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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑ ใหกรมวิทยาศาสตรบริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการใหบริการทาง 
วิทยาศาสตร โดยการดําเนินการกํากับดูแล สงเสรมิ วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
รวมทั้งเปนสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสราง 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ โดยการสงเสริมสนับสนุนและดําเนินการ 
รับรองระบบงานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดานเคมี ดานฟสิกส และดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
ตาม 
มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถหองปฏิบัติการใหเปนท่ียอมรับของนานา 
ประเทศทําใหผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 
  (๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการศึกษาและ 
ฝกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะใหแก 
บุคลากรหองปฏิบัติการของภาครัฐและภาคเอกชน ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
  (๓) พัฒนาหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการ 
จัดหา จัดระบบ และจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดําเนินการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนแหลงกลางของขอมูลทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีของประเทศ  
  (๔) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาที่สําคัญและตามความจําเปน รวมทั้งการถายทอดไปสูการ 
ใชประโยชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  (๕) เปนสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  
โดยใหบริการวิเคราะหทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑทางดานฟสิกส เคมี เคมีเชิงฟสิกส ฟสิกส 
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เชิงกลและวิศวกรรม และวิทยาศาสตรชีวภาพ และวิเคราะหทดสอบมลพิษในส่ิงแวดลอมทาง 
ดานฟสิกส เคมีเชิงฟสิกส และฟสิกสเชิงกลและวิศวกรรม รวมท้ังสอบเทียบความถูกตองเท่ียงตรง 
ของเครื่องมือและอุปกรณวัดแกหนวยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรอื 
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ ดังตอไปนี ้
  (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
  (๒) สํานักเทคโนโลยีชุมชน 
  (๓) สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
  (๔) สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
  (๕) สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
  ขอ ๓  ในกรมวิทยาศาสตรบริการ ใหมีกลุมปฏิบัติงานดานวิชาการเพื่อปฏิบัติ 
งานวิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมวิทยาศาสตร 
บริการ ดังตอไปนี ้
  (๑) โครงการเคมี 
  (๒) โครงการฟสิกสและวิศวกรรม 
  (๓) โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 
  ขอ ๔  สวนราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
        (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
        (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร 
สถานท่ี และยานพาหนะของกรม 
        (ง) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
        (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม ความรู ความ 
กาวหนาและผลงานของกรม 
        (ฉ) ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด 
ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง 
        (ช) ดําเนินการอื่นใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใด 
ของกรม 
        (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) สํานักเทคโนโลยีชุมชน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ประสาน สงเสรมิ สนบัสนนุ และดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง 
ความตองการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชุมชน รวมท้ังพัฒนาชนบท คุณภาพชีวิต และสังคม 
        (ข) ประสานและถายทอดเทคโนโลยีแกภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ท่ัวไป 
        (ค) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางเซรามิกและแกว เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพและขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเซรามิกและแกวของประเทศ 
        (ง) วิเคราะหทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑเซรามิกและแกว เพื่อการ 
ควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมาย 
        (จ) สงเสริมและดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกและแกว 
        (ฉ) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตแกชุมชน 
        (ช) บริการทางชางใหแกหนวยงานตาง ๆ ของกรม 
        (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๓) สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบและ 
สอบเทียบ รวมท้ังดําเนินการประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศ เพ่ือให 
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องดังกลาว 
        (ข) บริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการทดสอบและ 
สอบเทียบ 
        (ค) จัดทําทะเบียนและดัชนีความสามารถหองปฏิบัติการ เพื่อใชเปนขอมูล 
พื้นฐานในการพัฒนาหองปฏิบัติการของประเทศ 
        (ง) ติดตามและประเมินผลความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบและ 
สอบเทียบ 
        (จ) สงเสรมิ สนบัสนนุ และพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 
โดยการใหคําแนะนําทางวิชาการและเผยแพรความรูดานเทคนิคเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ รวมท้ัง   
ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมงานดานหองปฏิบัติการ 
        (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย       
  (๔) สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ มีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี ้
        (ก) บริหารจัดการศึกษาและฝกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือความสามารถของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
        (ข) ผลิตบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หลักสูตรอนุปริญญาเคมีปฏิบัต ิโดยการสอนนักศึกษาของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติที่เปนสถาบัน 
สมทบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
        (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๕) สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอํานาจ 
หนาที่ดังตอไปนี ้
        (ก) เปนหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
        (ข) เปนศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําและพัฒนาฐาน 
ขอมูลเฉพาะทาง เพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ 
        (ค) เปนศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน 
ระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาต ิจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย เพื่อการรวม 
ใชทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
        (ง) ดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของกรม 
        (จ) ดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรสาร
สนเทศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
        (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
     ใหไว ณ วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      พินิจ  จารุสมบัติ 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติวา การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน 
รัฐมนตร ีกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวง 
และ 
ใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี และระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เลมท่ี ๓)/๙/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕] 
 
ชไมพร/แกไข 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 
 
 


