ร่าง
ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาธรณีวิทยา
พ.ศ. ....
การควบคุมและการจัดการงานด้านธรณีวิทยาโดยที่ผู้ปฎิบัติขาดความรู้ ความเข้าใจ
คุณธรรมและจรรยาบรรณ อาจนามาซึ่งผลกระทบต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม จาเป็นต้องมีการควบคุม
และพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทางธรณีวิทยา ให้มีความรู้และความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานสากล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) มาตรา ๔๒ มาครา ๔๓
และมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑
สภาวิช าชีพวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโ ดยความเห็ นชอบจากสภานายกพิเศษแห่ งสภาวิช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่............(ให้มีผลพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาฯ)
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ธรณีวิทยา” หมายความว่า สาขาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวข้องกั บ
ประวัติของโลก สสารที่เป็นองค์ประกอบ โครงสร้าง สภาพของโลก และกระบวนการตามธรรมชาติ
ของโลก รวมถึงสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกในบรรพกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏร่องรอยอยู่ในหินต่าง ๆ
รวมถึงการศึกษาแหล่งทรัพยากรธรณี แนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ และผลกระทบจาก
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี
“ธรณีศาสตร์” หมายความว่า ศาสตร์ด้านธรณีวิทยาที่ครอบคลุมความรู้เบื้องต้น
ด้านธรณีภาค อุทกภาค อากาศภาค และชีวภาค
ข้อ ๔ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาธรณีวิทยา
ข้อ ๕ การจั ดการงานด้านธรณีวิท ยา ต้อ งมีผู้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยาเป็นผู้รับผิดชอบ

๒
ข้อ ๖ ลักษณะงานของสาขาธรณีวิทยา มีดังต่อไปนี้
(๑) งานวิเคราะห์ ได้แก่ การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้า การวิจัย
ข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย ในสาขาธรณีวิทยา
(๒) งานควบคุมเกี่ยวกับการสร้าง การผลิต การคัดแยก การขุดเจาะ การรื้อถอน
การขนย้าย และการดัดแปลงปรับแต่ง ซึ่งเกี่ยวกับงานด้านธรณีวิทยา
(๓) งานคานวณออกแบบ ทดสอบ และตรวจวัดโดยการใช้หลักวิชาการและความ
ชานาญในสาขาธรณีวิทยา
(๔) งานวางโครงการ ได้แก่ การศึกษา วิจัย และการวิเคราะห์ เพื่อหาทางเลือกที่
เหมาะสม หรือวางแผนโครงการในงานด้านธรณีวิทยา
(๕) งานสารวจ จัดทาแผนที่ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ใน
พื้นพิภพ โดยการใช้หลักวิชาการและความชานาญในสาขาธรณีวิทยา
ข้อ ๗ ประเภทงานของสาขาธรณีวิทยา มีดังต่อไปนี้
(๑) งานธรณีวิทยาปิโตรเลียม
(๒) งานธรณีวิทยาพิบัติภัย
(๓) งานธรณีวิทยาวิศวกรรม
(๔) งานธรณีวิทยาเหมืองแร่
(๕) งานอุทกธรณีวิทยา
งานเฉพาะด้านธรณีวิทยา ให้ครอบคลุมโครงการหรือกิจกรรมทุกประเภทและขนาด
ที่ต้องดาเนินการจัดการเฉพาะด้านธรณีวิทยาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๘ ประเภทงานธรณีวิทยาปิโตรเลียม มีดังต่อไปนี้
(1) งานเก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ศิ ลาวิทยา
ตะกอนวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่คาดว่าจะมีศักยภาพของทรัพยากร
ปิโตรเลียม
(2) งานวิเคราะห์ และประเมิน ลั กษณะของแอ่งสะสมตะกอนของแหล่ งกักเก็บ
ปิโตรเลียมและปริมาณปิโตรเลียม
(3) งานสารวจและจัดทาแผนที่ธรณีวิทยา แผนที่โครงสร้า งและแหล่งปิโตรเลียม
การกาหนดตาแหน่งหลุมพัฒนาหรือหลุมผลิต
(4) งานบริหารและควบคุมการสารวจทางธรณีวิทยา ทางธรณีเคมี ทางธรณีฟิสิกส์
ทางธรณีวิทยาโครงสร้าง แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม รวมถึงการบริหารและควบคุมการเจาะสารวจหรือ
ขุดหลุมสารวจ การติดตามผลหลุมระหว่างการขุดเจาะ
(5) งานประเมินปัจจัยทางธรณีวิทยาที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการกาหนดตาแหน่งหลุมเจาะ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด
อันตรายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

๓
ข้อ ๙ ประเภทงานธรณีวิทยาพิบัติภัย มีดังต่อไปนี้
(1) งานเก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์ด้านธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง ธรณี
สัณฐานวิทยา ธรณีแปรสัณฐาน เพื่อการกาหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
(2) งานวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้ อ มู ล ธรณี พิ บั ติ ภั ย ได้ แ ก่ ภู เ ขาไฟระเบิ ด
แผ่นดินไหว รอยเลื่อน สึนามิ อุทกภัย การกัดเซาะ ดินถล่ม และหลุมยุบ
(3) งานประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ วางแผนและเสนอมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง
(4) งานพัฒนาวิธีการพยากรณ์การเกิดพิบัติภัยทางธรณีวิทยา
(5) งานการเสนอมาตรการใช้ทรัพยากรธรณีที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดธรณี
พิบัติภัย
ข้อ ๑๐ ประเภทงานธรณีวิทยาวิศวกรรม มีดังต่อไปนี้
(1) งานเก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง ธรณีสัณฐาน
เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับโครงการต่างๆ
(2) งานสารวจ จัดทาแผนที่ธรณีวิทยา รวมทั้งการจัดแบ่งชนิดของดินและหินตาม
คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ การสร้างแบบจาลอง และการจัดทาภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา
(3) งานวางแผน คัดเลือกวิธี ดาเนินการสารวจ และประมวลผลการส ารวจทาง
ธรณีวิทยา กาหนดตาแหน่ง คัดเลือกวิธีและควบคุมการเจาะสารวจและเก็บตัวอย่างชั้นดิน ชั้นหิน
และน้าใต้ดิน
(4) งานคัดเลือกวิธีการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินหินและวัสดุก่อสร้าง
ในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
(5) งานวิเคราะห์เสถียรภาพฐานราก ความลาดชัน ลาดธรรมชาติและลาดขุด และ
อุโมงค์ พร้อมทั้งประเมินโอกาสการเกิดการพังทลาย การแนะนาแนวทางป้องกัน การแก้ปัญหา และ
การปรับปรุงเสถียรภาพฐานราก
(6) งานควบคุมคุณภาพการทดสอบต่างๆ ในหลุมเจาะสารวจ การอุดกลบหลุมเจาะ
สารวจ การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดภายในหลุมเจาะสารวจ และการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดด้านธรณี
วิศวกรรมอื่นๆ
(7) งานวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติงานในการสารวจด้านธรณีวิศวกรรม
ข้อ ๑๑ ประเภทงานธรณีวิทยาเหมืองแร่ มีดังต่อไปนี้
(1) งานเก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ วิทยาแร่ ศิลาวิทยา
ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ สาหรับค้นหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์การสะสมตัวของแหล่งแร่
ประเมินลักษณะแหล่งแร่ และปริมาณทรัพยากรแร่
(2) งานการวางแผนการส ารวจ กาหนดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และทางเลื อกที่
เหมาะสมในการสารวจที่เกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ การประเมินลักษณะแหล่งแร่และปริมาณทรัพยากรแร่
รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทาเหมืองแร่
(3) งานวางแผนการทาเหมืองแร่ กาหนดจุดและขั้นตอนการเจาะสารวจก่อนการทา
เหมืองจัดทาแผนที่ธรณีวิทยาแหล่งแร่และสร้างแบบจาลองทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ขั้นรายละเอียด
ออกแบบขั้นตอนการทาเหมือง และการฟื้นฟูพื้นที่ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ลักษณะทางธรณีวิทยา
และชนิดของแร่

๔
(4) งานบริหารและควบคุม การสารวจทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ การ
ประเมินลักษณะแหล่งแร่และปริมาณทรั พยากรแร่ การขุดเจาะสารวจ และการทาเหมืองแร่ รวมทั้ง
วิธีการบริหารจัดการผลกระทบและความปลอดภัยในการทาเหมืองแร่
ข้อ ๑๒ ประเภทงานอุทกธรณีวิทยา มีดังต่อไปนี้
(1) งานเก็บ รวบรวม ศึกษาข้อมูล และสารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดินและใต้ผิวดิน
งานจัดทาแผนที่น้าบาดาลและแผนที่อุทกธรณีวิทยา
(2) งานประเมินปริมาณน้าต้นทุนของแอ่งน้าบาดาล และงานประเมินศักยภาพน้า
บาดาลของแอ่งน้าบาดาล ประเมินปริมาณและคุณภาพของน้าใต้ดิน ตรวจสอบการปนเปื้อน และ
พัฒนาน้าใต้ดินมาใช้ประโยชน์
(3) งานประเมินศักยภาพแหล่งน้าบาดาลโดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการ
วางแผนเจาะสารวจ ตรวจสอบและติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้า
บาดาลอย่างเหมาะสม
(4) งานการบริหารจัดการ ควบคุมการขุดเจาะ พัฒนาบ่อน้าบาดาล การประเมิน
ปัจจัยทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(5) งานวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อคุณภาพและปริมาณ
ของน้า งานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล
ข้อ 13 ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาธรณีวิทยา ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยาได้ทุกลักษณะ
งานตามประเภทงานที่ได้รับอนุญาต
หมวด ๒
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๑4 ผู้ ข อรั บ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุ ม
สาขาธรณีวิทยาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
ความรู้พื้นฐานในด้านธรณีวิทยาและมีผลการศึกษาในประเภทงานที่จะขอรับใบอนุญาตไม่น้อยกว่า
เก้าหน่วยกิต ทั้งนี้ผลการศึกษาในแต่ละประเภทงานให้เป็นไปตามองค์ความรู้ที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) ไม่อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายอื่น
(๓) ถูกถอนใบอนุ ญาตประกอบวิ ช าชี พตามกฎหมายนี้ห รือใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายอื่นมายังไม่ครบห้าปี
ข้อ ๑5 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีผ ลการศึกษาในประเภทงานที่จะขอรับ
ใบอนุ ญาตตามข้อ ๑4 (๑) หรือมีผลการศึกษาน้อยกว่าเก้าหน่วยกิต ให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตเข้ารับ
การฝึกอบรมและทดสอบความรู้ตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยให้ถือว่าการฝึกอบรมและการผ่าน
การทดสอบความรู้เป็นผลการศึกษาในประเภทงานที่จะขอรับใบอนุญาต

๕
หมวด ๓
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๑6 ในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการตามประกาศ
สภาวิช าชีพ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการยื่นขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ข้อ ๑7 ผู้ ข อรั บ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุ ม
ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และผ่านการอบรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ข้ อ ๑8 ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ค วบคุ ม สาขาธรณี วิ ท ยา โดยให้ มี อ านาจพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ออกใบอนุ ญ าต ต่ อ อายุ
ใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผู้ขอรับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 19 ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วบคุ ม สาขา
ธรณีวิทยา มีอายุห้าปีเว้นแต่การออกใบอนุญาตครั้งแรกให้มีอายุสามปี
ข้อ 20 ในการต่ออายุใบอนุญาต ผู้ประกอบวิช าชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมจะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามที่คณะกรรมการกาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒1 ให้ยกเว้นข้อ ๑4 (1) สาหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของงาน
ประเภทหนึ่ ง ประเภทใดตามข้ อ ๗ มาไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี สามารถยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตได้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ................................ พ.ศ. ….
(
)
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

