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ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารอุ ท ธรณ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห ง
พระราชบัญ ญัติวิศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เปน พระราชบัญ ญัติที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ยวกั บ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
สภาวิศ วกรโดยความเห็ น ชอบของที่ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ สภาวิศ วกร และโดยความเห็น ชอบของ
สภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศ วกร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคํา
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๑
คําอุทธรณและการยื่นอุทธรณ
ขอ ๔ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตาม มาตรา ๖๑ (๒)
(๓) (๔) หรือ (๕) แหงพระราชบัญญัติวิศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณตอคณะกรรมการสภาวิศวกร
ขอ ๕ คําอุทธรณใหทําเปนหนังสือโดยระบุขอ เท็จจริง ขอโตแยง หรือขอกฎหมายที่อางอิง
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ขอ ๖ การยื่นคําอุทธรณ ใหยื่นตอคณะกรรมการสภาวิศวกรภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงานสภาวิศวกร
ออกใบรับใหแกผูอุทธรณ
ผูอุทธรณจะยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการสภาวิศวกรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได
ขอ ๗ คําอุทธรณที่ไดยื่นไวแลว ผูอุทธรณอาจถอนเสียในเวลาใดก็ไดกอนที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรมีคําวินิจฉัยชี้ขาด
เมื่อมีการถอนคําอุทธรณ ใหเลขาธิการสภาวิศวกรแจงใหคณะกรรมการสภาวิศวกรทราบ
หมวด ๒
วิธีพิจารณาอุทธรณ
ขอ ๘ ถาคําอุทธรณมีขอความที่ไมชัดเจน อานไมออก หรืออานไมเขาใจ ใหคณะกรรมการ
สภาวิศวกรแนะนําใหผูยื่นอุทธรณแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรมีคําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวัน ที่
ไดรับคําอุทธรณ ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการ
สภาวิศวกรมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ และใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
หมวด ๓
คําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ
ขอ ๑๐ คําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณใหทําเปนคําสั่งสภาวิศวกร โดยใหระบุเหตุผลของการวินิจฉัย
ชี้ขาด และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ขอกฎหมายที่อางอิง
ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
ผลการวินิจฉัย
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ขอ ๑๑ ใหเลขาธิการสภาวิศ วกรมีหนังสือแจงคําสั่งสภาวิศ วกรใหผูอุทธรณทราบโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่ผูอุทธรณระบุไวในคําอุทธรณ และใหถือวาผูอุทธรณไดรับแจง
เมื่อ ครบกํ าหนดเจ็ ดวั น นั บแตวั น ส งสํ าหรับ กรณีภายในประเทศ หรือ เมื่ อครบกํา หนดสิ บห าวั น
นับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ เวนแตจะพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือ
หลังจากวันนั้น
หนังสือ แจงคําสั่งสภาวิศ วกรตามวรรคหนึ่ง ใหแ จงสิทธิแ ละระยะเวลาฟองคดีปกครองตอ
ศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบดวย
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานสภาวิศวกรบันทึกผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกร และสําเนาคําสั่งสภาวิศวกรไวในทะเบียนประวัติ
ของผูอุทธรณดวย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓ บรรดาคําอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ไดยื่นไวกอนวันที่
ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวาเปนคําอุทธรณตามขอบังคับนี้
การพิจารณาอุทธรณที่ไดดําเนินการไปแลว ใหถือวาเปนการดําเนินการตามขอบังคับนี้ และ
การดําเนินการตอไปใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับ
สภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหมีหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
โดยครอบคลุ ม ถึ ง ระยะเวลา และวิ ธี ก ารยื่ น อุ ท ธรณ วิ ธี พิ จ ารณาอุ ท ธรณ และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร เปนตน

