
 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษโดยที่ผู้ปฏิบัติ 
ขาดความรู้  ความเข้าใจ  คุณธรรม  และจรรยาบรรณ  อาจนํามาซึ่งผลกระทบต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม  
จําเป็นต้องมีการควบคุมและพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  ให้มีความรู้และความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๖)  (ค)  (ง)  และ  (ช)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ว่าด้วย 
การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้   
“สิ่งแวดล้อม”  หมายถึง  สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์  ทั้งที่มีชีวิตและที่ไม่มีชีวิต  ที่เกิดขึ้น 

ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
“การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์”  หมายถึง  การใช้หลักวิชาการในการทํานาย

หรือคาดการณ์ผลกระทบของการดําเนินกิจกรรมที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และด้านมลพิษที่เก่ียวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเสนอแนะมาตรการในการลดและป้องกันผลกระทบ 

“มลพิษ”  หมายถึง  สิ่งที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ 

“การควบคุมมลพิษ”  หมายถึง  การควบคุมและป้องกันผลกระทบของมลพิษจากแหล่งกําเนิด 
มิให้ปลดปล่อยหรือระบายทิ้งในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์   

“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  อนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม   
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๓๓ 

ข้อ ๔ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามข้อบังคับนี้   



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
   

 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 
 

 

ข้อ ๕ ลักษณะของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  สาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  มีสองลักษณะดังนี้ 

(๑) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งครอบคลุมด้านกลั่นกรอง
โครงการ  ด้านกําหนดขอบเขต  ด้านจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ด้านติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ด้านประเมินผลการดําเนินงาน   

(๒) สาขาการควบคุมมลพิษ  ครอบคลุมด้านวิเคราะห์ตรวจสอบ  ด้านออกแบบระบบ   
ด้านเดินระบบ  ด้านบํารุงรักษาระบบ  ด้านจัดการ  ด้านอํานวยการ  และให้คําปรึกษาเก่ียวกับมลพิษทางน้ํา  
มลพิษทางอากาศ  มลพิษเสียง  ความสั่นสะเทือน  ของเสียอันตราย  ขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล 

ข้อ ๖ งานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์  ให้ครอบคลุมโครงการ 
หรือกิจกรรมทุกประเภทและขนาด  ที่ต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

งานควบคุมมลพิษ  ครอบคลุมโครงการหรือกิจกรรมทุกประเภทและขนาดของแหล่งกําเนิดมลพิษ  
ต้องทําตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้หมายรวมถึงงานดังนี้ด้วย 

(๑) การป้องกันมลพิษและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดมลพิษ   
(๒) การวิเคราะห์และตรวจสอบระบบบําบัดมลพิษ 
(๓) การออกแบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษ 
(๔) การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์มลพิษ   
(๕) การเก็บและรวบรวมมลพิษ 
(๖) การบําบัดและกําจัดมลพิษ   
ข้อ ๗ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์  ตามลักษณะและประเภท 

ของงานตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์  ประเภทผู้ชํานาญการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เป็นผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี 

การควบคุมมลพิษตามลักษณะและประเภทของงานตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ต้องมีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  สาขาการควบคุมมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
   

 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 
 

 

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  สาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  มีสองลักษณะดังนี้ 

(๑) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทวิทยาศาสตร์ 
(๒) สาขาการควบคุมมลพิษ 
ข้อ ๙ คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์  

มีดังนี้ 
(๑) ผู้ชํานาญการ  ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์   

สาขาสิ่งแวดล้อม  นิเวศวิทยา  อนามัยสิ่งแวดล้อม  สุขาภิบาล  หรือสาขาที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าเก่ียวข้อง  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทางด้าน
วิทยาศาสตร์  และต้องศึกษาในเร่ืองที่จะทําการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต  
กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  ต้องศึกษาในเร่ืองที่จะทําการวิเคราะห์
ผลกระทบทางสุขภาพในด้านต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต  กรณีเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ในเรื่องใดนั้น  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนด 

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตสาขาการควบคุมมลพิษ  ได้แก่   
(๑) ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ํา   
(๒) ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ   
(๓) ผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน   
(๔) ผู้ควบคุมของเสียอันตราย   
(๕) ผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๖) ผู้ควบคุมอื่นตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด 
ผู้ขอรับใบอนุญาตการควบคุมมลพิษในด้านใดนั้น  ต้องมีความรู้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี  โดยได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรอง  และต้องศึกษาเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ 
ในด้านนั้นไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต  แต่หากผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติทางการศึกษาโดยรวมหน่วยกิต 
ในด้านนั้นแล้วไม่ครบตามกําหนด  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ารับการฝึกอบรมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ 
การควบคุมมลพิษในด้านนั้น  ตามที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนด 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
   

 

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมต้องผ่าน 
การประเมินจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนด 

หมวด  ๓ 
การออกใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดา้นวิทยาศาสตร์ 
และการควบคุมมลพิษ 

 

 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ออกใบอนุญาต  ต่ออายุใบอนุญาต  พักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมคร้ังแรกให้มีอายุสามปี
และผู้ได้รับใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้คร้ังละห้าปี   

ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม 
ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

นิรุจน์  อุทธา 
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


