
 (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วย 
มาตรฐานและใบอนุญาต 

การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ..... 

 
หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๓๑ ก หน้าที่ ๔ ถึงหน้าที่ ๒๕ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๕๑ 
และในบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๖๖ ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง
กรรมการก่อตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการก่อตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศา สตร์และเทคโนโลยี  โดยให้สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าหน้าที่ในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คณะกรรมการ
ก่อต้ังฯ ดังกล่าวได้เห็นชอบให้จัดท าโครงการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ก าหนดกลุ่มวิชาชีพวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดท ามาตรฐานสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมขึ้น  เนื่องจากสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ได้ถูก
ก าหนดให้เป็นหน่ึงในสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามมาตรา ๓ วรรค ๒ คณะกรรมการ
ก่อต้ังจึงต้องจัดท าร่างมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษขึ้นมาในเบื้องต้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ช) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  พ.ศ. .............”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่..................วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ “สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งสิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต ทั้งสิ่ง

ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ท้ังสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและสิ่งท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้
มีความสัมพันธ์กัน เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

“การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ” หมายความว่า การใช้หลักวิชาการในการ
ท านายหรือคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของการด าเนินโครงการพัฒนาที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม
ท้ังทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะเสนอแนะมาตรการในการลดและ
ป้องกันผลกระทบในทางลบให้เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด 



 

 

๒ 

“การควบคุมมลพิษ ” หมายความว่า  การวิเคราะห์ตรวจสอบ การออกแบบ การเดินระบบ การ

บ ารุงรักษาระบบ การจัดการ การอ านวยการ และการให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ ในด้านต่างๆ ได้แก่

การควบคุม มลพิษทางน้ า การควบคุม มลพิษทางอากาศ การควบคุม มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน  การ

ควบคุมของเสียอันตราย   และการควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

            “วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” “ใบอนุญาต” “ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม” มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓  

“สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  หมายความว่า สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ความหมายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑   

“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๔๘ 
             “คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ” หมายความว่า อนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ 
             ข้อ ๔ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาข้อบังคับนี้  

 
หมวดท่ี ๒ 

เกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 

 
              ข้อ ๕ ลักษณะของงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษมี ๒ สาขาย่อย ดังนี ้

(๑) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ 

                               (๑.๑) ประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๔ ด้านได้แก่ด้านทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า

คุณภาพชีวิต ก าหนดให้การประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์

ครอบคลุมประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรด้านกายภาพ และทรัพยากรด้านชีวภาพ 

ทุกเร่ือง และครอบคลุมประเด็นคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิตเฉพาะด้าน

วิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เท่านั้น   



 

 

๓ 

                                  (๑.๒) กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ครอบคลุมกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก

ขั้นตอน ดังน้ี 

 การกลั่นกรองโครงการ 
 การก าหนดขอบเขต 
 การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การ

จ าแนกชนิดของผลกระทบ การท านายขนาดของผลกระทบ การประเมินผลกระทบ และการเสนอมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินผลการด าเนินงาน 

                  (๑.๓) ประเภทและขนาดของโครงการ  การประกอบวิชาชีพ ควบคุมสาขา การวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมโครงการทุกประเภทและขนาดที่ต้องท าการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  

๒๕๓๕ 

               (๒) สาขาการควบคุมมลพิษ 

                (๒.๑) การจ าแนกสาขาการควบคุมมลพิษ ก าหนดให้การประกอบวิชาชีพควบคุมสาขา

การควบคุมมลพิษแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน การควบคุมมลพิษทางน้ า ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

ด้านการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ด้านการควบคุมของเสียอันตราย และด้านการควบคุมมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

                     (๒.๒)  ประเภทของงานในสาขาการควบคุมมลพิษ การประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาการ

ควบคุมมลพิษในแต่ละด้านครอบคลุมงาน การวิเคราะห์ตรวจสอบ การออกแบบ การเดินระบบ การบ ารุงรักษา

ระบบ การจัดการ การอ านวยการ และการให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้  

 การป้องกันมลพิษและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดมลพิษ  
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์มลพิษ  
 การเก็บและรวบรวมมลพิษ  
 การบ าบัดและก าจัดมลพิษ  

                     (๒.๓)   ประเภทและขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษ การประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาการควบคุม
มลพิษครอบคลุมโครงการทุกประเภทและขนาดตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ



 

 

๔ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สภา 

   วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดไว้ 
                                       

หมวดท่ี ๓ 
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ และการปฏิบัติวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 

 
  ข้อ  ๖ คุณลักษณะท่ีผู้จะประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษมีดังนี้ 
(๑)  เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๒)  มีสัญชาติไทย  
(๓) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(๔) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบสูงต่อสังคม และปฏิบัติการใดๆ ที่ขัดต่อข้อบังคับ 

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             (๕) ประเภทและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม  สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษมีดังนี ้

       (๕.๑)    สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ 

                    (๕.๑.๑)   ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

วิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน 

                     (๕.๑. ๒)   คุณสมบัติ ของ ผู้ช านาญการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๓๕ ส่วนที่ ๔ มาตรา ๕๑ ส่วนคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญการ ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เฉพาะด้าน ซึ่งจะ ท าหน้าที่วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี  ในหลักสูตรท่ี
ได้รับการเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม สาขา การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ และได้รับการรับรองจาก สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยต้องศึกษาในเร่ืองที่จะท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาไม่น้อยกว่า ๓ 
หน่วยกิต  ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในกรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ก่อนที่จะมีการออกข้อบังคับมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษตาม



 

 

๕ 

มาตรา ๑๐ อนุมาตราที่ ๖ ข้อ (ช) จะต้องผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ท างานหลังจากส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี ในเร่ืองที่จะท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตในระดับปริญญาตรี  ท่ีได้รับการเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุม
มลพิษและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

                ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เฉพาะด้านท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ต้อง เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี ใน
หลักสูตรท่ีได้รับการเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม สาขา การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ และได้รับการรับรองจาก สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยต้องประกอบด้วยวิชาการทางด้านสุขภาพต่างๆดังต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต ได้แก่ ระบาดวิทยา พิษวิทยา การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ เวชศาสตร์ชุมชน สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวเวชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในกรณีที่หลักสูตรไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ท่ีได้รับการเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                      นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ 
แต่ละประเภทต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีได้รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

    ก. สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
    ข. สามารถอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้กฎหมายดังกล่าวในกระบวนการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
    ค. สามารถอธิบายระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ตาม 

องค์ประกอบต่อไปนี้ได้ 
 ประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการขอและออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ขั้นตอนในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ขั้นตอนในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



 

 

๖ 

 แนวทางการเสนอมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการจัดท าประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

                 ง. สามารถอธิบายกระบวนการและจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน 

วิทยาศาสตร์ได้ ดังนี ้

 การกลั่นกรองโครงการ 
 การก าหนดขอบเขตของโครงการ 
 การจ าแนกชนิดของผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ 
 การท านายผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ 
 การเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ 
 การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ 

                  จ. สามารถติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ได้ 
                  ฉ. สามารถประเมินผลการด าเนินงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ได ้

 
       (๕.๒)  สาขาการควบคุมมลพิษ 

                (๕.๒.๑) ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาการควบคุมมลพิษ แบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ผู้

ควบคุมมลพิษทางน้ า ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้ควบคุมมลพิษเสียง ผู้ควบคุมของเสียอันตราย และผู้ควบคุม

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

                (๕.๒.๒)  ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาการควบคุมมลพิษในด้านใดๆต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ใน
หลักสูตรท่ีได้รับการ เห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขา การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ และได้รับการรับรองจาก สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยต้องศึกษาในด้านที่ท าการควบคุมมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  ในระดับปริญญา
ตรี ในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ก่อนที่จะมีการออกข้อบังคับมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสาขาการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษตามมาตรา ๑๐ อนุมาตราที่  ๖ ข้อ (ช) 
จะต้องผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านที่ท าการควบคุมเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า ๖   หน่วยกิตในระดับปริญญาตรี ท่ี
ได้รับการ เห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขา การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ และได้รับการรับรองจาก สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   



 

 

๗ 

 

                     นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมการควบคุมมลพิษในแต่ละด้านต้องมีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

                    ๑) ด้านการควบคุมมลพิษทางน้ า 

                                       ก. สามารถอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการและควบคุมน้ าเสียได้ 
                          ข. สามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการในการป้องกันมลพิษทางน้ าและการผลิตที่สะอาด
เพื่อลดน้ าเสียได้ ดังน้ี 

 การลดน้ าเสียที่แหล่งก าเนิด 
 การน าน้ าเสียกลับมาใช้ซ้ า และการน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ 

                        ค. สามารถด าเนินการและพัฒนาโครงการป้องกันมลพิษทางน้ าและการผลิตที่สะอาด
เพื่อลดน้ าเสียในสถานประกอบกิจการได้ 
                         ง. สามารถอธิบายและด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ าเสียได้ ดังน้ี  

 แหล่งก าเนิด ประเภทและลักษณะน้ าเสีย 
 การวัดปริมาณการไหลของน้ าเสีย 
 มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งและมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า 
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์น้ าเสียทางกายภาพ 
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์น้ าเสียทางเคมี 
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์น้ าเสียทางชีวภาพ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า 
 การตรวจวัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 
 การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์น้ าเสียและคุณภาพข้อมูลผล   

การตรวจวิเคราะห์ 
                        จ. สามารถอธิบายและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบ ารุงรักษาระบบรวบรวม
น้ าเสียได้ ดังน้ี  

 ระบบท่อและรางระบายน้ าเสีย 
 เคร่ืองสูบน้ าเสีย 
 บ่อพักน้ าเสียและบ่อรวบรวมน้ าเสีย 

                       ฉ. สามารถอธิบายวิธีการและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดและก าจัดน้ าเสียได้ ดังนี้ 



 

 

๘ 

 การเลือกระบบการบ าบัดและก าจัดน้ าเสีย 

 การบ าบัดและก าจัดน้ าเสียด้วยวิธีทางกายภาพ 

 การบ าบัดและก าจัดน้ าเสียด้วยวิธีทางเคมี 
 การบ าบัดและก าจัดน้ าเสียด้วยวิธีทางเคมี-กายภาพ 

 การบ าบัดและก าจัดน้ าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ 

 การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 
 การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ า 

 
                                   
                               ๒) ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
                                    ก.  สามารถอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
ได้ 
                       ข. สามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการในการป้องกันมลพิษทางอากาศและการผลิตที่
สะอาดเพื่อลดมลพิษทางอากาศได้ ดังนี้ 

 การลดมลพิษทางอากาศที่แหล่งก าเนิด 
 การน ามลพิษทางอากาศกลับมาใช้ซ้ า และการน ามลพิษทางอากาศกลับมาใช้ใหม่ 

 ค. สามารถด าเนินการและพัฒนาโครงการป้องกันแหล่งก าเนิดและการผลิตที่สะอาดเพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศในสถานประกอบกิจการได้ 
                       ง. สามารถอธิบายและด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศได้ 
ดังนี ้ 

 แหล่งก าเนิด ประเภทและลักษณะของมลพิษทางอากาศ 
 อุตุนิยมวิทยาและการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ 
 มาตรฐานคุณอากาศจากแหล่งก าเนิดและมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
 การวัดอัตราการไหลของอากาศในปล่อง 
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค 
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ 
 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศและคุณภาพข้อมูลผล

การตรวจวิเคราะห์ 
                      จ. สามารถอธิบาย ออกแบบและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบ ารุงรักษาระบบ
ระบายอากาศได้ ดังน้ี  

 ระบบระบายอากาศแบบทั่วไป 



 

 

๙ 

 ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ 
                                  ฉ. สามารถอธิบายวิธีการและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดและก าจัดมลพิษทางอากาศได้ ดังนี้ 

 การเลือกระบบการบ าบัดและก าจัดมลพิษทางอากาศ 

 การบ าบัดและก าจัดมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค 

 การบ าบัดและก าจัดมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ 

 การบ าบัดและก าจัดกลิ่น 

 การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 

              ๓) ด้านการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 
                                         ก. สามารถอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการและควบคุมมลพิษเสียงและ
ความสั่นสะเทือนได้ 
                            ข. สามารถอธิบายกลไกการเกิดเสียงและความสั่นสะเทือน ชนิดและสมบัติของเสียง
และความสั่นสะเทือนได้ 
                            ค. สามารถอธิบายการตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือนได้ ดังนี้  

 ชนิดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน 
 การใช้ การปรับเทียบความถูกต้องและการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน 
 วิธีการ เทคนิคและขั้นตอนการตรวจวัดและการประเมินเสียงและความ

สั่นสะเทือน 
 การประเมินเสียงดังและความสั่นสะเทือนโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐานเสียงดังและความสั่นสะเทือนในสถานประกอบกิจการและ 

มาตรฐานเสียงดังและความสั่นสะเทือนในสิ่งแวดล้อม 
  จ. สามารถอธิบายวิธีการ และออกแบบอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการควบคุมเสียงดัง
และความสั่นสะเทือน รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขและบ ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือดังกล่าวได้ ดังนี้   

 การควบคุมเสียงดังและความสั่นสะเทือนที่แหล่งก าเนิด 
 การควบคุมเสียงดังที่ทางผ่านของเสียงและความสั่นสะเทือน 
 การควบคุมเสียงดังที่ผู้ได้รับเสียงและความสั่นสะเทือน 
 การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง 

และความสั่นสะเทือน 
  
                        
                    



 

 

๑๐ 

                      ๔) ด้านการควบคุมของเสียอันตราย 
                                          ก. สามารถอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการและควบคุมของเสียอันตรายได ้
                             ข. สามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการในการป้องกันมลพิษจากของเสียอันตรายและ
การผลิตที่สะอาดเพื่อลดของเสียอันตรายได้ ดังนี้ 

 การลดของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด 
 การน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ซ้ า และการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้

ใหม่ การแลกเปลี่ยนของเสียอันตราย 
                            ค. สามารถด าเนินการและพัฒนาโครงการป้องกันมลพิษจากของเสียอันตรายและการ
ผลิตที่สะอาดเพื่อลดของเสียอันตรายในสถานประกอบกิจการได้ 
                            ง. สามารถอธิบายและด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายได้ 
ดังนี ้ 

 แหล่งก าเนิด ประเภทและลักษณะของเสียอันตราย 
 ปริมาณของเสียอันตราย 
 บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 
  การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายในตัวอย่างอากาศ 
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายในตัวอย่างน้ า 
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายในตัวอย่างน้ าใต้ดิน 
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายในดิน 
 การติดตามตรวจสอบของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อม 
 การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายและคุณภาพข้อมูล

ผลการตรวจวิเคราะห์ 
                             จ. สามารถอธิบายวิธีการและด าเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งควบคุมของเสีย
อันตรายได้ ดังนี้  

 วิธีการและภาชนะเก็บรวบรวมของเสียอันตราย 
 การคัดเลือกผู้ขนส่ง การติดฉลาก และการจัดท าเอกสารขนส่งของเสีย
อันตราย 
 การแก้ไขเหตุฉุกเฉินในการขนส่งของเสียอันตราย 
 การน าเข้าและส่งออกขนส่งของเสียอันตรายระหว่างประเทศ 

             ฉ. สามารถอธิบายวิธีการและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดและก าจัดขนส่งของเสียอันตรายได้ ดังนี้ 

 การเลือกระบบการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย 

 การบ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายวิธีทางเคมี-กายภาพ 

 การบ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางชีวภาพ 



 

 

๑๑ 

 การปรับเสถียรและการท าก้อนแข็ง 
 การบ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายด้วยความร้อน 
 การฝังกลบของเสียอันตราย 
 การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมของเสีย  
      อันตราย 

                       ๕) ด้านการควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

                                          ก. สามารถอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการและควบคุมมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลได ้
                             ข. สามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการในการป้องกันมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ทางและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลน้ าได้ ดังนี ้

 การลดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลน้ าที่แหล่งก าเนิด 
 การน ามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้ซ้ า และการน ามูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กลับมาใช้ใหม่ 
                            ค. สามารถด าเนินการและพัฒนาโครงการป้องกันมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
และการผลิตที่สะอาดเพื่อลดมูลฝอยในสถานประกอบกิจการได้ 
                            ง. สามารถอธิบายและด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ได้ ดังนี ้ 

 แหล่งก าเนิด ประเภทและลักษณะของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและคุณภาพ

ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ 
                          จ. สามารถอธิบายและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบ ารุงรักษาระบบเก็บ
รวบรวมและเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้ ดังนี ้ 

 ชนิด ขนาด และรูปร่างของภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอย 
 การจัดวางภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอย 
 ชนิด และขนาดของพาหนะเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 เส้นทางเก็บขนมูลฝอย 

                        ฉ. สามารถอธิบายวิธีการและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดและก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้ ดังนี ้

 การเลือกระบบการบ าบัดและก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ 



 

 

๑๒ 

 การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีเผา 
 การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีหมักท าปุ๋ย 

 การบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลในชนบท 

 การบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเมือง 
               (๖) ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  ต้องพัฒนาความรู้ และทักษะของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้ก้าวทัน การพัฒนาวิชาการด้าน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการ
ควบคุมมลพิษ  ตามข้อก าหนดของ คณะอนุกรรมการวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม สาขา การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 
              ข้อ ๗ ในการปฏิบัติงานผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ...จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด าเนินการตามกรอบการปฏิบัติวิชาชีพดังต่อไปนี้  
 (๑) สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้จ้างหรือผู้มอบหมายงาน  

(๒) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายและซักซ้อมกับผู้มอบหมาย
งานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การตีพิมพ์เผยแพร่ และความลับทางการค้า 
(๓) ในกรณีที่ท างานเป็นทีม ต้องแบ่งและมอบหมายส่วนงานให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของ
ผู้ร่วมงานแต่ละคน 
(๔) ต้องค านึงถึงความเสี่ยงหรืออันตรายชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
และจัดท ามาตรการป้องกันไว้ก่อน และแจ้งเตือนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า  
(๕) บันทึกการปฏิบัติงานและรายงานความก้าวหน้าของงานและค่าใช้จ่ายต่อผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ 
จนงานสิ้นสุด 
(๖) ในกรณีที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนงาน วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ วัสดุ หรือคุรุภัณฑ์ในระหว่าง
การด าเนินงาน จะต้องยึดหลักวิชาการที่ถูกต้อง ทางเลือกที่เหมาะสม ประหยัดและปลอดภัย  
(๗) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะต้องแก้ไขและบ าบัดผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและเร็วที่สุด และต้องรายงานให้สังคมทราบ ยกเว้นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงของประเทศ 
(๘) ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งทางกฎหมาย จะต้องชี้แจงตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างถูกต้องและยืนยันด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
(๙) ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องชี้แจงตามหลักวิชาการและเจรจาเงื่อนไขที่
ทุกฝ่ายยอมรับได้เพื่อยุติงานและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด 
 

 



 

 

๑๓ 

หมวดท่ี ๔ 
การออกใบประกอบวิชาชีพ การเพิกถอน และการพักใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ   

 
               ข้อ ๘ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ ๖ มีสิทธิขอย่ืนขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  จาก 
คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
             ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ จะขาดคุณสมบัติการประกอบวิชาชีพนี้ เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกจากสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๓) มีกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
(๔) กระท าความผิดอาญาต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่มีความผิดที่เป็นลหุโทษ

หรือความผิดท่ีมีก าหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท  
(๕)  กระท าผิดต่อข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ให้สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เพิกถอนหรือพักใบ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            ข้อ ๑๐   การเพิกถอนหรือการพักใบประกอบวิชาชีพจะต้องกระท าโดยมติสองในสามของ
คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ การตัดสินของคณะอนุกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด  
            ข้อ ๑๑   ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสภาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับโทษตามที่
ระบุไว้ท้ายข้อบังคับนี้  
            ข้อ ๑๒    ข้อบังคับนี้ไม่ใช้กับบุคคลที่ได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมนี้ รวมถึง คณะอนุกรรมการวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขา การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ คณะกรรมการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมด้านวิชาการและการสอบเพื่อให้การรับรองคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
และการควบคุมมลพิษ  ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บุคคลที่ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ต าแหน่งท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐ ผู้ปฏิบัติในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในสถาบันการศึกษา



 

 

๑๔ 

และสถาบันวิจัยของรัฐ นอกเสียจากบุคคลเหล่านี้ต้องการท่ีจะประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมตามข้อบังคับนี้ 
              ข้อ ๑๓   บุคคลที่มีคุณสมบัติอื่นซึ่งยังไม่ได้ก าหนดในข้อบังคับนี้ เช่นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ หรือ การควบคุมมลพิษ ในแต่ละด้าน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ เพื่ออนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ เป็นกรณีๆไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ .... ............. พ.ศ. ๒๕๕... 

 
............. ....................... 

(นายนิรุจน์ อุทธา) 
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


