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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
วาดวยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ 

ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร  เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการ
สภาวิศวกร  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการสรรหาสมาชิกสภา 
วิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
  “คณะอนุกรรมการสรรหา”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกร 

ผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ 
ขอ ๔ กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการจรรยาบรรณไมนอยกวาเกาสิบวัน   

ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ 
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ  ประกอบดวย  นายกสภาวิศวกร 
เปนประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการสรรหาอื่นอีกไมเกินสิบคน  ซ่ึงในจํานวนนี้  ใหแตงต้ังจาก 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขา
วิศวกรรมไฟฟา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  และสาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
สาขาละหนึ่งคน  และผูทรงคุณวุฒิอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร  จํานวนไมเกินหาคน 

ขอ ๕ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรซ่ึงมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ  ตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด  
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โดยในจํานวนนี้ตองเปนสมาชิกสภาวิศวกรซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคนในแตละสาขา 

ใหคณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จและเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา
ซ่ึงสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนประธานกรรมการจรรยาบรรณ  
และกรรมการจรรยาบรรณ  ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 

ขอ ๖ ในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา  ถาประธานอนุกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอยูในที่ประชุม  ใหที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การประชุมของคณะอนุกรรมการตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
อนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่อนุกรรมการสรรหาใดมีความเห็นแยงกับมติของคณะอนุกรรมการ  ใหบันทึก
ความเห็นแยงนั้นไวในรายงานการประชุมดวย 

ขอ ๗ ในการดําเนินการสรรหา  ใหคณะอนุกรรมการสรรหาประกาศใหสมาชิกสภาวิศวกร
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และประสงคจะไดรับ
การเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณสมัครเขารับการสรรหา 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหปดไว  ณ  สถานที่ปดประกาศของสํานักงานสภาวิศวกร  และให
ประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงานสภาวิศวกรดวย  ทั้งนี้  ไมนอยกวาสิบหาวันกอน 
วันเปดรับสมัคร 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะอนุกรรมการสรรหาจะมีหนังสือถึงสมาชิกสภาวิศวกรซ่ึงมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ  เพื่อเชิญใหสมัครเขารับการสรรหาดวยก็ได 

ระยะเวลารับสมัครเพื่อเขารับการสรรหาตามขอนี้  คณะอนุกรรมการสรรหาจะกําหนดเปนวันเดียว
หรือหลายวันก็ได 

ขอ ๘ เมื่อส้ินสุดระยะเวลารับสมัคร  ใหคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกผูสมัครเขารับการสรรหา
ซ่ึงสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ  โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติ  ความรูความสามารถ  และประสบการณของผูสมัคร  และใหเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา
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ซ่ึงสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนประธานกรรมการจรรยาบรรณ  
และกรรมการจรรยาบรรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันปดรับสมัคร 

ขอ ๙ อนุกรรมการสรรหาจะสมัครเขารับการสรรหาหรือไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญ
สภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณมิได 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไมสามารถดําเนินการสรรหาและเสนอรายชื่อ 
ผูไดรับการสรรหาตอคณะกรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๕  วรรคสอง  ใหประธานอนุกรรมการ  
มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดําเนินการตอคณะกรรมการ  โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนไปพรอมกันดวย 

คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดไมเกินสามสิบวัน 
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคสอง  และคณะอนุกรรมการสรรหามิไดเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา

ตอคณะกรรมการ  ใหคณะกรรมการเสนอชื่อสมาชิกสภาวิศวกรซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร
เพื่อแตงต้ังเปนประธานกรรมการจรรยาบรรณ  และกรรมการจรรยาบรรณ  โดยในจํานวนนี้ตองเปนสมาชิก
สภาวิศวกรซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคนในแตละสาขา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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