
 

 

 

ร่าง 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
สาขาธรณีวิทยา 

พ.ศ. .... 
   

 
  การควบคุมและการจัดการงานด้านธรณีวิทยาโดยที่ผู้ปฎิบัติขาดความรู้ ความเข้าใจ 
คุณธรรมและจรรยาบรรณ อาจน ามาซึ่งผลกระทบต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม  จ าเป็นต้องมีการควบคุม
และพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางธรณีวิทยา ให้มีความรู้และความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานสากล 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) มาตรา ๔๒ มาครา ๔๓ 
และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ .ศ. ๒๕๕๑  
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วย 
การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่............(ให้มีผลพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาฯ) 
 
  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้  
  “ธรณีวิทยา” หมายความว่า สาขาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับ
ประวัติของโลก สสารที่เป็นองค์ประกอบ โครงสร้าง สภาพของโลก และกระบวนการตามธรรมชาติ
ของโลก รวมถึงสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนโลกในบรรพกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏร่องรอยอยู่ในหินต่าง ๆ 
รวมถึงการศึกษาแหล่งทรัพยากรธรณี แนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ และผลกระทบจาก
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 
  “ธรณีศาสตร์” หมายความว่า ศาสตร์ด้านธรณีวิทยาที่ครอบคลุมความรู้เบื้องต้น 
ด้านธรณีภาค อุทกภาค อากาศภาค และชีวภาค 
 
  ข้อ ๔  ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด ๑ 

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
สาขาธรณีวิทยา 
   

 
  ข้อ ๕  การจัดการงานด้านธรณีวิทยา ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยาเป็นผู้รับผิดชอบ 

 



๒ 

 

  ข้อ ๖  ลักษณะงานของสาขาธรณีวิทยา มีดังต่อไปนี้ 
  (๑) งานวิเคราะห์ ได้แก่ การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้า การวิจัย
ข้อมูลและสถิติต่างๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย ในสาขาธรณีวิทยา 
  (๒) งานควบคุมเกี่ยวกับการสร้าง การผลิต การคัดแยก การขุดเจาะ การรื้อถอน 
การขนย้าย และการดัดแปลงปรับแต่ง ซึ่งเกี่ยวกับงานด้านธรณีวิทยา 
  (๓) งานค านวณออกแบบ ทดสอบ และตรวจวัดโดยการใช้หลักวิชาการและความ
ช านาญในสาขาธรณีวิทยา 
  (๔) งานวางโครงการ ได้แก่ การศึกษา วิจัย และการวิเคราะห์ เพ่ือหาทางเลือกท่ี
เหมาะสม หรือวางแผนโครงการในงานด้านธรณีวิทยา 
  (๕) งานส ารวจ จัดท าแผนที่ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนพิภพ โดยการใช้หลักวิชาการและความช านาญในสาขาธรณีวิทยา 
   
  ข้อ ๗  ประเภทงานของสาขาธรณีวิทยา มีดังต่อไปนี้ 
  (๑) งานธรณีวิทยาปิโตรเลียม 
  (๒) งานธรณีวิทยาพิบัติภัย 
  (๓) งานธรณีวิทยาวิศวกรรม 
  (๔) งานธรณีวิทยาเหมืองแร่ 
  (๕) งานอุทกธรณีวิทยา 
  งานเฉพาะด้านธรณีวิทยา ให้ครอบคลุมโครงการหรือกิจกรรมทุกประเภทและขนาด
ที่ต้องด าเนินการจัดการเฉพาะด้านธรณีวิทยาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
  ข้อ ๘  ประเภทงานธรณีวิทยาปิโตรเลียม มีดังต่อไปนี้ 
  (1) งานเก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ศิลาวิทยา 
ตะกอนวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่คาดว่าจะมีศักยภาพของทรัพยากร
ปิโตรเลียม 
  (2) งานวิเคราะห์และประเมิน ลักษณะของแอ่งสะสมตะกอนของแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียมและปริมาณปิโตรเลียม  
  (3) งานส ารวจและจัดท าแผนที่ธรณีวิทยา แผนที่โครงสร้างและแหล่งปิโตรเลียม 
การก าหนดต าแหน่งหลุมพัฒนาหรือหลุมผลิต    
  (4) งานบริหารและควบคุมการส ารวจทางธรณีวิทยา ทางธรณีเคมี ทางธรณีฟิสิกส์ 
ทางธรณีวิทยาโครงสร้าง แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม รวมถึงการบริหารและควบคุมการเจาะส ารวจหรือ
ขุดหลุมส ารวจ การติดตามผลหลุมระหว่างการขุดเจาะ 
  (5) งานประเมินปัจจัยทางธรณีวิทยาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการก าหนดต าแหน่งหลุมเจาะ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด
อันตรายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   
  
 
 
  



๓ 

 

 ข้อ ๙  ประเภทงานธรณีวิทยาพิบัติภัย มีดังต่อไปนี้ 
 (1) งานเก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์ด้านธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง ธรณี

สัณฐานวิทยา ธรณีแปรสัณฐาน เพ่ือการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
  (2) งานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลธรณีพิบัติภัย ได้แก่ ภูเขาไฟระเบิด 
แผ่นดินไหว รอยเลื่อน สึนามิ อุทกภัย การกัดเซาะ ดินถล่ม และหลุมยุบ  

 (3) งานประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ วางแผนและเสนอมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง  
 (4) งานพัฒนาวิธีการพยากรณ์การเกิดพิบัติภัยทางธรณีวิทยา  
 (5) งานการเสนอมาตรการใช้ทรัพยากรธรณีที่ถูกต้องเพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดธรณี

พิบัติภัย 
   

  ข้อ ๑๐  ประเภทงานธรณีวิทยาวิศวกรรม มีดังต่อไปนี้ 
  (1) งานเก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง ธรณีสัณฐาน 
เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับโครงการต่างๆ  
  (2) งานส ารวจ จัดท าแผนที่ธรณีวิทยา รวมทั้งการจัดแบ่งชนิดของดินและหินตาม
คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ การสร้างแบบจ าลอง และการจัดท าภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา 
  (3) งานวางแผน คัดเลือกวิธี ด าเนินการส ารวจ และประมวลผลการส ารวจทาง
ธรณีวิทยา ก าหนดต าแหน่ง คัดเลือกวิธีและควบคุมการเจาะส ารวจและเก็บตัวอย่างชั้นดิน ชั้นหิน 
และน้ าใต้ดิน  
  (4) งานคัดเลือกวิธีการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินหินและวัสดุก่อสร้าง 
ในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
  (5) งานวิเคราะห์เสถียรภาพฐานราก ความลาดชัน ลาดธรรมชาติและลาดขุด และ
อุโมงค์ พร้อมทั้งประเมินโอกาสการเกิดการพังทลาย การแนะน าแนวทางป้องกัน การแก้ปัญหา และ
การปรับปรุงเสถียรภาพฐานราก 
  (6) งานควบคุมคุณภาพการทดสอบต่างๆ ในหลุมเจาะส ารวจ การอุดกลบหลุมเจาะ
ส ารวจ การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดภายในหลุมเจาะส ารวจ และการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดด้านธรณี
วิศวกรรมอ่ืนๆ 
  (7) งานวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติงานในการส ารวจด้านธรณีวิศวกรรม 
   

  ข้อ ๑๑  ประเภทงานธรณีวิทยาเหมืองแร่ มีดังต่อไปนี้ 
  (1) งานเก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ วิทยาแร่ ศิลาวิทยา 
ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ ส าหรับค้นหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์การสะสมตัวของแหล่งแร่ 
ประเมินลักษณะแหล่งแร่ และปริมาณทรัพยากรแร่ 
  (2) งานการวางแผนการส ารวจ ก าหนดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และทางเลือกที่
เหมาะสมในการส ารวจที่เกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ การประเมินลักษณะแหล่งแร่และปริมาณทรัพยากรแร่ 
รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท าเหมืองแร่ 
  (3) งานวางแผนการท าเหมืองแร่ ก าหนดจุดและขั้นตอนการเจาะส ารวจก่อนการท า
เหมืองจัดท าแผนที่ธรณีวิทยาแหล่งแร่และสร้างแบบจ าลองทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ขั้นรายละเอียด 
ออกแบบขั้นตอนการท าเหมือง และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ ลักษณะทางธรณีวิทยา 
และชนิดของแร ่



๔ 

 

  (4) งานบริหารและควบคุม การส ารวจทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ การ
ประเมินลักษณะแหล่งแร่และปริมาณทรัพยากรแร่ การขุดเจาะส ารวจ และการท าเหมืองแร่ รวมทั้ง
วิธีการบริหารจัดการผลกระทบและความปลอดภัยในการท าเหมืองแร่ 
 

  ข้อ ๑๒  ประเภทงานอุทกธรณีวิทยา มีดังต่อไปนี้ 
  (1) งานเก็บ รวบรวม ศึกษาข้อมูล และส ารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดินและใต้ผิวดิน 
งานจัดท าแผนที่น้ าบาดาลและแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
  (2) งานประเมินปริมาณน้ าต้นทุนของแอ่งน้ าบาดาล และงานประเมินศักยภาพน้ า
บาดาลของแอ่งน้ าบาดาล ประเมินปริมาณและคุณภาพของน้ าใต้ดิน ตรวจสอบการปนเปื้อน และ
พัฒนาน้ าใต้ดินมาใช้ประโยชน์ 
  (3) งานประเมินศักยภาพแหล่งน้ าบาดาลโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการ
วางแผนเจาะส ารวจ ตรวจสอบและติดตามประเมินผล เพ่ือการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ า
บาดาลอย่างเหมาะสม 
  (4) งานการบริหารจัดการ ควบคุมการขุดเจาะ พัฒนาบ่อน้ าบาดาล การประเมิน
ปัจจัยทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
  (5) งานวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อคุณภาพและปริมาณ
ของน้ า งานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าบาดาล 
 

  ข้อ 13 ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
สาขาธรณีวิทยา ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยาได้ทุกลักษณะ
งานตามประเภทงานที่ได้รับอนุญาต 
 
 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
 
   ข้อ ๑4 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  
สาขาธรณีวิทยาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
ความรู้พ้ืนฐานในด้านธรณีวิทยาและมีผลการศึกษาในประเภทงานที่จะขอรับใบอนุญาตไม่น้อยกว่า
เก้าหน่วยกิต  ทั้งนี้ผลการศึกษาในแต่ละประเภทงานให้เป็นไปตามองค์ความรู้ที่คณะกรรมการก าหนด 
   (๒) ไม่อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายอื่น  
   (๓) ถูกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายนี้หรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายอ่ืนมายังไม่ครบห้าปี 
 

   ข้อ ๑5  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีผลการศึกษาในประเภทงานที่จะขอรับ
ใบอนุญาตตามข้อ ๑4 (๑) หรือมีผลการศึกษาน้อยกว่าเก้าหน่วยกิต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ารับ 
การฝึกอบรมและทดสอบความรู้ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยให้ถือว่าการฝึกอบรมและการผ่าน 
การทดสอบความรู้เป็นผลการศึกษาในประเภทงานที่จะขอรับใบอนุญาต 



๕ 

 

หมวด  ๓ 
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

     
 
  ข้อ ๑6  ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการตามประกาศ
สภาวิชาชีพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  
 
  ข้อ ๑7 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และผ่านการอบรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
  ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา โดยให้มีอ านาจพิจารณาเกี่ยวกับออกใบอนุญาต ต่ออายุ
ใบอนุญาต พักใช้ใบอนญุาตและการเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผู้ขอรับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
  ข้อ 19 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา
ธรณีวิทยา มีอายุห้าปีเว้นแต่การออกใบอนุญาตครั้งแรกให้มีอายุสามปี 
 
  ข้อ 20 ในการต่ออายุใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมจะต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  ข้อ ๒1  ให้ยกเว้นข้อ ๑4 (1) ส าหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของงาน
ประเภทหนึ่งประเภทใดตามข้อ ๗ มาไม่น้อยกว่าห้าปี สามารถยื่นค าขอรับใบอนุญาตได้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
 

ประกาศ ณ วันที่ ................................  พ.ศ. …. 
 

(    ) 
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 


