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พระราชบัญญัติ 
สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  หมายความวา  วิชาชีพที่ตองใชความรูและทักษะ 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม”  หมายความวา  วิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสาขานิวเคลียร  สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุม
มลพิษ  สาขาการผลิต  การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย  และสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย 
และการใชจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม  
“ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพ 

ที่ตองใชความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“ขอบังคับ”  หมายความวา  ขอบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่เปนสมาชิกขององคกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอื่น  และผูประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 
หรือระหวางรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ 

มาตรา ๕ ใหวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการสงเสริม  ครอบคลุมกลุมวิชา
ดังตอไปนี้ 
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(๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
(๒) กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
(๓) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร 
(๔) กลุมวิชาสหวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใดอยูในกลุมวิชาใดตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๖ การกําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมเพิ่มเติมใหตราเปน

พระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

มาตรา ๘ ใหมีสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ใหสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนนิติบุคคล  
มาตรา ๙ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยการศึกษา  การคนควา   

การทดลอง  การวิเคราะห  และการวิจัย 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูดอยโอกาสเขาเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๓) สงเสริมความสามัคคี  และผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

และผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 
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(๔) ควบคุมดูแลความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหถูกตอง
ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

(๕) ชวยเหลือ  แนะนํา  เผยแพรความรู  และสรางจิตสํานึกทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกประชาชน 

(๖) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหาดานวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มาตรา ๑๐ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กระทํากิจการตาง ๆ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตามมาตรา  ๙ 
(๒) กําหนดแผนการสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนที่สนใจแกเยาวชน

และประชาชนทั่วไป  เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๓) ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 
(๔) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๕) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดกลุมวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตามมาตรา  ๕  และการเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมตามมาตรา  ๖ 
(๖) ออกขอบังคับวาดวย 
 (ก) การรับสมัครสมาชิก  คาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุง  และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากสมาชิก 
     (ข) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิก 
     (ค) การออกใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การพักใชใบอนุญาต  และการเพิกถอนใบอนุญาต 
     (ง) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๓ 
     (จ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
     (ฉ) การอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
     (ช) มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 
     (ซ) การฝกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     (ฌ) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับสิทธิประโยชนตามมาตรา  ๓๙ 
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     (ญ) การประชุมของที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     (ฎ) การเลือกต้ัง  การสรรหา  และการแตงต้ังบุคคลตามมาตรา  ๒๗ 
     (ฏ) กิจการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ขอบังคับนั้น  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแหงสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
(๗) ดําเนินกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนตอวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรา ๑๑ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) คาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุง  และคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๔) ผลประโยชนจากการจัดการเงินและทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
(๖) รายไดอื่น  ๆ 
มาตรา ๑๒ ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีสามประเภท  ดังนี้  
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกวิสามัญ 
(๓) สมาชิกกิตติมศักด์ิ 
มาตรา ๑๔ สมาชิกสามัญตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ  หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
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(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) มีความรูในวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยไดรับปริญญาประกาศนียบัตร  หรือ

วุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับรอง 
(๔) ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ

ตามที่กําหนดในขอบังคับ 
(๕) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับ 
(๖) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  หรือไมเปนโรคตามที่กําหนดในขอบังคับ 
สมาชิกวิสามัญตองเปนสมาคมที่มีวัตถุประสงคหลักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยตรง

หรือเกี่ยวของกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับ 
สมาชิกกิตติมศักด์ิตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงที่ประชุมใหญ 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงต้ัง 
มาตรา ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  หรือมีการเลิกสมาคม 
(๓) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ  เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม 

ตามมาตรา  ๑๔  สําหรับกรณีสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ 
(๔) ที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมติเพิกถอนการแตงต้ังใหเปน

สมาชิกกิตติมศักด์ิ 
(๕) ไมชําระคาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุง  หรือคาธรรมเนียม  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร

ตามที่กําหนดในขอบังคับ 
(๖) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมติเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๗ 
มาตรา ๑๖ สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี้ 
(๑) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๒) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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(๓) ขอใหมีการจัดประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเร่ืองใด  อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(๔) ผดุงไวซ่ึงเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ชําระคาจดทะเบียนสมาชิก   คาบํารุง  และคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในขอบังคับ 
(๖) เลือก  รับเลือกต้ัง  หรือรับแตงต้ังเปนกรรมการ 
สมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักด์ิใหมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ  เวนแต

สิทธิและหนาที่ตาม  (๒)  (๓)  และ  (๖) 
มาตรา ๑๗ ใหมีการประชุมสมาชิกเปนการประชุมใหญสามญัปละหนึ่งคร้ัง 
การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนการประชุมใหญวิสามัญ 
มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญตามที่จําเปน 
สมาชิกสามัญอาจขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

ในขอบังคับ  ในการนี้  ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันรับคํารองขอ 
มาตรา ๑๙ ในการประชุมใหญสามัญและการประชุมใหญวิสามัญ   ถาสมาชิกสามัญ 

มาประชุมไมครบจํานวนสองรอยคน  และการประชุมใหญนั้นไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิกใหงดประชุม  
แตถาเปนการประชุมใหญที่สมาชิกมิไดรองขอ  ใหเลื่อนการประชุมนั้นออกไปโดยใหนายกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรียกประชุมใหญอีกคร้ังภายในสี่สิบหาวัน  และการประชุมใหญคร้ังหลังนี้
ไมจําตองมีสมาชกิสามัญมาประชุมครบจํานวนสองรอยคน 

ผูมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญหรือประชุมใหญวิสามัญในฐานะเปนสมาชิกผูเขารวมประชุม  
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม 
สมาชิกรายหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
ในการประชุมใหญสามัญและการประชุมใหญวิสามัญ  ใหนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหอุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธานในที่ประชุม  
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ถานายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและอุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสมาชิกที่มาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม 

มาตรา ๒๐ ในการประชุมใหญสามัญประจําป  กิจการอันพึงกระทําไดแก 
(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายและแผนการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ 
(๒) พิจารณาอนุมัติงบดุลประจําปของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๓) รับรองรายงานประจําปแสดงผลงานของคณะกรรมการในปที่ลวงมา 
(๔) ต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบดวย 
(๑) นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงสมาชิกเลือกต้ังจากสมาชิกสามัญ   

เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกต้ังจากสมาชิกสามัญ  จํานวนสิบสองคนและตองมีผูประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมอยางนอยหนึ่งในสาม 
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ  และผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของกรรมการตาม  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  จากบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณทางดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจํานวนสี่คน 

มาตรา ๒๒ เมื่อมีนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกรรมการตามมาตรา  ๒๑  แลว  
ใหสภานายกพิเศษแหงสภาวชิาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวัน  และใหถือวาวันประชุมดังกลาวเปนวันเร่ิมวาระของการอยูในตําแหนงกรรมการ 
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มาตรา ๒๓ ใหนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเลือกกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๒)  
เพื่อดํารงตําแหนงอุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เลขาธิการ  และเหรัญญิก  ทั้งนี้   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอํานาจใหอุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี   เลขาธิการ   และเหรัญญิกพนจากตําแหนงได   ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

มาตรา ๒๔ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๒)  
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีควบคุม 

(๒) ไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
มาตรา ๒๕ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๒)  

และ  (๔)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  และอาจไดรับเลือกต้ังหรือแตงต้ังใหมได  แตจะดํารงตําแหนง
เกินสองวาระติดตอกันไมได 

ใหนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกต้ังหรือแตงต้ังใหม 

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ
กรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๒)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๕ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๔ 
(๕) รัฐมนตรีใหพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๖๒ 
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(๖) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํ านวนสมาชิกที่มาประชุม   เพราะบกพรองตอหนาที่   มีความประพฤติเ ส่ือมเสีย   
หรือหยอนความสามารถ 

(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหนําเหตุแหงการพนจากตําแหนงตาม  (๑)  (๒)  (๕)  

(๖)  และ  (๗)  มาใชบังคับแกกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๔)  ดวย 
มาตรา ๒๖ เมื่อนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๒)  

หรือ   (๔)   พนจากตําแหนงกอนครบวาระ   ใหมีการเลือกต้ังนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  หรือเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๔)  
แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  แตถาวาระของผูนั้นเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
จะใหมีการเลือกต้ังหรือแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทนหรือไมก็ได  ทั้งนี้  ใหผูซ่ึงไดรับเลือกต้ังหรือแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือกรรมการวางลง 
ไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ
กรรมการแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

มาตรา ๒๗ การเลือกต้ังนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกรรมการ 
ตามมาตรา  ๒๑  (๒)  การสรรหากรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๔)  การแตงต้ังอุปนายกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เลขาธิการ  และเหรัญญกิตามมาตรา  ๒๓  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารและดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๒) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๓) สอดสองดูแลการดําเนินงานของสมาชิกเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับกิจการของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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(๔) ออกระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี  การดําเนินงานของ
สํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการใด ๆ  ตามที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา  ๕๕ 
มาตรา ๒๙ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  เลขาธิการ  และเหรัญญิกมอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอํานาจหนาที่ 
     (ก) เปนผูแทนสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
     (ข) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
     (ค) ดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนไปตามมติของ

คณะกรรมการและที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๒) อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูชวยนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามที่
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมอบหมายและเปนผูทําการแทนนายกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมื่อนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมอยูหรือไมอาจ 
ปฏิบัติหนาที่ได 

(๓) เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ 
       (ก) กํากับการปฏิบัติงานของสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     (ข) เปนเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 
     (ค) ดําเนินการตามที่นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมอบหมาย 
(๔) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบการบัญชี  การเงินและการงบประมาณ

ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาจมอบหมายใหอุปนายกสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ  เลขาธิการ  หรือเจาหนาที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนไดตามที่กําหนดในขอบังคับ 
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หมวด  ๔ 
การดําเนินการของคณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๓๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ใหนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ 
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหอุปนายกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธานในที่ประชุม  ถานายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และอุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ 
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก   กรรมการคนหนึ่งมี เ สียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๓๑ สภานายกพิเศษแหงสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเขารวมการประชุม
และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ  หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในเรื่องใด ๆ  ก็ได 

มาตรา ๓๒ ในการดําเนินการของคณะกรรมการ  ใหคณะกรรมการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๙  และตองคํานึงถึงประโยชนของสาธารณชน
ประกอบดวย  เสนอตอที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมื่อที่ประชุมเห็นชอบแลว
จึงจะดําเนินงานได 

ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานของคณะกรรมการในปที่ลวงมา   
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย  พรอมดวยงบดุลและบัญชีรายไดและรายจายประจําปซ่ึงมีผูสอบบัญชีรับรอง
เสนอตอที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวัน
นับแตวันส้ินปปฏิทิน  และใหสงสําเนาเอกสารดังกลาวไปยังรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
ที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับรองแลว 

มาตรา ๓๓ คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
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การประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๓๔ ใหมีสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําหนาที่ธุรการตาง  ๆ  

ใหแกคณะกรรมการและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรา ๓๕ ใหนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงต้ังหัวหนาสํานักงาน 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามมติของคณะกรรมการจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การกําหนดคาจาง  และเง่ือนไขอื่นในการทํางานของ
หัวหนาสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๖ หัวหนาสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของสภาวชิาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๒) บังคับบัญชาเจาหนาที่ในสํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ึนตรง 

ตอเลขาธิการ 
(๓) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนผูไดรับอนุญาต  และทะเบียนอื่น  ๆ  ของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๔) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย 

หมวด  ๕ 
การกําหนดขอบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

มาตรา ๓๗ รางขอบังคับจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการหรือสมาชิกสามัญ 
การเสนอรางขอบังคับของสมาชิกจะกระทําไดเมื่อมีสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา 

สองรอยคนรับรอง 
ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

เพื่อพิจารณารางขอบังคับที่มีการเสนอตามความเหมาะสมแกกรณี  การพิจารณารางขอบังคับจะเสนอ
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เปนวาระจรไมไดแตตองกําหนดเปนวาระในหนังสือนัดประชุมใหชัดเจนและแนบรางขอบังคับที่เสนอ
ไปพรอมกันดวย 

มาตรา ๓๘ เมื่อที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมติใหความเห็นชอบ
รางขอบังคับดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม ใหนายกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอรางขอบังคับตอสภานายกพิเศษแหงสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยไมชักชา  สภานายกพิเศษแหงสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาจยับย้ัง 
รางขอบังคับนั้นได   แตตองแสดงเหตุผลโดยแจงชัด  ในกรณีที่มิไดยับย้ังภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรางขอบังคับที่นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ  ใหถือวาสภานายกพิเศษ 
แหงสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความเห็นชอบรางขอบังคับนั้น 

ถาสภานายกพิ เศษแหงสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยับย้ังรางขอบังคับใด 
ใหประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกคร้ังหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
การยับย้ัง  ในการประชุมคร้ังหลังนี้ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก 
ที่มาประชุมคร้ังกอน  ใหถือวารางขอบังคับนั้นไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแหงสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว 

หมวด  ๖ 
การสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

มาตรา ๓๙ ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและผูประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมอาจไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปนี้ 

(๑) เขาศึกษาอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจัดข้ึน 

(๒) ไดรับทุนการศึกษา  การคนควา  การทดลอง  การวิเคราะห  และการวิจัยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

(๓) ได รับการสงเสริมให เขารวมประชุมและการสมัครเปนสมาชิกองคการวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางประเทศ 
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(๔) สิทธิประโยชนอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
การขอรับสิทธิประโยชน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน

ขอบังคับ 
มาตรา ๔๐ เพื่อเปนการสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดใหผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ 
ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมเขาศึกษาอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

การเขาศึกษาอบรม  สถาบันที่จัดการศึกษาอบรม  หลักสูตร  คาใชจาย  และการออกหนังสือรับรอง
วาเปนผูสําเร็จการศึกษาอบรม  ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ 

หมวด  ๗ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 

 
 

มาตรา ๔๑ หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมหรือ 
กระทําดวยวิธีใด ๆ  ที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ควบคุมโดยมิไดรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เวนแตเปนการกระทํา 
ในอํานาจหนาที่ในฐานะขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

มาตรา ๔๒ การออกใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การพักใชใบอนุญาต  และการเพิกถอน
ใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ 

มาตรา ๔๓ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
ในขอบังคับ 

ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และถาขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดใหใบอนุญาตของผูนั้นส้ินสุดลง 

มาตรา ๔๔ ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมใหเขารับการฝกอบรม 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมเพิ่มเติมตามที่กําหนดในขอบังคับ 
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มาตรา ๔๕ ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมตองประพฤติตน 
ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับ 

มาตรา ๔๖ ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมและบุคคลซ่ึงได รับ 
ความเสียหาย  มีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมซ่ึงประพฤติ 
ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  โดยแจงเร่ืองตอสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแต วันที่ผูประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมผูกลาวหาหรือผู ได รับความเสียหายรู เ ร่ืองการประพฤติ 
ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด  แตตองไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติ 
ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

การถอนเร่ืองกลาวหาที่ไดย่ืนไวแลวนั้น  ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔๗ เมื่อสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับเร่ืองกลาวหาตามมาตรา  ๔๖  แลว

ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 
มาตรา ๔๘ ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ประกอบดวยประธานกรรมการจรรยาบรรณ

และกรรมการจรรยาบรรณจํานวนไมนอยกวาหาคน 
ใหคณะกรรมการแตงต้ังประธานกรรมการจรรยาบรรณและกรรมการจรรยาบรรณตามมติของ

ที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากสมาชิกสามัญ  และตองมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับ 

มาตรา ๔๙ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีการกลาวหาวา 
ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ   ให เปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๐ คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแตง ต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได 

การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณใหนําความใน
มาตรา  ๓๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๕๑ การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ใหนําความในมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ  ใหกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือ 
ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  เพื่อประโยชนแกการพิจารณา  แตถา
เปนการมีคําส่ังตอบุคคลซ่ึงมิใชผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมจะตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแหงสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือผูซ่ึงสภานายกพิเศษ
แหงสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการ
จรรยาบรรณเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๓ ใหประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจงขอกลาวหาพรอมทั้งสงสําเนา
เร่ืองที่กลาวหาใหผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมซ่ึงถูกกลาวหาลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันกอนเร่ิมพิจารณา 

ผูถูกกลาวหามีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําหลักฐานใด ๆ  สงใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณซึ่งทําหนาที่สอบสวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก 
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ  หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนด 

มาตรา ๕๔ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ยกขอกลาวหา  ในกรณีที่วินิจฉัยวาผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม

มิไดกระทําผิดตามขอกลาวหา 
(๒) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ในกรณีที่วินิจฉัยวาผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีควบคุมไดกระทําผิดจริงตามขอกลาวหา 
     (ก) วากลาวตักเตือน 
     (ข) ภาคทัณฑ 
     (ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  แตไมเกินสองป 
     (ง)  เพิกถอนใบอนุญาต 
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มาตรา ๕๕ ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมซ่ึงคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา  ๕๔  (๒)  อาจอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดตอคณะกรรมการไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัย 

การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ 
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหทําเปนคําส่ังสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

พรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
มาตรา ๕๖ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมซ่ึงอยูในระหวาง

ถูกพักใชใบอนุญาตผูใดกระทําดวยวิธีใด ๆ  ที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมนับแตวันที่ทราบคําส่ังสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ใหพักใชใบอนุญาต 

มาตรา ๕๗ ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ัง 
พักใชใบอนุญาตผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา  ๕๖  ใหคณะกรรมการมีมติเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

มาตรา ๕๘ ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมซ่ึงถูกส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตจะยื่นขอรับใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนหาปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๘ 
การกํากับดูแล 

 
 

มาตรา ๕๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการประกอบ

วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 
(๒) ส่ังใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 
(๓) ส่ังเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  และจะใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการก็ได 
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(๔) ส่ังเปนหนังสือใหสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระงับหรือแกไขการกระทําใด  ๆ  
ที่ปรากฏวาขัดตอวัตถุประสงคของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กฎหมาย  หรือขอบังคับ 

มาตรา ๖๐ เพื่อปฏิบัติการตามคําส่ังของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๕๙  ใหพนักงานเจาหนาที่ 
มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใด  ๆ   
เพื่อประโยชนแกการพิจารณา  และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสํานักงาน 
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือในสถานที่ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ควบคุมไดในระหวางเวลาทําการ  หรือใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่รองขอ  
ทั้งนี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

มาตรา ๖๑ ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่  ใหแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 
ที่เกี่ยวของ 

บัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาที่  ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๖๒ เมื่อปรากฏวาสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

รัฐมนตรีตามมาตรา  ๕๙  หรือมีพฤติการณแสดงใหเห็นวานายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
หรือกรรมการผูใดกระทําการอันผิดวัตถุประสงคของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ
กระทําการอันเปนการเสื่อมเสียอยางรายแรงแกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหรัฐมนตรี 
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือกรรมการ 
ผูนั้นพนจากตําแหนง 

ในกรณีที่รัฐมนตรีจะมีคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีควบคุมจํานวนหาคนเปนคณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการสอบสวนตองรีบทํา
การสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว  แลวเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด 
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มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ รัฐมนตรีมีคําส่ังตามมาตรา   ๖๒  ใหกรรมการพนจากตําแหนง   
ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมเปนกรรมการชั่วคราวแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีคําส่ังใหกรรมการพนจากตําแหนง 

ใหกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเพียงเทาที่จําเปนและดําเนินการ
ใหมีการเลือกต้ังและแตงต้ังกรรมการใหมตามมาตรา  ๒๑  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรี 
มีคําส่ังแตงต้ังกรรมการชั่วคราว 

เมื่อกรรมการใหมเขารับหนาที่แลว  ใหกรรมการชั่วคราวซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๔ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๕๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา  ๕๒  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๖๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหรัฐมนตรีแตงต้ัง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการกอต้ัง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน   
เปนกรรมการ  และผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  เปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๖๗ ใหคณะกรรมการกอต้ังตามมาตรา  ๖๖  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ออกระเบียบชั่วคราววาดวยการรับสมัครสมาชิกและคาลงทะเบียนสมาชิกและดําเนินการ
รับสมัครสมาชิกภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 

(๒) จัดทําระเบียบชั่วคราววาดวยการเลือกต้ัง  การสรรหา  และการแตงต้ังบุคคลตามมาตรา  ๒๗ 
(๓) จัดให มี การประชุ มสมาชิ กภายในเก าสิบวันนั บแต วั นที่ ครบกํ าหนดระยะเวลา 

หนึ่งรอยแปดสิบวันตาม  (๑)  เพื่ออนุมัติระเบียบชั่วคราวตาม  (๒) 
(๔) เลือกต้ังนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามมาตรา  ๒๑  (๑)  กรรมการ 

ตามมาตรา  ๒๑  (๒)   และสรรหากรรมการตามมาตรา   ๒๑  (๔)  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ 
ที่ประชุมสมาชิกอนุมัติระเบียบชั่วคราวตาม  (๓) 

(๕) ปฏิบัติการอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหคณะกรรมการกอต้ังพนจากหนาที่  เมื่อไดมาซ่ึงกรรมการตาม  (๔)  ครบถวนแลว 
มาตรา ๖๘ ในวาระเริ่มแรก  มิใหนํามาตรา  ๒๔  (๑)  และ  (๓)  มาใชบังคับกับการเลือกต้ัง

นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๒) 
มาตรา ๖๙ ใหผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  ดําเนินการขอรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายในหนึ่งปนับแต
วันที่มีขอบังคับวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม  
และในระหวางระยะเวลาดังกลาวมิใหนํามาตรา  ๔๑  มาใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

อัตราคาธรรมเนียม 

 (๑) ใบอนุญาต ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
 (๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ     ๕๐๐ บาท 
 (๓) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปจจุบันความเจริญกาวหนา 
ทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว  ซ่ึงสงผลใหวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก  แตกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมครอบคลุมถึงวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นใหม  
สมควรจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นเพื่อทําหนาท่ีสงเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และเพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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