่งชาติ สามารถพิจารณาเพิกถอนผล
การตัดสินและเรียกคืนรางวัลทีร' บั ไปแล้วทัง; หมด
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี;
และมีอาํ นาจออกข้อกําหนดว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ติ ่าง ๆ ทีเ' กีย' วข้องและไม่ขดั ต่อระเบียบนี;ได้
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗ ระเบียบนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่บดั นี;เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที' ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ
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ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจยั
พ.ศ. ๒๕๕๘๒๑
ด้วยเป็ นการสมควรปรับ ปรุงระเบียบสภาวิจ ัยแห่ งชาติว่าด้ว ยการให้รางวัล
ผลงานวิจยั ให้เหมาะสมยิง' ขึน; และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศ
ในด้านการวิจยั คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ระเบีย บนี; เรีย กว่ า “ระเบีย บสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการให้ร างวัล
สภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจยั
พ.ศ. ๒๕๕๑” และให้ใช้ระเบียบนี;แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี;
“รางวัล” หมายถึง เงิน หรือสิง' อื'นใดที'ให้เป็ นรางวัลผลงานวิจยั ซึ'งได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติแล้ว
“ผลงานวิจยั ” หมายถึง รายงานการวิจยั ทีเ' สนอขอรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ :
รางวัลผลงานวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิชาการของสภาวิจ ยั แห่งชาติ ซึ'งกําหนดไว้
ในพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชกฤษฎีกาจัดตัง; สภาวิจยั
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินรางวัลสภาวิจ ยั แห่งชาติ :
รางวัลผลงานวิจยั ซึง' เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม'ี คี วามรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชีย' วชาญ
ในผลงานของ สาขาวิชาการนัน; ๆ
ข้อ ๔ การเสนอผลงานวิจยั เพื'อขอรับรางวัล และการให้รางวัลมีดงั นี;
(๑) ผู้เสนอผลงานวิจยั เพื'อขอรับรางวัล อาจเป็ น คณะผู้วจิ ยั บุคคล นิติบุคคล
หรือหน่ วยงานทัง; ภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสํานักงาน
ตามระเบียบนี;
๒๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๒/ตอนที' ๔๔ ง/หน้า ๔/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ทัง; นี; ผู้เสนอผลงานวิจยั เพื'อขอรับรางวัล จะต้องไม่เป็ นกรรมการสภาวิจยั
แห่ ง ชาติ ในขณะที'เสนอผลงาน รวมทัง; ผู้ ท'ีร่ ว มเสนอชื' อ เพื'อ ขอรับ รางวัล สภาวิจ ัย
แห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจยั ไม่สามารถเป็ นคณะกรรมการได้
(๒) ลักษณะของผลงานทีเ' สนอขอรับรางวัล และการให้รางวัล
๑) ต้องไม่เป็ นงานวิจ ัยที'ทําเป็ นส่วนหนึ' งของการศึก ษาเพื'อรับ ปริญ ญา
หรือ ประกาศนี ย บัต รใด ๆ เว้น แต่ จ ะได้ทํ า การศึก ษาวิจ ัย ขยายผลต่ อ จากเรื'อ งเดิม
อย่างต่อเนื'องจนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั และจะพิจารณา
เฉพาะส่วนทีศ' กึ ษาและวิจยั เพิม' เติมจากเดิมเท่านัน;
๒) เป็ นผลงานวิจยั ของนักวิจยั ที'ทําในประเทศไทย หรือ อาจมีบางส่วน
หรือ ทัง; หมดทีท' าํ ในต่างประเทศ ผลงานวิจยั นัน; ต้องเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทัง; นี;
คณะผูว้ จิ ยั อาจมีนักวิจยั ชาวต่างประเทศร่วมด้วยก็ได้ แต่ผูเ้ สนอขอรับรางวัลจะต้องเป็ น
นักวิจยั ทีม' สี ญ
ั ชาติไทยและ เป็ นผูว้ จิ ยั หลัก
๓) เป็ นผลงานวิจยั ทีม' คี ุณภาพสูง ใช้วธิ วี เิ คราะห์ หรือสังเคราะห์ทเ'ี หมาะสม
อย่างยิง' มีความชัดเจน และเป็ นผลงานวิจยั ทีส' าํ เร็จสมบูรณ์ ได้รบั การเผยแพร่ในวารสาร
ระดับ ชาติ หรือระดับ นานาชาติ ตามมาตรฐานของ วช. โดยวารสารนัน; อาจเผยแพร่
เป็ นรูปเล่มสิง' พิมพ์หรือเป็ น สือ' อิเล็กทรอนิกส์ทม'ี กี าํ หนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มี
การบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔) เป็ นผลงานวิจยั ทีส' ามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
(๓) การให้รางวัลและลักษณะคุณภาพของผลงานทีเ' สนอขอรับรางวัล
ให้จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้วจิ ยั ที'ได้รบั รางวัล และมอบประกาศนียบัตรเกียรติ
คุณแก่ผวู้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ทุกคน โดยมีรางวัลแต่ละสาขาวิชาการดังนี;
๑) รางวัลระดับดีเด่น
หนึ'งรางวัล
รางวัลละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลระดับดีมาก
หนึ'งรางวัล
รางวัลละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลระดับดี
สองรางวัล
รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
อนึ'ง ในกรณี ท'ีไม่ มีผ ลงานวิจ ยั ที'ส มควรได้รบั รางวัลระดับ ดีเด่น รางวัล
ระดับดีมาก และมีเงินรางวัลที'ยงั ไม่ได้จ่ายแต่มผี ลงานวิจยั ในลําดับรองลงมาที'สมควร
ได้รบั รางวัล ให้นําเงินรางวัล ไปเพิม' จํานวนรางวัล ในระดับรองลงมาในสาขานัน; ๆ ได้
แต่ในกรณีทม'ี ผี ลงานวิจยั สมควรได้รบั รางวัลระดับดีเด่น มากกว่า ๑ รางวัล ให้นําเงินรางวัล
๑๐๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในระดับ ดีเด่ น และระดับ ดีม ากมารวมกัน และแบ่ งให้แก่ ผู้ได้รบั รางวัล ในระดับ ดีเด่ น
จํานวนเท่า ๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับ ดีมาก และในกรณี ท'ีมีผลงานวิจ ยั
สมควรได้ ร ับ รางวัล ระดับ ดีม าก มากกว่ า ๑ รางวัล ให้ นํ า เงิน รางวัล ในระดับ ดีม าก
และระดับ ดีม ารวมกัน และแบ่ งให้แ ก่ ผู้ได้รบั รางวัลในระดับ ดีม าก จํานวนเท่ า ๆ กัน
โดยจะไม่มกี าร ให้รางวัลในระดับดี
ลักษณะคุณภาพของผลงานทีเ' สนอขอรับรางวัล
รางวัลระดับดี เป็ นงานวิจยั ทีม' กี ระบวนการวิจยั ทุกขัน; ตอนถูกต้องเหมาะสม
ในระเบียบวิธวี จิ ยั ซึง' แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนําไปประยุกต์ใช้
รางวัลระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับรางวัลระดับดี และต้อง
๑) เป็ นผลงานที'แสดงถึงการวิเคราะห์และนํ าเสนอผลงานเป็ นความรู้ใหม่
ทีล' กึ ซึง; กว่างานเดิมทีเ' คยมีผศู้ กึ ษาแล้ว
๒) เป็ นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนํ าไปประยุกต์
ได้อย่างแพร่หลาย
รางวัลระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับรางวัลระดับดีมาก และต้อง
๑) เป็ นงานบุกเบิกที'มคี ุณค่ายิง' และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ;งจนทําให้
เป็ น การสร้า งองค์ค วามรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื'อ งใดเรื'อ งหนึ' ง ทํ า ให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
๒) เป็ น ที'ย อมรับ และได้ร ับ การอ้างอิง ถึงอย่ า งกว้างขวางในวงวิช าการ
หรือวิชาชีพทีเ' กีย' วข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณา
ผลงานวิจยั ทีส' มควรได้รบั รางวัลต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ'ง ดังต่อไปนี;
(๑) เป็ นการคิดค้นขึน; ใหม่ มีแนวความคิดริเริม' หรือเพิม' องค์ความรูด้ า้ นวิชาการ
ให้ม ากขึ;น อย่ างชัด เจน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ วงวิช าการหรือ สัง คมส่ว นรวม มีศ ัก ยภาพ
หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ผลดี
(๒) ก่ อให้เกิด ทฤษฎีห รือ แนวคิด ใหม่ ๆ หรือ หัก ล้างทฤษฎีเดิม หรือ แก้ไข
เพิม' เติมทฤษฎีเดิมในสาระสําคัญ
(๓) สร้างระเบียบวิธวี จิ ยั หรือเครื'องมือวิจยั ใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธวี จิ ยั เดิม
หรือแก้ไขเพิม' เติมระเบียบวิธวี จิ ยั เดิมในสาระสําคัญอย่างถูกต้อง
(๔) ค้น พบกระบวนวิธี หรือ กรรมวิธีข องการผลิต การประดิษ ฐ์ การบริห าร
การบริการต่าง ๆ ทีเ' ป็ นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
หรือปรับปรุงแก้ไขกระบวนวิธี หรือกรรมวิธเี ดิมอย่างสําคัญ หรือมีสทิ ธิบตั ร หรือมีอนุสทิ ธิบตั ร
๑๐๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๖ การพิจารณาตัดสินและอนุมตั ิ
ให้ค ณะกรรมการบริห ารสภาวิจยั แห่ งชาติ เป็ น ผู้พิจ ารณาชี;ข าดและอนุ ม ัติ
ให้รางวัล โดยอาจตัง; คณะกรรมการเพื'อพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะได้
ทัง; นี; ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติให้เป็ นที'สุด
จะอุทธรณ์มไิ ด้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผูไ้ ด้รบั รางวัลกระทําผิดจรรยาบรรณ
ของนักวิจยั ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ในผลงานทีไ' ด้รบั รางวัล
คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติสามารถพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืน
รางวัลทีร' บั ไปแล้วทัง; หมด
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี;
และมีอํานาจออกข้อกําหนดสํานักงานว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ิต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องและไม่ขดั ต่อ
ระเบียบนี;ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๘ ระเบียบนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่บดั นี;เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที' ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ
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ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘๒๒
ด้วยเป็ นการสมควรปรับ ปรุงระเบียบสภาวิจ ัยแห่ งชาติว่าด้ว ยการให้รางวัล
วิทยานิพนธ์ดเี ยี'ยมให้เหมาะสมยิง' ขึน; และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะ
ของประเทศในด้านการวิจ ัย คณะกรรมการบริห ารสภาวิจยั แห่ งชาติ จึงมีม ติให้วาง
ระเบียบไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ระเบีย บนี; เรีย กว่ า “ระเบีย บสภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการให้ร างวัล
สภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลวิทยานิพนธ์
พ.ศ. ๒๕๕๑” และให้ใช้ระเบียบนี;แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี;
“รางวัล” หมายถึง เงิน และประกาศนียบัตรเกียรติคุณที'มชี 'อื อาจารย์ท'ปี รึกษา
ทีใ' ห้เป็ นรางวัลวิทยานิพนธ์ในแต่ละสาขาวิชาการ ซึง' ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
สภาวิจยั แห่งชาติแล้ว
“วิทยานิพนธ์” หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอก
ทีเ' สนอขอรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
“สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิชาการของสภาวิจ ยั แห่งชาติ ซึ'งกําหนดไว้
ในพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชกฤษฎีกาจัดตัง; สภาวิจยั
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินรางวัลสภาวิจ ยั แห่งชาติ :
รางวัลวิทยานิพนธ์ ซึง' เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม'ี คี วามรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชีย' วชาญ
ในผลงานของ สาขาวิชาการนัน; ๆ

๒๒ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๒/ตอนที' ๔๔ ง/หน้า ๘/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ข้อ ๔ การเสนอวิทยานิพนธ์เพื'อขอรับรางวัลและการให้รางวัล
(๑) ผูเ้ สนอวิทยานิพนธ์เพื'อขอรับรางวัล อาจเป็ นบุคคล นิตบิ ุคคล หรือหน่ วยงาน
ทัง; ภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดสํานักงานตามระเบียบนี;
(๒) ลักษณะของวิทยานิพนธ์ทเ'ี สนอขอรับรางวัล และการให้รางวัล
๑) เป็ นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทีม' สี ญ
ั ชาติไทย
๒) เป็ นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ซึง' ตีพมิ พ์เป็ นรูปเล่มและได้รบั การอนุ มตั จิ ากสถาบันการศึกษา
แล้วย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี )
๓) เป็ นวิทยานิพนธ์ทผ'ี ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แล้ว เป็ นผลงานทีม' คี ุณภาพ ใช้วธิ วี เิ คราะห์ หรือสังเคราะห์ทเ'ี หมาะสมยิง' มีความชัดเจน
และต้องมีศกั ยภาพสูงต่อการนํ าไปใช้ในอนาคต เป็ นผลงานที'สาํ เร็จสมบูรณ์ และได้รบั
การเผยแพร่หรือมีหนังสือตอบรับทีจ' ะได้รบั การเผยแพร่แน่ นอนในวารสารทีเ' ป็ นทีย' อมรับ
ในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนัน; อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่ม
สิง' พิมพ์หรือเป็ นสือ' อิเล็กทรอนิกส์ทม'ี กี ําหนดการเผยแพร่อย่างแน่ นอนชัดเจน หรือเสนอ
ในการประชุ ม ทางวิช าการแล้ว โดยภายหลัง จากการประชุ ม ทางวิช าการได้มีก าร
บรรณาธิการและนํ าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ทัง; นี; อาจแสดงหลักฐานการยอมรับในคุณภาพประกอบ
(๓) การให้รางวัล
ให้จ่ายเงินรางวัลแก่ผทู้ าํ วิทยานิพนธ์ทไ'ี ด้รบั การตัดสินให้ได้รางวัลพร้อมกับ
มอบประกาศนี ยบัต รเกียรติคุณ โดยในประกาศนี ยบัต รเกียรติคุ ณ ให้ระบุ ช'ืออาจารย์
ทีป' รึกษาหลัก ซึง' เป็ น ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง; จากสถาบันการศึกษาให้ทาํ หน้าทีใ' ห้คําปรึกษา
แนะนํ า และควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธ์ท'ไี ด้รบั รางวัล และให้อาจารย์ท'ปี รึกษาหลัก
ได้รบั โล่เพื'อประกาศเกียรติคุณด้วย โดยมีรางวัลแต่ละสาขาวิชาการดังนี;
๑) รางวัลระดับดีเด่น
หนึ'งรางวัล
รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลระดับดีมาก
หนึ'งรางวัล
รางวัลละ ๗๐,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลระดับดี
สองรางวัล
รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท
อนึ'ง ในกรณีทไ'ี ม่มวี ทิ ยานิพนธ์สมควรได้รบั รางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับ
ดีมาก และมีเงินรางวัลทีย' งั ไม่ได้จ่าย แต่มวี ทิ ยานิพนธ์ในลําดับรองลงมาที'สมควรได้รบั
รางวัล ให้นําเงินรางวัลไปเพิม' จํานวนรางวัล ในระดับรองลงมาในสาขานัน; ๆ ได้ แต่ใน
กรณีทม'ี วี ทิ ยานิพนธ์สมควรได้รบั รางวัลระดับดีเด่น มากกว่า ๑ รางวัล ให้นําเงินรางวัล
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ในระดับ ดีเด่ น และระดับ ดีม ากมารวมกัน และแบ่ งให้แก่ ผู้ได้รบั รางวัล ในระดับ ดีเด่ น
จํานวนเท่า ๆ กัน โดยจะไม่มกี ารให้รางวัลในระดับดีมาก และในกรณีท'ีมวี ทิ ยานิพนธ์
สมควรได้ ร ับ รางวัล ระดับ ดีม าก มากกว่ า ๑ รางวัล ให้ นํ า เงิน รางวัล ในระดับ ดีม าก
และระดับ ดีม ารวมกัน และแบ่ งให้แ ก่ ผู้ได้รบั รางวัลในระดับ ดีม าก จํานวนเท่ า ๆ กัน
โดยจะไม่มกี ารให้รางวัลระดับดี
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณา
วิทยานิพนธ์ทส'ี มควรได้รบั รางวัลต้องเป็ นวิทยานิพนธ์ท'ผี ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์แ ล้ว เป็ นผลงานที'มีคุ ณ ภาพ ใช้ วิธีวิเคราะห์ หรือ
สังเคราะห์ทเ'ี หมาะสมยิง' มีความชัดเจน และต้องมีศกั ยภาพสูงต่อการนําไปใช้ในอนาคต
เป็ นผลงานที'สําเร็จสมบูรณ์ และได้รบั การเผยแพร่หรือมีหนังสือตอบรับที'จะได้รบั การ
เผยแพร่แน่ นอนในวารสารที'เป็ นที'ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
โดยวารสารนัน; อาจเผยแพร่เป็ นรูปเล่มสิง' พิมพ์หรือเป็ นสื'ออิเล็กทรอนิกส์ทม'ี กี ําหนดการ
เผยแพร่อย่างแน่ นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจาก
การประชุ ม ทางวิช าการได้มีก ารบรรณาธิก ารและนํ าไปรวมเล่ ม เผยแพร่ ในหนั ง สือ
ประมวลผลการประชุ ม ทางวิช าการ (Proceedings) ของการประชุ ม ทางวิช าการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ทัง; นี; อาจแสดงหลักฐานการยอมรับในคุณ ภาพมาประกอบ
และจะต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี;
(๑) ต้องเป็ นเรื'องทีแ' สดงความคิดริเริม' ไม่ซ;ํากับงานทางวิชาการระดับวิทยานิพนธ์
ตํารา หรือกรรมวิธที เ'ี คยมีผเู้ สนอแล้ว
(๒) ต้องมีการตัง; สมมติฐานที'ต้องการพิสูจน์ หรือประเด็นที'ต้องการวิเคราะห์
ไว้ชดั เจน
(๓) ต้ อ งเลือ กใช้วิธีก ารวิจ ัย และเครื'อ งมือ วิจ ัย ที'เหมาะสมกับ การหาข้อ มู ล
มาพิสจู น์สมมติฐานทีต' งั ; ไว้
(๔) ต้องมีการเสนอผลงานทีถ' ูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอวิทยานิพนธ์
มีการใช้ภาษา หรือการเสนอข้อมูลทีช' ดั เจน
(๕) ต้องเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทย
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ'งอย่างน้อย ๑ ข้อ ดังนี;
๑) ก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไข
เพิม' เติมทฤษฎีเดิมในสาระสําคัญอย่างถูกต้อง
๒) สร้างระเบียบวิธวี จิ ยั หรือเครื'องมือวิจยั ใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธวี จิ ยั เดิม
หรือแก้ไขเพิม' เติมระเบียบวิธวี จิ ยั เดิมในสาระสําคัญ
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๓) ค้นพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธขี องการผลิต การประดิษฐ์ การบริหาร
การบริการต่าง ๆ ทีเ' ป็ นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
หรือปรับปรุงแก้ไขกระบวนวิธี หรือกรรมวิธเี ดิมอย่างสําคัญและถูกต้องเหมาะสม
ข้อ ๖ การพิจารณาตัดสินและอนุมตั ิ
ให้ค ณะกรรมการบริห ารสภาวิจยั แห่ งชาติ เป็ น ผู้พิจ ารณาชี;ข าดและอนุ ม ัติ
ให้รางวัล โดยอาจตัง; คณะกรรมการเพื'อพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะได้
ทัง; นี; ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการบริหารสภาวิจ ยั แห่งชาติให้เป็ น
ที 'ส ุด จะอุท ธรณ์ม ไิ ด้ และหากพบหลัก ฐานในภายหลัง ว่ า ผู้ ไ ด้ ร ับ รางวัล กระทํ า ผิด
จรรยาบรรณของนั ก วิจ ัย ตามแนวทางของสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ
ในผลงานทีไ' ด้รบั รางวัล คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติสามารถพิจารณาเพิกถอน
ผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลทีร' บั ไปแล้วทัง; หมด
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี;
และมีอํานาจออกข้อกําหนดสํานักงานว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ิต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องและไม่ขดั ต่อ
ระเบียบนี;ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๘ ระเบียบนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่บดั นี;เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที' ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ
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พระราชบัญญัติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๔๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที' ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็ นปี ท'ี ๕๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที' เป็ นการสมควรปรับ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยสถาบัน ส่ ง เสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข;ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี;
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน;ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น;ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั ;ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๔๒ ลงวันที' ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ;ี
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการสถาบัน ส่ ง เสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“กรรมการ” หมายความว่ า กรรมการสถาบัน ส่งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที' ๕๕ ก/หน้า ๑/๑ กันยายน ๒๕๔๑
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“ผูอ้ ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้ ํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“พนั ก งาน” หมายความว่ า พนั ก งานสถาบัน ส่ งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“ลู ก จ้ า ง” หมายความว่ า ลู ก จ้ า งสถาบั น ส่ ง เสริม การสอนวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
หมวด ๑
การจัดตัง; วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที'
มาตรา ๖ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'จี ดั ตัง; ขึ;น
ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๔๒ ลงวันที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็ นสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัตนิ ;ี เรียกโดยย่อว่า “สสวท.”
มาตรา ๗ ๒ ให้ ส ถาบัน เป็ นนิ ติ บุ ค คลและเป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ ที' ไ ม่ เป็ น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณและกฎหมายอื'น มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี;
(๑) ริเริ'ม ดํ าเนิ น การ ส่งเสริม ประสาน และจัด ให้มีก ารศึก ษาค้น คว้า วิจ ัย
และพัฒนาหลักสูตร วิธกี ารเรียนรู้ วิธสี อน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกีย' วกับ
วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยีทุ ก ระดับ การศึก ษา โดยเน้ น การศึก ษา
ขัน; พืน; ฐานเป็ นหลัก
(๒) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มกี ารพัฒนาบุคลากร การฝึ กอบรมครู อาจารย์
นักเรีย น นิ สิต และนั กศึก ษาเกี'ย วกับ การเรียนการสอนและการค้น คว้าวิจ ัย ทางด้า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๓) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มกี ารค้นคว้า วิจยั ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน
แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และสือ' การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทัง; ประดิษฐ์
อุปกรณ์เกีย' วกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๒

มาตรา ๗ แก้ไ ขเพิ' ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ส ถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๑๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๔) ส่ ง เสริม การพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพและการประเมิ น มาตรฐาน
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
(๕) พัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดทัง; การส่ ง เสริม การผลิต ครู อาจารย์ท'ี มีค วามสามารถพิ เศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๖) ให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ' รียกชื'ออย่างอื'น
หน่ วยงานอื'น ของรัฐ หรือ หน่ ว ยงานของเอกชนที'มีห น้ าที'เกี'ย วกับ การจัด การศึก ษา
หรือสถานศึกษา เฉพาะในเรื'องทีเ' กีย' วกับอํานาจหน้าทีต' าม (๑) ถึง (๕)
มาตรา ๘ กิจการของสถาบันไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทัง; นี; ผู้อํานวยการ พนักงานและลูกจ้างของสถาบัน
ต้องได้รบั ประโยชน์ ตอบแทนไม่น้อยกว่าที'กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจคํ;าประกันหนี;เงินกู้หรือหนี;ใด ๆ ของสถาบันได้
เสมือนสถาบันเป็ นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลัง
ในการคํ;าประกัน
มาตรา ๙ ให้ ส ถาบัน มีอํ า นาจกระทํ า กิจ การต่ า ง ๆ ภายในวัต ถุ ป ระสงค์
ตามมาตรา ๗ และอํานาจเช่นว่านี;ให้รวมถึง
(๑) ซื;อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่ า ให้เช่ า เช่ าซื;อ ให้เช่ าซื;อ แลกเปลี'ย น
ถือกรรมสิทธิ t มีสทิ ธิครอบครองหรือมีท รัพ ยสิท ธิต่าง ๆ และจําหน่ ายสังหาริม ทรัพ ย์
หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สนิ ทีม' ผี อู้ ุดหนุนหรืออุทศิ ให้
(๒) กูย้ มื เงินหรือให้กยู้ มื เงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สนิ หรือลงทุน
ทัง; นี; เพื'อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗
(๓)๓ ทํ าความตกลง ร่ ว มมือ หรือ ร่ ว มทุ น กับ บุ ค คล นิ ติบุ ค คล องค์ก ารหรือ
หน่ วยงานในประเทศและต่างประเทศ ในกิจการทีเ' กีย' วกับการส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๓ การที'สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดตัง; บริษ ัทจํากัดขึ;น

เพื'อดําเนินการในเชิงพาณิชย์ เพื'อแสวงหารายได้จากทรัพย์สนิ ของ สสวท. นัน; เมือ' ข้อเท็จจริงได้ความว่า
การดําเนินการดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นกิจการเพื'อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี การดําเนินการดังกล่าวจึงเป็ นกรณีท'ี สสวท. มีอํานาจกระทําได้ตามมาตรา ๗ อีกทัง; เป็ น
กิจการตามทีบ' ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๙ (๓) และ (๘) (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ' งเสร็จที' ๖๘๖/๒๕๔๕)

๑๑๗
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(๔) จัด ตัง; และดํ า เนิ น งานศู น ย์ ป ฏิบ ัติก ารวิจ ัย และพัฒ นา สํา นั ก งานสาขา
ในส่วนภูมภิ าค ห้องสมุด และพิพธิ ภัณฑสถานเพื'อรวบรวมตัวอย่างอุปกรณ์การเรียนการสอน
เป็ น หลักฐานอ้า งอิง และอํานวยความสะดวกเกี'ย วกับ การส่งเสริม การเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๕) ให้ประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองในกิจกรรมทีเ' ป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของสถาบันตามมาตรา ๗
(๖) รวบรวม จัด พิ ม พ์ โ ฆษณา และเผยแพร่ ค วามรู้ กรรมวิธี และข่ า วสาร
เกี'ย วกับ การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี และงานอื'น
ของสถาบัน
(๗) จัด ให้ มีทุ น เพื' อ การศึก ษา การค้น คว้ า การวิจ ัย และพัฒ นา ตลอดทัง;
การฝึกอบรมเกีย' วกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๘) ดําเนินกิจการอื'นใดเพื'อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
มาตรา ๑๐ รายได้ของสถาบันมีดงั ต่อไปนี;
(๑) เงินอุดหนุนทัวไปที
' ร' ฐั บาลจัดสรรให้เป็ นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สนิ ทีม' ผี อู้ ุทศิ ให้แก่สถาบัน
(๓) ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บริ ก าร หรือ ค่ า ตอบแทนจากการให้ บ ริ ก ารหรื อ
การดําเนินการของสถาบัน
(๔) รายได้ ห รือ ผลประโยชน์ ท'ี ไ ด้ จ ากการลงทุ น ร่ ว มทุ น หรือ จากการใช้
ทรัพ ย์สิน ของสถาบัน รวมทัง; ผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาและค่ าตอบแทน
การโอนหรือการให้ใช้สทิ ธิต่าง ๆ ทีส' ถาบันมีอยู่
รายได้ของสถาบัน ไม่เป็ นรายได้ท'ีต้องนํ าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ในกรณีท'รี ายได้มจี ํานวนไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสถาบัน
และค่ า ภาระต่ า ง ๆ ที' เ หมาะสม และสถาบั น ไม่ ส ามารถหาเงิ น จากแหล่ ง อื' น ได้
รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่สถาบันเท่าจํานวนทีจ' าํ เป็ น
มาตรา ๑๑ ทรัพ ย์สิน ของสถาบัน ไม่ อ ยู่ ในความรับ ผิด แห่ ง การบัง คับ คดี
และบุคคลใดจะยกอายุความขึน; เป็ นข้อต่อสูก้ บั สถาบันในเรื'องทรัพย์สนิ ของสถาบันมิได้
มาตรา ๑๒ บรรดารายได้และทรัพย์สนิ ของสถาบันจะต้องจัดการเพื'อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันดังระบุไว้ในมาตรา ๗ และตามวัตถุประสงค์ซง'ึ ผูอ้ ุทศิ ทรัพย์สนิ
ให้แก่สถาบันกําหนดไว้
๑๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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หมวด ๒
คณะกรรมการและผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๑๓ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ'ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้แ ก่ ปลัด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง' แวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร เลขาธิก าร
คณะกรรมการการศึกษาขัน; พืน; ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และผูอ้ ํานวยการเป็ น
กรรมการและเลขานุการ
(๓)๕ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิไม่ น้ อยกว่ าแปดคนแต่ ไม่ เกิน สิบ สองคน ทัง; นี;
ต้องมีก รรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิท'ีเป็ น ครูผู้สอนด้า นวิท ยาศาสตร์ หรือด้า นคณิ ต ศาสตร์
ในสถานศึกษาขัน; พืน; ฐานจากเขตพืน; ทีก' ารศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ อย่างน้อยภาคละหนึ'งคน
ให้ผอู้ าํ นวยการแต่งตัง; พนักงานเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง; ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๔

มาตรา ๑๓ แก้ไ ขเพิ'ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๕ การเป็ นครูผส
ู้ อนด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาขัน; พื;นฐานจากเขตพืน; ที'
การศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง หรือภาคใต้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวอย่างหนึ'ง
ของกรรมการผู้ท รงคุ ณวุ ฒปิ ระเภทที'ไม่ใช่ก รรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิท วไป
ั'
ดังนัน; ในกรณี ท'ีกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒผิ ใู้ ดได้รบั การโยกย้ายไปรับราชการครูในเขตพื;นทีก' ารศึกษาในภาคอื'น ๆ หรือไม่ได้เป็ น
ครูผสู้ อนในสถานศึกษาขัน; พื;นฐาน หรือได้รบั มอบหมายให้สอนวิชาอื'นโดยไม่ได้สอนด้านวิทยาศาสตร์
หรือ ด้านคณิ ต ศาสตร์อีก ต่ อไป กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิผู้นัน; ย่ อ มขาดคุ ณ สมบัติต ามมาตรา ๑๓ (๓)
และพ้น จากตํ าแหน่ งกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ แต่ ห ากกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิผู้นัน; ยังคงมีคุ ณ สมบัติ
ครบถ้วนตามที'กําหนดไว้ในมาตราดังกล่าว แม้จะเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากการเป็ นข้าราชการครู
ในกรณีอ'นื ๆ ก็ยงั คงดํารงตําแหน่ งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ่อไปได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :
เรือ' งเสร็จที' ๓๐/๒๕๕๐)

๑๑๙
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มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิซ'ึงคณะรัฐมนตรี
แต่งตัง; ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี;
(๑) มีความรู้ ความเชีย' วชาญ และความจัดเจนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือสาขาอื'นทีเ' กีย' วข้องกับกิจการของสถาบัน
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที'สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ' ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าที'วางนโยบายและควบคุ มดูแล
โดยทัวไปซึ
' ง' กิจการของสถาบัน และโดยเฉพาะมีอาํ นาจและหน้าทีด' งั นี;
(๑) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน และข้อบังคับว่าด้วย
การปฏิบตั งิ านของสถาบัน
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันเกีย' วกับการกําหนด
ตําแหน่ งอัตราเงิน เดือน ค่าจ้าง ค่ าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิป ระโยชน์ เรื'องอื'น ๆ
การบรรจุ การแต่ ง ตั ง; การให้ ไ ด้ ร ับ เงิน เดื อ นหรือ ค่ า จ้ า ง การออกจากงาน วิ นั ย
การลงโทษทางวินยั การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง
(๓) ออกข้อบังคับเกีย' วกับการเงินและทรัพย์สนิ ของสถาบัน
(๔) ออกข้อบังคับ ว่าด้วยอัตราเงิน เดือนและสิท ธิป ระโยชน์ อ'ืน การคัดเลือ ก
การแต่งตัง; และการออกจากตําแหน่งของผูอ้ ํานวยการ รวมทัง; อํานาจหน้าทีข' องผูอ้ ํานวยการ
และการมอบให้ผอู้ 'นื รักษาการแทนหรือปฏิบตั งิ านแทนผูอ้ าํ นวยการ
(๕) อนุมตั แิ ผนงานหลักของสถาบัน
(๖) อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายประจําปี ของสถาบัน
(๗) ออกข้อบังคับเพื'อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙
ข้อ บัง คับ ที'ค ณะกรรมการกํ า หนดขึ;น ถ้ า มีก ารจํ า กัด อํ า นาจผู้ อํ า นวยการ
ในการทํ า นิ ติก รรมกับ บุ ค คลภายนอกไว้ป ระการใด ให้ป ระกาศข้อ บัง คับ เช่ น ว่ า นั น;
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ'ึงคณะรัฐมนตรี
แต่งตัง; มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รบั แต่งตัง; ใหม่อกี ได้
ในกรณี ท'ีก รรมการตามวรรคหนึ' งพ้น จากตํ าแหน่ งก่ อ นวาระ หรือ ในกรณี ท'ี
คณะรัฐมนตรีแต่งตัง; กรรมการเพิ'มขึน; ในระหว่างที'กรรมการซึ'งแต่งตัง; ไว้แล้วยังมีวาระ
๑๒๐
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อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ให้ ผู้ ไ ด้ ร ับ แต่ ง ตัง; ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทนหรือ เป็ นกรรมการเพิ' ม ขึ;น
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ' หลืออยู่ของกรรมการซึง' ได้แต่งตัง; ไว้แล้ว
เมื'อ ครบกํ า หนดตามวาระดัง กล่ า วในวรรคหนึ' ง หากยัง มิไ ด้ มีก ารแต่ ง ตัง;
กรรมการขึ;น ใหม่ ให้ก รรมการซึ'ง พ้ น จากตํ า แหน่ งตามวาระนั น; อยู่ ในตํ า แหน่ ง เพื'อ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึง' ได้รบั แต่งตัง; ใหม่เข้ารับหน้าที'
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง'ึ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง; พ้นจากตําแหน่งเมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือ' มเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที'
มาตรา ๑๘ การประชุ ม คณะกรรมการทุ ก คราวต้ อ งมีก รรมการมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึง' หนึ'งของจํานวนกรรมการทัง; หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุ ม คณ ะกรรมการ ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ
ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ' ด้ให้ทป'ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ'งเป็ นประธานในทีป' ระชุม
การวินิ จ ฉั ย ชี;ข าดของที'ป ระชุ ม ให้ ถือ เสีย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ' ง ให้ มี
เสียงหนึ'งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป' ระชุมออกเสียงเพิม' ขึน;
อีกเสียงหนึ'งเป็ นเสียงชีข; าด
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง; คณะอนุ ก รรมการเพื'อพิจ ารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ'งตามทีค' ณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการให้นํามาตรา ๑๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ได้รบั เบีย; ประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื'นตามระเบียบทีค' ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๑ ให้ ส ถาบัน มี ผู้ อํ า นวยการคนหนึ' ง ซึ' ง คณะกรรมการแต่ ง ตั ง;
ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ผูอ้ าํ นวยการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี;
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์ในวันทีไ' ด้รบั การแต่งตัง;
๑๒๑
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(๓) ไม่เป็ นข้าราชการซึง' มีตําแหน่ งหรือเงินเดือนประจําหรือลูกจ้างของทางราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมืองหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง
(๔) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
(๕) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
มาตรา ๒๒ ให้ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสี'ปี และอาจได้รบั
แต่งตัง; ใหม่อกี ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่งเมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๔) คณะกรรมการให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื'อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที'
ทัง; นี; โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการมีห น้ าที'บ ริห ารกิจ การของสถาบัน ให้เป็ น ไปตาม
วัตถุ ประสงค์และอํานาจหน้ าที'ของสถาบัน และตามนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที'
คณะกรรมการกําหนด กับมีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๔ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ ดังนี;
(๑) บรรจุ แต่งตัง; ถอดถอน เลื'อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากตําแหน่ ง ทัง; นี; ตามข้อบังคับ
ทีค' ณะกรรมการกําหนด แต่ถา้ เป็ นพนักงานระดับรองผูอ้ าํ นวยการ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก่อน
(๒) วางระเบียบเกีย' วกับการปฏิบตั งิ านของสถาบันโดยไม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับ
ระเบียบหรือมติทค'ี ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๕ ในกิจการทีเ' กีย' วกับบุคคลภายนอก ให้ผอู้ ํานวยการเป็ นผูแ้ ทนของ
สถาบัน และเพื'อการนี;ผอู้ าํ นวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใด ๆ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทน
ก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับทีค' ณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมที'ผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่ าฝื นข้อบังคับตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
ย่อมไม่ผกู พันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สตั ยาบัน

๑๒๒
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หมวด ๓
การกํากับและการควบคุม
มาตรา ๒๖ ให้รฐั มนตรีมีอํา นาจและหน้ า ที'กํ ากับ ดูแ ลโดยทัว' ไปซึ'งกิจ การ
ของสถาบัน เพื'อการนี;มอี ํานาจเรียกประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ ํานวยการ พนักงาน
หรือ ลู ก จ้างในสถาบัน มาชี;แ จงข้อ เท็ จ จริง แสดงความคิด เห็ น หรือ ทํ ารายงานเสนอ
และมีอาํ นาจทีจ' ะสังยั
' บยัง; การกระทําของสถาบันทีเ' ห็นว่าขัดต่อนโยบายของรัฐบาล
ในกรณีทส'ี ถาบันจะต้องเสนอเรื'องไปยังคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการนําเรื'อง
เสนอรัฐมนตรีเพื'อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๗ สถาบัน ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะรัฐ มนตรีก่ อ นจึงจะ
ดําเนินการต่อไปนี;ได้
(๑) ทํ า ความตกลง ร่ ว มมื อ กับ รัฐ บาลต่ า งประเทศ องค์ ก ารต่ า งประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศซึง' มีผลผูกพันให้สถาบันต้องออกเงินสมทบ
(๒) จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ทม'ี มี ลู ค่าเป็ นจํานวนเกินวงเงินทีร' ฐั มนตรีกาํ หนด
(๓) กูย้ มื เงินหรือให้กยู้ มื เงินมีจาํ นวนเกินวงเงินทีร' ฐั มนตรีกาํ หนด
(๔) ลงทุนหรือร่วมทุนมีจาํ นวนเกินวงเงินทีร' ฐั มนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๘ ให้สถาบันวางและถือไว้ซ'งึ ระบบการบัญชีท'เี หมาะสมแก่กจิ การ
แยกตามประเภทงานส่ว นที'สํา คัญ มีส มุ ด บัญ ชีล งรายการรับ และจ่ ายเงิน สิน ทรัพ ย์
และหนี; สิน ซึ'งแสดงกิจ การที'เป็ น อยู่ต ามความจริง และตามที'ค วร ตามประเภทงาน
พร้อ มข้อ ความอัน เป็ นที'ม าของรายการนั น; ๆ และให้ มีก ารตรวจสอบบัญ ชีภ ายใน
เป็ นประจํา
มาตรา ๒๙ ให้สถาบันจัดทํางบดุล และบัญชีทาํ การของสถาบัน ตลอดทัง; บัญชี
กําไรขาดทุนสําหรับการดําเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจของสถาบัน ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วนั สิน; ปี บญ
ั ชีทุกปี
มาตรา ๓๐ ให้สํานัก งานตรวจเงิน แผ่น ดิน เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องสถาบัน และ
ให้ทาํ การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปี
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มาตรา ๓๑ ให้ผู้ส อบบัญ ชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลัก ฐานของสถาบัน เพื' อ การนี; ใ ห้ มีอํ า นาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ พนักงานและลูกจ้างของสถาบัน
มาตรา ๓๒ ให้ผู้สอบบัญ ชีทํารายงานผลการสอบบัญ ชีและการเงินเสนอต่ อ
คณะกรรมการภายในหนึ'งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน; ปี บญ
ั ชี เพื'อคณะกรรมการเสนอต่อ
รัฐ มนตรีภ ายในหกสิบ วัน นับ แต่ วนั ที'ได้รบั รายงานผลการสอบบัญ ชีแ ละการเงิน จาก
ผูส้ อบบัญชี
มาตรา ๓๓ ให้สถาบันจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อรัฐมนตรีโดยแสดงงบดุล
บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนที'ผูส้ อบบัญชีรบั รองว่าถูกต้องพร้อมกับรายงานของ
ผู้ส อบบัญ ชี รวมทัง; แสดงผลงานของสถาบัน ในปี ที'ล่ ว งมาและแผนงานที'จ ะจัด ทํ า
ในปี ต่อไปภายในหนึ'งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน; ปี บญ
ั ชี
ให้รฐั มนตรีเสนอรายงานประจําปี ตามวรรคหนึ'งต่อคณะรัฐมนตรีเพื'อทราบ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๔ ให้ ค ณะกรรมการสถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๔๒ ลงวันที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ซึ'งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที'พระราชบัญ ญัติน;ีใช้บงั คับปฏิบตั ิหน้ าที'ต่อไปจนกว่าจะได้
มีการแต่งตัง; กรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี ทัง; นี; ไม่เกินหนึ'งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที'
พระราชบัญญัตนิ ;ใี ช้บงั คับ
มาตรา ๓๕ ให้ผูอ้ าํ นวยการ พนักงาน และลูกจ้างของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๔๒ ลงวันที' ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็ นผู้อํานวยการ พนักงาน และลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัติน;ี
โดยให้ผู้อํานวยการ พนักงานและลูกจ้างดังกล่าวดํารงตําแหน่ งและได้รบั เงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง รวมทัง; สิท ธิป ระโยชน์ ต่ าง ๆ ตามตําแหน่ งและอัต ราเงิน เดือนหรือค่าจ้างเดิม
ทีด' าํ รงและได้รบั อยู่ในวันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ีใช้บงั คับ และให้ถอื ว่าเวลาทํางานของบุคคล
ดังกล่าวเป็ นเวลาทํางานติดต่อกันกับเวลาทํางานในสถาบันนับแต่วนั ทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ี
ใช้บงั คับ
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มาตรา ๓๖ การนับวาระการดํารงตําแหน่ งของผู้อํานวยการตามมาตรา ๒๒
ให้นับวาระการดํารงตําแหน่ งของผูอ้ ํานวยการตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๔๒
ลงวันที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็ นวาระแรกของการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๓๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี; ตลอดจนงบประมาณ
และรายได้ของสถาบัน ส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๔๒ ลงวันที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทีม' อี ยู่ในวันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ี
ใช้บงั คับไปเป็ นของสถาบันตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๓๘ บรรดาประกาศ คํา สัง' ข้อ บังคับ และระเบีย บที'อ อกโดยอาศัย
อํานาจตามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที' ๔๒ ลงวัน ที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ซึง' ใช้บงั คับอยู่ในวันทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ีใช้บงั คับ ให้ใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าทีไ' ม่ขดั หรือแย้ง
กับบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตนิ ;ี ทัง; นี; จนกว่าจะได้มกี ารออกประกาศ คําสัง' ข้อบังคับ
หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

๑๒๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉ บับ นี; คือ โดยที'ป ระกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๔๒ ลงวันที' ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ออกใช้บงั คับในระหว่างที'
มีการปกครองโดยคณะปฏิวตั ิและใช้ช'ือว่าประกาศของคณะปฏิวตั ิและได้ใช้บงั คับมา
เป็ นเวลานาน มีบทบัญญัตทิ ไ'ี ม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ทําให้การดําเนินงาน
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่คล่องตัวและยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่ า ที' ค วร สมควรปรับ ปรุ ง รู ป แบบและบทบัญ ญั ติ ข องกฎหมายตามประกาศของ
คณะปฏิวตั ดิ งั กล่าวให้เป็ นพระราชบัญญัตเิ พื'อให้เป็ นไปตามวิธกี ารตรากฎหมายในระบบปกติ
ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื'อให้การดําเนินงานของสถาบันเป็ นไป
อย่ า งคล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ' ง ขึ; น และสอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ในปั จจุ บ ั น
จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ;ี
พระราชบัญ ญั ติ ส ถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (ฉบับ ที' ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘๖
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น;ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง; แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติ ฉ บั บ นี; คือ เนื' อ งจากได้ มี
การประกาศใช้บงั คับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ'งได้กําหนดให้
มีก ารจัด ตัง; ส่วนราชการและหน่ ว ยงานอื'น ของรัฐ ที'เกี'ย วกับ การจัด การศึก ษา ดังนั น;
เพื'อมิให้อํานาจหน้าทีข' องสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ;าํ ซ้อนกับ
ส่วนราชการหรือหน่ วยงานอื'นของรัฐดังกล่าว จึงเห็นสมควรกําหนดให้สถาบันส่งเสริม
การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีมุ่ ง ส่งเสริม การศึก ษาค้น คว้าและวิจ ัย หลัก สูต ร
วิธีสอน และการประเมิน ผลการเรียนการสอนในระดับ การศึก ษาขัน; พื;น ฐานเป็ น หลัก
การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร การฝึ กอบรมครู และการพัฒ นาและส่งเสริมบุคคลที'มี
ความสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การส่ ง เสริม การผลิต ครู ท'ี มี
ความสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตร์และคณิ ต ศาสตร์ และการให้ คําปรึกษาแนะนํ า
เกีย' วกับการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทัง; ปรับปรุง
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ เพื' อ ให้ ค รอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกับ การปฏิ รู ป
ระบบราชการ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ;ี
๖ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๒๒/ตอนที' ๒๑ ก/หน้า ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘
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ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื'อง โครงสร้าง และการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
สรุปอํานาจหน้าทีท' ส'ี าํ คัญ วิธกี ารดําเนินงาน
และสถานทีต' ดิ ต่อเพื'อขอรับข้อมูลข่าวสาร๗
เพื'อ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการที'จ ะให้
ประชาชนได้มโี อกาสรับรูข้ ่าวสารเกีย' วกับการดําเนินการต่าง ๆ ของทางราชการ เพื'อที'
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิด เห็น และใช้สิท ธิท างการเมือ งได้โดยถู ก ต้อ งกับ
ความเป็ นจริงอันเป็ นการส่งเสริมให้มคี วามเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง' ขึน; จึงสมควร
ประกาศโครงสร้างและการจัดหน่ วยงาน อํานาจหน้ าที' วิธีการดําเนินงานและสถานที'
ติดต่อเพื'อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ไว้ ดังต่อไปนี;
ข้อ ๑ สสวท. เป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ โดยอยู่ ใ นกํ า กับ ของรัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอาํ นาจหน้าที' โครงสร้าง และการจัดองค์กรในการดําเนินงานดังนี;
๑.๑ อํานาจหน้าที'
๑.๑.๑ ริเริม' ดําเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจยั หลักสูตร วิธสี อน
และการประเมินผลการเรียนการสอนเกีย' วกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกระดับการศึกษา
๑.๑.๒ ส่ ง เสริม และดํ า เนิ น การฝึ ก อบรมครู อาจารย์ นั ก เรีย น นิ สิต
และนักศึกษาเกีย' วกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑.๓ ส่ ง เสริม และดํ า เนิ น การค้ น คว้า ปรับ ปรุ ง และจัด ทํ า แบบเรีย น
แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และสือ' การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทัง; ประดิษฐ์
อุปกรณ์เกีย' วกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑.๔ ส่งเสริม และดําเนิ นการประเมินมาตรฐานแบบเรีย น แบบฝึ ก หัด
เอกสารทางวิ ช าการ สื' อ อุ ป กรณ์ การเรี ย นการสอน และการประเมิ น มาตรฐาน
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๒ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
๑.๒.๑ สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
๑.๒.๒ สํานักงานตรวจสอบภายใน
๗

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๓๐/๗ มีนาคม ๒๕๔๕
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๑.๒.๓ สํานักบริหาร แบ่งส่วนงานออกเป็ น ๓ ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายบริหารทัวไป
'
ฝ่ ายการคลัง และฝ่ ายบุคลากร
๑.๒.๔ สํานักวิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนงานออกเป็ น ๕ สาขา ได้แก่ สาขาเคมี
สาขาชีว วิท ยา สาขาฟิ สิก ส์ สาขาวิท ยาศาสตร์ม ัธ ยมศึก ษา และสาขาวิท ยาศาสตร์
ประถมศึกษา
๑.๒.๕ สํานักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ แบ่งส่วนงานออกเป็ น ๓ สาขา
ได้ แ ก่ สาขาคณิ ต ศาสตร์ ม ัธ ยมศึ ก ษา สาขาคณิ ต ศาสตร์ ป ระถมศึ ก ษาและสาขา
คอมพิวเตอร์
๑.๒.๖ สํานั ก สนั บ สนุ น วิช าการ แบ่ งส่ว นงานออกเป็ น ๓ สาขา ได้แ ก่
สาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๒.๗ สํานักมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
แบ่งส่วนงานออกเป็ น ๒ สาขา ได้แก่ สาขาวิจยั และสาขาประเมินมาตรฐาน
๑.๒.๘ สํานักโครงการพิเศษ แบ่งส่วนงานออกเป็ น ๒ สาขา ได้แก่ สาขา
พัฒนาและส่งเสริมผู้มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริม
การผลิต ครู วิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ และสาขาโอลิม ปิ กวิช าการและพัฒ นา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑.๒.๙ สํานักพัฒนาธุรกิจ แบ่งส่วนงานออกเป็ น ๒ ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายการตลาด
และฝ่ ายจัดการทรัพย์สนิ
ข้อ ๒ สรุปอํานาจหน้าทีท' 'สี าํ คัญ และวิธกี ารดําเนินงานของหน่ วยงานภายใน
สสวท. มีดงั นี;
๒.๑ สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
๒.๑.๑ มีห น้ าที'ประสานงานด้านวิชาการทัง; ภายในและภายนอกองค์กร
เพื' อ รวบรวมข้ อ มู ล เสนอต่ อ ผู้ บ ริห าร จัด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานระยะยาว คํ า ขอ
งบประมาณประจํา ปี และแผนการปฏิบ ัติงานประจําปี ตลอดจนติด ตามประเมิน ผล
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ าน
๒.๑.๒ กําหนดความต้องการและจัดทํารายงานเกี'ยวกับการประเมินค่า
ทางเศรษฐกิจและการเงินเพื'อการตัดสินใจเกี'ยวกับการลงทุ นหรือการดําเนินงานของ
สสวท.
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๒.๑.๓ จัด ทํ า แผนประชาสัม พัน ธ์แ ละดํ า เนิ น การประชาสัม พัน ธ์ เพื' อ
เผยแพร่การดําเนินงานของ สสวท.
๒.๑.๔ ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานทั ง; ในและต่ า งประเทศเพื' อ
ขอความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท.
๒.๑.๕ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าศึกษาดูงานจากในและต่างประเทศ
๒.๒ สํานักงานตรวจสอบภายใน
๒.๒.๑ มีหน้าทีใ' นการตรวจสอบการดําเนินงานของ สสวท. เพื'อประเมินผล
การดําเนินงาน ทัง; ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุม้ ค่าของงบประมาณ
และทรัพยากรทีไ' ด้รบั รวมทัง; เสนอแนะวิธกี ารปรับปรุงแก้ไขเพื'อให้การดําเนินงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง' ขึน;
๒.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบตั งิ าน
ให้ถู ก ต้อ งตามระบบบัญ ชี ระบบการเงิน ข้อ บัง คับ มติค ณะรัฐ มนตรี และกฎหมาย
ทีเ' กีย' วข้อง
๒.๓ สํานักบริหาร
๒.๓.๑ มีห น้ า ที' เกี'ย วกับ งานธุ ร การของ สสวท. งานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และของผู้บริหาร
สสวท. งานด้า นกฎหมาย นิ ติ ก รรม ข้อ บัง คับ และระเบีย บ งานอาคารสถานที'แ ละ
ยานพาหนะ รวมทัง; งานทีไ' ม่ได้กาํ หนดไว้เป็ นหน้าทีข' องหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
๒.๓.๒ มีห น้ า ที'เกี'ย วกับ การเงิน การบัญ ชี และการพัส ดุ ข อง สสวท.
ควบคุ ม ดู แ ล พัฒ นาระบบและวิธีป ฏิบ ัติเกี'ย วกับ การเงิน การบัญ ชี และการพัส ดุ
ให้ถูกต้องและเหมาะสม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดําเนินงานด้านฐานะ
การเงิน และการพัส ดุ ตรวจสอบการเบิก จ่ า ยเงิน และพัส ดุ ให้ ถู ก ต้ อ งตามข้อ บังคับ
และระเบีย บ เก็บ รัก ษาเงิน พัส ดุ และเอกสารทางการเงิน การบัญ ชีและการพัสดุ ไว้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๒.๓.๓ มีห น้ า ที'ในการดําเนิ น งานให้เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ และระเบีย บ
เกีย' วกับการสรรหา การจัดทําสัญญาและแต่งตัง; การเลื'อนตําแหน่ ง การพัฒนาบุคลากร
การจั ด ทํ า บั ญ ชี เ งิ น เดื อ น การจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวัติ พ นั ก งาน การประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านเพื'อพิจารณาความดีความชอบประจําปี การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
สัญญา ตลอดจนงานด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและวินยั ของพนักงาน
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๒.๔ สํานักวิทยาศาสตร์
๒.๔.๑ มีห น้ าที'ในการจัด ทํา มาตรฐานหลัก สูต รและกระบวนการเรีย น
การสอน ส่งเสริมการวิจยั และพัฒ นาหลักสูตรท้องถิ'น สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานอื'น ทัง; ส่วนกลางและส่วนท้องถิ'น ในการวิจ ัย พัฒ นาหลัก สูต ร สื'อ อุ ป กรณ์
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลทัง; การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทัง; การพัฒ นาครูผู้สอน และบุ คลากรทางการศึก ษา
ให้มีศกั ยภาพตามมาตรฐานที'กําหนดในวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิ สกิ ส์ วิท ยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
๒.๔.๒ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทัง; ในและต่างประเทศ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเป็ นแหล่งข้อมูลและให้บริการทางวิชาการด้านการเรียนการสอน
วิช าเคมี ชีว วิท ยา ฟิ สิก ส์ วิท ยาศาสตร์ร ะดับ มัธ ยมศึก ษา และวิท ยาศาสตร์ร ะดับ
ประถมศึกษา
๒.๕ สํานักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
๒.๕.๑ มีห น้ าที'ในการจัด ทํา มาตรฐานหลัก สูต รและกระบวนการเรีย น
การสอน ส่งเสริมการวิจยั และพัฒ นาหลักสูตรท้องถิ'น สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานอื'น ทัง; ส่วนกลางและส่วนท้องถิ'น ในการวิจ ัย พัฒ นาหลัก สูต ร สื'อ อุ ป กรณ์
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลทัง; การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทัง; การพัฒนาครูผูส้ อน และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐานที'กําหนดในวิช าคณิ ต ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิ ตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา และวิชาคอมพิวเตอร์ทงั ; ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๒.๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทัง; ในและต่างประเทศ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เป็ นแหล่งข้อมูลและให้บริการทางวิชาการด้านการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และวิชาคอมพิวเตอร์
๒.๖ สํานักสนับสนุนวิชาการ
๒.๖.๑ มีห น้ าที'ในการส่งเสริม และดําเนิ น การวิจ ยั พัฒ นาและปรับ ปรุง
ต้น แบบอุ ป กรณ์ ป ฏิบ ัติก าร ต้น แบบสื'อโสตทัศนวัส ดุป ระกอบการเรีย นการสอนวิช า
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
๒.๖.๒ ให้ค วามร่ว มมือ กับ สํา นัก วิท ยาศาสตร์ สํานั ก คณิ ต ศาสตร์แ ละ
คอมพิวเตอร์และหน่ วยงานอื'น ในการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบคุณ ภาพ รวมทัง;
การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ครู อาจารย์ โรงเรีย น ตลอดจนหน่ ว ยงานอื'น ๆ ในการวิจ ัย
และพัฒ นาอุปกรณ์ ปฏิบตั ิการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และพัฒ นา
สือ' โสตทัศนวัสดุ
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๒.๖.๓ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทัง; ในและต่างประเทศทางด้าน
การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ปฏิบตั กิ าร และสื'อโสตทัศนวัสดุประกอบการเรียนการสอน
วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์แ ละคอมพิว เตอร์ ตลอดจนรวบรวมและเผยแพร่ ข้อ มู ล
ด้านต้นแบบอุปกรณ์ปฏิบตั กิ าร และสือ' โสตทัศนวัสดุ
๒.๖.๔ จัด ทํ างานศิล ป์ และรูป ภาพประกอบเอกสารวิช าการ ตลอดจน
จัดพิมพ์เอกสารหนังสือและสือ' สิง' พิมพ์
๒.๖.๕ มี ห น้ า ที' ริเ ริ'ม และดํ า เนิ น การพัฒ นาฐานข้อ มู ล ทางการศึก ษา
วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์แ ละคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่ านทางเครือ ข่ายอิน เทอร์เน็ ต
พัฒ นาห้อ งสมุ ด ของ สสวท. ให้เป็ นแหล่ งข้อมูล หลักทางด้านการศึก ษาวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์แ ละคอมพิว เตอร์ จัด ทํา และเผยแพร่ วารสารและเอกสารวิช าการอื'น ๆ
ของ สสวท.
๒.๖.๖ พัฒ นาและดู แ ลบํ า รุ ง รัก ษาฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์ แ วร์ข องระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูลเพื'อการบริหารจัดการเพื'อเพิ'ม
ประสิทธิภาพงานบริหารงานบริการและงานวิชาการ
๒.๖.๗ พัฒนาบุคลากรของ สสวท. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาวิชาการ
๒.๖.๘ ติด ตามความก้า วหน้ าทางวิช าการด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ทัง; ในและต่ า งประเทศ โดยเฉพาะส่ ว นที' จ ะนํ า มาใช้ ส นั บ สนุ น การเรีย นการสอน
ด้า นการศึก ษาวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์แ ละคอมพิว เตอร์ จัด ทํ า แผนและร่ ว มมือ
กับหน่ วยงานทัง; ภายในและภายนอก สสวท. เพื'อส่งเสริม และพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้
๒.๗ สํานักมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๗.๑ มีหน้าที'ส่งเสริมการวิจยั ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ และร่วมมือกับสํานักวิทยาศาสตร์ สํานักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
และหน่วยงานอื'นในการทําวิจยั ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ทัง; ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ส่งเสริมสนับสนุ นและร่วมมือกับหน่ วยงานอื'น
เพื'อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถทําวิจยั เพื'อพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ได้
๒.๗.๒ มีหน้าที'ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่ วยงานที'เกี'ย วข้องเพื'อพัฒ นา
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ให้ทดั เทียม
กับนานาชาติ ประเมินและรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา และเขตพืน; ทีก' ารศึกษาตามมาตรฐานทีก' าํ หนด
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๒.๗.๓ ติดตามความก้าวหน้าเกีย' วกับวิธกี ารวิจยั การสร้างเครื'องมือ และ
วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เพื'อเป็ นข้อมูลและเผยแพร่ให้แก่สาํ นักวิทยาศาสตร์ สํานักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
และหน่วยงานอื'น
๒.๗.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ วยงานและองค์กรที'เกี'ยวข้อง
ในการพัฒนาสถานศึกษาและเขตพืน; ทีก' ารศึกษาให้สามารถประเมินคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ ร่วมมือกับสํานัก
วิท ยาศาสตร์ สํานัก คณิ ต ศาสตร์แ ละคอมพิวเตอร์ และหน่ ว ยงานอื'น จัด ทํา เครื'องมือ
มาตรฐานในการประเมิน ผลการเรีย นของนั ก เรีย นในวิช าวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ รวมทัง; การประเมินมาตรฐานและคุณภาพของสื'อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
๒.๘ สํานักโครงการพิเศษ
๒.๘.๑ มีหน้าทีด' าํ เนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการส่งเสริมการผลิตครูวทิ ยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.)
๒.๘.๒ มีหน้ าที'ดําเนินการสรรหาและจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิ ก
วิช าการและการแข่ง ขัน อื'น ๆ ทางด้านวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์แ ละคอมพิวเตอร์
รวมทัง; ดําเนินการสรรหาส่งเสริมและบ่มเพาะนักเรียนทีม' แี ววเป็ นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
๒.๙ สํานักพัฒนาธุรกิจ
๒.๙.๑ มีหน้าทีศ' กึ ษา วิเคราะห์ วางแผนเพื'อพัฒนาธุรกิจตามนโยบายของ
สสวท. วางแผนและดํ า เนิ น การ เพื'อ พัฒ นากิจ กรรมบางกิจ กรรมของ สสวท. ไปสู่
กระบวนการพาณิชย์ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดําเนินงานด้านพัฒนา
ธุรกิจ กําหนดราคาเอกสารสิง' พิมพ์ สื'อการเรียนการสอน ตลอดจนงานบริการวิชาการ
และผลิตผลอื'น ๆ ที' สสวท. จัดทําขึน; ประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั บริการจาก สสวท.
ทัง; ในด้านราคา คุณภาพ หาแนวทางในการจัดจําหน่ายทรัพย์สนิ ทางวิชาการของ สสวท.
๒.๙.๒ มีห น้ า ที'บ ริห ารจัด การทรัพ ย์สิน และรายได้ ตลอดจนทรัพ ย์สิน
ทางปั ญ ญาของ สสวท. ให้เกิดประโยชน์ ทางธุรกิจสูงสุด ประสานงานเพื'อประเมิน ค่า
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทัง; ในส่วนผลงานวิชาการ และทรัพย์สนิ อื'นที'เกิดจากการค้นคว้า
ออกแบบและพัฒ นาโดยบุ ค ลากรของ สสวท. และดํ าเนิ น การจดทะเบีย นทรัพ ย์สิน
ทางปั ญญา ควบคุมดูแลให้คู่สญ
ั ญาปฏิบตั ติ ามเงื'อนไข ติดต่อและดําเนินการขอลิขสิทธิ t
ของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเพื'อการแปล ผลิตและจําหน่าย
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ข้อ ๓ สถานที'ติดต่ อเพื'อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนํ าในการติดต่อกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท'ีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนพัฒนาและบริการสารสนเทศ ชัน; ๓ อาคาร ๑๕ ปี สสวท. เลขที' ๙๒๔ ถนนสุขุมวิท
หลังท้องฟ้ าจําลองกรุงเทพ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทร. ๐ - ๒๓๙๒ - ๔๐๒๑ ต่อ ๓๓๐๔ - ๓๓๐๕ โทรสาร ๐ - ๒๓๘๑ – ๗๕๓๐
ประกาศ ณ วันที' ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
พิศาล สร้อยธุหรํ'า
ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการปฏิบตั งิ าน
พ.ศ. ๒๕๔๒๘
โดยที' เ ป็ นการสมควรปรับ ปรุ ง ข้ อ บั ง คับ ว่ า ด้ ว ยการจัด แบ่ ง ส่ ว นงานและ
การปฏิบตั งิ านของส่วนงานให้เหมาะสมยิง' ขึน;
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประชุมครัง; ที' ๓๐๔๘/๒๕๔๒ เมื'อวันที' ๒๕ สิงหาคม
๒๕๔๒ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี;
ข้อ ๑ ข้อ บังคับ นี; เรีย กว่า “ข้อ บังคับ สถาบัน ส่ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการปฏิบตั ิงาน พ.ศ. ๒๕๔๒” เรียกโดย
ย่อว่า “ข้อบังคับ สสวท. ๑/๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่วนั ที' ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน ตําแหน่งพนักงาน คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง หน้าทีค' วามรับผิดชอบ
และการกําหนดอัตราเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสังอื
' 'นใดในส่วนทีไ' ด้กาํ หนดไว้แล้วในข้อบังคับนี;
หรือซึง' ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี;ให้ใช้ขอ้ บังคับนี;แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี;
“สสวท.” หมายความว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“ผูอ้ ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้ ํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“พนั ก งาน” หมายความว่ า บุ ค คลที' สสวท. อนุ ม ัติให้ทํ า สัญ ญาปฏิบ ัติง าน
และแต่งตัง; เป็ นพนักงานปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
๘

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๙/ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
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ข้อ ๕ ให้จดั แบ่งส่วนงานของ สสวท. เป็ นดังนี;
๕.๑ สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
๕.๒ สํานักงานตรวจสอบภายใน
๕.๓ สํานักบริหาร
๕.๓.๑ ฝ่ ายบริหารทัวไป
'
๕.๓.๒ ฝ่ ายการคลัง
๕.๓.๓ ฝ่ ายบุคลากร
๕.๔ สํานักวิทยาศาสตร์
๕.๔.๑ สาขาเคมี
๕.๔.๒ สาขาชีววิทยา
๕.๔.๓ สาขาฟิ สกิ ส์
๕.๔.๔ สาขาวิทยาศาสตร์มธั ยมศึกษา
๕.๔.๕ สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
๕.๕ สํานักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
๕.๕.๑ สาขาคณิตศาสตร์มธั ยมศึกษา
๕.๕.๒ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
๕.๕.๓ สาขาคอมพิวเตอร์
๕.๖ สํานักสนับสนุนวิชาการ
๕.๖.๑ สาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
๕.๖.๒ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕.๖.๓ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๗ สํานักมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๗.๑ สาขาวิจยั
๕.๗.๒ สาขาประเมินมาตรฐาน
๕.๘ สํานักโครงการพิเศษ
๕.๘.๑ สาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส่งเสริมการผลิตครูวทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๕.๘.๒ สาขาโอลิมปิ กวิชาการและพัฒ นาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
๕.๙ สํานักพัฒนาธุรกิจ
๕.๙.๑ ฝ่ ายการตลาด
๕.๙.๒ ฝ่ ายจัดการทรัพย์สนิ
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ข้อ ๖ ผังการจัดแบ่งส่วนงาน และหน้ าที'ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน
เป็ นไปตามบัญชีทา้ ยข้อบังคับนี;
สําหรับส่วนงานทีอ' ยู่ภายใต้สาขา สํานักงาน และฝ่ าย ให้เป็ นอํานาจของผูอ้ าํ นวยการ
ทีจ' ะออกประกาศจัดแบ่งตามทีเ' ห็นสมควรแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ ๗ ให้ผู้อํานวยการรัก ษาการให้เป็ น ไปตามข้อ บังคับ นี; และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสังต่
' าง ๆ เพื'อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี;
ในกรณี ท'ีมีปั ญ หาเกี'ย วกับ การดํ าเนิ น งานตามข้อ บัง คับ นี; ให้ผู้อํา นวยการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข; าด คําวินิจฉัยของผูอ้ าํ นวยการให้ถอื เป็ นทีส' ดุ
ประกาศ ณ วันที' ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
สิปปนนท์ เกตุทตั
ประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที' เ ห็ น เป็ น การสมควรให้ อ อกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ เพื' อให้
การดําเนินการเกีย' วกับการพัสดุของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๑๕ (๑) (๓) และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติส ถาบัน ส่ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะกรรมการสถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ในการประชุ ม
ครัง; ที' ๔๓๔/๙/๒๕๕๓ เมื'อวันที' ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี;
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี; เรียกว่า “ข้อบังคับ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ๙ ให้ใช้ข้อ บัง คับ นี; ตัง; แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสังอื
' 'น ใดในส่วนที'ได้กําหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี;หรือซึง' ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี; ให้ใช้ขอ้ บังคับนี;แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี;
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“ผูอ้ ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้ ํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ข้อ ๕ ให้นําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ยกเว้นอํานาจในการสังซื
' อ; สังจ้
' าง
๙

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๔ ง/หน้า ๗๘/๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

๑๔๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๖ ให้ผูอ้ ํานวยการมีอํานาจสังซื
' อ; หรือสังจ้
' าง นอกจากวิธพี เิ ศษและวิธกี รณี
พิเศษในวงเงินไม่เกินครัง; ละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนการสังซื
' อ; หรือสังจ้
' างวิธพี เิ ศษหรือ
วิธกี รณีพเิ ศษในวงเงินไม่เกินครัง; ละ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีท'ีวงเงินสูงกว่าอํานาจการสังซื
' ;อหรือสังจ้
' างในวรรคแรก ให้ผู้อํานวยการ
เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๗ ให้ผู้อํานวยการรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี; ในกรณี ท'มี ปี ั ญหา
เกีย' วกับการดําเนินการตามข้อบังคับนี; ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข; าด
ประกาศ ณ วันที' ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ธัชชัย สุมติ ร
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๑๔๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที' ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ท'ี ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที'เป็ นการสมควรมีก ฎหมายว่ า ด้ว ยการส่ ง เสริม วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
พระราชบัญญัติน;ีมบี ทบัญญัตบิ างประการเกีย' วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ'งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข;ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี;
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ;ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น;ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั ;ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ;ี
“วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า วิชาชีพที'ต้องใช้ความรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” หมายความว่า วิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสาขานิวเคลียร์ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที' ๓๑ ก/หน้า ๔/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๑๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และการควบคุ ม มลพิษ สาขาการผลิต การควบคุ ม และการจัด การสารเคมีอ ัน ตราย
และสาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค
“ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม
“ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ” หมายความว่ า บุ ค คล
ซึง' ประกอบวิชาชีพทีต' อ้ งใช้ความรูแ้ ละทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” หมายความว่า บุคคล
ซึ'ง ได้ร ับ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีค วบคุ ม จาก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“พนักงานเจ้าหน้าที”' หมายความว่า บุคคลซึง' รัฐมนตรีแต่งตัง; ให้ปฏิบตั กิ ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ;ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๔ พระราชบัญ ญัติน;ี ไม่ ใช้บ ังคับ แก่ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท'ีเป็ นสมาชิก ขององค์ก รตามกฎหมายว่ า ด้ว ยวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอ'ืน และผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ'ึงปฏิบตั ิหน้ าที'
ตามสนธิส ญ
ั ญาหรือ ความตกลงระหว่ า งประเทศหรือ ระหว่ า งรัฐ บาลไทยกับ ทบวง
การชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
มาตรา ๕ ให้วชิ าชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รบั การส่งเสริม ครอบคลุม
กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี;
(๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
(๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
(๔) กลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใดอยู่ในกลุ่มวิชาใดตามวรรคหนึ'ง ให้เป็ นไป
ตามทีร' ฐั มนตรีประกาศกําหนด
๑๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๖ การกําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมเพิม' เติม
ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชบัญ ญัติน;ีและให้มีอํานาจแต่ งตัง; พนักงานเจ้าหน้ าที' กับออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน;ี รวมทัง; ประกาศเพื'อปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
กฎกระทรวงและประกาศนั ;น เมื' อ ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ ว
ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๘ ให้ มี ส ภาวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์
และอํานาจหน้าทีต' ามทีบ' ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ;ี
ให้สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นนิตบิ ุคคล
มาตรา ๙ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมวี ตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี;
(๑) ส่ งเสริม การพัฒ นาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีโ ดยการศึก ษา
การค้นคว้า การทดลอง การวิเคราะห์ และการวิจยั
(๒) ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ผู้พิก ารและผู้ด้ อ ยโอกาสเข้า เป็ นสมาชิก ของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๓) ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
(๔) ควบคุ ม ดู แ ลความประพ ฤติ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(๕) ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ความรู้ และสร้างจิตสํานึกทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ประชาชน
(๖) ให้ คํ า ปรึก ษาหรือ ข้อ เสนอแนะต่ อ รัฐ บาลเกี'ย วกับ นโยบายและปั ญ หา
ด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๑๐ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอี าํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) กระทํากิจการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามมาตรา ๙
๑๕๑
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(๒) กําหนดแผนการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็ นที'สนใจ
แก่ เยาวชนและประชาชนทัว' ไป เพื'อ เสริม สร้า งเจตคติ ท'ีดีต่ อ วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(๓) ออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
(๔) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๕) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกีย' วกับการกําหนดกลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามมาตรา ๕ และการเพิม' เติมสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ตามมาตรา ๖
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วย
(ก) การรับสมัครสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม
ทีเ' รียกเก็บจากสมาชิก
(ข) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของสมาชิก
(ค) การออกใบอนุ ญาต อายุใบอนุ ญาต การพักใช้ใบอนุ ญาต และการเพิกถอน
ใบอนุญาต
(ง) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓
(จ) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(ฉ) การอุทธรณ์คาํ สังของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
'
(ช) มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
(ซ) การฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฌ) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื'อนไขในการขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๓๙
(ญ) การประชุมของทีป' ระชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฎ) การเลือกตัง; การสรรหา และการแต่งตัง; บุคคลตามมาตรา ๒๗
(ฏ) กิจการอื'นใดตามทีก' าํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ;ี
ข้อบังคับนัน; ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเมื'อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
(๗) ดําเนินกิจการอื'นใดทีเ' ป็ นประโยชน์ต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๑๑ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจมีรายได้ ดังต่อไปนี;
(๑) ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(๓) เงินและทรัพย์สนิ ทีม' ผี อู้ ุทศิ ให้แก่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) ผลประโยชน์ จากการจัดการเงินและทรัพย์สนิ และการดําเนินกิจการของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๕๒
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(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สนิ ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) รายได้อ'นื ๆ
มาตรา ๑๒ ให้ ร ัฐ มนตรีดํ า รงตํ า แหน่ ง สภานายกพิ เศษแห่ ง สภาวิช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีอาํ นาจหน้าทีต' ามทีบ' ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ;ี
หมวด ๒
สมาชิก
มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสามประเภทดังนี;
(๑) สมาชิกสามัญ
(๒) สมาชิกวิสามัญ
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ t
มาตรา ๑๔ สมาชิกสามัญต้องเป็ นผู้ท'ีมีคุณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี;
(๑) มีอายุไม่ต'ํากว่ายีส' บิ ปี บริบรู ณ์ หรือตามหลักเกณฑ์ทค'ี ณะกรรมการกําหนด
(๒) มีสญ
ั ชาติไทย
(๓) มี ค วามรู้ใ นวิ ช าชี พ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยได้ ร ับ ปริญ ญา
ประกาศนี ยบัตร หรือ วุฒิบ ัต รเทีย บเท่ าปริญ ญาในสาขาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ทีส' ภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรบั รอง
(๔) ไม่เป็ นผูป้ ระพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะนํามาซึง' ความเสื'อมเสียเกียรติศกั ดิ t
แห่งวิชาชีพตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
(๕) ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที'สุดให้จําคุกในคดีท'เี ป็ นการประพฤติ
ผิด จรรยาบรรณอัน จะนํ า มาซึ'ง ความเสื'อมเสีย เกีย รติศ ัก ดิแt ห่ งวิช าชีพ ตามที'กํา หนด
ในข้อบังคับ
(๖) ไม่เป็ นผูม้ จี ติ ฟั น' เฟื อน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็ นโรคตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
สมาชิก วิส ามัญ ต้อ งเป็ น สมาคมที'มีวตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก ด้านวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีโดยตรงหรือเกี'ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
สมาชิก กิต ติม ศัก ดิตt ้ อ งเป็ นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ซึง' ทีป' ระชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตัง;
๑๕๓
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มาตรา ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสิน; สุดลงเมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก หรือมีการเลิกสมาคม
(๓) คณะกรรมการมีมติให้พ้น จากสมาชิกภาพ เนื' องจากขาดคุ ณ สมบัติและ
มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ สําหรับกรณีสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ
(๔) ทีป' ระชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมมี ติเพิกถอนการแต่งตัง;
ให้เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ t
(๕) ไม่ชําระค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง หรือค่าธรรมเนียม โดยไม่มเี หตุผล
อันสมควรตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
(๖) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมมี ติเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๗
มาตรา ๑๖ สิทธิและหน้าทีข' องสมาชิกมี ดังต่อไปนี;
(๑) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๓) ขอให้มกี ารจัดประชุมใหญ่ วสิ ามัญเพื'อพิจารณาเรื'องหนึ'งเรื'องใด อันเกี'ยวกับ
การปฏิบตั งิ านของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) ผดุงไว้ซ'งึ เกียรติศกั ดิแห่
t งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ;ี
(๕) ชําระค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
(๖) เลือก รับเลือกตัง; หรือรับแต่งตัง; เป็ นกรรมการ
สมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักดิให้
t มสี ทิ ธิและหน้าที'เช่นเดียวกับสมาชิก
สามัญ เว้นแต่สทิ ธิและหน้าทีต' าม (๒) (๓) และ (๖)
มาตรา ๑๗ ให้มกี ารประชุมสมาชิกเป็ นการประชุมใหญ่สามัญปี ละหนึ'งครัง;
การประชุมใหญ่คราวอื'นนอกจากตามวรรคหนึ'ง ให้เป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญตามทีจ' าํ เป็ น
สมาชิกสามัญอาจขอให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีก' ําหนดในข้อบังคับ ในการนี; ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั รับคําร้องขอ
มาตรา ๑๙ ในการประชุมใหญ่ สามัญและการประชุมใหญ่ วสิ ามัญ ถ้าสมาชิก
สามัญมาประชุมไม่ครบจํานวนสองร้อยคน และการประชุมใหญ่นนั ; ได้เรียกตามคําร้องขอ
๑๕๔
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ของสมาชิก ให้ ง ดประชุ ม แต่ ถ้ า เป็ นการประชุ ม ใหญ่ ท'ีส มาชิก มิไ ด้ ร้อ งขอ ให้ เลื'อ น
การประชุมนัน; ออกไปโดยให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียกประชุมใหญ่
อีก ครัง; ภายในสี'สิบ ห้ า วัน และการประชุ ม ใหญ่ ค รัง; หลัง นี; ไ ม่ จํา ต้ อ งมีส มาชิก สามัญ
มาประชุมครบจํานวนสองร้อยคน
ผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือประชุมใหญ่วสิ ามัญในฐานะเป็ นสมาชิก
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ให้เป็ นไปตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
มติของทีป' ระชุมให้ถอื เสียงข้างมากของสมาชิกทีม' าประชุม
สมาชิกรายหนึ'งมีเสียงหนึ'งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในทีป' ระชุมออกเสียงเพิม' ขึน; อีกเสียงหนึ'งเป็ นเสียงชีข; าด
ในการประชุ มใหญ่ สามัญ และการประชุม ใหญ่ วิสามัญ ให้น ายกสภาวิชาชีพ
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีเป็ นประธานในที'ป ระชุ ม ในกรณี ท'ีน ายกสภาวิช าชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อยู่ในที'ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที'ได้ ให้อุปนายก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นประธานในที'ประชุม ถ้านายกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อยู่
ในที'ป ระชุ ม หรือ ไม่ อ าจปฏิบ ัติห น้ า ที'ได้ ให้ส มาชิก ที'ม าประชุ ม เลือ กสมาชิก คนหนึ' ง
เป็ นประธานในทีป' ระชุม
มาตรา ๒๐ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี กิจการอันพึงกระทําได้แก่
(๑) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบนโยบายและแผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี
ของคณะกรรมการ
(๒) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลประจําปี ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๓) รับรองรายงานประจําปี แสดงผลงานของคณะกรรมการในปี ทล'ี ่วงมา
(๔) ตัง; ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
หมวด ๓
คณะกรรมการ
มาตรา ๒๑ ให้มคี ณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย
(๑) นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซง'ึ สมาชิกเลือกตัง; จากสมาชิก
สามัญเป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึง' สมาชิกเลือกตัง; จากสมาชิกสามัญ จํานวนสิบสองคนและต้องมี
ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมอย่างน้อยหนึ'งในสาม
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(๓) กรรมการโดยตําแหน่ ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และผูแ้ ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง'ึ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง; โดยคําแนะนําของกรรมการ
ตาม (๑) (๒) และ (๓) จากบุคคลที'มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ทางด้าน
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาํ นวนสีค' น
มาตรา ๒๒ เมื'อมีนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรรมการ
ตามมาตรา ๒๑ แล้ว ให้สภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวัน และให้ถอื ว่าวันประชุมดังกล่าว
เป็ นวันเริม' วาระของการอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
มาตรา ๒๓ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกกรรมการ
ตามมาตรา ๒๑ (๒) เพื'อดํารงตําแหน่งอุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขาธิการ และเหรัญญิก ทัง; นี; โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเกินกว่ากึ'งหนึ'ง
ของกรรมการทัง; หมด
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอี ํานาจให้อุปนายกสภาวิชาชีพ
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เลขาธิก าร และเหรัญ ญิ ก พ้ น จากตํ า แหน่ ง ได้ ทัง; นี;
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเกินกว่ากึง' หนึ'งของกรรมการทัง; หมด
มาตรา ๒๔ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรรมการตาม
มาตรา ๒๑ (๒) ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี;
(๑) เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
(๒) ไม่เคยถูกสังพั
' กใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
มาตรา ๒๕ นายกสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ละกรรมการ
ตามมาตรา ๒๑ (๒) และ (๔) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รบั เลือกตัง;
หรือแต่งตัง; ใหม่ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ให้ น ายกสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ละกรรมการที'พ้ น จาก
ตําแหน่งตามวาระปฏิบตั หิ น้าทีไ' ปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตัง; หรือแต่งตัง; ใหม่
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นอกจากพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ นายกสภาวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี และกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) พ้นจากตําแหน่งเมื'อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสิน; สุดลงตามมาตรา ๑๕
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔
(๕) รัฐมนตรีให้พน้ จากตําแหน่งตามมาตรา ๖๒
(๖) สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีมีม ติให้อ อกด้ว ยคะแนนเสีย ง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทีม' าประชุม เพราะบกพร่องต่อหน้าที' มีความประพฤติ
เสือ' มเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส' ดุ ให้จาํ คุก
นอกจากการพ้น จากตํ าแหน่ งตามวาระ ให้นํ าเหตุ แ ห่ งการพ้นจากตํ าแหน่ ง
ตาม (๑) (๒) (๕) (๖) และ (๗) มาใช้บงั คับแก่กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) ด้วย
มาตรา ๒๖ เมื'อนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรรมการ
ตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือ (๔) พ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกตัง; นายก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเลือกตัง; กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือ
แต่ ง ตัง; กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) แล้ ว แต่ ก รณี ภายในสามสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที'
พ้ น จากตํ า แหน่ ง แต่ ถ้ า วาระของผู้ นั น; เหลือ อยู่ ไ ม่ ถึ ง เก้า สิบ วัน จะให้ มีก ารเลือ กตัง;
หรือ แต่ งตัง; ผู้ดํารงตํ าแหน่ งแทนหรือ ไม่ ก็ได้ ทัง; นี; ให้ผู้ซ'ึงได้รบั เลือกตัง; หรือ แต่ งตัง;
ให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ' หลืออยู่ของผูซ้ ง'ึ ตนแทน
ในกรณีทต'ี ําแหน่ งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือกรรมการ
ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ'งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีห รือ กรรมการแทนตํ า แหน่ ง ที'ว่ า ง ให้ ส ภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม' อี ยู่
มาตรา ๒๗ การเลือ กตัง; นายกสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
และกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) การสรรหากรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) การแต่งตัง;
อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการ และเหรัญญิกตามมาตรา ๒๓
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
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มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) บริห ารและดําเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และอํานาจหน้ าที'ของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(๓) สอดส่องดูแลการดําเนินงานของสมาชิกเฉพาะส่วนที'เกี'ยวข้องกับกิจการ
ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุ คคล การเงิน การบัญชี การดําเนินงาน
ของสํานัก งานสภาวิชาชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และการใด ๆ ตามที'กําหนด
ให้เป็ นอํานาจหน้าทีข' องคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
(๕) วินิ จ ฉั ย ชี;ข าดอุ ท ธรณ์ คํ า วินิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการจรรยาบรรณตาม
มาตรา ๕๕
มาตรา ๒๙ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุปนายกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการ และเหรัญญิกมีอาํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอี าํ นาจหน้าที'
(ก) เป็ นผูแ้ ทนสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการทีเ' กีย' วกับ
บุคคลภายนอก
(ข) เป็ นประธานในทีป' ระชุมคณะกรรมการ
(ค) ดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็ นไปตาม
มติของคณะกรรมการและทีป' ระชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) อุ ป นายกสภาวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ นผู้ ช่ ว ยนายก
สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีในกิจ การอัน อยู่ในอํ า นาจหน้ า ที'ข องนายก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามทีน' ายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มอบหมายและเป็ นผูท้ ําการแทนนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื'อนายก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ' ด้
(๓) เลขาธิการมีอาํ นาจหน้าที'
(ก) กํากับการปฏิบตั งิ านของสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข) เป็ นเลขานุ การในทีป' ระชุมคณะกรรมการและทีป' ระชุมใหญ่สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ค) ดําเนินการตามทีน' ายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย
(๔) เหรัญ ญิ ก มีอํ า นาจหน้ า ที' ค วบคุ ม ดู แ ล รับ ผิด ชอบการบัญ ชี การเงิน
และการงบประมาณของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นายกสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอ าจมอบหมายให้ อุ ป นายก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ เลขาธิการ หรือเจ้าหน้าที'ของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทําการอย่างหนึ'งอย่างใดแทนได้ตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
หมวด ๔
การดําเนินการของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง' หนึ'งของจํานวนกรรมการทัง; หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้น ายกสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีเป็ น ประธานในที'ป ระชุ ม
ในกรณีทน'ี ายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ' ด้
ให้อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นประธานในที'ประชุม ถ้านายก
สภาวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละอุ ป นายกสภาวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที'ได้ให้กรรมการทีม' าประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ'งเป็ นประธานในทีป' ระชุม
มติ ข องที'ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสีย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ' ง มีเสีย งหนึ' ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที'ประชุมออกเสียงเพิม' ขึน; อีกเสียงหนึ'ง
เป็ นเสียงชีข; าด
มาตรา ๓๑ สภานายกพิเศษแห่ งสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
จะเข้าร่วมการประชุ มและชี;แจงแสดงความเห็นในที'ป ระชุม คณะกรรมการ หรือจะส่ง
ความเห็นเป็ นหนังสือไปยังสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื'องใด ๆ ก็ได้
มาตรา ๓๒ ในการดํา เนิ น การของคณะกรรมการ ให้ค ณะกรรมการจัด ทํ า
แผนการดําเนินงานประจําปี ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๙ และต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของสาธารณชนประกอบด้วย เสนอต่อที'ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเมื'อทีป' ระชุมเห็นชอบแล้วจึงจะดําเนินงานได้
ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี แสดงผลงานของคณะกรรมการในปี
ทีล' ่วงมา คําชีแ; จงเกีย' วกับนโยบาย พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีรายได้และรายจ่ายประจําปี
ซึ'งมีผู้สอบบัญชีรบั รอง เสนอต่อที'ประชุมใหญ่ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื'อพิจารณาอนุมตั ภิ ายในหนึ'งร้อยยีส' บิ วันนับแต่วนั สิน; ปี ปฏิทนิ และให้สง่ สําเนาเอกสาร
ดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีท' ป'ี ระชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรบั รองแล้ว
๑๕๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๓๓ คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั ง; คณะอนุ ก รรมการเพื' อ พิ จ ารณา
หรือดําเนินการในเรื'องใดตามทีค' ณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็ นไปตามระเบียบทีค' ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๔ ให้มสี ํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําหน้าที'
ธุรการต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๓๕ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตัง; หัวหน้ า
สํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมติของคณะกรรมการจากบุคคล
ซึง' มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามระเบียบทีค' ณะกรรมการกําหนด
การดํารงตํ าแหน่ ง การพ้น จากตํ าแหน่ ง การกําหนดค่าจ้าง และเงื'อ นไขอื'น
ในการทํางานของหัวหน้าสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็ นไป
ตามระเบียบทีค' ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๖ หัวหน้าสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอี ํานาจหน้าที'
ดังต่อไปนี;
(๑) ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการทัวไปของสภาวิ
'
ชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) บังคับบัญชาเจ้าหน้าทีใ' นสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขึน; ตรงต่อเลขาธิการ
(๓) ดูแลรัก ษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ได้รบั อนุ ญ าต และทะเบีย นอื'น ๆ
ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื'นใดตามทีค' ณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย
หมวด ๕
การกําหนดข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๓๗ ร่างข้อบังคับจะเสนอได้กแ็ ต่โดยคณะกรรมการหรือสมาชิกสามัญ
การเสนอร่ า งข้อ บัง คับ ของสมาชิก จะกระทํ า ได้เมื'อ มีส มาชิก สามัญ จํา นวน
ไม่น้อยกว่าสองร้อยคนรับรอง
ให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารประชุมใหญ่ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื'อพิจารณาร่างข้อบังคับที'มีการเสนอตามความเหมาะสมแก่กรณี การพิจ ารณาร่าง
ข้อบังคับจะเสนอเป็ นวาระจรไม่ได้แต่ตอ้ งกําหนดเป็ นวาระในหนังสือนัดประชุมให้ชดั เจน
และแนบร่างข้อบังคับทีเ' สนอไปพร้อมกันด้วย
๑๖๐
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มาตรา ๓๘ เมื'อที'ประชุมใหญ่ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีม ติ
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง' หนึ'งของสมาชิกทีม' าประชุม
ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอร่างข้อบังคับต่อสภานายกพิเศษ
แห่ ง สภาวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โ ดยไม่ ช ัก ช้ า สภานายกพิ เศษแห่ ง
สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอ าจยับ ยัง; ร่า งข้อ บัง คับ นัน; ได้ แต่ ต้อ งแสดง
เหตุผลโดยแจ้งชัด ในกรณีท'มี ไิ ด้ยบั ยัง; ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที'ได้รบั ร่างข้อบังคับ
ที'น ายกสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีเสนอ ให้ถือ ว่ าสภานายกพิเศษแห่ ง
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนัน;
ถ้ า สภานายกพิ เ ศษแห่ ง สภาวิช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ย ับ ยั ง;
ร่างข้อบังคับใดให้ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอกี ครัง; หนึ'งภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีไ' ด้รบั การยับยัง; ในการประชุมครัง; หลังนี;ถา้ มีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํา นวนสมาชิก ที'ม าประชุ ม ครัง; ก่ อ น ให้ถือ ว่ า ร่า งข้อ บัง คับ นั น; ได้ร ับ
ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว
หมวด ๖
การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๓๙ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ละผู้ป ระกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมอาจได้รบั สิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี;
(๑) เข้าศึกษาอบรมเกี'ยวกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'สี ภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดั ขึน;
(๒) ได้รบั ทุ นการศึก ษา การค้นคว้า การทดลอง การวิเคราะห์ และการวิจ ยั
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๓) ได้ร ับ การส่ง เสริม ให้เข้าร่ ว มประชุ ม และการสมัค รเป็ น สมาชิก องค์ก าร
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ
(๔) สิทธิประโยชน์อ'นื ตามทีค' ณะกรรมการกําหนด
การขอรับ สิท ธิป ระโยชน์ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื'อ นไข
ทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
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มาตรา ๔๐ เพื' อ เป็ นการส่ ง เสริม การประกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีให้สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดั ให้ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมเข้าศึกษาอบรม
เกีย' วกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเข้าศึก ษาอบรม สถาบัน ที'จดั การศึก ษาอบรม หลัก สูต ร ค่ าใช้จ่ าย และ
การออกหนังสือรับรองว่าเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาอบรม ให้เป็ นไปตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
หมวด ๗
การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
หรือ กระทํ า ด้ ว ยวิธี ใ ด ๆ ที' แ สดงให้ ผู้ อ'ืน เข้ า ใจว่ า ตนมี สิท ธิ ท'ี จ ะประกอบวิช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมโดยมิได้รบั ใบอนุ ญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เว้นแต่เป็ นการกระทําในอํานาจหน้าทีใ' นฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข' องรัฐ
มาตรา ๔๒ การออกใบอนุ ญ าต อายุ ใบอนุ ญ าต การพักใช้ใบอนุ ญ าต และ
การเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
มาตรา ๔๓ ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ าตต้ อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีล ัก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
ผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของสภาวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และถ้าขาดจากสมาชิกภาพเมื'อใดให้ใบอนุญาตของผูน้ นั ; สิน; สุดลง
มาตรา ๔๔ ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมให้เข้ารับ
การฝึ กอบรมการปฏิบตั งิ านเกีย' วกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมเพิม' เติม
ตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
มาตรา ๔๕ ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
มาตรา ๔๖ ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมและบุคคล
ซึง' ได้รบั ความเสียหาย มีสทิ ธิกล่าวหาผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ซึ'ง ประพฤติผิด จรรยาบรรณแห่ ง วิช าชีพ โดยแจ้ง เรื'อ งต่ อ สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑๖๒
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สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ'งสิน; สุดลงเมื'อพ้นหนึ'งปี นับ แต่ วนั ที'ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมผู้กล่าวหาหรือผู้ได้รบั ความเสียหายรู้เรื'อง
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพดังกล่าวและรูต้ วั ผู้ประพฤติผดิ แต่ต้องไม่เกิน
สามปี นบั แต่วนั ทีม' กี ารประพฤติผดิ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การถอนเรื'องกล่าวหาที'ได้ย'ืน ไว้แล้วนัน; ไม่ เป็ นเหตุ ให้ระงับ การดําเนิน การ
ตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
มาตรา ๔๗ เมื'อสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รบั เรื'องกล่าวหา
ตามมาตรา ๔๖ แล้ว ให้เลขาธิการเสนอเรื'องดังกล่ าวต่ อคณะกรรมการจรรยาบรรณ
โดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๔๘ ให้มคี ณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยประธานกรรมการ
จรรยาบรรณและกรรมการจรรยาบรรณจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน
ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั ง; ประธานกรรมการจรรยาบรรณและกรรมการ
จรรยาบรรณตามมติข องที'ป ระชุ ม ใหญ่ ส ภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีจาก
สมาชิกสามัญ และต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
มาตรา ๔๙ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํ า นาจหน้ า ที'พิจ ารณาวินิ จ ฉั ย
กรณีท'มี กี ารกล่าวหาว่าผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิธพี จิ ารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ทีค' ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแต่ ง ตั ง; คณะอนุ กรรมการ
จรรยาบรรณเพื'อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารในเรื'องใดแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได้
การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณ
ให้นําความในมาตรา ๓๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ การดํารงตํ าแหน่ งและการพ้นจากตํ าแหน่ งของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณให้นําความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที' ข องคณะกรรมการจรรยาบรรณ และ
คณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณ ให้กรรมการจรรยาบรรณและอนุ กรรมการจรรยาบรรณ
มีอาํ นาจออกคําสังเป็
' นหนังสือให้บุคคลซึง' เกีย' วข้องมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ
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เพื'อประโยชน์แก่การพิจารณา แต่ถ้าเป็ นการมีคําสังต่
' อบุคคลซึ'งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่ง
สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีห รือ ผู้ซ'ึง สภานายกพิเศษแห่ งสภาวิช าชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย
ในการปฏิบ ัติห น้ า ที'ต ามพระราชบัญ ญั ติ น;ี ให้ ก รรมการจรรยาบรรณหรือ
อนุกรรมการจรรยาบรรณเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๓ ให้ประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทัง;
ส่งสําเนาเรื'องทีก' ล่าวหาให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมซึง' ถูกกล่าวหา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริม' พิจารณา
ผู้ถู ก กล่ าวหามีสิท ธิทํ าคํ า ชี;แ จงหรือ นํ าหลัก ฐานใด ๆ ส่ง ให้ค ณะกรรมการ
จรรยาบรรณหรือคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณซึ'งทําหน้าที'สอบสวนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั ทีไ' ด้รบั แจ้งจากประธานกรรมการจรรยาบรรณ หรือภายในเวลาทีค' ณะกรรมการ
จรรยาบรรณกําหนด
มาตรา ๕๔ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจวินิจฉัยชี;ขาดอย่างใดอย่างหนึ'ง
ดังต่อไปนี;
(๑) ยกข้ อ กล่ า วหา ในกรณี ท'ี วินิ จ ฉั ย ว่ า ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุมมิได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา
(๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ'งดังต่อไปนี; ในกรณีท'วี นิ ิจฉัยว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมได้กระทําผิดจริงตามข้อกล่าวหา
(ก) ว่ากล่าวตักเตือน
(ข) ภาคทัณฑ์
(ค) พักใช้ใบอนุญาตมีกาํ หนดเวลาตามทีเ' ห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี
(ง) เพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๕๕ ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมซึง' คณะกรรมการ
จรรยาบรรณวินิจฉัยชีข; าดตามมาตรา ๕๔ (๒) อาจอุทธรณ์คําวินิจฉัยชีข; าดต่อคณะกรรมการ
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั แจ้งคําวินิจฉัย
การอุทธรณ์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก' าํ หนดในข้อบังคับ
คําวินิ จฉัยชี;ขาดของคณะกรรมการให้ทําเป็ น คําสังสภาวิ
'
ชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชีข; าดและให้ถอื เป็ นทีส' ดุ
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มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุ ม
ซึ'งอยู่ในระหว่างถู กพักใช้ใบอนุ ญ าตผู้ใดกระทําด้วยวิธีใด ๆ ที'แสดงให้ผู้อ'ืนเข้าใจว่า
ตนมีสทิ ธิทจ'ี ะประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมนับแต่วนั ทีท' ราบคําสัง'
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พกั ใช้ใบอนุญาต
มาตรา ๕๗ ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมซึง' อยู่ในระหว่าง
ถูกสังพั
' กใช้ใบอนุ ญาตผูใ้ ดกระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการมีมติเพิกถอน
ใบอนุญาตของผูน้ นั ; นับแต่วนั ทีศ' าลมีคาํ พิพากษาถึงทีส' ดุ
มาตรา ๕๘ ผู้ประกอบวิชาชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุ มซึ'งถูกสัง'
เพิกถอนใบอนุ ญาตจะยื'นขอรับใบอนุ ญาตอีกไม่ ได้จนกว่ าจะพ้นห้าปี นั บแต่ ว ันที'ถู กสัง'
เพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๘
การกํากับดูแล
มาตรา ๕๙ ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) กํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
และการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
(๒) สังให้
' พนักงานเจ้าหน้าที'สอบสวนข้อเท็จจริงเกี'ยวกับการดําเนินงานของ
สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และการประกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีควบคุม
(๓) สังเป็
' นหนังสือให้กรรมการชีแ; จงข้อเท็จจริงเกีย' วกับกิจการของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะให้ส่งเอกสารเกี'ยวกับการดําเนินงานหรือรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการก็ได้
(๔) สังเป็
' นหนังสือให้สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระงับหรือแก้ไข
การกระทําใด ๆ ทีป' รากฏว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กฎหมาย หรือข้อบังคับ
มาตรา ๖๐ เพื'อปฏิบตั กิ ารตามคําสังของรั
'
ฐมนตรีตามมาตรา ๕๙ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีม' อี ํานาจออกคําสังเป็
' นหนังสือให้บุคคลซึง' เกีย' วข้องมาให้ถอ้ ยคําหรือส่งเอกสาร
หรือวัตถุ ใด ๆ เพื'อ ประโยชน์ แก่ ก ารพิจ ารณา และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบเอกสาร
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หรือ หลัก ฐานในสํา นั ก งานสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีห รือ ในสถานที'
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมได้ในระหว่างเวลาทําการ หรือให้บุคคล
ซึ'ง เกี'ย วข้อ งชี;แ จงแก่ พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที'ต ามที'ร้อ งขอ ทัง; นี; ให้พ นัก งานเจ้า หน้ า ที'
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้าที'ตามวรรคหนึ'ง ให้บุคคลซึ'งเกี'ยวข้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๑ ในการปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้ าที' ให้แสดงบัตรประจําตัว
ต่อบุคคลทีเ' กีย' วข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที' ให้เป็ นไปตามแบบทีร' ฐั มนตรีกาํ หนด
มาตรา ๖๒ เมื'อปรากฏว่าสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ปฏิบตั ิตาม
คําสังของรั
'
ฐมนตรีตามมาตรา ๕๙ หรือมีพฤติการณ์ แสดงให้เห็นว่านายกสภาวิชาชีพ
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีห รือ กรรมการผู้ ใ ดกระทํ า การอัน ผิด วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือกระทําการอันเป็ นการเสือ' มเสียอย่างร้ายแรง
แก่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้รฐั มนตรีโดยอนุ มตั คิ ณะรัฐมนตรีมอี ํานาจ
สังให้
' นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกรรมการผูน้ นั ; พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีทร'ี ฐั มนตรีจะมีคําสังตามวรรคหนึ
'
'ง ให้รฐั มนตรีแต่งตัง; ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วบคุ ม จํ า นวนห้ า คนเป็ นคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนต้องรีบทําการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอสํานวนการ
สอบสวนพร้อมทัง; ความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื'อพิจารณาสังการ
'
คําสังของรั
'
ฐมนตรีให้ถอื เป็ นทีส' ดุ
มาตรา ๖๓ ในกรณี ท'ีรฐั มนตรีมีคําสังตามมาตรา
'
๖๒ ให้ก รรมการพ้น จาก
ตํ า แหน่ ง ให้รฐั มนตรีแ ต่ ง ตัง; ผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีค วบคุ ม
เป็ นกรรมการชัวคราวแทนกรรมการที
'
'พ้นจากตําแหน่ งในวันเดียวกันกับวันที'รฐั มนตรี
มีคาํ สังให้
' กรรมการพ้นจากตําแหน่ง
ให้กรรมการชัวคราวตามวรรคหนึ
'
'งมีอํานาจหน้าทีป' ฏิบตั กิ ารเพียงเท่าทีจ' ําเป็ น
และดําเนินการให้มกี ารเลือกตัง; และแต่งตัง; กรรมการใหม่ ตามมาตรา ๒๑ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีร' ฐั มนตรีมคี าํ สังแต่
' งตัง; กรรมการชัวคราว
'
เมื'อกรรมการใหม่ เข้ารับหน้ าที'แล้ว ให้กรรมการชัวคราวซึ
'
'งรัฐมนตรีแต่ งตัง;
พ้นจากตําแหน่ง
๑๖๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื'นบาท หรือทัง; จําทัง; ปรับ
มาตรา ๖๕ ผู้ ใดไม่ ป ฏิบ ัติ ต ามคํ า สัง' ของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
คณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๕๒ หรือพนักงานเจ้าหน้ าที'ตามมาตรา ๖๐
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ'งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ'งพันบาท หรือทัง; จําทัง; ปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ' ระราชบัญญัตนิ ;ีใช้บงั คับ ให้รฐั มนตรี
แต่ งตัง; คณะกรรมการคณะหนึ'งเป็ นคณะกรรมการก่อตัง; ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิก ารคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน เลขาธิ การคณะกรรมการวิจ ัยแห่ งชาติ
ผู้แทนสภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย ประธานที'ประชุม คณบดีวิทยาศาสตร์แ ห่ ง
ประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนเป็ นกรรมการ และผู้อํานวยการ
สํานักนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สํานักงานปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๖๗ ให้คณะกรรมการก่อตัง; ตามมาตรา ๖๖ มีอาํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) ออกระเบียบชัวคราวว่
'
าด้วยการรับสมัครสมาชิกและค่าลงทะเบียนสมาชิก
และดําเนินการรับสมัครสมาชิกภายในหนึ'งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีไ' ด้รบั แต่งตัง;
(๒) จัดทําระเบียบชัวคราวว่
'
าด้วยการเลือกตัง; การสรรหา และการแต่งตัง; บุคคล
ตามมาตรา ๒๗
(๓) จัด ให้ มี ก ารประชุ ม สมาชิ ก ภายในเก้ า สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที' ค รบกํ า หนด
ระยะเวลาหนึ'งร้อยแปดสิบวันตาม (๑) เพื'ออนุมตั ริ ะเบียบชัวคราวตาม
'
(๒)
(๔) เลือกตัง; นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรา ๒๑ (๑)
กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) และสรรหากรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) ภายในหกสิบวัน
นับแต่วนั ทีท' ป'ี ระชุมสมาชิกอนุมตั ริ ะเบียบชัวคราวตาม
'
(๓)
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื'นเท่าทีจ' าํ เป็ นเพื'อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ;ี
ให้คณะกรรมการก่อตัง; พ้นจากหน้าที' เมื'อได้มาซึง' กรรมการตาม (๔) ครบถ้วนแล้ว
๑๖๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๖๘ ในวาระเริม' แรก มิให้นํามาตรา ๒๔ (๑) และ (๓) มาใช้บงั คับกับ
การเลือกตัง; นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒)
มาตรา ๖๙ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมอยู่ในวันที'
พระราชบัญ ญัติน;ี ใช้บ ังคับ ดําเนิ นการขอรับ ใบอนุ ญ าตจากสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภ ายในหนึ' ง ปี นั บ แต่ ว ั น ที' มี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการออกใบอนุ ญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
มิให้นํามาตรา ๔๑ มาใช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๑๖๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาต
ฉบับละ
๕,๐๐๐
บาท
(๒) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๕๐๐
บาท
(๓) การต่ออายุใบอนุญาตครัง; ละเท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต

๑๖๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี; คือ เนื' อ งจากปั จ จุ บ ัน
ความเจริญก้าวหน้ าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
ซึง' ส่งผลให้วชิ าชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฒ
ั นาและขยายสาขาเพิม' ขึน; เป็ นจํานวนมาก
แต่กฎหมายที'เกี'ยวข้องกับการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'มี ใี ช้บงั คับ
อยู่ ในปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีท'ีเกิด ขึ;น ใหม่
สมควรจัดตัง; สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขน;ึ เพื'อทําหน้าทีส' ง่ เสริมและควบคุม
การประกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และเพื'อ ประโยชน์ ในการคุ้ม ครอง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ;ี

๑๗๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๙๒
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ' ง แห่ งพระราชบัญ ญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี;
ให้กาํ หนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี;
(๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขานิวเคลียร์
(๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ
(ก) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์
๑) ผูช้ าํ นาญการ
๒) ผูเ้ ชีย' วชาญเฉพาะด้าน
(ข) สาขาการควบคุมมลพิษ
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการ
สารเคมีอนั ตราย
(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรียแ์ ละ
การใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค
๒ ราชกิจจานุ เบกษา

ฉบับละ ๑,๐๐๐

บาท

ฉบับละ ๓,๐๐๐
ฉบับละ ๑,๐๐๐
ฉบับละ ๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

ฉบับละ ๑,๐๐๐

บาท

ฉบับละ ๓,๐๐๐

บาท

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

๑๗๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๕) ใบแทนใบอนุญาต
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต

ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ครัง; ละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที' ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี; คือ โดยทีม' าตรา ๗ วรรคหนึ'ง
แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัตใิ ห้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ ดังนัน; เพื'อให้สามารถเก็บค่าธรรมเนียม
สําหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ได้ จึงจําเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี;

๑๗๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื'อง การกําหนดกลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๕๘๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี;
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื'อง การกําหนด
กลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ให้วชิ าชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'ีได้รบั การส่งเสริม ครอบคลุม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ดังต่อไปนี;
(๑) สาขาคณิตศาสตร์
(๒) สาขาเคมี
(๓) สาขาชีววิทยา
(๔) สาขาฟิ สกิ ส์
(๕) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
(๖) สาขาระบบโลกศาสตร์
(๗) สาขาวิทยาศาสตร์สงิ' แวดล้อม
(๘) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(๙) สาขาพฤกษศาสตร์
(๑๐) สาขาสัตววิทยา
(๑๑) สาขาพันธุศาสตร์
(๑๒) สาขาดาราศาสตร์
(๑๓) สาขาสถิตศิ าสตร์
(๑๔) สาขาชีวเคมี
(๑๕) สาขาจุลชีววิทยา
(๑๖) สาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล
(๑๗) สาขาธรณีวทิ ยา
(๑๘) สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
๓ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง/หน้า ๑๙/๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๗๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๑๙) สาขาวาริชศาสตร์
(๒๐) สาขาอื'นทีเ' กีย' วข้อง
ข้อ ๓ ให้วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'ไี ด้รบั การส่งเสริมครอบคลุม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ดังต่อไปนี;
(๑) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(๓) สาขาชีวเคมีทางการแพทย์
(๔) สาขานิตวิ ทิ ยาศาสตร์
(๕) สาขาปรสิตวิทยา
(๖) สาขาวิทยาภูมคิ ุม้ กัน
(๗) สาขาสรีรวิทยา
(๘) สาขาพิษวิทยา
(๙) สาขากายวิภาคศาสตร์
(๑๐) สาขาพยาธิวทิ ยา
(๑๑) สาขารังสีวทิ ยา
(๑๒) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
(๑๓) สาขาการระบาดวิทยา
(๑๔) สาขาโภชนศาสตร์
(๑๕) สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
(๑๖) สาขาอื'นทีเ' กีย' วข้อง
ข้อ ๔ ให้วชิ าชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'ไี ด้รบั การส่งเสริม ครอบคลุม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ดังต่อไปนี;
(๑) สาขาเกษตรศาสตร์
(๒) สาขาปฐพีวทิ ยา
(๓) สาขาพืชศาสตร์
(๔) สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง' แวดล้อม
(๕) สาขากีฏวิทยาทางการเกษตร
(๖) สาขาสัตวบาลและสัตวศาสตร์
(๗) สาขาประมง
(๘) สาขาวนศาสตร์
๑๗๕
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(๙) สาขาโรคพืชวิทยา
(๑๐) สาขาอื'นทีเ' กีย' วข้อง
ข้อ ๕ ให้วิชาชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'ไี ด้รบั การส่งเสริมครอบคลุม
กลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี;
(๑) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
(๒) สาขาอุตสาหกรรมเคมี
(๓) สาขาอิเล็กทรอนิกส์
(๔) สาขาภูมสิ ารสนเทศ
(๕) สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ
(๖) สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
(๗) สาขาเทคโนโลยีสงิ' แวดล้อม
(๘) สาขาเทคโนโลยีการสือ' สาร
(๙) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๐) สาขาเทคโนโลยีวสั ดุ
(๑๑) สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
(๑๒) สาขาเทคโนโลยีการจัดการ
(๑๓) สาขานาโนเทคโนโลยี
(๑๔) สาขาเทคโนโลยีอุณหภาพ
(๑๕) สาขาเทคโนโลยีสงิ' แวดล้อมสรรค์สร้าง
(๑๖) สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
(๑๗) สาขาอื'นทีเ' กีย' วข้อง
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการตามประกาศนี;
ในกรณีทม'ี ปี ั ญหาเกีย' วกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนี; ให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข; าด
ในกรณี ท'ีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถวินิจฉัยชี;ขาด
ปั ญหาได้ ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นผู้วนิ ิจฉัยชีข; าด
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถอื ว่าเป็ นทีส' ดุ
ประกาศ ณ วันที' ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (จ) แห่ งพระราชบัญ ญัติส่ งเสริม
วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็ น กฎหมายที'มีบ ทบัญ ญั ติ
บางประการเกี'ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ'งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญ ญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมาย สภาวิช าชีพ
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิช าชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี;
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี;เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒๔ ข้อบังคับนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี;
“จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ ” หมายความว่า หลักความประพฤติอนั เหมาะสม
แสดงถึงคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการประกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
และวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ซึง' ประกอบด้วยความสํานึกในการประกอบ
วิช าชี พ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และความประพฤติ ใ นการประกอบวิช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“วิช าชีพ ” หมายความว่ า วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และวิช าชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
“วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า วิชาชีพที'ต้องใช้ความรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“วิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วบคุ ม ” หมายความว่ า วิ ช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานิวเคลียร์ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อม
ด้านวิท ยาศาสตร์และการควบคุ ม มลพิษ สาขาการผลิต การควบคุ ม และการจัด การ
๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน้า ๖๑/๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
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สารเคมีอนั ตราย และสาขาการเพาะเลี;ยงจุลนิ ทรีย์และการใช้จุลนิ ทรีย์ท'กี ่อให้เกิดโรค
และสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมอื'น ๆ ทีก' าํ หนดเพิม' เติมต่อไป
“ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ” หมายความว่ า บุ ค คลซึ'งประกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและบุคคลซึง' ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
“ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ” หมายความว่ า บุ ค คล
ซึง' ประกอบวิชาชีพทีต' อ้ งใช้ความรูแ้ ละทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” หมายความว่า บุคคล
ซึ'ง ได้ร ับ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีค วบคุ ม จาก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว่ า คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อ ๔ ให้น ายกสภารัก ษาการตามข้อ บัง คับ นี; และให้มีอํานาจวางระเบีย บ
หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพื'อปฏิบตั กิ ารตามข้อบังคับนี;
ในกรณีทม'ี ปี ั ญหาเกีย' วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี; ให้นายกสภาเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ชีข; าด
ในกรณีท'นี ายกสภาไม่สามารถวินิจฉัยชี;ขาดปั ญหาได้ ให้เสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข; าด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถอื ว่าเป็ นทีส' ดุ
ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ป ระกอบวิชาชีพ
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีค วบคุ ม ต้อ งมีจรรยาบรรณแห่ ง วิช าชีพ ซึ'งประกอบด้ว ย
ความสํานึกในการประกอบวิชาชีพและความประพฤติในการประกอบวิชาชีพดังนี;
หมวด ๑
ความสํานึกในการประกอบวิชาชีพ (Code of ethics)
ข้อ ๖ มีเจตคติทด'ี ใี นการประกอบวิชาชีพโดยไม่คาํ นึงถึงฐานะ เชือ; ชาติ ศาสนา
หรือลัทธิการเมือง
ข้อ ๗ พึงเผยแพร่ช'ือเสีย งและคุณ ค่ าแห่ งวิช าชีพ ให้เป็ น ที'ป รากฏแก่ สงั คม
ไม่กระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซึง' ความเสือ' มเสียเกียรติและศักดิศรี
t แห่งวิชาชีพ
๑๗๘
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ข้อ ๘ ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีหลักการ
เพื'อรักษามาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
ข้อ ๙ ประกอบวิช าชีพ ด้ว ยความซื'อ สัต ย์สุ จ ริต ตรงไปตรงมา หลีก เลี'ย ง
การประนีประนอมกันโดยไม่ชอบธรรม
ข้อ ๑๐ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง และดํารงตนในสังคมโดยชอบธรรม
ข้อ ๑๑ ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพยายามแก้ไข
หมวด ๒
ความประพฤติในการประกอบวิชาชีพ (Code of conducts)
ส่วนที' ๑
ความประพฤติดา้ นวิชาชีพ
ข้อ ๑๒ พึ ง พยายามแสวงหาความรู้ ความก้ า วหน้ า ทางวิช าการต่ า ง ๆ
เพื'อการพัฒนาตนเอง องค์กร และวิชาชีพให้ทนั ต่อยุคสมัย
ข้อ ๑๓ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลและข้อ มู ล ด้านธุ ร กิจ ที'ไ ด้จ ากการประกอบ
วิช าชีพ ไว้เป็ นความลับ ยกเว้น ในกรณี ท'ีต้ อ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย และมีเหตุ ผ ล
ด้านความปลอดภัยของประชาชน
ข้อ ๑๔ ไม่ ใช้อํานาจหน้ าที'โดยไม่ ช อบธรรม เพื'อให้ได้ม าซึ'งผลประโยชน์
สําหรับตนเองหรือผูอ้ 'นื โดยมิชอบ
ข้อ ๑๕ ไม่ประกอบวิชาชีพเกินความสามารถทีต' นเองจะกระทําได้
ข้ อ ๑๖ ไม่ โ ฆษณา หรือ ยอมให้ ผู้ อ'ื น โฆษณา ซึ' ง การประกอบวิ ช าชี พ
เกินความเป็ นจริง
ข้อ ๑๗ ไม่ละทิง; งานทีไ' ด้รบั ทําโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
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ข้อ ๑๘ ไม่ ล งลายมือชื'อ เป็ น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ในงานที'ต นเองไม่ ได้รบั ทํ า
ตรวจสอบหรือควบคุมด้วยตนเอง
ส่วนที' ๒
ความประพฤติดา้ นวิชาชีพต่อผูร้ ่วมงานและผูอ้ 'นื
ข้อ ๑๙ ให้เกียรติ เคารพในสิทธิและหน้าทีข' องผูร้ ่วมวิชาชีพและผูอ้ 'นื
ข้อ ๒๐ สร้า งและรัก ษาไว้ซ'ึง ความสัม พัน ธ์อ ัน ดี กับ ผู้ ร่ ว มงานทัง; ภายใน
และภายนอกวิชาชีพ
ข้อ ๒๑ พึงอํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ร่วมงานทัง; ภายใน
และภายนอกวิชาชีพ
ข้อ ๒๒ ไม่ ส่ ง เสริม หรือ ปกป้ องผู้ ป ระพฤติ ผิด เพื' อ ผลประโยชน์ แ ห่ ง ตน
หรือผูก้ ระทําการนัน; ๆ
ข้อ ๒๓ ไม่ใช้หรือคัดลอกข้อมูล หรือเอกสาร ที'เกี'ยวกับงานของผู้อ'นื เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตจากผูอ้ 'นื นัน; หรือมีการอ้างอิงทางวิชาการ
ข้อ ๒๔ ไม่กระทําการใด ๆ โดยจงใจให้เป็ นที'เสื'อมเสียแก่ช'ือเสียง หรืองาน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพอื'น
ข้อ ๒๕ ยอมรับ ข้อ ผิด พลาดของผู้ อ'ืน และให้ ค วามช่ ว ยเหลือ และแนะนํ า
ตามความเหมาะสม
ส่วนที' ๓
ความประพฤติดา้ นวิชาชีพต่อสาธารณชน
ข้อ ๒๖ ประกอบวิช าชี พ ด้ ว ยความมี ส ติ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และศัก ดิศt รี
ของความเป็ นมนุษย์
ข้ อ ๒๗ ปฏิ บ ั ติ ต่ อ ประชาชนด้ ว ยความเสมอภาคตามสิ ท ธิ ม นุ ษยชน
โดยไม่คาํ นึงถึง เชือ; ชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล
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ข้อ ๒๘ พึงปฏิบตั หิ น้าทีโ' ดยใช้ความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มทีใ' นการวินิจฉัย
และแก้ไขปั ญ หาด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิง' แวดล้อมและสุขภาพของบุ คคล
ครอบครัว และชุมชน
ข้อ ๒๙ รับผิดชอบต่องานที'ได้รบั มอบหมายและให้ความสําคัญต่อสาธารณะ
และสิง' แวดล้อมทัง; ทางด้านสวัสดิภาพ สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
ส่วนที' ๔
ความประพฤติดา้ นวิชาชีพต่อสังคมและประเทศชาติ
ข้อ ๓๐ พึงประกอบกิจแห่งวิชาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายอันยังประโยชน์
แก่สงั คมและประเทศชาติ
ข้อ ๓๑ พึงสร้างทัศนคติและความเข้าใจต่อเพื'อนมนุ ษย์และสังคม นํ าความรู้
ด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ'นื ๆ มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ
ข้อ ๓๒ พึงมีสว่ นร่วมในการปกป้ องคุม้ ครองสังคมจากการเสนอข้อมูลทีผ' ดิ
ข้อ ๓๓ พึ ง รับ ผิด ชอบร่ ว มกับ ประชาชนในการริเ ริ'ม สนั บ สนุ น กิจ กรรม
ทีก' ่อให้เกิดสันติสขุ และยกระดับคุณภาพชีวติ
ข้อ ๓๔ พึ ง ประกอบวิช าชีพ โดยมุ่ ง ส่ ง เสริม ความมัน' คงของชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์
ประกาศ ณ วันที' ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นิรุจน์ อุทธา
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการเลือกตัง; การสรรหา และการแต่งตัง; บุคคลตามมาตรา ๒๗
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ฎ) และมาตรา ๒๗ แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติส่ ง เสริม วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็ น
กฎหมายที'มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี'ย วกับ การจํา กัด สิท ธิแ ละเสรีภ าพของบุ ค คล
ซึ'ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญั ติให้ ก ระทํ า ได้ โดยอาศัย อํ า นาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความเห็นชอบจาก
สภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี;
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี;เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการเลือกตัง; การสรรหา และการแต่งตัง; บุคคลตามมาตรา ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒๕ ข้อบังคับนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี;
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการอํ า นวยการเลือ กตัง;
ซึง' คณะกรรมการแต่งตัง; ตามข้อบังคับนี;
“ประธาน” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการอํานวยการเลือกตัง;
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการอํานวยการเลือกตัง;
“สมาชิกสามัญ” หมายความว่า สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสามัญ
“การเลือ กตัง; ” หมายความว่ า การที'ส มาชิก สามัญ เลือ กสรรสมาชิก สามัญ
ให้ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกสภาตามมาตรา ๒๑ (๑) หรือ กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒)
ด้วยการออกเสียงลงคะแนน ทัง; นี; ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก' าํ หนดไว้ในข้อบังคับนี;
๕

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน้า ๑๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“การสรรหา” หมายความว่า การทีน' ายกสภาและกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒)
และ (๓) คัดเลือกบุคคลซึ'งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ทางด้านวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื'อเสนอรายชื'อต่อคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาแต่งตัง; ให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๑ (๔)
“การแต่งตัง; ” หมายความว่า การทีน' ายกสภาแต่งตัง; กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒)
ให้ดาํ รงตําแหน่งอุปนายกสภา เลขาธิการ และเหรัญญิก
“อุปนายกสภา” หมายความว่า อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“หัวหน้าสํานักงาน” หมายความว่า หัวหน้าสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ข้อ ๔ ให้น ายกสภารัก ษาการตามข้อ บัง คับ นี; และให้มีอํานาจวางระเบีย บ
หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพื'อปฏิบตั กิ ารตามข้อบังคับนี;
ในกรณีทม'ี ปี ั ญหาเกีย' วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี; ให้นายกสภาเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ชีข; าด
ในกรณีท'นี ายกสภาไม่สามารถวินิจฉัยชี;ขาดปั ญหาได้ ให้เสนอคณะกรรมการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข; าด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถอื ว่าเป็ นทีส' ดุ
หมวด ๑
การเลือกตัง;
ส่วนที' ๑
การเตรียมการเลือกตัง;
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการแต่ งตัง; คณะอนุ กรรมการเพื'อดําเนินการเลือกตัง; ขึ;น
คณะหนึ'งเรียกว่า “คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตัง; ”
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ'ง ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ได้ แ ก่ กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๓) ซึ' ง ได้ ร ับ แต่ ง ตั ง; จาก
คณะกรรมการ
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(๒) อนุ ก รรมการ ได้แ ก่ กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๓) และสมาชิก สามัญ
ซึง' ได้รบั แต่งตัง; จากคณะกรรมการจํานวน ๔ คน
(๓) เลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสํานักงาน
ให้ประธานแต่งตัง; เจ้าหน้าทีส' าํ นักงานเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ข้อ ๖ ให้ค ณะกรรมการประกาศการแต่ ง ตัง; คณะอนุ ก รรมการ และให้ ปิ ด
ประกาศดังกล่าวไว้ ณ สํานักงาน เพื'อให้เป็ นที'ทราบโดยทัวกั
' น ก่อนวันเริม' ระยะเวลา
ลงคะแนนเลือกตัง; ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๗ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการมีอํ า นาจแต่ ง ตัง; คณะทํ า งานตามความจํ าเป็ น
เพื'อช่วยเหลือจัดการเลือกตัง; ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และยุตธิ รรม
หากอนุ กรรมการคนใดคนหนึ'งหรือผู้ทํางานคนใดคนหนึ'งที'คณะอนุ กรรมการ
แต่ ง ตั ง; ตามวรรคหนึ' ง ลงสมั ค รรับ เลื อ กตั ง; ให้ อ นุ กรรมการนั ;น หรือ ผู้ ทํ า งานนั ;น
พ้ น จากตํ า แหน่ ง อนุ ก รรมการหรือ ผู้ทํ า งาน แล้ว แต่ ก รณี และให้แ ต่ ง ตัง; ทดแทนได้
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๘ ให้ค ณะอนุ ก รรมการจัด ทํา ประกาศการเลือ กตัง; โดยให้ปิ ด ประกาศ
การเลือกตัง; ดังกล่าวไว้ ณ สํานัก งาน และจัดส่งประกาศดังกล่าวไปยังสมาชิกทุ กคน
ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นถึ ง กํ า หนดเวลาการเลื อ กตั ;ง ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วัน เพื' อ ให้
มีการประชาสัมพันธ์เกีย' วกับประกาศดังกล่าวให้ทราบกันโดยทัวไป
'
ประกาศการเลือกตัง; ตามวรรคหนึ'งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี;
(๑) ชื'อประกาศ
(๒) รายละเอียดเกีย' วกับ
(ก) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกตัง;
(ข) วันเวลาเปิ ดและปิ ดวันรับสมัคร สถานทีร' บั สมัคร วิธกี ารรับสมัคร
(ค) วันเวลาประกาศบัญชีรายชื'อและหมายเลขของผูส้ มัครรับเลือกตัง;
(ง) วันเวลาในการเลือกตัง; และการปิ ดเลือกตัง;
(จ) วันเวลาและสถานทีน' บั รวมคะแนนเสียงเลือกตัง;
(ฉ) วันเวลาและสถานทีป' ระกาศผลการเลือกตัง;
(๓) ลายมือชื'อผูม้ อี าํ นาจออกประกาศ
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ส่วนที' ๒
บัญชีรายชื'อสมาชิกสามัญผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง; การสมัครรับเลือกตัง;
และบัญชีรายชื'อผูส้ มัครรับเลือกตัง;
ข้อ ๙ เมื'อได้มปี ระกาศกําหนดเลือกตัง; แล้ว ให้คณะอนุกรรมการจัดทําประกาศ
บัญชีรายชื'อสมาชิกสามัญผู้มสี ทิ ธิเลือกตัง; แยกตามลําดับอักษร โดยถือจํานวนสมาชิก
สามัญในวันทีไ' ด้รบั อนุ มตั กิ ่อนวันประกาศกําหนดเลือกตัง; ๓๐ วัน ของปี ทม'ี กี ารเลือกตัง;
เป็ นฐาน เพื'อ ให้ ส ะดวกต่ อ การตรวจสอบรายชื'อ ผู้ มีสิท ธิเลือ กตัง; มีจํ า นวนเพีย งพอ
แก่การใช้ในการเลือกตัง; โดยปิ ดประกาศบัญชีรายชื'อสมาชิกสามัญผู้มสี ทิ ธิเลือกตัง; ไว้
ณ สํานักงาน จํานวนอย่างน้อยหนึ'งชุด เพื'อให้ผู้มสี ่วนได้เสียสามารถตรวจสอบรายชื'อ
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง;
การปิ ดประกาศบัญ ชีร ายชื'อ สมาชิก สามัญ ผู้มีสิท ธิเลือ กตัง; ตามวรรคหนึ' ง
ให้ปิดภายหลังจากทีม' กี ารปิ ดประกาศกําหนดการเลือกตัง; แล้วไม่น้อยกว่ายีส' บิ วัน
ข้อ ๑๐ ภายในสิบวันนับแต่วนั ทีไ' ด้มกี ารปิ ดประกาศบัญชีรายชื'อสมาชิกสามัญ
ผู้มีสิท ธิเลือ กตัง; หากผู้มีสิท ธิเลือ กตัง; ผู้ใดเห็น ว่ าตนไม่ มีช'ือ ในประกาศบัญ ชีรายชื'อ
สมาชิกสามัญผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง; ให้ย'นื คําร้องขอเพิม' ชื'อเป็ นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุ กรรมการตรวจสอบคําร้องขอเพิม' ชื'อพร้อมด้วยหลักฐานแล้วเห็นว่า
ผูย้ 'นื คําร้องมีสทิ ธิเลือกตัง; ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเพิม' ชื'อผูย้ 'นื คําร้องลงในประกาศ
บัญ ชีรายชื'อสมาชิกสามัญ ผู้มีสทิ ธิเลือกตัง; แต่ ถ้าคณะอนุ กรรมการเห็นว่าผู้ย'นื คําร้อง
ไม่มสี ทิ ธิเลือกตัง; ก็ให้สงยกคํ
ั ' าร้อง แล้วแจ้งให้ผยู้ 'นื คําร้องทราบโดยเร็ว
หากผูย้ 'นื คําร้องไม่เห็นด้วยกับคําสังให้
' ยกคําร้องตามวรรคหนึ'ง ให้ผูย้ 'นื คําร้อง
อุ ท ธรณ์ เป็ น หนั ง สือ ต่ อ คณะกรรมการเพื'อ พิจ ารณาวินิ จ ฉั ย ภายในสิบ ห้า วัน นั บ แต่
วันทีไ' ด้รบั แจ้งคําสังให้
' ยกคําร้องดังกล่าว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถอื ว่าเป็ นทีส' ดุ
ข้อ ๑๑ ให้ ส มาชิก สามัญ ผู้ ซ'ึง ประสงค์จ ะสมัค รรับ เลือ กตัง; เป็ นนายกสภา
ยื'นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที'คณะอนุ กรรมการกําหนด พร้อมทัง; สําเนาใบอนุ ญาต
หรือสําเนาใบแทนใบอนุญาต (ถ้ามี)
ให้สมาชิกสามัญผูซ้ 'งึ ประสงค์จะสมัครรับเลือกตัง; เป็ นกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒)
ยื'นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที'คณะอนุ กรรมการกําหนด พร้อมทัง; สําเนาใบอนุ ญาต
หรือสําเนาใบแทนใบอนุญาต (ถ้ามี)
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ข้อ ๑๒ เมื'อ ได้รบั ใบสมัค รรับ เลือกตัง; แล้ว ให้เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตัง; ให้เสร็จสิน; ภายในเจ็ดวันนับแต่ วนั รับสมัคร
ถ้าปรากฏว่า ผูส้ มัครรับเลือกตัง; คนใดมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ให้กาํ หนดหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัครรับเลือกตัง; และปิ ดประกาศไว้ ณ สํานักงานพร้อมทัง; ทําหนังสือแจ้งให้ผู้สมัคร
รับเลือกตัง; ทราบโดยเร็ว
ในกรณี ท'ี เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการได้ ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ส มัค ร
รับ เลือ กตัง; คนใดขาดคุ ณ สมบัติห รือ มีล ัก ษณะต้อ งห้ามมิให้ใช้สิท ธิส มัค รรับ เลือ กตัง;
ให้เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการเพื'อ พิจ ารณาสัง' ไม่ ร ับ สมัค รและแจ้ง คํ า สังไม่
' ร ับ สมัค ร
ให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง; นัน; ทราบโดยเร็ว
หากผู้สมัครรับเลือกตัง; ไม่เห็นด้วยกับคําสังไม่
' รบั สมัครของคณะอนุ กรรมการ
ตามวรรคสอง ให้ผู้ส มัค รรับ เลือ กตัง; มีสิท ธิอุ ท ธรณ์ คํา สัง' ไม่ ร ับ สมัค รนั น; เป็ น หนั งสือ
ต่อคณะกรรมการเพื'อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่ วนั ที'ได้รบั แจ้ง
คําสังไม่
' รบั สมัคร
ให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาวินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ให้แ ล้ว เสร็จ โดยเร็ว และให้แ จ้ง
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้ผอู้ ุทธรณ์ทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้ถอื เป็ นทีส' ดุ
ข้อ ๑๓ การกําหนดเครื'องหมายประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตัง; ให้ประกอบด้วย
ชื'อ - สกุ ล และหมายเลขประจํา ตัวผู้ส มัค ร โดยกํา หนดให้ เรีย งตามลํา ดับ ที'ม าสมัค ร
หากมาพร้อมกันให้จบั สลาก
ข้อ ๑๔ ในกรณีทผ'ี ูส้ มัครรับเลือกตัง; คนใดขอถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตัง;
ให้ทําเป็ นหนังสือยื'นต่อประธาน ให้ประธานประกาศขอถอนตัวการรับสมัครเลือกตัง; ของ
ผูส้ มัครรับเลือกตัง; คนนัน; และให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ สํานักงาน
ข้อ ๑๕ เมื'อพ้นกําหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว ให้ประธานจัดทําบัญชีรายชื'อ
ผูส้ มัครรับเลือกตัง; ประกาศไว้ ณ สํานักงาน และเก็บไว้ใช้ตรวจสอบหนึ'งฉบับ
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ส่วนที' ๓
การดําเนินการเลือกตัง;
ข้อ ๑๖ ให้คณะอนุกรรมการจัดให้มบี ตั รเลือกตัง; นายกสภาตามมาตรา ๒๑ (๑)
และกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) ตามแบบทีค' ณะอนุกรรมการกําหนด
การเลือ กตัง; กรรมการตามวรรคหนึ' ง ให้ ดํ า เนิ น การเลือ กตัง; ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน
ข้อ ๑๗ ให้ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การจัด ส่ง บัต รเลือ กตัง; พร้อ มเอกสาร
แนะวิธกี ารลงคะแนนเลือกตัง; และซองที'จ่าหน้ าส่งไปที'ตู้ไปรษณี ย์ท'ีหวั หน้ าสํานักงาน
เช่ าไว้สํา หรับ การเลือ กตัง; เพื'อ ส่ง กลับ ถึงสํา นั ก งานโดยส่ งทางไปรษณี ย์ล งทะเบีย น
ไปให้แ ก่ ผู้มีสิท ธิเลือ กตัง; ณ ที'อ ยู่ปั จ จุ บ ัน ซึ'ง บุ ค คลดังกล่ าวให้ไว้ต่ อ สํานั ก งานก่ อ น
วันเริม' ต้นระยะเวลาลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน รวมทัง; แจ้งกําหนดเวลาการสิน; สุด
การส่งกลับบัตรเลือกตัง; ทางไปรษณียข์ องผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง; ไปยังคณะอนุกรรมการด้วย
ข้อ ๑๘ เมื'อ ได้ร ับ บัต รเลือ กตัง; แล้ ว ให้ ส มาชิก ผู้ มี สิท ธิอ อกเสีย งเลือ กตัง;
ทําเครื'องหมายกากบาท (X) ทีห' มายเลขผูส้ มัครรับเลือกตัง; ในบัตรเลือกตัง;
ในกรณี เลือ กตัง; นายกสภา ให้ เ ลือ กผู้ ส มัค รได้ ห นึ' ง คน ส่ ว นกรณี เลือ กตั ง;
กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) ให้ เลือ กผู้ ส มัค รจากกลุ่ ม วิช าชี พ วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีทร'ี ฐั มนตรีประกาศกําหนดทุกกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาละไม่เกินสามคน รวมจํานวน
ไม่ เกิน สิบ สองคน โดยต้องลงลายมือ ชื'อของตนไว้ในบัต รเลือ กตัง; ด้วย และให้ใส่ซอง
ปิ ดผนึกส่งไปยังตู้ไปรษณียท์ ก'ี ําหนดภายในระยะเวลาทีก' ําหนดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการส่ง
ข้อ ๑๙ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง; ส่งบัตรเลือกตัง; มายังตูไ้ ปรษณียท์ ก'ี าํ หนด
ในการรับบัตรเลือกตัง; จากตู้ไปรษณีย์ ให้คณะอนุ กรรมการแต่งตัง; คณะทํางาน
ควบคุมการเปิ ดตูไ้ ปรษณียจ์ าํ นวนไม่น้อยกว่าสามคน มีหน้าทีค' วบคุมการเปิ ดตูไ้ ปรษณีย์
เวลา ๑๐.๐๐ น. และรับบัตรเลือกตัง; จากตู้ไปรษณีย์ไปมอบให้แก่คณะทํางานตรวจนับ
คะแนนในวันนับคะแนนเลือกตัง; ก่อนเวลานับคะแนน
ข้อ ๒๐ ให้ค ณะอนุ ก รรมการแต่ งตัง; คณะทํ างานตรวจนั บ คะแนน จํานวน
ไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าทีร' บั บัตรเลือกตัง; จากคณะทํางานควบคุมการเปิ ดตูไ้ ปรษณียม์ านับ
และรวมคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตัง;
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การนั บ คะแนนให้ เ ริ'ม นั บ เมื' อ คณะทํ า งานตรวจนั บ คะแนนได้ ต รวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ณ สถานทีน' บั คะแนนทีก' ําหนด และให้ดําเนินการต่อเนื'องไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ในวันนับคะแนนเลือกตัง; ผูส้ มัครรับเลือกตัง; หรือผูแ้ ทนผูส้ มัครรับเลือกตัง; มีสทิ ธิ
ร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับและรวมคะแนน
ข้อ ๒๑ บัตรเลือกตัง; ดังต่อไปนี;ให้ถอื เป็ นบัตรเสีย
(๑) บัตรเลือกตัง; ที'ไม่ใช่บตั รที'คณะอนุ กรรมการจัดทําขึน; และส่งให้แก่ผู้มสี ทิ ธิ
เลือกตัง;
(๒) บัต รเลือ กตัง; ที'ผู้มีสิท ธิเลือ กตัง; ระบุ เลือกผู้ส มัค รรับ เลือ กตัง; เกิน จํานวน
กรรมการทีจ' ะพึงมีได้ในการเลือกตัง;
(๓) บัตรเลือกตัง; ที'คณะอนุ กรรมการประกาศยกเลิก ก่อนกําหนดเวลาสิ;นสุด
การลงคะแนน
(๔) บัต รเลือ กตัง; ที'ผู้ใช้สทิ ธิเลือกตัง; ส่งกลับ มาถึงเมื'อ พ้น เวลาที'ค ณะทํางาน
ควบคุมการเปิ ดตู้ไปรษณียเ์ ปิ ดตู้ไปรษณียต์ ามวัน เวลาทีก' าํ หนด หรือไม่มตี ราไปรษณีย์
ประทับทีซ' อง
(๕) บัตรเลือกตัง; ทีค' ณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึง' หนึ'งเห็นว่าเป็ นบัตรเสีย
กรณีอ'นื นอกเหนือจากทีก' าํ หนดไว้ในวรรคหนึ'ง ให้เป็ นดุลพินิจของคณะทํางาน
ตรวจนับคะแนนเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และถือเป็ นทีส' ดุ
ข้ อ ๒๒ ในวัน นั บ คะแนนเลื อ กตั ง; เมื' อ ได้ นั บ และรวมคะแนนเสร็ จ แล้ ว
ให้คณะทํางานตรวจนับคะแนน จัดทํารายงานแสดงผลการนับคะแนนพร้อมด้วยหีบบัตร
เลือกตัง; ทีใ' ส่บตั รเลือกตัง; ทีน' บั คะแนนแล้ว รวมทัง; บัตรเสียนําส่งคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๒๓ ให้ค ณะอนุ ก รรมการประกาศผลการนับ คะแนนตามลําดับ คะแนน
ทุกราย ณ สํานักงาน พร้อมทัง; แจ้งให้ผไู้ ด้รบั การเลือกตัง; ทราบโดยเร็ว
ข้อ ๒๔ ในกรณี ท'ีผู้ ร ับ สมัค รเลือ กตัง; ได้ ค ะแนนเท่ า กัน ให้ ใ ช้ วิธีจ ับ สลาก
โดยให้มีจํานวนสลากเท่ ากับ จํานวนผู้ท'ีได้ค ะแนนเท่ ากัน และให้ส ลากมีข้อ ความว่ า
“ได้ ร ับ เลือ กตัง; ” เท่ า กับ จํ า นวนกรรมการประเภทที' ย ัง ขาดอยู่ นอกนั น; ให้ ใ ช้ ส ลาก
ซึง' มีขอ้ ความว่า “ไม่ได้รบั เลือกตัง; ”
การจับสลากให้กระทําต่อหน้าคณะอนุกรรมการ
ผูส้ มัครทีไ' ด้รบั การเลือกตัง; ต้องรายงานตัวต่อคณะอนุ กรรมการภายในเจ็ดวันทําการ
ผูไ้ ม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิและให้
เลื'อนผูส้ มัครลําดับถัดไปเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง; แทน
t
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ข้อ ๒๕ ในการเลือกตัง; ถ้าผู้สมัครรับเลือกตัง; ซึ'งมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับ
จํานวนกรรมการทีจ' ะพึงมี ให้ถอื ว่าผูส้ มัครรับเลือกตัง; เป็ นกรรมการนัน; ๆ ได้รบั เลือกตัง;
เป็ นกรรมการ โดยไม่ตอ้ งมีการเลือกตัง;
ข้อ ๒๖ เมื'อการเลือกตัง; เสร็จสิน; แล้ว คณะอนุ กรรมการจะทําลายบัตรเลือกตัง;
และเอกสารต่ าง ๆ นัน; ได้ต่ อเมื'อพ้น ระยะเวลาคัด ค้านการเลือ กตัง; ตามข้อ ๒๗ แล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในกรณีทม'ี กี ารคัดค้านการเลือกตัง; ตามวรรคหนึ'ง ให้คณะอนุ กรรมการเก็บรักษา
บัตรเลือกตัง; นัน; ไว้จนกว่าคดีจะถึงทีส' ดุ
ข้อ ๒๗ เมื'อ คณะอนุ ก รรมการได้ป ระกาศผลการเลือ กตัง; แล้ว ถ้า ผู้มีสิท ธิ
เลือกตัง; หรือผูส้ มัครรับเลือกตัง; รายใดเห็นว่าการเลือกตัง; เป็ นไปโดยมิชอบ ให้ย'นื คําร้อง
คัดค้านเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตัง;
ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยคําร้องคัดค้านนัน; ในกรณีทค'ี ณะกรรมการ
เห็ น ว่ า การเลื อ กตั ง; มิ ไ ด้ เ ป็ นไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ให้ ส ัง' ยกเลิ ก ประกาศผล
การเลือกตัง; นัน; และให้คณะอนุ กรรมการดําเนินการเลือกตัง; ใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที'คณะกรรมการสังยกเลิ
'
กประกาศผลการเลือกตัง; พร้อมทัง; มีหนังสือแจ้งผลวินิจฉัย
ของคณะกรรมการให้ผยู้ 'นื คําร้องคัดค้านทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค' ณะกรรมการสัง'
ในกรณีทค'ี ณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการเลือกตัง; เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้สงยื
ั ' นตามประกาศผลการเลือกตัง; นัน; และให้มหี นังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผยู้ 'นื คําร้อง
คัดค้านทราบภายในสิบห้าวันและให้ถอื ว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็ นทีส' ดุ
หมวด ๒
การสรรหา
ข้อ ๒๘ ให้หวั หน้าสํานักงานมีหนังสือแจ้งสภาวิจยั แห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแห่ง เพื'อให้เสนอชื'อบุคคลที'มคี วามรูค้ วามสามารถและ
มีป ระสบการณ์ ท างด้านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี องค์ก รละหนึ' งคน โดยให้จดั ส่ง
หลักฐานทีเ' กีย' วข้องกับบุคคลดังกล่าวมาด้วย
องค์ก รวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีต ามวรรคหนึ' ง ให้ เป็ น ไปตามที'
คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยองค์กรวิชาชีพดังกล่าวต้องเป็ นองค์กรทีเ' กีย' วข้องกับ
กลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามทีร' ฐั มนตรีประกาศกําหนดด้วย
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ข้อ ๒๙ เมื'อ ได้ร ายชื'อ บุ ค คลที'มีค วามรู้ค วามสามารถและมีป ระสบการณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อ ๒๘ แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ให้เหลือเพียงสิบสองคน และจัดทําบัญชีรายชื'อบุคคลทีจ' ะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
แต่งตัง; เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวนสีค' นตามมาตรา ๒๑ (๔) ต่อไป
หมวด ๓
การแต่งตัง;
ข้อ ๓๐ เมื'อเสร็จการเลือกตัง; ตามหมวด ๒ และการสรรหาตามหมวด ๓ แล้ว
ให้ น ายกสภาเลือ กกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) เพื' อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อุ ป นายกสภา
เลขาธิก าร และเหรัญ ญิ ก ตํ า แหน่ ง ละหนึ' ง คน โดยให้ เ สนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการก่อนทีจ' ะแต่งตัง; ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ข้อ ๓๑ เมื'อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ'งหนึ'ง
ของกรรมการทัง; หมดแล้ ว ให้ น ายกสภาแต่ ง ตั ง; ให้ ก รรมการตามมาตรา ๒๑ (๒)
ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภา เลขาธิการ และเหรัญญิก
ประกาศ ณ วันที' ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
นิรุจน์ อุทธา
นายกสภาสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย
พ.ศ. ๒๕๕๗
การผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย โดยทีผ' ปู้ ฏิบตั ขิ าดความรู้
ความเข้ า ใจ และจรรยาบรรณ อาจนํ า มาซึ' ง ผลกระทบต่ อ บุ ค คลและสิ'ง แวดล้ อ ม
จําเป็ นต้องมีการควบคุมและพัฒนาผู้ปฏิบตั ิหน้ าที'ท'ีเกี'ยวข้องกับสารเคมีอนั ตรายให้มี
ความรูแ้ ละความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ง เสริม วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงออกข้อบังคับไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี;เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่ า ด้ ว ยการประกอบวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วบคุ ม สาขาการผลิ ต
การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ๖ ข้อบังคับนี; ให้ใช้บงั คับในวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาหนึ'งปี
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี;
“สารเคมีอนั ตราย” หมายถึง สารทีอ' าจก่อให้เกิดอันตรายโดยการสูดดม การกิน
และการสัมผัสหรือก่อให้เกิดผลกระทบที'ไม่พงึ ประสงค์ต่อคน สัตว์ พืช และสิง' แวดล้อม
และเป็ นสารเคมีอนั ตรายตามทีก' าํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนัน; ๆ
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายถึง คณะอนุ ก รรมการวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย ทีแ' ต่งตัง;
โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓
๖ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๒๓/๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
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ข้อ ๔ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการตามข้อบังคับนี;
หมวด ๑
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย
ข้อ ๕ ลักษณะของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต
การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตรายมีดงั นี;
(๑) งานวิเคราะห์ตรวจสอบ ได้แก่ การปฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ าร การศึกษา
ค้นคว้าการวิจยั ข้อมูลและสถิตติ ่าง ๆ เพื'อใช้เป็ นหลักเกณฑ์หรือประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัย ในสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย
(๒) งานออกแบบและการควบคุม ได้แก่ การออกแบบและการควบคุมการใช้
สารเคมีอนั ตราย พร้อมทัง; การวิเคราะห์ทางเลือกทีเ' หมาะสม ให้ถูกต้องและปลอดภัย
(๓) งานอํ า นวยการ ได้ แ ก่ การดู แ ลการจัด การสารเคมีอ ัน ตรายตาม (๑)
และ (๒)
(๔) งานให้คําปรึกษา ได้แก่ การให้คําแนะนํ า การให้ขอ้ มูล การตรวจวินิจฉัย
และการรับรองการจัดการสารเคมีอนั ตรายตาม (๑) (๒) และ (๓)
ข้อ ๖ ประเภทของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต
การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตรายมีดงั นี;
(๑) การผลิต การใช้ การแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การบําบัด การขจัด
หรือการปลดปล่อยสารเคมีอนั ตราย
(๒) การวิเคราะห์ การวิจยั การทดสอบ และการตรวจสอบสารเคมีอนั ตราย
(๓) การนํ า เข้า การส่ งออก การขนส่ง การขนถ่ า ยและการจัด การสารเคมี
อันตรายและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทีม' สี ารเคมีอนั ตรายเป็ นส่วนผสม
(๔) การตรวจสอบและรับ รองความปลอดภัย ทางเคมีข องห้ อ งปฏิบ ัติ ก าร
ยานพาหนะและบรรจุภณ
ั ฑ์ ตาม (๑) (๒) และ (๓)
ข้อ ๗ การผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย ต้องมีผู้ได้รบั
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม
และการจัดการสารเคมีอนั ตรายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
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หมวด ๒
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย
ข้อ ๘ ๗ คุ ณ สมบัติข องผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอนั ตราย ต้องมี
คุณวุฒติ งั ; แต่ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีประยุกต์
เคมีเทคนิค หรือมีคุณวุฒติ งั ; แต่ระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์และผ่านการฝึ กอบรม
ตามทีค' ณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาํ หนด”
ข้อ ๙ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อ ๑๐ ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจะต้องเข้ารับการ
อบรมเพิม' พูนความรูต้ ามทีค' ณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาํ หนด
หมวด ๓
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม
และการจัดการสารเคมีอนั ตราย
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ าจแต่ งตัง;
คณะอนุ ก รรมการออกใบอนุ ญ าต ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต พัก ใช้ใบอนุ ญ าตและเพิก ถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมครัง; แรก
ให้มอี ายุสามปี และผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ครัง; ละห้าปี

๗

ข้อ ๘ แก้ไขเพิ'มเติมโดยข้อ บังคับสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่ าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมี
อันตราย (ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๙๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๑๓ หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารยื'น ขอใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าตและ
ค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีค' ณะอนุกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที' ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นิรุจน์ อุทธา
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๙๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีค วบคุ ม สาขาการผลิต การควบคุ ม และการจัด การสารเคมีอ ัน ตราย
(ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๘
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่วนั ที' ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๘ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง/หน้า ๔๐/๑ กันยายน ๒๕๖๐

๑๙๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค
พ.ศ. ๒๕๕๗
การเพาะเลี;ย งจุ ลิน ทรีย์แ ละการใช้จุ ลิน ทรีย์ท'ีก่ อ ให้ เกิด โรค โดยที'ผู้ป ฏิบ ัติ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ คุณ ธรรม และจรรยาบรรณ อาจนํ ามาซึ'งผลกระทบต่อบุคคล
และสิ'ง แวดล้อ ม จํา เป็ นต้ อ งมีก ารควบคุ ม และพัฒ นาผู้ ป ฏิบ ัติห น้ า ที'ท'ีเกี'ย วข้อ งกับ
การเพาะเลีย; งจุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จุลนิ ทรียท์ 'กี ่อให้เกิดโรคให้มคี วามรูแ้ ละความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานสากล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ง เสริม วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงออกข้อบังคับไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี;เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรีย์
และการใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒๙ ข้อบังคับนี;ให้ใช้บงั คับในวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาหนึ'งปี
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี;
“จุลนิ ทรีย”์ หมายถึง สิง' มีชวี ติ เซลล์เดียวทีม' ขี นาดเล็กมากรวมถึง ไวรัส รา เห็ด
สาหร่าย โปรโตซัวและพยาธิทก'ี ่อให้เกิดโรค
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายถึง คณะอนุ ก รรมการวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีค วบคุ ม สาขาการเพาะเลี;ย งจุ ลิน ทรีย์แ ละการใช้จุ ลิน ทรีย์ท'ีก่ อ ให้เกิด โรค
ทีแ' ต่งตัง; โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓
๙ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๒๖/๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๙๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๔ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการตามข้อบังคับนี;
หมวด ๑
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค
ข้อ ๕ ลักษณะของงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี;ยง
จุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค มีลกั ษณะดังนี;
(๑) งานคัดแยกและเพาะเลี;ยงจุลนิ ทรีย์ให้บริสุทธิ t เพื'อการศึกษา ค้นคว้าวิจยั
งานวิเคราะห์ทดสอบและตรวจสอบตามมาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
(๒) งานเก็บ รัก ษาและดู แ ลจุ ลิน ทรีย์ รวมถึ ง การป้ องกัน การเปลี'ย นแปลง
ลักษณะทางพันธุกรรม
(๓) งานควบคุมการใช้จุลนิ ทรียใ์ นระดับความรุนแรงต่าง ๆ กัน รวมถึงการขนย้าย
การเก็บรักษาให้เหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการนัน;
ข้อ ๖ ประเภทของงานสําหรับ วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุ ม
สาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค มีดงั นี;
(๑) การผลิตในโรงงานหรือในห้องปฏิบตั กิ ารทีเ' กีย' วข้องกับจุลนิ ทรีย์
(๒) การกําจัด การบําบัด การทําลายจุลนิ ทรีย์
(๓) การออกแบบห้องปฏิบตั กิ ารจุลนิ ทรีย์
ข้อ ๗ การเพาะเลีย; งจุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค ต้องมีผไู้ ด้รบั
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรีย์
และการใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรคเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
หมวด ๒
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จลุ นิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค
ข้อ ๘ คุณสมบัตขิ องผูข้ อรับใบอนุญาตต้องเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรียแ์ ละการใช้จุลนิ ทรียท์ 'กี ่อให้เกิดโรค
ต้องมีคุณวุฒติ งั ; แต่ระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี

๑๙๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีชวี ภาพ โรคพืชวิทยา หรือมีคุณวุฒติ งั ; แต่ระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์
และผ่ านการฝึ ก อบรมตามที'ค ณะกรรมการสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
กําหนด
ข้อ ๙ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อ ๑๐ ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจะต้องเข้ารับการ
อบรมเพิม' พูนความรูต้ ามทีค' ณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาํ หนด
หมวด ๓
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลีย; งจุลนิ ทรีย์
และการใช้จุลนิ ทรียท์ ก'ี ่อให้เกิดโรค
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ าจแต่ งตัง;
คณะอนุ กรรมการออกใบอนุ ญาต ต่ออายุใบอนุ ญาต พักใช้ใบอนุ ญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมครัง; แรก
ให้มอี ายุสามปี และผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ครัง; ละห้าปี
ข้อ ๑๓ หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารยื'น ขอใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าตและ
ค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีค' ณะอนุกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที' ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นิรุจน์ อุทธา
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๙๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์
พ.ศ. ๒๕๕๗
การผลิต การควบคุ ม และการจัด การพลัง งานนิ ว เคลีย ร์ โดยที' ผู้ ป ฏิ บ ั ติ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณ ธรรม และจรรยาบรรณ อาจนํ ามาซึ'งผลกระทบ
ต่อบุคคล และสิง' แวดล้อม จําเป็ นต้องมีการควบคุมและพัฒนาผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีท' เ'ี กีย' วข้อง
กับพลังงานนิวเคลียร์ ให้มคี วามรูแ้ ละความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ง เสริม วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงออกข้อบังคับไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี;เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่ า ด้ ว ยการประกอบวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีค วบคุ ม สาขานิ ว เคลีย ร์
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒๑๐ ข้อบังคับนี;ให้ใช้บงั คับในวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาหนึ'งปี
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี;
“นิ ว เคลีย ร์” หมายถึง พลังงานไม่ ว่าในลัก ษณะใดที'เกิด จากการปลดปล่ อ ย
ออกมาเมื'อ มีก ารแยก รวม หรือ แปลงนิ ว เคลีย สของอะตอม หรือ เครื'อ งกํ า เนิ ด รัง สี
ระบบฉายรังสี หรือเครื'องเร่งอนุภาค
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุ กรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมสาขานิวเคลียร์ ที'แต่งตัง; โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓
ข้อ ๔ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการตามข้อบังคับนี;

๑๐ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๑๖/๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
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หมวด ๑
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขานิวเคลียร์
ข้อ ๕ ลัก ษณะของงานวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีค วบคุ ม สาขา
นิวเคลียร์ มีลกั ษณะดังนี;
(๑) งานตรวจวัดรังสี ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์
การเตรียม หรือการผลิตรังสี สารกัมมันตรังสี การใช้ประโยชน์จากรังสี สารกัมมันตรังสี
รวมถึงการเรียน การสอน และการฝึกอบรมภาคปฏิบตั กิ ารทีต' อ้ งใช้รงั สี สารกัมมันตรังสี
(๒) งานควบคุมเกีย' วกับการสร้าง การผลิต การติดตัง; การซ่อมแซม การดัดแปลง
การเคลื'อ นย้าย หรือการรื;อถอน เครื'องมือ อุป กรณ์ หรืออาคาร ซึ'งเกี'ย วข้อ งกับ งาน
ด้านนิวเคลียร์หรือด้านรังสี
(๓) งานคํานวณออกแบบโดยการใช้หลักวิชาการและความชํานาญในสาขา
นิวเคลียร์
(๔) งานวางโครงการ ได้แ ก่ การศึก ษาและการวิเคราะห์ เพื'อ หาทางเลือ ก
ทีเ' หมาะสมหรือการวางแผนโครงการในสาขานิวเคลียร์
(๕) งานให้คําปรึกษา ได้แ ก่ การให้ข้อแนะนํ า การให้ข้อตรวจวินิ จฉัย หรือ
การตรวจรับรองงานตามลักษณะของงานในสาขานิวเคลียร์
ข้อ ๖ ประเภทของงานสําหรับ วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุ ม
สาขานิวเคลียร์ มีดงั นี;
(๑) การควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสี
(๒) การปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉินทางรังสี
(๓) การเดินเครื'องปฏิกรณ์ปรมาณู
(๔) การถ่ายภาพด้วยรังสีในงานอุตสาหกรรม และทางการแพทย์
(๕) งานทีเ' กีย' วข้องกับสารกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก
(๖) การเดินเครื'องกําเนิดรังสี เครื'องเร่งอนุภาค และระบบฉายรังสี
(๗) งานทีเ' กีย' วข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และเชือ; เพลิงนิวเคลียร์
(๘) การจัดการกากกัมมันตรังสี
(๙) การใช้รงั สีทางการแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด้านอื'น ๆ
(๑๐) การผลิตสารกัมมันตรังสี
๒๐๐
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(๑๑) การประยุกต์ใช้รงั สีในกิจการใด ๆ
(๑๒) การเรียน การสอน และการฝึกอบรมทีใ' ช้รงั สี สารกัมมันตรังสี
ข้อ ๗ การผลิต การควบคุม และการจัดการพลังงานนิวเคลียร์ ต้องมีผู้ได้รบั
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วบคุ ม สาขานิ ว เคลีย ร์
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
หมวด ๒
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขานิวเคลียร์ จะต้องผ่านการฝึ กอบรมความรู้เบื;องต้นทัง; ภาคทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิ
ทางด้านรังสีนิวเคลียร์ ปฏิกริ ยิ านิวเคลียร์ หลักการวัดรังสี และหลักการป้ องกันอันตราย
จากรังสี อย่างน้อยสามสิบชัวโมง
'
จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สํานักงาน
ปรมาณู เพื'อสันติ หรือหน่ วยงานทีส' ภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การรับรอง
หรือเป็ น ผู้ผ่ านการสอบเป็ น เจ้าหน้ าที'ความปลอดภัย ทางรังสี อย่า งน้ อยระดับ ที'ส อง
จากสถาบันเทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่งชาติ สํานักงานปรมาณู เพื'อสันติ หรือหน่ วยงาน
ทีส' ภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การรับรอง
ข้อ ๙ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อ ๑๐ ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจะต้องเข้ารับการ
อบรมเพิม' พูนความรูต้ ามทีค' ณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาํ หนด
หมวด ๓
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ าจแต่ งตัง;
คณะอนุ กรรมการออกใบอนุ ญาต ต่ออายุใบอนุ ญาต พักใช้ใบอนุ ญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
๒๐๑
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ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมครัง; แรก
ให้มอี ายุสามปี และผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ครัง; ละห้าปี
ข้ อ ๑๓ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื' น ขอใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต
และค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีค' ณะอนุกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที' ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นิรุจน์ อุทธา
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ
พ.ศ. ๒๕๕๗
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ
โดยที'ผูป้ ฏิบตั ิขาดความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม และจรรยาบรรณ อาจนํ ามาซึ'งผลกระทบ
ต่อบุคคลและสิง' แวดล้อมจําเป็ นต้องมีการควบคุมและพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิหน้าที'ท'เี กี'ยวข้อง
กับ การวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ'ง แวดล้ อ มด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละการควบคุ ม มลพิ ษ
ให้มคี วามรูแ้ ละความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ง เสริม วิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงออกข้อบังคับไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี;เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการประกอบวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีค วบคุ ม สาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒๑๑ ข้อบังคับนี;ให้ใช้บงั คับในวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาหนึ'งปี
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี;
“สิ'ง แวดล้ อ ม” หมายถึ ง สิ'ง ที' อ ยู่ ร อบตัว มนุ ษ ย์ ทัง; ที' มีชีวิต และที' ไ ม่ มีชีวิต
ทีเ' กิดขึน; ตามธรรมชาติและทีม' นุษย์สร้างขึน;
“การวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์” หมายถึง การใช้หลัก
วิชาการในการทํานายหรือคาดการณ์ผลกระทบของการดําเนินกิจกรรมทีอ' าจมีต่อสิง' แวดล้อม
ทัง; ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษทีเ' กี'ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์เพื'อทีจ' ะ
เสนอแนะมาตรการในการลดและป้ องกันผลกระทบ
“มลพิ ษ ” หมายถึ ง สิ'ง ที' ถู ก ปล่ อ ยทิ; ง จากแหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ที' ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง' แวดล้อมและสุขภาพมนุษย์
๑๑ ราชกิจจานุ เบกษา
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“การควบคุมมลพิษ” หมายถึง การควบคุมและป้ องกันผลกระทบของมลพิษ
จากแหล่งกําเนิดมิให้ปลดปล่อยหรือระบายทิ;งในระดับที'อาจเป็ นอันตรายต่อคุณภาพ
สิง' แวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์
“คณะอนุ กรรมการ” หมายถึง อนุ กรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ
ทีแ' ต่งตัง; โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓
ข้อ ๔ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการตามข้อบังคับนี;
หมวด ๑
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ
ข้อ ๕ ลักษณะของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ มีสองลักษณะ
ดังนี;
(๑) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ซึ'งครอบคลุม
ด้านกลันกรองโครงการ
'
ด้านกําหนดขอบเขต ด้านจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง' แวดล้อม ด้านติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง' แวดล้อม ด้านประเมินผลการดําเนินงาน
(๒) สาขาการควบคุมมลพิษ ครอบคลุมด้านวิเคราะห์ตรวจสอบ ด้านออกแบบ
ระบบ ด้านเดินระบบ ด้านบํารุงรักษาระบบ ด้านจัดการ ด้านอํานวยการ และให้คําปรึกษา
เกีย' วกับมลพิษทางนํ;า มลพิษทางอากาศ มลพิษเสียง ความสันสะเทื
'
อน ของเสียอันตราย
ขยะมูลฝอย และสิง' ปฏิกลู
ข้อ ๖ งานวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ'งแวดล้อ มด้า นวิท ยาศาสตร์ ให้ค รอบคลุ ม
โครงการหรือกิจกรรมทุกประเภทและขนาด ทีต' ้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน;
งานควบคุมมลพิษ ครอบคลุมโครงการหรือกิจกรรมทุกประเภทและขนาดของ
แหล่งกําเนิดมลพิษต้องทําตามกฎหมายว่าด้วยการนัน; และให้หมายรวมถึงงานดังนี;ดว้ ย
(๑) การป้ องกันมลพิษและการผลิตทีส' ะอาดเพื'อลดมลพิษ
(๒) การวิเคราะห์และตรวจสอบระบบบําบัดมลพิษ
(๓) การออกแบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษ
๒๐๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๔) การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์มลพิษ
(๕) การเก็บและรวบรวมมลพิษ
(๖) การบําบัดและกําจัดมลพิษ
ข้อ ๗ การวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ตามลักษณะและ
ประเภทของงานตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ต้องมีผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีค วบคุ ม สาขาการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ'ง แวดล้อ มด้ า นวิท ยาศาสตร์
ประเภทผูช้ าํ นาญการหรือผูเ้ ชีย' วชาญเฉพาะด้านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ แล้วแต่กรณี
การควบคุม มลพิษ ตามลัก ษณะและประเภทของงานตามข้อ ๕ และข้อ ๖
ต้อ งมีผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
ควบคุมมลพิษเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
หมวด ๒
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
และการควบคุมมลพิษ
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ มีสอง
ลักษณะดังนี;
(๑) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมประเภทวิทยาศาสตร์
(๒) สาขาการควบคุมมลพิษ
ข้อ ๙ คุณ สมบัติผู้ขอรับใบอนุ ญาตสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์ มีดงั นี;
(๑) ผู้ชํา นาญการ ต้อ งสํา เร็จ การศึก ษาไม่ ต'ํ ากว่าระดับ ปริญ ญาตรีท างด้า น
วิท ยาศาสตร์สาขาสิง' แวดล้อม นิเวศวิท ยา อนามัยสิง' แวดล้อม สุขาภิบาล หรือสาขา
ทีค' ณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าเกีย' วข้อง และมีประสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ านทีเ' กีย' วข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง' แวดล้อมเป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามปี
(๒) ผู้เชี'ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต'ํากว่าระดับปริญ ญาตรี
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และต้องศึกษาในเรื'องทีจ' ะทําการวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้อมนัน;
ไม่น้อยกว่าสามหน่ วยกิต กรณีเป็ นผูเ้ ชีย' วชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
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ต้องศึกษาในเรื'องทีจ' ะทําการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
สิบสองหน่ วยกิต กรณี เป็ น ความเชี'ย วชาญเฉพาะด้านในเรื'องใดนัน; ให้เป็ น ไปตามที'
คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาํ หนด
ข้อ ๑๐ ผูข้ อรับใบอนุญาตสาขาการควบคุมมลพิษ ได้แก่
(๑) ผูค้ วบคุมมลพิษทางนํ;า
(๒) ผูค้ วบคุมมลพิษทางอากาศ
(๓) ผูค้ วบคุมมลพิษเสียงและความสันสะเทื
'
อน
(๔) ผูค้ วบคุมของเสียอันตราย
(๕) ผูค้ วบคุมขยะมูลฝอยและสิง' ปฏิกลู
(๖) ผูค้ วบคุมอื'นตามทีค' ณะอนุกรรมการกําหนด
ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ าตการควบคุ ม มลพิษ ในด้านใดนั น; ต้อ งมีค วามรู้ในวิช าชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รบั ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตั รเทียบเท่า
ปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท'สี ภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับ รอง และต้องศึกษาเกี'ยวกับ การควบคุมมลพิษในด้านนัน; ไม่ น้อยกว่าหกหน่ วยกิต
แต่ ห ากผู้ขอรับใบอนุ ญ าตมีคุณ สมบัติท างการศึกษาโดยรวมหน่ วยกิตในด้านนัน; แล้ว
ไม่ ค รบตามกํา หนด ให้ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ าตเข้ารับ การฝึ ก อบรมในเรื'อ งที'เกี'ย วข้อ งกับ
การควบคุมมลพิษในด้านนัน; ตามทีส' ภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาํ หนด
ข้อ ๑๑ ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อ ๑๒ ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจะต้องเข้ารับการ
อบรมเพิม' พูนความรูต้ ามทีค' ณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาํ หนด
หมวด ๓
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง' แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสภาวิชาชีพ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจแต่ งตัง;
คณะอนุ กรรมการออกใบอนุ ญาต ต่ออายุใบอนุ ญาต พักใช้ใบอนุ ญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
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ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมครัง; แรก
ให้มอี ายุสามปี และผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ครัง; ละห้าปี
ข้อ ๑๕ หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารยื'น ขอใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าตและ
ค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีค' ณะอนุกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที' ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นิรุจน์ อุทธา
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ซ) และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่ ง สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอ อกข้อ บัง คับ ไว้
ดังต่อไปนี;
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี;เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒๑๒ ข้อบังคับนี;ให้ใช้บงั คับตัง; แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ข้อ บังคับ สภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ว่ าด้ว ย
การฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี;
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การเข้าศึกษาอบรมเกีย' วกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต ามหลักสูตรที'สภาวิชาชีพ กําหนด แต่ ไม่ รวมถึงการฝึ กอบรมผู้ขอรับ
ใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
“สภาวิชาชีพ” หมายความว่า สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการสภาวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“หัวหน้าสํานักงาน” หมายความว่า หัวหน้าสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ข้อ ๕ ให้น ายกสภารัก ษาการตามข้อบังคับ นี; และให้มีอํานาจวางระเบีย บ
หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพื'อปฏิบตั กิ ารตามข้อบังคับนี;
๑๒ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง/หน้า ๒๗/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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ข้ อ ๖ ให้ ค ณ ะกรรม การแต่ งตั ;ง คณ ะอนุ กรรมการชุ ด ห นึ' ง เรี ย กว่ า
“คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการ ได้แก่ กรรมการซึง' ได้รบั แต่งตัง; จากคณะกรรมการ
(๒) อนุ ก รรมการ จํานวนแปดคน ได้แ ก่ สมาชิกสามัญ ซึ'งเป็ น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มวิชาละสองคน
ให้หวั หน้าสํานักงานเป็ นเลขานุการ
ข้อ ๗ ให้อนุ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ งเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่ ง
ของคณะกรรมการทีเ' ป็ นผูแ้ ต่งตัง; ให้เข้ารับตําแหน่ง
นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื'อ
(๑) พ้นจากสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) สภาวิชาชีพมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกทีม' าประชุมใหญ่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที' มีความประพฤติเสื'อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการมีอาํ นาจหน้าที' ดังต่อไปนี;
(๑) กําหนดนโยบายและแนวปฏิบ ัติในการเข้าฝึ กอบรมเพื'อเป็ น การส่งเสริม
การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) จัดทําแผนงานการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสนอคณะกรรมการเพื'อพิจารณาอนุมตั ิ
(๓) ออกประกาศกําหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าฝึกอบรม
(๔) กําหนดรายละเอียดของสถาบันทีจ' ดั การฝึ กอบรม หลักสูตร และค่าใช้จ่าย
ในการเข้าฝึ กอบรม รวมทัง; เปลีย' นแปลงหรือปรับปรุงรายละเอียดเกี'ยวกับวิธกี ารฝึ กอบรม
ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง
(๕) กําหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนการเข้าฝึ กอบรมทีจ' ะพึงเรียกเก็บ
จากผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๖) จัดทําประมาณการรายรับ - รายจ่าย และรายงานการเงินที'เกี'ยวข้องกับ
การจัดฝึกอบรมเสนอต่อคณะกรรมการเพื'อให้ความเห็นชอบ
(๗) จัดทํารายงานการฝึกอบรมเพื'อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๘) คัดเลือ ก แต่ งตัง; และสับ เปลี'ยนผู้บ รรยาย ผู้ทดสอบและผู้ค วบคุ ม หรือ
ผูใ้ ห้การฝึกอบรมตามทีเ' ห็นสมควร
(๙) ปฏิบตั กิ ารอื'นใดตามทีค' ณะกรรมการมอบหมาย
๒๐๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๙ ให้คณะอนุ กรรมการจัดให้มกี ารฝึ กอบรมเป็ นประจําทุกปี ปี ละไม่น้อยกว่า
หนึ'งครัง;
ประกาศ ณ วันที' ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
นิรุจน์ อุทธา
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๑๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที3 ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ท3ี ๕๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ3 ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข:ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี:
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ :ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญ ญัติน:ีให้ใช้บงั คับเมื3อพ้นหกสิบวันนับแต่ วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓๒ ในพระราชบัญญัตนิ :ี
“มาตรวิทยา” หมายความว่า ศาสตร์เกีย3 วกับการวัดปริมาณและการประยุกต์ใช้
ศาสตร์นัน: และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ท3เี กี3ยวกับการสอบเทียบ
ปรับตัง: ความถูกต้องของเครื3องมือและอุปกรณ์ทใ3ี ช้ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบ
“มาตรฐานการวัด แห่ ง ชาติ” หมายความว่ า มาตรฐานของระบบเครื3อ งมือ
อุปกรณ์ หรือวัสดุอ้างอิงที3ใช้ในการวัดปริมาณ ที3มวี ธิ กี ารเก็บรักษา วิธกี ารใช้งานตาม
วิธกี ารมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานการวัด มาตรฐานอ้างอิง วัสดุอา้ งอิง
ทีใ3 ช้สาํ หรับกําหนดค่าพืน: ฐานของปริมาณให้กบั ปริมาณวัดทีเ3 กีย3 วข้องในประเทศ ทีเ3 ก็บ
รักษาไว้โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่ ว ยงานของรัฐ ที3ส ถาบัน มาตรวิท ยา
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที3 ๔๗ ก/หน้า ๑/๑๒ กันยายน ๒๕๔๐
๒ มาตรา ๓ แก้ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ต ิ ร ะบบมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ (ฉบับ ที3 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติมอบหมายเพื3อเป็ นพื:นฐานในการกําหนดค่าปริมาณไปยังมาตรฐานการวัดอื3น ๆ
สําหรับชนิดของปริมาณวัดที3เกี3ยวข้อง และสามารถสอบกลับ ได้ไปยังมาตรฐานการวัด
ระหว่างประเทศเพื3อใช้อา้ งอิงเป็ นมาตรฐานทีม3 คี วามถูกต้องสูงสุดของประเทศ
“การวัดปริมาณ” หมายความว่า การวัดปริมาณของหน่ วยวัดทางวิทยาศาสตร์
ทีก3 ําหนดให้ใช้เป็ นหน่ วยวัดตามระบบหน่ วยวัดระหว่างประเทศ เช่น ปริมาณความยาว
มวล เวลา กระแสไฟฟ้ า อุณหภูมิ ความเข้มของแสง และปริมาณสาร
“การพัฒนาระบบมาตรวิทยา” หมายความว่า การศึกษา ค้นคว้า และวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์เกี3ยวกับเครื3องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุอ้างอิงที3ใช้ในการวัดปริมาณ เพื3อให้
เครื3องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุอา้ งอิงดังกล่าว มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
รวมถึงกิจกรรมที3ส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณ การจัดหา
และบํารุงรักษาเครื3องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุอา้ งอิงทีใ3 ช้ในการวัดปริมาณ
“มาตรฐานอ้างอิง” หมายความว่า มาตรฐานการวัดที3องค์กรหรือหน่ วยงานใช้
เป็ นมาตรฐานเพื3อการสอบเทียบกับมาตรฐานการวัดอื3น ๆ สําหรับปริมาณทีก3 าํ หนด
“วัสดุอ้างอิง” หมายความว่า วัสดุหรือสารมาตรฐานที3มกี ารระบุสมบัติเฉพาะ
ซึง3 สมบัตเิ ฉพาะนัน: มีความเป็ นเนื:อเดียวและเสถียรพอเพียง ซึง3 จัดเตรียมขึน: มาสําหรับใช้
ในการวัดหรือการตรวจสอบสมบัตเิ ชิงคุณภาพ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ :ี
มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ3งเรียกว่า “คณะกรรมการมาตรวิทยา
แห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง จํ า นวนแปดคน ได้ แ ก่ ปลัด กระทรวงการคลัง
ปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรม เลขาธิก ารคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้ าํ นวยการ
๓

มาตรา ๔ แก้ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ร ะบบมาตรวิท ยาแห่ งชาติ (ฉบับ ที3 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงบประมาณ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผูแ้ ทน และประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผูแ้ ทน
(๔) กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิจํานวนไม่เกิน ห้าคนซึ3งคณะรัฐมนตรีแต่ งตัง: จาก
ผูซ้ ง3ึ มีความรูค้ วามสามารถ ความเชีย3 วชาญ และประสบการณ์ดา้ นมาตรวิทยา
ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) กําหนดแผนหลักและเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี3ยวกับการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาต่อคณะรัฐมนตรี
(๒)๔ พิจ ารณาและเสนอต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๑๑ และ
ในการกําหนดระเบียบตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘
(๓)๕ กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา ๒๒
(๔) ให้คําแนะนําแก่หน่ วยงานและบุคคลต่าง ๆ เกีย3 วกับการใช้ การเก็บรักษา
การสอบเทียบ การซ่อมบํารุง และการดําเนินการอย่างอื3นที3เกี3ยวกับเครื3องมือ อุปกรณ์
หรือวัสดุอา้ งอิงทีใ3 ช้ในการวัดปริมาณ
(๕) ๖ ออกข้ อ บั ง คับ ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดตํ า แหน่ ง อั ต ราเงิน เดื อ น ค่ า จ้ า ง
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ3นื การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง: การให้
ได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง และกิจการอื3นด้านการบริหารงานบุคคล
(๖) อนุมตั แิ ผนการเงินและงบประมาณประจําปี ของสถาบัน
(๗) ปฏิบตั กิ ารอื3น ๆ ตามทีก3 ฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าทีข3 องคณะกรรมการ
๔

เมือ3 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไม่เป็ นส่วนราชการ การบริหารกิจการของสถาบันจึงไม่อาจ
นํ าพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาใช้โดยอนุ โลมได้ แต่ ต้องพิจารณา
จากบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง3 เมือ3 พิจารณาแล้ว
มิได้มกี ารกําหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง: ผูร้ กั ษาการแทนผู้อํานวยการในกรณีทผ3ี ู้อํานวยการไม่อาจ
ปฏิบ ัติห น้ าที3ได้ และอํ านาจหน้ าที3ข องผู้รกั ษาการแทน ไว้ ดังนั น: จึงต้ อ งอาศัย อํ านาจหน้ าที3ข อง
คณะกรรมการตามมาตรา ๕ (๒) ในการพิจารณาและการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มกี ารกําหนดระเบียบ
เกีย3 วกับการดังกล่าว (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ3 งเสร็จที3 ๖๐๘/๒๕๔๕)
๕ มาตรา ๕ (๓) แก้ไ ขเพิ3มเติมโดยพระราชบัญ ญัต ิร ะบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับ ที3 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๖ มาตรา ๕ (๕) แก้ไ ขเพิ3มเติม โดยพระราชบัญ ญัต ิร ะบบมาตรวิท ยาแห่งชาติ (ฉบับ ที3 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๖๗ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี นบั แต่
วันทีไ3 ด้รบั แต่งตัง:
ในกรณี ก รรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิพ้น จากตํ า แหน่ งก่ อ นวาระ ให้ค ณะรัฐมนตรี
แต่ ง ตัง: ผู้อ3ืน ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทน เว้น แต่ ว าระของกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิเหลือ ไม่ ถึ ง
เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตัง: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
กรณีท3กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ งั : หมดพ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้ว ย กรรมการทัง: หมดที3มีอยู่จ นกว่าจะมีก ารแต่ ง ตัง: กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ให้ดาํ รงตําแหน่งแทน
เมื3อ ครบกํ าหนดตามวาระในวรรคหนึ3 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ งตัง: กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒขิ น:ึ ใหม่ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง3ึ พ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน: อยู่ในตําแหน่ ง
เพื3อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง3ึ ได้รบั แต่งตัง: ใหม่เข้ารับหน้าที3
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิซ3ึงพ้น จากตําแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั แต่ งตัง: อีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๗ นอกจากการพ้น จากตํ าแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่ง เมื3อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื3อมเสีย บกพร่องหรือทุจริต
ต่อหน้าที3 หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที3สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดทีไ3 ด้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีทม3ี กี ารแต่งตัง: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นระหว่างทีก3 รรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ3งแต่ งตัง: ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตํ าแหน่ ง ไม่ ว่าจะเป็ นการแต่ งตัง: เพิ3ม ขึ:น หรือ แต่ งตัง:
แทนตําแหน่ งทีว3 ่าง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง: ให้ดาํ รงตําแหน่ งแทนหรือเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เพิม3 ขึน: อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ3 หลืออยู่ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง3ึ ได้แต่งตัง: ไว้แล้ว
๗

มาตรา ๖ แก้ไ ขเพิ3ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติ ร ะบบมาตรวิท ยาแห่ งชาติ (ฉบับ ที3 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ3งหนึ3งของจํานวนกรรมการทัง: หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่
ในทีป3 ระชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ3 ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป3 ระชุม
ถ้ารองประธานกรรมการไม่ อ ยู่ในที3ป ระชุ ม หรือ ไม่ อ าจปฏิบ ัติห น้ าที3ได้ ให้ก รรมการ
ซึง3 มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ3งเป็ นประธานในทีป3 ระชุม
การวินิจฉัยชีข: าดของทีป3 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ3 ง ให้ มีเสีย งหนึ3 ง ในการลงคะแนน ถ้ า คะแนนเสีย งเท่ า กัน
ให้ประธานในทีป3 ระชุมออกเสียงเพิม3 ขึน: อีกเสียงหนึ3งเป็ นเสียงชีข: าด
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง: คณะอนุ กรรมการเพื3อพิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ3งอย่างใดตามทีค3 ณะกรรมการมอบหมายได้ และให้นํามาตรา ๘
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุ กรรมการ
ได้รบั เบีย: ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื3นตามระเบียบทีค3 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๑๑๘ เพื3อส่งเสริมให้มีการใช้เครื3องมือ อุป กรณ์ และวัสดุ อ้างอิงที3ใช้
ในการวัดปริมาณที3มคี วามถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ให้รฐั มนตรีมอี ํานาจ
ออกประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี:
(๑) กํ า หนดให้ เ ครื3อ งมื อ อุ ป กรณ์ หรือ วัส ดุ อ้ า งอิง ที3 ใ ช้ ใ นการวัด ปริม าณ
เป็ นเครื3องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุอ้างอิงที3ใช้อ้างอิงความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศเพื3อให้ถอื เป็ นมาตรฐานการวัดแห่งชาติ
(๒) กําหนดหน่ วยการวัดปริมาณที3ใช้ในกิจการประเภทต่ าง ๆ ให้สอดคล้อง
เป็ นระบบเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้ การเก็บรักษา การสอบเทียบ
การซ่อมบํารุง และการดําเนินการอย่างอื3นทีเ3 กีย3 วกับเครื3องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุอ้างอิง
ทีใ3 ช้ในการวัดปริมาณ
(๔) กําหนดกิจการอื3นใดอันจําเป็ นในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ :ี

๘ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิม
3 เติมโดยพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที3 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๑๒ ๙ ให้ส ถาบัน มาตรวิท ยาแห่ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ที3เ ป็ น
นิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง3 ไม่เป็ น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณหรือกฎหมายอื3น และรายได้ของสถาบันให้นําเข้า
สมทบกองทุนโดยไม่ตอ้ งนําส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้าง
ของสถาบัน ต้ อ งได้รบั การคุ้ม ครองและประโยชน์ ต อบแทนไม่ น้ อ ยกว่ า ที3กํ า หนดไว้
ในกฎหมายดังกล่าว ทัง: นี: พนักงานและลูกจ้างที3พ้นจากตําแหน่ งด้วยเหตุ มอี ายุครบ
ตามทีก3 าํ หนด ให้ถอื ว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง
ทรัพย์สนิ ของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๑๓๑๐ สถาบันมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี:
(๑) พัฒ นาระบบมาตรวิท ยา จัด หาและเก็บ รัก ษามาตรฐานการวัด แห่ งชาติ
วัส ดุ อ้ า งอิง มาตรฐานของประเทศทุ ก สาขา เพื3 อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ระบบหน่ ว ยวัด
ระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสูผ่ ใู้ ช้งาน
(๒) ดํ า เนิ น การและสนั บ สนุ นในการวิ เ คราะห์ ทดสอบ และสอบเที ย บ
ทีเ3 กีย3 วข้องกับกิจกรรมการวัดปริมาณของประเทศ
(๓) ดํ า เนิ น การและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้า งพื: น ฐานด้ า นคุ ณ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการเพื3อการยอมรับในระหว่างประเทศ
(๔) ส่ ง เสริ ม การประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นมาตรวิ ท ยาและความสามารถ
ของห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ

๙ มาตรา ๑๒

แก้ไขเพิม3 เติมโดยพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที3 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็ นองค์การทีจ3 ดั ตัง: ขึน: เพื3อทํากิจการอันเป็ นบริการสาธารณะ
โดยไม่มวี ตั ถุ ประสงค์เพื3อ แสวงหากําไร อัน เป็ น วัต ถุ ประสงค์ของการจัดตัง: องค์ก ารมหาชน สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ จึงเป็ นองค์การมหาชนที3จดั ตัง: ขึน: ตามกฎหมายเฉพาะ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา : เรือ3 งเสร็จที3 ๑๔๗๓/๒๕๕๖)
๑๐ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิม
3 เติมโดยพระราชบัญญัติพฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที3 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๑๔๑๑ สถาบันมีอํานาจหน้าทีก3 ระทํากิจการต่าง ๆ ภายในวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๑๓ และอํานาจเช่นว่านี: ให้รวมถึง
(๑) บริหารกองทุนตามกฎหมาย และระเบียบทีค3 ณะกรรมการกําหนด
(๒) ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื3อใช้เป็ นพื:นฐานในการ
วางเป้ าหมาย นโยบาย และจัดทําแผนงานโครงการและมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาของประเทศแล้วเสนอต่อคณะกรรมการเพื3อพิจารณา
(๓) ออกใบรับ รองผลการวัด ปริม าณที3 ไ ด้ จ ากการวัด วิเ คราะห์ ทดสอบ
หรือสอบเทียบให้กบั เครื3องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุอ้างอิง ทัง: นี: ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื3อนไขทีส3 ถาบันกําหนด
(๔) ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัดปริมาณ และสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนา
ด้านมาตรวิทยาของภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ส่งเสริม
ความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี:ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทัง: ใน
ประเทศและต่างประเทศ
(๕) มอบหมายให้หน่ วยงานของรัฐทีม3 มี าตรฐานและความสามารถด้านมาตรวิทยา
เป็ น ตัว แทนในกิจ กรรมด้านมาตรวิท ยาในระดับ ระหว่ างประเทศเพื3อ ให้เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) สนับสนุ นการมีส่วนร่วมของห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ
ในกิจ กรรมด้านมาตรวิทยาและระบบการถ่ ายทอดความถู กต้อง การให้บ ริการข้อมูล
และการให้คําปรึกษาทางเทคโนโลยีการวัดปริมาณ และการให้บริการอื3น ๆ ในส่วนที3
เกีย3 วกับมาตรวิทยา
(๗) ดําเนินการและสนับสนุนการเพิม3 สมรรถนะในการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี
การวัดปริมาณ ระบบการถ่ายทอดความถูกต้องของเครื3องมือและอุปกรณ์การวัดปริมาณ
หรือความสามารถสอบกลับได้ ตลอดจนการจัดโครงการลงทุนและโครงการที3เกีย3 วข้อง
กับ การรับ เทคโนโลยี ด้ า นมาตรวิท ยาจากต่ า งประเทศเพื3 อ ให้ ร ะบบมาตรวิ ท ยา
ของประเทศมีประสิทธิภาพ เชื3อถือได้และเป็ นทีย3 อมรับในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ
(๘) ดํ า เนิ น การและส่ ง เสริม การพัฒ นาโครงสร้า งพื: น ฐานด้ า นมาตรวิท ยา
ของประเทศ รวมทัง: การพัฒนากําลังคนทัง: ในภาครัฐและภาคเอกชน
(๙) รับ ผิด ชอบงานธุ ร การของคณะกรรมการ และปฏิบ ัติ ง านอื3 น ใดตามที3
กฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าทีข3 องสถาบัน และงานตามทีค3 ณะกรรมการมอบหมาย
๑๑

มาตรา ๑๔ แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ พ ั ฒ นาระบบมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ
(ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๗
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(๑๐) จัด ให้ ไ ด้ ม า ถื อ กรรมสิท ธิ P เช่ า ให้ เช่ า เช่ า ซื: อ ให้ เช่ า ซื: อ ยืม ให้ ยื ม
แลกเปลี3ย น โอน รับ โอน และขายหรือจําหน่ ายด้ว ยวิธีใด ๆ ซึ3งอสังหาริม ทรัพ ย์ห รือ
สังหาริมทรัพย์ รวมทัง: หลักทรัพย์ต่าง ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สนิ ทีม3 ผี มู้ อบหรืออุทศิ ให้
(๑๑) เรีย กค่ า ตอบแทนการใช้ป ระโยชน์ จ ากการศึก ษา พัฒ นาเทคโนโลยี
การวัดปริมาณ หรือความสามารถสอบกลับได้ การอนุ ญ าตให้ใช้ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
การจําหน่ ายผลิต ผลที3ได้จ ากการดํ าเนิ น งานและค่ า บริก ารในการให้บ ริก าร รวมทัง:
ทําความตกลงและกําหนดเงื3อนไขเกีย3 วกับค่าตอบแทนและค่าบริการนัน: ทัง: นี: โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
(๑๒) ทํ า ความตกลงและร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานในประเทศ
และต่ า งประเทศในกิ จ การที3เ กี3ย วกับ การศึก ษา พั ฒ นาเทคโนโลยีก ารวัด ปริม าณ
และความสามารถสอบกลับได้
(๑๓) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื3อสนับสนุ นการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัดปริมาณ
หรือความสามารถสอบกลับได้ และการประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื3องมือหรืออุปกรณ์การวัด
ปริมาณ หรือความรูเ้ ทคโนโลยีทใ3ี ช้เป็ นมาตรฐานในกิจการด้านมาตรวิทยา
(๑๔) เข้าร่วมกิจการหรือ ร่วมลงทุ น กับ บุค คลอื3น หรือ ถือหุ้น ในบริษัท จํากัด
หรือบริษทั มหาชนจํากัดเพื3อประโยชน์แก่การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ
(๑๕) กู้ ยื ม เงิน ให้ กู้ ยื ม เงิน โดยมี ห ลัก ประกั น ด้ ว ยบุ ค คลหรือ ทรัพ ย์ สิ น
ทัง: นี: เพื3อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัดปริมาณ และการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ
หรือสอบเทียบความถูกต้องของเครื3องมือและอุปกรณ์การวัดปริมาณ
(๑๖) กระทําการอื3นใดอันจําเป็ นในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ :ี
การกูย้ มื เงิน การให้กูย้ มื เงิน หรือการลงทุนตามวรรคหนึ3ง ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ที3รฐั มนตรีกํา หนด หากเกิน วงเงิน ที3กํา หนดไว้ในระเบีย บ ต้ อ งได้รบั ความเห็น ชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อน
มาตรา ๑๕ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ3ง ซึ3งคณะกรรมการเป็ นผู้แต่ งตัง:
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ผูอ้ ํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสีป3 ี นับแต่วนั ที3ได้รบั แต่งตัง: และอาจ
ได้รบั แต่งตัง: อีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ให้ผูอ้ ํานวยการได้รบั เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื3นตามที3คณะกรรมการ
๑๒
กําหนด
๑๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม แก้ไขเพิม
3 เติมโดยพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ

(ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๘
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มาตรา ๑๖ ผูอ้ าํ นวยการต้อง
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
๑๓
(๑/๑) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๒) มีความสามารถในการบริหารและความรูด้ า้ นมาตรวิทยา
(๓) สามารถทํางานให้สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที3สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิด
ทีไ3 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่ เป็ นข้า ราชการประจํ า พนั ก งานรัฐ วิส าหกิจ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ3 น
ผูบ้ ริหารท้องถิน3 ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน3 หรือสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งรัฐ
๑๔
(๘) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการทีเ3 กีย3 วข้อง
กับสถาบันหรือกิจการทีข3 ดั หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
ผูอ้ าํ นวยการอาจพ้นจากตําแหน่ง เมื3อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
การขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๑๖ (๑/๑) ให้ถอื ว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจ้าง๑๕
มาตรา ๑๘ ผู้อํา นวยการมีห น้ าที3บ ริห ารกิจ การของสถาบัน ให้เป็ น ไปตาม
วัตถุ ประสงค์และอํานาจหน้ าที3ของสถาบัน และตามนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที3
คณะกรรมการหรือรัฐมนตรีกาํ หนด กับมีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
๑๓ มาตรา

๑๖ (๑/๑) เพิม3 โดยพระราชบัญญัติพฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที3 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔

มาตรา ๑๖ (๘) เพิ3มโดยพระราชบัญญัติพ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่ งชาติ (ฉบับที3 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๕

มาตรา ๑๗ วรรคสอง เพิ3 ม โดยพระราชบัญ ญั ติ พ ั ฒ นาระบบมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ
(ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๙
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มาตรา ๑๙ ในกิจการที3เกี3ยวกับบุ คคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็ น ผู้แทน
สถาบัน และเพื3อการนี:ผู้อํานวยการอาจมอบหมายให้พนักงานคนหนึ3งคนใดปฏิบตั กิ าร
บางอย่างแทนได้ ในเมื3อไม่ขดั ต่อระเบียบทีค3 ณะกรรมการกําหนด
การกระทํ าของผู้อํา นวยการที3ฝ่ าฝื น ระเบีย บตามวรรคหนึ3 ง ย่ อ มไม่ ผู ก พัน
สถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สตั ยาบัน
ระเบีย บที3จํา กัด อํ า นาจของผู้ อํ า นวยการในการทํ า กิจ กรรมตามวรรคหนึ3 ง
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๐ เมื3อตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการว่างลงให้คณะกรรมการแต่งตัง: พนักงาน
ในสถาบันคนหนึ3งคนใดเป็ นผูท้ าํ การแทนชัวคราว
3
ในการทําการแทนผู้อํานวยการตามมาตรานี:ให้ผู้ทําการแทนมีอํานาจหน้ าที3
เช่นเดียวกับผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๑ ให้ จ ัด ตัง: กองทุ น ขึ:น กองทุ น หนึ3 ง ในสถาบัน เรีย กว่ า “กองทุ น
เพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” ประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมทีร3 ฐั บาลจัดสรรให้
(๒) เงิน และทรัพ ย์สิน ในส่ว นที3ได้รบั โอนจากสถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(๓) เงิน และทรัพ ย์สิน ที3 ไ ด้ ร ับ โอนจากกรมวิท ยาศาสตร์บ ริก าร กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
(๔) เงินอุดหนุนทีร3 ฐั บาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจําปี
(๕) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
(๖) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีม3 ผี มู้ อบให้สมทบกองทุน
(๗) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน
(๘)๑๖ ผลประโยชน์ จากค่ าตอบแทนการใช้ป ระโยชน์ จากการศึก ษา พัฒ นา
เทคโนโลยีการวัดปริมาณหรือความสามารถสอบกลับได้ การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา การจําหน่ายผลิตผลทีไ3 ด้จากการดําเนินงาน และจากค่าบริการ
(๙) เงินและทรัพย์สนิ อื3นทีต3 กเป็ นของกองทุน

๑๖ มาตรา

๒๑ (๘) แก้ไ ขเพิ3ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติพ ัฒ นาระบบมาตรวิท ยาแห่ งชาติ
(ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๒๐
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ในกรณีกองทุนมีจํานวนเงินไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบัน
และค่าภาระต่าง ๆ ทีเ3 หมาะสม และกองทุนไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื3นได้ รัฐพึงจัดสรร
เงินงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนตามจํานวนทีจ3 าํ เป็ น
มาตรา ๒๒๑๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็ นไปตามระเบียบที3คณะกรรมการ
กําหนด เพื3อใช้ในกิจการ ดังต่อไปนี:
(๑) การดําเนินงานและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาด้านมาตรวิทยา การพัฒนา
โครงสร้า งพื: น ฐานด้ า นมาตรวิท ยาของประเทศ การพั ฒ นากํ า ลัง คน การติ ด ตาม
ประเมินผล การเผยแพร่ผลงานวิจยั และการส่งเสริมการนําผลงานไปใช้ประโยชน์
(๒) การบริหารกองทุน
(๓) การดําเนินงานของสถาบัน
(๔) การดําเนิน งานของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ
และอนุกรรมการ ตลอดจนเงินเบีย: ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื3นของบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๒๓ ๑๘ ให้สถาบัน วางและรัก ษาไว้ซ3ึงระบบบัญ ชีท3ีเหมาะสมเพื3อ ให้
สามารถจัด ทํ า งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผลการดํ า เนิ น งานของสถาบัน ได้
อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีทร3ี บั รองโดยทัวไป
3
ให้สถาบันจัดทํางบการเงินส่งผูส้ อบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วนั สิน: ปี บญ
ั ชี
เพื3อตรวจสอบ
ปี บญ
ั ชีให้เป็ นไปตามปี งบประมาณ
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที3สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็น ชอบเป็ น ผู้สอบบัญ ชีของสถาบัน และทํารายงานการสอบบัญ ชีเสนอต่ อ
คณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ ๑๙ ให้ ส ถาบัน จัด ทํ า รายงานประจํ า ปี เสนอต่ อ คณะกรรมการ
เพื3อ เสนอต่ อ รัฐ มนตรีโดยแสดงงบการเงิน ที3ผู้ส อบบัญ ชีไ ด้ต รวจสอบแล้ว พร้อ มทัง:
รายงานของผูส้ อบบัญชี รวมทัง: แสดงผลงานของสถาบันในปี ทล3ี ่วงมาแล้วด้วย
๑๗

มาตรา ๒๒ แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ พ ัฒ นาระบบมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ
(ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๘ มาตรา ๒๓ แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ต ิ พ ั ฒ นาระบบมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ
(ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๙ มาตรา ๒๔ แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ต ิ พ ั ฒ นาระบบมาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ
(ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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มาตรา ๒๕ ในระยะเริม3 แรกเมื3อยังไม่มกี ารแต่งตัง: ผูอ้ าํ นวยการตามมาตรา ๑๕
ให้รฐั มนตรีแต่งตัง: ข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
คนหนึ3งคนใดเป็ นผูท้ าํ การแทนชัวคราวจนกว่
3
าจะได้มกี ารแต่งตัง: ผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี: และงบประมาณ รวมทัง:
พนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในส่วนที3
เกีย3 วกับการปฏิบตั งิ านด้านมาตรวิทยาทีม3 อี ยู่ในวันทีพ3 ระราชบัญญัตนิ :ใี ช้บงั คับไปเป็ นของ
สถาบัน
พนั ก งานหรือ ลูก จ้า งผู้ใดของสถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง
ประเทศไทยซึง3 ปฏิบตั งิ านเกีย3 วกับกิจการทีโ3 อนไปตามวรรคหนึ3ง ถ้าไม่สมัครใจจะโอนไป
ปฏิบ ัติงานเป็ น พนั ก งานหรือ ลูก จ้างของสถาบัน ให้แ จ้งความจํานงต่ อผู้บ ังคับ บัญ ชา
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ3 ระราชบัญญัตนิ :ใี ช้บงั คับ
ให้พ นัก งานหรือลูกจ้างซึ3งโอนไปเป็ น พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันได้รบั
เงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทัง: สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับทีเ3 คยได้รบั อยู่เดิมไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง: ให้ดํารงตําแหน่ งในสถาบัน โดยให้ได้รบั เงินเดือน
หรือค่าจ้างไม่ต3ํากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างทีไ3 ด้รบั อยู่เดิมและให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออกจากงาน
เพราะยุบเลิกตําแหน่ง โดยให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินกองทุนสงเคราะห์ตามข้อบังคับสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ และหรือค่าชดเชย
ตามข้ อ บั ง คับ สถาบั น วิ จ ัย วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ย
สิทธิประโยชน์เกีย3 วกับค่าชดเชยและเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน แล้วแต่กรณี
เพื3 อ ประโยชน์ ในการนั บ เวลาทํ า งานสํา หรับ คํ า นวณบํ า เหน็ จ บํ า นาญตาม
ข้อบังคับ สถาบัน พนัก งานผู้ใดซึ3งโอนไปตามมาตรานี:ป ระสงค์ท3ีจะให้นับ เวลาทํางาน
ในขณะที3เป็ น พนัก งานก่ อนที3จ ะมีก ารโอนเป็ น เวลาทํา งานของพนัก งานของสถาบัน
ก็ให้มสี ทิ ธิกระทําได้โดยแสดงความจํานงว่าไม่ขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ทไ3ี ด้รบั อยู่เดิม
การไม่ขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ตามวรรคสี3 จะต้องกระทําภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีโ3 อน
ทัง: นี: การโอนตามมาตรานี:ให้เป็ นไปตามทีร3 ฐั มนตรีและสถาบันจะได้ตกลงกัน
มาตรา ๒๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพ ย์สนิ สิท ธิ หนี: และงบประมาณของ
กรมวิท ยาศาสตร์บ ริก าร กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี* ในส่ ว นที3เกี3ย วกับ
โครงการมาตรวิท ยาและการรับ รองห้อ งปฏิบ ัติก ารทางวิท ยาศาสตร์ และโครงการ
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ปรับ ปรุ งและขยายงานมาตรวิท ยาทางวิท ยาศาสตร์ท3ีมีอ ยู่ในวัน ที3พ ระราชบัญ ญัติน:ี
ใช้บงั คับไปเป็ นของสถาบัน
ข้าราชการหรือลูกจ้างผูใ้ ดของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี* ซึง3 ปฏิบตั งิ านเกีย3 วกับกิจการทีโ3 อนไปตามวรรคหนึ3ง ถ้าสมัครใจจะโอน
ไปปฏิบตั งิ านเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันและได้แจ้งความจํานงต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ผูม้ อี าํ นาจบรรจุและแต่งตัง: ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ3 ระราชบัญญัตนิ :ใี ช้บงั คับ ให้โอน
ข้าราชการหรือลูกจ้างผูน้ นั : ไปเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน
ให้ขา้ ราชการหรือลูกจ้างตามวรรคสอง ซึง3 โอนไปเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของ
สถาบันได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทัง: สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับทีเ3 คยได้รบั อยู่เดิม
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง: ให้ดํารงตําแหน่ งในสถาบัน โดยให้ได้รบั
เงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ต3ํากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างทีไ3 ด้รบั อยู่เดิม
การโอนข้าราชการตามวรรคสอง ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออกจากราชการเพราะเลิก
หรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
การโอนลูกจ้างตามวรรคสอง ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการ
เลิกหรือยุบตําแหน่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ3งโอนไปตามวรรคสอง ได้รบั บําเหน็จบํานาญหรือ
ค่ า ตอบแทนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญข้ า ราชการ หรือ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง แล้วแต่กรณี
เพื3อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จหรือบํานาญ
ตามข้อบังคับสถาบัน ข้าราชการหรือลูกจ้างผูใ้ ดซึง3 โอนไปตามวรรคสองประสงค์จะให้นับ
เวลาราชการหรือ เวลาทํ า งานในขณะที3เป็ น ข้า ราชการหรือ ลู ก จ้า งก่ อ นที3มีก ารโอน
เป็ นเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน แล้วแต่ กรณี ก็ให้มสี ทิ ธิกระทําได้
โดยแสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญทีไ3 ด้รบั อยู่เดิม
การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคเจ็ด จะต้องกระทําภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที3โอน สําหรับกรณีของข้าราชการให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํ า นาญข้ า ราชการ สํ า หรับ กรณี ข องลู ก จ้ า งให้ ก ระทํ า เป็ นหนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื3 อ
เป็ นหลักฐานยื3นต่อผูว้ ่าจ้างเพื3อส่งต่อไปให้กระทรวงการคลังทราบ
ทัง: นี: การโอนตามมาตรานี:ให้เป็ นไปตามทีร3 ฐั มนตรีและสถาบันจะได้ตกลงกัน
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มาตรา ๒๘ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* รักษาการ
ตามพระราชบัญ ญัติน:ี และให้มีอํา นาจออกประกาศและระเบีย บเพื3อ ปฏิบ ัติก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ :ี
ประกาศและระเบียบนัน: เมื3อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี: คือ เนื3องจากงานในด้าน
พัฒ นาระบบมาตรวิท ยาของประเทศไทยยังไม่ มีอ งค์ก รหลัก รับ ผิด ชอบดํ า เนิ น การ
ทําให้การวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบเครื3อ งมือและอุปกรณ์ ต่าง ๆ
ที3มคี วามสําคัญต่อการผลิตและการควบคุมคุณภาพยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อันเป็ นทีย3 อมรับของนานาประเทศ นอกจากนี:การแข่งขันในการทางการค้าระหว่างประเทศ
กําลังทวีมากขึน: ทําให้ต้องจัดให้มีมาตรการในการสร้างระบบและมาตรฐานในการวัด
ปริมาณของประเทศให้เป็ นทีย3 อมรับจากนานาประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องพัฒนา
และส่ ง เสริม งานในด้ า นมาตรวิท ยาให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ ซึ3 ง ในปั จจุ บ ั น
กรมวิท ยาศาสตร์บ ริก าร กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ3ง แวดล้อ ม และ
สถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ประเทศไทยเป็ น หน่ ว ยงานที3มีห น้ า ที3
รับผิดชอบงานในด้านนี: แต่ เนื3องจากยังต้องผูกพันกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของ
ทางราชการไม่มคี วามเป็ นอิสระและความคล่องตัวในการรับการถ่ายทอดความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท3เี ปลีย3 นแปลงไปอย่างรวดเร็ว สมควรสนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง: หน่ วยงาน
ที3มีลกั ษณะการบริห ารงานเป็ นอิสระมีบุคลากรที3มีความรู้ความสามารถทําหน้ าที3เป็ น
หน่ ว ยงานหลัก ของประเทศสํา หรับ งานด้ า นนี: ภ ายใต้ ก ารกํ า กับ ดู แ ลของกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง3 แวดล้อม โดยมีกองทุนซึง3 ประกอบด้วยทุนจากภาครัฐและ
แหล่งทุนอื3น ๆ เป็ นทุนในการดําเนินงาน เพื3อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว จึงจําเป็ น
ต้องตราพระราชบัญญัตนิ :ี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีข3 องส่วนราชการ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๐
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี: ให้ ใช้ บ ั งคับ ตั ง: แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๘๑ ในพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
ให้แ ก้ไขคํ าว่ า “กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ3ง แวดล้อ ม” เป็ น “กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คําว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ3งแวดล้อ ม” เป็ น “รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี” คําว่ า
“ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง3 แวดล้อม” เป็ น “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
๒๐

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที3 ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

๒๒๕
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และเทคโนโลยี” และคําว่า “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง3 แวดล้อม”
เป็ น “ผูแ้ ทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี: คือ โดยทีพ3 ระราชบัญญัติ
ปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บ ัญ ญัติให้จ ัดตัง: ส่วนราชการขึ:น ใหม่
โดยมีภารกิจใหม่ ซึ3งได้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที3
ของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน: แล้ว
และเนื3องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญ
ั ญัติให้โอนอํานาจหน้ าที3ของส่วนราชการ
รัฐมนตรีผดู้ าํ รงตําแหน่งหรือผูซ้ ง3ึ ปฏิบตั หิ น้าทีใ3 นส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่
โดยให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าทีท3 3โี อนไปด้วย ฉะนัน:
เพื3อ อนุ ว ัติให้เป็ น ไปตามหลัก การที3ป รากฏในพระราชบัญ ญัติแ ละพระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ
เพื3อให้ผูเ้ กีย3 วข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อํานาจหน้ าที3ว่าตามกฎหมายใดได้มกี ารโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รบั ผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน: ไปเป็ นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ให้มีก ารเปลี3ยนชื3อ ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดํารงตํ าแหน่ งหรือผู้ซ3ึงปฏิบ ัติห น้ าที3ข อง
ส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที3 และเพิม3 ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิจทีม3 กี ารตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่รวมทัง:
ตัดส่ว นราชการเดิม ที3มีก ารยุ บ เลิก แล้ว ซึ3งเป็ น การแก้ไขให้ต รงตามพระราชบัญ ญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี:
พระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๑
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น:ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง: แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๕ ให้กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
ซึ3งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันก่อนวันที3พระราชบัญ ญัติน:ีใช้บงั คับ คงอยู่ในตําแหน่ งต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตัง: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง3 แก้ไขเพิม3 เติมโดยพระราชบัญญัตนิ :ี

๒๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนที3 ๖๗ ก/หน้า ๕๑/๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๒๖
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มาตรา ๑๖ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑/๑) แห่งพระราชบัญญัติพฒ
ั นา
ระบบมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ3 ง แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ น:ี
มาใช้บงั คับแก่ผดู้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติอยู่ในวันก่อนวันที3
พระราชบัญญัตนิ :ใี ช้บงั คับ โดยให้บุคคลนัน: ดํารงตําแหน่ งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระหรือด้วยเหตุ อ3นื ตามที3กําหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติพฒ
ั นาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อนการแก้ไขเพิม3 เติมโดยพระราชบัญญัตนิ :ี
มาตรา ๑๗ บรรดาประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับทีอ3 อกตามพระราชบัญญัติ
พั ฒ นาระบบมาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที3 ใ ช้ บ ั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที3
พระราชบัญ ญั ติ น:ี ใช้บ ัง คับ ให้ย ัง คงใช้บ ังคับ ได้ต่ อ ไปเพีย งเท่ า ที3ไม่ ข ัด หรือ แย้ง กับ
พระราชบัญ ญัติพ ัฒ นาระบบมาตรวิท ยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ3งแก้ไขเพิ3ม เติมโดย
พระราชบัญญัตนิ :ี จนกว่าจะมีประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับตามพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง3 แก้ไขเพิม3 เติมโดยพระราชบัญญัตนิ :ใี ช้บงั คับ
มาตรา ๑๘ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชบัญญัตนิ :ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี: คือ โดยทีพ3 ระราชบัญญัติ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัตขิ น:ึ เพื3อให้มมี าตรการในการสร้างระบบ
และมาตรฐานด้านมาตรวิทยาของประเทศโดยสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิของมาตรวิทยา
ทางฟิ สกิ ส์เป็ นหลัก จึงมีบทบัญญัตบิ างประการทีไ3 ม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
เนื3องจากมาตรวิทยาและโครงสร้างระบบมาตรวิทยาระหว่างประเทศได้มีการเปลี3ยนแปลง
ขอบข่ า ยเพื3 อ รองรับ การพั ฒ นาและการประยุ ก ต์ ท3ี ข ยายไปสู่ ม าตรวิท ยาทางเคมี
และชีว ภาพซึ3งมีบ ทบาทอย่ างมากต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพของบริก ารทางการแพทย์
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร ทัง: เป็ นปั จจัยที3สามารถ
ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และความสามารถในการแข่ ง ขัน
ของภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ สมควรแก้ไขเพิ3มเติมบทบัญ ญัติเพื3อให้ระบบ
มาตรวิทยาของประเทศสามารถรองรับมาตรวิทยาทางเคมีและชีวภาพให้เป็ นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด รวมทั :ง ปรับ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ เ กี3 ย วกั บ
คณะกรรมการมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ อํ า นาจหน้ า ที3ข องสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ
และการใช้จ่ า ยเงิน กองทุ น เพื3อ การพัฒ นาระบบมาตรวิท ยา เพื3อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งาน
ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง3 ขึน: จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิ :ี
๒๒๗
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ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื3อง กําหนดมาตรฐานแห่งชาติ เกีย3 วกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื3องมือ อุปกรณ์
และวัสดุอา้ งอิงทีใ3 ช้ในการวัดปริมาณ๒๒
อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญ ญัติพ ัฒ นา
ระบบมาตรวิท ยาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ จึง ออกประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื3อง กําหนดมาตรฐานแห่งชาติ เกี3ยวกับหน่ วย
การวัดปริมาณ เครื3องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอา้ งอิงทีใ3 ช้ในการวัดปริมาณดังนี:
๑. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นอุณหภูมิ (thermodynamic temperature, T90)
๑.๑ หน่วยการวัดปริมาณแห่งชาติดา้ นอุณหภูมิ คือ เคลวิน (kelvin, K) หมายถึง
หน่วยของอุณหภูมเิ ชิงเทอร์โมไดนามิกส์ อุณหภูมิ ๑ เคลวิน มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๒๗๓.๑๖
ของอุณหภูมเิ ทอร์โมไดนามิกส์ของจุดสามสถานะของนํ:า
ในการใช้งานโดยทัวไป
3 ใช้หน่ วยการวัดปริมาณด้านอุณ หภู มิเป็ นองศา
๐
เซลเซียส (degree celsius, C) ได้ โดยอุณหภูมิ ๑ องศาเซลเซียส (t90 /๐C) มีค่าเท่ากับ
อุณหภูมเิ ชิงเทอร์โมไดนามิกส์ (T90 /K) ลบด้วย ๒๗๓.๑๕ ดังสมการ
t90 /๐C = T90 /K – 273.15
โดยนิยามช่วงอุณหภูมิ ๑ องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับช่วงอุณหภูมิ ๑ เคลวิน
๑.๒ มาตรฐานแห่ งชาติด้านอุ ณ หภู มิ หมายถึง ค่ า อุ ณ หภู มิค งที3ต ามสเกล
อุณหภูมริ ะหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๙๐ (International Temperature Scale 1990, ITS 90)
ประกอบด้วยชุดเซลล์กาํ เนิดอุณหภูมิ ณ จุดคงที3 (fixed point cell) จํานวน ๘ ชุด ดังนี:
๑.๒.๑ เซลล์จุดสามสถานะของธาตุปรอท (triple point of mercury, T Hg)
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมกิ าํ หนด T90 เป็ น ๒๓๔.๓๑๕๖ เคลวิน
๑.๒.๒ เซลล์ จุ ด สามสถานะของนํ: า (triple point of water, T H2O)
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมกิ าํ หนด T90 เป็ น ๒๗๓.๑๖ เคลวิน
๑.๒.๓ เซลล์จุดหลอมเหลวของธาตุแกลเลียม (melting point of gallium,
M Ga) ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมกิ าํ หนด T90 เป็ น ๓๐๒.๙๑๔๖
เคลวิน
๒๒ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง/หน้า ๒/๒๘ กันยายน ๒๕๔๙
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๑.๒.๔ เซลล์จุดเยือกแข็งของธาตุอนิ เดียม (freezing point of indium, F In)
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมกิ าํ หนด T90 เป็ น ๔๒๙.๗๔๘๕ เคลวิน
๑.๒.๕ เซลล์จุ ด เยือ กแข็ง ของธาตุ ดีบุ ก (freezing point of tin, F Sn)
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมกิ าํ หนด T90 เป็ น ๕๐๕.๐๗๘ เคลวิน
๑.๒.๖ เซลล์จุดเยือกแข็งของธาตุ สงั กะสี (freezing point of zinc, F Zn)
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมกิ าํ หนด T90 เป็ น ๖๙๒.๖๗๗ เคลวิน
๑.๒.๗ เซลล์ จุ ด เยื อ กแข็ ง ของธาตุ อ ะลู มิ เ นี ย ม (freezing point of
aluminium, F Al) ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมกิ ําหนด T90 เป็ น
๙๓๓.๔๗๓ เคลวิน
๑.๒.๘ เซลล์จุ ด เยือ กแข็งของธาตุ เงิน (freezing point of silver, F Ag)
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมกิ าํ หนด T90 เป็ น ๑ ๒๓๔.๙๓ เคลวิน
๒. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นไฟฟ้ า (electricity)
๒.๑ มาตรฐานแห่งชาติดา้ นความต่างศักย์ไฟฟ้ า (electric potential difference, V)
๒.๑.๑ หน่ วยการวัดปริมาณแห่งชาติด้านความต่างศักย์ไฟฟ้ า คือ โวลต์
(volt, V) ความต่างศักย์ไฟฟ้ า ๑ โวลต์ มีค่าเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่าง ๒ จุด
ของตัวนําไฟฟ้ าที3ทําให้เกิดปริมาณกระแสไฟฟ้ าคงที3 ๑ แอมแปร์ เมื3อมีความต้านทาน
ไฟฟ้ าระหว่างจุดทัง: สองเท่ากับ ๑ โอห์ม
๒.๑.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านความต่างศักย์ไฟฟ้ า คือ ชุดกําเนิดไฟฟ้ า
รอยต่อโจเซฟสัน (Josephson junction) วิสยั สามารถ (capacity) ๑ โวลต์ และ ๑๐ โวลต์
๒.๒ มาตรฐานแห่งชาติดา้ นความต้านทานไฟฟ้ า (electric resistance, R)
๒.๒.๑ หน่วยการวัดปริมาณแห่งชาติดา้ นความต้านทานไฟฟ้ า คือ โอห์ม
(ohm, Ω) ความต้านทานไฟฟ้ า ๑ โอห์ม มีค่าเท่ากับความต้านทานไฟฟ้ าระหว่าง ๒ จุด
ของตัวต้านทานไฟฟ้ าทีท3 ําให้เกิดปริมาณกระแสไฟฟ้ าคงที3 ๑ แอมแปร์ เมื3อมีความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ าระหว่างจุดทัง: สองเท่ากับ ๑ โวลต์
๒.๒.๒ มาตรฐานแห่งชาติดา้ นความต้านทานไฟฟ้ า คือ กลุ่มตัวต้านทาน
ไฟฟ้ ามาตรฐาน ๑ โอห์ม ตามทีส3 ถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประกาศกําหนด
๒.๓ มาตรฐานแห่งชาติดา้ นกระแสไฟฟ้ า (electric current, I)
๒.๓.๑ หน่ ว ยการวัด ปริม าณแห่ งชาติด้า นกระแสไฟฟ้ า คือ แอมแปร์
(ampere, A) กระแสไฟฟ้ า ๑ แอมแปร์ มีค่าเท่ากับปริมาณของกระแสไฟฟ้ า ซึง3 ถ้ารักษา
ให้คงที3อยู่ในตัวนําไฟฟ้ า ๒ เส้น ที3มคี วามยาวอนันต์ มีพ:นื ที3ภาคตัดขวางกลมเล็กมาก
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จนไม่จาํ เป็ นต้องคํานึงถึง และวางอยู่ค่ขู นานห่างกัน ๑ เมตร ในสุญญากาศแล้ว จะทําให้
เกิดแรงระหว่างตัวนํ าไฟฟ้ าทัง: สองเท่ากับ ๒ × ๑๐-๗ นิวตัน (newton, N) ต่อความยาว
๑ เมตร (metre, m)
๒.๓.๒ มาตรฐานแห่งชาติดา้ นกระแสไฟฟ้ า ได้มาจากการคํานวณโดยใช้
กฎของโอห์ ม (ohm’s law) คือ อัต ราส่ ว นของค่ า มาตรฐานความต่ า งศัก ย์ไ ฟฟ้ าต่ อ
ค่ามาตรฐานความต้านทานไฟฟ้ า ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ตามลําดับ
๓. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นเวลา (time, t)
๓.๑ หน่ ว ยการวัด ปริม าณแห่ ง ชาติด้า นเวลา คือ วิน าที (second, s) เวลา
๑ วินาที มีค่าเท่ากับระยะเวลาเท่ากับ ๙ ๑๙๒ ๖๓๑ ๗๗๐ คาบของการแผ่รงั สีทส3ี มนัย
กับการเปลีย3 นระดับไฮเพอร์ไฟน์ ๒ ระดับของอะตอมซีเซียม – ๑๓๓ ในสถานะพืน: ฐาน
๓.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านเวลา คือ นาฬิกาซีเซียม (caesium clock) ตามที3
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประกาศกําหนด
๔. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นมวล (mass, m)
๔.๑ หน่ วยการวัดปริมาณแห่งชาติดา้ นมวล คือ กิโลกรัม (kilogram, kg) มวล
๑ กิ โ ลกรัม มี ค่ า เท่ า กับ มวลของตุ้ ม นํ: า หนั ก ๑ กิโ ลกรัม ต้ น แบบระหว่ า งประเทศ
(international prototype of the kilogram)
๔.๒ มาตรฐานแห่งชาติดา้ นมวล คือ ตุม้ นํ:าหนัก ๑ กิโลกรัมต้นแบบ หมายเลข ๘๐
๕. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นแรง (force, F)
๕.๑ หน่ วยการวัดปริมาณแห่งชาติดา้ นแรง คือ นิวตัน (newton, N) แรง ๑ นิวตัน
คือ แรงที3ก ระทํ า ต่ อ วัต ถุ ท3ีมีม วล ๑ กิโลกรัม ให้ มีค วามเร่ ง (acceleration) ๑ เมตร
ต่อวินาที๒ (metre per second squared, m/s2)
๕.๒ มาตรฐานแห่ ง ชาติด้า นแรง คือ กลุ่ ม เครื3อ งกํ า เนิ ด แรงมาตรฐานแบบ
นํ:าหนักตายตัว (deadweight force standard machine, DWM) วิสยั สามารถ ๑ กิโลนิวตัน
(kilonewton, kN) ๑๐ กิโลนิวตัน ๑๐๐ กิโลนิวตัน และ ๕๐๐ กิโลนิวตัน
๖. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นความแข็ง (hardness, H)
๖.๑ หน่ วยการวัดปริมาณแห่งชาติดา้ นความแข็ง คือ ความแข็งร็อกเวลล์สเกล
(hardness Rockwell scale, HR) และความแข็งวิกเกอรส์สเกล (hardness Vickers scale,
HV)
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๖.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านความแข็ง คือ เครื3องวัดความแข็งร็อกเวลล์ระดับ
ปฐมภู มิ พิส ยั (range) ๒๐ ถึง ๖๕ ความแข็งร็อ กเวลล์ส เกลซี (hardness Rockwell
scale C, HRC) และเครื3องวัด ความแข็งวิก เกอรส์ระดับ ปฐมภู มิ พิส ยั ๒๐๐ ถึง ๙๐๐
ความแข็งวิกเกอรส์สเกล
๗. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นแรงบิด (torque, T)
๗.๑ หน่วยการวัดปริมาณแห่งชาติดา้ นแรงบิด คือ นิวตันเมตร (newton.metre,
N.m) แรงบิด ๑ นิ วตัน เมตร คือ ผลคูณ เชิงเวกเตอร์ท3ีเกิด จากเวกเตอร์ข องรัศ มียาว
๑ เมตร จากจุดหมุนไปยังจุดที3แรงกระทําคูณ กับเวกเตอร์ข องแรง ๑ นิวตัน ที3กระทํา
ในแนวตัง: ฉากกับเวกเตอร์ของรัศมี
๗.๒ มาตรฐานแห่ ง ชาติด้า นแรงบิด คือ เครื3อ งกํ าเนิ ด แรงบิด แบบนํ: า หนั ก
ตายตัวระดับปฐมภูมิ (primary deadweight torque machine) พิสยั ๑ ถึง ๑ ๐๐๐ นิวตันเมตร
๘. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นอัตราการไหล (flow rate, q)
๘.๑ หน่ วยการวัดปริมาณแห่งชาติด้านอัตราการไหล คือ กิโลกรัมต่ อวินาที
(kilogram per second, kg/s) และลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (cubic metre per second, m3/s)
อัตราการไหลเชิงมวล ๑ กิโลกรัมต่อวินาที คือ อัตราการไหลของของไหล
(fluid) ทีม3 มี วล ๑ กิโลกรัม ไหลผ่านพืน: ผิวในเวลา ๑ วินาที
อัตราการไหลเชิงปริมาตร ๑ ลูกบาศก์เมตรต่ อวินาที คือ อัตราการไหล
ของของไหล ทีม3 ปี ริมาตร ๑ ลูกบาศก์เมตร ไหลผ่านพืน: ผิวในเวลา ๑ วินาที
๘.๒ มาตรฐานแห่งชาติด้านอัตราการไหล คือ เครื3องวัดอัตราการไหลของนํ: า
แบบลูกสูบ (piston prover) วิสยั สามารถ ๐.๐๐๐๓๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และชุดวัด
อัตราการไหลของแก๊สแบบโซนิกนอซเซิล (sonic nozzle) และแบบแลมินาร์ (laminar)
วิสยั สามารถ ๐.๐๑๖๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
๙. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นความดัน (pressure, p)
๙.๑ หน่ วยการวัด ปริม าณแห่ งชาติด้า นความดัน คือ พาสคัล (pascal, Pa)
ความดัน ๑ พาสคัล คือ แรง ๑ นิวตัน ทีก3 ระทําบนพืน: ที3 ๑ ตารางเมตร (square metre, m2)
๙.๒ มาตรฐานแห่ งชาติด้านความดัน คือ เครื3องวัดความดัน มาตรฐานแบบ
เพรสเชอร์บาลานซ์ (pressure balance) วิสยั สามารถ ๕๐๐ เมกะพาสคัล (megapascal,
MPa) และเครื3องวัดสุญญากาศมาตรฐานแบบคาพาซิแทนซ์ไดอะแฟรมเกจ (capacitance
diaphragm gauge) สปิ นนิงโรเตอร์เกจ (spinning rotor gauge) และไอออไนเซชันเกจ
(ionization gauge) วิสยั สามารถ ๑๐-๖ พาสคัล

๒๓๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐. มาตรฐานแห่งชาติดา้ นความยาว (length, L)
๑๐.๑ หน่ วยการวัดปริมาณแห่งชาติดา้ นความยาว คือ เมตร (metre, m) ความยาว
๑ เมตร คือ ความยาวเท่ากับระยะทางที3แสงเดินทางในสุญ ญากาศ ในช่วงระยะเวลา
๑ ใน ๒๙๙ ๗๙๒ ๔๕๘ ของวินาที
๑๐.๒ มาตรฐานแห่ งชาติด้านความยาว คือ ความยาวคลื3น ของแสงเลเซอร์
ที3ได้จากอุปกรณ์ กําเนิดแสงเลเซอร์จ ากแก๊สฮีเลียมนีออนและควบคุมเสถียรภาพของ
ความยาวคลื3นด้วยแก๊สไอโอดีน (iodine stabilized helium neon laser)
๑๑. มาตรฐานแห่ งชาติด้า นวัส ดุ อ้างอิง ความเป็ น กรด-เบสของสารละลาย
[pH reference materials, pH(RM)]
๑๑.๑ หน่ ว ยการวัด ปริม าณแห่ งชาติด้า นวัส ดุ อ้า งอิงความเป็ น กรด – เบส
ของสารละลาย คือ ค่าความเป็ นกรด – เบส (pH)
๑๑.๒ มาตรฐานแห่ งชาติด้านวัสดุ อ้างอิงความเป็ นกรด-เบสของสารละลาย
คือ ระบบเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมฮิ าร์เนดเซลล์ (Harned cell) ที3มีค่าความ
เป็ นกรด - เบสเท่ากับ ๔.๐๑ ๖.๘๖ และ ๙.๑๘ ทีอ3 ุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส
ทัง: นี: ให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็ นหน่วยงานเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ
๑ ถึง ๑๑ ดังกล่าวข้างต้น
ประกาศ ณ วันที3 ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ประวิช รัตนเพียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
ว่าด้วยการจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓๒๓
เพื3 อ ให้ ส ถาบัน มาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ ส ามารถพั ฒ นาสถาบั น และยกระดับ
ความสามารถพนักงาน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๒)
และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
มติทป3ี ระชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครัง: ที3 ๓/๒๕๔๒ เมื3อวันที3 ๒๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ จึง เห็ น ควรออกระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
ผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาไว้ ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ระเบียบนี:เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย
การจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ในระเบียบนี:
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการจ้าง
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
“การจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการผู้เชีย3 วชาญ
หรือทีป3 รึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
“ผู้ เชี3ย วชาญหรือ ที3ป รึก ษา” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติ บุ ค คล
ที3ป ระกอบธุ ร กิจ หรือ สามารถให้บ ริก ารเป็ น ผู้เชี3ย วชาญหรือ ที3ป รึก ษา แต่ ไม่ ร วมถึง
การให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และมิได้มนี ิยามเป็ น “พนักงาน”
หรือ “ลูกจ้าง” ตามข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๑
นโยบายการจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา
ข้อ ๓ สถาบันจ้างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื3อทําหน้ าที3ผูเ้ ชีย3 วชาญหรือ
ทีป3 รึกษา ในสาขางานทีส3 ถาบันต้องการ ทัง: นี: โดยต้องมีแผนงาน งบประมาณ และได้รบั
๒๓

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที3 ๒๖ ง/หน้า ๗๓/๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓
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การอนุมตั ิ ในการจ้างควรคํานึงถึงประโยชน์ ผลตอบแทน และความคุม้ ค่าของการว่าจ้าง
โดยทีส3 ถาบันจะได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทไ3ี ด้รบั
การถ่ายทอด
หมวด ๒
วิธจี า้ งผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา
ข้อ ๔ การจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา กระทําได้ ๒ วิธี คือ
(๑) วิธตี กลง
(๒) วิธคี ดั เลือก
หมวด ๓
ส่วนที3 ๑
กระบวนการจ้าง
ข้อ ๕ ก่อนดําเนินการจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา ให้หน่ วยงานทีม3 คี วามประสงค์
ในการจ้า งทําหนังสือ คําขอการจ้างผู้เชี3ย วชาญหรือ ที3ป รึก ษา นํ า เสนอขออนุ ม ัติจาก
ผูอ้ าํ นวยการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน โดยมีสาระครอบคลุมตามรายการ ดังต่อไปนี:
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีต3 อ้ งจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานทีจ3 ะจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา (Terms of
Reference)
(๓) คุณสมบัตขิ องผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาทีจ3 ะจ้าง
(๔) วงเงินค่าจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาโดยประมาณ
(๕) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
(๖) วิธจี า้ งพร้อมเหตุผลทีต3 อ้ งจ้างโดยวิธนี นั :
(๗) ข้อเสนออื3น ๆ (ถ้ามี)
เมื3อผู้อํานวยการอนุ มตั ิหนังสือคําขอการจ้างผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษาตามที3
เสนอแล้ว ให้สถาบันแจ้งคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเพื3อทราบ และให้สถาบัน
ดําเนินการจ้างตามวิธนี นั : ต่อไป
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ส่วนที3 ๒
กรรมการ
ข้อ ๖ ในการดําเนินการจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาแต่ละครัง: ให้ผอู้ าํ นวยการ
แต่งตัง: คณะกรรมการ เพื3อปฏิบตั ติ ามระเบียบนี: แล้วแต่กรณี คือ
(๑) ดําเนินการจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาโดยวิธตี กลง
(๒) ดําเนินการจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาโดยวิธคี ดั เลือก
ข้อ ๗ คณะกรรมการตามข้อ ๖ ให้ป ระกอบด้ว ยประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอย่ างน้ อย ๔ คน โดยปกติให้แต่ งตัง: จากพนักงานของสถาบัน ในกรณี
จําเป็ น หรือเพื3อ ประโยชน์ แ ก่ส ถาบัน ให้แต่ งตัง: ผู้แทนจากส่วนราชการอื3นหรือบุ ค คล
ทีม3 ใิ ช่พนักงานของสถาบันซึง3 เป็ นผูเ้ ชีย3 วชาญหรือผูท้ รงคุณวุฒใิ นงานทีจ3 ะจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญ
หรือทีป3 รึกษาเป็ นกรรมการด้วย
ข้อ ๘ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๖ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึง3 หนึ3งของจํานวนกรรมการทัง: หมด จึงเป็ นองค์ประชุม
ข้อ ๙ การประชุ ม ของคณะกรรมการ ให้ ป ระธานและกรรมการแต่ ล ะคน
มีเสียงหนึ3งในการลงมติ
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิม3 ขึน: อีกเสียงเป็ นเสียงชีข: าด
ส่วนที3 ๓
วิธตี กลง
ข้อ ๑๐ การจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาโดยวิธตี กลง ได้แก่ การจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญ
หรือทีป3 รึกษาทีส3 ถาบันตกลงจ้างรายใดรายหนึ3ง ซึง3 เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถ
และผลงานนัน: แล้ว และเป็ นผูใ้ ห้บริการทีเ3 ชื3อถือได้
ข้อ ๑๑ การจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาโดยวิธตี กลง ให้กระทําในกรณีต่อไปนี:
(๑) เป็ นการจ้างเพื3อทํางานต่อเนื3องจากงานทีไ3 ด้ทาํ อยู่แล้ว
(๒) เป็ นการจ้า งในกรณี ท3ีท ราบแน่ ช ัด ว่ า ผู้เชี3ย วชาญหรือ ที3ป รึก ษาในงาน
ทีจ3 ะให้บริการตามทีต3 อ้ งการมีจาํ นวนจํากัด ไม่เหมาะสมทีด3 าํ เนินการด้วยวิธคี ดั เลือก
(๓) เป็ นการจ้างทีต3 อ้ งกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สถาบัน
๒๓๕
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ข้อ ๑๒ คณะกรรมการดําเนินการจ้างผู้เชี3ยวชาญหรือที3ปรึกษาโดยวิธตี กลง
มีหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา
(๒) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื3น ๆ ที3เกี3ยวเนื3องกับบริการที3จะจ้าง
และเจรจาต่อรอง
(๓) รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ3 ด้รบั ไว้ทงั : หมด
เสนอฝ่ ายบริหารเพื3อให้ผอู้ าํ นวยการอนุมตั ิ
ส่วนที3 ๔
วิธคี ดั เลือก
ข้อ ๑๓ การจ้า งผู้เชี3ย วชาญหรือ ที3ป รึก ษาโดยวิธีค ัด เลือ ก ได้แ ก่ การจ้า ง
ผู้เชี3ย วชาญหรือ ที3ป รึก ษาโดยการคัด เลือ กผู้เชี3ย วชาญหรือ ที3ป รึก ษาที3มีคุ ณ สมบัติ
เหมาะสมทีจ3 ะทํางานนัน: ให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาทีไ3 ด้รบั
การคัด เลือกให้เหลือน้ อยรายดังกล่าว ยื3น ข้อเสนอเข้ามารับงานนัน: ๆ เพื3อ พิจารณา
รายดีท3สี ุด ในกรณีทม3ี เี หตุอนั สมควรและผู้อํานวยการเห็นชอบ ให้เชิญผู้เชี3ยวชาญหรือ
ที3ป รึก ษาที3มีคุ ณ สมบัติเหมาะสมยื3น ข้อ เสนอเข้า รับ งานโดยไม่ ต้ อ งทํ า การคัด เลือ ก
ให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้
ข้อ ๑๔ ให้สถาบันออกหนังสือเชิญชวนผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาทีไ3 ด้คดั เลือกไว้
ยื3น ข้อ เสนอเพื3อ รับ งานโดยประกอบด้วยข้อ เสนอด้านเทคนิ ค และข้อ เสนอด้านราคา
โดยให้ย3นื ซองเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็ น ๒ ซอง
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการดําเนินการจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาโดยวิธคี ดั เลือก
มีหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) พิจ ารณาข้อ เสนอด้ า นเทคนิ ค และข้อ เสนอด้า นราคาของผู้ เชี3ย วชาญ
หรือทีป3 รึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(๒) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื3น ๆ ที3เกี3ยวเนื3องกับบริการที3จะจ้าง
และเจรจาต่อรอง
(๓) รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารทีไ3 ด้รบั ไว้ทงั : หมด
เสนอผ่านฝ่ ายบริหาร เพื3อให้ผอู้ าํ นวยการอนุมตั ิ
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หมวด ๔
อํานาจในการอนุมตั วิ ่าจ้าง
ข้อ ๑๖ การอนุ ม ัติว่าจ้างผู้เชี3ย วชาญหรือ ที3ป รึกษาครัง: หนึ3ง ให้เป็ น ไปตาม
อํานาจการอนุ มตั สิ งซื
ั 3 อ: สังจ้
3 าง และการเบิกจ่ายเงิน ข้อ ๓๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๕
ค่าตอบแทน
ข้ อ ๑๗ อั ต ราค่ า ตอบแทนผู้ เ ชี3 ย วชาญ หรื อ ที3 ป รึ ก ษ าให้ เ ป็ นไปตาม
ความเหมาะสมและประหยัด โดยให้คํานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงาน
ที3จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันในตลาดแรงงาน งบประมาณที3ได้รบั
ความสามารถในการจ่าย แผนงานของสถาบัน เป็ นต้น
ในกรณี ท3ีมีความจําเป็ น ต้อ งจ่ ายเงินล่ วงหน้ า ให้จ่ายได้ไม่เกิน ร้อ ยละสิบ ห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา
ข้อ ๑๘ ในกรณีทผ3ี เู้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาเป็ นชาวต่างประเทศ อัตราค่าตอบแทน
ตามข้อ ๑๗ กําหนดไว้ดงั นี:
(๑) ค่าจ้าง
(๒) ภาษี
(๓) ค่าเครื3องบินไปกลับ
(๔) ค่าทีพ3 กั
(๕) ค่าใช้จ่ ายอื3น ๆ ที3เกิด ขึ:น ในเรื3องของการดําเนิ น การจัด ทําวีซ่ าและหรือ
ใบขออนุญาตทํางาน
ข้อ ๑๙ วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนรวมถึงรายละเอียดตามข้อ ๑๗ ให้พจิ ารณาถึง
เหตุผลความจําเป็ น และ/หรือข้อตกลงทีไ3 ด้กระทําไว้ระหว่างสถาบันกับผูเ้ ชีย3 วชาญหรือ
ทีป3 รึกษา ทัง: นี: อยู่บนพืน: ฐานของความเหมาะสม ประโยชน์ทจ3ี ะเกิดขึน: กับสถาบัน

๒๓๗
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ข้อ ๒๐ กรณีทม3ี คี วามจําเป็ นหรือเห็นสมควร ผูอ้ าํ นวยการอาจกําหนดเพิม3 เติม
และ/หรือลดค่าตอบแทนตามข้อ ๘ ได้ ทัง: นี: ให้มกี ารเจรจาต่อรองกันก่อนทีจ3 ะดําเนินการ
ลงนามในสัญญาจ้าง
หมวด ๖
การทําสัญญาจ้าง
ข้อ ๒๑ ให้สถาบันจัดทําสัญญาจ้างทีเ3 หมาะสมสําหรับผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา
โดยมีร ายละเอีย ดของค่ า ตอบแทน วิธีก ารจ่ า ย และขอบเขตโดยละเอีย ดของงาน
เป็ นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
หมวด ๗
การประเมินผลและการจัดทํารายงาน
ข้อ ๒๒ ให้ห น่ วยงานต้น สังกัด ที3จ้างผู้เชี3ย วชาญหรือ ที3ป รึก ษา ต้องทําการ
ประเมินผลการทํางานและส่งผลการประเมิน ดังกล่าวตามสายการบังคับ บัญ ชาให้ก ับ
ผู้อํ านวยการเพื3อ ทราบ และให้ส ถาบัน ส่ง ผลการประเมิน ดัง กล่ าวให้ค ณะกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติเพื3อทราบ
ข้อ ๒๓ หน่วยงานต้นสังกัดทีจ3 า้ งผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษา ต้องให้ผเู้ ชีย3 วชาญ
หรือทีป3 รึกษาจัดทําเอกสารตําราประกอบการสอน รายงานการปฏิบตั งิ าน แล้วแต่กรณี
รวมถึงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทีเ3 ป็ นประโยชน์ต่อสถาบัน ทัง: นี: เพื3อเป็ นเอกสารอ้างอิง
สําหรับงานมาตรวิทยา โดยให้สรุปเป็ นภาษาอังกฤษและส่งให้กบั หน่ วยงานต้นสังกัด
เพื3อส่งผูอ้ าํ นวยการ ภายใน ๗ วันหลังสิน: สุดระยะเวลาในการจ้าง
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ การใดทีเ3 กีย3 วข้องกับการจ้างผูเ้ ชีย3 วชาญหรือทีป3 รึกษาทีผ3 ูอ้ ํานวยการ
ได้ ก ระทํ า ไปโดยเจตนาสุ จ ริต ระหว่ า งที3 ร ะเบี ย บนี: ย ัง ไม่ มี ผ ลใช้ บ ั ง คับ ให้ ถื อ เป็ น
การดําเนินการตามหลักการ เจตนารมณ์ของระเบียบนี:

๒๓๘
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ข้อ ๒๕ ให้ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี:
ประกาศ ณ วันที3 ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาทิตย์ อุไรรัตน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง3 แวดล้อม
ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

๒๓๙
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ระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ว่าด้วย การพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔
เพื3อให้การดําเนินงานเกีย3 วกับการบริหารจัดการพัสดุ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
คล่ อ งตั ว และมี ป ระสิท ธิภ าพยิ3 ง ขึ:น อาศัย อํ า นาจตามความข้ อ ๓๔ และข้ อ ๗๐
แห่ งระเบี ย บ คณ ะกรรมการมาตรวิ ท ยาแห่ งชาติ ว่ า ด้ ว ยการเงิ น การบั ญ ชี
และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ระเบียบนี:เรียกว่า “ระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี:ให้ใช้บงั คับนับตัง: แต่ถดั จากวันประกาศ ๗ วัน เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผจู้ ดั การฝ่ ายบริหารเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี:
หมวดที3 ๑
ข้อความทัวไป
3
ส่วนที3 ๑
นิยาม
ข้อ ๔ ในระเบียบนี:
“สถาบัน ” หมายถึง สถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ และให้ห มายความรวมถึง
หน่วยงานของสถาบันฯ ด้วย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการทีป3 ฏิบตั งิ านตามระเบียบนี:
“หน่ วยงาน”๒๕ หมายถึง หน่ ว ยตามโครงสร้างของสถาบัน ที3ค ณะกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติได้อนุมตั แิ ล้ว
๒๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หน้า ๑๑๑/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
๒๕ ข้อ ๔ นิยามคําว่า “หน่ ว ยงาน” แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบสถาบัน มาตรวิทยาแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๔๐
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“ผู้อํา นวยการ”๒๖ หมายถึง ผู้อํา นวยการสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ และ
ให้หมายความรวมถึงผู้ท3รี กั ษาการแทนหรือผูท้ ําการแทนชัวคราวผู
3
้อํานวยการสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ
“พนักงานพัสดุ”๒๗ หมายถึง พนักงานพัส ดุข องสถาบันมาตรวิท ยาแห่ งชาติ
ทีม3 หี น้าทีเ3 กีย3 วกับการพัสดุหรือผูท้ ไ3ี ด้รบั แต่งตัง: จากผูอ้ าํ นวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ในการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบนี:
“พนั ก งาน” หมายถึง พนั ก งานหรือ ลูก จ้างของสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ
และให้หมายความรวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษด้วย
“ผู้เสนอราคา” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที3ประกอบธุรกิจบริการ
ด้านการซือ: ขาย การแลกเปลีย3 น การให้ การรับจ้าง หรือการออกแบบ การควบคุมงาน
การก่อสร้าง หรือส่วนราชการ สถาปนิก วิศวกร หรือผูช้ าํ นาญการสาขาใดสาขาหนึ3ง
“การพัสดุ”๒๘ หมายถึง การดําเนินการให้ได้มาซึ3งพัสดุ ได้แก่ การซื:อ การจ้าง
การจัดทําเอง การจ้างออกแบบ การจ้างควบคุมงาน การจ้างเหมาบริการ การแลกเปลีย3 น
การประกั น ภั ย การเช่ า การควบคุ ม การจํ า หน่ าย การจํ า หน่ ายเป็ นสู ญ และ
การดําเนินการอื3น ๆ ทีก3 าํ หนดไว้ในระเบียบนี:
การจ้างเหมาบริก ารที3มิใช่ พ ัสดุ จะนํ าวิธีการซื:อ การจ้างตามระเบีย บนี: ม าใช้
โดยอนุโลมก็ได้ โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน คุณภาพของงานและประโยชน์ต่อสถาบัน
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด3 นิ และสิง3 ก่อสร้าง
“ครุภณ
ั ฑ์” หมายถึง สิง3 ของทีม3 ลี กั ษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานยืนนาน
“วัสดุ” หมายถึง สิง3 ของทีม3 คี วามหมดเปลืองจากการใช้ ชํารุด หรือเสื3อมสภาพ
ได้ง่าย หรือสิง3 ของทีใ3 ช้เพื3อการบํารุงรักษา ซ่อมแซมหรือเสริมสร้างปรับปรุงพัสดุ รวมทัง:
อะไหล่ หรือชุดอะไหล่ หรือส่วนประกอบของครุภณ
ั ฑ์หลัก ทัง: นี: ให้หมายความรวมถึง
สิง3 ของทีม3 ลี กั ษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใช้ยนื นานแต่มรี าคาตํ3า ตามทีส3 ถาบันกําหนด
ไม่ให้เป็ นครุภณ
ั ฑ์
๒๖

ข้อ ๔ นิยามคําว่า “ผูอ้ ํานวยการ” แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๗ ข้อ ๔ นิยามคําว่า “พนักงานพัสดุ” แก้ไขเพิม
3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๘ ข้อ ๔ นิ ย ามคํ าว่ า “การพัส ดุ ” แก้ไ ขเพิ3ม เติม โดยระเบีย บสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๔๑
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“จัด หา” หมายถึง วิธีดํา เนิ น การเพื3อ ให้ไ ด้ม าซึ3งพัส ดุ ต ามระเบีย บนี: ได้แ ก่
การซือ: การจ้าง การจัดทําเอง การแลกเปลีย3 น การเช่า การประกันภัย เป็ นต้น
“การซือ: ” หมายถึง การซือ: พัสดุทุกชนิดรวมตลอดถึงการซือ: พัสดุทม3ี กี ารติดตัง:
ทดลอง และบริการทีเ3 กีย3 วเนื3องอื3น ๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง”๒๙ หมายถึง สิง3 ที3สถาบันตกลงจ้างทํางานสิง3 ใดสิง3 หนึ3งจนสําเร็จและ
สถาบันตกลงจะให้ค่าจ้างเมื3อผลสําเร็จแห่งการที3ทํานัน: ได้แก่ การจ้างทําของและหรือ
การรับขน การจ้างเหมาบริการ การจ้างออกแบบ การจ้างควบคุม งานก่อสร้างอาคาร
แต่ไม่รวมถึงการจ้างพนักงาน การจ้างแรงงาน การให้ซง3ึ สวัสดิการ การจ่ายค่าตอบแทน
หรือสิทธิประโยชน์อ3นื ใดทีส3 ถาบันต้องจัดให้ตามระเบียบข้อบังคับหรือคําสัง3
“การจ้างเหมาบริการ”๓๐ หมายถึง การจ้างที3มีล ักษณะในรูป ของการบริก าร
หรือให้บริการต่าง ๆ เกี3ยวเนื3องกันหากแยกดําเนินการจัดจ้างจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูง
และไม่เหมาะสมกับลักษณะการบริการ
“การจัดทําเอง” หมายถึง การที3สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดําเนินการจัดทํา
พัสดุขน:ึ เอง
“การจ้างออกแบบ” หมายถึง การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ทีป3 ระกอบธุรกิจบริการด้านออกแบบก่อสร้าง และหรือตกแต่งภายใน
“การจ้างควบคุมงาน” หมายถึง การจ้างบริการจากนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ทีป3 ระกอบธุรกิจบริการด้านควบคุมงานก่อสร้าง
“การจ้างแบบเหมาบริการ” หมายถึง การจ้างตัง: แต่ขนั : การออกแบบ การควบคุมงาน
และการลงมือก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบ โดยผูร้ บั เหมารายเดียวหรือหลายรายในสัญญา
ฉบับเดียวกัน
“การประกันภัย” หมายถึง การประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึง3 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็ นผูเ้ อาประกันภัย
“งานก่อสร้าง” หมายถึง งานที3สร้างหรือทําขึ:นมีลกั ษณะมันคงและหรื
3
อถาวร
ได้แก่ อาคาร ถนน โรงรถ ระบบประปา ระบบไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์ และระบบบําบัดนํ:าเสีย
เป็ นต้น และให้หมายความรวมถึงงานปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งหรือต่อเติม งานรือ: ถอน
และงานเคลื3อนย้ายอาคารด้วย
๒๙

ข้อ ๔ นิ ย ามคํ าว่ า “การจ้าง” แก้ไขเพิ3ม เติม โดยระเบีย บสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๐ ข้อ ๔ นิ ยามคําว่า “การจ้างเหมาบริก าร” แก้ไ ขเพิม
3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๔๒
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“อาคาร” หมายถึง สิง3 ปลูก สร้างถาวรที3บุ ค คลอาจเข้าอยู่ห รือใช้ส อยได้ เช่ น
อาคารทีท3 าํ การ สถานพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนําร่อง หรือสิง3 ปลูกสร้างอย่างอื3น
ที3มลี กั ษณะทํานองเดียว และรวมตลอดถึงสิง3 ก่อสร้างอื3น ๆ ซึ3งสร้างขึน: เพื3อประโยชน์
ใช้สอยสําหรับอาคารนัน: เช่น เสาธง รัว: ท่อระบายนํ:า หอถังนํ:า ถนน ประปา และสิง3 อื3น ๆ
ซึ3 ง เป็ นส่ ว นประกอบตั ว อาคาร เช่ น เครื3อ งปรับ อากาศ ลิ ฟ ต์ เฟอร์ นิ เ จอร์ ฯลฯ
และสิ3ง ก่ อ สร้า งอื3น ๆ ซึ3ง เป็ นที3เชิด ชู คุ ณ ค่ า ทางด้ า นศิล ปกรรมหรือ สถาปั ต ยกรรม
เช่น อนุสาวรีย์ หรืองานทีต3 อ้ งใช้เทคโนโลยีชนั : สูง
“หน่ วยงานราชการ” หมายถึง ส่วนราชการตามพระราชบัญญัตบิ ริหารราชการ
แผ่ น ดิน หรือ ส่ ว นราชการตามกฎหมายอื3น และให้ ห มายความรวมถึ ง รัฐ วิส าหกิ จ
และหน่วยงานอื3นของรัฐด้วย
“ผู้ มี อํ า นาจอนุ ม ัติ ”๓๑ หมายถึ ง ผู้ อํ า นวยการสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ
หรือผู้ท3ีมีอํานาจสังซื
3 :อสังจ้
3 างตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย
การเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒
“ผู้ตรวจสอบ”๓๒ หมายถึง ผูม้ หี น้าที3ในการตรวจสอบเอกสารการขอซือ: ขอจ้าง
(P/R) ให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถาบัน ส่วนการตรวจสอบเอกสารการสังซื
3 อ:
สังจ้
3 าง (P/O) ให้เป็ นไปตามทีผ3 มู้ อี าํ นาจอนุมตั ไิ ด้อนุมตั ิ และหรือมติของคณะกรรมการ
ส่วนที3 ๒
นโยบายการพัสดุ การใช้บงั คับและการมอบอํานาจ
ข้อ ๕ การจัดหาพัสดุ ให้สถาบันดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี:
(๑) ต้องจัดหาพัสดุทม3ี คี ุณภาพเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน
(๒) ต้องจัดหาพัสดุให้ได้ในราคาที3เหมาะสมเมื3อเทียบกับ คุณ ภาพของสินค้า
หรือบริการและเงื3อนไขทีใ3 ช้ในการจัดหาพัสดุ
(๓) ต้องดําเนินด้วยความสุจริต รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านได้
(๔) ต้ อ งดํ า เนิ น การโดยเปิ ดโอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขัน ด้ ว ยความเป็ นธรรม
และมีความเท่าเทียมกันในระหว่างผูข้ ายให้มากทีส3 ดุ ตามควรแก่กรณี
๓๑

ข้อ ๔ นิ ย ามคํ าว่ า “ผู้ม ีอํ านาจอนุ ม ตั ิ” เพิ3ม โดยระเบีย บสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๒ ข้อ ๔ นิยามคําว่า “ผูต
้ รวจสอบ” เพิม3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๔๓
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(๕) ต้องดําเนินการโดยคํานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของสถาบันเป็ นสําคัญ
รวมทัง: ต้องป้ องกันความเสียหายทีอ3 าจเกิดขึน: แก่ช3อื เสียงและภาพพจน์ของสถาบันด้วย
(๖)๓๓ การรับ บริจ าค ผู้บ ริจ าคต้องแสดงวัตถุ ป ระสงค์ช ัดแจ้ง การรับ บริจ าค
จากคู่กรณีหรือคู่สญ
ั ญากับสถาบันต้องไม่เป็ นลักษณะต่างตอบแทนซึ3งจะทําให้สถาบัน
เสียหาย และทรัพย์สนิ ทีบ3 ริจาคให้บนั ทึกเป็ นทรัพย์สนิ ของสถาบัน
ข้อ ๖ ระเบีย บนี: ให้ใช้บ ังคับ ในการดํ าเนิ น งานเกี3ย วกับ การพัส ดุ โดยใช้เงิน
รายได้ของสถาบัน ยกเว้นพัสดุทไ3ี ด้มาตามระเบียบอื3นทีไ3 ด้วางหลักเกณฑ์วธิ กี ารในการ
ได้มาซึง3 พัสดุไว้โดยเฉพาะ
ข้อ ๗๓๔ การซื:อหรือการจ้างที3มมี ูลค่าตัง: แต่ ๑ ล้านบาทขึน: ไป ต้องส่งสําเนา
เอกสารการสังซื
3 อ: หรือสังจ้
3 าง หรือสัญญาให้ผตู้ รวจสอบภายในของสถาบันและสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วัน
ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจดําเนิน การตามระเบียบนี: จะมอบอํานาจเป็ นหนังสือให้แก่
พนักงานก็ได้ โดยให้คาํ นึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที3 และความรับผิดชอบของผูท้ จ3ี ะได้รบั
มอบอํานาจเป็ นสําคัญ
ข้อ ๙ ในกรณี ท3ีระเบียบนี: ไม่ ได้กําหนดหลัก เกณฑ์และกระบวนการบริห าร
จัดการเกีย3 วกับพัสดุไว้เป็ นการเฉพาะ หรือทีอ3 าจจะเกิดขึน: ภายภาคหน้า ให้สถาบันออก
ระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเพิม3 เติมได้
การได้มาซึ3งพัสดุและหรือการบริการนอกเหนือจากที3กําหนดไว้ในระเบียบนี:
ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ส่วนที3 ๓
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและอํานาจหน้าที3
ข้อ ๑๐๓๕ ในการจัดหาพัสดุให้เปรียบเทียบกับราคาตลาด ในกรณีพสั ดุประเภท
ชนิดทีม3 กี ารแข่งขันในตลาดสมบูรณ์ ให้ใช้ราคาตลาดเป็ นราคากลางก็ได้หรือให้มกี ารกําหนด
๓๓

ข้อ ๕ (๖) เพิ3มโดยระเบียบสถาบันมาตรวิท ยาแห่ งชาติ ว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๔ ข้อ ๗ แก้ไขเพิม
3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๕ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิม
3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๔๔
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ราคากลางสําหรับพัสดุทเ3ี ห็นว่าจําเป็ นต้องกําหนดเป็ นมาตรฐานของสถาบัน และรายการ
เปลี3ย นแปลงหรือ ปรับ ราคากลางให้ดําเนิ น การได้ต ามความเหมาะสมสอดคล้อ งกับ
สภาพตลาด
ข้อ ๑๑๓๖ ในกรณีต้องกําหนดราคากลางให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ3งเรียกว่า
“คณะกรรมการกําหนดและควบคุมราคากลางหรือราคามาตรฐานสถาบันมาตรวิท ยา
แห่งชาติ” ซึ3งแต่ งตัง: โดยผู้อํานวยการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวนอย่างน้ อย ๓ คน
หนึ3งในกรรมการต้องมีหวั หน้าส่วนพัสดุหรือผูแ้ ทน ๑ คน ทําหน้าทีเ3 ป็ นเลขานุ การ และ
อย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรูท้ เ3ี กีย3 วข้องและต้องมีสว่ นในงานนัน: ๆ
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๑ มีอาํ นาจและหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของพัสดุมาตรฐานของสถาบัน
แล้วจัดทําเป็ นคู่มอื สําหรับให้สว่ นงานทีเ3 กีย3 วข้องถือปฏิบตั ิ
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการคํานวณราคากลางหรือราคามาตรฐานให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก3ี าํ หนด
(๓) เสนอความเห็นเกีย3 วกับมาตรการต่าง ๆ ทีจ3 ะให้ได้มาซึง3 มาตรฐานของพัสดุ
ส่วนที3 ๔
ความรับผิดชอบ
ข้อ ๑๓ พนักงานผู้ใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบนี: หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือนอกเหนืออํานาจหน้ าที3 ถือว่าผู้นัน:
กระทําผิดวินยั
ข้อ ๑๔ พนักงานผูใ้ ดกระทําการให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบชดใช้เงิน
ตามจํานวนทีเ3 กิดความเสียหายนัน: และต้องรับโทษทางวินยั ด้วย
ข้อ ๑๕ ในกรณีท3ปี รากฏความผิดเกีย3 วกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
และทางสถาบัน ได้แ จ้งความกับ พนั ก งานสอบสวนว่าพนั ก งานผู้นัน: กระทํ าความผิด
แม้พนักงานซึง3 กระทําความผิดได้ชดใช้ทรัพย์สนิ คืนครบถ้วนหรือไม่กต็ าม ก็ไม่สามารถ
นํามาอ้างเพื3อให้พน้ ผิดทางอาญาได้
๓๖ ข้อ ๑๑

แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๔๕
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หมวด ๒
การจัดหา
ส่วนที3 ๑
รายงานขอซือ: หรือขอจ้าง
ข้อ ๑๖ ๓๗ ก่ อ นดํ า เนิ น การซื: อ หรือ จ้า งทุ ก วิธี ให้ พ นั ก งานหรือ หน่ ว ยงาน
ทีต3 ้องการพัสดุจดั ทํารายงานเสนอผูม้ อี าํ นาจอนุ มตั ิ ซึง3 ได้กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามรายการ
ดังต่อไปนี:
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีต3 อ้ งการจะซือ: หรือจ้าง
(๒) รายละเอียดของพัสดุทจ3ี ะซือ: หรืองานทีจ3 ะจ้าง
(๓) ราคากลางของสถาบันหรือราคาในท้องตลาดในขณะนัน: ที3สบื ทราบหรือ
ประมาณราคาได้หรือราคาทีเ3 คยซือ: หรือจ้างครัง: หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ
(๔) วงเงิน ที3จะซื:อหรือจ้างพร้อมระบุวงเงินงบประมาณและรหัสงบประมาณ
ในกรณีท3ไี ม่ได้ตงั : งบประมาณรองรับให้ผู้ต้องการพัสดุจดั ทํารายงานความจําเป็ นเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา ตามลําดับ
(๕) กําหนดเวลาทีต3 อ้ งการใช้พสั ดุนนั : หรือให้งานนัน: แล้วเสร็จ
(๖) วิธที จ3ี ะซือ: หรือจ้างและเหตุผลทีต3 อ้ งซือ: หรือจ้างโดยวิธนี นั : ๆ
(๗) ข้อเสนออื3น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณี ท3ีจ ะต้ อ งดํ า เนิ น การซื:อ หรือ การจ้า งวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๒), (๓)
ซึง3 ไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ ให้จดั ทํารายงานตามวรรคหนึ3งเฉพาะรายการทีเ3 ห็นว่า
จําเป็ นก็ได้
เมื3 อ ผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ร ายงานหรื อ เอกสารจะขอซื: อ ขอจ้ า ง (Purchase
Requisition) ทีเ3 สนอตามวรรคหนึ3งแล้ว ให้พนักงานพัสดุดําเนินการตามวิธจี ดั ซือ: จัดจ้าง
นัน: ๆ ตามขัน: ตอน ในกรณี ท3ีเห็น ว่ารายงานการขอซื:อขอจ้างไม่ เป็ น ไปตามระเบีย บ
๓๗ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิม
3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ

ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
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ให้พนักงานงานพัสดุดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและแจ้งให้ผู้ขอซื:อขอจ้างทราบ
พร้อมกับพิจารณาบุคคลทีเ3 หมาะสมเป็ นกรรมการตามข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ แล้วแต่ละกรณี
ของวิธกี ารจัดซือ: จัดจ้าง และขออนุมตั สิ งซื
ั 3 อ: สังจ้
3 างเป็ นลําดับต่อไป
การจัด ทํ า รายงานขอซื: อ ขอจ้ า ง (Purchase Requisition ; P/R) อย่ า งน้ อ ย
ต้องประกอบด้วย (๑) - (๖) ในกรณีทจ3ี ําเป็ นต้องการให้มรี ายละเอียดมากขึน: ให้ทําบันทึก
ข้อ ความหรือ ทํ า ขอบเขตรายละเอีย ดการขอซื:อ ขอจ้า ง (Term of reference ; TOR)
เพิม3 เติม
ขอบเขตของรายละเอียดการขอซื:อขอจ้างให้สอดคล้องกับวิธกี ารจัดซื:อจัดจ้าง
ตามระเบียบนี: อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) คุณลักษณะของพัสดุ (Specifications)
(๒) ราคากลางหรือราคาประมาณการ
(๓) คุ ณ สมบัติข องผู้เสนอขาย หรือผู้เสนองานจ้างทัง: ในด้านความสามารถ
ทีจ3 ะปฏิบตั งิ านได้ตามคุณลักษณะของพัสดุ ความน่ าเชื3อถือทางฐานะการเงิน การพาณิชย์
และประสบการณ์
(๔) ร่างสัญญามาตรฐาน
(๕) ข้อกําหนดในการพิจารณาของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับวิชาชีพและ
ลักษณะของการจ้างแต่ละวิธี
(๖) แบบหลักประกัน (ถ้ามี)
ส่วนที3 ๒
วิธกี ารซือ: หรือการจ้าง
ข้อ ๑๗ การซือ: หรือการจ้างกระทําได้ ๔ วิธี คือ
(๑) วิธตี กลงราคา
(๒) วิธสี อบราคา
(๓) วิธปี ระกวดราคา
(๔) วิธพี เิ ศษ
การซือ: หรือการจ้างตามวรรคแรก สถาบันจะชําระราคาครัง: เดียวหรือผ่อนชําระ
เป็ นงวด ๆ ก็ได้ ทัง: นี: โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันเป็ นสําคัญ

๒๔๗
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การซือ: หรือจ้างโดยวิธตี กลงราคา
ข้อ ๑๘๓๘ การซือ: หรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคา ได้แก่ การซือ: หรือการจ้างพัสดุ
ซึง3 ส่วนใหญ่มอี ยู่ในตลาดทีม3 กี ารแข่งขันสมบูรณ์ครัง: หนึ3งซึง3 มีราคาไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และให้สถาบันแต่งตัง: พนักงานทีม3 คี วามรูเ้ กีย3 วกับพัสดุ ทีข3 อซือ: หรือจ้างนัน: เป็ นผูต้ รวจรับ
ในกรณีท3ีจดั ซื:อจัดจ้างวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับพัสดุท3ยี งั มิได้กําหนดเป็ นพัสดุมาตรฐานของสถาบัน อาจจะใช้วธิ สี อบราคาก็ได้
ทัง: นี: ให้คาํ นึงถึงประโยชน์ทจ3ี ะตกแก่สถาบันเป็ นสําคัญ
ในการซื:อหรือ จ้างโดยวิธีต กลงราคาครัง: หนึ3งซึ3งมีราคาตํ3 ากว่า ๓,๐๐๐ บาท
ไม่ตอ้ งจัดทําใบสังซื
3 อ: หรือสังจ้
3 างก็ได้ โดยให้ใช้ใบขออนุมตั ขิ อซือ: ขอจ้าง (P/R) แทนใบสังซื
3 อ:
หรือจ้างตามแต่กรณี เว้นแต่ผขู้ ายขอมา
ห้ามสังซื
3 อ: หรือสังจ้
3 างพัสดุมาใช้ก่อนได้รบั อนุ มตั จิ ากผูม้ อี ํานาจ เว้นแต่ การซื:อ
หรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคาในกรณีจาํ เป็ นและเร่งด่วนทีเ3 กิดขึน: โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่ ส ามารถดํา เนิ น การตามปกติได้ท ัน และได้ดํ าเนิ น การไปก่ อ นแล้ว รีบ รายงาน
ขอความเห็นชอบต่อผูอ้ าํ นวยการผ่านหัวหน้างานพัสดุและเมื3อผูอ้ าํ นวยการเห็นชอบแล้ว
ให้ถอื ว่ารายงานดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับด้วย
ยกเว้ น การจ้ า งเหมาบริ ก ารที3 มี ล ั ก ษณะของการเหมาบริ ก ารที3 เ ป็ นชุ ด
(Package) หากแยกดําเนินการจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูง เช่น สถานที3ท3ใี ห้บริการที3พกั
รวมอาหารและเครื3องดื3ม โรงแรม งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานจ้างแม่บา้ นทําความสะอาด
การจ้างรักษาความปลอดภัย งานบริการเครื3องถ่ายเอกสาร งานบริการเช่าเครื3องคอมพิวเตอร์
หรือบริการที3มีลกั ษณะอย่างเดียวกัน แม้ราคาเกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินการ
จัดซือ: จัดจ้างด้วยวิธตี กลงราคาก็ได้
การซือ: หรือจ้างโดยสอบราคา
ข้อ ๑๙ การซือ: หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคา ได้แก่ การซื:อครัง: หนึ3งซึ3งมีราคา
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การซื:อหรือการจ้างโดยวิธสี อบราคาให้พนักงานหรือส่วนงานที3ต้องการพัสดุ
ทําเอกสารสอบราคาร่วมกับพนักงานพัสดุตามแบบที3สถาบันกําหนดและแสดงรายการ
ต่อไปนี:
๓๘ ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิม
3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ

ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๔๘
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(๑)๓๙ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท3ตี ้องการซื:อหรือจ้างและจํานวนที3ต้องการ
หรือแบบรูป รายละเอียดรวมทัง: ราคากลางหรือราคาประมาณการ
(๒) คุณสมบัตขิ องผู้เข้าเสนอราคาซึ3งจะต้องมีอาชีพขายหรือจ้างพัสดุตาม (๑)
โดยให้ผเู้ สนอราคาแสดงหลักฐานด้วย
(๓) กรณี จําเป็ นให้ระบุผู้เสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และ
รายละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
(๔) ถ้า จําเป็ น ต้ อ งมีก ารตรวจทดสอบ ให้กํ าหนดจํา นวนตัว อย่ า งให้พ อแก่
การตรวจทดสอบและเหลือไว้สําหรับการทําสัญญาด้วย ทัง: นี: ให้มขี อ้ กําหนดไว้ด้วยว่า
สถาบันไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ3 กิดขึน: จากการทดสอบตัวอย่างนี:
(๕) แนะนํ าสถานที3ตดิ ต่อเกี3ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีท3มี กี ารขาย
หรือการจ้างให้ระบุราคาขายหรือจ้างไว้ดว้ ย
(๖) ข้อกําหนดให้ผูเ้ ข้าเสนอราคา เสนอราคารวมทัง: สิน: และราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อรายการ (ถ้าทําได้) พร้อมทัง: ระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวมหรือ
ราคาต่อหน่ วยหรือต่อรายการ ในกรณีทไ3ี ม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พจิ ารณา
ราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกํ า หนดไว้ด้ว ยว่ า ในการเสนอราคาให้ล งราคา
รวมทัง: สิน: เป็ นตัวเลขและต้องมีตวั หนังสือกํากับซึง3 ราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีร3 วมภาษีต่าง ๆ
และค่ าใช้จ่ายทัง: ปวงไว้ด้วยแล้ว ถ้าตัวเลขและตัวหนัง สือไม่ ต รงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็ นสําคัญ
ข้อ ๒๐ วิธกี ารจัดซือ: หรือการจัดจ้างโดยวิธสี อบราคา ให้ดาํ เนินการดังนี:
(๑) ก่อนวันเปิ ดซองราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ให้พนักงานพัสดุดําเนินการตาม
วิธใี ดวิธหี นึ3งตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี:
๑.๑ ให้ พ นั ก งานพั ส ดุ ดํ า เนิ น การประกาศเผยแพร่ ใ ห้ ท ราบทั ว3 กั น
โดยเปิ ดเผย ณ ทีท3 ําการของสถาบัน หรือจะประกาศทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
หรือวิธอี 3นื อีกก็ได้ เพื3อให้ทราบโดยทัวกั
3 น
๑.๒ พนักงานพัสดุพิจ ารณาเสนอเอกสารสอบราคาไปยังผู้ท3ีคาดว่าจะมี
พัสดุทจ3ี ะให้บริการแก่สถาบัน อย่างน้อย ๕ ราย
๓๙

ข้อ ๑๙ วรรคสอง (๑) แก้ไขเพิ3มเติมโดยระเบียบสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ ว่ าด้ว ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
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๑.๓ การเผยแพร่เอกสารสอบราคาให้จดั ทําเป็ นประกาศตามแบบทีส3 ถาบัน
กําหนด และอย่างน้อยให้แสดงรายการ ดังต่อไปนี:
ก) รายการพัสดุทต3ี อ้ งการซือ: หรือจ้าง
ข) คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบราคา
ค) กําหนดวิธกี าร สถานที3 วัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซองและเปิ ดซอง
สอบราคา
ง) สถานที3 ระยะเวลาในการขอรับ หรือ ขอซื:อเอกสารการสอบราคา
และราคาของเอกสาร
(๒) ในการยื3นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยยื3นโดยตรงต่อหัวหน้างานพัสดุหรือพนักงานพัสดุ
ทีห3 วั หน้างานพัสดุมอบหมาย
(๓) ให้พนักงานพัสดุลงรับโดยไม่เปิ ดซองพร้อมระบุวนั และเวลาทีร3 บั ซอง และ
ออกใบรับให้แก่ผเู้ สนอราคา
(๔) ให้พ นัก งานพัสดุ เก็บ รัก ษาซองเสนอราคาทุ ก ราย โดยไม่ เปิ ด ซอง และ
เมื3อถึงกําหนดเวลาเปิ ดซองแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคา พร้อมทัง: รายงานผลการรับซอง
ต่อประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา เพื3อดําเนินการต่อไป
(๕)๔๐ ให้ ค ณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาและพิ จ ารณาผลการสอบราคา
ดําเนินการตามข้อ ๕๐ หรือข้อ ๕๑ แล้วแต่กรณี
การซือ: หรือการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา
ข้อ ๒๑ การซือ: หรือการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ได้แก่ การซือ: หรือการจ้างครัง: หนึ3ง
ซึ3ง มีร าคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ:น ไป การซื:อ หรือ การจ้า งโดยวิธีป ระกวดราคา
ให้พนักงานหรือส่วนงานที3ต้องการพัสดุทําเอกสารประกวดราคาร่วมกับพนักงานพัสดุ
ตามแบบทีส3 ถาบันกําหนดและแสดงรายการต่อไปนี:
(๑) รายการพัสดุท3ีต้องการซื:อหรือการจ้างและจํานวนที3ต้องการหรือแบบรูป
รายการละเอียด
(๒) คุ ณ สมบัติของผู้มีสทิ ธิเข้าประกวดราคาซึ3งจะต้องมีอ าชีพ ขายตาม (๑)
โดยให้ผปู้ ระกวดราคาแสดงหลักฐานด้วย
(๓) กรณี จําเป็ น ให้ระบุ ผู้ป ระกวดราคาส่งตัว อย่ าง แคตตาล็อกหรือ แบบรูป
และรายละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
๔๐

ข้อ ๒๐ (๕) เพิม3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕๐
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(๔) ถ้า จําเป็ น ต้ อ งมีก ารตรวจทดสอบ ให้กํ าหนดจํา นวนตัว อย่ า งให้พ อแก่
การตรวจทดสอบและเหลือไว้สําหรับการทําสัญญาด้วย ทัง: นี: ให้มขี อ้ กําหนดไว้ด้วยว่า
สถาบันไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ3 กิดขึน: จากการทดสอบตัวอย่างนี:
(๕) สถานทีต3 ดิ ต่อเกีย3 วกับแบบรูปรายละเอียด ในกรณีทม3ี กี ารขายให้ระบุราคาขาย
ไว้ดว้ ย
(๖) ข้อกําหนดให้ผูเ้ ข้าประกวดราคา เสนอราคารวมทัง: สิน: และราคาต่อหน่ วย
หรือต่อรายการ (ถ้าทําได้) พร้อมทัง: ระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวม
หรือราคาต่ อหน่ วยหรือต่ อรายการ ในกรณี ท3ไี ม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ให้พจิ ารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกํ า หนดไว้ด้ว ยว่ า ในการเสนอราคาให้ล งราคา
รวมทัง: สิน: เป็ นตัวเลข และต้องมีตวั หนังสือกํากับซึง3 ราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีร3 วมภาษีต่าง ๆ
และค่ าใช้จ่ายทัง: ปวงไว้ด้วยแล้ว ถ้าตัวเลขและตัวหนัง สือไม่ ต รงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็ นสําคัญ
(๘) กําหนดระยะเวลายืน ราคาเท่าที3จําเป็ นต่ อสถาบัน และมีเงื3อนไขด้วยว่า
ซองเสนอราคาทีย3 3นื ต่อสถาบันและลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้
(๙) กําหนดสถานทีส3 ง่ มอบพัสดุและวันส่งมอบงานสําหรับการซือ: หรือการจ้าง
(๑๐) กําหนดสถานที3 วัน เวลา รับซองและเปิ ดซองประกวดราคา
(๑๑) ข้อกําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื3นต่อสถาบัน
จ่าหน้าถึงประธานกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาการซือ: หรือการจ้าง
ครัง: นัน: และส่งถึงสถาบันภายในเวลาทีส3 ถาบันกําหนด โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
(๑๒) กํ า หนดเงื3อ นไขในการสงวนสิท ธิทP 3ี จ ะถื อ ว่ า ผู้ ท3ี ไ ม่ ไ ปทํ า สัญ ญาหรือ
ข้อตกลงกับสถาบันเป็ นผูท้ ง:ิ งาน
(๑๓) ข้ อ กํ า หนดว่ า ผู้ เข้ า ประกวดราคา ที3 ไ ด้ ร ับ คัด เลือ กให้ ไ ปทํ า สัญ ญา
จะต้องวางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราขัน: ตํ3าร้อยละ ๕ ของราคาพัสดุรวมทีจ3 ดั หา
(๑๔) ร่างสัญญา รวมทัง: เงื3อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)
(๑๕) ขอสงวนสิท ธิวP ่ า สถาบัน จะไม่ พิ จ ารณาผู้ เ สนอราคาที3เป็ นผู้ ท:ิ ง งาน
ของทางราชการและสถาบัน ทรงไว้ซ3ึง สิท ธิท3ีจ ะงดซื:อ หรือ จ้า งหรือ เลือ กซื:อ หรือ จ้า ง
โดยไม่จําเป็ นต้องซื:อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาตํ3าสุดเสมอไป รวมทัง: จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เสมือนเป็ น ผู้ท:ิงงาน หากมีเหตุ ท3ีเชื3อได้ว่า
การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สจุ ริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๒๕๑
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(๑๖) หลักประกันซองอย่างใดอย่างหนึ3งตามข้อ ๗๒ และตามอัตราที3กําหนด
ในข้อ ๗๓
การให้ ห รือ ขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ3 ง รวมทั :ง
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทํา ณ สถานทีท3 3ผี ูม้ าขอรับหรือขอซือ: สามารถ
ติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็ นเขตหวงห้ามกับจะต้องเตรียมไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการ
ของผูม้ าขอรับหรือขอซือ: อย่างน้อยรายละ ๑ ชุด โดยไม่มเี งื3อนไขอื3นในการให้หรือขาย
ทัง: นี: ให้เผื3อเวลาไว้สาํ หรับการคํานวณราคาของผูป้ ระสงค์จะเข้ามาเสนอราคาด้วย
ในกรณี ท3ีมีก ารขาย ให้กํ า หนดราคาพอสมควรกับ ค่ า ใช้จ่ า ยที3ท างสถาบัน
จะต้องเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานัน:
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครัง: นัน: และมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รบั
หรือซื:อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครัง: ก่อนและใช้สทิ ธิยืP 3นซองประกวด
ราคาครัง: แรกแล้ว มีสทิ ธิใช้เอกสารประกวดราคานัน: หรือได้รบั เอกสารประกวดราคาใหม่
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าซือ: เอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ ๒๒ วิธกี ารซือ: หรือจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ให้ดาํ เนินการดังนี:
(๑) ก่อนวันเปิ ดซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทําการ ให้พนักงานพัสดุ
ปิ ดประกาศประกวดราคาโดยเปิ ดเผย ณ ที3 ทํ า การของสถาบั น หรือ จะประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิธอี 3นื อีกก็ได้ เพื3อให้ทราบโดยทัวกั
3 น
(๒) ในการยื3นซองประกวดราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองและพิจารณาผลการประกวดราคาโดยยื3นโดยตรงต่อหัวหน้างานพัสดุ
หรือผูท้ ห3ี วั หน้างานพัสดุมอบหมาย
(๓) ให้หวั หน้างานพัสดุหรือพนักงานพัสดุ ที3หวั หน้างานพัสดุมอบหมายลงรับ
โดยไม่เปิ ดซองพร้อมระบุวนั และเวลาทีร3 บั ซอง และออกใบรับให้แก่ผเู้ สนอราคา
(๔) ให้ ห ัว หน้ า งานพัส ดุ ห รือ พนั ก งานพัส ดุ ที3ห ัว หน้ า งานพัส ดุ ม อบหมาย
เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิ ดซอง และเมื3อถึงกําหนดเวลาเปิ ดซองแล้ว
ให้ส่งมอบซองเสนอราคา พร้อมทัง: รายงานผลการรับ ซองต่ อประธานคณะกรรมการ
รับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาเพื3อดําเนินการต่อไป
ในกรณี วิธกี ารซื:อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาที3เข้าหลักเกณฑ์ของราชการ
ให้ดาํ เนินการตามระเบียบของราชการกําหนด๔๑
๔๑ ข้อ ๒๒ วรรคสอง เพิม
3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ

ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕๒

พ.ศ. ๒๕๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การซือ: หรือการจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
ข้อ ๒๓ การซื:อหรือการจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การซื:อหรือการจ้างครัง: หนึ3ง
ซึง3 มีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึน: ไป และให้กระทําเฉพาะกรณีหนึ3งกรณีใดดังนี:
(๑) เป็ นพัสดุทจ3ี ะขายทอดตลาดโดยหน่ วยงานราชการ องค์การระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(๒) เป็ นพัสดุทต3ี อ้ งซือ: หรือจ้างเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สถาบัน
(๓) เป็ นพัสดุท3จี ําเป็ นต้องซื:อหรือจ้างโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(๔) เป็ นพั ส ดุ ท3ี โ ดยลัก ษณะของการใช้ ง าน หรือ มี ข้ อ จํ า กั ด ทางเทคนิ ค
ทีจ3 ําเป็ นต้องระบุยห3ี ้อเป็ นการเฉพาะ หรือเป็ นเอกสารตําราที3ต้องระบุช3อื เรื3องและผู้แต่ง
เป็ นการเฉพาะ
(๕) เป็ นพัสดุทเ3ี ป็ นทีด3 นิ และหรือสิง3 ก่อสร้างซึง3 จําเป็ นต้องซือ: เฉพาะแห่ง
(๖) เป็ นพัสดุทซ3ี อ:ื จากหน่วยงานของรัฐหรือจ้างหน่วยงานของรัฐ
(๗) เป็ นพัสดุท3มี ีความต้องการใช้เพิ3มขึ:นในสถานการณ์ ท3ีจําเป็ นหรือเร่งด่วน
หรือเพื3อประโยชน์ของสถาบันและจําเป็ นต้องซือ: หรือจ้างเพิม3 (Repeat Order)
(๘) เป็ นพั ส ดุ ท3ี ผ ลิ ต เพื3 อ จํ า หน่ ายของสถาบั น มาตรวิ ท ยาต่ า งประเทศ
ซึง3 เป็ นหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ
(๙) เป็ นพัสดุทต3ี อ้ งส่งไปสอบเทียบปรับค่าความถูกต้องจากสถาบันมาตรวิทยาของ
ต่างประเทศ และในกรณีทธ3ี รรมเนียมปฏิบตั ขิ องหน่ วยงานต่างประเทศทีร3 บั ทําการสอบเทียบ
ไม่มขี นั : ตอนของการใช้ใบสังซื
3 อ: /สังจ้
3 าง ก็ให้ใช้ใบขออนุมตั จิ ดั ซือ: /จัดจ้างแทนก็ได้
(๑๐) เป็ น งานที3ต้อ งการช่ า งผู้มีฝี มือ ดี ผู้มีค วามชํานาญงานเป็ น พิเศษหรือ
ผูท้ ม3ี คี วามชํานาญในกิจการนัน: น้อยราย
(๑๑) เป็ นงานวิเคราะห์วิจ ยั หรือการออกแบบเฉพาะที3ต้องอาศัยผู้เชี3ยวชาญ
เฉพาะด้าน
(๑๒) เป็ นพัสดุทไ3ี ด้ดาํ เนินการจัดซือ: จัดจ้างโดยวิธอี 3นื แล้วไม่ได้ผลดี
การซื:อหรือการจ้างพัสดุตาม (๒) และ (๑๐) ให้ดําเนิน การจัดซื:อหรือจ้างได้
โดยไม่ต้องตัง: คณะกรรมการจัดซื:อจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษก็ได้ แต่จะต้องตัง: คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สําหรับการซื:อการจ้างตาม (๗) และ (๙) ไม่จําเป็ นต้องมีคณะกรรมการ
จัดซือ: จัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้๔๒
๔๒

ข้อ ๒๓ วรรคสอง แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ
ฉบับที3 ๒ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๕๓
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การตรวจสภาพและหรือการจ้างซ่อมพัสดุทจ3ี าํ เป็ นต้องถอดตรวจให้ทราบความ
ชํ า รุ ด เสี ย หายเสี ย ก่ อ น จึ ง จะประมาณค่ า ซ่ อ มได้ เช่ น เครื3 อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์
เครื3อ งปรับ อากาศ งานจ้างซ่ อมเครื3องจักรกล เครื3อ งมือ กล เครื3องยนต์ เครื3อ งไฟฟ้ า
เครื3อ งวิท ยุ และเครื3อ งอิเล็กทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้น หากมีศูน ย์บ ริก ารที3จะซ่ อ มพัส ดุ นัน: ๆ
อยู่ในเขตพื:นทีจ3 งั หวัดที3สถาบันตัง: อยู่ ให้ดําเนินการส่งเข้าศูนย์บริการดังกล่าวเพื3อซ่อม
พัสดุนนั : ๆ ได้ทนั ที แต่หากไม่มศี นู ย์บริการหรือมีแต่อยู่ห่างไกลซึง3 จะทําให้เสียค่าใช้จ่ายมาก
หรือ จําเป็ น ต้ อ งซ่ อ มพัส ดุ นั น: จากผู้มีอ าชีพ ในท้อ งตลาดสามารถดํ า เนิ น การได้แ ละ
ให้นําหลักเกณฑ์ในวรรคแรกมาใช้โดยอนุโลม
ส่วนที3 ๓
การจัดทําเอง
ข้อ ๒๔ การจัดซือ: พัสดุเพื3อจัดทําพัสดุเอง ให้ผูท้ ต3ี อ้ งการพัสดุและหรือส่วนงาน
ที3ต้ อ งการพัส ดุ ข องสถาบัน ชี:แ จงเหตุ ผ ลและความจํ า เป็ นที3ต้ อ งใช้ พร้อ มทัง: วงเงิน
โดยประมาณ เสนอผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ติ ามแบบทีส3 ถาบันกําหนด
ข้อ ๒๕ วิธกี ารซือ: และหรือการจ้าง ให้กระทําตามวิธกี ารซือ: และหรือจ้างตามที3
ปรากฏในระเบียบนี:
ข้อ ๒๖ การจัดทําเอง ให้ผอู้ าํ นวยการแต่งตัง: ผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองขึน:
ส่วนที3 ๔
การจ้างออกแบบและหรือการควบคุมงาน
ข้อ ๒๗๔๓ การจ้างออกแบบและหรือควบคุมงาน ให้ใช้วธิ กี ารตกลง หรือคัดเลือก
แล้ว แต่ ค วามเหมาะสมแห่ งประโยชน์ ท3ีจ ะเกิด แก่ ส ถาบัน กรณี ก ารจ้างโดยวิธีต กลง
หมายถึ ง การจ้ า งผู้ ใ ห้ บ ริก ารที3 เคยทราบหรือ เคยเห็ น ความสามารถแล้ว และเป็ น
ผู้ให้บริการที3มีหลักฐานดี หรือเป็ นการจ้างในกรณี เร่งด่ วนหากล่ าช้าอาจเสียหาย ต่ อ
สถาบัน หรือเป็ นการจ้างเพื3อทํางานต่อเนื3องจากงานที3ได้ทําอยู่แล้วโดยมีมูลค่างานไม่
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔๓

ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕๔
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กรณีการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก หมายถึงการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการทีม3 คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
ทีจ3 ะทํางานนัน: ให้เหลือน้อยราย และเชิญผู้ให้บริการทีค3 ดั เลือกให้เหลือน้อยรายดังกล่าว
ยื3นข้อเสนอตามเงื3อนไขและคุณสมบัติตามที3สถาบันกําหนดเข้ามาเพื3อทําการคัดเลือก
เพื3อพิจารณารายทีเ3 หมาะสมทีส3 ดุ
ในกรณีทด3ี ําเนินการตามวรรคหนึ3งหรือวรรคสองไม่ได้ผลและมีเหตุอนั สมควร
ซึ3 ง เป็ นประโยชน์ ต่ อ สถาบัน หากล่ า ช้ า อาจเสีย หายได้ ให้ ค ณะกรรมการรายงาน
ผู้อํานวยการสังการอย่
3
างใดอย่างหนึ3 งหรือ ให้เชิญ ผู้ให้บริก ารที3มีคุณ สมบัติเหมาะสม
เข้ารับงานโดยไม่ตอ้ งทําการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก็ได้
ข้อ ๒๘ ๔๔ เพื3อประโยชน์แก่สถาบัน ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจ้างผู้ให้บริการ
รายหนึ3งรายใดออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
ข้อ ๒๙ การดําเนิ น การจ้างออกแบบและหรือ ควบคุ ม งาน ให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง: คณะกรรมการ อย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยประธาน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย
๒ คน เพื3อปฏิบตั ติ ามระเบียบนี: และการดําเนินงานของคณะกรรมการให้นําข้อ ๔๗, ๔๙
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
วิธกี ารจ้างออกแบบและหรือควบคุมงาน
ข้อ ๓๐ การจ้างออกแบบและหรือการควบคุมงานก่อสร้างให้ขอความเห็นชอบ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน: จนถึงผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามข้อ ๓๑,
๓๒, ๓๓ และหรือ ๓๔
ข้อ ๓๑ ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้พนักงาน
หรือส่วนงานทีต3 อ้ งการจ้างออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างรายงานต่อผูอ้ าํ นวยการ
ตามรายการ ดังต่อไปนี:
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีต3 อ้ งจ้างออกแบบและหรือควบคุมงาน
(๒) ขอบเขตของงาน รวมทัง: รายละเอียดเท่าทีจ3 าํ เป็ น
(๓) วงเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง
(๔) ประมาณการค่าจ้าง
๔๔ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิม
3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓

ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๕) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
(๖) ข้อเสนออื3น ๆ (ถ้ามี)
เมื3อ ผู้ อํ า นวยการให้ ค วามเห็น ชอบรายงานที3 เสนอแล้ว ให้ พ นั ก งานพัส ดุ
ดําเนินการจ้างตามขัน: ตอนต่อไปได้
ข้อ ๓๒ ๔๕ วิธีก ารจ้ า งออกแบบและหรือ ควบคุ ม งานโดยวิธีก ารคัด เลื อ ก
ให้สถาบันทําหนังสือเชิญชวนผูท้ ป3ี ระกอบวิชาชีพออกแบบและหรือควบคุมงานทีส3 ถาบัน
เห็ น ว่ า มี ผ ลงานเป็ นที3 น่ าเชื3 อ ถื อ (Short lists) โดยให้ ผู้ เ สนอให้ บ ริ ก ารเสนอตั ว
เพื3อคัดเลือกตามขอบเขตของงาน (TOR) ทีส3 ถาบันต้องการ
การได้ม าซึ3งรายชื3อ ผู้อ อกแบบหรือ ผู้ค วบคุ ม งาน (Short lists) ทํ าได้ ๒ วิธี
ได้แ ก่ การคัด เลือ กจากบัญ ชีร ายชื3อ ของกระทรวงการคลัง หรือ ประกาศเชิญ ชวน
ลงในหนังสือพิมพ์ทแ3ี พร่หลายของสังคม
ข้อ ๓๓ ให้พ นัก งานพัสดุ ส่งเอกสารทัง: หมดให้คณะกรรมการเพื3อพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกอาจจะขอข้อมูลเพิม3 เติมจากผู้เสนอให้บริการในกรณีท3ี
เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ แต่ทงั : นี: การขอข้อมูลเพิม3 เติมต้องไม่เป็ นการให้
ผูเ้ สนอรายใดรายหนึ3งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก พร้อมเหตุผลในการคัดเลือก
เสนอผู้อํานวยการเพื3อ พิจารณาให้ค วามเห็น ชอบ และพนัก งานพัส ดุจ ะต้องนํ าเสนอ
ผูม้ อี าํ นาจอนุมตั สิ งจ้
ั 3 างและให้ดาํ เนินการจัดจ้างต่อไป
ข้อ ๓๔ ๔๖ งานก่อสร้างที3ใช้แบบซํ:ากันโดยไม่ต้องเขียนแบบใหม่แ ละทําการ
ก่อสร้างในครัง: เดียวกัน ให้จ่ายค่าออกแบบตามที3สถาบันกําหนด โดยไม่สูงกว่าอัตรา
ค่าออกแบบและหรือการควบคุมงานทีจ3 ่ายกันอยู่ในขณะนัน: ส่วนการจ่ายเงินค่าออกแบบ
และหรือการควบคุมงานกรณีอ3นื ๆ ให้เป็ นไปตามอัตราทีส3 ถาบันกําหนด
การจ่ายเงินค่าออกแบบและหรือควบคุมงานตามความในวรรคหนึ3ง ไม่รวมถึง
ค่าสํารวจและวิเคราะห์ดนิ รากฐาน

๔๕

ข้อ ๓๒ แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๔๖ ข้อ ๓๔ แก้ไขเพิม
3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕๖
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กรรมสิทธิของงานออกแบบ
P
ข้อ ๓๕ บรรดาแบบแปลนและหรือรายละเอียดงานออกแบบทีผ3 รู้ บั จ้างได้ทาํ ขึน:
ตามสัญญา ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของสถาบั
น โดยให้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ผูร้ บั จ้างจะนําไป
P
ให้ผู้อ3นื ดําเนินการก่อสร้างอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากสถาบันก่อน
ส่วนที3 ๕
การจ้างเหมาบริการ
ข้อ ๓๖ ก่อนดําเนินการจ้างแบบเหมาบริการให้พนักงานพัสดุทาํ รายงานเสนอ
สถาบัน ตามรายการ ดังต่อไปนี:
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีต3 อ้ งดําเนินการจ้างแบบเหมาบริการ
(๒) ขอบเขตของงานทีจ3 ะจ้างแบบเหมาบริการ
(๓) วงเงินค่าจ้างโดยประมาณ
(๔) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
(๕) รายนามหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(๖) ข้อเสนออื3น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๓๗๔๗ การจ้างแบบเหมาบริการทัวไป
3 ที3มใิ ช่เป็ นลักษณะงานที3ต้องอาศัย
ความชํานาญเฉพาะให้ผู้เสนอราคายื3น ซองเสนอคุณ สมบัติท างเทคนิ คและด้านราคา
พร้อมกันแยกเป็ น ๒ ซอง โดยผู้เสนอราคาจะต้องชี:แจงรายละเอียดของงานที3เสนอต่อ
คณะกรรมการรับและพิจารณาผลการเสนอราคาตามวันทีส3 ถาบันกําหนด
การเปิ ดซองเสนอราคาต้องดําเนินการเปิ ดเผยต่อหน้าคณะกรรมการ
การเจรจาต่ อ รองราคาหรือ เพิ3ม เติม เงื3อ นไขจะกระทํ าได้เฉพาะกับ ผู้ท3ีช นะ
การเสนอราคาตํ3าสุด เท่ านัน: โดยให้ค ณะกรรมการดําเนิ น การเจรจาต่ อรองราคา หรือ
เพิ3มเติม เงื3อนไขให้แล้วเสร็จในวัน เปิ ดซองดังกล่าว ทัง: นี: การเจรจาต้องไม่ทําให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนอราคารายอื3น ๆ

๔๗

ข้อ ๓๗ แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕๗
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ส่วนที3 ๖
การแลกเปลีย3 น
ข้อ ๓๘ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี3ยนพัสดุ ให้พนักงานพัสดุทํารายงานเสนอ
ผูอ้ าํ นวยการ ตามรายการ ดังต่อไปนี:
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีต3 อ้ งแลกเปลีย3 น
(๒) รายละเอียดของพัสดุทจ3ี ะนําไปแลกเปลีย3 น
(๓) ราคาทีซ3 อ:ื หรือได้มาของพัสดุทจ3ี ะนําไปแลกเปลีย3 นและราคาทีจ3 ะแลกเปลีย3 นได้
โดยประมาณ
(๔) พัส ดุ ท3ีจ ะรับ แลกเปลี3ย น และให้ ร ะบุ ว่ า จะแลกเปลี3ย นกับ ส่ ว นราชการ
หรือเอกชน
(๕) ข้อเสนออื3น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณี ท3ีจะแลกเปลี3ย นกับ เอกชน ให้ระบุวิธีจ ะแลกเปลี3ยนพร้อมทัง: เหตุ ผ ล
โดยเสนอให้นําวิธกี ารซือ: หรือการจ้างมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๙ การแลกเปลี3ยนพัสดุของสถาบันกับหน่ วยงานราชการ ให้สถาบันกับ
หัวหน้าหน่วยงานนัน: ๆ ตกลงกัน
ข้อ ๔๐ ในกรณี ท3ีส ถาบัน ได้ ร ับ เงิน จากการแลกเปลี3ย นพัส ดุ ให้ นํ า ส่ ง เป็ น
เงินรายได้ของสถาบัน
ข้อ ๔๑ เมื3อมีการรับและจําหน่ ายพัสดุจากการแลกเปลีย3 น ให้ลงทะเบียนพัสดุ
ที3ได้รบั มาหรือจําหน่ ายพัสดุนัน: แล้วให้พ นัก งานพัสดุ รายงานผู้อํานวยการเพื3อส่งให้
ส่วนการคลังดําเนินการต่อไป
ส่วนที3 ๗
การเช่า
การเช่าสังหาริมทรัพย์
ข้ อ ๔๒ การเช่ า หรื อ การเช่ า ซื: อ สั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ใ ห้ ดํ า เนิ น การได้ ต าม
ความเหมาะสมและจํ า เป็ น โดยให้ นํ า ข้อ กํ า หนดเกี3ย วกับ การซื:อ หรือ การจ้า งมาใช้
โดยอนุโลม
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ส่วนที3 ๘
การประกันภัย
ข้อ ๔๓ การประกันภัย ให้ดาํ เนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็ นโดยให้เชิญ
ผูม้ อี าชีพประกันภัยโดยตรงมาตกลงราคา ทัง: นี: ให้คํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันเป็ นสําคัญ
โดยให้ห น่ ว ยงานที3รบั ผิด ชอบควบคุ ม ดู แ ลพัส ดุ แ ละพนั ก งานพัส ดุ ทํ า รายงานเสนอ
ผูอ้ าํ นวยการตามรายการ ดังต่อไปนี:
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีจ3 ะต้องประกันภัย
(๒) เงื3อนไขในการประกันภัย และระยะเวลาในการประกันภัย (ถ้ามี)
(๓) รายละเอียดของทรัพย์สนิ หรือบุคคลทีเ3 อาประกันภัยของสถาบัน
หมวด ๓
การรับบริจาค
ข้อ ๔๔๔๘ การรับบริจาคพัสดุจะกระทําได้เมื3อพัสดุนนั : เป็ นประโยชน์ต่อสถาบัน
และเป็ นการบริจาคให้โดยไม่มเี งื3อนไขหรือมีเงื3อนไขแต่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถาบัน
ทัง: นี: ให้นําข้อ ๕๘ และข้อ ๘๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม การรับบริจาคพัสดุหรือประโยชน์
ในทางทรัพย์สนิ เนื3องมาจากการซือ: ขายกับสถาบันจะกระทํามิได้
หมวด ๔
อํานาจในการสังซื
3 อ: หรือสังจ้
3 าง และอํานาจคณะกรรมการ
ส่วนที3 ๑
อํานาจอนุมตั ใิ นการสังซื
3 อ: หรือสังจ้
3 าง
ข้อ ๔๕ อํ า นาจในการสัง3 ซื:อ สัง3 จ้า ง และหรือ ก่ อ หนี: ผู ก พัน ตามระเบีย บนี:
ให้เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิท ยาแห่งชาติ ว่าด้ว ย การเงิน การบัญ ชี
และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทัง: นี: ในวงเงินไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และให้ผอู้ าํ นวยการมีอาํ นาจอนุมตั ใิ นเรื3อง ดังต่อไปนี:
๔๘

ข้อ ๔๔ แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๑) การยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคา
(๒) การแก้ไขเปลีย3 นแปลงสัญญาเฉพาะในกรณีจําเป็ น เพื3อประโยชน์ของสถาบัน
หรือไม่ทาํ ให้สถาบันต้องเสียประโยชน์ โดยไม่คาํ นึงว่าจะเพิม3 วงเงินหรือระยะเวลาหรือไม่
(๓) การบอกเลิกสัญญาทัง: หมดหรือบางส่วน
(๔) การจ่ายเงินล่วงหน้า ตามข้อ ๖๓ และ ๖๔
(๕) การกําหนดอัตราค่าปรับตามข้อ ๖๗
(๖) การผ่อนปรนการยกเลิกสัญญา ตามข้อ ๗๐
(๗) การสังงดปรั
3
บ หรือ ลดค่ า ปรับ หรือ ขยายเวลา ให้แ ก่ ผู้ข ายหรือ ผู้ร ับ จ้า ง
ตามข้อ ๗๑
(๘) การผ่อนผันการชําระเงินทางแพ่งตามข้อ ๙๐ วรรค ๒
(๙) การขาย การโอน การแปรสภาพ หรือทําลายพัสดุ ตามข้อ ๙๑
(๑๐) การจําหน่ายพัสดุเป็ นสูญ ตามข้อ ๙๓
(๑๑) การแต่งตัง: บุคคล คณะบุคคล เพื3อทําหน้าทีต3 ามระเบียบนี:
ในกรณี ท3ีค ณะกรรมการได้รบั แต่ งตัง: จากผู้อํานวยการให้ดําเนิ นการภายใน
วงเงิน ของผู้มีอํา นาจสังซื
3 :อ สังจ้
3 างและหรือ ก่ อ หนี: ผู ก พัน ตามระเบีย บคณะกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ฉบับที3 ๒ (แก้ไขเพิม3 เติม)
พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อผูม้ อี าํ นาจสังซื
3 อ:
๔๙
สังจ้
3 างและหรือก่อหนี:ผกู พัน เพื3อสังการก็
3
ได้ โดยผ่านหัวหน้างานพัสดุ
ส่วนที3 ๒
คณะกรรมการ
ข้อ ๔๖ ในการดําเนินการจัดหาแต่ละครัง: ให้ผูอ้ ํานวยการแต่งตัง: คณะกรรมการ
ขึน: เพื3อปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี: แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาและพิจารณาผลการสอบราคา
(๒) คณะกรรมการเปิ ดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการจัดซือ: หรือจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
(๔) คณะกรรมการจัดจ้างออกแบบและหรือควบคุมงาน
(๕) คณะกรรมการแลกเปลีย3 นพัสดุ
๔๙

ข้อ ๔๕ วรรคสอง เพิม3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที3 ๒
(แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๕
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(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
เมื3อคณะกรรมการตามวรรคแรกดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการ
แต่ละคณะรายงานผลการดําเนินการต่อผูอ้ าํ นวยการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๔๗ คณะกรรมการตามข้อ ๔๖ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
๑ คน และกรรมการอย่ างน้ อ ย ๒ คน ในกรณี จําเป็ น หรือเพื3อประโยชน์ ข องสถาบัน
จะแต่งตัง: บุคคลมิใช่พนักงานร่วมเป็ นกรรมการด้วยก็ได้
โดยตําแหน่งประธานกรรมการให้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมของระดับตําแหน่ง
และวงเงินในการจัดซือ: จัดจ้างในแต่ละคราวดังนี:
๑. ผู้ช่ วยหัวหน้ าส่วน, หัว หน้ าห้องปฏิบ ัติก าร หรือเทีย บเท่ าขึ:นไป สําหรับ
วงเงินตํ3ากว่า ๑ ล้านบาท
๒. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ าย, ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ าย หรือเทียบเท่าขึน: ไป สําหรับวงเงิน
ตัง: แต่ ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
๓. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการขึน: ไป สําหรับวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
๔. ผูอ้ าํ นวยการ สําหรับวงเงินเกิน ๒๐ ล้านบาท
โดยตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมของระดับตําแหน่งและวงเงินในการจัดซือ: จัดจ้างในแต่ละคราว
ดังต่อไปนี:
๑. ผูช้ ่วยหัวหน้าห้องปฏิบตั กิ าร ผูช้ ่วยหัวหน้าส่วน หรือเทียบเท่าขึน: ไป สําหรับ
วงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท
๒. ผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ าย ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ าย หรือเทียบเท่าขึน: ไป สําหรับวงเงิน
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
๓. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ สําหรับวงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
๔. รองผูอ้ าํ นวยการ สําหรับวงเงินเกิน ๒๐ ล้านบาท๕๐
ถ้าประธานกรรมการไม่ ม าหรือ ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที3ได้ และมีก รรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง3 หนึ3งของคณะกรรมการ ให้กรรมการทีม3 าประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ3งเป็ นประธานการประชุมเฉพาะคราวนัน:
๕๐

ข้อ ๔๗ วรรคสาม เพิม3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที3 ๒
(แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๕
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ข้อ ๔๘ ในการซื:อ หรือ การจ้างครัง: เดีย วกัน ห้า มแต่ งตัง: กรรมการเปิ ด ซอง
และพิจารณาผลการสอบราคาและหรือกรรมการเปิ ดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา
เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ และหรือกรรมการตรวจการจ้าง
การแต่งตัง: คณะกรรมการควรแต่งตัง: ผู้ทม3ี คี วามรูเ้ กีย3 วกับพัสดุหรืองานจ้างนัน:
เข้าร่วมเป็ นกรรมการด้วย และในการจัดซือ: จัดจ้างแต่ละครัง: ห้ามมิให้แต่งตัง: ผูข้ อซือ: ขอจ้าง
เป็ นประธานในการจัดซือ: จัดจ้างครัง: นัน: ๆ๕๑
องค์ประชุมและมติ
ข้อ ๔๙ ในการประชุมของคณะกรรมการแต่ ละคณะ ต้องมีกรรมการมาร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ3งหนึ3งของจํานวนกรรมการทัง: หมด โดยให้ประธานกรรมการและ
กรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ3งในการลงมติ
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิม3 ขึน: อีกเสียงหนึ3งเป็ นเสียงชีข: าด กรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติ
ของคณะกรรมการให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ดว้ ย เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถอื มติเอกฉันท์ของกรรมการทีเ3 ข้าประชุมในครัง: นัน: ๆ
กรรมการที3ไม่ ได้เข้า ร่ว มประชุ ม หากเห็น ชอบด้ว ยกับ มติท3ีป ระชุ ม ดังกล่ า ว
ในวรรค ๒ ให้ลงลายมือชื3อไว้เป็ นหลักฐานในใบตรวจรับพัสดุและหรือใบตรวจการจ้าง
หากไม่เห็นด้วยและประสงค์จะแสดงความเห็น ให้ทําความเห็นแย้งไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื3อแนบกับใบตรวจรับพัสดุและหรือใบตรวจการจ้างดังกล่าว หากมีความเห็นแย้ง
ตามวรรค ๓ ให้อยู่ในดุลพินิจของผูอ้ าํ นวยการทีจ3 ะพิจารณาว่าการตรวจรับพัสดุและหรือ
การตรวจการจ้างถูกต้องหรือไม่ ทัง: นี: โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันเป็ นสําคัญ
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
ข้อ ๕๐ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) เปิ ดซองใบเสนอราคา และอ่ า นแจ้ง ราคาพร้อ มบัญ ชีร ายการเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผูเ้ สนอราคาทุกรายโดยเปิ ดเผยตามวัน เวลา และสถานทีท3 ก3ี ําหนด
และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเ้ สนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื3อกํากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
๕๑

ข้อ ๔๘ วรรคสอง แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ
ฉบับที3 ๒ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๖๒
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(๒) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูป
และรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีถ3 ูกต้องตามเงื3อนไขในเอกสารสอบราคา
(๓) พิจ ารณาคัด เลือ กพัสดุ หรือ งานจ้างของผู้เสนอราคาที3ถู ก ต้องตาม (๒)
ทีม3 คี ุณภาพและคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ต่อสถาบันมากทีส3 ดุ แล้วเสนอให้ซอ:ื หรือจ้างจาก
รายทีค3 ดั เลือกไว้แล้วซึง3 เสนอราคาภายในวงเงินทีจ3 ะซือ: หรือจ้าง และอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการทีจ3 ะต่อรองราคาหรือไม่กไ็ ด้
ในกรณีทผ3ี ูเ้ สนอราคา รายทีค3 ณะกรรมการเห็นสมควรซือ: หรือจ้างดังกล่าว
ไม่ยอมเข้าทําสัญ ญา หรือข้อตกลงกับสถาบันในเวลาที3กําหนดตามเอกสารสอบราคา
ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคารายทีเ3 ห็นสมควรซือ: หรือจ้างในลําดับถัดไป
ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายทีค3 ณะกรรมการเห็นสมควรซือ: หรือจ้าง
สูงกว่าวงเงินทีจ3 ะซือ: หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ ๕๑
(๔) ในกรณี ท3ีมีผู้เสนอราคาถู ก ต้ อ ง ตรงตามรายการละเอีย ด และเงื3อ นไข
ที3กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพีย งรายเดีย ว ให้ค ณะกรรมการดําเนิ น การยกเลิก
การสอบราคานัน: หรือดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ทีไ3 ด้รบั ไว้ทงั : หมดต่อผูอ้ าํ นวยการเพื3อสังการ
3 โดยเสนอผ่านหัวหน้างานพัสดุ
ข้อ ๕๑ การซือ: หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคาทีป3 รากฏว่า ราคาของผูเ้ สนอราคา
รายทีค3 ณะกรรมการเห็นสมควรซือ: หรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินทีจ3 ะซือ: หรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับดังนี:
(๑) เรียกหรือติดต่อผู้เสนอราคารายนัน: มาต่ อรองราคาให้ต3ําสุดเท่าที3จะทําได้
หากผู้เสนอราคารายนัน: ยอมลดราคาลงอยู่ในวงเงินที3จะซือ: หรือจ้างให้เสนอซื:อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคานัน: แต่ ถ้าผู้เสนอราคาไม่ ยอมลดราคาหรือลดราคาแล้วแต่ ยงั สูงกว่า
วงเงินที3จะซื:อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการทําบันทึกให้ผู้อํานวยการรับทราบและให้เรียก
ผูเ้ สนอราคาทีค3 ณะกรรมการเห็นสมควรซื:อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน
ด้วยวิธยี 3นื ซองเสนอราคาภายในวันที3เปิ ดซอง หากรายใดไม่มายื3นซองให้ถือว่ารายนัน:
ยืนตามราคาที3เสนอไว้เดิม ทัง: นี: ให้เสนอซือ: หรือจ้างจากผูท้ ล3ี ดราคาลงตํ3าสุดอยู่ภายใน
วงเงินทีจ3 ะซือ: หรือจ้าง
(๒) ถ้าปรากฏว่า ราคาตํ3 าสุด ของรายที3ได้ต่ อ รองราคาใหม่ ย ังสูงกว่ าวงเงิน
ที3จะซื:อหรือจ้าง หรือไม่ มีผู้ใดยินยอมลดราคาเลย ให้เสนอความเห็นต่ อผู้อํานวยการ
เพื3อประกอบการใช้ดุลยพินิจว่าสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื:องาน หรือขอเงิน
เพิม3 เติมหรือยกเลิกการสอบราคาเพื3อดําเนินการต่อไป
๒๖๓
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คณะกรรมการเปิ ดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา
ข้อ ๕๒ คณะกรรมการเปิ ดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าทีด3 งั นี:
(๑) เปิ ดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน
ต่ าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุ ก ราย โดยเปิ ด เผยตามเวลาและสถานที3ท3ีกํา หนด และให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื3อกํากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคา
ทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ
พัสดุตัวอย่ าง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียดแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคา
ทีถ3 ูกต้องตามเงื3อนไขในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื3อนไข
ทีก3 ําหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนทีม3 ใิ ช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนัน: ไม่มผี ล
ทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูเ้ สนอราคารายอื3น หรือเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พจิ ารณาผ่อนปรนให้ผเู้ ข้าประกวดราคา โดยไม่ตดั ผูเ้ ข้าประกวดราคารายนัน: ออก
ในการพิจ ารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จ จริงจากผู้เสนอราคา
รายใดก็ได้ แต่จะให้ผเู้ สนอราคารายใดเปลีย3 นแปลงสาระสําคัญทีเ3 สนอไว้แล้วมิได้
(๓) พิจ ารณาคัด เลือ กพัสดุ หรือ งานจ้างของผู้เสนอราคาที3ถู ก ต้องตาม (๒)
ทีม3 คี ุณภาพและคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ต่อสถาบันมากทีส3 ดุ แล้วเสนอให้ซอ:ื หรือจ้างจาก
รายทีค3 ดั เลือกไว้แล้ว ซึง3 เสนอราคาภายในวงเงินทีจ3 ะซือ: หรือจ้าง และอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการทีจ3 ะต่อรองราคาหรือไม่กไ็ ด้
ในกรณีทผ3ี ูเ้ สนอราคา รายที3คณะกรรมการเห็นสมควรซือ: หรือจ้างดังกล่าว
ไม่ยอมเข้าทําสัญญา หรือข้อตกลงกับสถาบันในเวลาทีก3 ําหนดตามเอกสารประกวดราคา
ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคารายทีเ3 ห็นสมควรซือ: หรือจ้างในลําดับถัดไป
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้
เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธยี 3นื ซองเสนอราคา หรือวิธอี 3นื ใดตามทีค3 ณะกรรมการเห็นว่า
เป็ นประโยชน์ต่อสถาบัน
ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายทีค3 ณะกรรมการเห็นสมควรซือ: หรือจ้าง
สูงกว่าวงเงินทีจ3 ะซือ: หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิ ดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา
ดําเนินการตามข้อ ๕๑ โดยอนุโลม
(๔) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ทีไ3 ด้รบั ไว้ทงั : หมดต่อผูอ้ าํ นวยการ โดยเสนอผ่านหัวหน้างานพัสดุ
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คณะกรรมการเปิ ดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าทีต3 ามระเบียบ
ของราชการว่าด้วยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี การพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ (E-Auction) และฉบับแก้ไขเพิม3 เติม๕๒
ข้อ ๕๓ เมื3 อ คณะกรรมการเปิ ดซองและพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
ได้พจิ ารณาตามข้อ ๕๒ (๒) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคารายเดียว หรือมีผูเ้ สนอราคา
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื3อนไขทีก3 ําหนดในเอกสารเพียงรายเดียว
ให้ เสนอผู้อํา นวยการยกเลิก การประกวดราคานั น: แต่ ถ้า คณะกรรมการรับ ซองและ
พิจารณาการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ3 ะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก
การประกวดราคาก็ให้ดาํ เนินการตามข้อ ๕๒ (๓) โดยอนุโลม
การพิจ ารณาของคณะกรรมการให้ป ฏิบ ัติต ามระเบีย บของราชการ ว่าด้ว ย
ระเบีย บสํานั ก นายกรัฐ มนตรี การพัส ดุ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
(E-Auction) และฉบับแก้ไขเพิม3 เติม๕๓
ข้อ ๕๔ ในกรณีไม่มผี ู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียด
และเงื3อนไขที3กําหนด ให้ผู้อํานวยการยกเลิกการประกวดราคาครัง: นี: เพื3อดําเนิ นการ
จัดหาใหม่
กรณีทไ3ี ม่มผี เู้ สนอราคาหรือมีผเู้ สนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่เป็ นไปตามเงื3อนไข
ที3กําหนดให้ดําเนินการตามระเบียบของราชการ ว่าด้วยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
การพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (E-Auction) และฉบับแก้ไขเพิม3 เติม๕๔
ข้อ ๕๕ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซือ: หรือจ้าง
กับผูเ้ สนอราคารายใด ถ้ามีความจําเป็ นเพื3อประโยชน์ของสถาบันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเปลีย3 นแปลง
สาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเงื3อนไขทีก3 ําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึง3 ทําให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้ผู้อํานวยการพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาครัง: นัน:
๕๒ ข้อ ๕๒ วรรคสอง เพิม
3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓

ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๕๓ ข้อ ๕๓ วรรคสอง เพิม
3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๕๔ ข้อ ๕๔ วรรคสอง เพิม
3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
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คณะกรรมการจัดซือ: หรือจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
ข้อ ๕๖ คณะกรรมการจัดซือ: จัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ มีหน้าที3 ดังต่อไปนี:
ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความต้องการของสถาบันตามรายงานการจะซือ:
จะจ้างที3ได้รบั อนุ มตั ิตามข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจรจาต่อรองราคาเท่าที3จ ะทําได้ หากเห็นว่า
ราคานัน: สูงกว่าราคาในท้องถิ3น หรือราคาที3ประมาณการได้ หรือราคาที3คณะกรรมการ
เห็นสมควร๕๕
ให้ค ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อ มด้วยเอกสาร
ทีไ3 ด้รบั ไว้ทงั : หมดต่อผูอ้ าํ นวยการเพื3อสังการโดยเสนอผ่
3
านหัวหน้างานพัสดุ
คณะกรรมการจัดจ้างออกแบบและหรือควบคุมงาน
ข้อ ๕๗ คณะกรรมการจัดจ้างออกแบบและหรือควบคุมงาน มีหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) พิจ ารณาการเสนองานของผู้เสนอราคา คุ ณ วุ ฒิแ ละประวัติก ารทํ า งาน
จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที3ประจําและไม่ประจํา หลักฐานเสนอผลงานที3ได้เคย
ปฏิบตั ิมาแล้ว ของผู้เสนอราคา แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื3อกํากับไว้ในใบเสนองาน
เพื3อเป็ นหลักฐาน
(๒) เสนอจ้างผูท้ ม3ี ขี อ้ กําหนดเหมาะสมทีส3 ดุ
ให้ค ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อ มด้วยเอกสาร
ทีไ3 ด้รบั ไว้ทงั : หมดต่อผูอ้ าํ นวยการเพื3อสังการโดยเสนอผ่
3
านหัวหน้างานพัสดุ
คณะกรรมการแลกเปลีย3 นพัสดุ
ข้อ ๕๘ คณะกรรมการแลกเปลีย3 นพัสดุ มีหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุท3ตี ้องการแลกเปลีย3 นตามสภาพปั จจุบนั
ของพัสดุนนั :
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุท3จี ะได้รบั จากการแลกเปลี3ยนว่าเป็ นของใหม่
ทีย3 งั ไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พสั ดุเก่าทีจ3 ะได้รบั จากการแลกเปลีย3 นนัน: ไม่ทาํ ให้สถาบัน
ต้องเสียประโยชน์ หรือเพื3อประโยชน์แก่สถาบัน
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุทจ3ี ะแลกเปลีย3 นกัน โดยพิจารณาจากราคาทีป3 ระเมิน
ตาม (๑) และราคาพัสดุท3ีจะได้รบั จากการแลกเปลี3ยน ซึ3งถือตามราคากลางหรือราคา
มาตรฐานหรือราคาในท้องตลาดโดยทัวไป
3
๕๕

ข้อ ๕๖ วรรคหนึ3ง แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ
ฉบับที3 ๒ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๖๖
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(๔) ต่ อ รองกับ ผู้ เ สนอแลกเปลี3 ย นพั ส ดุ ร ายที3 ค ณะกรรมการเห็ น สมควร
แลกเปลีย3 น
(๕) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบตั ติ ามข้อ ๕๙ โดยอนุโลม
ให้ค ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อ มด้วยเอกสาร
ทีไ3 ด้รบั ไว้ทงั : หมดต่อผูอ้ าํ นวยการ เพื3อสังการโดยเสนอผ่
3
านหัวหน้างานพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๕๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที3ทําการของสถาบันหรือสถานที3ซ3งึ กําหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีอ3 3นื นอกเขตสถาบัน ในกรณีทไ3ี ม่มสี ญ
ั ญาหรือ
ข้อตกลงจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูอ้ าํ นวยการก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที3ตกลงกันไว้สําหรับกรณี
ที3มกี ารทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญ ผู้ชํานาญการ
หรือ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เกี3ย วกับ พัส ดุ นั น: มาให้ คํ า ปรึก ษา หรือ ส่ ง พัส ดุ นั น: ไปทดลองหรือ
ตรวจสอบ ณ สถานทีข3 องผูช้ าํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒนิ นั : ๆ ก็ได้
ในกรณีจาํ เป็ นทีไ3 ม่สามารถตรวจนับเป็ นจํานวนหน่ วยทัง: หมดได้ ให้ตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที3ผู้ขายนํ าพัสดุมาส่งและดําเนินการให้เสร็จสิน: ไป
โดยเร็วทีส3 ุดอย่างช้าทีส3 ุดไม่เกิน ๑๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีป3 ระธานกรรมการได้รบั ทราบ
การส่ง มอบงาน เว้น แต่ มีเหตุ ผ ลและความจํา เป็ น จะต้ อ งขอขยายเวลาตรวจรับ งาน
ให้ทาํ รายงานชีแ: จงเหตุผลต่อสถาบันเพื3อขออนุมตั ิ
หากมีปัญ หาอุปสรรคในการตรวจรับ และไม่สามารถตรวจรับให้เสร็จ สิ:น
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก ให้ขอขยายเวลาการตรวจรับครัง: หนึ3งได้ ๗ วันทําการ
ไม่เกิน ๒ ครัง:
การตรวจรับพัสดุดงั กล่าวตามวรรคแรกไม่ให้นับระยะเวลาในการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ตาม (๒) เข้ากับระยะเวลาในการตรวจรับ
พัสดุดว้ ย
(๔) เมื3อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รบั พัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายได้สง่ มอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตัง: แต่วนั ที3ผูข้ ายนําพัสดุนัน: มาส่ง แล้วมอบแก่พนักงานพัสดุ พร้อมกับ
ทําใบตรวจรับ โดยลงชื3อ ไว้เป็ น หลัก ฐาน และรายงานให้ผู้อํานวยการทราบ แล้ว ให้
พนักงานพัสดุแจ้งผูข้ อใช้พสั ดุทาํ เรื3องขอเบิกเพื3อใช้งานต่อไป
๒๖๗
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คณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ อ าจลงชื3 อ ตรวจรับ พั ส ดุ ใ นใบส่ ง สิ น ค้ า
เป็ นหลักฐานแทนใบตรวจรับก็ได้
(๕) ในกรณี ที3 ผู้ ข ายส่ ง มอบพั ส ดุ ถู ก ต้ อ งแต่ ไ ม่ ค รบจํ า นวนหรือ ส่ ง มอบ
ครบจํานวนแต่ ไม่ถู กต้องทัง: หมด ถ้าสัญ ญาหรือข้อตกลงมิไ ด้กําหนดไว้เป็ นอย่างอื3น
ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนทีถ3 ูกต้องโดยถือปฏิบตั ติ าม (๔) และให้รบี แจ้งให้ผูข้ ายทราบ
ภายใน ๓ วันทําการนับแต่ วนั ตรวจพบ แต่ทงั : นี:ไม่ตัดสิท ธิขP องสถาบันที3จะปรับผู้ขาย
ในจํานวนทีส3 ง่ มอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนัน:
(๖) การตรวจรับพัสดุทป3ี ระกอบกันเป็ นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ3งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถอื ว่าผูข้ ายมิได้ส่งมอบพัสดุนัน:
และให้รบี แจ้งให้ผขู้ ายทราบภายใน ๓ วันทําการนับแต่วนั ทีต3 รวจพบ
กรณี ท3ีผู้ข ายผิด ข้อ ตกลงหรือ สัญ ญาและต้ อ งปรับ หรือ ให้ช ดใช้ค่ า เสีย หาย
คณะกรรมการหรือผูต้ รวจรับต้องแจ้งให้ผขู้ ายทราบถึงเหตุแห่งการนัน: การงดหรือการลด
ค่าปรับให้นําข้อ ๗๑ มาบังคับใช้เท่าทีไ3 ม่ขดั หรือแย้งระเบียบนี:๕๖
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ข้อ ๖๐ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างและเหตุการณ์แวดล้อมตามที3
ผูค้ วบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
ตามเวลาที3ได้กําหนดขึน: รวมทัง: รับทราบหรือพิจารณาการสังหยุ
3 ดงานหรือพักงานของ
ผูค้ วบคุมงานตามข้อ ๖๒ แล้วรายงานผูอ้ าํ นวยการเพื3อพิจารณาสังการต่
3
อไป
(๒) การดํ า เนิ น การตาม (๑) ในกรณี มี ข้อ สงสัย หรือ มี ก รณี ท3ี เ ห็ น ว่ า ตาม
หลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็ นไปได้หรือเพื3อประโยชน์ของสถาบัน ให้ออกตรวจงานจ้าง
ณ สถานที3ท3ีกําหนดไว้ในสัญ ญาหรือ ที3ต กลงให้ทํ างานจ้างนัน: ๆ โดยให้มีอํานาจสัง3
เปลีย3 นแปลงแก้ไขเพิม3 เติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามทีเ3 ห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง
เพื3อให้เป็ นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญ ญาหรือเพื3อประโยชน์
ของสถาบัน
(๓) ให้ตรวจผลงานทีผ3 ูร้ บั จ้างส่งมอบให้เสร็จสิน: ไปโดยเร็วทีส3 ุดอย่างช้าไม่เกิน
๑๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีป3 ระธานกรรมการได้รบั ทราบการส่งมอบงาน เว้นแต่มเี หตุผล
และความจําเป็ นจะต้องขอขยายเวลาตรวจการจ้าง ให้ทาํ รายงานชีแ: จงเหตุผลต่อผูอ้ าํ นวยการ
เพื3อขออนุมตั ิ
๕๖ ข้อ ๕๙ วรรคสอง เพิม
3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ

ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๖๘
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หากมีปั ญ หาอุป สรรคในการตรวจการจ้างและไม่ ส ามารถตรวจการจ้าง
ให้เสร็จสิน: ภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก ให้ขอขยายเวลาการตรวจการจ้างครัง: หนึ3งได้
๗ วันทําการ แต่ทงั : นี:ไม่เกิน ๒ ครัง:
การตรวจการจ้างดังกล่าวตามวรรคแรกไม่ได้นับระยะเวลาในการทดลอง
หรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ทจ3ี ะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกีย3 วกับการจ้างนัน: มาให้คาํ ปรึกษาเข้ากับระยะเวลาในการตรวจการจ้างด้วย
(๔) เมื3อ ตรวจเห็น ว่ า เป็ นการถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นเป็ นไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญ ญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รบั จ้างส่งมอบงานครบถ้วนตัง: แต่วนั ที3
ผู้รบั จ้างส่งงานจ้างนัน: และให้ทําใบตรวจรับงาน โดยลงชื3อไว้เป็ นหลักฐานเพื3อทําการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบของสถาบัน และรายงานให้ผูอ้ าํ นวยการทราบแล้วให้พนักงานพัสดุ
แจ้งผูต้ อ้ งการใช้พสั ดุทาํ เรื3องขอเบิกเพื3อใช้งาน
(๕) ในกรณี ท3ีผู้รบั จ้า งส่งมอบงานถู ก ต้อ งตามแบบรูป รายการละเอีย ดและ
ข้อกําหนดในสัญญาแต่ไม่ครบจํานวนหรือส่งมอบครบจํานวนแต่ ไม่ถูกต้องตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาทัง: หมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้
เป็ นอย่างอื3นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนทีถ3 ูกต้องโดยถือปฏิบตั ิตาม (๔) และให้รบี แจ้ง
ให้ผูร้ บั จ้างทราบภายใน ๓ วันทําการนับแต่วนั ตรวจพบ แต่ทงั : นี:ไม่ตดั สิทธิของสถาบั
น
P
ทีป3 รับผูร้ บั จ้างในจํานวนทีส3 ง่ มอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนัน:
คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจลงชื3อตรวจการจ้างในใบส่งงานจ้างเป็ นหลักฐาน
แทนใบตรวจรับ งานจ้างก็ได้ และเมื3อคณะกรรมการพิจารณาเห็น ว่าพัสดุ ท3ีจะจัด จ้าง
จําเป็ นต้องอาศัยความรูพ้ เิ ศษเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการมีสทิ ธิรอ้ งขอเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้อํานวยการ เพื3อสรรหาบุคลากรจากหน่ วยงานราชการในสายวิชาการนัน: ๆ
มาร่วมเป็ นคณะกรรมการ
กรณี ท3ีผู้รบั จ้างผิดข้อตกลงหรือสัญ ญาและต้องปรับหรือให้ชดใช้ค่าเสีย หาย
คณะกรรมการต้องแจ้งให้ผู้รบั จ้างทราบถึงเหตุแห่งการนัน: การงดหรือการลดค่าปรับ
ให้นําข้อ ๗๑ มาบังคับใช้เท่าทีไ3 ม่ขดั หรือแย้งระเบียบนี:๕๗

๕๗ ข้อ ๖๐ วรรคสาม เพิม
3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ

ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๖๙

พ.ศ. ๒๕๔๓
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ส่วนที3 ๓
ผูค้ วบคุมงาน
ข้อ ๖๑๕๘ งานก่อสร้าง ให้สถาบันแต่งตัง: พนักงานที3มคี วามรูง้ านก่อสร้างเป็ น
ผูค้ วบคุมงานตามลักษณะแห่งความจําเป็ นของงาน
ผู้ ค วบคุ ม งานตามวรรคหนึ3 ง ต้ อ งแจ้ง ให้ ผู้ ร ับ จ้า งทราบในกรณี ท3ี ผู้ ร ับ จ้า ง
ต้ อ งจั ด หาผู้ ค วบคุ ม งานโดยให้ ผู้ ร ับ จ้ า งจะต้ อ งจัด ผู้ ค วบคุ ม งานที3 มี ค วามรู้ แ ละ
มีความชํานาญงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพก่อสร้างนัน: ๆ
ผู้ ค วบคุ ม งานตามวรรคหนึ3 ง ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ร ับ จ้ า งส่ ง รายชื3อ ผู้ ค วบคุ ม งาน
ผูต้ รวจการหรือผูแ้ ทนให้สถาบันให้ความเห็นชอบ และในกรณีทผ3ี ูค้ วบคุมงานไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ผู้รบั จ้างจะต้องเสนอชื3อผู้ควบคุมงานปฏิบตั งิ านแทน ผูท้ 3ปี ฏิบตั งิ านแทน
ในกรณีดงั กล่าวจะต้องได้รบั ความยินยอมจากสถาบันก่อน
ข้อ ๖๒ ผูค้ วบคุมงานทีส3 ถาบันแต่งตัง: มีหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) ตรวจและควบคุ ม งาน ณ สถานที3ท3ีกํ าหนดไว้ในสัญ ญาหรือ ที3ต กลงให้
ทํางานจ้างนัน: ๆ ตามแผนการปฏิบตั ิงานที3จะได้กําหนดขึน: และให้เป็ นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกําหนดไว้ในสัญ ญาควรจะสังเปลี
3 3ยนแปลงแก้ไขเพิ3มเติมหรือ
ตัด ทอนงานจ้า งได้ต ามหลัก วิช าการช่ างเท่ า นั น: เพื3อ ให้เป็ น ไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
การสังเปลี
3 ย3 นแปลงแก้ไขเพิม3 เติมหรือตัดทอนงานจ้างดังกล่าว ถ้าผูร้ บั จ้าง
ขัดขืนไม่ปฏิบตั ติ ามก็สงให้
ั 3 หยุดงานนัน: เฉพาะส่วนหนึ3งส่วนใดหรือทัง: หมด แล้วแต่กรณี
ไว้ก่อน จนกว่าผูร้ บั จ้างจะยอมปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามคําสัง3 และให้รายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทันที
(๒) ในกรณี ท3ีป รากฏว่ า แบบรูป รายการละเอีย ดหรือ ข้อ กํ า หนดในสัญ ญา
มีขอ้ ความขัดกันหรือเป็ นทีค3 าดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนัน: จะเป็ นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา แต่เมื3อสําเร็จแล้วจะไม่มนคงแข็
ั3
งแรงหรือไม่เป็ นไปตาม
หลักวิชาการช่างทีด3 หี รือไม่ปลอดภัย ให้สงหยุ
ั 3 ดงานนัน: ไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทันที

๕๘ ข้อ ๖๑

แก้ไขเพิม3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๗๐
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(๓) จดบันทึกการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างและเหตุการณ์แวดล้อมตามระยะเวลา
ที3จ ะได้ กํ า หนดขึ:น พร้อ มทัง: ผลการปฏิบ ัติ ง านอย่ า งน้ อ ย ๒ ฉบับ เพื3 อ รายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบตามวันเวลาทีไ3 ด้กําหนดตกลงกันไว้และผูค้ วบคุมงาน
เก็บรักษาไว้ ๑ ฉบับ โดยถือว่าเป็ นเอกสารสําคัญของสถาบันเพื3อประกอบการตรวจสอบ
ของผูม้ หี น้าทีด3 าํ เนินการในส่วนทีเ3 กีย3 วข้อง
การบัน ทึก การปฏิบ ัติง านของผู้รบั จ้า งให้ร ะบุ ร ายละเอีย ดขัน: ตอนการ
ปฏิบตั งิ านและรายละเอียดวัสดุทใ3ี ช้ดว้ ย ในกรณีทร3ี ายละเอียดพัสดุแตกต่างจากทีก3 าํ หนด
ไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงให้บนั ทึกรายละเอียดพัสดุและรายงานให้สถาบันทราบโดยทันที
(๔) รายงานผลและสรุปความเห็นเกีย3 วกับการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างว่าเป็ นไป
ตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการนับแต่วนั
ถึงกําหนดลงมือทําการของผูร้ บั จ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
การส่ ง มอบพั ส ดุ ห รือ งานจ้ า ง ให้ ผู้ ร ับ จ้ า งทํ า หนั ง สือ ส่ ง หั ว หน้ า งานพั ส ดุ
เพื3อดําเนินการต่อไป
หมวด ๕
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๖๓ การจ่ า ยเงิน ค่ า พัส ดุ ห รือ ค่ า จ้า งล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผู้ข ายหรือ ผู้ร ับ จ้า ง
จะกระทํามิได้ เว้นแต่มคี วามจําเป็ น สถาบันอาจให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ในกรณี ดังต่อไปนี:
(๑) การซื:อ หรือ การจ้า งจากหน่ ว ยงานราชการ จ่ า ยได้ ไ ม่ เกิน ร้อ ยละ ๕๐
ของราคาซือ: หรือราคาจ้าง
(๒) การซื:อ พัส ดุ จ ากสถาบัน ของรัฐ ในต่ า งประเทศ ให้จ่ า ยตามที3ต กลงกับ
องค์การระหว่างประเทศ
(๓)๕๙ การชํา ระเบี:ย ประกัน ภัย หรือ การประกัน การใช้ง านหรือ บํ า รุ ง รัก ษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) จ่ายได้เท่าที3จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
หรือกรณีการจ่ายเงินค่าบํารุงรักษาเครื3องมือวัดมาตรฐานหรือวัสดุอา้ งอิงทีม3 จี ํานวนเงิน
ไม่เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี หากแบ่งจ่ายเป็ นหลายงวดจะเสียเงินเพิม3 ซึง3 รวมกันแล้ว
สูงขึน: หรือไม่คุม้ ค่า
(๔) การบอกรับ วารสารหรือ การสัง3 จองหนั ง สือ หรือ การจัด ซื:อ ฐานข้อ มู ล
สําเร็จรูป (CD-ROM) หรือการจัดหาสือ3 หรือวัสดุสารสนเทศอื3น ทีม3 ลี กั ษณะจะต้องบอกรับ
๕๙

ข้อ ๖๓ (๓) แก้ไขเพิ3ม เติม โดยระเบีย บสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ ว่ าด้ว ยการพัส ดุ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
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เป็ นสมาชิกก่อน และมีกาํ หนดการออกเป็ นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับเป็ นสมาชิก
INTERNET เพื3อให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ่ายได้เท่าทีจ3 ่ายจริง
(๕) การซือ: พัสดุจากหรือการจ้างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของรัฐต่างประเทศ
ซึง3 ตามธรรมเนียมต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนถึงจะดําเนินการให้
(๖) การซือ: หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคาหรือประกวดราคาจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕
ของราคาซือ: หรือราคาจ้าง แต่ทงั : นี:จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างทีจ3 ะจ่ายล่วงหน้า
ไว้เป็ นเงื3อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย
(๗) การซือ: หรือการจ้างโดยวิธพี เิ ศษสําหรับพัสดุทวไป
ั 3 ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕
ของราคาซือ: หรือราคาจ้าง
(๘) การซือ: หรือการจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศให้กระทําได้
โดยเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์ หรือ ชําระด้วยบัตรเครดิตแล้วแต่
ความเหมาะสม
(๙) การจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุทส3ี งซื
ั 3 อ:
(๑๐) การซือ: หรือการจ้างพัสดุวทิ ยาศาสตร์ทต3ี อ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบการค้าของ
ประเทศผูผ้ ลิต และหรือผูใ้ ห้บริการต่างประเทศ ซึง3 ได้ถอื ปฏิบตั แิ นวเดียวกันกับคู่คา้ ทุกราย
ข้อ ๖๔ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๓ (๑), (๒), (๓), (๔),
(๕), (๘), (๙) และ (๑๐) ไม่ตอ้ งเรียกหลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๓ (๖), (๗) ผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้าง
จะต้องนําหลักประกันอย่างหนึ3งอย่างใดตามข้อ ๗๒ มาคํ:าประกันเงินทีร3 บั ล่วงหน้าไปนัน:
หมวด ๖
สัญญาและหลักประกัน
ส่วนที3 ๑
สัญญา
ข้อ ๖๕ การซื:อ หรือ จ้างที3ต้อ งออกหนั ง สือ สนองรับ ราคาและนัด ทํ าสัญ ญา
ถ้าผู้มีอํานาจอนุ ม ัติการซื:อหรือจ้างได้อนุ ม ัติครัง: นัน: แล้ว ให้ห ัวหน้ างานพัสดุมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญาได้และการลงนามในสัญญาในการจัดหา
ตามระเบียบนี: เป็ นอํานาจของผูอ้ าํ นวยการ
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ในกรณีการสังซื
3 อ: สังจ้
3 างทีท3 ําหลักฐานเป็ นหนังสือหรือใช้เอกสารการสังซื
3 อ: สังจ้
3 าง
(Purchase Order) เป็ น สัญ ญาสัง3 ซื:อ สัง3 จ้างซึ3งอยู่ภ ายในวงเงิน ของผู้มีอํ า นาจอนุ ม ัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
ฉบับที3 ๒ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ผมู้ อี าํ นาจตามนัน: เป็ นผูล้ งนามแทนผูอ้ าํ นวยการก็ได้๖๐
ข้อ ๖๖ การจัดหาให้ทาํ สัญญาเป็ นหนังสือตามทีส3 ถาบันกําหนด เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี: จะทําข้อตกลงเป็ นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผูอ้ าํ นวยการ
(๑) การซือ: การจ้าง หรือการแลกเปลีย3 นโดยวิธตี กลงราคา
(๒) การจัดหาทีส3 ามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั
ทําข้อตกลง
(๓) การซือ: หรือการจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๖) (๘) และ (๙)
(๔) การเช่า ซึง3 สถาบันไม่ตอ้ งเสียเงินอื3นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) การแลกเปลีย3 นพัสดุ
ในกรณีการซือ: หรือการจ้างทีม3 วี งเงินเกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้เรียกหลักประกัน
อย่างหนึ3งอย่างใดตามข้อ ๗๒ ตามอัตราที3กําหนดในข้อ ๗๓ ยกเว้นการซื:อเครื3องมือ
วิทยาศาสตร์ ซึง3 เป็ นปกติทก3ี ารซือ: ขายจะได้ตรวจจ่ายเงินเมื3อมีการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
หรือ ในกรณี ท3ีป กติธุ ร กิจ จะต้ อ งจ่ า ยเงิน ก่ อ น ผู้ผ ลิต หรือ ผู้จ ัด จํา หน่ า ยจะส่ งพัส ดุ ใ ห้
หรือดําเนินการสอบเทียบเครื3องมือวัด ทัง: นี: การพิจารณาจัดซือ: จัดจ้างให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการจัดซือ: หรือจัดจ้างทีจ3 ะเสนอขออนุมตั ผิ อู้ าํ นวยการเป็ นกรณีไป
ในกรณี การซื:อหรือการจ้างที3มีวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้ อยกว่า จะให้มี
หลักประกันหรือไม่กไ็ ด้ ทัง: นี: ให้คาํ นึงถึงประโยชน์ของสถาบันเป็ นสําคัญด้วย
ค่าปรับ
ข้อ ๖๗ การทําสัญ ญาหรือข้อตกลงเป็ น หนังสือ สําหรับการซื:อตามข้อ ๑๗
ให้กําหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุทย3ี งั ไม่ได้
รับมอบ
สําหรับการจ้างซึง3 ต้องการผลสําเร็จของงานทัง: หมดพร้อมกัน ซึง3 ไม่รวมการจ้างเหมา
บริการให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนัน:
ในกรณีการจัดหาสิง3 ของที3ประกอบกันเป็ นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ3ง
๖๐

ข้อ ๖๕ วรรคสอง เพิม3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที3 ๒
(แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๗๓
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ส่วนใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สญ
ั ญาจะส่งมอบสิง3 ของภายใน
กําหนดตามสัญญา แต่ยงั ขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้สง่ มอบส่วนประกอบทีย3 งั ขาดนัน:
เกินกําหนดสัญญา ให้ถอื ว่าไม่ได้สง่ มอบสิง3 ของนัน: เลย ให้ปรับเต็มราคาของทัง: ชุด
ในกรณีท3ีการจัดหาสิง3 ของคิดราคารวมทัง: ค่าติดตัง: หรือทดลองด้วย ถ้าติดตัง:
หรือทดลองเกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็ นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็ นรายวันในอัตรา
ทีก3 าํ หนดของราคาทัง: หมด
เมื3อ ครบกํ า หนดส่ ง มอบพัส ดุ ต ามสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง ให้ ส ถาบัน รีบ แจ้ ง
การเรียกค่าปรับตามสัญ ญาหรือข้อตกลงจากคู่สญ
ั ญาและเมื3อคู่สญ
ั ญาได้ส่งมอบพัสดุ
ให้สถาบันบอกสงวนสิทธิการเรี
ยกค่าปรับในขณะที3รบั มอบพัสดุนัน: ตามแบบที3สถาบัน
P
กําหนด
การแก้ไขเปลีย3 นแปลงสัญญา
ข้อ ๖๘ สัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือทีไ3 ด้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลีย3 นแปลงมิได้
เว้น แต่ ก ารแก้ไขนัน: จะเป็ น ความจําเป็ น โดยไม่ ทํ าให้ส ถาบัน ต้อ งเสีย ประโยชน์ ห รือ
เป็ นการแก้ไขเพื3อประโยชน์ แก่สถาบัน ให้คณะกรรมการตรวจรับหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ทําเรื3องเสนอให้ผอู้ าํ นวยการพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไข เปลีย3 นแปลงต่อไป
สําหรับการจัดหาที3เกี3ยวกับ ความมันคงแข็
3
งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รบั การรับรองจากวิศวกร สถาปนิก วิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ท รงคุณ วุฒิ
ซึ3งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้าง
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนัน: แล้วแต่กรณี ด้วย
การบอกเลิกสัญญาและการปรับ
ข้อ ๖๙ ในกรณีทม3ี เี หตุอนั เชื3อได้ว่าผูร้ บั จ้างหรือผูใ้ ห้บริการหรือผูข้ าย แล้วแต่
กรณี ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก3 าํ หนด ให้คณะกรรมการตรวจรับ
หรือคณะกรรมการตรวจงานจ้าง พิจารณาใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงและเสนอ
ผูอ้ าํ นวยการตามข้อ ๔๕
กรณี ท3ีผู้ข ายหรือ ผู้ร ับ จ้างผิด ข้อ ตกลงหรือ สัญ ญาและจะปรับ หรือ ให้ช ดใช้
ค่ า เสีย หายหรือ ไม่ ให้ ค ณะกรรมการหรือ พนั ก งานพัส ดุ ท3ี ส ถาบัน แต่ ง ตัง: รายงาน
ข้ อ เท็ จ จริง จํ า นวนวัน ที3 ผิ ด สัญ ญาหรือ ข้ อ ตกลงและค่ า ปรับ พร้อ มเอกสารอ้ า งอิ ง
ต่อผูอ้ าํ นวยการเพื3อให้พจิ ารณาสังการปรั
3
บหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายต่อไป๖๑
๖๑ ข้อ ๖๙ วรรคสอง เพิม
3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ

ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๗๔

พ.ศ. ๒๕๔๓
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ข้อ ๗๐ ในกรณีท3คี ู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา หรือข้อตกลงได้และ
จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน: หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้สถาบันพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
เว้น แต่ คู่ ส ัญ ญาจะได้ยิน ยอมเสีย ค่ า ปรับ ให้แ ก่ ส ถาบัน โดยไม่ มีเงื3อ นไขใด ๆ ทัง: สิ:น
ให้สถาบันพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที3จําเป็ น คํายินยอมเสียค่าปรับ
ให้ทาํ เป็ นหนังสือตามแบบทีส3 ถาบันกําหนด
การงด การลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา
ข้อ ๗๑ การงดหรือ ลดค่ า ปรับ ให้ แ ก่ คู่ ส ัญ ญา หรือ การขยายเวลาทํ า การ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้สถาบันพิจารณาได้ตามจํานวนวันที3มเี หตุเกิดขึน: จริงเฉพาะ
กรณีใดกรณีหนึ3ง ดังต่อไปนี:
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสถาบัน
(๒) เหตุสดุ วิสยั
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ3งอันใดทีค3 ่สู ญ
ั ญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
(๔) เหตุจาํ เป็ นและเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อสถาบัน
ให้สถาบันระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คู่สญ
ั ญาต้องแจ้งเหตุดงั กล่าว ให้สถาบัน
ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่เหตุนนั : ได้สน:ิ สุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาทีก3 าํ หนดคู่สญ
ั ญา
จะยกมากล่าวอ้าง เพื3อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่
กรณีตาม (๑) ซึง3 มีหลักฐานชัดแจ้งหรือสถาบันทราบดีอยู่แล้วตัง: แต่ตน้
กรณีท3ผี ู้ขายหรือผู้รบั จ้างผิดข้อตกลงหรือสัญญาและมีขอ้ เท็จจริงที3งดหรือลด
ค่าปรับ หรือ ขยายระยะเวลาได้ ให้พ นัก งานพัสดุ ท3ีสถาบัน แต่ งตัง: หรือคณะกรรมการ
รายงานข้อเท็จจริงถึงเหตุแห่งการผิดข้อตกลงหรือผิดสัญญาพร้อมเอกสารอ้างอิง กรณีท3ี
จะมีค่าปรับให้พจิ ารณาคํานวณค่าปรับด้วย๖๒
ส่วนที3 ๒
หลักประกัน
ข้อ ๗๒ หลักประกันซอง หลักประกันสัญญา หลักประกันข้อตกลงเป็ นหนังสือ
หลักประกันผลงานและหรือหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ3ง
อย่างใด ดังต่อไปนี:
๖๒ ข้อ ๗๑ วรรคสาม เพิม
3 โดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓

ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๗๕
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(๑) เงินสด
(๒) เช็คที3ธนาคารเซ็นสังจ่
3 าย ซึ3งเป็ นเช็คลงวันที3ท3ใี ช้เช็คนัน: ชําระต่ อสถาบัน
หรือก่อนวันนัน: ไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ:าประกันของธนาคารภายในประเทศ
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ข้อ ๗๓ หลักประกันซอง หลักประกันสัญญา หลักประกันข้อตกลง หลักประกัน
ผลงานให้กํา หนดมู ล ค่ า เป็ น จํา นวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๕ ของวงเงิน หรือ ราคาพัส ดุ
ทีจ3 ดั หาครัง: นัน: หากเกินอัตราดังกล่าวให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นผูพ้ จิ ารณา๖๓
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุท3มี รี ะยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และหรือ
พัสดุนัน: ไม่ต้องมีการประกันเพื3อความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สน:ิ เปลือง ให้กําหนด
หลักประกันในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาพัสดุท3สี ่งมอบในแต่ละปี ของสัญญา
โดยให้ถือ ว่ า หลัก ประกัน นี: เป็ น การคํ: า ประกัน ตลอดอายุ ส ญ
ั ญา และหากในปี ต่ อ ไป
ราคาพัส ดุ ท3ีส่ ง มอบแตกต่ า งไปจากราคาในรอบปี ก่ อ นให้ป รับ ปรุ งหลัก ประกัน ตาม
อัตราส่วนทีเ3 ปลีย3 นแปลงไปนัน: เท่าทีจ3 าํ เป็ นก่อนครบรอบปี
การกําหนดหลักประกันตามวรรค ๑ และวรรค ๒ จะต้องระบุ ไว้เป็ นเงื3อนไข
ในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาด้วย
ในการทํ า สัญ ญาเพิ3 ม เติ ม หากหลัก ประกัน ที3มี อ ยู่ เดิม ไม่ เ หมาะสมเพราะ
เปลีย3 นแปลงเพิม3 เนื:องานให้เพิม3 หลักประกันสัญญาได้เท่าทีจ3 าํ เป็ น
ในกรณีทผ3ี ูเ้ สนอราคา หรือคู่สญ
ั ญาวางหลักประกันทีม3 มี ลู ค่าสูงกว่าทีก3 าํ หนดไว้
ในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ ๗๔ ในกรณี ท3ีห น่ ว ยงานราชการหรือ รัฐ วิส าหกิจ เป็ น ผู้เสนอราคาหรือ
เป็ นคู่ ส ัญ ญา ไม่ ต้ อ งวางหลัก ประกัน และในกรณี ท3ีส ถาบัน เป็ นคู่ ส ัญ ญากับ เอกชน
สถาบันไม่ตอ้ งวางหลักประกัน

๖๓

ข้อ ๗๓ วรรคหนึ3 ง แก้ไ ขเพิ3ม เติ ม โดยระเบีย บสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ งชาติ ว่ า ด้ว ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
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ส่วนที3 ๓
การคืนหลักประกัน
ข้อ ๗๕ ให้สถาบันคืนหลักประกันให้แก่ผูเ้ สนอราคา คู่สญ
ั ญา หรือผูค้ :าํ ประกัน
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี:
(๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค:ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ทีไ3 ด้พจิ ารณาในเบือ: งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายทีส3 ถาบันคัดเลือกไว้
ไม่เกิน ๒ ราย ให้คืนได้ต่อเมื3อได้ทําสัญ ญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว
(๒) หลัก ประกัน สัญ ญาและหรือ หลัก ประกัน ข้อ ตกลงเป็ น หนั งสือ และหรือ
หลักประกัน ผลงานให้คืน ให้แ ก่คู่สญ
ั ญาหรือผู้ค:ําประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับ แต่ วนั ที3
สถาบันได้รบั หนังสือขอคืนหลักประกัน ทัง: นี: การคืนดังกล่าวจะต้องพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว
(๓) หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้คนื แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างตามทีก3 าํ หนดไว้
ในสัญญาหรือข้อตกลง
การจัดหาที3ไม่ต้องมีก ารประกันเพื3อความชํารุดบกพร่อง ให้คืน หลัก ประกัน
สัญ ญาและหรือ หลัก ประกัน ข้อ ตกลงเป็ นหนั ง สือ ให้ แ ก่ คู่ ส ัญ ญาหรือ ผู้ ค:ํ า ประกัน
ตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึง3 สถาบันได้รบั มอบไว้แล้ว ตามทีค3 ่สู ญ
ั ญาร้องขอ
ส่วนที3 ๔
การลงโทษผูท้ ง:ิ งาน
ข้อ ๗๖ ผูท้ เ3ี สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคา ซึง3 ได้รบั การคัดเลือก
แล้ว ไม่ ย อมไปทํ า สัญ ญา หรือ ข้อ ตกลงภายในเวลาที3ส ถาบัน กํ า หนด หรือ คู่ ส ัญ ญา
ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงนัน: โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ให้รายงานคณะกรรมการ
เพื3อพิจารณาให้ผไู้ ม่ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันของสถาบันเป็ นผูท้ ง:ิ งานแล้วรายงานคณะกรรมการ
พร้อมเวียนแจ้งให้ผทู้ เ3ี กีย3 วข้องทราบต่อไป
ห้ามสถาบัน ก่ อนิ ติส มั พัน ธ์ก ับ ผู้ท:ิงงานที3ได้รบั แจ้งเวียนชื3อ เว้น แต่ จ ะได้ร ับ
การเพิกถอนจากการเป็ นผูท้ ง:ิ งานแล้ว
ในกรณีทม3ี เี หตุอนั ควรเชื3อได้ว่ามีการกระทําโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกัน
ในการเข้าเสนอราคากับสถาบัน ให้พจิ ารณาลงโทษผู้เสนอราคาที3มกี ารกระทําดังกล่าว
เสมือนเป็ นผูท้ ง:ิ งานและดําเนินการตามขัน: ตอนในวรรคหนึ3งและวรรคสองโดยอนุโลม
๒๗๗
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หมวด ๗
การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ
ส่วนที3 ๑
การยืม
ข้อ ๗๗ การให้ยืมหรือนํ าพัสดุไปใช้ ให้กระทําได้เฉพาะเพื3อประโยชน์ ของ
สถาบันและหรือเพื3อสวัสดิการเท่านัน:
ข้อ ๗๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ปฏิบตั งิ านและหรือราชการ ให้ผูย้ มื
ทํา หลัก ฐานการยืม เป็ น หนั งสือ แสดงเหตุ ผ ลและกํ าหนดวัน ส่ งคืน โดยมีห ลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี:
(๑) การยืมในระหว่างหน่วยงานของสถาบันให้หวั หน้าหน่วยงานของสถาบันนัน: ๆ
เป็ นผูอ้ นุมตั ิ แล้วแต่กรณี
(๒) การยืมกรณีอ3นื นอกจาก (๑) ให้ขออนุมตั จิ ากสถาบัน
ข้อ ๗๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนํ าพัสดุนัน: มาส่งคืน ให้ในสภาพที3
ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชํารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผูย้ มื จัดการ
แก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็ นพัสดุประเภท
ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกันหรือสูงกว่า หรือชดใช้เป็ นเงินตามราคา
ตามทีส3 ถาบันกําหนด
ข้อ ๘๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สน:ิ เปลืองระหว่างสถาบันกับหน่ วยงานราชการ
ให้กระทําได้เฉพาะเมื3อหน่วยงานราชการผูย้ มื มีความจําเป็ นต้องใช้พสั ดุนนั : เป็ นการรีบด่วน
จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทนั การ และสถาบันมีพสั ดุนนั : ๆ พอทีจ3 ะให้ยมื ได้โดยไม่เป็ นการ
เสียหายแก่การปฏิบตั งิ านหรือปฏิบตั ภิ ารกิจของสถาบัน
การยืมให้มหี ลักฐานการยืมเป็ นหนังสือตามที3สถาบันกําหนด ทัง: นี: โดยปกติ
ผูย้ มื จะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้กบั สถาบัน
ข้อ ๘๑ เมื3อ ครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รบั หน้ าที3แ ทนมีหน้ าที3ติดตาม
ทวงพัสดุทใ3ี ห้ยมื ไปคืนภายในกําหนด ๑๐ วันทําการนับแต่วนั ครบกําหนด กรณีมไิ ด้รบั คืน
ให้รายงานผูอ้ ํานวยการเพื3อสังการต่
3
อไป การติดตามทวงพัสดุคนื ให้ทําเป็ นหนังสือตามแบบ
ทีส3 ถาบันกําหนด
๒๗๘
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ส่วนที3 ๒
การควบคุม
ข้อ ๘๒ พัส ดุ ข องสถาบัน ไม่ ว่ า จะได้ม าด้ว ยวิธีใ ด ให้ พ นั ก งานพัส ดุ จ ัด ทํ า
ทะเบียนไว้เป็ นหลักฐาน ให้สามารถทําการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ข้ อ ๘๓ เพื3 อ ให้ ก ารบริห ารจัด การพั ส ดุ เ ป็ นไปด้ ว ยความเรีย บร้ อ ยและ
มีประสิทธิภาพ ให้งานพัสดุและหรือหน่ วยงานที3ดูแลเกี3ยวกับพัสดุของสถาบันกําหนด
หลักเกณฑ์และแนววิธปี ฏิบตั ิ โดยอนุมตั ขิ องผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๘๔ การเก็บรักษาพัสดุ ให้เป็ นหน้าที3ของพนักงานพัสดุเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ในการรับ จ่ า ยพั ส ดุ ใ ห้ มี ห ลัก ฐานการรับ จ่ า ยโดยละเอีย ดถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตรงกัน
พัสดุคงเหลือวันใดจะต้องตรงกับยอดคงเหลือในทะเบียนวันนัน: การเก็บรักษาต้องให้
เป็ นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามระเบียบ
หากปรากฏว่าพัสดุทเ3ี ก็บรักษาหรือทีใ3 ช้งานเกิดชํารุด เสือ3 มคุณภาพ หรือสูญไป
หรือไม่จําเป็ น ต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน หรือปฏิบตั ิภารกิจของสถาบันต่อไป ให้สถาบัน
ดําเนินการตามข้อ ๘๘ และให้ดาํ เนินการตามข้อ ๙๑, ๙๒, ๙๓ และ ๙๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๘๕ การเบิกพัสดุ ให้พนักงานตัง: แต่ระดับตําแหน่ งหัวหน้าส่วนขึน: ไปหรือ
ผูท้ ไ3ี ด้รบั มอบหมายทีต3 ้องใช้พสั ดุเป็ นผูเ้ บิก และให้หวั หน้างานพัสดุหรือผูท้ ผ3ี ูอ้ ํานวยการ
มอบหมายเป็ นผูส้ งจ่
ั 3 าย
ข้อ ๘๖ ผูจ้ ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสารประกอบ
(ถ้ามี) แล้วลงทะเบียนทุกครัง: ทีม3 กี ารจ่ายแล้วเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็ นหลักฐานด้วย
การตรวจสอบวัสดุคงเหลือสิน: ปี
ข้อ ๘๗ ก่อนสิน: เดือนธันวาคมของทุกปี ให้สถาบันแต่งตัง: พนักงานพัสดุคนหนึ3ง
และพนักงานซึง3 มิใช่พนักงานพัสดุอกี คนหนึ3งหรือหลายคนตามความจําเป็ นเพื3อทําหน้าที3
ตรวจนับและตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ณ วันที3 ๓๑ ธันวาคมของปี
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การตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์
ข้อ ๘๘ ๖๔ ก่ อ นสิ:น เดือ นธัน วาคมของทุ ก ปี ให้ส ถาบัน แต่ งตัง: พนัก งานของ
สถาบันซึ3งมิใช่พนักงานพัสดุคนหนึ3งหรือหลายคนตามความจําเป็ น เป็ นคณะกรรมการ
และเพื3อตรวจสอบและตรวจนับพัสดุงวดตัง: แต่วนั ที3 ๑ มกราคม จนถึงวันที3 ๓๑ ธันวาคม
ของทุกปี และตรวจนับพัสดุประเภททีค3 งเหลืออยู่เพียงวันทีส3 น:ิ งวดนัน: ๖๕
การดําเนินการตามวรรคหนึ3ง ให้เริม3 ตรวจสอบและตรวจนับพัสดุในวันเปิ ดทําการ
วันแรกของเดือนมกราคม เป็ นต้นไป ว่าพัสดุมเี หลือมีตวั อยู่ตรงตามบัญชีทะเบียนหรือไม่
มีพ ัส ดุ ใดชํารุ ด เสื3อ มคุ ณ ภาพ หรือ สูญ ไปเพราะเหตุ ใดหรือ พัส ดุ ใดไม่ จําเป็ น ต้อ งใช้
ในราชการต่อไปแล้ว ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบและตรวจนับดังกล่าวต่อผูอ้ ํานวยการ
ภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต่วนั เริม3 ดําเนินการตรวจสอบและตรวจนับพัสดุนนั :
ส่วนงานพัสดุตอ้ งจัดทําทะเบียนหรือข้อมูลพัสดุให้คณะกรรมการเพื3อดําเนินการ
ตรวจสอบและตรวจนั บ เมื3อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การตรวจสอบและตรวจนั บ พัส ดุ
เรีย บร้อ ยแล้ว ให้รายงานต่ อ ผู้อํา นวยการและให้ส่ว นงานพัส ดุ บ ัน ทึก ข้อ มู ล พัส ดุ นั น:
ให้ถูกต้องตรงกันต่อไป
ให้ ผู้ ข อซื:อ ผู้ ใ ช้ ผู้ ค รอบครอง หรือ ผู้ ดู แ ล แล้ว แต่ ก รณี แสดง ชี:แ จงพัส ดุ
ต่อคณะกรรมการว่ามีอยู่สภาพใด สถานทีใ3 ด หากผู้ขอซื:อ ผูใ้ ช้ ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล
ไม่สามารถแสดง ชีแ: จงพัสดุได้ ให้คณะกรรมการรายงานต่อผูอ้ าํ นวยการพิจารณาสังการ
3
แล้วแต่กรณี
คําสังแต่
3 งตัง: คณะกรรมการและผลการตรวจสอบและตรวจนับที3รายงานแล้ว
ให้สาํ เนาแจ้งผูต้ รวจสอบภายในทุกครัง:
ข้อ ๘๙ เมื3อสถาบันได้รบั รายงานดังกล่าวตามข้อ ๘๔ วรรค ๒ ข้อ ๘๗ และข้อ ๘๘
และปรากฏว่ามีพสั ดุชํารุดเสื3อมคุณภาพหรือสูญไป หรือไม่จําเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ของสถาบันต่อไป ก็ให้แต่งตัง: คณะกรรมการเพื3อสอบหาข้อเท็จจริงขึน: คณะหนึ3งโดยให้นํา
ความในข้อ ๔๗, ๔๘ และ ๔๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

๖๔ ข้อ ๘๘ แก้ไขเพิม
3 เติมโดยระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๔๓

ฉบับที3 ๔ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๑
๖๕ ข้ อ ๘๘ วรรคหนึ3 ง แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยระเบี ย บสถาบั น มาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที3 ๕ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๘๐
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ข้อ ๙๐ ผลจากการสอบสวนตามข้อ ๘๙ เมื3อ ปรากฏตัว ผู้ต้ อ งรับ ผิด ชอบ
ให้ดาํ เนินการดังนี:
(๑) กรณี ท3ีสามารถแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้แก้ไขซ่อมแซมโดย
ค่าใช้จ่ายทัง: หมดเป็ นของผูต้ อ้ งรับผิดชอบ
(๒) กรณีสญ
ู ไป หรือไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ให้ชดใช้เป็ น
พัสดุ ป ระเภท ชนิ ด ลักษณะ และขนาดอย่ างเดีย วกัน หรือคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพ
เทียบเท่าพัสดุทไ3ี ด้ชาํ รุดเสือ3 มไป หรือสูญไป หรือชดใช้เป็ นเงินตามทีส3 ถาบันกําหนด
กรณีชดใช้เป็ นเงิน ถ้าผูร้ บั ผิดไม่สามารถชดใช้ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รบั แจ้ง
ให้ชดใช้ ผูร้ บั ผิดจะขอผ่อนผันให้ชาํ ระเป็ นรายเดือนได้ แต่จะต้องชดใช้ให้เสร็จสิน: ภายใน
เวลาไม่ เกิน ๑ ปี หรือ ภายในเวลาที3ส ถาบัน กํา หนดโดยจะต้ อ งทํ าหนั ง สือ ขออนุ ม ัติ
ต่อสถาบันก่อน
ในกรณี ขอผ่ อ นผั น ให้ ผู้ ร ับ ผิ ด ทํ า หนั ง สื อ รับ สภาพหนี: พร้ อ มทั :ง เสนอ
หลักประกันทีเ3 หมาะสมไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ส่วนที3 ๓
การจําหน่าย
ข้อ ๙๑ การจําหน่ายพัสดุทห3ี มดความจําเป็ นหรือหากใช้ปฏิบตั งิ านของสถาบัน
ต่อไปจะสิน: เปลืองค่าใช้จ่ายมาก ไม่คุ้มค่า ให้พนักงานพัสดุหรือผู้ท3ใี ช้พสั ดุนัน: ๆ เสนอ
รายงานต่อสถาบันเพื3อพิจารณาสังให้
3 ดาํ เนินการตามวิธกี ารอย่างหนึ3งอย่างใด ดังต่อไปนี:
(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายตามวิธที 3กี ําหนดเกีย3 วกับการซื:อหรือการจ้างมาใช้
โดยอนุโลม
(๒) แลกเปลีย3 น ให้ดาํ เนินการตามวิธกี ารแลกเปลีย3 นทีก3 าํ หนดไว้ในระเบียบนี:
(๓) โอนและหรือบริจาคให้แก่ห น่ วยงานราชการ หรือองค์การสาธารณกุศ ล
ทีค3 ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ทัง: นี: ให้มหี ลักฐานการส่งมอบและรับมอบไว้เป็ นหลักฐาน
ต่อกันด้วย
(๔) การแปรสภาพหรือทําลาย
ข้อ ๙๒ เงินทีไ3 ด้จากการดําเนินการข้อ ๙๑ ให้นําส่งเป็ นเงินรายได้ของสถาบัน

๒๘๑
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ส่วนที3 ๔
การจําหน่ายเป็ นสูญ
ข้อ ๙๓ ในกรณี ท3ี พ ัส ดุ สู ญ ไปโดยไม่ ป รากฏตัว ผู้ ร ับ ผิ ด หรือ มี ตัว ผู้ ร ับ ผิ ด
แต่ไม่สามารถชดใช้ตามข้อ ๙๐ ให้สถาบันจําหน่ ายพัสดุนัน: เป็ นสูญ โดยให้ผูอ้ าํ นวยการ
เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ส่วนที3 ๕
การลงจ่ายจากทะเบียน
ข้อ ๙๔ เมื3อ ได้ ดํ า เนิ น การจํ า หน่ า ยแล้ว ให้ พ นั ก งานพัส ดุ ล งจ่ า ยพั ส ดุ นั :น
จากทะเบียนทันที
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙๕ การพัสดุทอ3ี ยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันทีร3 ะเบียบนี:
ใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการต่อไปตามระเบียบทีใ3 ช้บงั คับอยู่เดิม จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ
หรือจนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี:ได้
ประกาศ ณ วันที3 ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ประยูร เชีย3 ววัฒนา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

๒๘๒
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ระเบี ย บสถาบัน มาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพัส ดุ ฉบับ ที3 ๒ (แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม )
พ.ศ. ๒๕๔๕๖๖
ระเบี ย บสถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบั บ ที3 ๓
(แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๙๖๗
ระเบี ย บสถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบั บ ที3 ๔
(แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๘
ระเบี ย บสถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบั บ ที3 ๕
(แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๕๒๖๙

๖๖

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที3 ๑๐๓ ง/หน้า ๑๗๙/๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง/หน้า ๕/๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
๖๘ ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง/หน้า ๑/๑๗ กันยายน ๒๕๕๑
๖๙ ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง/หน้า ๑๑/๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๖๗
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ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. ๒๕๔๔๗๐
เพื3อให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถปฏิบตั หิ น้าทีเ3 พื3อให้เกิดผลดีแก่องค์กร
โดยรวมและสามารถทํางานได้ดี มีประสิทธิผลยิง3 ขึน: โดยร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื3อสร้างความน่าเชื3อถือให้เกิดแก่สาธารณชน
ฉะนั น: อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๕ (๒) มาตรา ๑๔ (๘) และ (๑๕)
แห่ งพระราชบัญ ญั ติพ ัฒ นาระบบมาตรวิท ยาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติจงึ เห็นควรออกระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ระเบียบนี:เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ในระเบียบนี:
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
“คณ ะกรรมการ” หมายความว่ า คณ ะกรรมการตรวจสอบที3 แ ต่ งตั :ง
โดยคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ที3มิใช่เป็ นพนักงานของสถาบัน เพื3อทําหน้ าที3
อย่างอิสระ ที3จะให้การสนับสนุ นและปฏิบตั ิการในนามของคณะกรรมการมาตรวิท ยา
แห่งชาติ เพื3อกํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน เสนอแนะระบบการควบคุมภายใน
ที3สถาบันและคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติกําหนดให้มีข:นึ และประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีของสถาบัน
“ความเป็ นอิสระ” หมายความว่า การทีค3 ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีแ3 ละแสดงความเห็นได้อย่างเสรีตามภารกิจที3ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติ
“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลทีม3 คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พีน3 ้อง ลุง ป้ า น้า อา
รวมทัง: คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

๗๐

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หน้า ๑๐๐/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
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ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ แต่งตัง: บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน
๓ คน เป็ นคณะกรรมการ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี:
(๑) ประธานกรรมการ ให้สมาชิกของกรรมการตรวจสอบเลือกสมาชิก ๑ คน
เพื3อทําหน้าทีเ3 ป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการอีก ๒ คน
(๓) ให้หวั หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุ การของคณะกรรมการ
ทัง: นี: เลขานุการคณะกรรมการไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในคณะกรรมการ
ข้อ ๔ กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี:
(๑) เป็ นผูม้ คี วามอิสระในการปฏิบตั งิ าน
(๒) ไม่ เป็ นผู้ท3ีมีผ ลประโยชน์ ห รือ ส่ ว นได้ เสีย ไม่ ว่ า ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม
ทัง: ในด้านการเงินและการบริหารของสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์นัน: จะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีแ3 ละการให้ความเห็นทีเ3 ป็ นอิสระของกรรมการ
(๓)๗๑ ไม่เป็ นผูท้ เ3ี กีย3 วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารสถาบัน
(๔)๗๒ ไม่เป็ นผู้ท3ไี ด้รบั การแต่ งตัง: ขึน: เป็ นตัวแทนเพื3อรักษาผลประโยชน์ของ
ผูบ้ ริหารสถาบัน
(๕) ควรมีความรูค้ วามสามารถดังนี:
(๕.๑) เป็ น ผู้ท3ีมีค วามรู้แ ละประสบการณ์ ในงานมาตรวิท ยาเป็ น อย่ างดี
รวมทัง: มีความเข้าใจสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันเป็ นอย่างดี หรือ
(๕.๒) เป็ น ผู้มีค วามรู้เกี3ย วกับ ระบบการควบคุม ภายในเป็ นอย่างดี หรือ
เป็ นผูเ้ ชีย3 วชาญด้านการตรวจสอบ หรือ
(๕.๓) เป็ นผูท้ ไ3ี ด้รบั ความเชื3อถือและยอมรับโดยทัวไป
3
ข้อ ๕ ให้กรรมการมีวาระดํารงตําแหน่ง ๒ ปี แต่อาจได้รบั การแต่งตัง: ใหม่อกี ก็ได้
แต่ทงั : นี:ตอ้ งไม่เกิน ๒ สมัยติดต่อกัน
ในกรณีทก3ี รรมการตามข้อ ๓ พ้นตําแหน่ งก่อนวาระและได้มกี ารแต่งตัง: ผูด้ ํารง
ตําแหน่ งแทนแล้ว ให้ผู้ท3ไี ด้รบั การแต่ งตัง: อยู่ในตําแหน่ งเพียงเท่ าวาระที3เหลืออยู่ของ
๗๑

ข้ อ ๔ (๓) แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยระเบีย บคณะกรรมการมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับที3 ๒ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๕
๗๒ ข้ อ ๔ (๔) แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับที3 ๒ (แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๕
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ผูซ้ ง3ึ ตนแทน ในกรณีทว3ี าระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถงึ ๖๐ วัน จะไม่แต่งตัง: กรรมการ
ขึน: แทนก็ได้
ในกรณีทก3ี รรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดาํ เนินการแต่งตัง: กรรมการขึน:
ภายใน ๖๐ วัน ในระหว่างทีย3 งั มิได้มคี าํ สังแต่
3 งตัง: กรรมการขึน: ใหม่ให้กรรมการซึง3 พ้นจาก
ตําแหน่งปฏิบตั หิ น้าทีต3 ่อไปจนกว่าจะได้แต่งตัง: กรรมการขึน: ใหม่แล้ว
ข้อ ๖ กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื3อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุ ณ สมบัติ ข องการเป็ นกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติมมี ติให้ออก
(๕) คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติถอดถอน
(๖) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ต้ อ งโทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที3 สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้น แต่ ใ นความผิ ด
ทีไ3 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๗ ก่ อ นที3ค ณะกรรมการจะปฏิบ ัติง าน ต้ อ งจัด ทํ า แถลงการณ์ ภ ารกิจ
ของคณะกรรมการเสนอคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเพื3อทราบ
แถลงการณ์ภารกิจอย่างน้อยควรประกอบด้วยเรื3อง ดังต่อไปนี:
(๑) บทบาท อํานาจ หน้าทีแ3 ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(๒) กําหนดการประชุม
(๓) อื3น ๆ
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการได้รบั ค่าตอบแทน โดยเหมาจ่ายเป็ นรายเดือนเท่ากับ
เบี:ยประชุมของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยให้ประธานคณะกรรมการได้รบั
ค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าตอบแทนดังกล่าว
ข้อ ๙ คณะกรรมการมีขอบเขตหน้ าที3และความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
กิจกรรม ดังต่อไปนี:
(๑) ปรับปรุงแก้ไขแถลงการณ์ภารกิจของคณะกรรมการในแต่ละปี
(๒) พิจารณาขอบเขตและแผนงานตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
(๓) สอบทานร่วมกับ หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ในเรื3อ งที3เกี3ยวกับ
๒๘๖
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การตรวจสอบ เพื3 อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสถาบัน ได้ร ับ การตรวจสอบอย่ า งครบถ้ ว น
โดยใช้ทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส3 ดุ
(๔) พิจ ารณาและสอบทานประเด็น สํา คัญ ที3ต รวจพบ และข้อ เสนอแนะจาก
การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี ตลอดจนความเห็นของผูบ้ ริหาร
(๕) พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บ ริห ารและหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเกีย3 วกับ
- แถลงการณ์ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- แผนแม่บทของการตรวจสอบ
- งบประมาณและบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ประเด็นหรือปั ญหาสําคัญทีต3 รวจพบในระหว่างการตรวจสอบ
- การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(๖) พิจารณาและสอบทานความเพีย งพอของระบบการควบคุมภายใน และ
ความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร์
(๗) ให้การยืนยันและความมันใจในความเป็
3
นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(๘) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน
(๙) เป็ นช่องทางในการประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญ ชี
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
(๑๐) ให้คาํ ปรึกษาแนะนํากับผูต้ รวจสอบภายใน
(๑๑)๗๓ พิจารณาเสนอความเห็นในการแต่งตัง: ให้ออก หรือปลดออกของตําแหน่ ง
ผูต้ รวจสอบภายใน แล้วนําเสนอคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเพื3อพิจารณาอนุมตั ิ
(๑๒) ตรวจสอบและสอบทานงานอื3นตามที3คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
มอบหมาย
(๑๓)๗๔ สอบทานความถู ก ต้ อ ง และเชื3อ ถือ ได้ข องรายงานทางการเงิน ของ
สถาบัน
เพื3 อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านของคณ ะกรรมการเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการอาจขอข้อมูลเอกสารจากสถาบันได้ และ/หรือ ขอให้ผู้บริหาร พนักงาน
ลูกจ้าง ของสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื3อให้ขอ้ มูลตามความจําเป็ น
๗๓

ข้อ ๙ (๑๑) แก้ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยระเบีย บคณะกรรมการมาตรวิท ยาแห่ งชาติ ว่ า ด้ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที3 ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
๗๔ ข้อ ๙ (๑๓) เพิม
3 โดยระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ฉบับที3 ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๘๗
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ข้ อ ๑๐ ๗๕ คณ ะกรรมการควรรายงานผลการปฏิ บ ั ติ ง านตามห น้ าที3
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติอย่างน้อยปี ละ ๒ ครัง: พร้อมทัง:
สรุปรายงานผลการปฏิบตั ิงานการกํากับดูแลกิจการโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของสถาบัน ซึง3 รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ3งหนึ3งของจํานวนกรรมการทัง: หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่
ในที3ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ3 ด้ ให้กรรมการซึง3 มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ3ง
เป็ นประธานในทีป3 ระชุม
การวินิจฉัยชีข: าดของทีป3 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ3 ง ให้ มีเสีย งหนึ3 ง ในการลงคะแนน ถ้ า คะแนนเสีย งเท่ า กัน
ให้ประธานในทีป3 ระชุมออกเสียงเพิม3 ขึน: อีกเสียงหนึ3งเป็ นเสียงชีข: าด
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเป็ นผู้รกั ษาตามระเบียบนี:
ในกรณีท3มี ปี ั ญหาเกิดขึน: ในการดําเนินการตามระเบียบนี: ให้คณะกรรมการมาตรวิทยา
แห่งชาติเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข: าด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติให้ถอื เป็ นทีส3 ดุ
ข้อ ๑๓ ระเบียบนี: ให้ใช้บงั คับได้นับตัง: แต่ วนั ที3 ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที3 ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔
อาทิตย์ อุไรรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิง3 แวดล้อม
ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

๗๕

ข้ อ ๑๐ แก้ ไ ขเพิ3 ม เติ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการมาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที3 ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
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ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับที3 ๒
(แก้ไขเพิม3 เติม) พ.ศ. ๒๕๔๕๗๖
ข้อ ๓ ระเบีย บนี: ไม่ มีผลกระทบกระเทือ นถึงการใดซึ3งได้ดําเนิน การไปแล้ว
โดยชอบด้วยระเบียบทีใ3 ช้อยู่ก่อนวันทีร3 ะเบียบนี:มผี ลใช้บงั คับ
ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที3 ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘๗๗

๗๖
๗๗

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๒๗ ง/หน้า ๑๑๘/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที3 ๕๔ ง/หน้า ๘๑/๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘
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ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนเพือ3 การพัฒนาระบบมาตรวิทยา
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื3 อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยเงิน กองทุ น เพื3 อ การพั ฒ นาระบบมาตรวิ ท ยา เป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยา อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๕ (๓) ประกอบมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบัญ ญัติพ ัฒ นาระบบมาตรวิท ยา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ และทีแ3 ก้ไขเพิม3 เติมโดยพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ (ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงกําหนดระเบียบ
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาไว้ ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ระเบียบนี:เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒๗๘ ระเบียบนี:ให้ใช้บงั คับตัง: แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก “ระเบีย บคณะกรรมการมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ ว่ าด้ว ยการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๓” และให้ใช้ระเบียบนี:แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี:
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุ กรรมการกํากับดูแลกองทุนเพื3อการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยามาตรวิทยาทีค3 ณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติแต่งตัง: ขึน:
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
“ปี ” หมายความว่า ปี งบประมาณ
“กรณีฉุกเฉิน” หมายความว่า ปั จจุบนั ทันด่วนและต้องรีบดําเนินการโดยฉับพลัน
“กรณี ท3ีมีค วามจําเป็ นเร่งด่ วน” หมายความว่า ต้องดําเนิ นการอย่ างรวดเร็ว
โดยทันที ซึง3 หากไม่ดาํ เนินการแล้วจะเกิดความเสียหาย
๗๘ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง/หน้า ๗/๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๙๐
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ข้อ ๕ ให้มคี ณะอนุกรรมการกํากับดูแลกองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
โดยให้มอี าํ นาจหน้าทีด3 งั นี:
(๑) พิจารณากลันกรองกิ
3
จกรรมอันเกี3ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื3อการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการดังนี:
(ก) กฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ประกาศ และหลัก เกณฑ์ ที3 เกี3 ย วข้อ งกับ
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
(ข) แผนการเงินและงบประมาณประจําปี ของสถาบัน
(ค) คําขอใช้จ่ายเงินกองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ที3จะต้องใช้จ่าย
นอกเหนือจากแผนการเงินและงบประมาณประจําปี หรือวงเงินทีไ3 ด้รบั อนุมตั ไิ ว้แล้ว
(ง) รายงานความก้าวหน้า รายงานสถานะการเงิน และสรุปผลการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของสถาบัน
(๒) กํากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้เป็ นไป
ตามระเบีย บคณะกรรมการมาตรวิท ยาแห่ง ชาติ ว่า ด้ว ยการใช้จ่ า ยเงิน กองทุน
เพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
(๓) ปฏิบตั อิ 3นื ใดตามทีค3 ณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๖ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนได้เฉพาะเพื3อกิจการ ดังต่อไปนี:
(๑) รายจ่ายเพื3อการดําเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
(ก) เงินสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาด้านมาตรวิทยา
(ข) เงินสนับสนุ นการพัฒนาโครงสร้างพืน: ฐานด้านมาตรวิทยาของประเทศ
รวมทัง: การพัฒนากําลังคนทัง: ในภาครัฐและเอกชน
(ค) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการวิจยั และพัฒนางานด้านมาตรวิทยา รวมทัง:
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามประเมิ น ผล การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ัย และการส่ ง เสริ ม
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๓) รายจ่ายเพื3อการดําเนินงานของสถาบัน
(ก) ค่ า ใช้จ่ า ยในการดํ า เนิ น งาน ได้แ ก่ เงิน เดือ น ค่ า จ้า ง ค่ า ตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ3นื ค่าใช้จ่ายเกีย3 วกับ
กิจการอื3นด้านการบริหารงานบุคคลและค่าใช้จ่ายอื3น ๆ ทีเ3 กีย3 วข้องกับการดําเนินงาน
(ข) ค่ าใช้จ่ ายเพื3อการลงทุ น ได้แก่ ค่ าครุ ภัณ ฑ์ ค่ าเครื3องมือวิทยาศาสตร์
ค่าทีด3 นิ และสิง3 ก่อสร้าง
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(๔) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการและอนุ กรรมการ ตลอดจนเงินเบีย: ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื3นของบุคคล
ดังกล่าว
ข้อ ๗ ให้สถาบันของบประมาณเป็ นเงินสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินหรือกรณีทม3ี ี
ความจําเป็ นเร่งด่วน ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณประจําปี ต่อคณะกรรมการ
เพื3อนํ าไปใช้จ่ายในกรณี ท3ีจะต้องรีบ ดําเนิ นการเพื3อมิให้เกิดความเสีย หายแก่ สถาบัน
และให้ ผู้ อํ า นวยการอนุ ม ัติ ก ารใช้ จ่ ายเงิน กรณี ฉุ ก เฉิ น ได้ ครัง: ละไม่ เกิ น ๑ ล้ านบาท
แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว
การใช้ จ่ า ยเงิ น กรณี ฉุ กเฉิ น หรื อ กรณี ที3 มี ค วามจํ า เป็ นเร่ ง ด่ ว น ครั ง: ละ
เกินกว่า ๑ ล้านบาทจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการก่อน
ข้อ ๘ เงินและทรัพ ย์สนิ ที3มีผู้มอบให้กองทุ น ให้ใช้จ่ายได้ต ามวัตถุ ป ระสงค์
ของผูใ้ ห้เท่าทีไ3 ม่ขดั กับวัตถุประสงค์ของกองทุน
ในกรณี ท3ีผู้ ใ ห้ มิไ ด้ กํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้เพื3 อ การหนึ3 ง การใดโดยเฉพาะ
ให้สถาบันนําไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๙ การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี:ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้ใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ทก3ี าํ หนดไว้ในข้อ ๖
ข้อ ๑๐ การดําเนินการเกีย3 วกับการพัสดุ ให้ดาํ เนินการตามระเบียบของสถาบัน
กรณีนอกเหนือ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๑ บรรดาประกาศ คํ า สัง3 ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที3 อ อกตามระเบี ย บ
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื3อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีใ3 ช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันที3ระเบียบนี:ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีประกาศ คําสัง3 ระเบียบและข้อบังคับตามระเบียบฉบับนี:
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี:
ประกาศ ณ วันที3 ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
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พระราชบัญญัติ
สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที3 ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็ นปี ท3ี ๗๐ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ3 ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข:ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี:
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น:ี เรีย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส ัต ว์เ พื3 อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัติน:ีให้ใช้บงั คับเมื3อพ้นกําหนดหนึ3งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป เว้นแต่ มาตรา ๒๒ (๔) ให้ใช้บงั คับ
ตัง: แต่วนั ที3 ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ :ี
“สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์” หมายความว่า สัต ว์ท3ีมีก ารเลี:ย งหรือมีก าร
นํามาใช้เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ตามชนิดและประเภททีก3 าํ หนดในกฎกระทรวง
“สัตว์” หมายความว่า
(๑) สิง3 มีชวี ติ ในอาณาจักรสัตว์ทม3ี กี ระดูกสันหลังซึง3 ไม่ใช่มนุษย์
(๒) ตัวอ่อนของสิง3 มีชวี ติ ตาม (๑) ทีเ3 กิดขึน: หลังจากไข่ได้รบั การผสมกับเชือ: อสุจิ
จนผ่านระยะเวลาทีม3 กี ารเจริญเติบโตจนถึงครึง3 หนึ3งของระยะเวลาการตัง: ท้องหรือการฟั กตัว
ของไข่ แล้วแต่ชนิดของสัตว์
๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๒/ตอนที3 ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
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(๓) เซลล์ของสิง3 มีชวี ิตตาม (๑) ซึ3งไม่ใช่เซลล์สบื พันธุ์ ที3สามารถพัฒนาเพิ3ม
จํานวนขึน: เป็ นตัวอ่อนหรือเป็ นส่วนหนึ3งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้ โดยไม่มกี ารเปลีย3 นแปลง
รหัสพันธุกรรมไปจากเดิม
(๔) สิง3 มีชวี ติ อื3นที3มขี อ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวด
ตามทีก3 าํ หนดในกฎกระทรวง
“งานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า งานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งาน
สอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ3ง และการทําเซลล์ต้นกําเนิด ที3มี
การดําเนินการต่ อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่หมายความรวมถึงงานที3มีการ
ดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ เ พื3 อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ต ามที3 กํ า หนดในกฎกระทรวงโดย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
“การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า การนํ าสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์มาเลีย: ง ใช้ ผลิต หรือกระทําการใด ๆ เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“ผลิตสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า การกระทําเพื3อเพิม3 จํานวน
สัต ว์ด้วยวิธีผสมพัน ธุ์ส ตั ว์ สืบ สายพัน ธุ์ส ตั ว์ หรือ เพาะขยายพัน ธุ์สตั ว์ เพื3อ ให้บ ริก าร
หรือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์
“ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ใบอนุ ญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
แล้วแต่กรณี
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการดําเนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์
“สถานทีด3 ําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีอ3 3นื ใดที3มี
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงพืน: ทีโ3 ดยรอบ
ของอาคาร หรือสิง3 ปลูกสร้างทีม3 กี ารดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย
“ผู้ ร ับ ผิด ชอบสถานที3 ดํ า เนิ น การ” หมายความว่ า เจ้า ของหรือ ผู้ มีอํ า นาจ
ควบคุมดูแลสถานทีด3 าํ เนินการ ดังต่อไปนี:
(๑) ผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานซึง3 มีอาํ นาจปกครองสถานทีด3 าํ เนินการ
ในกรณีสถานทีด3 าํ เนินการเป็ นของหน่วยงานของรัฐ
(๒) อธิการบดี ผู้อํานวยการ หรือผู้ซ3งึ มีตําแหน่ งเทียบเท่าที3เรียกชื3ออย่างอื3น
ในกรณีสถานทีด3 าํ เนินการเป็ นสถานศึกษา
(๓) เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง ในกรณีสถานทีด3 าํ เนินการเป็ นของเอกชนซึง3 ไม่ใช่
สถานศึกษา
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื3นของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานศึกษาของรัฐ
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“สถานศึก ษา” หมายความว่ า สถานศึก ษาตามกฎหมายว่ าด้ว ยการศึก ษา
แห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“สถาบัน ” หมายความว่ า สถาบั น พัฒ นาการดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ เพื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์
“ผู้อํา นวยการ” หมายความว่ า ผู้อํ า นวยการสถาบัน พัฒ นาการดํ าเนิ น การ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“ผูอ้ นุญาต” หมายความว่า เลขาธิการหรือผูซ้ ง3ึ เลขาธิการมอบหมาย
“พนักงานเจ้าหน้ าที3” หมายความว่า ผู้ซ3ึงรัฐมนตรีแต่ งตัง: ให้ปฏิบ ัติก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ :ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ :ี
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัติน:ี และให้มีอํานาจ
แต่ งตัง: พนักงานเจ้าหน้าที3 กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญ ญัติน:ี ยกเว้น ค่ าธรรมเนี ย มและกํา หนดกิจ การอื3น รวมทัง: ออกประกาศ
เพื3อปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ :ี
กฎกระทรวงและประกาศนัน: เมื3อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
มาตรา ๕ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ3 งเรีย กว่า “คณะกรรมการกํากับ และ
ส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึง3 กรรมการตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง
(๒) กรรมการโดยตํ าแหน่ ง จํ านวนสิบ คน ได้ แ ก่ อธิบ ดีก รมประมง อธิบ ดี
กรมปศุสตั ว์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อธิบ ดี
กรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่ า และพัน ธุ์พืช เลขาธิก ารคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
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เลขาธิก ารคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ เลขาธิก ารคณะกรรมการอาหารและยา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการสัตวแพทยสภา
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่าสิบสองคน แต่ไม่เกินสิบสีค3 น ซึง3
รัฐมนตรีแต่งตัง: จาก
(ก) บุคคลซึ3งมีความรู้และประสบการณ์ ท3ีเกี3ยวข้องกับการดําเนินการต่ อ
สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จํานวนไม่เกินสามคน
(ข) ผู้ แ ทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที3 มี ก ารจั ด การการศึ ก ษาในสาขาวิ ช า
สัตวแพทยศาสตร์ สัต วศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัช ศาสตร์ หรือ วิท ยาศาสตร์ ที3 มี
การใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์จาํ นวนห้าคน
(ค) ผู้แทนจากภาคเอกชนที3มีการใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จํานวน
สามคน
(ง) ผูแ้ ทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนทีด3 าํ เนินงานหรือกิจกรรม
เกีย3 วกับการคุม้ ครองสวัสดิภาพสัตว์ จํานวนสามคน
ให้ผูอ้ าํ นวยการเป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตัง: เจ้าหน้าที3
ของสถาบันเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขในการแต่งตัง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓)
ให้เป็ นไปตามทีร3 ฐั มนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณี ท3ีก รรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิพ้ น จากตํ า แหน่ งก่ อ นวาระ หรือ ในกรณี ท3ี
รัฐมนตรีแต่งตัง: กรรมการเพิม3 ขึน: ในระหว่างที3กรรมการซึ3งแต่งตัง: ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่ ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง: แทนตําแหน่ งที3ว่างหรือเป็ นกรรมการเพิ3มขึน: อยู่ในตําแหน่ ง
เท่ากับวาระทีเ3 หลืออยู่ของกรรมการซึง3 ได้แต่งตัง: ไว้แล้ว
เมื3อ ครบกํ าหนดตามวาระในวรรคหนึ3 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ งตัง: กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒขิ น:ึ ใหม่ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง3ึ พ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน: อยู่ในตําแหน่ ง
เพื3อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง3ึ ได้รบั แต่งตัง: ใหม่เข้ารับหน้าที3
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ ง3ึ พ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง: อีกได้ แต่
จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีท3กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทัง: หมดเท่าทีม3 อี ยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทน
ตําแหน่งทีว3 ่าง
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มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้น
จากตําแหน่งเมื3อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้ าที3 มีความประพฤติเสื3อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษโดยคําพิพากษาถึงทีส3 ุดให้จําคุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิด
ทีไ3 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนิ นการต่อสัตว์เพื3อ
งานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานอันเป็ นทีย3 อมรับในระดับสากล
(๒) พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ รัฐ มนตรีเ กี3 ย วกับ การออกกฎกระทรวง
หรือประกาศ เพื3อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ :ี
(๓) กํ า หนดหลัก เกณฑ์ แ ละรับ รองมาตรฐานของสถานที3 ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตนิ :ี
(๔) กําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
(๕) กําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี3ยวกับนโยบาย
แผนการดํา เนิ น งานเกี3ย วกับ การพัฒ นาและส่ง เสริม การดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์เพื3อให้หน่วยงานทีเ3 กีย3 วข้องทุกภาคส่วน และประชาชนทัวไปมี
3 ความเข้าใจ
และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
(๖) ตีความและวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ ทีเ3 กิดขึน: จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
นี: รวมทัง: วางแนวปฏิบตั แิ ก่หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาของรัฐในการปฏิบตั กิ ารตาม
พระราชบัญญัตนิ :ี
(๗) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ สังของผู
3
อ้ นุญาตและคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตามพระราชบัญญัตนิ :ี
(๘) พิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๑
(๙) แต่ งตัง: ผู้เชี3ยวชาญการดําเนิน การต่ อสัต ว์เพื3องานทางวิท ยาศาสตร์เพื3อ
ปฏิบตั กิ ารตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม
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(๑๐) จัดทํารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเกีย3 วกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื3อ
งานทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัตนิ :ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๑) ปฏิบตั ิการอื3นใดตามที3พระราชบัญญัติน:ีหรือกฎหมายอื3นกําหนดให้เป็ น
อํานาจหน้าทีข3 องคณะกรรมการ
มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ3ง
หนึ3งของจํานวนกรรมการทัง: หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ3 ด้ ให้กรรมการทีม3 าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ3งเป็ นประธานในทีป3 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที3 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื3องที3คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน:
แจ้งให้ทป3ี ระชุมทราบ และให้ทป3ี ระชุมพิจารณาว่ากรรมการผูน้ นั : สมควรจะอยู่ในทีป3 ระชุม
และจะมีมติในการประชุมเรื3องนัน: ได้หรือไม่ตามระเบียบทีค3 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข: าดของทีป3 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ3งให้มเี สียง
หนึ3งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที3ประชุมออกเสียงเพิ3มขึ:นอีก
เสียงหนึ3งเป็ นเสียงชีข: าด
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตัง: คณะอนุ กรรมการ เพื3อพิจารณาหรือ
ปฏิบตั กิ ารตามทีค3 ณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบ ัติห น้ าที3ต ามพระราชบัญ ญัติน:ี คณะกรรมการหรือ
คณะอนุ กรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาให้ขอ้ เท็จจริง ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการ
ได้เมื3อ เห็น สมควร และอาจขอความร่ว มมือ จากบุ ค คลใดเพื3อ ให้ไ ด้ม าซึ3ง ข้อ เท็จ จริง
เพื3อตรวจสอบการดําเนินการหรือกิจกรรมใด ๆ ทีอ3 าจมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
มาตรา ๑๒ ให้ จ ัด ตั ง: สถาบัน พัฒ นาการดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ เพื3 อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ขน:ึ ในสํานักงานมีหน้าทีป3 ฏิบตั งิ านเกีย3 วกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่
คณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณ รวมทัง: มีอาํ นาจหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) สํารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการด้านต่าง ๆ เพื3อเป็ นข้อมูลพื:นฐาน
ในการกําหนดเป้ าหมาย นโยบาย และจัดทําแผนงาน โครงการ และมาตรการต่าง ๆ เพื3อ
พัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
๒๙๘
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(๒) พั ฒ นาและจัด ทํ า ระบบมาตรฐานการดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ เพื3 อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ทุกสาขาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็ นทีย3 อมรับในระดับสากล
(๓) ส่งเสริม พัฒนา และกํากับการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
และสถานทีด3 าํ เนินการให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก3 าํ หนด
(๔) จัด ทํ าฐานข้อ มูล และเผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารเกี3ย วกับ นโยบาย แผนการ
ดํ า เนิ น งานเกี3 ย วกั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริม การดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ เ พื3 อ งานทาง
วิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณ เพื3อให้หน่ วยงานที3เกี3ยวข้องทุกภาคส่วน และประชาชน
ทัวไปมี
3
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3อ
งานทางวิทยาศาสตร์ และปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(๕) ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้คาํ ปรึกษาแก่องค์การหรือหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการทีเ3 กีย3 วกับการพัฒนามาตรฐานการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื3อพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการวิจยั และการ
ดําเนิน การต่ อสัตว์เพื3องานทางวิท ยาศาสตร์ รวมทัง: การจัดการฝึ กอบรมเกี3ยวกับการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
(๗) จัดทํารายงานเกีย3 วกับผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพื3อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
(๘) ปฏิบตั กิ ารอื3นตามทีก3 าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ :ีหรือตามทีค3 ณะกรรมการ
หรือเลขาธิการมอบหมาย
มาตรา ๑๓ ให้เลขาธิการแต่งตัง: ผูอ้ ํานวยการเป็ นผู้บริหารกิจการของสถาบัน
และปฏิบตั หิ น้าทีข3 น:ึ ตรงต่อเลขาธิการ
หมวด ๒
จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
มาตรา ๑๔ ผู้ ร ับ ใบอนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บ ั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามจรรยาบรรณ ที3
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยประธานคนหนึ3 ง
และกรรมการอีกจํานวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึง3 คณะกรรมการแต่งตัง: จากบุคคลซึง3 มีความรู้
ความเชี3ย วชาญ และประสบการณ์ ท3ีเกี3ยวข้องกับการดําเนิ นการต่ อ สัตว์เพื3องานทาง
วิทยาศาสตร์เพื3อพิจารณาวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณ
๒๙๙
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ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ให้กรรมการจรรยาบรรณทีค3 ณะกรรมการแต่งตัง: ตามวรรคหนึ3ง มีวาระการดํารง
ตําแหน่ งสามปี และให้นําบทบัญ ญัติมาตรา ๖ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๗ และ
มาตรา ๙ มาใช้บงั คับแก่การดํารงตําแหน่ ง การพ้นจากตําแหน่ ง และการประชุมของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณด้วยโดยอนุโลม
การแต่งตัง: คณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที3
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีทม3ี กี ารกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ หรือมี
เหตุ อนั ควรเชื3อได้ว่ามีการไม่ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีอาํ นาจวินิจฉัยชีข: าดอย่างใดอย่างหนึ3ง ดังต่อไปนี:
(๑) ยกข้อกล่าวหา ในกรณีทเ3ี ห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
มิได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา
(๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ3ง ดังต่ อไปนี: ในกรณีท3เี ห็น ว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณได้กระทําผิดจริงตามข้อกล่าวหา
(ก) ว่ากล่าวตักเตือน
(ข) ภาคทัณฑ์
(ค) พักใช้ใบอนุญาตมีกาํ หนดเวลาตามทีเ3 ห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี
(ง) เพิกถอนใบอนุญาต
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเกีย3 วกับ
การไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณตามวรรคหนึ3ง ให้เป็ นไปตามทีค3 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๗ ผูร้ บั ใบอนุ ญาตซึง3 ถูกสังพั
3 กใช้ใบอนุ ญาตต้องหยุดการใช้หรือผลิต
สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์นบั แต่วนั ทีไ3 ด้รบั คําสังพั
3 กใช้ใบอนุญาต
ผู้รบั ใบอนุ ญาตซึ3งอยู่ในระหว่างถูกสังพั
3 กใช้ใบอนุ ญาต หากกระทําการฝ่ าฝื น
ความในวรรคหนึ3ง ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณสังเพิ
3 กถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจแต่ งตัง: คณะอนุ ก รรมการ
จรรยาบรรณเพื3อตรวจสอบข้อเท็จ จริง หรือเพื3อพิจารณาเสนอความเห็นเกี3ยวกับการ
กระทําผิดจรรยาบรรณตามทีค3 ณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ให้นํามาตรา ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณ
มีอํานาจออกหนังสือเรียกผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการ ผูก้ ํากับดูแลสถานทีด3 าํ เนินการ
ผูร้ บั ใบอนุ ญาต หรือบุคคลซึ3งเกีย3 วข้องกับการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ มาให้ถ้อยคํา
หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื3อประโยชน์แก่การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
หรือคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการแจ้งคําสังคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยั
3
งผู้ถูก
กล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม3 คี าํ สัง3
ให้ผู้ถูกกล่าวหามีสทิ ธิอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที3
ได้รบั หนังสือแจ้งคําสังดั
3 งกล่าว
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที3ได้รบั อุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจําเป็ นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้มหี นังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลานัน: ในการนี: ให้
ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อกี ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีค3 รบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นทีส3 ดุ
หมวด ๓
การควบคุมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ส่วนที3 ๑
สถานทีด3 าํ เนินการ
มาตรา ๒๑ ผูใ้ ดประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีใ3 ดเป็ น
สถานที3 ดํ า เนิ น การต้ อ งแจ้ ง ต่ อ เลขาธิก ารตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื3อ นไขที3
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ สถานทีด3 าํ เนินการต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี:
(๑) มีท3ตี ัง: สภาพแวดล้อม และลักษณะของสถานที3ท3ีเหมาะสมในการใช้เป็ น
สถานทีด3 าํ เนินการตามทีก3 าํ หนดในกฎกระทรวง
(๒) มีเครื3องมือ เครื3องใช้ และอุปกรณ์ ท3จี ําเป็ นประจําสถานที3ดําเนินการซึ3งมี
ลักษณะและจํานวนตามทีก3 าํ หนดในกฎกระทรวง
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(๓) มีป้ายชื3อสถานที3ดําเนิน การ ป้ ายชื3อของผู้กํากับ ดูแลสถานที3ดําเนิ นการ
และแผนผังแสดงรายละเอียดเกีย3 วกับสถานทีด3 ําเนินการแสดงไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานทีด3 าํ เนินการนัน:
(๔) มีส ตั วแพทย์ซ3ึง ได้รบั ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ การสัต วแพทย์
ชัน: หนึ3งจากสัตวแพทยสภาและมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองตามที3
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ประจํา ณ สถานทีด3 ําเนินการ
อย่างน้อยหนึ3งคน
(๕) มีผูก้ ํากับดูแลประจํา ณ สถานทีด3 ําเนินการ โดยอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับ
บุคคลตาม (๔) ก็ได้
การออกกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒) อาจกําหนดให้แตกต่างกันตามชนิดและ
ประเภทของสัตว์กไ็ ด้
มาตรา ๒๓ ผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนินการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกํากับ
ดูแลเพื3อทําหน้าที3ในการพิจารณาอนุ มตั ิโครงการ และกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
คุ ณ สมบัติ จํา นวนกรรมการ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารในการกํ า กับ ดู แ ลการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ตามวรรคหนึ3ง ให้เป็ นไปตามทีค3 ณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้คณะกรรมการกํากับดูแลตามวรรคหนึ3งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เสนอให้เลขาธิการทราบเป็ นประจําทุกหกเดือนโดย
ผ่านผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการนัน: ตามแบบทีเ3 ลขาธิการกําหนด
มาตรา ๒๔ ผูก้ ํากับดูแลสถานที3ดําเนินการมีหน้าทีก3 ํากับดูแลให้ผูด้ ําเนินการ
ต่ อ สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ป ฏิบ ัติให้เป็ น ไปตามจรรยาบรรณ รวมทัง: มีห น้ า ที3
ดังต่อไปนี:
(๑) ควบคุมดูแลมิให้มีการใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เกินกว่าชนิดและ
จํานวนทีร3 ะบุไว้ในโครงการทีไ3 ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการกํากับดูแลหรือตามทีไ3 ด้แจ้ง
ไว้ตามมาตรา ๓๑
(๒) ดู แ ลสถานที3ดํ าเนิ น การให้ส ะอาดเรีย บร้อ ย ปลอดภัย และมีล ัก ษณะที3
เหมาะสมแก่การใช้เป็ นสถานทีด3 ําเนินการตามทีก3 ําหนดในกฎกระทรวงทีอ3 อกตามความใน
มาตรา ๒๒ (๑) และ (๒)
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(๓) จัดทําสถิตกิ ารใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ และเสนอต่อเลขาธิการโดย
ผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลและผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการ ตามแบบและระยะเวลา
ทีเ3 ลขาธิการกําหนด
(๔) ปฏิบตั กิ ารอื3นตามทีผ3 รู้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนินการต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้เลขาธิการ
ทราบก่อนการดําเนินการ ดังต่อไปนี:
(๑) การเปลีย3 นแปลงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการของสถานทีด3 ําเนินการให้
แตกต่างไปจากทีไ3 ด้แจ้งไว้
(๒) การดัดแปลงหรือต่อเติมสถานทีด3 ําเนินการ หรือก่อสร้างอาคารหรือสิง3 ปลูก
สร้างเพื3อใช้เป็ นสถานทีด3 าํ เนินการขึน: ใหม่
(๓) การเปลีย3 นแปลงหรือเพิม3 เติมชนิดของสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ตามที3
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการกํากับดูแลหรือตามทีไ3 ด้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๑
(๔) การเปลี3ยนผู้กํ ากับดู แลสถานที3ดํ าเนิ นการหรือสัตวแพทย์ประจําสถานที3
ดําเนินการ
(๕) การเปลีย3 นชื3อสถานทีด3 าํ เนินการ
(๖) การย้ายสถานทีด3 าํ เนินการ เว้นแต่กรณีเหตุสดุ วิสยั
(๗) การเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีใ3 ดเป็ นสถานทีด3 าํ เนินการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้งตามวรรคหนึ3ง ให้เป็ นไปตามที3
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๖ ก่ อ นเลิก ใช้ อ าคาร สิ3ง ปลู ก สร้า ง หรือ สถานที3 ใ ดเป็ นสถานที3
ดํ า เนิ น การ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบสถานที3 ดํ า เนิ น การต้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารต่ อ สัต ว์ เ พื3 อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขทีค3 ณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
การออกประกาศตามวรรคหนึ3 ง อาจกํ า หนดให้ แ ตกต่ า งกัน ตามชนิ ด และ
ประเภทของสัตว์กไ็ ด้
ในกรณีทผ3ี ู้รบั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื3อนไขทีค3 ณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ3ง ให้เลขาธิการมีอํานาจสังให้
3 ผู้รบั ผิดชอบ
สถานที3 ดํ า เนิ น การปฏิ บ ั ติ ก ารให้ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื3อ นไขที3
คณะกรรมการกําหนดไว้ได้
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ส่วนที3 ๒
การดําเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
มาตรา ๒๗ ผูใ้ ดจะใช้หรือผลิตสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าในหรือนอก
สถานทีด3 าํ เนินการต้องได้รบั ใบอนุญาตจากผูอ้ นุญาต
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุ ญาต การขอรับใบอนุ ญาต และการออกใบอนุ ญาต
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขทีก3 าํ หนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ3งไม่ใช้บงั คับแก่บุคคล ดังต่อไปนี:
(๑) นักเรียน นิสติ นักศึกษา หรือผู้รบั การฝึ กอบรมเกี3ยวกับการเลี:ยง การใช้
หรือการผลิตสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที3สถานศึกษาหรือหน่ วยงานที3
จัดการฝึกอบรมกําหนด
(๒) ผูช้ ่วยผูใ้ ช้หรือผูผ้ ลิตสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ซง3ึ ดําเนินการภายใต้การ
ควบคุมของผูร้ บั ใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ให้มอี ายุสป3ี ี นบั แต่วนั ทีอ3 อกใบอนุญาต
การขอต่ ออายุใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื3อนไขทีก3 าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ในกรณีท3ใี บอนุ ญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
ให้ผู้รบั ใบอนุ ญาตแจ้งต่อผูอ้ นุ ญาต และขอรับใบแทนใบอนุ ญาตภายในสิบห้าวันนับแต่
วันทีไ3 ด้ทราบถึงกรณีดงั กล่าว
มาตรา ๓๐ ในกรณีทผ3ี ูอ้ นุญาตมีคาํ สังไม่
3 ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ไม่ต่อ
อายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ ผูย้ 3นื คําขอ
มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ3 ด้รบั แจ้งคําสัง3
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นทีส3 ดุ
มาตรา ๓๑ การดํ า เนิน การต่อ สัต ว์เ พื 3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ใ นกรณี
ดังต่อไปนี: ต้องดําเนินการโดยผูร้ บั ใบอนุ ญาต และต้องแจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการ
รวมทัง: ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขทีค3 ณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑) การพัฒนาสายพันธุ์
(๒) การสืบสายพันธุ์
๓๐๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๓) การเพาะขยายพันธุ์
(๔) การศึกษาเซลล์ตน้ กําเนิด
(๕) การดัดแปลงพันธุกรรม
(๖) การโคลนนิ3ง
ผูด้ ําเนินการตามวรรคหนึ3ง ต้องรายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องาน
ทางวิท ยาศาสตร์ให้เลขาธิก ารทราบทุ ก หกเดือ นโดยผ่ านคณะกรรมการกํา กับ ดูแ ล
และผูก้ าํ กับดูแลสถานทีด3 าํ เนินการตามแบบทีเ3 ลขาธิการกําหนด
ให้เลขาธิการกําหนดวิธกี ารและมาตรการที3เหมาะสม เพื3อป้ องกันมิให้เอกสาร
ข้อมูล หรือรายละเอียดทีเ3 กีย3 วข้องกับการดําเนินการตามวรรคหนึ3งถูกเผยแพร่สบู่ ุคคลอื3น
ใดและต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลนัน: เพียงเพื3อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตนิ :ีเท่านัน:
มาตรา ๓๒ การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดงั ต่อไปนี:
ผูด้ ําเนินการต้องแจ้งต่อเลขาธิการ และต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขที3
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) การขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขาย
(๒) การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
มาตรา ๓๓ การดําเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ในกรณีดงั ต่อไปนี:ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขทีค3 ณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) การขนส่งหรือเคลื3อนย้ายสัตว์
(๒) การทําให้สตั ว์ตายอย่างสงบ
(๓) การจัดการกับซากของสัตว์
หมวด ๔
พนักงานเจ้าหน้าที3
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบตั ิหน้าที3ตามพระราชบัญญัติน:ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที3
มีอาํ นาจ ดังต่อไปนี:
(๑) เข้าไปในสถานทีด3 ําเนินการหรือสถานทีท3 ใ3ี ช้ในการเลีย: ง การผลิต หรือการ
ใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข:นึ จนถึงพระอาทิตย์ตก
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หรือในเวลาทําการของสถานทีน3 ัน: เพื3อตรวจสอบการดําเนินการ เอกสารหลักฐานหรือข้อมูล
ที3เกี3ย วข้อ ง รวมทัง: การกระทํ า ใดที3อ าจเป็ น การฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามบทบัญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัตนิ :ี หรือตามทีก3 าํ หนดในใบอนุญาต
(๒) ค้น สถานที3ห รือ ยานพาหนะใด ๆ ที3มีเหตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ า มีก ารกระทํ า
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ :ี รวมทัง: มีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐาน สัตว์
หรือวัตถุใด ๆ ที3เกี3ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน:ี เพื3อประโยชน์
ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื3อ
ประกอบการพิจารณา
การใช้อํานาจของพนัก งานเจ้าหน้ าที3ต าม (๑) (๒) และ (๓) จะต้องเป็ น การ
กระทํ า ต่ อผู้ ซ3ึงเกี3ยวข้องโดยตรงกับเรื3องที3ดํ าเนิ นการตรวจสอบ และต้ องได้ร ับ ความ
เห็นชอบจากเลขาธิการก่อนและในกรณีตาม (๓) พนักงานเจ้าหน้าทีต3 อ้ งกําหนดระยะเวลา
อันสมควรที3จะให้ผู้นัน: สามารถปฏิบตั ิตามคําสังได้
3 ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไข
ทีเ3 ลขาธิการกําหนด
ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที3 ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที3 ต าม (๑) และ (๒) พนั ก งาน
เจ้าหน้าที3ต้องปฏิบตั หิ น้าทีภ3 ายใต้การกํากับดูแลของผูเ้ ชีย3 วชาญการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ท3ีค ณะกรรมการแต่ ง ตัง: ขึ:น และต้ อ งปฏิบ ัติต ามระเบีย บที3
คณะกรรมการกําหนด
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต3 าม (๑) พนักงานเจ้าหน้าทีแ3 ละผูเ้ ชีย3 วชาญการดําเนินการต่อ
สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ตามวรรคสามต้องไม่กระทําการอันมีลกั ษณะเป็ นการข่มขู่
หรือเป็ นการตรวจค้นตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และในกรณีตาม (๒)
ถ้ามีเหตุอนั ควรเชื3อได้ว่าหากเนิ3นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ และเอกสารหรือหลักฐาน
สัตว์ หรือวัตถุดงั กล่าวจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทําลายหรือทําให้เปลี3ยนสภาพไปจากเดิม
ก็ให้ดําเนินการค้นและยึดหรืออายัดเอกสาร หรือหลักฐาน สัตว์ หรือวัตถุท3เี กี3ยวข้องกับ
การกระทําความผิดได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายค้น
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข3 องพนักงานเจ้าหน้าทีต3 ามพระราชบัญญัติน:ี
ให้ผซู้ ง3ึ เกีย3 วข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต3 ามพระราชบัญญัตนิ :ี พนักงานเจ้าหน้าทีต3 ้อง
แสดงบัตรประจําตัวแก่บุคคลซึง3 เกีย3 วข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีใ3 ห้เป็ นไปตามแบบทีร3 ฐั มนตรีประกาศกําหนด
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พนักงานเจ้าหน้ าที3ต้องจัดทํารายงานเสนอต่อเลขาธิการภายในเจ็ดวันนับแต่
วันทีม3 กี ารปฏิบตั หิ น้าทีน3 นั :
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที3ตามพระราชบัญญัติน:ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที3
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ ในกรณี ท3ีมีก ารยึด หรือ อายัด สัต ว์ท3ีอ าจใช้เป็ น หลัก ฐานในการ
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ :ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที3
มีอาํ นาจมอบหมายให้ผเู้ ป็ นเจ้าของสัตว์หรือผูอ้ 3นื รับผิดชอบดูแลสัตว์นนั : จนกว่าจะสิน: สุด
การพิจารณาคดี ในการดูแลสัตว์นัน: ให้กระทําตามความเหมาะสมและความจําเป็ น หาก
จําต้องทําให้สตั ว์นัน: ตาย ให้ผู้รบั ใบอนุ ญาตหรือบุคคลซึ3งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
สัตวแพทย์ซ3ึงได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช ัน: หนึ3งเป็ น ผู้ทําให้
สัตว์นนั : ตายอย่างสงบ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ3ง ให้ผูเ้ ป็ นเจ้าของสัตว์รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ทีเ3 กิดขึน: จนสิน: สุดการพิจารณาคดี
หมวด ๕
มาตรการทางปกครอง
มาตรา ๓๙ ในกรณีท3ปี รากฏว่าผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนินการไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๖ หรือสถานทีด3 าํ เนินการไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก3ี าํ หนดไว้
ในมาตรา ๒๒ หรือกฎกระทรวงทีอ3 อกตามความในมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) หรือผูก้ าํ กับ
ดูแลสถานทีด3 ําเนินการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๒๔ ให้เลขาธิการมีอํานาจสังให้
3 ผรู้ บั ผิดชอบ
สถานที3ดํ าเนิ น การแก้ไขปรับ ปรุงหรือ ปฏิบ ัติให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และ
เงื3อนไขทีก3 าํ หนดไว้
ในกรณี ท3ี ผู้ ร ับผิ ดชอบสถานที3 ดํ าเนิ นการไม่ ปฏิ บ ัติ ตามคํ าสัง3 ของเลขาธิการ
ตามวรรคหนึ3งโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอํ านาจสังให้
3 ร ะงับ การดํา เนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ภ ายในสถานที3
ดําเนินการดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบ ตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื3อนไขทีก3 าํ หนดไว้
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มาตรา ๔๐ ในกรณีท3ีผู้รบั ใบอนุ ญ าตไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๑ ให้เลขาธิการ
มีอาํ นาจสังให้
3 ผูร้ บั ใบอนุญาตดังกล่าวแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื3อนไขทีก3 าํ หนดไว้
ในกรณี ท3ีผู้รบั ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิบ ัติต ามคํา สัง3 ของเลขาธิก ารตามวรรคหนึ3 ง
โดยไม่มเี หตุอนั สมควรให้เลขาธิการมีอํานาจสังให้
3 ระงับการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องาน
ทางวิท ยาศาสตร์จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับ ปรุงหรือ ปฏิบ ัติให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
วิธกี าร และเงื3อนไขทีก3 าํ หนดไว้
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิต ามหนังสือเรียกของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
หรือคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณที3ออกตามมาตรา ๑๙ หรือไม่ อํานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าทีต3 ามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ3งหมื3นบาท
มาตรา ๔๒ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื3นบาท
มาตรา ๔๓ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิต ามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ3ง ต้องระวางโทษจําคุ ก
ไม่เกินหนึ3งปี หรือปรับไม่เกินหนึ3งแสนบาท หรือทัง: จําทัง: ปรับ
มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่ ป ฏิบ ัติต ามมาตรา ๓๒ หรือ มาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๓)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ3งแสนบาท
มาตรา ๔๕ ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรา ๓๓ (๒) ต้ อ งระวางโทษปรับ ไม่ เกิ น
สามแสนบาท
มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบ ัติตามคําสังของเลขาธิ
3
การตามมาตรา ๒๖
วรรคสาม มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท
มาตรา ๔๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ :ี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
มีอาํ นาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบทีค3 ณะกรรมการกําหนด
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เมื3อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที3เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแต่ วนั ที3ได้รบั แจ้งคําสังเปรี
3 ยบเทียบคดีแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๔๘ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๗ ให้ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี:
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนสํา นั ก งานอัย การสูง สุ ด
เป็ น ประธาน ผู้แทนสํานักงานตํ ารวจแห่ งชาติเป็ น กรรมการ และพนัก งานเจ้าหน้ าที3
ซึง3 คณะกรรมการแต่งตัง: เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัด อื3น ประกอบด้วยอัยการจังหวัด เป็ น ประธาน ผู้บ ังคับการ
ตํ า รวจภู ธ รจัง หวัด เป็ นกรรมการ และพนั ก งานเจ้า หน้ า ที3ซ3ึง คณะกรรมการแต่ ง ตัง:
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๙ ในวาระเริ3ม แรกที3 ย ัง ไม่ มีก ารแต่ ง ตัง: กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๕ (๓) ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยประธานกรรมการซึ3ง กรรมการ
โดยตําแหน่งตามมาตรา ๕ (๒) เลือกกันเองและกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา ๕ (๒)
เป็ นกรรมการ
ให้ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ3 งปฏิบ ัติห น้ าที3ค ณะกรรมการตามมาตรา ๕
และคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๑๕ ไปพลางก่อนจนกว่ารัฐมนตรีจะแต่งตัง:
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๕ (๓) ซึ3งต้องไม่เกินหนึ3งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที3
พระราชบัญญัตนิ :ใี ช้บงั คับ
เมื3อมีคณะกรรมการตามมาตรา ๕ แล้ว ให้คณะกรรมการแต่งตัง: คณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา ๑๕ ให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในหนึ3 ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที3
มีคณะกรรมการ
มาตรา ๕๐ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติปฏิบตั หิ น้าทีใ3 นตําแหน่ ง
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙
มาตรา ๕๑ ในวาระเริม3 แรกทีย3 งั ไม่มกี ารจัดตัง: สถาบัน ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติดําเนินงานในหน้าที3ของสถาบันไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มกี ารจัดตัง: สถาบัน
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ตามมาตรา ๑๒ และมีการแต่งตัง: ผูอ้ ํานวยการตามมาตรา ๑๓ ภายในหนึ3งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ3 ระราชบัญญัตนิ :ใี ช้บงั คับ
มาตรา ๕๒ ในระหว่างทีย3 งั ไม่มจี รรยาบรรณตามมาตรา ๑๔ ให้ผรู้ บั ใบอนุญาต
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ทส3ี ภาวิจยั แห่งชาติประกาศ
กําหนด
มาตรา ๕๓ ผูใ้ ดใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีใ3 ดเป็ นสถานที3ดําเนินการ
อยู่ ในวันที3พระราชบัญ ญัติน:ี ใช้บ ังคับ ให้ดํ าเนิ นการแจ้งต่ อเลขาธิการตามมาตรา ๒๑
ภายในหนึ3งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ3 ระราชบัญญัตนิ :ีใช้บงั คับ
มาตรา ๕๔ ในระหว่างทีม3 าตรา ๒๒ (๔) ยังไม่ใช้บงั คับ ให้ผรู้ บั ผิดชอบสถานที3
ดํ า เนิ น การจัด ให้ มีบุ ค คลผู้มีป ระสบการณ์ เกี3ย วกับ การดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ในสถานทีด3 าํ เนินการของตน
คุณสมบัติและประสบการณ์ ของบุคคลผู้มปี ระสบการณ์ เกี3ยวกับการดําเนินการ
ต่ อสัต ว์เพื3 อ งานทางวิท ยาศาสตร์ หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื3อ นไขการกํ า กับ ดู แ ล
การดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์เ พื3 อ งานทางวิท ยาศาสตร์ต ามวรรคหนึ3 ง ให้ เ ป็ นไปตามที3
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๕ ผู้ ใ ดใช้ ห รื อ ผลิ ต สัต ว์ เ พื3 อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ อ ยู่ ใ นวัน ที3
พระราชบัญ ญั ติ น:ี ใช้ บ ัง คับ ให้ ย3ืน คํ า ขอรับ ใบอนุ ญ าตตามพระราชบัญ ญั ติ น:ี ภ ายใน
หนึ3 ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที3 พ ระราชบัญ ญั ติ น:ี ใ ช้ บ ั ง คับ และเมื3อ ยื3น คํ า ขอแล้ ว
ให้ดาํ เนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รบั แจ้งคําสังไม่
3 ออกใบอนุญาตจากผูอ้ นุญาต
มาตรา ๕๖ ผู้ใดดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ตามที3กําหนดไว้
ในมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ อยู่ในวันทีพ3 ระราชบัญญัตนิ :ีใช้บงั คับ ให้แจ้งการดําเนินการ
ต่อเลขาธิการตามทีก3 ําหนดไว้ในมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ภายในหนึ3งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ3 ระราชบัญญัตนิ :ใี ช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๓๑๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตใช้สตั ว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
(๒) ใบอนุญาตผลิตสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
(๓) ใบแทนใบอนุญาต
(๔) การต่ออายุใบอนุญาต

ฉบับละ

๒๐‚๐๐๐ บาท

ฉบับละ
๑๐๐‚๐๐๐ บาท
ฉบับละ
๑‚๐๐๐ บาท
ครัง: ละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี: คือ โดยที3ปัจจุบนั เป็ นที3
ยอมรับโดยสากลว่าการเลี:ยงและการใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์เป็ นสิง3 ที3จําเป็ น
เพื3อ การสร้างองค์ค วามรู้ใหม่ การฝึ กทักษะและเพื3อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุ ษย์
และสัตว์ อย่างไรก็ดี หากให้มกี ารนําสัตว์มาเลีย: งหรือใช้เพื3องานทางวิทยาศาสตร์โดยไม่มี
การควบคุมการเลีย: งและการใช้สตั ว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินการต่อสัตว์แล้ว อาจทําให้สตั ว์ต้องเจ็บปวด ทรมาน หรือเสียชีวติ โดยไม่จําเป็ น
ซึง3 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลผลิตหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ และเกิดผล
เสียต่ อชีวติ ของมนุ ษย์ สัตว์ และสิง3 แวดล้อมต่ อไปได้ จึงสมควรมีกฎหมายเพื3อกํากับ
ดูแลและส่งเสริมการดําเนิ น การต่ อสัต ว์เพื3องานทางวิท ยาศาสตร์ข องประเทศไทยให้
สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพื3อคุม้ ครองชีวติ และสวัสดิภาพ
ของสัตว์ส่งเสริมความก้าวหน้ าทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักวิจยั ให้มี
ผลงานอันเป็ นทีย3 อมรับของนานาประเทศต่อไป จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ :ี
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง การปฏิบตั ติ ่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีใ3 ด
เป็ นสถานทีด3 าํ เนินการ ตามมาตรา ๒๖
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส ัต ว์ เ พื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ประกาศนี: เ รี ย กว่ า “ประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ เรื3อ ง การปฏิบ ัติ ต่ อ สัต ว์เพื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานที3ใด เป็ นสถานที3ดําเนินการ
ตามมาตรา ๒๖”
ข้ อ ๒ ๒ ป ระก าศ ฉบั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจ ยั แห่งชาติห รือผู้ซ3ึง
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติมอบหมาย
“ผู้ ร ับ ผิด ชอบสถานที3 ดํ า เนิ น การ” หมายความว่ า เจ้า ของหรือ ผู้ มีอํ า นาจ
ควบคุมดูแลสถานทีด3 าํ เนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“สถานทีด3 ําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีอ3 3นื ใดที3มี
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงพืน: ทีโ3 ดยรอบ
ของอาคารหรือสิง3 ปลูกสร้างทีม3 กี ารดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย
ข้อ ๔ ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการใด ประสงค์จะเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง
หรือสถานทีใ3 ดเป็ นสถานทีด3 ําเนินการ ในกรณีทม3ี สี ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์เลี:ยงอยู่
ในสถานที3 ดํ า เนิ น การต้ อ งดํ า เนิ น การแจ้ง เป็ นหนั ง สือ ให้ เ ลขาธิก ารทราบล่ ว งหน้ า
๒ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
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ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน โดยผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการต้องปฏิบตั กิ ารต่อสัตว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานที3ใดเป็ นสถานที3ดําเนินการ
ดังต่อไปนี:
(๑) จัดทําแผนการดําเนินการ ขัน: ตอนและวิธกี ารจัดการเกีย3 วกับการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
(๒) ระบุ จํ า นวนสัต ว์ แ ละโครงการใช้ ส ัต ว์ แ ละ/หรือ ผลิต สัต ว์เ พื3 อ งานทาง
วิทยาศาสตร์และรายละเอียดทีย3 งั มีการดําเนินการอยู่
(๓) ระบุ วิธีก ารการปฏิบ ัติต่ อ สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ท3ีเหลือ อยู่ เช่ น
การขาย การโอน การเคลื3อ นย้า ย การทํ า ให้ส ัต ว์ต ายอย่ า งสงบ การจัด การกับ สัต ว์
และสัตว์ตดิ เชือ: หรือซากสัตว์ โดยต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามจรรยาบรรณการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
(๔) ระบุ วิธีก ารจัด การและทํ า ลาย สารเคมี สารพิษ สารอัน ตราย ของเสีย
และเชื:อ โรคที3อ าจตกค้า งอยู่ ภ ายในอาคารและสิ3ง ปลู ก สร้า ง ทัง: นี: ต้ อ งเป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน: ๆ
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการพิจารณาแผนและรายละเอียดตามแผนทีก3 าํ หนดตามข้อ ๔
หากเห็นว่าแผนการดําเนินการ ขัน: ตอนและวิธกี ารจัดการมีความเหมาะสม ให้พจิ ารณา
อนุ ญ าตให้ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบสถานที3 ดํ า เนิ น การตามแผน ทั ง: นี: ให้ เ ลขาธิก ารแจ้ ง ผล
การพิจารณาแผนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
ข้อ ๖ ในกรณีทผ3ี ูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการเห็นว่าการดําเนินการตามแผน
และขัน: ตอนที3ไ ด้ อ นุ ญ าตไว้แ ล้ว ตามข้อ ๕ จะไม่ แ ล้ว เสร็จ ตามระยะเวลาที3กํ า หนด
ให้ผรู้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการทําหนังสือแจ้งให้เลขาธิการทราบ และขอปรับปรุงแก้ไข
แผนหรือขยายระยะเวลาพร้อมชี:แจงเหตุผลและส่งแผนดําเนินการ ขัน: ตอนและวิธกี าร
จัด การที3ป รับ ปรุง แก้ไขหรือ ขยายระยะเวลาใหม่ เพื3อให้เลขาธิก ารพิจ ารณาอนุ ญ าต
ทัง: นี: ให้เลขาธิการพิจารณาอนุญาตแผนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการดําเนินการตรวจติดตามผลการดําเนินการตามแผนและ
ขัน: ตอนทีไ3 ด้อนุญาตไว้ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ เป็ นระยะ ๆ จนกว่าจะมีการดําเนินแล้วเสร็จ
ข้อ ๘ เมื3อผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนิ นการได้ดําเนิ นการแล้วเสร็จตามข้อ ๗
ให้ผูร้ บั ผิดชอบสถานที3ดําเนินการทําหนังสือแจ้งเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานที3ใด
เป็ นสถานทีด3 าํ เนินการ ให้เลขาธิการทราบภาย ๑๕ วัน นับแต่เสร็จสิน: การดําเนินการ
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ข้อ ๙ กรณี ท3ีผู้ร ับ ผิด ชอบสถานที3ดํ าเนิ น การไม่ ป ฏิบ ัติให้เป็ น ไปตามแผน
และขัน: ตอนตามที3ได้รบั อนุ ญาตไว้แล้ว ให้เลขาธิการมีอํานาจสังให้
3 ผูร้ บั ผิดชอบสถานที3
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามแผนและขัน: ตอนตามทีไ3 ด้รบั อนุญาตไว้
โดยกําหนดระยะเวลาให้ปฏิบตั ิ
ข้อ ๑๐ ในกรณี ท3ีผู้ร ับ ผิด ชอบสถานที3ดํ า เนิ น การไม่ ป ฏิบ ัติต ามคํ า สัง3 ของ
เลขาธิก ารตามระยะเวลาที3กําหนดตามข้อ ๙ โดยไม่ มีเหตุ อ ัน สมควร ให้เลขาธิก าร
ดําเนินการเพื3อปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การให้ ผู้ ร ับ ผิด ชอบสถานที3ดํ า เนิ น การเป็ นผู้ อ อก
ค่าใช้จ่าย
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง กําหนดประสบการณ์ของสัตวแพทย์ประจํา ณ สถานทีด3 าํ เนินการ
โดยที3เป็ นการสมควรกําหนดประสบการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง
ของสัตวแพทย์ประจํา ณ สถานทีด3 าํ เนินการ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) และมาตรา ๒๕ (๔) แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติ ส ัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํ า กับ
และส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์จงึ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ประกาศนี: เรีย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการกํ า กับ และส่ ง เสริม การ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง กําหนดประสบการณ์ของสัตวแพทย์
ประจํา ณ สถานทีด3 าํ เนินการ”
ข้ อ ๒ ๓ ป ระก าศฉ บั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“ผู้ ร ับ ผิด ชอบสถานที3 ดํ า เนิ น การ” หมายความว่ า เจ้า ของหรือ ผู้ มีอํ า นาจ
ควบคุมดูแลสถานทีด3 าํ เนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“สัต วแพทย์ ป ระจํ า ณ สถานที3 ดํ า เนิ น การ” หมายความว่ า สัต วแพทย์
ที3มีใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบวิช าชีพ การสัต วแพทย์ ชัน: หนึ3 ง จากสัต วแพทยสภา
และมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง
“สถาบัน ” หมายความว่ า สถาบัน พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานต่ อ สัต ว์ เพื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

๓ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๒๖/๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

๓๑๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๔ สัตวแพทย์ประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ ต้องมีประสบการณ์ การผ่าน
การอบรมหลัก สูต ร ผู ้ข อรับ ใบอนุ ญ าตใช้ส ตั ว์ และประสบการณ์เ กี3ย วกับ การเลี:ย ง
และใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท ตามคุณวุฒอิ ย่างใดอย่างหนึ3ง ดังต่อไปนี:
(๑) คุณวุฒสิ ตั วแพทยศาสตรบัณฑิตทีไ3 ด้รบั ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขัน: สูง อนุมตั บิ ตั ร หรือวุฒบิ ตั รชํานาญการเฉพาะทาง สาขาสัตว์ทดลอง ทีร3 บั รอง
โดยสัตวแพทยสภา
(๒) คุณวุฒิสตั วแพทยศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณ์ การทํางานเกี3ยวกับ
การเลีย: งและใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๓) คุณวุฒสิ ตั วแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขา
ที3เ กี3ย วข้อ งและมีป ระสบการณ์ ก ารทํา งานเกี3ย วกับ การเลี:ย งและใช้ส ตั ว์เ พื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๔) คุณวุฒสิ ตั วแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขา
ที3เ กี3ย วข้อ งและมีป ระสบการณ์ ก ารทํา งานเกี3ย วกับ การเลี:ย งและใช้ส ตั ว์เ พื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๕) คุณวุฒิสตั วแพทยศาสตรบัณฑิตที3ได้รบั การอบรมในหลักสูตรสัตวแพทย์
ประจํา ณ สถานทีด3 าํ เนินการ ทีด3 าํ เนินการโดยสถาบัน หรือสถาบันให้การรับรอง
ข้อ ๕ ให้ผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนินการเสนอชื3อผูท้ 3ที ําหน้าที3เป็ นสัตวแพทย์
ประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ ตามใบจดแจ้งสถานที3ดําเนินการ เพื3อประกอบการพิจารณา
ขอขึ:นทะเบียนเป็ นสัตวแพทย์ประจํา ณ สถานที3ดําเนินการต่อสถาบัน และให้สถาบัน
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องสัตวแพทย์ประจํา ณ สถานทีด3 าํ เนินการ
ข้ อ ๖ ให้ ส ถาบั น เสนอรายชื3 อ สัต วแพทย์ ท3ี มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นแล้ ว
ต่ อ คณ ะกรรมการเพื3 อคณ ะกรรมการพิ จ ารณ าให้ ก ารรับ รองและขึ: น ทะเบี ย น
เป็ นสัตวแพทย์ประจํา ณ สถานทีด3 าํ เนินการ
ข้อ ๗ ให้ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการจัดให้มี สัตวแพทย์ประจํา ณ สถานที3
ดําเนินการตามข้อ ๖ โดยมีจํานวนอย่างเหมาะสมกับปริมาณงานที3จะต้องดําเนินการ
แต่ให้มจี ํานวนอย่างน้อยหนึ3งคนโดยสัตวแพทย์ประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ ต้องสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้จริงตลอดเวลาทีม3 กี ารเลีย: งสัตว์
ในกรณีทม3ี กี ารเปลีย3 นสัตวแพทย์ประจํา ณ สถานทีด3 ําเนินการ ให้ผูร้ บั ผิดชอบ
สถานทีด3 าํ เนินการแจ้งเลขาธิการทราบเป็ นหนังสือก่อน ยกเว้นมีเหตุอนั สมควร ให้แจ้งเหตุ
ดังกล่าวด้วย
๓๑๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๘ ให้ผู้ร ับ ผิด ชอบสถานที3ดํ าเนิ น การมีห น้ าที3ส่ง เสริม หรือ สนับ สนุ น ให้
สัตวแพทย์ประจํา ณ สถานทีด3 าํ เนินการได้มกี ารพัฒนาความรูโ้ ดยให้เข้าร่วมศึกษาอบรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองอย่างต่อเนื3อง
ข้อ ๙ สถานที3ดําเนินการใดที3ได้จดแจ้งการดําเนินการไว้แล้ว ซึง3 มีสตั วแพทย์
ปฏิบตั ิงานอยู่แต่ยงั ไม่มปี ระสบการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองครบถ้วนตามที3
กํ า หนด ในวัน ที3 ป ระกาศฉบับ นี: ใ ช้ บ ัง คับ ให้ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบสถานที3 ดํ า เนิ น การจัด ให้
สัต วแพทย์ เ ข้า รับ การอบรมและสอบผ่ า นหลัก สู ต รสัต วแพทย์ ป ระจํ า ณ สถานที3
ดําเนินการ ทีร3 บั รองโดยสถาบันให้แล้วเสร็จภายในวันที3 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที3 ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พัลลภ ศักดิโสภณกุ
ล
P
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์

๓๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง ข้อกําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๘ (๔) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ตั ว์เพื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ประกาศนี: เรีย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการกํ า กับ และส่ ง เสริม การ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง ข้อกําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์”
ข้อ ๒๔ ประกาศนี:ให้ใช้บงั คับตัง: แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการดําเนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งาน
ทางวิท ยาศาสตร์ ซึ3งเป็ น หลัก เกณฑ์ท3ีผู้ดําเนิ น การต่ อ สัต ว์ต้อ งยึด ถือ ปฏิบ ัติ เพื3อ ให้
การดําเนินงานตัง: อยู่บนพื:นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุ ษยธรรม และหลักวิชาการ
ทีเ3 หมาะสม ตลอดจนเป็ นมาตรฐานการดําเนินงานทีเ3 ป็ นทีย3 อมรับโดยทัวกั
3 น
“ผู้ใช้ส ตั ว์” หมายความว่ า บุ ค คลที3ใช้ห รือ กระทํ าการใด ๆ ต่ อ สัต ว์เพื3อ งาน
ทางวิท ยาศาสตร์ และให้ ห มายความรวมถึ ง หั ว หน้ า โครงการที3 ใ ช้ ส ัต ว์ เ พื3 อ งาน
ทางวิท ยาศาสตร์ นัก วิจยั นักวิท ยาศาสตร์ท3ีปฏิบตั ิกบั สัตว์เพื3องานทางวิท ยาศาสตร์
ผู้สอนที3นําสัตว์มาใช้ในการสอน สัตวแพทย์ประจําสถานที3ดําเนินการต่ อสัตว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีค3 วบคุมการเลีย: งสัตว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ผูช้ ่วยนักวิจยั และนักศึกษา
“ผู้เลี:ย งสัต ว์” หมายความว่ า ผู้ ซ3ึง ปฏิบ ัติห น้ า ที3เกี3ย วข้อ งกับ การเลี:ย งสัต ว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“ผู้ผ ลิต สัต ว์” หมายความว่า ผู้ก ระทําการใด ๆ เพื3อเพิ3ม จํานวนสัตว์ด้ว ยวิธี
ผสมพันธุส์ ตั ว์ สืบสายพันธุส์ ตั ว์ และเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์
๔ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๒๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๓๑๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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“คณะกรรมการกํากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ประจําสถานทีด3 าํ เนินการ (คกส.) ทีผ3 ูร้ บั ผิดชอบสถานที3
ดํ า เนิ น การแต่ ง ตัง: ขึ:น เพื3 อ ทํ า หน้ า ที3 กํ า กับ และดู แ ลการดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์เ พื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ของสถานทีด3 าํ เนินการนัน:
“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สตั ว์ (Protocol) ที3ผู้ใช้สตั ว์นําเสนอ
เพื3อขออนุญาตใช้สตั ว์ในการวิจยั การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ หรือการเรียน
การสอน ต่อคณะกรรมการกํากับดูแล
หมวด ๑
จรรยาบรรณ
ข้อ ๔ การดําเนินการต่ อสัตว์เพื3องานทางวิท ยาศาสตร์ ต้องคํานึงถึง และมี
ความตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี:
(๑) ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งตระหนักถึงคุณค่าของชีวติ สัตว์ โดยผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งใช้สตั ว์เฉพาะ
กรณี ท3ีได้พิจ ารณาอย่ า งถี3ถ้ ว นแล้ว ว่ า เป็ นประโยชน์ แ ละจํา เป็ น สูง สุด ต่ อ การพัฒ นา
คุณภาพชีวติ ของมนุ ษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้ าทางวิชาการ และได้พจิ ารณา
อย่างถีถ3 ว้ นแล้วว่าไม่มวี ธิ กี ารอื3นทีเ3 หมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
(๒) ผู้ใช้สตั ว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยําของผลงานโดยใช้สตั ว์จํานวนน้ อย
ที3สุด โดยผู้ใช้สตั ว์จ ะต้องคํานึงถึงคุณ สมบัติทางพันธุ กรรมและคุณ สมบัติทางสุขภาพ
ของสัตว์ทจ3ี ะนํามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการใช้สตั ว์ เพื3อให้มี
การใช้สตั ว์จาํ นวนทีน3 ้อยทีส3 ดุ และได้รบั ผลงานทีถ3 ูกต้องแม่นยํามากทีส3 ดุ
(๓) การใช้สตั ว์ป่า ผู้ใช้สตั ว์ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที3เกี3ยวข้อง โดยต้องใช้
เฉพาะกรณีทม3ี คี วามจําเป็ น และไม่สามารถใช้สตั ว์ประเภทอื3นทดแทนได้
(๔) ผู้ ใ ช้ ส ัต ว์ ผู้ เ ลี: ย งสัต ว์ ผู้ ผ ลิ ต สัต ว์ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลสถานที3 ดํ า เนิ น การ
ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการ คณะกรรมการกํากับดูแล และบุคลากรอื3น ๆ ทีเ3 กีย3 วข้อง
กับ การเลี:ย งและใช้ส ตั ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ ต้อ งตระหนัก ว่ าสัต ว์เป็ น สิ3งมีชีวิต
มีความรูส้ กึ เจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุ ษย์ จึงต้องปฏิบตั ิ
ต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขัน: ตอนนับตัง: แต่การขนส่ง การเลี:ยงสัตว์ การป้ องกัน
การติดเชื:อ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที3เลี:ยง การใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเทคนิค
ในการปฏิบตั ิต่อสัตว์ ให้สตั ว์ได้รบั ความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
น้อยทีส3 ดุ
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(๕) ผูใ้ ช้สตั ว์ ผูเ้ ลี:ยงสัตว์ ผูก้ ํากับดูแลประจํา ณ สถานที3ดําเนินการ และผูผ้ ลิต
สัต ว์ต้องบัน ทึก ข้อมูล การปฏิบ ัติต่ อ สัต ว์ไว้เป็ น หลักฐานอย่ างครบถ้วน โดยผู้ใช้ส ตั ว์
ต้องปฏิบตั ติ ่อสัตว์ตรงตามวิธกี ารทีเ3 สนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมทีจ3 ะเปิ ดเผยหรือชีแ: จงได้ทุกโอกาส
(๖)๕ ในกรณี ท3ีผู้ใช้สตั ว์ห รือผู้ผลิตสัตว์เป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตใช้สตั ว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ หรือใบอนุ ญาตผลิตสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี ผู้ใช้สตั ว์
หรือ ผู้ผ ลิต สัต ว์ต้ อ งปฏิบ ัติต ามข้อ กํ า หนดกฎกระทรวงที3 อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ในส่ ว นที3เกี3ย วข้อ งกับ ผู้ร ับ ใบอนุ ญ าตใช้ส ตั ว์เพื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ห รือผู้รบั ใบอนุ ญ าตผลิต สัตว์เพื3องานทางวิท ยาศาสตร์ แล้วแต่ กรณี
รวมทัง: ต้องปฏิบตั ติ ามเงื3อนไขทีก3 าํ หนดไว้ในใบอนุญาตด้วย
หมวด ๒
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ข้อ ๕ ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๑) ดังต่อไปนี:
(๑) ต้องใช้สตั ว์เฉพาะในกรณีทจ3ี ําเป็ นสูงสุด หลีกเลีย3 งไม่ได้หรือไม่มวี ธิ กี ารอื3น
ทีเ3 หมาะสมเท่านัน: ไม่ใช้สตั ว์อย่างพรํ3าเพรื3อ ทัง: นี: ผูใ้ ช้สตั ว์ต้องยอมรับและตระหนักถึง
คุณค่าของชีวติ สัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา
(๒) ก่ อ นการใช้ ส ัต ว์ ต้ อ งศึก ษาข้อ มู ล หรือ เอกสารที3เกี3ย วข้อ งกับ งานนั น:
อย่ างถี3ถ้วน และนํ าข้อ มูลที3มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึก ษา ทดลอง เพื3อ ให้
การใช้สตั ว์มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(๓) ก่ อ นการใช้ส ตั ว์ ต้ อ งนํ าเสนอโครงการที3แ สดงถึงแผนงานและขัน: ตอน
การใช้สตั ว์ พร้อมทัง: เหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ ท3ีจะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผล
ที3แสดงว่า ไม่ มีวิธีก ารอื3น ที3เหมาะสมที3จะนํ ามาใช้ท ดแทนได้ในสภาวการณ์ ข ณะนั น:
เพื3อขออนุ ญาตต่อคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที3ดําเนินการหรือคณะกรรมการอื3นทีป3 ฏิบตั ิหน้าที3เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
กํากับดูแล
๕ ข้อ ๔ (๖) เพิม
3 โดยประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพือ3 งาน

ทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง ข้อกําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที3 ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๔) เมื3อสิ:นสุดการใช้สตั ว์ต้องระบุว่าจะดําเนินการอย่ างไรกับสัตว์เมื3อสิ:นสุด
โครงการ ในกรณีท3ีต้องทําให้สตั ว์ตายต้องดําเนินการให้สตั ว์ตายอย่างสงบ ไม่นําสัตว์
ไปบริโภคหรือปล่อยคืน สู่ธรรมชาติ กรณี ท3ีมีค วามประสงค์ให้สตั ว์นัน: มีชีวิตอยู่ต่อไป
หรือนํ าสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอื3น หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ผู้ใช้สตั ว์ต้องแสดง
เหตุ ผ ลความจํ า เป็ นและระบุ วิธีก ารเลี:ย งสัต ว์ให้ ช ัด เจน ที3แ สดงว่ า สัต ว์จ ะมีสุ ข ภาพ
และสวัสดิภาพที3ดี และไม่ก่อให้เกิดปั ญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการ
ที3นํ าเสนอต่ อคณะกรรมการกํากับ ดูแ ลการเลี:ยงและใช้ส ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานทีด3 าํ เนินการ เพื3อพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครัง: ก่อนทีจ3 ะดําเนินการ
ข้อ ๖ ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๒) ดังต่อไปนี:
(๑) ต้ อ งศึก ษาและพิจ ารณาข้อ มู ล ด้า นพัน ธุ ก รรมและระบบการเลี:ย งสัต ว์
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ
(๒) ต้ อ งเลือ กใช้ ช นิ ด และสายพัน ธุ์ข องสัต ว์ ท3ี มีคุ ณ สมบัติ ท างพัน ธุ ก รรม
และสุขภาพสัตว์ให้ตรงกับวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ และใช้สตั ว์จํานวน
น้อยที3สุด ที3จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นยํา และเป็ นที3ยอมรับ โดยการใช้วธิ กี ารทางสถิติ
คํานวณหาจํานวนตัวอย่างทีเ3 หมาะสม
(๓) การใช้สตั ว์ทดลอง ต้องเลือกใช้สตั ว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ท3ีมี
ประวัตกิ ารสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัตทิ างพันธุกรรมคงที3 มีขอ้ มูลทางด้านพันธุกรรม
และระบบการเลีย: ง และพร้อมที3จะให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ
นํ:าหนัก และจํานวน ตามความต้องการของผูใ้ ช้สตั ว์อย่างต่อเนื3อง
(๔) ต้องไม่นําสัตว์ท3ไี ม่มปี ระวัติการสืบสายพันธุม์ าใช้ เว้นแต่ในกรณีทจ3ี ําเป็ น
ซึง3 ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายของโครงการเท่านัน:
(๕) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธกี ารปฏิบตั ติ ่อสัตว์ หลักการทางสถิตใิ นการวางแผน
การวิจยั และการวิเคราะห์ผลการวิจยั ทีเ3 หมาะสมและถูกต้อง
ข้อ ๗ ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๓) ดังต่อไปนี:
(๑) การใช้สตั ว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้สตั ว์ป่าเฉพาะกรณีท3จี ําเป็ น
อย่างยิง3 ต่อการศึกษาทีไ3 ม่มวี ธิ กี ารอื3นหรือใช้สตั ว์อ3นื ทดแทนได้
(๒) การใช้สตั ว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ทีเ3 กีย3 วข้องอย่างครบถ้วน
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ข้อ ๘ ผู้ ใ ช้ ส ัต ว์ ผู้ เ ลี:ย งสัต ว์ ผู้ ผ ลิต สัต ว์ ผู้ กํ า กับ ดู แ ลสถานที3 ดํ า เนิ น การ
ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการ คณะกรรมการกํากับดูแล และบุคลากรอื3น ๆ ทีเ3 กีย3 วข้อง
กับการเลีย: งและใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๔)
ในส่วนทีต3 นมีหน้าทีร3 บั ผิดชอบ ดังต่อไปนี:
(๑) ผู้ใช้สตั ว์ และบุคลากรที3เกี3ยวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทาง
วิทยาศาสตร์ตอ้ งมีทกั ษะในการปฏิบตั ติ ่อสัตว์ในส่วนทีต3 นมีหน้าทีร3 บั ผิดชอบ ดังต่อไปนี:
(ก) การจับและควบคุมสัตว์
(ข) การทําเครื3องหมายประจําตัวสัตว์
(ค) การจําแนกเพศ
(ง) การให้สารทางผิวหนัง ใต้ผวิ หนัง ปาก กล้ามเนื:อ และหลอดเลือด
(จ) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปั สสาวะ ชิน: เนื:อ และอวัยวะ
(ฉ) การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์
(ช) การวางยาสลบสัตว์
(ฌ) การทําศัลยกรรม
(ญ) การทําให้สตั ว์ตายอย่างสงบ
(ฎ) การชันสูตรซากสัตว์
(๒) ผูผ้ ลิตสัตว์ตอ้ งดําเนินการ ดังต่อไปนี:
(ก) เลี:ย งและดู แ ลให้ส ัต ว์มีสุ ข ภาพดี ไม่ เครีย ด ไม่ ติด เชื:อ มีก ารตรวจ
สุขภาพและความปลอดเชื:ออย่างต่อเนื3องด้วยวิธกี ารทีส3 ากลยอมรับ และเปิ ดเผยข้อมูล
การตรวจสอบสุขภาพต่อผูร้ บั บริการ
(ข) ให้มแี ผนการสืบสายพันธุแ์ ละเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์ให้ได้พนั ธุกรรมคงที3
สอดคล้องกับชนิดและสายพันธุส์ ตั ว์ทผ3ี ลิต และตรวจสอบได้
(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ นํ:าหนัก และจํานวนตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ มีการตรวจสอบความคงที3ของพันธุกรรมของสัตว์ทุกรุ่น (generation)
ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ด้วยวิธกี ารที3สากลยอมรับ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลการตรวจสอบ
พันธุกรรมต่อผูร้ บั บริการ
(ง) ต้อ งจัด การการเลี:ย งสัต ว์เพื3อ การผลิต สัต ว์ ด้วยระบบใดระบบหนึ3 ง
หรือมากกว่า ดังต่อไปนี:
๑) ระบบปลอดเชือ: ก่อโรคจําเพาะ (Specified Pathogen Free)
๒) ระบบปลอดเชือ: สมบูรณ์ (Germ Free) หรือ
๓) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)
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(จ) ต้องจัดบริการขนส่งสัตว์ให้กบั ผู้ใช้ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์สากล
(Animal Transportation Association, ATA) มาตรฐานการขนส่ ง ทางอากาศสากล
(International Air Transport Association, IATA) หรือ มาตรฐานการขนส่งอื3น ที3ส ากล
ยอมรับ
(๓) ผู้เลีย: งสัตว์ และผู้ท3เี กี3ยวข้องกับการดําเนินการต่ อสัตว์ต้องปฏิบตั ิกบั สัตว์
ตามมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั ิ (Standard Operating Procedure, SOP) ที3คณะกรรมการ
กํากับดูแลกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
(๔) คณะกรรมการกํากับดูแล ต้องดําเนินการตามที3คณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ประกาศกําหนดอย่างเคร่งครัด
(๕) ผู้ร ับ ผิด ชอบสถานที3ดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ คณะกรรมการกํ า กับ ดู แ ลและ
ผูก้ ํากับดูแลประจํา ณ สถานที3ดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดการ
ให้ก ารเลี:ยงสัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ ให้เป็ น ระบบที3ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์
ของการใช้สตั ว์ โดยต้องระบุระบบการเลีย: งให้ชดั เจน ว่าเป็ นระบบใด ได้แก่
(ก) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)
(ข) ระบบปลอดเชือ: ก่อโรคจําเพาะ (Specified pathogen free)
(ค) ระบบปลอดเชือ: สมบูรณ์ (Germ Free)
(ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี:ยงสัตว์ (Animal Biosafety
level 1 - 4)
ข้ อ ๙ ผู้ ใ ช้ ส ัต ว์ ผู้ เ ลี:ย งสัต ว์ ผู้ กํ า กับ ดู แ ลประจํ า ณ สถานที3 ดํ า เนิ น การ
และผูผ้ ลิตสัตว์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามแนวทางจรรยาบรรณตามข้อ ๔ (๕) ดังต่อไปนี:
(๑) ต้องมีการบันทึกแหล่งทีม3 าของสัตว์ วิธกี ารเลีย: ง ระบบการป้ องกันการติดเชือ:
และสภาพแวดล้อมของสถานทีด3 าํ เนินการอย่างต่อเนื3อง
(๒) ต้องมีการบันทึกการปฏิบตั ติ ่อสัตว์ทุกครัง: ทีด3 าํ เนินการ
(๓) ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์
ข้อ ๑๐ ผู้ใช้สตั ว์ ผู้ผลิตสัต ว์ และผู้กํากับ ดูแลประจํา ณ สถานที3ดําเนิน การ
ต้ อ งรับ ผิด ชอบในการกํ า กับ ดู แ ลให้ ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ ช้ ส ัต ว์ ผู้ เ ลี:ย งสัต ว์ ผู้ ช่ ว ยผู้ เลี:ย งสัต ว์
หรือบุคคลอื3นใด ซึง3 ดําเนินการภายใต้การควบคุมของผูใ้ ช้สตั ว์และผูผ้ ลิตสัตว์ ปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณตามประกาศนี:อย่างเคร่งครัด
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ข้อ ๑๑๖ ผู้ใช้สตั ว์ซ3ึงเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
และผู้ผลิตสัตว์ซ3งึ เป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตผลิตสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณในข้อ ๔ (๖) อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์

๖ ข้อ

๑๑ เพิม3 โดยประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่ อสัตว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง ข้อกําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที3 ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง ข้อกําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที3 ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐๗
ข้อ ๒ ประกาศนี:ให้ใช้บงั คับตัง: แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป

๗ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง/หน้า ๒๒/๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเกีย3 วกับ
การไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพือ3 งานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๑๖
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ัต ว์ เพื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ประกาศนี: เ รี ย กว่ า “ประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การดําเนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ เรื3อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเกี3ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๑๖”
ข้ อ ๒ ๘ ป ระกาศฉบั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี:
“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว่ า คณะกรรมการจรรยาบรรณ
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการดําเนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์
“ผู้ร ับ ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ผู้ร ับ ใบอนุ ญ าตใช้ ห รือ ผลิต สัต ว์เพื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี
“การกล่ า วหา” หมายความว่ า การที3บุ ค คลใด ๆ ได้พ บเห็น การกระทํ า ผิด
จรรยาบรรณได้กล่าวหาต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการ ว่าผู้รบั ใบอนุ ญาตประพฤติผิด
จรรยาบรรณหรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณหรือมีเหตุอนั ควรเชื3อได้ว่ามีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ
“การตรวจสอบข้อเท็จจริง” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จ จริงตามเรื3อง
ทีม3 กี ารกล่าวหาเพื3อให้ทราบว่าเรื3องทีก3 ล่าวหามีมลู ความจริงหรือไม่ ประการใด
๘ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๒๖/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
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“การสอบสวน” หมายความว่า การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่าได้ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ หรือมีเหตุอนั ควรเชื3อได้ว่ามีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ โดยให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาได้ชแ:ี จงข้อกล่าวหาตามประกาศนี:
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจ ยั แห่งชาติห รือผู้ซ3ึง
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติมอบหมาย
“ผู้อํา นวยการ” หมายความว่ า ผู้อํ า นวยการสถาบัน พัฒ นาการดํ าเนิ น การ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
หมวด ๑
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ข้อ ๔ ในกรณี ท3ีมีการกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณ
หรือมีเหตุอนั ควรเชื3อได้ว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ให้เลขาธิการหรือผูอ้ ํานวยการ
รีบดําเนินการแจ้งให้คณะกรรมการจรรยาบรรณทราบเพื3อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจออกหนังสือเรียกผู้รบั ผิดชอบ
สถานที3ดําเนินการ ผู้กํากับดูแลสถานที3ดําเนินการ คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี:ยง
และใช้ส ัต ว์ข องสถาบัน ผู้ ร ับ ใบอนุ ญ าต หรือ พยาน หรือ บุ ค คลซึ3ง เกี3ย วข้อ งกับ การ
ไม่ ป ฏิบ ัติต ามจรรยาบรรณ มาให้ถ้อ ยคําหรือส่งเอกสารหรือ หลัก ฐานเพื3อ ประโยชน์
แก่การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ข้อ ๖ เมื3 อ คณะกรรมการจรรยาบรรณได้ ร ับ ข้อ มู ล ตามข้ อ ๔ หรือ เรีย ก
ผูเ้ กีย3 วข้องมาให้ถอ้ ยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน ตามข้อ ๕ แล้ว ให้ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ดําเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยเร็ว เพื3อพิจารณา
ว่าเรื3องทีก3 ล่าวหามีเหตุอนั ควรเชื3อได้ว่ามีการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ หรือไม่เพียงใด
กรณีทค3ี ณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า พฤติกรรมทีป3 รากฏ
ไม่ผดิ จรรยาบรรณก็ให้ยกข้อกล่าวหา
กรณีทค3ี ณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื3อได้
ว่ า ผู้ร ับ ใบอนุ ญ าตมีก ารไม่ ป ฏิบ ัติต ามจรรยาบรรณ ให้ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณ
ดําเนินการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหา ตามทีป3 รากฏในเรื3องทีถ3 ูกกล่าวหา
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หมวด ๒
การสอบสวน
ข้อ ๗ กรณีทค3ี ณะกรรมการจรรยาบรรณมีมติให้ทาํ การสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหา
ให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณจัดทําบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ตามเรื3องกล่าวหา
ให้ผูถ้ ูกกล่าวหารับทราบและมอบสําเนาบันทึกเรื3องที3กล่าวหาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้
๑ ฉบับ พร้อมทัง: แจ้งให้ผู้ถู ก กล่ าวหาทราบว่าผู้ถู ก กล่ าวหามีสทิ ธิย3ืน คําชี:แจงพร้อ ม
พยานหลักฐานใด ๆ เพื3อแก้ข้อกล่าวหา ตามเรื3องกล่าวหานัน: ภายใน ๓๐ วัน นับ แต่
วันได้รบั แจ้งเรื3องกล่าวหา
ห้ามมิให้คณะกรรมการจรรยาบรรณเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูก้ ล่าวหา
ข้อ ๘ กรณีมเี หตุอนั สมควร ผูถ้ ูกกล่าวหาอาจร้องขอขยายเวลาการยื3นคําชีแ: จง
เพื3อแก้ข้อกล่าวหาต่ อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้ไม่เกิน ๓๐ วัน โดยขอขยายได้
ไม่เกิน ๑ ครัง:
ข้อ ๙ ผู้ถูกกล่าวหาอาจอ้างตนเองเป็ นพยาน และยื3นพยานหลักฐานของตน
ที3เกี3ย วข้อ งกับ ประเด็น ประกอบคํ า ชี:แ จงแก้ข้อ กล่ า วหา ต่ อ ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณได้ภายในระยะเวลาทีก3 าํ หนดตามความในข้อ ๗ และข้อ ๘
ข้อ ๑๐ ในการประชุมเพื3อพิจ ารณาสอบสวน ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
รวบรวมข้อเท็จจริงและประวัตคิ วามประพฤติของผูถ้ ูกกล่าวหาตามพยานหลักฐานทีม3 อี ยู่
เพื3อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางการสอบสวนต่อไป
การประชุมตามวรรคแรก เพื3อพิจารณาการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาจะกระทํา
ก่อน ๑๕ วันนับแต่วนั ทีไ3 ด้แจ้งข้อกล่าวหาก็ได้ แต่กรณีทจ3ี ะเรียกตัวผูถ้ ูกกล่าวหามาชีแ: จง
ข้อกล่าวหา ตามเรื3องที3ถูกกล่าวหาจะต้องกระทําภายหลังจากที3ผู้ถูกกล่าวหาได้ช:แี จง
ข้อกล่าวหามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ข้อ ๑๑ การนํ าพยานหลักฐานมาใช้ประกอบการสอบสวน ให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณทําบันทึก ให้ปรากฏว่า พยานหลักฐานนัน: ได้มาอย่างไร จากใคร เมื3อใด
เอกสารทีใ3 ช้เป็ นพยานหลักฐานในวรรคแรกให้ใช้ต้นฉบับจริง หากมีความจําเป็ น
ที3ไม่ อ าจนํ า ต้ น ฉบับ จริง มาได้ จะใช้สําเนาเอกสารที3มีผู้รบั ผิด ชอบลงนามรับ รองว่ า
เป็ นสําเนาทีถ3 ูกต้องกับต้นฉบับจริงก็ได้
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ข้อ ๑๒ คณะกรรมการจรรยาบรรณ อาจมอบหมายให้กรรมการจรรยาบรรณ
คนใดคนหนึ3 ง หรือ เลขานุ ก าร ไปดํ า เนิ น การสอบพยานไปรวบรวมพยานหลัก ฐาน
เฉพาะอย่างมาเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณก็ได้
ในกรณีเรียกบุคคลมาสอบปากคํา ต้องมีกรรมการจรรยาบรรณร่วมสอบปากคํา
ไม่น้อยกว่า ๒ คน
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจออกหนังสือเรีย ก ให้ผู้ถู ก
กล่าวหามาให้ถ้อยคําต่ อคณะกรรมการจรรยาบรรณตามข้อกล่าวหาที3ปรากฏในเรื3อง
ร้องเรียนโดยตรงอีกก็ได้
ข้อ ๑๔ ในกรณีทผ3ี ูถ้ ูกกล่าวหาทําคําชีแ: จงแก้ขอ้ กล่าวหาและอ้างตนเองหรือผูใ้ ด
เป็ นพยาน ให้ป ระธานคณะกรรมการจรรยาบรรณใช้ดุลยพินิจแจ้งผู้นัน: มาให้ถ้อยคํา
ต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ข้อ ๑๕ ในกรณีทผ3ี ถู้ ูกกล่าวหาไม่ย3นื คําชีแ: จงแก้ขอ้ กล่าวหาตามความในข้อ ๗
หรือข้อ ๘ และไม่ไปให้ถ้อยคําตามหนังสือเรียกของประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตามความในข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ รีบดําเนินการสอบสวน
ต่อไป
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณารายการพยานหลักฐานของ
ผูถ้ ูกกล่าวหาว่ารายการใดสมควรทีจ3 ะอนุญาตให้นํามาใช้เป็ นพยานหลักฐานได้ ก็ให้อนุญาต
ให้แสดงพยานหลักฐานเช่นว่านัน: ได้
ข้อ ๑๗ ให้ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณ มีอํ า นาจรวบรวมพยานหลัก ฐาน
ทุ ก ประเภททัง: ที3แ สดงว่ าผู้ถู ก กล่ า วหานัน: ประพฤติผิด จรรยาบรรณ หรือ ไม่ ผิด ก็ไ ด้
โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ3งอ้างพยานหลักฐานเช่นว่านัน:
ข้อ ๑๘ ในกรณี ท3ีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ต้องการสอบพยานบุคคลผู้ใด
ก็ให้ทาํ หนังสือเชิญผูน้ นั : มาให้ถอ้ ยคําต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้
ข้อ ๑๙ ถ้าคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่า เอกสารหรือวัตถุพยานใดสมควร
จะนํามาเป็ นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ก็ให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ทําหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองพยานหลักฐานนัน: ให้ส่งพยานหลักฐาน
ดังกล่าวแก่ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื3อนํามาประกอบการตรวจสอบต่อไป
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ข้อ ๒๐ ความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้ถือตามความเห็นของ
กรรมการจรรยาบรรณฝ่ ายข้างมาก
ในกรณี ท3ีคณะกรรมการจรรยาบรรณผู้ใดมีความเห็นแตกต่ างจากกรรมการ
จรรยาบรรณฝ่ ายข้างมากและต้องการให้บนั ทึกความเห็นทีแ3 ตกต่างไว้กใ็ ห้กระทําได้
ข้อ ๒๑ สํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญต่อไปนี:
(๑) วัน เดือน ปี ที3คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาสรุปสํานวนการสอบสวน
และความเห็น
(๒) ชื3อ ทีอ3 ยู่ ของผูถ้ ูกกล่าวหา
(๓) พฤติกรรมโดยย่อของผูถ้ ูกกล่าวหาทีป3 รากฏในเรื3องทีก3 ล่าวหา
(๔) พยานหลักฐานทีค3 ณะกรรมการจรรยาบรรณรวบรวมมาได้
(๕) ข้อเท็จจริงทีส3 อบสวนได้ พร้อมพยานหลักฐานทีค3 ณะกรรมการจรรยาบรรณ
รวบรวมได้
(๖) ความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า พฤติกรรมเช่นนัน: เป็ นการ
ประพฤติผิด ตามจรรยาบรรณ หมวดใด ข้อ ใดหรือ ไม่ อย่ างไร ถ้าเห็น ว่ าไม่ เป็ น การ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ก็ให้เสนอความเห็นว่าให้ยกข้อกล่าวหา ถ้าเห็นว่าเป็ นการ
ประพฤติผดิ จรรยาบรรณ ก็ให้ระบุว่าประพฤติผดิ จรรยาบรรณหมวดใดข้อใด พร้อมทัง:
ข้อเสนอในการลงโทษตามที3บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสตั ว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการพิจารณาเสนอการลงโทษนัน: ให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณพิจารณาเหตุอนั ควรปรานี โดยคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี:ดว้ ย
(ก) ผูก้ ระทําผิดมีคุณความดีมาก่อน
(ข) ผูก้ ระทําผิดรูส้ กึ ถึงความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนัน:
(ค) ผู้กระทําผิดยอมรับผิด หรือให้ความรู้แก่คณะกรรมการจรรยาบรรณ
อันเป็ นประโยชน์แก่การพิจารณา
(ง) เหตุอ3นื ๆ ทีค3 ณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่ามีลกั ษณะทํานองเดียวกัน
(๗) ความเห็นของกรรมการจรรยาบรรณทีต3 ่างไปจากความเห็นใน (๖) ถ้ามี
ข้อ ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาโทษ ให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณพิจารณาวินิจฉัยชีข: าดทีละประเด็น ดังต่อไปนี:
(๑) ผูถ้ ูกกล่าวหา มีพฤติกรรมตามเรื3องทีก3 ล่าวหา หรือไม่เพียงใด
(๒) พฤติกรรมทีป3 รากฏใน (๑) นัน: ผิดจรรยาบรรณ หมวดใดข้อใด
(๓) กําหนดโทษระดับใด ถ้ามีการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ ตาม (๒)
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ข้ อ ๒๓ ในกรณี ที3 ค ณ ะกรรมการจรรยาบรรณเห็ น ว่ า พยานหลั ก ฐาน
และข้อเท็จจริงที3ได้ยงั ไม่เพียงพอที3จะวินิจฉัย ก็ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณทําการ
สอบสวนเพิม3 เติมก่อนวินิจฉัยชีข: าด
ถ้าคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่า พฤติกรรมที3ปรากฏไม่ผดิ จรรยาบรรณ
ก็ให้ยกข้อกล่าวหา
ถ้าคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่า พฤติกรรมทีป3 รากฏผิดจรรยาบรรณ ก็ให้
ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ3ง ดังต่อไปนี:
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) พักใช้ใบอนุญาต มีกาํ หนดเวลาตามทีเ3 ห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๓
คําสังคณะกรรมการจรรยาบรรณ
3
ข้อ ๒๔ เมื3อคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี:ขาดตามความใน ข้อ ๒๒
แล้วให้ผู้อํานวยการจัดทําคําสังคณะกรรมการจรรยาบรรณ
3
ตามมติของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
คําสังคณะกรรมการจรรยาบรรณอย่
3
างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี:
(๑) ชื3อ “คําสังคณะกรรมการจรรยาบรรณ”
3
และลําดับเลขทีข3 องคําสัง3
(๒) อ้างตัวบทกฎหมาย ทีส3 นับสนุนการออกคําสัง3
(๓) เรื3องทีถ3 ูกกล่าวหา
(๔) ชื3อผูถ้ ูกกล่าวหา
(๕) ข้อเท็จจริงตามทีป3 รากฏในสํานวนการสอบสวนพร้อมความเห็นโดยย่อ
(๖) มติของทีป3 ระชุมคณะกรรมการ
(๗) แจ้งสิท ธิอุท ธรณ์ คําสัง3 ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘) ลายมือชื3อประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
(๙) วัน เดือน ปี ทีอ3 อกคําสัง3
ในกรณี มีคําสังให้
3 พกั ใช้ห รือเพิกถอนใบอนุ ญ าต ให้ระบุการส่งคืนใบอนุ ญาต
ในคําสังด้
3 วย
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ข้อ ๒๕ การนับระยะเวลาการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตให้นับตัง: แต่วนั ที3
ผูถ้ ูกลงโทษลงนามรับทราบคําสังหรื
3 อวันทีป3 ิ ดคําสังแล้
3 วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ กรณีผรู้ บั ใบอนุ ญาตซึง3 ถูกสังพั
3 กใช้ใบอนุญาตต้องหยุดการใช้หรือผลิต
สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์นบั แต่วนั ทีไ3 ด้รบั คําสังพั
3 กใช้ใบอนุญาต
ผู้รบั ใบอนุ ญาตซึ3งอยู่ในระหว่างถูกสังพั
3 กใช้ใบอนุ ญาต หากกระทําการฝ่ าฝื น
ความในวรรคหนึ3ง ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณสังเพิ
3 กถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๗ ให้ผูอ้ ํานวยการแจ้งคําสังคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยั
3
งผูถ้ ูกกล่าวหา
ว่าไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ทีม3 คี าํ สัง3
ข้อ ๒๘ ผู้ถูกกล่าวหามีสทิ ธิอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ3 ด้รบั หนังสือแจ้ง
คําสังดั
3 งกล่าว
หมวด ๔
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ข้อ ๒๙ ให้ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํ า นาจแต่ ง ตัง: คณะอนุ ก รรมการ
จรรยาบรรณเพื3อตรวจสอบข้อเท็จ จริงและสอบสวนหรือเพื3อพิจ ารณาเสนอความเห็น
เกีย3 วกับการกระทําผิดจรรยาบรรณตามทีค3 ณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมายได้
ข้อ ๓๐ ให้คณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณทีไ3 ด้รบั แต่งตัง: ตามข้อ ๒๙ ถือปฏิบตั ิ
ตามหมวด ๑ และหมวด ๒ ตามประกาศนี: โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื3อนไขการแจ้งการดําเนินการต่อสัตว์ ตามมาตรา ๓๑
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส ัต ว์ เ พื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ประกาศนี: เ รี ย กว่ า “ประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การดํา เนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ เรื3อ ง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร เงื3อ นไข
การแจ้งการดําเนินการต่อสัตว์ ตามมาตรา ๓๑”
ข้ อ ๒ ๙ ป ระก าศฉ บั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ป ระก าศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“ผู้รบั ใบอนุ ญ าต” หมายความว่า ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตใช้ห รือผลิตสัตว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี
“เลขาธิก าร” หมายความว่ า เลขาธิก ารคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ หรือ
ผูซ้ ง3ึ เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติมอบหมาย
“คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล” หมายความว่ า คณ ะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน (คกส.)
ข้อ ๔ การดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ในกรณี ด ัง ต่ อ ไปนี:
ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องแจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการ
(๑) การพัฒนาสายพันธุ์ (Genetic Development)
(๒) การสืบสายพันธุ์ (Breeding)
(๓) การเพาะขยายพันธุ์ (Production)
(๔) การศึกษาเซลล์ตน้ กําเนิด (Stem cell Study)
(๕) การดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modification)
(๖) การโคลนนิ3ง (Cloning)
ก่ อ นแจ้ง การดํ า เนิ น การต่ อ เลขาธิก าร ผู้ ร ับ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสนอโครงการ
ให้คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตั โิ ครงการ
๙ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๕/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
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ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดูแลตามข้อ ๔ วรรคสอง
ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สตั ว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์และเงื3อนไข ดังต่อไปนี:
(๑) ต้ อ งไม่ เ กิด ผลกระทบในเชิง ลบต่ อ เศรษฐกิจ สัง คม สิ3ง แวดล้อ ม และ
ความมันคงของประเทศ
3
(๒) ต้องไม่ผดิ ต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ
(๓) ต้องมีมาตรการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ: โรค มลพิษ สารพิษ และตัวสัตว์
สูส่ งิ3 แวดล้อม
ข้อ ๖ กรณี ท3ีค ณะกรรมการกํากับ ดูแ ลได้ให้ค วามเห็น ชอบตามข้อ ๕ แล้ว
ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตแจ้งเป็ นหนังสือโดยผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลให้เลขาธิการทราบ
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ทีไ3 ด้รบั ความเห็นชอบ พร้อมทัง: แนบเอกสารโครงการขอใช้สตั ว์
และใบรับ รองการอนุ ม ัติให้ดําเนิ น การเลี:ย งและใช้ส ตั ว์จ ากคณะกรรมการกํากับ ดูแ ล
ทัง: นี: การแจ้งให้เป็ นไปตามแบบที3เลขาธิการประกาศกําหนดและให้ส่งสําเนาการแจ้ง
ให้คณะกรรมการกํากับดูแลทราบด้วย
การแจ้งตามวรรคแรก ให้แจ้ง ณ สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติหรือสถานทีอ3 3นื ตามทีเ3 ลขาธิการ
กําหนด
ข้อ ๗ ผู้ร ับ ใบอนุ ญ าตต้อ งรายงานสรุป ผลการดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เลขาธิการทราบทุกหกเดือนนับแต่วนั ทีแ3 จ้ง โดยผ่านคณะกรรมการ
กํากับดูแลและผูก้ าํ กับดูแลสถานทีด3 าํ เนินการ ตามทีห3 น่วยงานกําหนด
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เป็ นผูร้ กั ษาการตามประกาศนี:
กรณี ท3ีมีปั ญ หาหรือ ข้อ โต้แ ย้ง เกี3ย วกับ ประกาศนี: หรือ การดําเนิ น การอื3น ใด
ทีม3 ไิ ด้ระบุไว้ในประกาศนี: ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข: าด
คําวินิจฉัยของเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติถอื เป็ นทีส3 ดุ
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
๓๓๕
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ3 นไขการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขาย
ซึง3 สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง ตามมาตรา ๓๒ (๑)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติสตั ว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ประกาศนี: เ รี ย กว่ า “ประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไข
การแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขายซึ3งสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท
สัตว์ทดลอง ตามมาตรา ๓๒ (๑)”
ข้อ ๒ ๑๐ ประกาศฉบับ นี: ให้ใช้บ ังคับ นับ แต่ วนั ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ หรือผู้ซ3ึง
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติมอบหมาย
“สัตว์ทดลอง” หมายความว่า สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ประเภทสัตว์ทดลอง
“สถานทีด3 ําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีอ3 3นื ใดที3มี
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงพืน: ทีโ3 ดยรอบ
ของอาคารหรือสิง3 ปลูกสร้างทีม3 กี ารดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย
ข้อ ๔ ผูใ้ ด ขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขายซึง3 สัตว์ทดลอง ต้องแจ้งก่อนการ
ดําเนินการต่ อเลขาธิการ ณ สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่ อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
แบบการแจ้งตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามทีเ3 ลขาธิการประกาศกําหนด

๑๐ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๗/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๕ ผูข้ าย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขายซึง3 สัตว์ทดลอง จะต้องมีเอกสารรับรอง
คุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลอง จากผูผ้ ลิตสัตว์ทดลอง
ทัง: นี: ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี3ยวกับอัตราการผลิตและอัตราการเจริญ เติบโต
ของสัตว์แต่ ละชนิด แต่ ล ะสายพัน ธุ์ เพื3อผู้ซ:ือได้เลือกชนิ ด เพศ จํานวน อายุ นํ: าหนัก
ตามความต้องการของผูซ้ อ:ื
ข้อ ๖ ผู้ขาย ผู้เสนอขาย หรือผู้มีไว้เพื3อขายซึ3งสัต ว์ท ดลอง ต้องดําเนิ นการ
ให้ผู้ซ:ือ ได้มีส ตั ว์ท ดลองทัง: สายพัน ธุ์ เพศ อายุ นํ: า หนั ก และจํ า นวนอย่ า งครบถ้ ว น
ตามความต้องการของผูซ้ อ:ื
ข้อ ๗ ผู้ข าย ผู้เสนอขาย และผู้มีไว้เพื3อขายซึ3งสัต ว์ท ดลอง ต้อ งปฏิบ ัติต่ อ
สัตว์ทดลองให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ข้อ ๘ ผูม้ สี ตั ว์ทดลองไว้เพื3อขาย ต้องเลีย: งสัตว์ทดลองไว้ในสถานทีด3 าํ เนินการ
ทีไ3 ด้แจ้งต่อเลขาธิการไว้แล้ว
ข้อ ๙ การจัดการขนส่งหรือเคลื3อนย้ายสัตว์ทดลอง ต้องดําเนินการให้เป็ นไป
ตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัตสิ ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๐ ผูข้ าย ผูเ้ สนอขาย และผูม้ ไี ว้เพื3อขายซึง3 สัตว์ทดลอง ต้องจัดทํารายงาน
การขายประจําปี
แบบรายงานการขายประจําปี ตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามทีเ3 ลขาธิการประกาศ
กําหนด
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์

๓๓๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ3 นไขการแจ้งการนําเข้า ส่งออก นําผ่านราชอาณาจักร
ซึง3 สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๓๒ (๒)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญ ญัติสตั ว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ประกาศนี: เ รี ย กว่ า “ประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไข
การแจ้งการนํ าเข้า ส่ง ออก นํ าผ่ า นราชอาณาจัก ร ซึ3งสัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์
ตามมาตรา ๓๒ (๒)”
ข้ อ ๒ ๑๑ ป ระกาศฉบั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจ ยั แห่งชาติห รือผู้ซ3ึง
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติมอบหมาย
“สถานทีด3 ําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีอ3 3นื ใดที3มี
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงพืน: ทีโ3 ดยรอบ
ของอาคารหรือสิง3 ปลูกสร้างทีม3 กี ารดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการนํ าเข้า ส่งออก หรือนํ าผ่านซึ3งสัตว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ ณ สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องาน
ทางวิท ยาศาสตร์ สํา นั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ หรือ สถานที3อ3ืน ใด ตามที3
เลขาธิการประกาศกําหนด
๑๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๙/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๓๔๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะนํ าเข้าซึ3งสัตว์เพื3องานทางวิท ยาศาสตร์ ต้องแจ้งก่อน
การนํ าเข้าไม่น้ อ ยกว่าเจ็ด วัน ตามแบบการแจ้งการดําเนิ น การนํ าเข้า พร้อมเอกสาร
และหลักฐานท้ายประกาศนี: เมื3อได้รบั แจ้งแล้วให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ออกใบรับแจ้งตามแบบท้ายประกาศนี:
เมื3อ มีก ารนํ า เข้า ซึ3 ง สัต ว์ เพื3 อ งานทางวิท ยาศาสตร์ ณ สถานที3ดํ า เนิ น การ
ปลายทางในราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้ว ภายในสามวันทําการให้ผู้ดําเนินการนํ าเข้า
ซึง3 สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์แจ้งเป็ นหนังสือต่อเลขาธิการ
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จ ะดํ า เนิ น การส่ง ออกซึ3งสัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์
ต้อ งแจ้งก่ อ นการส่งออกไม่ น้ อ ยกว่ าเจ็ด วัน ตามแบบการแจ้ง การดําเนิ น การส่งออก
พร้อมเอกสารและหลักฐานท้ายประกาศนี: เมื3อได้รบั แจ้งแล้วให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ ออกใบรับแจ้งตามแบบท้ายประกาศนี:
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จ ะดําเนิ น การนํ า ผ่ านซึ3งสัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์
ต้อ งแจ้งก่อ นการนํ าผ่านไม่น้ อ ยกว่าเจ็ด วัน ตามแบบการแจ้งการดําเนิ น การนํ าผ่ าน
พร้อมเอกสารและหลักฐานท้ายประกาศนี: เมื3อได้รบั แจ้งแล้วให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ ออกใบรับแจ้งตามแบบท้ายประกาศนี:
ข้อ ๘ ผู้ นํ า เข้า ผู้ ส่ ง ออก และผู้ นํ า ผ่ า นซึ3ง สัต ว์เพื3 อ งานทางวิท ยาศาสตร์
ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์

๓๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๔๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๔๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๔๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๔๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๔๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขการแจ้งสถานทีด3 าํ เนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ตามมาตรา ๒๑
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ัต ว์ เพื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ประกาศนี: เ รี ย กว่ า “ประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไข
การแจ้งสถานทีด3 าํ เนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๒๑”
ข้ อ ๒ ๑๒ ประกาศฉบั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจ ยั แห่งชาติห รือผู้ซ3ึง
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติมอบหมาย
“ผู้ ร ับ ผิด ชอบสถานที3 ดํ า เนิ น การ” หมายความว่ า เจ้า ของหรือ ผู้ มีอํ า นาจ
ควบคุมดูแลสถานทีด3 าํ เนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี:
(๑) ผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานซึง3 มีอาํ นาจปกครองสถานทีด3 าํ เนินการ
ในกรณีสถานทีด3 าํ เนินการเป็ นของหน่วยงานของรัฐ
(๒) อธิการบดี ผู้อํานวยการ หรือผู้ซ3งึ มีตําแหน่ งเทียบเท่าที3เรียกชื3ออย่างอื3น
ในกรณีสถานทีด3 าํ เนินการเป็ นสถานศึกษา
(๓) เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครอง ในกรณี ส ถานที3ดํ า เนิ น การเป็ นของเอกชน
ซึง3 ไม่ใช่สถานศึกษา
๑๒ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๘/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๓๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“สถานที3ดําเนิน การ” หมายความว่า อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานที3อ3ืนใด
ทีม3 กี ารดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงพืน: ทีโ3 ดยรอบ
ของอาคารหรือสิง3 ปลูกสร้างทีม3 กี ารดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย
ข้ อ ๔ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบสถานที3 ดํ า เนิ น การที3 ป ระสงค์ จ ะสร้ า งหรือ ใช้ อ าคาร
สิง3 ปลูก สร้าง หรือสถานที3ใดเป็ นสถานที3ดําเนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3องานทางวิท ยาศาสตร์
ต้องแจ้งต่อเลขาธิการหรือผู้ซ3ึงเลขาธิการมอบหมาย ตามแบบแจ้งสถานที3ดําเนินการ
(สพสว.วช. - สส.๑) พร้อมเอกสารและหลักฐานท้ายประกาศนี: เมื3อได้รบั แจ้งแล้วให้ วช.
ออกใบรับแจ้งตามแบบ สพสว.วช. - สส.๒ ท้ายประกาศนี:
ข้อ ๕ อาคาร สิง3 ปลูกสร้างหรือสถานที3ดําเนินการที3จะสร้างหรือใช้ตามข้อ ๔
เมื3 อ แจ้ ง แล้ ว ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ท3ี กํ า หนดตามมาตรา ๒๒
และกฎกระทรวงที3ออกตามมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสตั ว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ เมื3อ ได้ดํ า เนิ น การก่ อ สร้า งหรือ ปรับ ปรุ ง สถานที3 ดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ตามที3แจ้งไว้ตามข้อ ๔ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท3กี ําหนด
ตามข้อ ๕ เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว หากประสงค์จ ะใช้ส ถานที3ดํา เนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งาน
ทางวิท ยาศาสตร์ ให้ ผู้ร ับ ผิด ชอบสถานที3ดํา เนิ น การ แจ้ง การใช้ส ถานที3ดํ า เนิ น การ
ต่อเลขาธิการ ตามแบบแจ้งการใช้สถานที3 (สพสว.วช. - สช.๑) พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ตามที3ระบุในแบบดังกล่าวท้ายประกาศนี: เมื3อได้รบั แจ้ง ให้เลขาธิการดําเนินการตรวจ
อาคาร สิง3 ปลูกสร้างหรือสถานทีด3 ําเนินการ เมื3อตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้ดาํ เนินการตามที3
กําหนดไว้ตามข้อ ๕ ให้ วช. ออกใบรับแจ้งตามแบบ สพสว.วช. - สช.๒ ท้ายประกาศนี:
ข้อ ๗ ผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนินการทีใ3 ช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้างหรือสถานทีใ3 ด
ที3เป็ น สถานที3ดําเนิน การต่ อสัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์อยู่ในวันที3พ ระราชบัญ ญัติ
สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บงั คับ ให้ผู้รบั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการ
แจ้ ง ต่ อ เลขาธิ ก าร ตามแบบแจ้ ง การใช้ ส ถานที3 ดํ า เนิ น การ (สพสว.วช. - สช.๑)
พร้อมเอกสารและหลักฐาน ภายในวันที3 ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เมื3อได้รบั แจ้งแล้วให้ วช.
ออกใบรับแจ้งตามแบบ สพสว.วช. - สช.๒

๓๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๘ การแจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการ ตามประกาศนี: ให้แจ้ง ณ สถาบัน
พั ฒ นาการดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ เ พื3 อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ ตามที3 สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) กําหนด
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์

๓๕๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๕๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๕๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๕๔
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาในการแจ้งสถานทีด3 าํ เนินการ
ตามมาตรา ๒๕
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส ัต ว์ เ พื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ประกาศนี: เ รี ย กว่ า “ประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลา
ในการแจ้งสถานทีด3 าํ เนินการตามมาตรา ๒๕”
ข้ อ ๒ ๑๓ ประกาศฉบั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ หรือผู้ซ3ึง
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติมอบหมาย
“ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการ” หมายความว่า ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการ
ตามพระราชบัญญัตสิ ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“สถานที3ดําเนิน การ” หมายความว่า อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานที3อ3ืนใด
ทีม3 กี ารดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงพืน: ทีโ3 ดยรอบ
ของอาคารหรือสิง3 ปลูกสร้างทีม3 กี ารดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย

๑๓ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๑๐/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
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หมวด ๑
การแจ้งเปลีย3 นแปลงวัตถุประสงค์
ข้อ ๔ ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการใด ประสงค์จะเปลีย3 นแปลงวัตถุประสงค์
ของการดําเนินการของสถานทีด3 าํ เนินการให้แตกต่างไปจากทีไ3 ด้แจ้งไว้ ต้องแจ้งเป็ นหนังสือ
ให้เลขาธิการทราบก่อนการดําเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
การแจ้งตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามแบบทีเ3 ลขาธิการประกาศกําหนด
หมวด ๒
การดัดแปลง ต่อเติม หรือก่อสร้างอาคารหรือสิง3 ปลูกสร้างเพื3อใช้เป็ นสถานทีด3 าํ เนินการขึน: ใหม่
ข้อ ๕ ผู้ร ับ ผิด ชอบสถานที3ดํ า เนิ น การใด ประสงค์จ ะดัด แปลงหรือ ต่ อ เติม
สถานที3ดําเนินการหรือก่อสร้างอาคารหรือสิง3 ปลูกสร้างเพื3อใช้เป็ น สถานที3ดําเนินการ
ขึน: ใหม่ ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้เลขาธิการทราบก่อนการดําเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน
การแจ้งตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามแบบทีเ3 ลขาธิการประกาศกําหนด
หมวด ๓
การเปลีย3 นแปลงหรือเพิม3 เติมชนิดของสัตว์
ข้อ ๖ ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการใด ประสงค์จะเปลีย3 นแปลงหรือเพิม3 เติม
ชนิดของสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ตามที3ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการกํากับดูแล
หรือตามที3ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติสตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้ อ งแจ้ง เป็ นหนั ง สือ ให้ เลขาธิก ารทราบก่ อ นการดํ า เนิ น การล่ ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
การแจ้งตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามแบบทีเ3 ลขาธิการประกาศกําหนด
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หมวด ๔
การเปลีย3 นผูก้ าํ กับดูแลสถานทีด3 าํ เนินการหรือสัตวแพทย์ประจําสถานทีด3 าํ เนินการ
ข้อ ๗ ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการใด ประสงค์จะเปลีย3 นผูก้ าํ กับดูแลสถานที3
ดําเนินการหรือสัตวแพทย์ประจําสถานที3ดําเนินการ ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้เลขาธิการ
ทราบก่อนการดําเนินการยกเว้นมีเหตุอนั สมควร
การแจ้งตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามแบบทีเ3 ลขาธิการประกาศกําหนด
หมวด ๕
การเปลีย3 นชื3อสถานทีด3 าํ เนินการ
ข้อ ๘ ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการใด ประสงค์จะเปลีย3 นชื3อสถานทีด3 ําเนินการ
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้เลขาธิการทราบก่อนการดําเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
การแจ้งตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามแบบทีเ3 ลขาธิการประกาศกําหนด
หมวด ๖
การย้ายสถานทีด3 าํ เนินการ
ข้อ ๙ ผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนินการใด ประสงค์จะย้ายสถานที3ดําเนินการ
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้เลขาธิการทราบก่อนการดําเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
การแจ้งตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามแบบทีเ3 ลขาธิการประกาศกําหนด
กรณียา้ ยสถานทีด3 ําเนินการเมื3อเกิดเหตุสดุ วิสยั ให้แจ้งเป็ นหนังสือให้เลขาธิการ
ทราบ ในโอกาสแรกทีพ3 งึ จะแจ้งได้
หมวด ๗
การเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีใ3 ดเป็ นสถานทีด3 าํ เนินการ
ข้อ ๑๐ ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการใด ประสงค์จะเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง
หรือสถานทีใ3 ดเป็ นสถานที3ดําเนินการ กรณีท3ไี ม่มสี ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์เลี:ยงใน
สถานทีด3 ําเนินการแล้วต้องแจ้งการเลิกใช้เป็ นหนังสือให้เลขาธิการทราบก่อนการดําเนินการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
การแจ้งตามวรรคแรก ให้เป็ นไปตามแบบทีเ3 ลขาธิการประกาศกําหนด
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ข้อ ๑๑ ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการใด ประสงค์จะเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง
หรือสถานที3ใดเป็ นสถานที3ดําเนินการ ในกรณีท3มี สี ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์เลี:ยงอยู่ใน
สถานที3ดําเนินการต้องดําเนินการแจ้งเป็ นหนังสือให้เลขาธิการทราบก่อนเลิกใช้อาคาร
สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานที3ใดเป็ นสถานที3ดําเนินการ โดยผูร้ บั ผิดชอบสถานที3ดําเนินการ
ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารต่ อ สัต ว์ เ พื3 อ งานทางวิท ยาศาสตร์ ใ ห้ เ ป็ นตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
และเงื3อนไขที3คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญ ญัติสตั ว์เพื3องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
เรื3อง การแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขายซึง3 สัตว์ทดลอง
เพื3อให้ก ารดําเนิน การเกี3ยวกับการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขาย
ซึง3 สัตว์ทดลองเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ
อาศั ย ความตามข้ อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไข
การแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขายซึ3งสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท
สัตว์ทดลอง ตามมาตรา ๓๒ (๑) ซึ3งออกตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขาธิก ารคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขาย เสนอขาย หรือ มี ไ ว้ เ พื3 อ ขายซึ3 ง สัต ว์ ท ดลอง
ให้ย3นื การแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อขายซึ3งสัตว์ทดลอง พร้อมด้วยหลักฐาน
ตามแบบ สพสว.วช. - ข ท้ายประกาศฉบับนี:
ข้อ ๒ เมื3อได้รบั การแจ้งพร้อมด้วยหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๑ แล้ว
ให้ผู้รบั แจ้งรับแจ้งและแจ้งผลการรับแจ้งพร้อมถ่ายสําเนาการรับแจ้งให้ผู้แจ้งเก็บรักษาไว้
เป็ นหลักฐาน ๑ ชุด
กรณีมคี าํ สังไม่
3 รบั แจ้งให้ผรู้ บั แจ้งชีแ: จงเหตุผลการไม่รบั แจ้งเป็ นหนังสือให้ผแู้ จ้ง
ทราบภายใน ๕ วันทําการ
ข้อ ๓ การยื3น การแจ้ง การขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื3อ ขายซึ3งสัต ว์ท ดลอง
ตามประกาศนี: ให้ย3นื ณ สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ทัง: นี: ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป๑๔
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกญ
ั ญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
๑๔ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน้า ๗/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๓๗๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๗๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๗๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
เรื3อง กําหนดแบบแจ้งตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัย อํา นาจตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ และส่ง เสริม การดํ าเนิ น การ
ต่ อสัต ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้ง
สถานทีด3 ําเนินการ ตามมาตรา ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ จึงเห็นสมควร
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ๑๕ ป ระกาศฉบั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ การเปลีย3 นแปลงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการของสถานทีด3 าํ เนินการ
ให้แตกต่างไปจากทีไ3 ด้แจ้งไว้ ให้ย3นื แจ้งตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๑
ข้อ ๓ การดัดแปลงหรือต่อเติมสถานทีด3 ําเนินการ หรือก่อสร้างหรือสิง3 ปลูกสร้าง
เพื3อใช้เป็ นสถานทีด3 าํ เนินการขึน: ใหม่ ให้ย3นื แจ้งตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๒
ข้อ ๔ การเปลี3ยนแปลงหรือเพิ3มเติมชนิดของสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
ตามที3 ไ ด้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการกํ า กับ ดู แ ลหรือ ตามที3 ไ ด้ ไ ว้ ต ามมาตรา ๓๑
แห่ งพระราชบัญ ญัติสตั ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ย3ืนแจ้งตามแบบ
สพสว. วช. - ปป.๓
ข้อ ๕ การเปลีย3 นผูก้ าํ กับดูแลสถานทีด3 ําเนินการ หรือสัตวแพทย์ประจําสถานที3
ดําเนินการให้ย3นื แจ้งตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๔
ข้อ ๖ การเปลีย3 นชื3อสถานทีด3 าํ เนินการ ให้ย3นื แจ้งตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๕
ข้อ ๗ การย้ายสถานทีด3 าํ เนินการ ให้ย3นื แจ้งตามแบบ สพสว. วช. - ปป.๖

๑๕ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๔๙ ง/หน้า ๒๐/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓๗๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ ๘ การเลิกใช้อาคาร สิง3 ปลูกสร้าง หรือสถานทีใ3 ดเป็ นสถานทีด3 ําเนินการ
กรณีไม่ม สี ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ในสถานที3ดําเนินการแล้ว ให้ย3ืนแจ้งตามแบบ
สพสว. วช. - ปป.๗
ประกาศ ณ วันที3 ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

๓๗๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๗๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๗๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๗๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๘๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๙๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื3อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที3 ตามพระราชบัญญัตสิ ตั ว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัต ิส ตั ว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีใ3 ห้เป็ นไปตามแบบท้ายประกาศนี:
ข้อ ๒ ให้เลขาธิก ารคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ เป็ น ผู้อ อกบัต รประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที3
ข้อ ๓ รูปถ่ ายที3ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้ าที3 ให้ใช้รูปถ่ ายที3ถ่ายไม่เกิน
หกเดือนก่อนวันยื3นคําขอมีบตั รประจําตัว ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึง3 ตัว หน้าตรง
ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื3องแบบปกติขาว หรือเครื3องแบบปฏิบตั ริ าชการ
ข้อ ๔ บัตรพนักงานเจ้าหน้าทีใ3 ห้มอี ายุหา้ ปี นับตัง: แต่วนั ออกบัตร
ข้อ ๕๑๖ ประกาศนี:ให้ใช้บงั คับตัง: แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ทัง: นี: ตัง: แต่บดั นี:เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที3 ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑๖ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง/หน้า ๑๘/๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓๙๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๙๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง การจัดการกับซากของสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริม การดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ เ พื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขการจัดการกับ
ซากของสัตว์ไว้ ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ประกาศนี:เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เรื3อง การจัดการกับซากของสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้ อ ๒ ๑๗ ป ระกาศฉบั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“ซากของสัตว์” หมายความว่า
(ก) ร่างกายของสัตว์ทไ3ี ม่มชี วี ติ
(ข) เลือด น้™าเหลือง สารคัดหลัง3 อุจจาระ ปั สสาวะ อวัยวะ เนื:อเยื3อหรือส่วนหนึ3ง
ส่วนใดของสัตว์
(ค) สิง3 ปนเปื: อนจาก (ก) หรือ (ข)
“ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการ” หมายความว่า ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“คณะกรรมการกํ า กับ ดู แ ล” หมายความว่ า คณะกรรมการกํ า กับ ดู แ ลการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ประจําสถานทีด3 าํ เนินการ (คกส.)
“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สตั ว์ (Protocol) ที3ผู้ใช้สตั ว์นําเสนอ
เพื3อขออนุญาตใช้สตั ว์ในการวิจยั การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ หรือการเรียน
การสอน ต่อคณะกรรมการกํากับดูแล
“สารเคมีอ ัน ตราย” หมายความว่ า ของเสีย อัน ตรายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การบริหารจัดการของเสียอันตราย
๑๗ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๓ ง/หน้า ๑๕/๕ มกราคม ๒๕๖๑

๓๙๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด ๑
การดําเนินการทัวไป
3
ข้อ ๔ ผู้รบั ผิด ชอบสถานที3ดํา เนิ น การต้ อ งจัด ให้มีม าตรฐานวิธีก ารปฏิบ ัติ
(Standard Operating Procedures, SOPs) ในการจัดการกับซากของสัตว์
ข้อ ๕ การจัด เก็บ ซากของสัต ว์ ผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนิ น การต้องจัด ให้มี
สถานที3 ภาชนะ อุปกรณ์ และการจัดการดังนี:
(๑) สถานทีส3 าํ หรับเก็บซากของสัตว์ ต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี:
(๑.๑) เป็ นสถานทีม3 ดิ ชิดอยู่ในพืน: ทีแ3 ยกจากพืน: ทีอ3 3นื ๆ และสามารถป้ องกัน
สัตว์ทอ3ี าจเป็ นพาหะ อาทิ สุนขั แมว นก หนู แมลง เป็ นต้น
(๑.๒) สามารถควบคุมการเข้าออกของบุคคล
(๑.๓) มีพน:ื ทีเ3 พียงพอสําหรับการติดตัง: อุปกรณ์และการปฏิบตั งิ าน
(๑.๔) ในกรณี ท3ี มี ก ารใช้ เ ชื: อ โรค สารเคมี อ ัน ตราย วัส ดุ ก ั ม มั น ตรัง สี
หรือกากกัมมันตรังสี ต้องจัดให้มสี ถานทีจ3 ดั เก็บจําเพาะทีม3 คี วามเหมาะสมในการป้ องกัน
การแพร่กระจายสูส่ งิ3 แวดล้อม
(๒) ภาชนะและอุปกรณ์สาํ หรับเก็บซากของสัตว์ตามความเหมาะสมดังนี:
(๒.๑) ภาชนะบรรจุ ซ ากของสั ต ว์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การสาธารณสุข เกี3ยวกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื:อ พร้อมติดฉลากที3ระบุชนิด น้™าหนัก
วันทีบ3 รรจุ แหล่งทีม3 าของซากของสัตว์ ชื3อหัวหน้าโครงการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๒.๒) สิ3ง ปนเปื: อนที3 เ ป็ นของมี ค ม ต้ อ งบรรจุ ใ นภาชนะที3 ทํ า จากวัส ดุ
ทีแ3 ข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อน มีฝาปิ ดมิดชิดและป้ องกันการรัวซึ
3 ม
ของของเหลวภายในได้
(๒.๓) รถเข็นซากของสัตว์
(๒.๔) ตู้ เ ย็ น ตู้ แ ช่ แ ข็ ง หรื อ ห้ อ งเย็ น ที3 มี ข นาดเหมาะสมกั บ ขนาด
และปริมาณซากของสัตว์ และสามารถควบคุมอุณหภูมใิ ห้เหมาะสม
(๒.๕) อุ ป กรณ์ ช่ว ยผ่ อนแรงในการยกหรือขนย้าย กรณี ต้องดํ าเนิ น การ
กับซากของสัตว์ทม3ี ขี นาดใหญ่
(๓) มีระบบป้ องกันการแพร่กระจายและปนเปื: อนของเชือ: โรค สารเคมีอนั ตราย
วัสดุกมั มันตรังสี หรือกากกัมมันตรังสี สูม่ นุษย์ สัตว์ และสิง3 แวดล้อม
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ข้ อ ๖ การจัด การกับ ซากของสัต ว์ ท ั ง: ตั ว ขนาดใหญ่ กรณี ท3ี ไ ม่ ส ามารถ
เคลื3อนย้ายทัง: ตัวต้องมีมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ3ี หมาะสม
ข้อ ๗ การขนส่งหรือเคลื3อนย้ายซากของสัตว์ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร
และออกนอกหน่วยงาน ต้องดําเนินการดังนี:
(๑) บรรจุถุงซากของสัตว์ไว้ในภาชนะทีส3 ามารถป้ องกันการัวซึ
3 ม
(๒) ปิ ดหรือ คลุ ม ภาชนะบรรจุ ซ ากของสัต ว์ให้ มิด ชิด ในระหว่ า งการขนส่ ง
หรือเคลื3อนย้าย
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์ เพื3อการขนส่งหรือเคลื3อ นย้ายซากของสัตว์ให้เหมาะสม
ตามแต่กรณี
ข้อ ๘ ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีด3 ําเนินการต้องจัดให้มกี ารบันทึกข้อมูลการจัดการ
ซากของสัตว์ไว้เพื3อตรวจสอบ ได้แก่ ชนิดของซากของสัตว์ น้™ าหนักบรรจุ วันที3บรรจุ
แหล่งที3มาของซากของสัตว์ ชื3อหัวหน้าโครงการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ วันที3ทําลาย
วิธกี ารทําลาย และหน่วยงานทีท3 าํ ลายซากของสัตว์
ข้อ ๙ การทําลายซากของสัต ว์ด้วยวิธีก ารเผา การฝั ง การใช้ส ารเคมี หรือ
การนําส่งให้หน่ วยงานภายนอกดําเนินการทําลาย ต้องระบุไว้ในระเบียบหรือข้อกําหนด
การดําเนินงานของสถานที3ดําเนินการต่อสัตว์นัน: และต้องดําเนินการทําลายตามวิธกี าร
ตามทีก3 ฎหมายบัญญัตวิ ่าด้วยการนัน:
กรณี ท3ไี ม่ดําเนิ นการทําลายซากของสัตว์ต ามวรรคหนึ3งให้ผู้ขอใช้สตั ว์แสดง
รายละเอียด เหตุผลและความจําเป็ นไว้ในโครงการ
หมวด ๒
การดําเนินการกับซากของสัตว์ทต3ี ดิ เชือ:
ข้อ ๑๐ ให้ผรู้ บั ผิดชอบสถานทีด3 าํ เนินการจัดให้มกี ารคัด แยก บรรจุ เก็บ ขนย้าย
ซากของสัตว์ทต3ี ดิ เชือ: ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ: ปะปนกับวัสดุหรือมูลฝอยอื3น
ข้อ ๑๑ กรณีทม3ี กี ารใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เชือ: โรคที3สามารถ
ติดต่อจากสัตว์ส่คู นทีก3 ําหนดอยู่ในกลุ่มที3 ๓ และ ๔ ตามกฎหมายว่าด้วยเชือ: โรคและพิษ
จากสัตว์ ผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนินการต้องจัดให้มกี ารทําลายเชื:อที3ปนเปื: อนในซาก
ของสัต ว์ ณ สถานที3ดําเนิ นการ ก่อ นการขนย้ายหรือนํ าส่งให้ห น่ วยงานที3รบั ผิด ชอบ
การทําลายซากของสัตว์
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ข้อ ๑๒ กรณีทม3ี กี ารใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เชือ: โรคที3สามารถ
ติดต่อระหว่างสัตว์ดว้ ยกันเอง ให้ดาํ เนินการตามทีก3 าํ หนดในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
ข้อ ๑๓ วิธกี ารทําลายซากของสัตว์ทต3ี ดิ เชือ: ต้องปฏิบตั ติ ามทีก3 ฎหมายบัญญัติ
ว่าด้วยการนัน:
หมวด ๓
การดําเนินการกับซากของสัตว์ทป3ี นเปื: อนสารเคมีอนั ตราย
ข้อ ๑๔ ซากของสัต ว์ท3ีป นเปื: อ นสารเคมีอ ัน ตราย ถือ เป็ น ของเสีย อัน ตราย
ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดว่าด้วยของเสียอันตรายที3ออกโดยกรมควบคุม
มลพิษ
หมวด ๔
การดําเนินการกับซากของสัตว์ทป3ี นเปื: อนวัสดุกมั มันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสี
ข้อ ๑๕ ให้ผู้รบั ผิดชอบสถานที3ดําเนิ น การจัดให้มีการคัด แยก เก็บ รวบรวม
และจัด สถานที3เ ก็บ ซากของสัต ว์ ท3ี ป นเปื: อนวัส ดุ ก ัม มัน ตรัง สีห รือ กากกัม มัน ตรัง สี
ไว้ชวคราวเป็
ั3
นการเฉพาะ แยกออกจากสถานที3เก็บซากของสัตว์ วัสดุ หรือมูลฝอยอื3น
โดยปฏิบตั ติ าม “แนวปฏิบตั ใิ นการคัดแยกและเก็บรวบรวมกากกัมมันตรังสี” ของสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
การดําเนินการตามวรรคหนึ3งให้คํานึงถึงการป้ องกันการปนเปื: อนและการแผ่รงั สี
ให้ได้มากทีส3 ดุ
ประกาศ ณ วันที3 ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์พเิ ศษจอมจิน จันทรสกุล
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
เรื3อง การทําให้สตั ว์ตายอย่างสงบ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัตสิ ตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริม การดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์ เ พื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขการทําให้สตั ว์
ตายอย่างสงบไว้ ดังต่อไปนี:
ข้ อ ๑ ประกาศนี: เ รี ย กว่ า “ประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม
การดํ าเนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3อ งานทางวิท ยาศาสตร์ เรื3อ ง การทํ าให้ส ตั ว์ต ายอย่ างสงบ
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้ อ ๒ ๑๘ ประกาศฉบั บ นี: ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั :ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี:
“สัตว์” หมายความว่า สัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์
เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
“ผู้รบั ใบอนุ ญ าต” หมายความว่า ผู้รบั ใบอนุ ญ าตใช้สตั ว์ หรือผู้รบั ใบอนุ ญ าต
ผลิตสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี
“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สตั ว์ (Protocol) ที3ผู้ใช้สตั ว์นําเสนอ
เพื3อขออนุญาตใช้สตั ว์ในการวิจยั การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ หรือการเรียน
การสอน ต่อคณะกรรมการกํากับดูแล
“สัต วแพทย์” หมายความว่า สัต วแพทย์ซ3ึง ได้รบั ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ป ระกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชนั : หนึ3ง
“คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล” หมายความว่ า คณ ะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ประจําสถานทีด3 าํ เนินการ (คกส.)
“ผู้ เชี3ย วชาญ” หมายความว่ า ผู้เชี3ย วชาญการดํ า เนิ น การต่ อ สัต ว์เพื3 อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม
๑๘ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๓ ง/หน้า ๑๓/๕ มกราคม ๒๕๖๑
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ข้อ ๔ ในกรณีทม3ี คี วามจําเป็ นต้องทําให้สตั ว์ตายให้บุคคลดังต่อไปนี:เป็ นผูท้ ําให้
สัตว์ตายอย่างสงบ
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาตซึง3 เกีย3 วข้องกับโครงการ
(๒) สัตวแพทย์
(๓) บุคคลซึง3 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์
(๔) บุคคลซึง3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๕ การทําให้สตั ว์ตายอย่างสงบ ต้องยึดหลักการและวิธ ีการที3ทําให้สตั ว์
หมดสติและเสียชีวติ อย่างรวดเร็วโดยทีเ3 จ็บปวดหรือทุกข์ทรมานน้อยทีส3 ดุ และปลอดภัย
ต่อสิง3 มีชวี ติ อื3นและสิง3 แวดล้อม และต้องตรวจสอบการตายก่อนนําไปกําจัดซาก
ข้อ ๖ การทําให้สตั ว์ตายอย่างสงบตามข้อ ๕ ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการดําเนินการต่ อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์และกฎหมายที3เกี3ยวข้อง
โดยดําเนินการตามทีร3 ะบุไว้ในโครงการอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ บุคคลซึง3 เป็ นผูท้ ําให้สตั ว์ตายตามข้อ ๔ ต้องมีความรูแ้ ละความชํานาญ
ในวิธีก ารทํ าให้ส ตั ว์ต ายอย่ างสงบ โดยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกํากับ ดูแ ล
ให้เป็ นผูท้ ส3ี ามารถดําเนินการทําให้สตั ว์ตายอย่างสงบได้
ข้อ ๘ วิธีก ารทํ า ให้ ส ัต ว์ต ายอย่ า งสงบต้ อ งเป็ น ไปตามแนวทางปฏิบ ัติท3ีมี
เอกสารอ้างอิงและได้รบั การยอมรับให้ใช้ (acceptable) หรือยอมรับให้ใช้แบบมีเงื3อนไข
(acceptable with conditions) ในระดับ สากล ซึ3งมีข้อ มู ล การพิสูจ น์ ท างวิท ยาศาสตร์
และได้รวบรวมเอาไว้อย่างเป็ นระบบดังนี:
(๑) วิธกี ารตามแนวทางปฏิบตั ิ (guidelines) ของ อเมริกนั เวทเทอรินารี เมดดิคอล
แอสโซซิเอชัน3 (American Veterinary Medical Association, AVMA) หรือ
(๒) วิธกี ารตามทีร3 ะบุโดย ยูโรเปี ยน คอมมิชชัน3 (European Commission) หรือ
(๓) วิธกี ารตามข้อมูลทีม3 กี ารรวบรวมและมีการทบทวนวรรณกรรม (Literature
reviews) ในวารสารชัน: นําทางด้านการใช้สตั ว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์ เช่น อินสติตวิ ท์
ฟอร์ แลบอราทอรี แอนิมอลรีเสิรช์ เจอร์นัล (Institute for Laboratory Animal Research
Journal, ILAR Journal) แลบอราทอรี แอนิมอลส์ เจอร์นัล (Laboratory Animals Journal)
หรือ
(๔) วิธกี ารอื3นตามทีค3 ณะกรรมการประกาศกําหนด
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ข้อ ๙ ในกรณีท3ยี งั ไม่มวี ธิ กี ารทําให้สตั ว์ตายอย่างสงบตามข้อ ๘ แต่มวี ธิ กี าร
ทีย3 งั ไม่มขี อ้ มูลการเผยแพร่เป็ นการทัวไป
3 หรือเป็ นวิธกี ารทีย3 งั ไม่มกี ารใช้อย่างแพร่หลาย
ในระดับ สากล เมื3อปรากฏต่ อคณะกรรมการกํากับ ดูแล และคณะกรรมการกํากับ ดูแล
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นวิธกี ารทีเ3 หมาะสม ให้คณะกรรมการกํากับดูแล หรือผูเ้ ชีย3 วชาญ
รวบรวมข้อมูลวิธกี ารดังกล่าวเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้อํ า นวยการนํ า เรื3อ งการขอใช้วิธีก ารทํ า ให้ ส ัต ว์ต ายอย่ า งสงบ
ตามข้อ ๙ เสนอให้เลขาธิการแต่งตัง: คณะทํางานเพื3อพิจารณาและเสนอผลการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการ เพื3อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้วธิ กี ารดังกล่าวได้ หรือให้ใช้ได้
อย่างมีเงื3อนไข หรือห้ามมิให้ใช้วธิ กี ารดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที3 ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์พเิ ศษจอมจิน จันทรสกุล
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื3องานทางวิทยาศาสตร์
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พระราชบัญญัติ
การให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที3 ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ นปี ท3ี ๗๑ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ3 ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข:ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี:
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญั ติ น:ี เรีย กว่ า “พระราชบัญ ญั ติ ก ารให้ บ ริก ารด้ า น
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญ ญั ติ น:ี ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง: แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ :ี
“การให้บ ริก ารด้า นนิต ิว ิท ยาศาสตร์” หมายความว่า การให้บ ริก ารตรวจ
พิส ูจ น์ ใ ห้ท ราบความจริง โดยนํ าหลักวิท ยาศาสตร์สาขาต่ าง ๆ และการแพทย์ม าใช้
เพื3 อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น กระบวนการยุ ติธ รรมหรือ เพื3อ ประโยชน์ ใ นการพิ สูจ น์
ข้อเท็จจริงอย่างหนึ3งอย่างใด
“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลทีไ3 ด้มาจากการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิ รรม
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการกํ า กับ การให้ บ ริก ารด้ า น
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์
๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนที3 ๖๗ ก/หน้า ๔๕/๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ :ี
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ :ี
หมวด ๑
การให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
มาตรา ๕ ให้สถาบันมีหน้าทีใ3 นการให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
โดยให้รวมถึงงานดังต่อไปนี:ดว้ ย
(๑) ช่วยเหลือและสนับสนุ นการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีอาญาตามที3
เจ้าหน้าทีผ3 มู้ อี าํ นาจตามกฎหมายร้องขอ
(๒) ให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เพื3อการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน การอํานวย
ความยุตธิ รรม และการทะเบียนราษฎร ตามทีเ3 จ้าหน้าทีข3 องรัฐหรือผูท้ เ3ี กีย3 วข้องร้องขอ
(๓) ให้บ ริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์เพื3อประโยชน์ ในการคุ้มครองหรืออํานวย
ความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนตามที3หน่ วยงานที3เกี3ยวข้อง ผู้ปกครอง ผู้ใช้อํานาจ
ปกครองหรือผู้มสี ่วนได้เสียโดยตรงร้องขอ
(๔) ให้บริการด้า นนิติวิท ยาศาสตร์เ พื3อ พิสูจ น์ ข้อ เท็จ จริงอย่างหนึ3 ง อย่า งใด
ตามที3ผูม้ สี ่วนได้เสียร้องขอ ในกรณีทเ3ี ป็ นการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงในคดีอาญา ผูม้ สี ่วนได้เสีย
จะร้อ งขอให้ต รวจซํ:า ได้ต่ อเมื3อไม่ได้อ ยู่ในระหว่ างการตรวจพิสูจน์ ข องหน่ วยงานอื3น
ทีใ3 ห้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ และต้องเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการเพื3อประโยชน์
ในการอํานวยความยุตธิ รรม
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของภาคเอกชน
(๖) ร่ว มมือ กับ หน่ ว ยงานของรัฐ องค์ก ารระหว่ างประเทศ และภาคเอกชน
ในการพัฒนางานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
(๗) ร่วมมือกับหน่ วยงานอื3นของรัฐในการวิจยั และพัฒนาเพื3อกําหนดค่าพืน: ฐาน
ทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
การให้บ ริก ารด้า นนิต ิว ทิ ยาศาสตร์ใ นกรณีม กี ารร้อ งขอตาม (๑) (๒) (๓)
และ (๔) ที3เกี3ยวกับการสืบ สวนสอบสวนคดีอาญา ให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธกี าร
และเงื3อนไขที3คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
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มาตรา ๖ การปฏิบตั หิ น้าทีข3 องเจ้าหน้าทีข3 องสถาบันต้องเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานทีค3 ณะกรรมการกําหนด
ให้ ผู้ อํ า นวยการมีห น้ า ที3กํ า กับ ดู แ ลให้ เจ้า หน้ า ที3ข องสถาบัน ปฏิบ ัติ ห น้ า ที3
ให้เป็ นไปตามวรรคหนึ3ง
เจ้าหน้ าที3ของสถาบันที3ปฏิบตั ิหน้าที3ให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์อาจได้รบั
ค่ า ตอบแทนวิช าชีพ ตามระเบี ย บที3ค ณะกรรมการกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๗ ให้ส ถาบัน มีอํานาจเรีย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ยมในการให้บ ริการตาม
มาตรา ๕ จากผูท้ ร3ี อ้ งขอทีม3 ใิ ช่หน่วยงานของรัฐตามอัตราทีค3 ณะกรรมการกําหนด
สถาบัน อาจงดหรือ ลดค่ าธรรมเนี ย มในการให้บ ริก ารตามมาตรา ๕ ได้ต าม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค3 ณะกรรมการกําหนด
ค่ า ธรรมเนี ย มที3เรีย กเก็บ ได้ต ามวรรคหนึ3 ง ให้นํ า ส่ง คลัง เป็ น รายได้แ ผ่ น ดิน
แต่ให้สถาบันหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้ในอัตราทีก3 ระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๒
ข้อมูล
มาตรา ๘ ข้อมูลให้ถือเป็ นความลับ และสถาบันมีหน้าที3เก็บรักษาและทําลาย
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขทีค3 ณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๙ การเปิ ด เผยข้อ มูล ให้ก ระทํา ได้เ ฉพาะแก่ ผู้ร้อ งขอรับ บริก าร
ด้า นนิ ต ิว ิท ยาศาสตร์เ ท่ า นั น: ทัง: นี: ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื3อนไขที3
คณะกรรมการกําหนด เว้นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามคําสังศาลหรื
3
อเปิ ดเผยข้อมูล
ตามมติของคณะกรรมการเพื3อประโยชน์ในการอํานวยความยุตธิ รรม
หมวด ๓
คณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
มาตรา ๑๐ ให้ มีค ณะกรรมการกํ า กับ การให้ บ ริก ารด้า นนิ ติ วิท ยาศาสตร์
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุตธิ รรมเป็ นประธานกรรมการ ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายกแพทยสภา ผูบ้ ญ
ั ชาการสํานักงาน
พิ สู จ น์ ห ลัก ฐานตํ า รวจ และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซ3ึ ง รัฐ มนตรีแ ต่ ง ตั ง: จํ า นวนไม่ เกิ น ห้ า คน
เป็ นกรรมการ
ให้ ผู้ อํ า นวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร และให้ ผู้ อํ า นวยการแต่ ง ตัง:
เจ้าหน้าทีข3 องสถาบันจํานวนไม่เกินสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
การแต่งตัง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ3ง ให้รฐั มนตรีแต่ งตัง: จากผู้ท3ีมี
ความรูค้ วามเชีย3 วชาญหรือมีประสบการณ์เป็ นทีป3 ระจักษ์ดา้ นนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ด้านกฎหมาย
และด้านการสอบสวนที3เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้ อย
ด้านละหนึ3งคน
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี:
(ก) คุณสมบัติ
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต3ํากว่าสามสิบห้าปี
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็ นผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมือ ง กรรมการหรือ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ทีร3 บั ผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ3 นพรรคการเมือง
(๒) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เคยถู ก ปลดออกหรือ ไล่ อ อกจากราชการหรือ หน่ วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระทําผิดวินยั
(๕) เคยถูกพักใช้ใบอนุ ญาตหรือเพิกถอนใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพนัน:
(๖) เคยต้องคําพิพากษาถึงทีส3 ดุ ให้จาํ คุก ไม่ว่าจะได้รบั โทษจําคุกจริงหรือไม่
เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีไ3 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่งคราวละสีป3 ี
กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิซ3ึงพ้น จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่ งตัง: ใหม่ได้
แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระมิได้
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มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเมื3อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑
(๔) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่ อหน้ าที3 มีความประพฤติ
เสือ3 มเสีย หรือหย่อนความสามารถ
มาตรา ๑๔ ในกรณีท3มี กี ารแต่งตัง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒขิ น:ึ ใหม่ในระหว่างที3
ยัง ไม่ค รบวาระไม่ว่าจะเป็ นการแต่ งตัง: เพิ3มหรือแต่ งตัง: แทนตําแหน่ งที3ว่าง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง: อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ3 หลืออยู่ของกรรมการอื3น
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) กําหนดมาตรฐานการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของสถาบัน
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ในกรณีมกี ารร้องขอตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ทีเ3 กีย3 วกับการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา ทัง: นี: โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) กําหนดขอบเขตของผู้ท3เี กี3ยวข้องและผู้มสี ่วนได้เสียในการขอรับบริการ
ด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ตามมาตรา ๕ (๒) และ (๔) ทัง: นี: โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ของสถาบัน
และหลักเกณฑ์และวิธีการงดหรือลดค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
ของสถาบัน
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขในการเก็บรักษาและทําลายข้อมูล
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูล
(๗) กํ า หนดแนวทางในการส่ ง เสริม การให้ บ ริก ารด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
ภาคเอกชน รวมทัง: ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์กบั หน่ วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
(๘) ออกระเบี ย บกํ า หนดอัต ราค่ า ตอบแทนวิช าชีพ ในการให้ บ ริก ารด้ า น
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของเจ้าหน้าทีข3 องสถาบัน
มาตรา ๑๖ การประชุ ม และการลงมติข องคณะกรรมการให้เป็ น ไปตามที3
คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตัง: คณะอนุ กรรมการหรือคณะทํางาน
เพื3อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ3งอย่างใดตามทีค3 ณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมของคณะอนุ กรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ3ง ให้นําความ
ในมาตรา ๑๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๘ ในระหว่างทีค3 ณะกรรมการยังมิได้กําหนดมาตรฐานตามมาตรา ๖
การปฏิบตั ิหน้าที3ของเจ้าหน้าทีข3 องสถาบันให้เป็ นไปตามมาตรฐานที3ใช้บงั คับอยู่ในวัน
ก่อนวันที3พระราชบัญญัติน:ีใช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี: คือ โดยทีค3 วามเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสี ่วนสําคัญอย่างยิง3 ต่อกระบวนการยุตธิ รรมและการพิสจู น์
ข้อเท็จจริง เพื3ออํานวยความยุตธิ รรมให้เกิดขึน: สมควรจัดให้มบี ริการในด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ให้แก่ผูท้ 3เี กี3ยวข้องเป็ นการทัวไป
3 รวมตลอดทัง: ส่งเสริมและพัฒนางานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ให้ได้มาตรฐานสากล จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน:ี
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ประกาศคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
เรื3อง กําหนดขอบเขตของผูท้ เ3ี กีย3 วข้องและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในการขอรับบริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตามมาตรา ๕ (๒) และ (๔)
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื3อประโยชน์ ในการขอรับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของผู้ท3ีเกี3ยวข้องหรือ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียเพื3อการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน การอํานวยความยุตธิ รรม และการทะเบียน
ราษฎร รวมทัง: การขอรับบริการด้านการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงอย่างหนึ3งอย่างใด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการ
ด้า นนิต ิวทิ ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติของคณะกรรมการกํากับการให้บริการ
ด้ า นนิ ติ วิท ยาศาสตร์ ครัง: ที3 ๑/๒๕๕๙ เมื3 อ วัน ที3 ๒๒ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์จงึ กําหนดขอบเขตของผูท้ เ3ี กีย3 วข้อง
และผูม้ สี ว่ นได้เสียในการขอรับบริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตามมาตรา ๕ (๒) และ (๔) ไว้
ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ผูท้ เ3ี กีย3 วข้องซึง3 จะขอรับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตามมาตรา ๕
(๒) ได้แ ก่ ผู้ไ ด้รบั ความเสีย หายเนื3 อ งจากการถู ก ละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชนและประสงค์
จะได้รบั ความคุม้ ครอง หรือผูซ้ ง3ึ ได้รบั ผลกระทบจากกระบวนการยุตธิ รรมหรือเพื3ออํานวย
ความยุตธิ รรม หรือผูซ้ ง3ึ จะต้องดําเนินการเพื3อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร
ในกรณี ผู้ ท3ี เกี3 ย วข้อ งตามวรรคหนึ3 ง ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ให้ ท ายาท
โดยธรรม ทายาทโดยพินัยกรรม หรือผู้ปกครอง ผู้อนุ บาล ผู้พิทกั ษ์ของผู้นัน: มีอาํ นาจ
ดําเนินการแทน แล้วแต่ กรณี
ข้อ ๒ ผูม้ สี ว่ นได้เสียซึง3 จะขอรับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตามมาตรา ๕
(๔) หมายถึง คู่กรณี คู่สมรสที3ชอบด้วยกฎหมายของคู่กรณี บุพการีหรือผู้สบื สันดาน
ไม่ว่าชัน: ใด ๆ ของคู่กรณี ผู้ซ3งึ มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริงในเรื3องที3
ขอรับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์นนั :
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ข้อ ๓ ในการขอรับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒
ผู ้ที 3เกี3ย วข้อ งหรือ ผู้มีส่ว นได้เสีย อาจมอบอํา นาจเป็ น หนั งสือ ให้บุ ค คลอื3น ดํ าเนิ น การ
เพื3อขอรับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แทนได้
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์รกั ษาการ
ตามประกาศนี: และให้มอี าํ นาจวินิจฉัยชีข: าดปั ญหาเกีย3 วกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนี:
ข้อ ๕๒ ประกาศนี:ให้ใช้บงั คับตัง: แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ชาญเชาวน์ ไชยานุกจิ
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ประธานกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์

๒ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง/หน้า ๔๓/๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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ประกาศคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
เรื3อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขในการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ในกรณีมกี ารร้องขอตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ทีเ3 กีย3 วกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื3อให้การบริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ (๒) แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติ ก ารให้ บ ริก ารด้ า นนิ ติ วิท ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ มติ
ของคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ ครัง: ที3 ๑/๒๕๕๙ เมื3อวันที3
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
จึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณี
มีการร้องขอตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ทีเ3 กีย3 วกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไว้
ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ผูซ้ ง3ึ ประสงค์จะขอรับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ให้ย3นื คําร้องขอ
ต่อเจ้าหน้าที3ผู้รบั คําร้องขอ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคําร้องขอที3เกี3ยวข้อง
และแสดงข้อเท็จจริงในเบือ: งต้น
แบบคํา ร้อ งขอและเอกสารหลัก ฐานประกอบคํา ร้อ งขอ ให้เ ป็ น ไปตามที3
สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์กาํ หนด
ข้อ ๒ ให้สถาบัน นิต ิวทิ ยาศาสตร์ตรวจสอบคําร้องขอและเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๑ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําร้องขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือ
หลักฐานใดให้แจ้งให้ผูย้ 3นื คําร้องขอทราบทันที ถ้าเป็ นกรณีทส3ี ามารถแก้ไขหรือเพิม3 เติม
ได้ในขณะนัน: ให้แจ้งให้ผู้ย3ืนคําร้องขอดําเนิน การแก้ไขหรือยื3น เอกสารหรือ หลัก ฐาน
เพิม3 เติมให้ครบถ้วน
ถ้าหากเป็ นกรณีทไ3ี ม่อาจดําเนินการได้ในขณะนัน: ให้บนั ทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานทีจ3 ะต้องยื3นเพิม3 เติมพร้อมทัง: กําหนดเวลาทีผ3 ู้ย3นื คําร้องขอ
จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื3นเพิ3มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที3ของ
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สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทม3ี หี น้าทีใ3 นการรับคําร้องขอให้ตรวจพิสจู น์ลงนามไว้ในบันทึกนัน:
พร้อมมอบสําเนาบันทึกให้ผยู้ 3นื คําร้องขอไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณีทค3ี ําร้องขอถูกต้องและได้แนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามทีร3 ะบุ
ไว้ตามข้อ ๑ หรือได้แก้ไขเพิม3 เติมครบถ้วนแล้วตามที3เจ้าหน้าทีไ3 ด้แจ้งให้แก้ไข สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์จะพิจารณาคําร้องขอให้ตรวจให้เสร็จสิ:นภายในกําหนดเวลาสามวัน
นับแต่วนั ทีไ3 ด้รบั คําร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ ๓ ในกรณี ก ารยื3น ขอรับ การให้บ ริก ารด้า นนิ ติวิท ยาศาสตร์เป็ น ไปโดย
ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี:และการร้องขอเป็ นไปตามมาตรา ๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
แล้ ว แต่ ก รณี ให้ ส ถาบั น นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ แ จ้ ง ให้ ผู้ ย3ื น คํ า ร้ อ งขอทราบเพื3 อ เข้ า รับ
การให้ บ ริก ารด้ า นนิ ติ วิท ยาศาสตร์ต ามกระบวนการและมาตรฐานการให้ บ ริก าร
ในแต่ ละกรณี ต่อไป เว้น แต่ เป็ นกรณี การร้องขอให้ตรวจซํ:าจะต้องผ่านความเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
บรรดาค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตามทีร3 อ้ งขอ
ให้ผยู้ 3นื คําร้องขอเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามอัตราทีส3 ถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์กาํ หนด
ข้อ ๔ ในกรณีทเ3ี ป็ นการร้องขอให้มกี ารตรวจซํ:าเพื3อเป็ นการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริง
ในคดีอาญาต้องเข้าเงื3อนไข ดังต่อไปนี:
(๑) ต้ อ งไม่ อ ยู่ ร ะหว่ างการตรวจพิ สู จ น์ ข องหน่ วยงานอื3 น ที3 ให้ บ ริ ก ารด้ า น
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์
(๒) ต้ อ งผ่ านการเห็ น ชอบจากคณ ะกรรมการกํ า กั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ให้สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์แจ้งผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการกํากับการ
ให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ให้ผู้ย3นื คําร้องขอทราบโดยทันทีซ3งึ ต้องไม่ช้ากว่าสามวัน
หลังจากทีค3 ณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์พจิ ารณาแล้วเสร็จ
ข้อ ๕ สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ต้องดําเนินการให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
แก่ผยู้ 3นื คําร้องขออย่างรวดเร็วและเป็ นไปตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ในกรณีทก3ี ารดําเนินการต้องเกีย3 วข้องกับหน่ วยงานอื3นให้สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์แจ้งให้
ผูย้ 3นื คําร้องขอทราบด้วย
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ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์รกั ษาการ
ตามประกาศนี: และให้มอี าํ นาจวินิจฉัยชีข: าดปั ญหาเกีย3 วกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนี:
ข้อ ๗๓ ประกาศนี:ให้ใช้บงั คับตัง: แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที3 ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ชาญเชาวน์ ไชยานุกจิ
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ประธานกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์

๓ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง/หน้า ๔๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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ข้อบังคับคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขในการเก็บรักษาและทําลายข้อมูล
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที3 ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ บ ริก ารด้ า นนิ ติ วิท ยาศาสตร์ ไ ด้ กํ า หนดให้
คณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์มอี ํานาจออกหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื3อ นไขในการเก็บ รัก ษาและการทํ า ลายข้อ มู ล ที3 ไ ด้ ม าจากการให้ บ ริก ารด้ า น
นิ ติวิท ยาศาสตร์ เพื3อให้ก ารบริห ารจัดการข้อ มูลดังกล่าวเป็ น ไปด้วยความเรีย บร้อ ย
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
การให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการกํากับ
การให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ในการประชุมครัง: ที3 ๓/๒๕๖๐ เมื3อวันที3 ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๐ คณะกรรมการกํา กับ การให้บ ริก ารด้านนิ ติวิท ยาศาสตร์ จึงออกข้อ บัง คับ ไว้
ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี: เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้าน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื3อนไขการเก็บรักษาและการทําลายข้อมูล
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒๔ ข้อบังคบนี:ให้ใช้บงั คับตัง: แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี:
“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลที3ได้มาจากการให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
โดยเริม3 ตัง: แต่การรับคําร้องขอรับบริการจากผูร้ อ้ งขอให้ตรวจพิสจู น์ ไปจนถึงกระบวนการ
ออกรายงานผลการตรวจพิสจู น์ แต่ไม่รวมวัตถุพยานในการส่งตรวจ
ข้อ ๔ ให้ผอู้ าํ นวยการรักษาการตามข้อบังคับนี:
ข้อ ๕ การปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ นี: ใ ห้ ดํ า เนิ น การทุ ก ขัน: ตอนเป็ นความลับ
และข้อมูลถือเป็ นความลับซึง3 ผูเ้ กีย3 วข้องต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ3 กีย3 วข้อง
๔ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง/หน้า ๒๕/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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หมวด ๑
การเก็บรักษาข้อมูล
ข้อ ๖ เมื3อสถาบันได้รบั คําร้องขอให้ตรวจพิสจู น์ ให้บนั ทึกรายละเอียดเกีย3 วกับ
ข้อเท็จจริง พร้อมพยานหลักฐานทีข3 อให้ตรวจ และจัดส่งสิง3 ส่งตรวจดังกล่าวให้กบั สํานัก
หรือกองหรือกลุ่มงานที3เกีย3 วข้องเพื3อดําเนินการตรวจพิสจู น์ตามทีไ3 ด้รอ้ งขอ และให้การ
เก็บ รัก ษาข้อ มู ล ซึ3ง อยู่ ร ะหว่ า งการรับ คํ า ร้อ งการบัน ทึก ส่ ง มอบและการปฏิบ ัติก าร
ตรวจพิสูจน์อยู่ในความรับผิดชอบของผูอ้ ํานวยการสํานักหรือกองหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
นัน:
ข้อ ๗ การเก็บ รักษาข้อมูลตามข้อ ๖ ที3อยู่ระหว่างปฏิบตั ิงานการให้บริการ
ตรวจพิสูจ น์ ให้เจ้าหน้ า ที3ส ถาบัน ที3ได้รบั มอบหมายจากผู้อํา นวยการสํา นัก หรือ กอง
หรือ หัวหน้ ากลุ่ ม งานให้ป ฏิบ ัติห น้ าที3เป็ น ผู้รบั ผิด ชอบในการเก็บ รักษาข้อมูล โดยให้
อยู่ในการกํากับดูแลของหัวหน้ากลุ่มงานหรือผูอ้ าํ นวยการกองหรือสํานัก แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ เมื3อมีการปฏิบตั ิงานตามข้อ ๗ เสร็จแล้ว ให้ออกรายงานผลการตรวจ
พิสจู น์ ๒ ฉบับ สําหรับผูร้ อ้ งขอรับบริการและสําหรับสถาบันจัดเก็บ ทัง: นี: ให้ผูอ้ ํานวยการ
กองหรือสํานักหรือหัวหน้ ากลุ่มงาน แล้วแต่ กรณี เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการนํ าส่งข้อมูล
ให้ศูน ย์ข้อ มูล กลางโดยพลัน เพื3อ ดํ าเนิ น การจัด เก็บ และบัน ทึก ลงในระบบฐานข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์
ให้ผูอ้ ํานวยการจัดตัง: ศูนย์ขอ้ มูลกลางการให้บริการนิติวทิ ยาศาสตร์ในสถาบัน
ทําหน้าที3บริหารจัดการดูแลและเก็บรักษาข้อมูลตามวรรคหนึ3งหรือหน้ าที3อ3นื ใดตามที3
เห็นสมควร และแต่ งตัง: เจ้าหน้ าที3สถาบันเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการเก็บรักษาและปฏิบตั ิ
หน้าทีต3 ามทีผ3 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
ข้อ ๙ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลทีเ3 ป็ นเอกสาร ให้เก็บไว้เป็ นระยะเวลา
๒๐ ปี นับแต่วนั ทีไ3 ด้ออกรายงานในการตรวจพิสจู น์ให้กบั ผูร้ อ้ งขอให้ตรวจพิสจู น์
ข้อ ๑๐ การเก็บรักษาข้อมูลทีไ3 ด้นํามาบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้เก็บ
รักษาไว้ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล
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หมวด ๒
การทําลายข้อมูล
ข้อ ๑๑ หลังจากสิน: ปี ปฏิทนิ ให้ศูนย์ขอ้ มูลกลางผู้รบั ผิดชอบในการเก็บรักษา
ข้อมูลตามข้อ ๘ สํารวจข้อมูลทีเ3 ป็ นเอกสารครบกําหนดอายุการเก็บรักษาภายในกําหนด
๖๐ วัน แล้วจัดทําบัญชีขอ้ มูลขอทําลาย และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาทําลาย
ข้อมูลตามข้อ ๑๒ ทราบ
ข้ อ ๑๒ ให้ ผู้ อํ า นวยการแต่ ง ตั ง: คณะกรรมการพิ จ ารณาทํ า ลายข้ อ มู ล
ประกอบด้ ว ยผู้อํ า นวยการสํา นั ก มาตรฐานนิ ติ วิท ยาศาสตร์เป็ นประธานกรรมการ
และผู้อํานวยการกองอื3น อีก ๒ คน เป็ นกรรมการ โดยมีเลขานุ การกรมเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ และแต่งตัง: เจ้าหน้าทีใ3 นสํานักงานเลขานุการกรมเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ3 ด้ให้กรรมการที3มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ3งทําหน้าทีป3 ระธานกรรมการ
มติของคณะกรรมการพิจารณาทําลายข้อมูลให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการ
ผูใ้ ดไม่เห็นด้วยให้ทาํ บันทึกความเห็นแย้งไว้
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการพิจารณาทําลายข้อมูลตามข้อ ๑๒ มีหน้าทีด3 งั นี:
(๑) พิจารณาเอกสารทีจ3 ะขอทําลายตามบัญชีขอ้ มูลขอทําลายตามข้อ ๑๑
(๒) เสนอรายงานการพิจารณาตาม (๑) ต่อผูอ้ าํ นวยการเพื3อพิจารณาสังการ
3
(๓) ควบคุมการทําลายเอกสารทีไ3 ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาํ ลายแล้ว
ข้ อ ๑๔ ให้ ผู้ อํ า นวยการเป็ นผู้ อ นุ ม ั ติ ข้ อ มู ล ที3 ข อทํ า ลาย เว้ น แต่ ก รณี ที3
ผู้อํานวยการมีความเห็นว่าข้อมูลใดยังไม่ควรทําลายหรือควรขยายระยะเวลาการเก็บ
รักษาไว้ ให้ผู้อํานวยการอนุ มตั ิให้ขยายระยะเวลาตามที3เห็นสมควร และให้รายงานผล
การขยายระยะเวลาพร้อมผลการทําลายข้อมูลให้คณะกรรมการทราบต่อไป
การทําลายข้อมูลทีไ3 ด้รบั อนุมตั แิ ล้วให้ผูอ้ าํ นวยการแต่งตัง: คณะกรรมการทําลาย
ข้อมูลเพื3อดําเนินการทําลายโดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งตัง: ข้าราชการ
ระดับไม่ต3ํากว่าชํานาญการพิเศษเป็ นประธานคณะกรรมการทําลาย
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ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการทําลายข้อมูลดําเนิ นการทําลายข้อมู ลด้วยวิธีก าร
อย่างใดอย่างหนึ3ง ดังต่อไปนี:
(๑) ฉีก หรือย่อยโดยใช้เครื3องย่อยเอกสารจนไม่สามารถอ่านหรือจดทําข้อความ
ในเอกสารได้
(๒) แปรสภาพเอกสารด้วยวิธอี 3นื
วิธกี ารทําลายเอกสารจะต้องให้เอกสารทีท3 าํ ลายนัน: ไม่สามารถประกอบเพื3ออ่าน
เป็ นเรื3องได้
ข้อ ๑๖ เมื3อคณะกรรมการทําลายข้อมูลจนแล้วเสร็จ ให้รายงานให้ผอู้ าํ นวยการ
ทราบภายในกําหนด ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ3 ด้ทาํ ลายเสร็จ
ข้อ ๑๗ บรรดาข้อมูล ทีม3 อี ยู่ก่อนวันทีข3 อ้ บังคับนี:ประกาศใช้ ให้ดาํ เนินการเก็บ
รักษาตามข้อบังคับนี: โดยเริม3 นับระยะเวลาในการเก็บรักษานับแต่วนั ทีไ3 ด้ออกรายงาน
ประกาศ ณ วันที3 ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พันตํารวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ปฏิบตั หิ น้าที3
ประธานกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
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คําสังหั
3 วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที3 ๖๒/๒๕๕๙
เรื3อง การปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
โดยที3 ร ัฐ บาลได้ มี น โยบายและให้ ค วามสํ า คัญ ในการปรับ ปรุ ง โครงสร้า ง
ของหน่ วยงานภาครัฐเพื3อการพัฒ นาประเทศทัง: ในระยะสัน: ระยะกลาง และระยะยาว
ซึ3 ง กลไกในการพั ฒ นาประเทศได้ มุ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบวิจ ัย และนวัต กรรม
การพัฒ นาด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิล ปวิท ยาแขนงต่ า ง ๆ ให้เกิด ความรู้
และการพั ฒ นาเพื3 อ เสริม สร้ า งความเข้ ม แข็ง ให้ แ ก่ เ ศรษฐกิ จ สัง คม และเพิ3 ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวติ ของประชาชน เพื3อสนับสนุ น
ให้การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็ นต้องบูรณาการการวิจ ยั
และนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื3อลด
ความซํ:าซ้อน และสามารถผลักดันให้มกี ารนํ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม
ในการนี: สมควรกํา หนดให้มีส ภานโยบายวิจ ัย และนวัต กรรมแห่ งชาติเพื3อ ทํ าหน้ า ที3
ในการกําหนดทิศทางนโยบาย ยุท ธศาสตร์ รวมทัง: ปรับ ปรุงระบบวิจยั และนวัต กรรม
ของประเทศ ตลอดจนกํ า กับ และติด ตามการบริห ารจัด การ การจัด สรรงบประมาณ
และประเมินผลการดําเนินการให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็ นประโยชน์
ต่อการแก้ไขปั ญหาการวิจยั ของประเทศและปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับ ชัวคราว)
3
พุ ทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความ
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาํ สัง3 ดังต่อไปนี:
ข้อ ๑ ให้มสี ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
(๒) รองนายกรัฐมนตรีทน3ี ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็ นรองประธานคนทีห3 นึ3ง
(๓) รองนายกรัฐมนตรีทน3ี ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็ นรองประธานคนทีส3 อง
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย3 วและกีฬา
(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
3
ษย์
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(๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(๑๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื3อเศรษฐกิจและสังคม
(๑๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง3 แวดล้อม
(๑๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(๑๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(๑๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(๑๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
(๑๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(๑๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(๑๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(๒๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(๒๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(๒๓) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
(๒๔) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒๕) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒๖) ประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒๗) ประธานทีป3 ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(๒๘) ประธานทีป3 ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒๙) ประธานทีป3 ระชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(๓๐) ประธานมูลนิธบิ ณ
ั ฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(๓๑) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(๓๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๓๓) ประธานสถาบันวิจยั เพื3อการพัฒนาประเทศไทย
(๓๔) เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(๓๕) เลขาธิก ารสํานัก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
(๓๖) ผูท้ รงคุณวุฒทิ น3ี ายกรัฐมนตรีแต่งตัง: จํานวนไม่เกินแปดคน
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ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็ นเลขานุ การร่วม และให้แต่งตัง:
เจ้าหน้าทีจ3 าํ นวนไม่เกินสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ในกรณี ท3ีรฐั มนตรีต ามวรรคหนึ3 งผู้ใดไม่ สามารถเข้าร่วมประชุม ในครัง: ใดได้
รัฐมนตรีผนู้ นั : อาจมอบหมายข้าราชการในกระทรวงของตนคนหนึ3งเข้าร่วมประชุมแทน
สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติตอ้ งมีการประชุมอย่างน้อยปี ละสีค3 รัง:
ข้อ ๒ ให้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอี าํ นาจหน้าที3 ดังต่อไปนี:
(๑) กําหนดทิศ ทางและนโยบายการดําเนิน งานของหน่ วยงานในระบบวิจ ัย
และนวัตกรรมของประเทศให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
(๒) กําหนดแผนที3นําทาง (Roadmap) เกีย3 วกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบ
วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ทัง: ในระยะสัน: ระยะกลาง และระยะยาว และยุทธศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมรายสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
(๓) กํากับ เร่งรัด และติด ตามให้มีก ารปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ
อํานาจหน้าทีข3 องหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมให้มคี วามเชื3อมโยงและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
ให้มกี ารจัดตัง: หน่วยงานเพื3อรองรับความต้องการในด้านการวิจยั และนวัตกรรม
(๔) กํากับ เร่งรัด และติดตามให้มกี ารปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจยั และนวัตกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ เพื3อให้สามารถนํ าผลงานวิจยั
และนวัตกรรมที3มอี ยู่เดิม และที3เกิดขึน: ใหม่ไปใช้ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม
และเชิงนโยบาย ให้เป็ นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สงู สุด
(๕) กํากับ เร่งรัด และติดตามให้มกี ารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และนวัต กรรมของประเทศ รวมถึง การพัฒ นาทัก ษะ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กบั บุคลากรด้านแรงงานในระดับต่าง ๆ
(๖) กําหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทีม3 ุ่งผลสัมฤทธิ P
ในลักษณะเป็ นก้อน (Block Grant) ตามโปรแกรมวิจยั และนวัตกรรม (Program-based)
ให้สอดคล้องกับระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศาสตร์วจิ ยั และนวัตกรรม
รายสาขา รวมทัง: กําหนดระบบการติดตามและประเมินผลทีม3 คี วามต่อเนื3อง
(๗) เสนอแนะต่ อ คณะรัฐมนตรีเพื3อ ให้มีก ารกํา หนดมาตรการและแรงจูงใจ
ทางภาษีแ ละสิท ธิป ระโยชน์ สําหรับ การระดมทุ น การพัฒ นากองทุ น การจัด สรรเงิน
จากกองทุน และเงินทุนของหน่ วยงานภาครัฐ รวมทัง: ความร่วมมือกับเอกชน ประชาสังคม
และต่างประเทศ เพื3อส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมให้เกิดผลเป็ นรูปธรรม
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(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื3อให้มกี ารเร่งรัด และติดตามให้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีเ3 กีย3 วข้อง รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาต
การกําหนดและรับรองมาตรฐานและการจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
เพื3อรองรับการขับเคลื3อนและปฏิรูประบบวิจยั และนวัตกรรม รวมทัง: อํานวยความสะดวก
ในการนําผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื3อเพิม3 ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(๙) แต่งตัง: คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางานเพื3อช่วยเหลือ
การปฏิบตั งิ านได้ตามความจําเป็ น
(๑๐) เชิญเจ้าหน้าที3 บุคคล หรือผูม้ สี ่วนเกีย3 วข้องมาชีแ: จงให้ขอ้ มูลและข้อแนะนํา
เพื3อประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าทีไ3 ด้ตามความจําเป็ น
(๑๑) รายงานผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะต่ อคณะรัฐมนตรีเพื3อทราบ
หรือเพื3อพิจารณาให้ความเห็นหรืออนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓ ให้สํานั กงานคณะกรรมการวิจ ัยแห่ งชาติ และสํานั กงานคณะกรรมการ
นโยบายวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมแห่ งชาติ รับ ผิด ชอบงานธุ รการและ
สนับสนุ นการทํางานของสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานทีแ3 ต่งตัง: ขึน: ตามคําสังนี
3 :
การเบิกจ่ายเบี:ยประชุ ม ให้เป็ น ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี:ยประชุ ม
กรรมการ ส่วนค่าใช้จ่ายที3เกี3ยวข้องกับการบริหารจัดการอื3น ๆ ทีจ3 ําเป็ น ให้เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ทัง: นี: ตามหลักเกณฑ์ทส3ี ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติกาํ หนด
ข้อ ๔ เพื3 อ ประโยชน์ ใ นการบู ร ณาการและลดความซํ: า ซ้ อ นในการวิจ ัย
และนวัตกรรมของประเทศให้ยุบเลิกสภาและคณะกรรมการดังต่อไปนี: และให้โอนอํานาจ
หน้าทีไ3 ปเป็ นของสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติตามคําสังนี
3 :
(๑) สภาวิจยั แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสาขาวิชาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจยั แห่งชาติ
(๒) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
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(๓) คณะกรรมการพั ฒ นาระบบนวัต กรรมของประเทศ ตามคํ า สัง3 สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที3 ๓๖/๒๕๕๘ เรื3อง แต่ งตัง: คณะกรรมการพัฒ นาระบบนวัต กรรมของ
ประเทศ ลงวันที3 ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๕ การโอนอํ า นาจหน้ า ที3ต ามข้อ ๔ (๒) ไม่ ร วมถึ ง อํ า นาจหน้ า ที3 ข อง
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามความใน
มาตรา ๑๒ (๖) (๗) (๘) และ (๙) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้โอนไปเป็ น
ของคณะกรรมการบริห ารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อ ๖ เพื3อให้เกิดความต่อเนื3องและคล่องตัวในการดําเนินการของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ให้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอี ํานาจแต่งตัง:
คณะกรรมการบริห ารสํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติเพื3อ ทําหน้ าที3กํากับ การ
ปฏิบตั งิ านของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้ตามความเหมาะสม โดยในระหว่างนี:
มิให้นํ าความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติส ภาวิจ ัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึง3 แก้ไขเพิม3 เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที3 ๓๑๕ ลงวันที3
๑๓ ธัน วาคม พุ ท ธศักราช ๒๕๑๕ และพระราชบัญ ญัติสภาวิจ ยั แห่ งชาติ (ฉบับที3 ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๗ มาใช้บงั คับ
ข้อ ๗ ให้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอี ํานาจมอบหมาย สังการ
3
หรือกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนิน การในเรื3องใดเพื3อให้สํานักงานคณะกรรมการวิจ ยั
แห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที3ท3กี ําหนดไว้ในกฎหมายทีเ3 กี3ยวข้องได้ตามความ
จําเป็ นและเหมาะสม
ข้อ ๘ ในกรณี เห็น สมควรนายกรัฐมนตรีห รือ หน่ ว ยงานของรัฐที3เกี3ย วข้อ ง
อาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลีย3 นแปลงคําสังนี
3 :ได้
ข้อ ๙ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง3
หรือ มติค ณะรัฐ มนตรีใด ที3อ้า งถึง สภาวิจ ัย แห่ ง ชาติ หรือ คณะกรรมการบริห ารตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาวิจยั แห่งชาติ หรือคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
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และนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรม
แห่งชาติ ให้ถอื ว่าอ้างถึงสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ ตามคําสังนี
3 :
ข้อ ๑๐๑ คําสังนี
3 :ให้ใช้บงั คับตัง: แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
สัง3 ณ วันที3 ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง/หน้า ๘/๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

๔๒๑

