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*

* หมายเหตุ

มาตรา ๗๔ แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตแิ ห่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๗๔ ในกรณีทผี่ ู้กระทําความผิดเป็ นนิตบิ ุคคล ถ้ าการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนั้นเกิดจากการสั่ งการหรื อการกระทําของกรรมการ หรื อผู้จดั การ
หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนั้น หรื อในกรณีทบี่ ุคคลดังกล่ าว มีหน้ าทีต่ ้ องสั่ งการหรื อกระทําการและละเว้ นไม่ สั่งการหรื อไม่
กระทําการจนเป็ นเหตุให้ นิตบิ ุคคลนั้น กระทําความผิด ผู้น้ันต้ องรับโทษตามทีบ่ ัญญัตไิ ว้ สําหรับความผิดนั้น และสํ าหรับนิตบิ ุคคล ต้ องระวางโทษปรับไม่ เกิน
สิ บเท่ าของอัตราโทษปรับสํ าหรับความผิดนั้นด้ วย”
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของ
ผู้แทนนิติบุคคล
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตราแห่งประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติและพระราชกําหนด
จํานวนเจ็ดสิบหกฉบับ ดังต่อไปนี้ และให้ใช้ความตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามลําดับ
(๑) มาตรา ๑๒ จั ต วา แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขายทอดตลาดและค้ า ของเก่ า
พุท ธศั กราช ๒๔๗๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ควบคุ ม การขายทอดตลาดและค้า ของเก่ า
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๒) มาตรา ๓๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ และมาตรา ๙๐/๕ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓) มาตรา ๖๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๔) มาตรา ๑๑๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๕) มาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดความผิ ด เกี่ ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) มาตรา ๒๘/๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก าร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๗) มาตรา ๓๙ ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ป้ า ย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๘) มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐
(๙) มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
(๑๐) มาตรา ๗๒/๕ แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑๑) มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๒) มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๓) มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๔) มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑๕) มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๖) มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๗) มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๒๔
(๑๘) มาตรา ๒๓ แห่งพระราชกําหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔
(๑๙) มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
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(๒๐) มาตรา ๑๕ แห่งพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๑) มาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒๒) มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒๓) มาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
(๒๔) มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒๕) มาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒๖) มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒๗) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒๘) มาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒๙) มาตรา ๘๗/๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓๐) มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓๑) มาตรา ๑๑๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓๒) มาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓๓) มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓๔) มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓๕) มาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓๖) มาตรา ๑๓ แห่งพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓๗) มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓๘) มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓๙) มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔๐) มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔๑) มาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔๒) มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๔๓) มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔๔) มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔๕) มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔๖) มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔๗) มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔๘) มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔๙) มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
(๕๐) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
(๕๑) มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
(๕๒) มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕๓) มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕๔) มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕๕) มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๕๖) มาตรา ๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
(๕๗) มาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๕๘) มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๕๙) มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
(๖๐) มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๑) มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖๒) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
(๖๓) มาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
(๖๔) มาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
(๖๕) มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐
(๖๖) มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖๗) มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖๘) มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖๙) มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑
(๗๐) มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑
(๗๑) มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
(๗๒) มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก
(๗๓) มาตรา
(๗๔) มาตรา
(๗๕) มาตรา
(๗๖) มาตรา

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๘๕ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
๖๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔
“มาตรา ๑๒ จัตวา ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๒. ประมวลรัษฎากร
“มาตรา ๓๕ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย”
“มาตรา ๙๐/๕ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามหมวดนี้เป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิด
นั้น ๆ ด้วย”
๓. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
“มาตรา ๖๒ ตรี ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ ทวิ เป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๒ ทวิ ด้วย”
๔. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
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๒
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๕. พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
“มาตรา ๒๕ ในกรณีที่บริษัทจํากัดใดกระทําความผิดตามมาตรา ๗
ถึงมาตรา ๒๔ ถ้าการกระทําความผิดของบริษัทจํากัดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทจํากัดนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
จนเป็นเหตุให้บริษัทจํากัดนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท”
๖. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
“มาตรา ๒๘/๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๗. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๓๙ ทวิ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๘. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐
“มาตรา ๓๓ ผู้ใดมิใช่ในกิจการของ อผศ. หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จาก อผศ. ใช้ชื่อหรือถ้อยคําในประการที่น่าจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นกิจการของ อผศ.
หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ อผศ. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
นิติบุคคลใดมิใช่กระทรวง ทบวง กรม หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จาก อผศ. ใช้คําว่า “อผศ.” “ทหารผ่านศึก” “ผ่านศึก” “นอกประจําการ” หรือคําว่า“ทหาร”
เป็นชื่อหรือประกอบชื่อของนิติบุคคลนั้น ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ในวรรคหนึ่งด้วย”
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๓
๙. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
“มาตรา ๗๖ ในกรณีที่บริษัทใดกระทําความผิด ถ้าการกระทําความผิด
ของบริษัทนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้บริษัทนั้นกระทําความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๑๐. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘
“มาตรา ๗๒/๕ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล เว้นแต่กรณี
ตามมาตรา ๗๒/๒ ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๑๑. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๘๓ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๑๒. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๑๓. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
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๔
๑๔. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๗๑ นิติบุคคลอาคารชุดใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘/๑
มาตรา ๓๘/๒ และมาตรา ๓๘/๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น
หรือในกรณีที่ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลอาคารชุดนั้นกระทําความผิด ผู้จัดการของนิติบุคคล
อาคารชุดนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งด้วย”
๑๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๑๗. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔
“มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิด
นั้น ๆ ด้วย”
๑๘. พระราชกําหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔
“มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
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๕
๑๙. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
“มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๒๐. พระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
“มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลซึ่งปรากฏ
พยานหลักฐานว่ามีพฤติกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลด้วย”
๒๑. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
“มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๒๒. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
“มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔
ถ้าการกระทําความผิดของคณะกรรมการกองทุนนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการผู้ใด หรือในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้คณะกรรมการกองทุนนั้นกระทําความผิด กรรมการผู้นั้น
ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๒๓. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคลและถูกลงโทษ
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิด
นั้น ๆ ด้วย”

32

๖
๒๔. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๘
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๒๕. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง
ถ้าการกระทําความผิดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นกระทําความผิด หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น
ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๒๖. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๒๗. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
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๒๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบคุ คลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๒๙. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๘๗/๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการหรือผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ
บุคลากรเฉพาะ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๓๐. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๓๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่บริษัทใดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง
ที่ต้องบอกให้แจ้งหรือให้ทําคําชี้แจงตามมาตรา ๔๕ ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวของบริษัทนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัทนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้บริษัทนั้นกระทําความผิดผู้นั้นต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๓๒. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่บริษัทใดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริง
ที่ต้องบอกให้แจ้งหรือให้ทําคําชี้แจงตามมาตรา ๔๙ หรือไม่หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวของบริษัทนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
บริษัทนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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๓๓. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๓๙ ในกรณีที่สภากระทําความผิดและถูกลงโทษ ถ้าการกระทําความผิด
ของสภานั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการผู้ใด หรือในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สภานั้นกระทําความผิด
กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท”
๓๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๓๕. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
“มาตรา ๘๙ ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนกระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทําความผิดของผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนนั้นเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ
จัดการกองทุนนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๓๖. พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๓ บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔/๑ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือคําสั่งหรือเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทํา
ความผิดของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น หรือในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
บริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๓๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘
หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๓๙. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๔๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๔๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๘๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บญ
ั ญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”

36

๑๐
๔๒. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น และสําหรับนิติบุคคล
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นด้วย”
๔๓. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๔๔. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น และสําหรับนิติบุคคล
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นด้วย”
๔๕. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๔๖. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
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๑๑
๔๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๔๘. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๔๙. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๕๐. พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๕๑. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
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๑๒
๕๒. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๕๓. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๕๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๕๕. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕
“มาตรา ๖๔ ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๓๐
หรือมาตรา ๓๑ ถ้าการกระทําความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการผู้ใด หรือในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นกระทําความผิด
กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
๕๖. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗
มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๓ หรือมาตรา ๑๓๘ เป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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๑๓
๕๗. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๑๑๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๔
หรือมาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา ๗๔
หรือมาตรา ๗๕ ถ้าการกระทําความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นกระทําความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๕๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๕๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๖๐. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
“มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๖๑. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
“มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๑
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
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๑๔
๖๒. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๓
ซึ่งเป็นนิติบุคคลกระทําความผิด ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๖๓. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๖๔. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลกระทําความผิดและถูกลงโทษ
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๖๕. พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๘๐ ผู้ใดให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งความเท็จนั้น
เป็นข้อสําคัญในการตรวจสอบหรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นทรัสตี
ถ้าการกระทําความผิดของทรัสตีนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของทรัสตีนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ทรัสตีนั้นกระทําความผิด
ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๖๖. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
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๑๕
๖๗. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๓๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๓
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๒
มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ หรือมาตรา ๑๒๘ ถ้าการกระทําความผิดของสถาบันการเงินนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
สถาบันการเงินนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
“มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐
มาตรา ๖๖ มาตรา ๘๐ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๕ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๐ มาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๕
ถ้าการกระทําความผิดของสถาบันการเงินนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ
หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ ผู้มี อํ า นาจในการจั ด การของสถาบั น การเงิ น หรือ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินนั้นกระทําความผิด
ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๖๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคลและถูกลงโทษ
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๖๙. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๖๕ ผู้ใดนอกจากสถาบันการเงิน ใช้ข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
เพื่อแสดงว่าธุรกิจของตนเป็นสถาบันการเงินทีเ่ งินฝากได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกิน
วันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
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๑๖
มาตรา ๖๖ สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
จนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย”
๗๐. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดในส่วนที่ ๒ นี้ ยกเว้นมาตรา ๔๘ เป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๗๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๗๒. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๗๓. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษอาญาตามส่วนนี้
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิด
นั้น ๆ ด้วย”
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๑๗
๗๔. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๗๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
๗๖. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๖๒ ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ได้รับมอบหมาย
ให้จัดการเงินของกองทุนนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
เป็ นอันใช้บังคับไม่ ได้ ตามรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมา
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทํานองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็ น อั น ใช้ บั ง คั บ ไม่ ไ ด้
ตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญ ญัติของ
กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ

°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡ ”À√—∫ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡
æ.». ÚıÙÙ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ«‘ »‘ «°√ æ.». ÚıÙÚ Õ—π‡ªìπæ√–√“™
∫—≠≠—µ∑‘ ¡’Ë ∫’ ∑∫—≠≠—µ∫‘ “ßª√–°“√‡°’¬Ë «°—∫°“√®”°—¥ ∑‘ ∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷ßË ¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫
¡“µ√“ Û˘ ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ„‘ Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®
µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ°”Àπ¥§à“∏√√¡‡π’¬¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡
∫ÿ§§≈∏√√¡¥“
(°) √–¥—∫«ÿ≤‘«‘»«°√
©∫—∫≈– ı, ∫“∑
(¢) √–¥—∫ “¡—≠«‘»«°√
©∫—∫≈– Û,ı ∫“∑
(§) √–¥—∫¿“§’«‘»«°√
©∫—∫≈– Ò, ∫“∑
(ß) √–¥—∫¿“§’«‘»«°√æ‘‡»…
©∫—∫≈– Ò, ∫“∑
π‘µ‘∫ÿ§§≈
§à“„∫Õπÿ≠“µπ‘µ‘∫ÿ§§≈
©∫—∫≈– Ò, ∫“∑
(Ú) §à“µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡∑’Ë¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ°àÕπ
„∫Õπÿ≠“µÀ¡¥Õ“¬ÿ
∫ÿ§§≈∏√√¡¥“
(°) √–¥—∫«ÿ≤‘«‘»«°√
©∫—∫≈– Ò,ı ∫“∑
(¢) √–¥—∫ “¡—≠«‘»«°√
©∫—∫≈– Ò, ∫“∑
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Àπâ“ 6
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

(§) √–¥—∫¿“§’«‘»«°√
©∫—∫≈–
(ß) √–¥—∫¿“§’«‘»«°√æ‘‡»…
©∫—∫≈–
”À√—∫ºŸâ∑’Ë¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µÀ≈—ß®“°„∫Õπÿ≠“µÀ¡¥Õ“¬ÿ
„Àâ‡æ‘Ë¡Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡
©∫—∫≈–
π‘µ‘∫ÿ§§≈
(°) §à“µàÕ„∫Õπÿ≠“µπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
°àÕπ„∫Õπÿ≠“µÀ¡¥Õ“¬ÿ
©∫—∫≈–
(¢) §à“µàÕ„∫Õπÿ≠“µπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
À≈—ß®“°„∫Õπÿ≠“µÀ¡¥Õ“¬ÿ
©∫—∫≈–
(Û) §à“Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§«“¡√Ÿâ§«“¡™”π“≠„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ
«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡
©∫—∫≈–
(Ù) §à“„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀ≈—°∞“π√—∫√Õß°“√‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
∫ÿ§§≈∏√√¡¥“
©∫—∫≈–
π‘µ‘∫ÿ§§≈
©∫—∫≈–
(ı) §à“∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿâ„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡
§√—Èß≈–

ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ
ı ∫“∑
ı ∫“∑
Ú, ∫“∑

Û, ∫“∑
ı, ∫“∑
ı, ∫“∑
ı ∫“∑
ı, ∫“∑
Ò,ı ∫“∑

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙÙ
√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ªÿ√–™—¬ ‡ªïò¬¡ ¡∫Ÿ√≥å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
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Àπâ“ 7
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡¥‘¡∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡
°Æ°√–∑√«ß∑’ÕË Õ°‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ«‘ ™‘ “™’æ«‘»«°√√¡ æ.». Úıı ´÷ßË ∂Ÿ°¬°‡≈‘°‰ª·≈â« ·µà¬ß— ¡’
º≈„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿàµ“¡∫∑‡©æ“–°“≈¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘»«°√ æ.». ÚıÙÚ ‰¡à‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π
·≈–‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘»«°√ æ.». ÚıÙÚ °”Àπ¥„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ÕÕ°
°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑â“¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“« ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

กฎกระทรวง
กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําวา “วิชาชีพวิศวกรรม” และ “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”
ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจั กรไทย บัญญั ติใ หกระทํา ไดโดยอาศั ยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหกําหนดเพิ่มเติมสาขาวิศวกรรมดังตอไปนี้เปนวิชาชีพวิศวกรรม
(๑) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(๒) วิศวกรรมเคมี
ขอ ๒ ใหวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาดังตอไปนี้เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๑) วิศวกรรมโยธา
(๒) วิศวกรรมเหมืองแร
(๓) วิศวกรรมเครื่องกล
(๔) วิศวกรรมไฟฟา
(๕) วิศวกรรมอุตสาหการ
(๖) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(๗) วิศวกรรมเคมี

49

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ทั้งนี้ เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิ ช าชี พวิศ วกรรมแตละสาขาที่กํา หนดไวใ น
กฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขา มีดังตอไปนี้
(๑) งานใหคําปรึกษา หมายถึง การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองงาน
(๒) งานวางโครงการ หมายถึง การศึ กษา การวิ เคราะหหาทางเลือ กที่เหมาะสม หรื อ
การวางแผนของโครงการ
(๓) งานออกแบบและคํานวณ หมายถึง การใชหลักวิชาและความชํานาญเพื่อใหไดมาซึ่ง
รายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการ
คํานวณ แสดงเปนรูป แบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ
(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุม
เกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซอม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ
การเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
(๕) งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล
และสถิติตาง ๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน
(๖) งานอํานวยการใช หมายถึง การอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เปน
ชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ ๔ ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมโยธา
มีดังตอไปนี้
(๑) อาคารที่มีความสูงตั้งแต ๓ ชั้นขึ้นไป หรือโครงสรางของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูง
ตั้งแต ๔ เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีชวงคานตั้งแต ๕ เมตรขึ้นไป
(๒) อาคารสาธารณะทุกขนาด
(๓) คลังสินคา ไซโล หองเย็น หรือยุงฉางที่มีความจุตั้งแต ๑๐๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(๔) โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ ปลอง หรือศาสนวัตถุ เชน พระพุทธรูปหรือเจดียที่มี
ความสูงตั้งแต ๖ เมตรขึ้นไป
(๕) โครงสรางสะพานที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอชวงใดชวงหนึ่งยาวตั้งแต ๑๐ เมตร
ขึ้นไป
(๖) ทาเทียบเรือหรืออูเรือสําหรับเรือที่มีระวางขับน้ําตั้งแต ๕๐ เมตริกตันขึ้นไป
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๗) ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตหลอสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหลอสําเร็จทุกชนิดที่มีความยาว
ตั้งแต ๕ เมตรขึ้นไป
(๘) เสาเข็มคอนกรีตที่มีความยาวตั้งแต ๖ เมตรขึ้นไป หรือที่รับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย
ตั้งแต ๓ เมตริกตันขึ้นไป
(๙) งานเสริมความมั่นคงของฐานรากทุกขนาด
(๑๐) นั่งรานหรือค้ํายันชั่วคราวที่มีความสูงตั้งแต ๔ เมตรขึ้นไป
(๑๑) แบบหลอคอนกรีตสําหรับเสาที่มีความสูงตั้งแต ๔ เมตร หรือคานที่มีชวงคานตั้งแต
๕ เมตรขึ้นไป
(๑๒) โครงสรางใตดิน สิ่งกอสรางชั่วคราว กําแพงกันดิน คันดินปองกันน้ํา หรือคลองสงน้ํา
ที่มีความสูงหรือความลึกตั้งแต ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป
(๑๓) โครงสรางของระบบขนสงสาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด
(๑๔) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด
(๑๕) เขื่อน ฝาย อุโมงค ทอระบายน้ํา หรือระบบชลประทานที่มีความสูงตั้งแต ๑.๕๐ เมตร
ขึ้นไป หรือมีความจุตั้งแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป หรือที่มีอัตราการไหลของน้ําตั้งแต ๑ ลูกบาศกเมตร
ตอวินาทีขึ้นไป
(๑๖) โครงสรางที่มีการกักของไหล เชน ถังเก็บน้ํา ถังเก็บน้ํามัน อุโมงคสงน้ํา หรือสระวายน้ํา
ที่มีความจุตั้งแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(๑๗) ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา หรือชองระบายน้ําที่มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๐.๘๐ เมตรขึ้นไป
หรือ พื้น ที่หน าตั ดตั้ งแต ๐.๕๐ ตารางเมตรขึ้น ไปและมีโ ครงสร างรองรับ หรือ มีค วามยาวตั้ งแต
๑๐๐ เมตรขึ้นไป
(๑๘) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานตั้งแต ๕๐๐ ไรตอโครงการขึ้นไป
(๑๙) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่มีพื้นที่ตั้งแต ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไปและมี
ความสูงจากพื้นดินตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่มีพื้นที่
ตั้งแต ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไปที่ติดตั้งอยูบนหลังคา ดาดฟา หรือกันสาด หรือที่ติดกับสวนใดสวนหนึ่ง
ของอาคาร
(๒๐) อัฒจันทรที่มีพื้นที่ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
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(๒๑) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงหรือติดตั้งอุปกรณรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูง
จากระดับฐานของโครงสรางตั้งแต ๒๕ เมตรขึ้นไป หรือที่มีน้ําหนักตั้งแต ๒๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
ขอ ๕ ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมเหมือ งแร
มีดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแร ไดแก
(ก) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันตั้งแต ๖๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ข) การทําเหมืองใตดินทุกขนาด
(ค) การเจาะอุโมงคในเหมือง หรือปลองหรือโพรงในหินทุกขนาด
(ง) งานวิศวกรรมที่มีการใชวัตถุระเบิดทุกขนาด
(จ) การโม บด หรือยอยแรและหินที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันตั้งแต ๖๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ฉ) การแยกวัสดุตาง ๆ ออกจากของที่ใชแลว โดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด
(ช) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันตั้งแต ๑๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ซ) การประเมินผลและวิเคราะหมูลคาของแหลงแรทุกขนาด
(๒) งานโลหะการ ไดแก
(ก) การแยกวัสดุตาง ๆ ออกจากของที่ใชแลวโดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด
(ข) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันตั้งแต ๑๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ค) การถลุ ง แร เ หล็ ก หรื อ การ ผลิ ต เหล็ ก กล า ที่ มี กํ า ลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด ตั้ ง แ ต
๗,๐๐๐ เมตริกตันตอปขึ้นไป
(ง) การถลุงแรอื่น ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจาก
แร ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีกําลังการผลิตสูงสุด
ตั้งแต ๑,๐๐๐ เมตริกตันตอปขึ้นไป หรืองานที่ลงทุนตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(จ) การหลอม การหลอ การแปรรูป การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว
หรื อ การชุ บเคลื อบโลหะสํ าหรั บ งานที่ ใ ช ค นงานตั้ง แต สามสิ บคนขึ้ น ไป หรื องานที่ล งทุ น ตั้ ง แต
สิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
ขอ ๖ ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
มีดังตอไปนี้
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(๑) งานใหคําปรึกษาและงานพิจารณาตรวจสอบตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ทุกประเภท
และทุกขนาด
(๒) งานวางโครงการ
(ก) เครื่ องจั กรกลที่ มี มู ลค าตั้ งแต สิ บล านบาทตอเครื่ องขึ้ นไป หรื อที่ มี มูลค าตั้ งแต ยี่ สิ บ
ลานบาทตอโครงการขึ้น ไป หรือที่มีขนาดระบบตั้งแต ๑๐๐ กิโลวัตตรวมกัน ขึ้นไป หรือที่ใชงาน
ในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอย
พื้นที่ตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป
(ข) เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม ที่มี
มูลคาตั้งแตสิบลานบาทตอเครื่องขึ้น ไป หรือที่มีมูลคาตั้งแตยี่สิบลานบาทตอโครงการขึ้นไป หรือ
เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชความรอนตั้งแต ๒๐ ลานเมกะจูลตอปขึ้นไป
หรือเครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชงานในอาคารที่มี
พื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ตั้งแต
สองรอยคนขึ้นไป
(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีมูลคาตั้งแตสิบลานบาทตอเครื่อง
ขึ้นไป หรือที่มีมูลคาตั้งแตยี่สิบลานบาทตอโครงการขึ้นไป หรือที่มีขนาดระบบตั้งแต ๑๐๐ กิโลวัตต
ขึ้นไป หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่ใชงาน
ในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป
(ง) ระบบของไหลในทอรับ แรงดัน หรือสุญญากาศที่มีมูลคาตั้งแตสิบลานบาทตอ
เครื่ อ งขึ้ น ไป หรื อ ที่ มี มู ล ค า ตั้ ง แต ยี่ สิ บ ล า นบาทต อ โครงการขึ้ น ไป หรื อ ที่ มี ข นาดระบบตั้ ง แต
๑๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป
(จ) การจัดการพลังงานที่มีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป หรือใชความรอนตั้งแต
๒๐ ลานเมกะจูลตอปขึ้นไป
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกัน อัคคีภัยที่มีมูลคารวมกันตั้งแตสามลานบาทตอระบบ
ขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๓) งานออกแบบและคํานวณ
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตตอเครื่องขึ้นไป
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(ข) เครื่ อ งกํ า เนิด ไอน้ํา หรื อไออย างอื่ น ภาชนะรั บแรงดั น หรือ เตาอุ ต สาหกรรม
ทุกขนาด
(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีขนาดตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตตอ
เครื่องขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นตั้งแต ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอตั้งแต
๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป หรือสุญญากาศตั้งแตลบ ๕๐ กิโลปาสกาลลงมา
(จ) การจัดการพลังงานทุกขนาด
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๒๐ กิโลวัตตตอเครื่องขึ้นไป
(ข) เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี
ความดัน ตั้งแต ๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้น ไป หรือปริม าตรตั้งแต ๑ ลูกบาศกเมตรขึ้น ไป หรืออัตรา
การผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นตั้งแต ๕๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมงขึ้นไป
(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีขนาดตั้งแต ๒๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอตั้งแต
๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป หรือสุญญากาศตั้งแตลบ ๕๐ กิโลปาสกาลลงมา
(จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๕) งานอํานวยการใช
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัตตตอระบบขึ้นไป
(ข) เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี
อัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นตั้งแต ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่องขึ้นไป
(ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดันตั้งแต ๑,๓๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป
และมีปริมาตรตั้งแต ๑๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(ง) เครื่องปรั บภาวะอากาศหรื อเครื่องทําความเย็น ที่มีขนาดตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัต ต
ตอระบบขึ้นไป
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(จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอตั้งแต
๕๐๐ กิโลปาสกาลตอระบบขึ้นไป
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
ขอ ๗ ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ า
มีดังตอไปนี้
(๑) งานไฟฟากําลัง ไดแก
(ก) งานใหคําปรึกษาตาม (ข) (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ทุกประเภทและทุกขนาด
(ข) งานวางโครงการ
๑) ระบบการผลิตไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต ๓,๓๐๐ โวลตขึ้นไป
๒) ระบบส ง ระบบจํา หน า ย และระบบการใช ไ ฟฟ า ที่ มีข นาดรวมกั น ตั้ ง แต
๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
(ค) งานออกแบบและคํานวณ
๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต ๓๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือ
ที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต ๓,๓๐๐ โวลตขึ้นไป
๒) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันตั้งแต
๒๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด
(ง) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแ อมแปรขึ้น ไป
หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
๒) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันตั้งแต
๒๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด
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(จ) งานพิจารณาตรวจสอบ
๑) ระบบไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือที่มี
แรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
๒) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด
(ฉ) งานอํานวยการใชร ะบบหรื ออุป กรณไฟฟาที่ มีข นาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิ โลโวลต
แอมแปรขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
(๒) งานไฟฟาสื่อสาร ไดแก
(ก) งานใหคําปรึกษาตาม (ข) (ค) หรือ (ง) ทุกประเภทและทุกขนาด
(ข) งานวางโครงการระบบเครือขายที่มีสถานีรับ สง และถายทอดเพื่อกระจายคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ตั้งแต ๓๐๐ กิโลเฮิรตซ และที่มีกําลังสงแตละสถานีตั้งแต ๑ กิโลวัตตขึ้นไป
(ค) งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการสรางหรือการผลิต และงานพิจารณา
ตรวจสอบ
๑) ระบบกระจายคลื่น แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ตั้งแต ๓๐๐ กิโลเฮิรตซขึ้น ไป
และที่มีกําลังสงแตละสถานีตั้งแต ๑ กิโลวัตตขึ้นไป
๒) ระบบรับ สง แยก หรือรวมสัญญาณสงโดยใชความถี่คลื่น แมเหล็กไฟฟา
ขนาดตั้งแต ๓๐๐ เมกะเฮิรตซขึ้นไป และที่มีชองการสื่อสารตั้งแต ๖๐ วงจรเสียงขึ้นไปหรือเทียบเทา
(ง) งาน อํ า น วยการใ ช ร ะบบกระจายคลื่ น แ ม เ หล็ ก ไฟฟ า ที่ มี ค วาม ถี่ ตั้ ง แ ต
๓๐๐ กิโลเฮิรตซขึ้นไป และที่มีกําลังสงแตละสถานีตั้งแต ๑ กิโลวัตตขึ้นไป
ขอ ๘ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มีดังตอไปนี้
(๑) งานใหคําปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการสราง
หรือการผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ
(ก) โรงงานที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือโรงงานที่ลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาท
ขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(ข) การผลิต การสรางหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือ
กึ่งสําเร็จรูป การหลอม การหลอ การรีด หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปร
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รูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป
โดยไมรวมคาที่ดิน
(ค) การถลุงแรและการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังตอไปนี้ ในกรณีที่
เปนดีบุกตั้งแต ๒ ตันตอวันขึ้นไป ในกรณีที่เปนตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ตั้งแต ๕ ตันตอ
วันขึ้นไป หรือในกรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาตั้งแต ๑๐ ตันตอวันขึ้นไป
(ง) ระบบดับเพลิงที่มีมู ลคารวมกัน ตั้งแตสามลานบาทขึ้น ไป หรือที่มีพื้น ที่ปองกัน
อัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒) งานอํานวยการใช
(ก) สิ่งกอสรางและเครื่องจักรที่ใชควบคุมมลพิษ บําบัดของเสีย กําจัดสารพิษ กําจัด
วัตถุอันตราย หรือกําจัดสิ่งใด ๆ ของโรงงานที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั้งแต
ยี่สิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(ข) ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวาง และระบบอยางอื่นที่เกี่ยวของกับการควบคุม
มลพิษ การบําบัดของเสีย การกําจัดสารพิษ การกําจัดวัตถุอันตราย หรือการกําจัดสิ่งใด ๆ ของโรงงาน
ที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(ค) กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมี ใชสารไวไฟ ใชสารอันตราย ใชการกลัน่ ลําดับสวน
หรือ กระทํา ภายในอุป กรณ ที่มี ความดั น สู งกว าบรรยากาศ ในโรงงานที่ใ ช คนงานตั้ง แตสิ บห าคน
ขึ้นไปหรือที่ลงทุนตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(ง) ระบบดับเพลิงที่มีมูลคารวมกัน ตั้งแตสามลานบาทขึ้น ไป หรือที่มีพื้น ที่ปองกัน
อัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๙ ประเภทและขนาดของงานวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุมสาขาวิศ วกรรมสิ่งแวดลอม
มีดังตอไปนี้
(๑) ระบบประปาที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดตั้งแต ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๒) ระบบน้ําสะอาดสําหรับโรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ ที่มีอัตรากําลัง
ผลิตสูงสุดตั้งแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๓) ระบบน้ําเสียสําหรับชุมชน โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญที่สามารถ
รองรับน้ําเสียในอัตรากําลังสูงสุดตั้งแต ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
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(๔) ระบบการนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมสําหรับชุมชน โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคาร
ขนาดใหญที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดตั้งแต ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๕) ระบบการพัฒนาพื้นที่หรือแหลงน้ําที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
(ก) น้ําฝนหรือน้ําฝนที่ยังขังอยูที่มีปริมาณรวมสูงสุดตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึ้นไป
(ข) น้ําทิ้งหรือน้ําบาดาลที่มีปริมาณรวมสูงสุดตั้งแต ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๖) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่มีแหลงกําเนิดมลพิษที่มีปริมาตรการระบาย
อากาศตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป
(๗) ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงสําหรับโรงงานหรืออาคารสาธารณะที่มีคาระดับเสียง
เกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(๘) ระบบการฟนฟูสภาพดินที่มีพื้นที่ตั้งแต ๓,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือระบบการฟนฟู
สภาพน้ําที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดตั้งแต ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๙) ระบบขยะมูลฝอยในสถานที่ดังตอไปนี้
(ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
(ข) โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ ที่มีปริม าณขยะมูลฝอยตั้งแต
๒,๐๐๐ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
(ค) แหลงที่ทําใหมีการติดเชื้อที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต ๑๕ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
(ง) แหลงที่ทําใหมีสารกัมมันตภาพรังสีปนเปอนทุกขนาด
(๑๐) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาด
(๑๑) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีมูลคารวมตั้งแตสามลานบาทตอระบบขึ้นไป หรือ
ที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๑๐ ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ในสาขาวิ ศ วกรรมเคมี
มีดังตอไปนี้
(๑) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟสิกส
ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟาเพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑตามกําหนด ที่ใชเงินลงทุนตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป
โดยไมรวมคาที่ดิน หรือที่ใชกําลังตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา

58

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(๒) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่ทําใหวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อใหไดเปน ผลิตภัณฑตามกําหนด ที่ใชเงินลงทุน
ตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้น ไปโดยไมรวมคาที่ดิน หรือที่ใ ชกําลังตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัตตขึ้น ไปหรือ
เทียบเทา ทั้งนี้ เฉพาะที่ประกอบดวยกระบวนการผลิตของหนวยการผลิตตาม (๙)
(๓) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่มีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเปนวัตถุผง
หรือวัตถุเม็ดซึ่งอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตได ที่ใชเงินลงทุนตั้งแตหนึ่งรอยลานบาท
ขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน หรือที่ใชกําลังตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
(๔) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใชสารเคมีที่เปน วัตถุอันตราย
เพื่อเปนสารผสมหรือเปนสารชวยในการผลิต
(๕) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใตความดัน
ตั้งแต ๓ บรรยากาศขึ้นไป หรือต่ํากวาความดัน ๑ บรรยากาศ
(๖) กระบวนการจัดการหรือบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน หรือสถาน
ประกอบการที่ใชสารเคมี ตัวเรงปฏิกิริยาเคมี ตัวเรงปฏิกิริยาชีวเคมี ตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพ หรือหนวย
การผลิตที่ชวยในการบําบัดของเสียที่ใชเงินลงทุนตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดินหรือที่ใช
กําลังในกระบวนการบําบัดของเสียตั้งแต ๒๐ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
(๗) ระบบการเก็บหรือขนถายที่กระทําภายในโรงงานหรือเพื่อสงออกนอกโรงงานซึ่งวัตถุ
อันตราย สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตที่มี
ขนาดตั้งแต ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป
(๘) กระบวนการผลิตทุกขนาดที่ใชหรือกอใหเกิดวัตถุอันตราย สารเคมี สารพิษ หรือสารไวไฟ
(๙) กระบวนการผลิตที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟสิกส ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟา ของหนวยการผลิต
ดังตอไปนี้
(ก) หอกลั่น หอดูดซับ หอดูดซึม อุปกรณสกัดสาร ถังตกตะกอน หรือเครื่องตกผลึก
ที่ใชกําลังตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
(ข) อุปกรณแยกสารแบบอื่น ๆ เชน เครื่องแยกสารโดยใชเยื่อ หอแลกเปลี่ยนไอออน
หรือเครื่องกรองแบบอัดแนนที่ใชกําลังตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
(ค) อุปกรณแยกขนาดแบบอื่น ๆ เชน ถุงกรอง ไซโคลน หรือเครื่องกําจัดฝุนละออง
ดวยไฟฟาสถิตที่ใชกําลังในกระบวนการผลิตตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(ง) เครื่องตมระเหยหรือเตาเผากระบวนการผลิตที่ใชกําลังตั้งแต ๑๐ กิโลวัตตขึ้นไป
หรือเทียบเทา
(จ) เครื่องปฏิกรณทุกขนาด
(๑๐) ระบบดับเพลิงทุกขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
ขอ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ ไม ใ ช บั ง คั บ แก ผูป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
เฉพาะในสวนที่เกี่ย วกับ งานวิช าชี พวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมสิ่ง แวดลอมและงานวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ เป น การสมควรกําหนดใหสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและสาขาวิศวกรรมเคมีเปนวิชาชีพวิศวกรรม และกําหนดใหสองสาขาดังกลาว และ
สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมอุตสาหการ
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดวย และโดยที่มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให
การกําหนดดังกลาวใหกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๒ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “วิชาชีพวิศวกรรม” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ให้สาขาวิศวกรรมอื่นดังต่อไปนี้เป็นวิชาชีพวิศวกรรม
(๑) วิศวกรรมเกษตร
(๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(๓) วิศวกรรมเคมี
(๔) วิศวกรรมชายฝั่ง
(๕) วิศวกรรมชีวการแพทย์
(๖) วิศวกรรมต่อเรือ
(๗) วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร
(๘) วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
(๙) วิศวกรรมปิโตรเลียม
(๑๐) วิศวกรรมพลังงาน
(๑๑) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(๑๒) วิศวกรรมยานยนต์
(๑๓) วิศวกรรมระบบราง
(๑๔) วิศวกรรมสารสนเทศ
(๑๕) วิศวกรรมสํารวจ
(๑๖) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๒ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๑๗) วิศวกรรมแหล่งน้ํา
(๑๘) วิศวกรรมอากาศยาน
(๑๙) วิศวกรรมอาหาร”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๒ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว สมควรเพิ่มการกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อให้ครอบคลุมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ใน
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมและข้อตกลงเขตการค้าเสรี อันจะเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับต่างประเทศได้
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดการดําเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการอื่นตามมาตรา ๗ (๘) ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้สภาวิศวกร
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม รวมทั้ ง การขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้วิศวกรไทยได้รับประโยชน์จากข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม
รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปน การสมควรแกไ ขเพิ่ม เติมพระราชกฤษฎี กาวาดวยการกําหนดหนว ยงานของรั ฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดหน ว ยงานของรั ฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๓๙) ของมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบั ญญัติความรับผิ ดทางละเมิดของเจ าหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๔๐) สภาวิศวกร”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน (๔๐) และ (๔๑) ของมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีก า
กําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๔๑) กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(๔๒) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๔๓) และ (๔๔) ของมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกา
กํ าหนดหน วยงานของรั ฐ ตามพระราชบั ญญั ติ ความรั บ ผิ ดทางละเมิ ดของเจ าหน าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๔๐
“(๔๓) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
(๔๔) สภากายภาพบําบัด”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
และสภากายภาพบําบัดมิไดมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
หากแตไดรับการจัดตั้งใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและใชอํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
และพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามลําดับ อันจัดไดวาเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนึ่ง
และขณะนี้ยังไมไดรับการกําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระราชบัญญัติดั งกลาวบัญญัติใหการกําหนดใหหนวยงานอื่นของรัฐเปนหนวยงาน
ของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น เพื่อใหเจาหนาที่ของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติและสภากายภาพบําบัดซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับสมควรแกไขลําดับของสภาวิศวกรกองทุนสนับสนุน
การเสริมสรางสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเสียใหม
ใหถูกตอง จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ขอบังคับสภาวิศวกร
ยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ (๖) (ฌ) ทุกฉบับ มีบทบัญญัติที่เปนสาระสําคัญ
จํานวนมากไมสอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฌ) แหงพระราชบัญญัติวิศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสามัญ
สภาวิศวกร และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ยกเลิ ก ข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว า ด ว ย
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) ข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕) ข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
สาขาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. ๒๕๔๗
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(๖) ข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
สาขาวิศวกรรมโยธา
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร จึงออก
ขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคั บนี้เรีย กวา “ขอบังคั บสภาวิ ศ วกร วาดว ยหลักเกณฑแ ละคุณสมบัติของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
เปน ไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิช าชีพวิศ วกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศ วกร ประกอบวิช าชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมโยธา ไดทุกงาน ทุกประเภท
และทุกขนาด
ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไดเฉพาะงานวางโครงการ
งานออกแบบและคํา นวณ งานควบคุม การสร างหรือ การผลิต งานพิจ ารณาตรวจสอบ หรือ งาน
อํานวยการใช ทุกประเภทและทุกขนาด
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ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไดเฉพาะงาน ประเภท
และขนาดดังนี้
(๑) งานออกแบบและคํานวณ
(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๔ ชั้น หรือโครงสรางของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูง
ไมเกิน ๕ เมตร หรืออาคารที่มีชวงคานยาวทุกขนาด
(ข) คลังสินคา ไซโล หองเย็น หรือยุงฉางที่มีความจุไมเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
(ค) โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ ปลอง หรือศาสนวัตถุ เชน พระพุทธรูป หรือเจดีย
ที่มีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร
(ง) นั่งรานหรือค้ํายันชั่วคราวที่มีความสูงไมเกิน ๒๕ เมตร
(จ) แบบหลอคอนกรีตสําหรับเสาที่มีความสูงไมเกิน ๕ เมตร หรือคานที่มีชวงคานยาว
ทุกขนาด
(ฉ) โครงสรางใตดิน สิ่งกอสรางชั่วคราว กําแพงกันดิน คันดินปองกันน้ํา หรือคลอง
สงน้ําที่มีความสูงหรือความลึกไมเกิน ๒.๕๐ เมตร
(ช) เขื่ อน ฝาย อุ โ มงค ท อ ระบายน้ํ า หรื อระบบชลประทานที่ มี ค วามสู งไม เ กิ น
๒.๕๐ เมตร หรือมีความจุไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร หรือที่มีอัตราการไหลของน้ําไมเกิน
๕ ลูกบาศกเมตรตอวินาที
(ซ) โครงสร า งที่ มี ก ารกั ก ของไหล เช น ถั ง เก็ บ น้ํ า ถั ง เก็ บ น้ํ า มั น อุ โ มงค ส ง น้ํ า
หรือสระวายน้ําที่มีความจุไมเกิน ๕๐๐ ลูกบาศกเมตร
(ฌ) ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา หรือชองระบายน้ําที่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน ๑.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่หนาตัดไมเกิน ๒.๐๐ ตารางเมตร และมีโครงสรางรองรับ
(ญ) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานไมเกิน ๕,๐๐๐ ไรตอโครงการ
(๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๘ ชั้น
(ข) อาคารสาธารณะที่มีความสูงไมเกิน ๘ ชั้น
(ค) คลังสินคา ไซโล หองเย็น หรือยุงฉางทุกขนาด
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(ง) โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ ปลอง ที่มีความสูงไมเกิน ๔๐ เมตร หรือศาสนวัตถุ
เชน พระพุทธรูป หรือเจดีย ที่มีความสูงไมเกิน ๒๓ เมตร
(จ) โครงสร างสะพานที่มี ช ว งระหว า งศู น ยก ลางตอมอ ช ว งใดช ว งหนึ่ ง ยาวไม เ กิ น
๑๒ เมตร
(ฉ) ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตหลอสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหลอสําเร็จรูปทุกชนิด
ที่มีความยาวทุกขนาด
(ช) เสาเข็มคอนกรีตทุกขนาด
(ซ) นั่งรานหรือค้ํายันชั่วคราวที่มีความสูงไมเกิน ๔๒ เมตร
(ฌ) โครงสรางใตดิน สิ่งกอสรางชั่วคราว กําแพงกันดิน คันดินปองกันน้ํา หรือคลอง
สงน้ําที่มีความสูงหรือความลึกไมเกิน ๒.๕ เมตร
(ญ) ทางสาธารณะทุกขนาด
(ฎ) เขื่อน ฝาย อุโมงค ทอระบายน้ํา หรือระบบชลประทาน ทุกขนาด
(ฏ) โครงสร า งที่ มี ก ารกั ก ของไหล เช น ถั ง เก็ บ น้ํ า ถั ง เก็ บ น้ํ า มั น อุ โ มงค ส ง น้ํ า
หรือสระวายน้ําทุกขนาด
(ฐ) ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา หรือชองระบายน้ําทุกขนาด และมีโครงสรางรองรับ
(ฑ) ระบบชลประทานทุกขนาด
(ฒ) ป า ยหรื อ สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น สํ า หรั บ ติ ด หรื อ ตั้ ง ป า ย มี ค วามสู ง จากพื้ น ดิ น ไม เ กิ น
๒๓ เมตร หรื อ ปา ย หรื อ สิ่ง ที่ส ร างขึ้ น สํ าหรั บติ ด หรื อตั้ ง ปา ยที่มี พื้น ที่ ไม เ กิน ๕๐ ตารางเมตร
ที่ติดตั้งอยูบนหลังคา ดาดฟา หรือกันสาด หรือที่ติดกับสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร
(ณ) อัฒจันทรที่มีพื้นที่ไมเกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
(ด) โครงสร า งสํา หรั บ ใช ใ นการรั บ ส ง หรือ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ รั บ ส ง วิ ท ยุห รื อ โทรทั ศ น
ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสรางไมเกิน ๕๐ เมตร
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอํานวยการใช ทุกประเภทและทุกขนาด
ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไดตามงาน ประเภท
และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
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ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิช าชีพ
วิศ วกรรมควบคุม แตละระดับ สาขาวิศ วกรรมโยธา ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศ วกร
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด
ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายในขอกําหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อยูกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทําไดโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติ แ หง กฎหมาย สภาวิ ศ วกรโดยความเห็น ชอบ
ของที่ ประชุ มใหญ สามัญ สภาวิ ศ วกร และโดยความเห็น ชอบของสภานายกพิเศษแหง สภาวิ ศ วกร
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอ บัง คับ นี้เ รีย กวา “ขอ บัง คับ สภาวิศ วกร วา ดว ยหลัก เกณฑแ ละคุณ สมบัติ
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร
เปน ไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิช าชีพวิศ วกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
แขนงเหมื องแร ระดับ วุ ฒิวิ ศ วกร ประกอบวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิ ศ วกรรมเหมื องแร
งานเหมืองแร ไดทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด
ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
แขนงเหมืองแร ระดับสามัญวิศ วกร ประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมือ งแร
งานเหมืองแร ไดเฉพาะงานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอํานวยการใช ตามประเภทและขนาดดังนี้
(๑) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต
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(๒) การทําเหมืองใตดินที่มีหนาตัดไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร หรือมีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน
๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันตอป
(๓) การเจาะอุโมงคในเหมือง หรือปลองหรือโพรงในหินที่มีหนาตัดไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร
หรือมีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันตอป
(๔) งานวิ ศ วกรรมที่ มี ก ารใช วั ต ถุ ร ะเบิ ด ที่ มี ป ริ ม าณวั ส ดุ จ ากการระเบิ ด ไม เ กิ น
๑๐,๐๐๐ เมตริกตันตอวัน หรือไมเกิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ เมตริกตันตอป
(๕) การโม บด หรือยอยแรและหินทุกขนาด
(๖) การแยกวัสดุตาง ๆ ออกจากของที่ใชแลว โดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด
(๗) การแตงแรทุกขนาด
ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
แขนงเหมือ งแร ระดับ ภาคี วิศ วกร ประกอบวิ ช าชีพวิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมเหมือ งแร
งานเหมืองแร ไดเฉพาะงานควบคุมการสรางหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอํานวยการใช
ตามประเภทและขนาดดังนี้
(๑) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน ๑,๒๐๐ กิโลวัตต
(๒) งานวิ ศ วกรรมที่ มี ก ารใช วั ต ถุ ร ะเบิ ด ที่ มี ป ริ ม าณวั ส ดุ จ ากการระเบิ ด ไม เ กิ น
๘๐๐ เมตริกตันตอวัน หรือไมเกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันตอป
(๓) การแยกวัสดุตาง ๆ ออกจากของที่ใ ชแลว โดยใชกรรมวิธีท างการแตงแร ที่ใชกําลัง
สูงสุดรวมกันไมเกิน ๒๐๐ กิโลวัตต
(๔) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน ๕๐๐ กิโลวัตต
ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
แขนงเหมืองแร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
งานเหมืองแร ไดตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
แขนงโลหะการ ระดั บ วุฒิ วิศ วกร ประกอบวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิศ วกรรมเหมื องแร
งานโลหะการ ไดทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด
ขอ ๙ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
แขนงโลหะการ ระดับสามัญวิศ วกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
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งานโลหะการ ไดเฉพาะงานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอํานวยการใช ตามประเภทและขนาดดังนี้
(๑) การแยกวัสดุตาง ๆ ออกจากของที่ใชแลวโดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด
(๒) การแตงแรทุกขนาด
(๓) การถลุ ง แร เ หล็ ก หรื อ การผลิ ต เหล็ ก กล า ที่มี กํ า ลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด ไม เกิ น ๓๐๐,๐๐๐
เมตริกตันตอป
(๔) การถลุงแรอื่น ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน
๔๐,๐๐๐ เมตริกตัน ตอป หรืองานที่ลงทุน ไมเกิน หนึ่งรอยลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน และไมรวม
มูลคาของขอ ๙ (๓)
(๕) การหลอม การหลอ การแปรรูป การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว
หรือการชุบเคลือบโลหะสําหรับงานที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน หรืองานที่ลงทุนไมเกิน หกสิบ
ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน
ขอ ๑๐ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
แขนงโลหะการ ระดับภาคีวิศ วกร ประกอบวิช าชี พวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมเหมื องแร
งานโลหะการ ไดเฉพาะงานควบคุมการสรางหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอํานวยการใช
ตามประเภทและขนาดดังนี้
(๑) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน ๕๐๐ กิโลวัตต
(๒) การถลุงแรเหล็กหรือการผลิตเหล็กกลาที่มีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน ๘๐ เมตริกตัน
ตอวัน หรือไมเกิน ๒๘,๐๐๐ เมตริกตันตอป
(๓) การถลุงแรอื่น ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน
๕,๐๐๐ เมตริกตันตอป หรืองานที่ลงทุนไมเกิน ยี่สิบลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน และไมรวมมูลคา
ของขอ ๑๐ (๒)
(๔) การหลอม การหลอ การแปรรูป การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว
หรือการชุบเคลือบโลหะสําหรับงานที่ใชคนงานไมเกินหนึ่งรอยคน หรืองานที่ลงทุนไมเกินสามสิบลานบาท
โดยไมรวมคาที่ดิน
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ขอ ๑๑ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
แขนงโลหะการ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
งานโลหะการ ไดตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด
ขอ ๑๓ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญัติ วิ ช าชี พ วิศ วกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ สามารถประกอบวิ ช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานเหมืองแร และงานโลหะการไดตามระดับใบอนุญาตที่ไดรับ
ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายในขอกําหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อยูกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขชื่อประเภทของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
และเพิ่ ม ประเภทและขนาดของงานในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ของผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร
ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บัง คั บนี้ เรี ยกว่ า “ข้อ บั งคั บสภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละคุณ สมบั ติข อง
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคําว่า “แขนง” ในข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น “งาน” ทุกแห่ง
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) การเจาะอุโมงค์ในเหมือง หรือปล่องหรือโพรงในหินที่มีหน้าตัดไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร
หรือมีกําลังการผลิตสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี”
ข้อ ๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๕) ของข้ อ ๖ ของข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๕) การโม่ บด หรือย่อยแร่และหิน ที่ใช้กําลังรวมกันไม่เกิน ๑,๒๐๐ กิโลวัตต์”
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ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกําหนดและเงื่อนไข ตามข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทําไดโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติ แ หง กฎหมาย สภาวิ ศ วกรโดยความเห็น ชอบ
ของที่ ประชุ มใหญ สามัญ สภาวิ ศ วกร และโดยความเห็น ชอบของสภานายกพิเศษแหง สภาวิ ศ วกร
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอ บัง คับ นี้เ รีย กวา “ขอ บัง คับ สภาวิศ วกร วา ดว ยหลัก เกณฑแ ละคุณ สมบัติ
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิ ศวกรรมเครื่องกล
เปน ไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิช าชีพวิศ วกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไดทุกงาน ทุกประเภท
และทุกขนาด
ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ระดั บสามัญ วิศ วกร ประกอบวิ ช าชีพวิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมเครื่อ งกล ได เฉพาะงาน
ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด
(๒) งานออกแบบและคํานวณ
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน ๗๕๐ กิโลวัตตตอเครื่อง
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(ข) เครื่ อ งกํา เนิ ด ไอน้ํ า หรื อไออย า งอื่ น ภาชนะรั บแรงดั น หรื อ เตาอุ ต สาหกรรม
ที่มีขนาดความดันไมเกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน ๑๐ ลูกบาศกเมตร
ตอถัง หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมง
(ค) เครื่ อ งปรั บ ภาวะอากาศหรื อ เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ที่ มี ข นาดทํ า ความเย็ น ไม เ กิ น
๗๐๐ กิโลวัตตตอเครื่อง หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นไมเกิน ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอทุกขนาด
เวน แตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมวัตถุอัน ตราย ทั้งนี้
มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป
(จ) การจัดการพลังงานทุกขนาด
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด
(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตตตอเครื่อง
(ข) เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับ แรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี
ความดันไมเกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอถัง
หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมง
(ค) เครื่ อ งปรั บ ภาวะอากาศหรื อ เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ที่ มี ข นาดทํ า ความเย็ น ไม เ กิ น
๑,๕๐๐ กิโลวัตตตอเครื่อง
(ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน
๓,๐๐๐ กิโลปาสกาล เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย วาดวยการควบคุม
วัตถุอันตราย ทั้งนี้ มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป
(จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด
(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด
(๕) งานอํานวยการใช
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตตตอระบบ
(ข) เครื่ อ งกํา เนิ ด ไอน้ํ า หรื อไออย า งอื่ น ภาชนะรั บแรงดั น หรื อ เตาอุ ต สาหกรรม
ที่ มี ค วามดั น ไม เ กิ น ๕,๐๐๐ กิ โ ลปาสกาล หรื อ ที่ มี อั ต ราการผลิ ต ไอน้ํ า หรื อ ไออย า งอื่ น ไม เ กิ น
๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง หรือที่มีขนาดรวมกันไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมง
ตอระบบ
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(ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดันไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลปาสกาล
และมีปริมาตรไมเกิน ๕๐ ลูกบาศกเมตร
(ง) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็น ทุกขนาด
(จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอทุกขนาด
เวน แตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมวัตถุอัน ตราย ทั้งนี้
มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด
ขอ ๖ ให ผู ไ ด รั บ ใบ อนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ควบคุ ม สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคีวิศ วกร ประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานวางโครงการ
(ก) เครื่องจักรกลที่มีมูลคาไมเกิน หาสิบลา นบาทตอโครงการ หรือที่มีขนาดระบบ
รวมกันไมเกิน ๕๐๐ กิโลวัตต หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกินหารอยคน
(ข) เครื่ อ งกํา เนิ ด ไอน้ํ า หรื อไออย า งอื่ น ภาชนะรั บแรงดั น หรื อ เตาอุ ต สาหกรรม
ที่ มี มู ล ค า ไม เ กิ น ห า สิ บ ล า นบาทต อ โครงการ หรื อ เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไอน้ํ า หรื อ ไออย า งอื่ น หรื อ
เตาอุตสาหกรรมที่ใชความรอนไมเกิน ๑๐๐ ลานเมกะจูลตอป หรือเครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น
ภาชนะรั บ แรงดั น หรื อ เตาอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ง านในอาคารที่ มี พื้ น ที่ ใ ช ส อยในอาคารไม เ กิ น
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกินหารอยคน
(ค) เครื่ องปรับภาวะอากาศหรื อเครื่องทํา ความเย็ น ที่มี มูล คาไมเกิ น ห าสิบ ลานบาท
ตอโครงการ หรือที่มีขนาดทําความเย็น ของระบบไมเกิน ๕๐๐ กิโลวัตต หรือที่ใ ชงานในอาคาร
ที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกิน
หารอยคน
(ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดัน หรือสุญญากาศที่มีมูลคาไมเกิน หาสิบลานบาท
ตอโครงการ หรือที่มีขนาดระบบไมเกิน ๕๐๐ กิโลวัตต หรือที่ใ ชงานในอาคารที่มีพื้น ที่ใ ชสอย
ในอาคารไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกินหารอยคน
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(จ) การจัดการพลังงานที่มีขนาดไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต หรือใชความรอนไมเกิน
๔๐ ลานเมกะจูลตอป
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย ซึ่งไมใชระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เชน การใชกาซ
หรือโฟม เปนตน ที่มีมูลคารวมกันไมเกินสิบลานบาทตอระบบ หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) งานออกแบบและคํานวณ
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน ๑๐๐ กิโลวัตตตอเครื่อง
(ข) เครื่ อ งกํา เนิ ด ไอน้ํ า หรื อไออย า งอื่ น ภาชนะรั บแรงดั น หรื อ เตาอุ ต สาหกรรม
ที่มีขนาดความดันไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือภาชนะรับแรงดัน ปริมาตรไมเกิน ๓ ลูกบาศกเมตร
ตอถัง หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมง
(ค) เครื่ อ งปรั บ ภาวะอากาศหรื อ เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ที่ มี ข นาดทํ า ความเย็ น ไม เ กิ น
๑๐๐ กิโลวัตตตอเครื่อง หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน
๑,๕๐๐ กิโลปาสกาล เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย วาดวยการควบคุม
วัตถุอันตราย ทั้งนี้ มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป
(จ) การจัด การพลั งงานขนาดไม เกิ น ๑,๐๐๐ กิ โ ลวัต ต หรื อใช ความรอ นไม เ กิ น
๒๐ ลานเมกกะจูลตอป
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย ซึ่งไมใชระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เชน การใชกาซ
หรือโฟม เปนตน ที่มีมูลคารวมกันไมเกินหาลานบาทตอระบบ หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน
๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน ๕๐๐ กิโลวัตตตอเครื่อง
(ข) เครื่ อ งกํา เนิ ด ไอน้ํ า หรื อไออย า งอื่ น ภาชนะรั บแรงดั น หรื อ เตาอุ ต สาหกรรม
ที่มีความดันไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน ๑๐ ลูกบาศกเมตร
ตอถัง หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง
(ค) เครื่ อ งปรั บ ภาวะอากาศหรื อ เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ที่ มี ข นาดทํ า ความเย็ น ไม เ กิ น
๓๕๐ กิโลวัตตตอเครื่อง
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(ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน
๑,๕๐๐ กิโลปาสกาล เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย วาดวยการควบคุม
วัตถุอันตราย ทั้งนี้ มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป
(จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด
(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน ๑๐๐ กิโลวัตตตอเครื่อง
(ข) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด
(๕) งานอํานวยการใช
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตตตอระบบ
(ข) เครื่ อ งกํา เนิ ด ไอน้ํ า หรื อไออย า งอื่ น ภาชนะรั บแรงดั น หรื อ เตาอุ ต สาหกรรม
ที่ มี ค วามดั น ไม เ กิ น ๒,๐๐๐ กิ โ ลปาสกาล หรื อ ที่ มี อั ต ราการผลิ ต ไอน้ํ า หรื อ ไออย า งอื่ น ไม เ กิ น
๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง หรือที่มีขนาดรวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมงตอระบบ
(ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดัน ไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลปาสกาล
และมีปริมาตรไมเกิน ๓๐ ลูกบาศกเมตร
(ง) เครื่ อ งปรั บ ภาวะอากาศหรื อ เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ที่ มี ข นาดทํ า ความเย็ น ไม เ กิ น
๒,๐๐๐ กิโลวัตตตอระบบ
(จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศ ที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน
๒,๐๐๐ กิโลปาสกาล เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย วาดวยการควบคุม
วัตถุอันตราย ทั้งนี้ มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด
ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับภาคีวิศ วกรพิเ ศษ ประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมเครื่องกลได ตามงาน
ประเภท และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑแ ละคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด
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ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายในขอกําหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อยูกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทําไดโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติ แ หง กฎหมาย สภาวิ ศ วกรโดยความเห็น ชอบ
ของที่ ประชุ มใหญ สามัญ สภาวิ ศ วกร และโดยความเห็น ชอบของสภานายกพิเศษแหง สภาวิ ศ วกร
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคั บนี้เรีย กวา “ขอบังคั บสภาวิ ศ วกร วาดว ยหลักเกณฑแ ละคุณสมบัติของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟา
เปน ไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิช าชีพวิศ วกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
แขนงไฟฟากําลัง ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟา
กําลัง ไดทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด
ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
แขนงไฟฟ ากําลั ง ระดั บสามั ญวิศ วกร ประกอบวิช าชีพวิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิศ วกรรมไฟฟ า
งานไฟฟากําลัง ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานวางโครงการ ระบบการผลิตไฟฟาที่มีขนาดรวมกัน ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต
แอมแปร หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบไมเกิน ๓๖,๐๐๐ โวลต
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(๒) งานออกแบบและคํานวณ
(ก) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือที่มี
ขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน ๓๖,๐๐๐ โวลต
(ข) ระบบไฟฟาสํ าหรับอาคารสาธารณะที่มี ขนาดการใช ไฟฟา กําลังรวมกัน ไมเกิ น
๑๐,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร
(ค) ระบบสัญญาณเตื อ นอัค คีภัย และระบบป องกั น ฟาผ าสํา หรับ อาคารสู ง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด
(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) ระบบไฟฟาที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน ๑๑๕ กิโลโวลต
(ข) อุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือที่มีขนาดแรงดัน
ระหวางสายในระบบไมเกิน ๑๑๕ กิโลโวลต
(ค) ระบบไฟฟาสํ าหรับอาคารสาธารณะที่มี ขนาดการใช ไฟฟา กําลังรวมกัน ไมเกิ น
๒๐,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร
(ง) ระบบสัญญาณเตื อ นอัค คีภัย และระบบป องกั น ฟาผ าสํา หรับ อาคารสู ง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด
(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด
(๕) งานอํานวยการใช
(ก) ระบบไฟฟาที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบไมเกิน ๑๑๕ กิโลโวลต
(ข) อุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือที่มีขนาดแรงดัน
สูงสุดระหวางสายในระบบไมเกิน ๑๑๕ กิโลโวลต
ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
แขนงไฟฟ า กํ า ลั ง ระดับ ภาคี วิ ศ วกร ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ า
งานไฟฟากําลัง ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานออกแบบและคํานวณ
(ก) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือที่มี
ขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน ๑๒ กิโลโวลต
(ข) ระบบไฟฟาสํ าหรับอาคารสาธารณะที่มี ขนาดการใช ไฟฟา กําลังรวมกัน ไมเกิ น
๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร
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(ค) ระบบสั ญญาณเตื อนอั คคี ภั ยและระบบปอ งกัน ฟ าผ า สํา หรั บ อาคารสู ง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด
(๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) ระบบไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือที่มีขนาดแรงดัน
ระหวางสายในระบบไมเกิน ๓๖ กิโลโวลต
(ข) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกัน ไมเกิน
๑๐,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร
(ค) ระบบสัญญาณเตื อ นอัค คีภัย และระบบป องกั น ฟาผ าสํา หรับ อาคารสู ง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบยกเวนการวิเคราะหระบบไฟฟา ทุกประเภทและทุกขนาด
(๔) งานอํานวยการใชระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร
หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบไมเกิน ๓๖ กิโลโวลต
ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
แขนงไฟฟากําลัง ระดับภาคีวิศ วกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
งานไฟฟา ไดตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
แขนงไฟฟ า สื่อ สาร ระดั บวุ ฒิ วิศ วกร ประกอบวิช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ า
งานไฟฟาสื่อสาร ไดทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด
ขอ ๙ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
แขนงไฟฟาสื่อสาร ระดับสามัญวิศ วกร ประกอบวิช าชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมไฟฟา
งานไฟฟาสื่อสาร ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานวางโครงการระบบเครื อ ข า ยที่ มี ส ถานี รั บ ส ง และถ า ยทอดเพื่ อ กระจายคลื่ น
แมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน ๕ กิโลวัตต
(๒) งานออกแบบและคํานวณ และงานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) ระบบกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน ๕ กิโลวัตต
(ข) ระบบรั บ ส ง แยก หรื อ รวมสั ญ ญาณส ง โดยใช ค วามถี่ ค ลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า
ทุกขนาด
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(๓) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด
(๔) งานอํา นวยการใชร ะบบกระจายคลื่น แม เหล็ กไฟฟา ที่ มีกํ า ลัง ส งแต ละสถานี ไม เ กิ น
๕ กิโลวัตต
ขอ ๑๐ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
แขนงไฟฟาสื่ อสาร ระดับภาคี วิศ วกร ประกอบวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมไฟฟ า
งานไฟฟาสื่อสาร ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานออกแบบและคํานวณ และงานควบคุมการสรางหรือการผลิต ระบบรับ สง แยก
หรือรวมสัญญาณสงโดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีชองการสื่อสารไมเกิน ๒๔๐ วงจรเสียงหรือเทียบเทา
(๒) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด
(๓) งานอํา นวยการใชร ะบบกระจายคลื่น แม เหล็ กไฟฟา ที่ มีกํ า ลัง ส งแต ละสถานี ไม เ กิ น
๒ กิโลวัตต
ขอ ๑๑ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
แขนงไฟฟาสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
งานไฟฟาสื่อสาร ไดตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศ วกร
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด
ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายในขอกําหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อยูกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทําไดโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติ แ หง กฎหมาย สภาวิ ศ วกรโดยความเห็น ชอบ
ของที่ ประชุ มใหญ สามัญ สภาวิ ศ วกร และโดยความเห็น ชอบของสภานายกพิเศษแหง สภาวิ ศ วกร
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคั บนี้เรีย กวา “ขอบังคั บสภาวิ ศ วกร วาดว ยหลักเกณฑแ ละคุณสมบัติของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ง าน ประเภท และขนาดของงานวิ ช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิศ วกรรม
อุตสาหการ เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
อุตสาหการ ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดทุกงาน
ทุกประเภท และทุกขนาด
ขอ ๕ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
อุตสาหการ ระดับสามั ญวิศ วกร ประกอบวิ ช าชีพวิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมอุต สาหการ
ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานใหคําปรึกษาทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกินสองรอยลานบาทโดยไมรวม
คาที่ดิน
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(๒) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกินสองรอยลานบาทโดยไมรวม
คาที่ดิน
(๓) งานออกแบบและคํานวณ โรงงานที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน หรือโรงงานที่ลงทุน
ไมเกินสองรอยลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน
(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) โรงงานที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน หรือโรงงานที่ลงทุนไมเกินสองรอยลานบาท
โดยไมรวมคาที่ดิน
(ข) การผลิต การสรางหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือ
กึ่งสําเร็จรูป การหลอม การหลอ การรีด หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปร
รูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน หรือที่ลงทุนไมเกิน สองรอยลานบาท
โดยไมรวมคาที่ดิน
(ค) การถลุงแรและการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังตอไปนี้ ในกรณีที่เปน
ดีบุกไมเกิน ๓๐ ตันตอวัน ในกรณีที่เปนตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไมเกิน ๒๐๐ ตันตอวัน
หรือในกรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาไมเกิน ๒๐๐ ตันตอวัน
(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด
(๕) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด
(๖) งานอํานวยการใชทุกประเภทและทุกขนาด
ขอ ๖ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
อุ ต สาหการ ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานวางโครงการทุก ประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุน ไมเกิน ยี่สิ บลานบาทโดยไมรวม
คาที่ดิน
(๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) โรงงานที่ ใ ช ค นงานไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยห า สิ บ คน หรื อ โรงงานที่ ล งทุ น ไม เ กิ น
สามสิบลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน
(ข) การผลิต การสรางหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือ
กึ่งสําเร็จรูป การหลอม การหลอ การรีด หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูป
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

โลหะ ไม หรือ วัสดุ อื่น ๆ ที่ใ ช คนงานไมเกิ น สองรอยคน หรื อที่ล งทุน ไมเ กิน แปดสิ บลา นบาท
โดยไมรวมคาที่ดิน
(ค) การถลุงแรและการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังตอไปนี้ ในกรณีที่เปน
ดีบุกไมเกิน ๑๐ ตันตอวัน ในกรณีที่เปนตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไมเกิน ๒๐ ตันตอวัน
หรือในกรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาไมเกิน ๒๐ ตันตอวัน
(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด
(๔) งานอํานวยการใชทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกินสองรอยลานบาทโดยไมรวม
คาที่ดิน
ขอ ๗ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
อุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไดตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิช าชีพ
วิ ศ วกรรมควบคุ ม แต ล ะระดั บ สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ตามข อ บั ง คั บ นี้ ให ค ณะกรรมการ
สภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด
ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายในขอกําหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อยูกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับสามัญวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกร ให้มากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการพัฒนา
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพกระบวนการผลิ ต โดยการจั ด หาเครื่ อ งจั ก รและเทคโนโลยี ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ จึงเป็นเหตุให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องใช้
เงินลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บัง คั บนี้ เรี ยกว่ า “ข้อ บั งคั บสภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละคุณ สมบั ติข อง
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ และข้อ ๖ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เฉพาะงาน ประเภท
และขนาด ดังนี้
(๑) งานให้คําปรึกษาทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน
(๒) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน
(๓) งานออกแบบและคํานวณ โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน หรือโรงงานที่ลงทุน
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน
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(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
(ก) โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน หรือโรงงานที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาท
โดยไม่รวมค่าที่ดิน
(ข) การผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป
การหลอม การหล่อ การรีด หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้
หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน หรือที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน
(ค) การถลุงแร่และการทําโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เป็นดีบุก
ไม่เกิน ๓๐ ตันต่อวัน ในกรณีที่เป็นตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน ๒๐๐ ตันต่อวัน
หรือในกรณีที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน ๒๐๐ ตันต่อวัน
(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด
(๕) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด
(๖) งานอํานวยการใช้ทุกประเภทและทุกขนาด”
“ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการได้เฉพาะงาน ประเภท
และขนาด ดังนี้
(๑) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน
(๒) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
(ก) โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน หรือโรงงานที่ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท
โดยไม่รวมค่าที่ดิน
(ข) การผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป
การหลอม การหล่อ การรีด หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้
หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน หรือที่ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน
(ค) การถลุงแร่และการทําโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เป็นดีบุก
ไม่เกิน ๑๐ ตันต่ อวัน ในกรณีที่เป็ นตะกั่ ว สั งกะสี ทองแดง หรือ พลวง ไม่เ กิน ๒๐ ตั นต่อวั น
หรือในกรณีที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน ๒๐ ตันต่อวัน
(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด
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(๔) งานอํานวยการใช้ทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไม่เกินสองร้อยล้านบาท โดยไม่รวม
ค่าที่ดิน”
ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกําหนดและเงื่อนไข ตามข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ สภาวิ ศ วกร และโดยความเห็ น ชอบของสภานายกพิ เ ศษแห ง สภาวิ ศ วกร
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคั บนี้เรีย กวา “ขอบังคั บสภาวิ ศ วกร วาดว ยหลักเกณฑแ ละคุณสมบัติของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ง าน ประเภท และขนาดของงานวิ ช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิศ วกรรม
สิ่ง แวดล อ ม เป น ไปตามที่กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวงกํา หนดสาขาวิช าชี พ วิศ วกรรมและวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
สิ่ ง แวดล อ ม ระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกร ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ ม
ไดทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด
ขอ ๕ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
สิ่งแวดลอ ม ระดับ สามัญวิศ วกร ประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ งแวดลอ ม
ไดเฉพาะงานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการสรางหรือการผลิต งานพิจารณา
ตรวจสอบ หรืองานอํานวยการใช ไดทุกประเภทและทุกขนาด
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ
สิ่ง แวดล อ ม
ไดเฉพาะงาน
(๑)

๖ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร ประกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ ม
ประเภท และขนาดดังนี้
งานออกแบบและคํานวณ
(ก) ระบบน้ํ า สะอาดสํ า หรั บ โรงงาน อาคารสาธารณะ หรื อ อาคารขนาดใหญ
ที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดไมเกิน ๑๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน
(ข) ระบบน้ํ าเสีย สํา หรั บชุ ม ชน โรงงาน อาคารสาธารณะ หรื ออาคารขนาดใหญ
ที่สามารถรองรับน้ําเสียในอัตรากําลังสูงสุดไมเกิน ๑๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน
(ค) ระบบขยะมูลฝอยในสถานที่ดังตอไปนี้
๑) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน
๒) โรงงาน อาคารสาธารณะ หรื อ อาคารขนาดใหญ ที่ มี ป ริม าณขยะมู ล ฝอย
ไมเกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน
๓) แหลงที่ทําใหมีการติดเชื้อที่มีปริมาณขยะมูลฝอยไมเกิน ๓๐ กิโลกรัมตอวัน
(ง) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีมูลคารวมตั้งแตสามลานบาทตอระบบขึ้นไป
หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) งานควบคุ มการสร างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรือ งานอํานวยการใช
ทุกประเภทและทุกขนาด
ขอ ๗ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
สิ่งแวดลอม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมได
ตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิช าชีพ
วิ ศ วกรรมควบคุ ม แต ล ะระดั บ สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ ม ตามข อ บั ง คั บ นี้ ให ค ณะกรรมการ
สภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
สาขาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทําไดโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติ แ หง กฎหมาย สภาวิ ศ วกรโดยความเห็น ชอบ
ของที่ ประชุ มใหญ สามัญ สภาวิ ศ วกร และโดยความเห็น ชอบของสภานายกพิเศษแหง สภาวิ ศ วกร
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคั บนี้เรีย กวา “ขอบังคั บสภาวิ ศ วกร วาดว ยหลักเกณฑแ ละคุณสมบัติของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี
เปน ไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิช าชีพวิศ วกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
ระดับวุฒิวิศ วกร ประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมเคมี ได ทุกงาน ทุกประเภท
และทุกขนาด
ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมเคมีไดเฉพาะงาน ประเภท
และขนาดดังนี้
(๑) งานวางโครงการ งานควบคุมการสรางหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงาน
อํานวยการใช ทุกประเภทและทุกขนาด
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๒) งานออกแบบและคํานวณ ยกเวนประเภทและขนาดดังนี้
(ก) ระบบการเก็ บหรือ ขนถายที่กระทํ าภายในโรงงานหรือเพื่อ สงออกนอกโรงงาน
ซึ่งวัตถุอันตราย สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจกอใหเกิดการระเบิด หรือเกิดไฟฟา
สถิตที่มีขนาดตั้งแต ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป
(ข) กระบวนการผลิ ต ทุก ขนาดที่ ใ ชห รื อ กอ ให เ กิด วั ต ถุอั น ตราย สารเคมี สารพิ ษ
หรือสารไวไฟ
ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
ระดับภาคีวิศ วกร ประกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมเคมีได เฉพาะงาน ประเภท
และขนาดดังนี้
(๑) งานควบคุมการผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด
(๒) งานอํานวยการใช ยกเวนประเภทและขนาดดังนี้
(ก) ระบบการเก็ บหรือ ขนถายที่กระทํ าภายในโรงงานหรือเพื่อ สงออกนอกโรงงาน
ซึ่งวัตถุอันตราย สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจกอใหเกิดการระเบิด หรือเกิดไฟฟา
สถิตที่มีขนาดตั้งแต ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป
(ข) กระบวนการผลิ ต ทุก ขนาดที่ ใ ชห รื อ กอ ให เ กิด วั ต ถุอั น ตราย สารเคมี สารพิ ษ
หรือสารไวไฟ
ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมีได ตามงาน ประเภท
และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิช าชีพ
วิศ วกรรมควบคุม แตละระดับ สาขาวิศ วกรรมเคมี ตามขอบังคั บนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศ วกร
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปน การสมควรแกไขเพิ่ม เติมขอบังคับสภาวิศ วกร วาดวยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ค) และมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ และโดยความเห็ น ชอบของสภานายกพิ เ ศษแห ง สภาวิ ศ วกร จึ ง ออกข อ บั ง คั บ ไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
สภาวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๒๔ ของข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยการเลื อ กและ
การเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๔ กรรมการสภาวิ ศวกรจากสมาชิ กสามั ญที่ มิ ได ดํ ารงตํ าแหน งคณาจารย ใน
สถาบั นอุ ดมศึ กษาระดั บปริ ญญาจํ า นวนสิ บคน ตามมาตรา ๒๔ (๑) แห งพระราชบั ญญั ติ วิ ศ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดแก
(๑) ผูไดรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒) ผูไดรับเลือกตั้งในแตละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ไดคะแนนสูง รองจาก (๑)
เรียงตามลําดับ เปนผูไดรับการเลือกตั้งของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู
สาขาวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุม ในแตละสาขาไดรับการเลือกตั้งไดไมเกิน สองคน เวน แต
ในกรณีไมมีผูสมัคร หรือที่มีผูสมัครแตไมครบทุกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใหผูสมัครที่เหลือ
ที่ไดคะแนนสูงสุดของแตละสาขาวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุมเรียงตามลําดับ เปน ผูไดรับการเลือกตั้ง
ตามจํานวนกรรมการ
กรณีมีผูไดคะแนนเทากันหลายคน ใหใชวิธีจับสลาก”

113

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ ๒๔/๑ ของขอบังคับสภาวิศ วกร วาดวยการเลือก
และการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓
“ขอ ๒๔/๑ กรรมการสภาวิ ศ วกรจากสมาชิ ก สามั ญ ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง คณาจารย ใ น
สถาบัน อุดมศึกษาระดับปริญญาจํานวนหาคน ตามมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิศ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดแ ก ผูไ ดรั บเลือกตั้ง ที่ได คะแนนสูง สุด ในแตล ะสาขาวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุ ม
เรียงตามลําดับ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแตละสาขาจะมีผูไดรับการเลือกตั้งไดไมเกินหนึ่งคน เวนแต
ในกรณีที่ไมมีผูสมัคร หรือมีผูสมัครไมครบทุกสาขาวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม ใหผูสมัครที่เหลื อ
ที่ไดคะแนนสูงสุดของแตละสาขาวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุมเรียงตามลําดับ เปน ผูไดรับการเลือกตั้ง
ตามจํานวนกรรมการ
กรณีมีผูไดคะแนนเทากันหลายคน ใหใชวิธีจับสลาก”
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เป็น การสมควรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ข้อบัง คับสภาวิศ วกร ว่า ด้ว ยการเลือกและการเลื อกตั้ ง
กรรมการสภาวิศวกร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ค) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
สภาวิศวกร และความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
สภาวิศวกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งดําเนินการจัด ส่งบัต รเลือกตั้ง พร้อมเอกสาร
แนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และซองที่จ่าหน้าส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์ที่ผู้อํานวยการเลือกตั้งเช่าไว้สําหรับ
การเลือกตั้งเพื่อส่งกลับถึงสํานักงานสภาวิศวกร โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ณ ที่อยู่ปัจจุบันซึ่งบุคคลดังกล่าวให้ไว้ต่อสํานักงานสภาวิศวกร รวมทั้งแจ้งกําหนดวันและเวลาการเปิดตู้ไปรษณีย์
เพื่อนับคะแนนเลือกตั้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
ข้อ ๔ ให้ย กเลิกความในข้อ ๒๑ วรรคสอง ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้ว ยการเลือ ก
และการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การนับคะแนนในวัน นับคะแนนเลือกตั้ง เมื่อเริ่มดําเนิน การแล้ว ให้ดําเนิน การต่อเนื่องไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เรืองศักดิ์ วัชรพงศ์
นายกสภาวิศวกร
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็นการสมควรแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ข้อบัง คับสภาวิศวกร ว่ า ด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาวิศวกร เพื่อรองรับการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสามัญ
ของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการแสดงความจานงเลือกใช้สทิ ธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนวิธีการลงคะแนนแบบเดิมทางไปรษณีย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ค) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คับ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการเลือ กและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๖ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือก
และการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“การเลือกตั้งกรรมการให้ดาเนินการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ”
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร
และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนง
นายกสภาวิศ วกรและอุ ปนายกสภาวิ ศ วกร และการเลือกหรือ การเลือ กตั้ง กรรมการแทนตํา แหน ง
กรรมการที่วางลง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ค) ประกอบกับมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แหงสภาวิศวกร จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนง
นายกสภาวิศ วกรและอุ ปนายกสภาวิ ศ วกร และการเลือกหรือ การเลือ กตั้ง กรรมการแทนตํา แหน ง
กรรมการที่วางลง พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภา
วิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร การเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง
พ.ศ. ๒๕๔๓
สวนที่ ๑
การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร
ขอ ๔ ในวันเริ่มวาระของการอยูใ นตําแหนงกรรมการ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาวิศ วกร อุปนายกสภาวิศ วกรคนที่หนึ่ง อุปนายกสภาวิศ วกรคนที่สอง
ตําแหนงละหนึ่งคน
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

ในการเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการซึ่งอยูในที่ประชุมและมีอายุสูงสุดทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุม เปน การชั่วคราว และใหประธานในที่ประชุม มอบหมายใหกรรมการสองคนทําหนาที่
ชวยประธานในการนับคะแนน
ขอ ๕ ในการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกร กรรมการแตละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อกรรมการซึ่งอยูในที่ประชุมและสมควรไดรับเลือกเปนนายกสภาวิศวกร คนละหนึ่งชื่อ
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเขียนชื่อและชื่อสกุลของผูที่ตนเสนอในบัตรลงคะแนน
ลงลายมือชื่อของตนกํากับ แลวสงใหประธาน กรรมการผูใดไมประสงคจะเสนอชื่อ ใหเขียนขอความ
ที่แสดงความประสงคดังกลาว ลงลายมือชื่อของตนกํากับ แลวสงใหประธาน
ความผิดพลาดในการสะกดชื่อและชื่อสกุลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อไมกระทบตอความสมบูรณ
ของการเสนอชื่อ
เมื่อกรรมการซึ่งอยูในที่ประชุมทุกคนไดดําเนินการตามวรรคสองแลว ใหประธานในที่ประชุม
และกรรมการซึ่งไดรับมอบหมายตามขอ ๔ วรรคสอง ดําเนินการนับคะแนน
ผูไดรับการเสนอชื่อดวยคะแนนสูงสุดเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเสนอชื่อ
และแสดงความประสงคตามวรรคสองเปนผูไดรับเลือก หากไมมีผูไดรับการเสนอชื่อดวยคะแนนสูงสุด
เกินกึ่งหนึ่ง ใหมีการเลือกใหมเฉพาะผูไดรับการเสนอชื่อดวยคะแนนสูงสุดสองลําดับแรก และให
ผูไดรับการเสนอชื่อดวยคะแนนสูงสุดของจํานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งเสนอชื่อและแสดงความประสงค
ตามวรรคสองในรอบนี้เปนผูไดรับเลือก แตถาในรอบนี้มีผูไดรับการเสนอชื่อดวยคะแนนสูงสุดเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีตามวรรคหา หากประธานในที่ประชุมเปนผูไดรับการเสนอชื่อและไดคะแนนสูงสุด
เทากัน กับผูไดรับการเสนอชื่อรายอื่น ประธานในที่ประชุม ไมมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม ขึ้น อีกเสียงหนึ่ง
เปน เสียงชี้ขาด และตองมีการลงคะแนนใหมระหวางผูไดรับการเสนอชื่อดังกลาว โดยใหกรรมการ
ซึ่งอยูในที่ประชุมและมีอายุสูงสุดถัดลงมา และมิใชผูไดรับการเสนอชื่อ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
เปน การชั่วคราวแทนเฉพาะการเลือกกรรมการตามวรรคนี้ และถาในรอบนี้มี ผูไดรับการเสนอชื่ อ
ดวยคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหประธานชั่วคราวออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ถามีผูไดรับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ไมวาจะมีการแสดงความประสงคไมเสนอชื่อดวยหรือไม
ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
ขอ ๖ ในการเลือกอุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง ใหดําเนินการ
ตามขอ ๕ โดยอนุโลม
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

สวนที่ ๒
การเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง
ขอ ๗ เมื่ อ ตํ า แหน ง กรรมการซึ่ ง ได รั บ เลื อ กตั้ ง ตามมาตรา ๒๔ (๑) หรื อ (๒)
แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ วางลงกอนครบวาระ และตองมีการเลือกกรรมการแทน
ใหคณะกรรมการประชุม เพื่อเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๒๗
แหง พระราชบัญญั ติดัง กลา วเป น กรรมการแทน แล วแต กรณี ทั้ งนี้ ผูไ ดรับ การเสนอชื่อ ตองเป น
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับตําแหนงกรรมการ
ที่วางลง
การเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามขอ ๕ โดยอนุโลม
ขอ ๘ ในการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง สมาชิกสามัญ
ซึ่งเขาประชุมแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสามัญซึ่งอยูในที่ประชุมไมเกินจํานวนกรรมการที่วางลง
ตอที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งขึ้นเปนกรรมการแทน และตองมีสมาชิกสามัญรับรองการเสนอชื่อไมนอยกวา
หาสิบคน
การลงมติเลือกผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงใหเปนไปตาม
ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการประชุมใหญสภาวิศวกร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการประชุมใหญสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ญ) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศ วกร วาดวยการประชุมใหญสภาวิศ วกร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ยกเลิ ก ความในข อ ๘ แห งข อบั ง คับ สภาวิ ศ วกร วา ดว ยการประชุ ม ใหญ
สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ใหค ณะกรรมการมีหนังสือนัดประชุมแจงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมไปยังสมาชิกโดยทางไปรษณียตามที่อยูที่ไดแจงไวตอสภาวิศวกรและใหประกาศ วัน เวลา
สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมในระบบสารสนเทศของสภาวิศวกรและในหนังสือพิมพรายวัน
ที่แพรหลายทั่วราชอาณาจักรไมนอยกวาหนึ่งฉบับเปนเวลาสามวันติดตอกัน
การแจงและการประกาศตามวรรคหนึ่ง ตองกระทํากอนวันประชุมใหญไมนอยกวาสิบหาวัน
และใหสงเอกสารประกอบการประชุมไปในคราวเดียวกันไป หรือจัดสงเอกสารการประชุมลวงหนา
ใหสมาชิกกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาสามวัน
เอกสารประกอบการประชุมตามวรรคสองอาจทําในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได
ในกรณีที่มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการ
ตองเผยแพรขอมูลดังกลาวในระบบสารสนเทศของสภาวิศวกรลวงหนากอนวันประชุมใหญไมนอยกวา
สามวัน และตองเปดใหสมาชิกสามารถทําสําเนาขอมูลนั้นผานระบบสารสนเทศของสภาวิศวกรไดโดย
ไมเสียคาธรรมเนียม
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

ใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ในรูปเอกสาร
สิ่งพิมพไปยังผูตรวจลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบัง คับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อให้สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ญ) แห่ งพระราชบั ญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุ มใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้เ รี ยกว่ า “ข้ อบั งคั บสภาวิศ วกร ว่ า ด้ วยการประชุม ใหญ่สภาวิศวกร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้ อ ๘ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุ มใหญ่สภาวิศ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๘ การนัดประชุม การเชิญประชุม การส่งเอกสารการประชุม และการแจ้งมติที่ประชุม
ให้ คณะกรรมการมี หนังสื อนัดประชุ มแจ้ งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม พร้ อมเอกสาร
ประกอบการประชุม ไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการดาเนินการประชุม”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้ อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
การประชุมใหญ่สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓
“ในการแจ้งบันทึกรายงานการประชุ มตามวรรคหนึ่ง จะใช้วิธีผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
ด้วยก็ได้”
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากการดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภาวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสภาวิศวกร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (จ) และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิ ศ วกรโดยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากการดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการสภาวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๑
คุณสมบัติ
ข้อ ๔ ผู้ตรวจสภาวิศวกรซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกสภาวิศวกรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) ไม่มีความประพฤติเ สื่อมเสี ยหรือบกพร่อ งในศีลธรรมอันดี หรือไม่ ได้กระทําการใด ๆ
อันไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
(๔) ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่
เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
(๘) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรมีมติให้พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจสภาวิศวกร
(๙) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร
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หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ในกรณีผู้ตรวจสภาวิศวกรซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือศาสตร์สาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสภาวิศวกร ทั้งนี้ ในกรณีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้นําความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๒
วาระการดํารงตําแหน่ง
ข้อ ๕ ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ในกรณีไม่มีผู้ตรวจสภาวิศวกรเหลืออยู่ ให้ผู้ตรวจสภาวิศวกรที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกรใหม่
หมวด ๓
การพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้ตรวจสภาวิศวกรพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔
(๔) ที่ป ระชุ ม ใหญ่ ส ภาวิ ศ วกรมี ม ติ ใ ห้ พ้น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจสภาวิ ศ วกรด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจการสภาวิศวกรตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้ตรวจการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คงดํารงตําแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ
ในระหว่างที่การแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกรตามข้อบังคับนี้ยังไม่แล้วเสร็จให้ผู้ตรวจการสภาวิศวกร
ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกรตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
ของสภาวิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ ป ระชาชนผู้ม าติดต่ อ โดยไม่เรี ยกเก็บสาเนาเอกสารที่ ทางราชการออกให้ ตามมติ ค ณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมถึงเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิ ภ าพ
ในการให้บริการของสภาวิศวกรผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามั ญ
ของสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามั ญ
ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนดต่ อ
สานักงานสภาวิศวกร พร้อมด้วยหลักฐาน ดังนี้
(๑) สาเนาหลักฐานการศึกษา
(๒) รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน ๑๒ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาดกว้าง
๒.๕ เซนติเมตร สูง ๓.๕ เซนติเมตร จานวน ๒ รูป
(๓) ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นหมวด ๔ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓
“หมวด ๔
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๐ ค าขอ ใบสมั ค ร การอนุ ญ าต ทะเบี ย นสมาชิ ก ค าสั่ ง ทางปกครอง หรื อ
การดาเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมู ลและธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
ใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์”
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หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๕ ใบสมัครสมาชิกที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ มีผลใช้บัง คับ และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา ให้ดาเนินการต่อไปจนกว่ าจะแล้วเสร็ จตามข้อบัง คับสภาวิศ วกร ว่าด้วยการรับสมั ค ร
เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ
ของสภาวิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ ป ระชาชนผู้ม าติดต่ อ โดยไม่เรี ยกเก็บสาเนาเอกสารที่ ทางราชการออกให้ ตามมติ ค ณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมถึงเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการให้ บ ริ ก ารของสภาวิ ศ วกรผ่ านธุ รกรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบัง คั บ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามั ญ
ของสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามั ญ
ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนดต่ อ
สานักงานสภาวิศวกร พร้อมด้วยหลักฐาน ดังนี้
(๑) สาเนาหนังสือเดินทางสาหรับชาวต่างประเทศ
(๒) สาเนาหลักฐานการศึกษา
(๓) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรอง
(๔) รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน ๑๒ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาดกว้าง
๒.๕ เซนติเมตร สูง ๓.๕ เซนติเมตร จานวน ๒ รูป
(๕) ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ ๙ ของข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓
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หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

“หมวด ๕
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ ค าขอ ใบสมั ค ร การอนุ ญ าต ทะเบี ย นสมาชิ ก ค าสั่ ง ทางปกครอง หรื อ
การดาเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมู ลและธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
ใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ ๕ ใบสมัครสมาชิกที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ มีผลใช้บัง คับ และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา ให้ดาเนินการต่อไปจนกว่ าจะแล้วเสร็ จตามข้อบัง คับสภาวิศ วกร ว่าด้วยการรับสมั ค ร
เป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภาวิศ วกร วาดวยคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง
และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แหงพระราชบัญญัติวิศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๐ และโดยความเห็ น ชอบของสภานายกพิ เ ศษแห ง สภาวิ ศ วกร
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก
คาบํารุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาธรรมเนียม
จากสมาชิกและบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“คาจดทะเบียนสมาชิก” หมายความวา เงินที่สภาวิศวกรเรียกเก็บเปนคาแรกเขาในการสมัคร
เปนสมาชิกสภาวิศวกร
“คาบํารุ ง” หมายความวา เงิน ที่สภาวิศ วกรเรียกเก็บจากสมาชิกสภาวิศ วกรเปน รายหา ป
เพื่อใชดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสภาวิศวกร
“ค า ธรรมเนี ย ม” หมายความว า เงิ น ที่ ส ภาวิ ศ วกรเรี ย กเก็ บ จากสมาชิ ก สภาวิ ศ วกร
หรือบุคคลภายนอกที่ขอรับบริการจากสภาวิศวกร
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

ขอ ๕ สภาวิศวกรกําหนดอัตราคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ตามที่กําหนดไวในบัญชีทายขอบังคับนี้
ขอ ๖ ในกรณีสมาชิกซึ่งไดชําระคาจดทะเบียนสมาชิกรายป ตามขอบังคับสภาวิศ วกร
วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาธรรมเนียมจากสมาชิกและบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๓
ไวตอสภาวิศวกรอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับและยังไมหมดอายุ ใหถือวาไดชําระคาจดทะเบียน
และคาบํารุงตามขอบังคับนี้ แตเมื่อจะชําระคาบํารุงสมาชิกในครั้งตอไป ใหชําระคาบํารุงตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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บัญชีทายขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. คาจดทะเบียนสมาชิก
คาจดทะเบียนสมาชิก ทั้งประเภทสามัญหรือวิสามัญ
ข. คาบํารุง
คาบํารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิกรายหาป (เศษของปใหคิดเปนป)
ค. คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก
๑. คาหนังสือรับรองการเปนสมาชิกฉบับภาษาอังกฤษ
๒. คาคําขอใบแทนบัตรสมาชิก กรณีบัตรสมาชิกชํารุด
สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
๓. คาคําขอขอมูลสมาชิก
๔. คาคําขอออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค
อายุสามป
๕. คาการฝกอบรม ตามอัตราที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
ประกาศกําหนด สําหรับการฝกอบรมแตละครั้งแตตองไมเกิน
๖. ค าสอบวั ด ผลความรู ที่ไมเกี่ ย วของกั บการทดสอบ
ค ว า ม รู ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม
ตามอั ตราที่ ค ณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด สําหรับการ
สอบแตละครั้ง แตตองไมเกิน

ครั้งละ

คนละไมเกิน

๕๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ฉบับละ
ชื่อละ

๕๐ บาท
๒๕ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

วันละ

๑,๕๐๐ บาท

ครั้งละ

๒,๐๐๐ บาท
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๗. คารั บรองปริ ญ ญา ประกาศนีย บัตร หรือวุฒิบัตรใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หลักสูตรละ

๑๐,๐๐๐ บาท

๘.๑ ภายในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
ปทุมธานี และนนทบุรี

ครั้งละ

๒๐,๐๐๐ บาท

๘.๒ ภาคกลาง (ยกเวนจังหวัดตาม ๘.๑)
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

ครั้งละ

๓๐,๐๐๐ บาท

๘.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๘.๔ ภาคเหนือ

ครั้งละ
ครั้งละ

๔๕,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท

๘.๕ ภาคใต

ครั้งละ

๕๐,๐๐๐ บาท

๘. คาใชจายในการเดินทางไปตรวจรับรองหลักสูตร
ในอัตราดังนี้
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๕๘

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่ า บํ า รุ ง และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ จากสมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ ส มบู ร ณ์
และรองรับการขึ้นทะเบียนและการขอใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห่ง พระราชบัญ ญั ติ วิศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งสภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลําดับที่ ๙ ลําดับที่ ๑๐ ลําดับที่ ๑๑ และลําดับที่ ๑๒
ของ ค. ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑
“๙. ค่าคําขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
อายุสามปี
๑๐. ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
อายุสามปี
๑๑. ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
๑๒. ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท”
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้รองรับการต่ออายุ
ทะเบียนวิศวกรเอเปค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสภาวิศวกร
โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลําดับที่ ๔/๑ ของ ค. ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
“๔/๑ ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรเอเปค
อายุสามปี”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร

152

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ค่ารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงเพื่อให้
รองรับการออกใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ต่างด้าว และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความล าดั บ ที่ ๗ และล าดั บ ที่ ๘ ของ ค. ในบั ญ ชี ท้ า ยข้ อ บั ง คั บ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๗. ค่ารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจรับรองหลักสูตร
ในอัตราดังนี้
๘.๑ ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๘.๒ ภาคกลาง (ยกเว้นจังหวัดตาม ๘.๑)
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
ครั้งละ ๓๕,๐๐๐ บาท
๘.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๘.๔ ภาคเหนือ
ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท
๘ ๕ ภาคใต้
ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นลาดับที่ ๑๓ ลาดับที่ ๑๔ ลาดับที่ ๑๕ ลาดับที่ ๑๖
ลาดับที่ ๑๗ ลาดับที่ ๑๘ และลาดับที่ ๑๙ ของ ค. ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
การกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๑
“๑๓. ค่าคาขอใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้
ระดับภาคีวิศวกร กรณีใบรับรองชารุดหรือสูญหาย
ฉบับละ ๑๕๐ บาท
๑๔. ค่าคาขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
อายุหนึ่งปี
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
๑๕. ค่าคาขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
อายุหนึ่งปี
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
๑๖. ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ฉบับละ ๓,๕๐๐ บาท
๑๗. ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ฉบับละ ๓,๕๐๐ บาท
๑๘. ค่าคาขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรละ ๖๘,๐๐๐ บาท
๑๙. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความล าดั บ ที่ ๑ และล าดั บ ที่ ๒ ของ ค. ในบั ญ ชี ท้ า ยข้ อ บั ง คั บ
สภาวิศวกรว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑. ค่าหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
ใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หรือหนังสือรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ฉบับภาษาอังกฤษ
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๒. ค่าคาขอใบแทนกรณีเอกสารสูญหาย ชารุด
หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ บัตรสมาชิก
ฉบับละ ๕๐ บาท
๒.๒ ใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หรือหนังสือรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับละ ๕๐๐ บาท”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความล าดั บ ที่ ๖ ของ ค. ในบั ญ ชี ท้ า ยข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว่าด้ว ย
การกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

“๖. ค่าสอบวัดผลความรู้ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามอัตราที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
สาหรับการสอบแต่ละครัง้ แต่ต้องไม่เกิน
ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท”
ข้อ 5 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ล าดั บ ที่ ๒๐ และล าดั บ ที่ ๒๑ ของ ค. ในบั ญ ชี
ท้ า ยข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการก าหนดค่ า จดทะเบี ย นสมาชิ ก ค่ า บ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ย ม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑
“๒๐. ค่าใบรับรองความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับวิศวกร
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
๒๑. ค่าต่ออายุใบรับรองความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับวิศวกร
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท”
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติวิศ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย สภาวิศ วกรโดยมติที่ประชุมใหญ
สามัญสภาวิศ วกร และโดยความเห็น ชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใ บอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศ วกร วาดวยรูปแบบบัตร, ใบอนุญาต, อายุใบอนุญาต
แบบคําขอรับใบอนุญาต, คําขอตออายุ, คําขอเลื่อนระดับเปน ผูประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม
และตราสัญลักษณสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหเปนไปตามแบบแนบทายขอบังคับนี้
ใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบใบอนุญาตและใหมีตัวอักษรสีแดงวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนา
บนขวาของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหมีอายุหาป นับแตวันที่ สภาวิศวกร
ออกใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาต
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หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขอ ๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกตามความของ ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยรูปแบบบัตร, ใบอนุญาต, อายุใบอนุญาต, แบบคําขอรับใบอนุญาต, คําขอตออายุ, คําขอเลื่อน
ระดับเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และตราสัญลักษณ สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งยังไมหมดอายุ
ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมดอายุตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือตลอดชีพของผูไดรับใบอนุญาต
แลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ทวี บุตรสุนทร
นายกสภาวิศวกร
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แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แนบทายขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๓

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

รูปถาย
๒.๕ ซม.
ลายมือชื่อ
ผูไดรับใบอนุญาต

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
ระดับ
เลขทะเบียน
วันอนุญาต
วันสิ้นอายุ
ประเภทสมาชิก
เลขที่
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ

๕.๔ ซม.

ลายมือชื่อ
นายกสภาวิศวกร

๘.๕ ซม.
(ดานหนา)

๕.๔ ซม.

๘.๕ ซม.
(ดานหลัง)

159

๒

แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
แนบทายขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๓
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

รูปถาย
๒.๕ ซม.

ลายมือชื่อ
ผูไดรับใบอนุญาต

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน
หรือเลขหนังสือเดินทาง
ออกโดยประเทศ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
เลขทะเบียน
วันอนุญาต
วันสิ้นอายุ
ประเภทสมาชิก
เลขที่
ลายมือชื่อ
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ

๕.๔ ซม.

นายกสภาวิศวกร

๘.๕ ซม.
(ดานหนา)

ตามงาน ประเภท และขนาดของงานดังนี้..................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

๘.๕ ซม.
(ดานหลัง)

๕.๔ ซม.

160

๓

แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบคุ คล
แนบทายขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๓

สภาวิศวกร
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ออกใบอนุญาตนี้ใหไวเพื่อแสดงวา
(ชื่อนิติบุคคล)
ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เลขทะเบียน
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
ลายมือชื่อ
นายกสภาวิศวกร

๒๙ ซม.

๒๑ ซม.
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๔

คําอธิบายตราสัญลักษณในแบบใบอนุญาตของสภาวิศวกร
แนบทายขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๓

คําบรรยาย
ตราสัญลักษณของสภาวิศวกร ประกอบดวย ภาพพระวิษณุกรรม ประทับบนพระแทน
เหนื อ กลุ ม เมฆ อยูภ ายในวงกลมของฟ น เฟ อ ง เป น ประธานของตรา มี อั ก ษรข อ ความบอกชื่ อ
สภาวิศวกร อยูดานบน และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ อยูดานลาง คั่นระหวางกลางอักษร
ขอความดวยลายประจํายาม รอบนอกเปนซี่ฟนเฟองสิบเกาซี่
พระวิษณุกรรม : วิศวกรรม : พระวิศุกรรม บรมครูแหงเทพประสิทธิประสาทวิชาชางและ
วิศวกรรมศาสตร พระวิษณุกรรมมีรูปกายสัดสวนเหมือนบุรุษชนธรรมดา พระวรกายสีเขียวมรกต
สวมมงกุฎเทิดยอดระฆัง มือขวาถือผึ่ง (ใชสําหรับขัดรากฐานสถาบันของชาง) มือซายถือลูกดิ่ง
(ใชสําหรับวัดความเที่ยงตรง) ทรงอาภรณสีทอง
ฟนเฟอง สื่อความหมายแทนวิชาชีพดานวิศวกรรม เชน วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
เหมื อ งแร วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล วิ ศ วกรรมไฟฟ า วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ ม
วิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมอื่นๆ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ มข้ อบั งคั บสภาวิศ วกร ว่ า ด้ ว ยแบบและอายุ ใ บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกแบบใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และแบบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ แนบท้ายข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบ
และอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้แบบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
แนบท้ายข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ซึ่งได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร
แนบท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

(รูปขยายด้านหน้า)

(รูปขยายด้านหลัง)
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แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
แนบท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

(รูปขยายด้านหน้า)

(รูปขยายด้านหลัง)
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171

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการออกใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้ กระทํ าได้โ ดยอาศั ย อํ านาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมาย สภาวิศ วกรโดยมติ ที่ ประชุ มใหญ่ สามั ญ
สภาวิศวกร และความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกความในข้อ ๘ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้ว ยการออกใบอนุญ าตเป็น ผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษต้องผ่านการทดสอบความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด”
ข้อ ๔ ให้ย กเลิกความในข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้ว ยการออกใบอนุญ าตเป็น ผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญ าตระดับภาคีวิศวกรพิเศษซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ ๘ แล้ว
ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ เกี่ ย วกั บความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุ ม
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ย วกับความพร้อม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแล้ว”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทใบอนุญาตพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ หากประสงค์จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ในงานอื่น ๆ อีก ให้ดํา เนิน การขอรับใบอนุญ าตระดับภาคีวิ ศ วกรพิเศษตามพระราชบัญ ญัติวิศ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และต้องผ่านการทดสอบและอบรมตามข้อ ๘ และข้อ ๙”
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ข้อ ๖ ให้ใช้ร ะเบีย บคณะกรรมการสภาวิศ วกร ว่าด้ว ยการทดสอบความรู้ การปฏิบัติงาน
ระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิ เ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารออกระเบี ย บตามข้ อ ๘
ของข้อบังคับ สภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เรืองศักดิ์ วัชรพงศ์
นายกสภาวิศวกร
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิ เ ศษ สามารถยื่ น เรื่ อ งขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ได้ครั้งละหนึ่งงานตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ให้ ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกรแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ ผู้ ชํ า นาญการพิ เ ศษด้ า นวิ ช าชี พ
วิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลงานและปริมาณงาน พร้อมทั้งทดสอบความรู้ในประสบการณ์
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เมื่อผ่านการทดสอบให้ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษได้
กรณีประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
ในงาน ประเภท หรือขนาดอื่น ๆ เพิ่มเติม ให้ยื่นคําขอใหม่”
ข้อ ๔ ให้แก้ไขคําว่า “ลักษณะงาน” ในข้อ ๖ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นคําว่า “งาน”
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๕ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิ เ ศษ
ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวศิ วกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๖ ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการออกใบอนุ ญ าต
เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิ เ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่ อ ให้ เ ป็นไป
ตามมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้มาติด ต่อ โดยไม่เรียกเก็บสาเนาเอกสาร
ที่ ท างราชการออกให้ ตามมติค ณะรั ฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่ อวันที่ ๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ รวมถึง
เพื่ อ เป็ นการอานวยความสะดวกและเพิ่ ม ประสิทธิภาพในการให้บ ริ การของสภาวิ ศวกรผ่ านธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชี พวิศวกรรมและวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุ มใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิกความในข้อ ๔ ของข้ อ บัง คับ สภาวิ ศวกร ว่ า ด้ วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษต้องกรอกข้อความตามแบบคาขอใบอนุญาต
ยื่นต่อสานักงานสภาวิศวกร พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
(๒) รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน ๑๒ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาดกว้าง
๒.๕ เซนติเมตร สูง ๓.๕ เซนติเมตร จานวน ๒ รูป
(๓) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุมของผู้ข อรั บ
ใบอนุญาต ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด โดยให้วิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป
ในสาขาและแขนงเดียวกันกับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ ๑๑ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓
“ข้ อ ๑๑ ค าขอ ใบสมั ค ร การอนุ ญ าต ทะเบี ย นสมาชิ ก ค าสั่ ง ทางปกครอง หรือ
การดาเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมู ลและธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า

176

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์”
ข้ อ ๕ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ วิ ศวกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิเศษ
ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนีใ้ ช้บงั คับ ให้ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวศิ วกร
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) (๔) (๖) (ง) (ฉ) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่ อ วั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และโดยความเห็ น ชอบของสภานายกพิ เ ศษแห่ ง สภาวิ ศ วกร
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“การทดสอบความรู้” หมายความว่า การทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
“ปริญญา” หมายความว่า ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
หมวด ๑
การทดสอบความรู้
ข้อ ๕ การทดสอบความรู้ประกอบด้วยการสอบสองขั้นตอน ดังนี้
(๑) ขั้นตอนที่หนึง่ เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
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หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๒) ขั้นตอนที่สอง เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
การทดสอบความรู้ ใ นแต่ ละหมวดวิช าต้องได้ค ะแนนไม่น้อ ยกว่ าร้ อยละหกสิ บ จึง จะถือว่า
ผ่านการทดสอบความรู้ในหมวดวิชานั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบ รวมถึงรายละเอียดของรายวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมและรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
หมวด ๒
การสมัครทดสอบความรูแ้ ละคุณสมบัตขิ องผู้มีสทิ ธิสมัคร
ข้อ ๖ ผู้มีความประสงค์จะขอเข้ารับการทดสอบความรู้ ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นใบสมัครต่อสานักงานสภาวิศวกร หรือสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรกาหนดให้เป็น
ศูนย์จัดการทดสอบความรู้
(๒) ชาระค่าทดสอบความรู้ต ามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ประเภทที่ ห นึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า
ในสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา
(๒) ประเภทที่สอง เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า
และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับการสอบแต่ละขั้นตอน
ดังนี้
(๑) ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง แบ่งเป็น
(ก) การทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่ง ต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่าน
การศึกษาในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
(ข) การทดสอบความรู้ขั้นตอนที่สอง ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่ง
และมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
(๒) ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ป ระเภทที่ ส องมี สิ ท ธิ เ ลื อ กสมั ค รทดสอบความรู้ ขั้ น ตอนหนึ่ ง ขั้ น ตอนใด
หรือทั้งสองขั้นตอนได้ในการสมัครครั้งเดียวกัน
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หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมวด ๓
ใบรับรองผลการทดสอบความรู้
ข้อ ๙ เมื่อผู้สมัครทดสอบความรู้สอบผ่านขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดแล้ว ให้สานักงานสภาวิศวกร
ออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้ให้แก่บุคคลดังกล่าว
กรณีผู้สมัครทดสอบความรู้ทาใบรับรองผลการทดสอบความรู้ชารุดหรือสูญหายอาจขอใบแทน
ใบรับรองได้โดยยื่นคาขอต่อสานักงานสภาวิศวกรพร้อมชาระค่าธรรมเนียม
แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้ คาขอใบแทนและใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๑๐ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ป ระเภทที่ ห นึ่ ง สามารถเก็ บ ผลการสอบไว้ ไ ด้ ส องปี นั บ แต่ วั น ส าเร็ จ
การศึกษา
ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สองสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ขั้นตอนละสองปีนับแต่วันที่สานักงาน
สภาวิศวกรออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้
หมวด ๔
การขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุ ญาตต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อสานักงานสภาวิศวกร ตามแบบ
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๑๓ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสมาชิกสามัญ
(๒) ผ่ า นการทดสอบความรู้ ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง และขั้ น ตอนที่ ส องตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๕
และไม่เกินกาหนดเวลาตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับนี้
(๓) ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
(๔) ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๔ คาขอรับใบอนุญาตซึง่ ได้ยื่นไว้กอ่ นวันที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๕ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ อ อกระเบี ย บ หรื อ ประกาศ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้นาระเบียบ หรือประกาศ ซึ่งออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ เมษายน ๒๕๔๙

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู
เพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) (ฉ) (ฎ) และมาตรา ๑๒ (๓) แหงพระราชบัญญัตวิ ศิ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับขอ ๓ และขอ ๔ ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๓ และขอบังคับ
สภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๙
และพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปน ผูประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
เขารับการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ผูที่จบการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาที่ไดรับการรับรองหลักสูตรในเกณฑเดิ ม
ตามขอบังคับที่ออกโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ และผูที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
การศึกษาที่ไดรับการรับรองในเกณฑใหมของสภาวิศวกร ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๓ มีสิทธิเขารับ
การทดสอบความรูทางวิศวกรรม ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
ขอ ๔ ผูที่จบการศึกษาจากหลักสูตรตางประเทศที่ ยังมิได รับการรับรองจากสภาวิศ วกร
ใหผูที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร นําเสนอเอกสารและหลักฐานของ
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หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ เมษายน ๒๕๔๙

หลักสูตรตอสภาวิศ วกรเพื่อขอการรับรองเปน การเฉพาะราย ในการพิจารณารับรองหลักสูตรใหใ ช
ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ฉดับ ปทมสูต
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
ให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้ เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๙
และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การทดสอบความรู้ ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
“ผู้เข้าสอบ” หมายความว่า ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ในหมวดวิชา
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมหรือหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม หรือทั้งสองหมวดวิชา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ แบบใบสมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้
แบบคาขอใบแทน และใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๖ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้ ดังนี้
(๑) ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งช าระค่ า สมั ค รสอบตามอั ต ราที่ ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ
(๒) สภาวิศวกรไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบขอเลื่อนกาหนดการสอบ เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางมาสอบได้ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ และไม่คืนค่าสมัครสอบ
ทุกกรณี
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หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) คะแนนแต่ละข้อเท่ากับ ๑ คะแนน ข้อที่ไม่ตอบหรือตอบผิดได้คะแนนเท่ากับศูนย์
(๔) ห้ามผู้เข้าสอบนาตาราหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เข้าห้องสอบ โดยสภาวิศวกรจะเตรียม
ตารางมาตรฐานไว้ในห้องสอบ และให้ใช้เครื่องคานวณธรรมดาที่มีฟังก์ชั่นเสริมทางเรขาคณิตเท่านั้น
และไม่อนุญาตให้นาเครื่องคานวณที่สามารถบรรจุโปรแกรมตัวอักษรเข้าห้องสอบ
(๕) ห้ามผู้เข้าสอบพกพาอุปกรณ์ที่สามารถใช้สื่อสารได้ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
(๖) ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชนต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ลงทะเบี ย นเข้ า สอบ
และรับรหัสผ่าน
(๗) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพห้ามสวมใส่เสื้อไม่มีปก กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
เป็นต้น หากฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
(๘) ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๐ นาที และห้ามออกจากห้องสอบก่อนครบกาหนด
๖๐ นาที เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร
(๙) หากผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบให้ปรับตกทุกวิชาของหมวดวิชาที่เข้าสอบ และห้ามสมัครสอบอีก
ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นทุจริตในการสอบ
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะอนุ ก รรมการทดสอบความรู้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป และเมื่อดาเนินการแล้ว ให้บันทึก
รายงานคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อทราบด้วย
(๑๐) สภาวิศวกรจะประกาศผลการสอบ โดยวิธปี ิดประกาศ ณ สานักงานสภาวิศวกรหรือผ่านระบบ
สารสนเทศของสภาวิศวกร
(๑๑) กรณีสมัครสอบในหมวดวิชาใดล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งครั้ง หากผู้เข้าสอบสอบผ่านหมวดวิชานั้น
ในการสมัครสอบครั้งใดแล้ว ผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบในครั้งที่เหลือได้ และสภาวิศวกรไม่คืนเงิน
ค่าสมัครสอบให้ในกรณีนี้
(๑๒) กรณีผู้เข้าสอบให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
สภาวิศวกรไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี
ข้อ ๗ หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย ดังนี้
(๑) Engineering Drawing
(๒) Engineering Mechanics : Statics
(๓) Engineering Materials
(๔) Computer Programming
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หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๘ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ดังนี้
(๑) สาขาวิศวกรรมโยธา
(ก) วิชาบังคับ จานวน ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชา
รายวิชา
๑) Structures
Theory of Structures
Structural Analysis
๒) Structural Design
Reinforced Concrete Design
Timber and Steel Design
๓) Soil Mechanics
Soil Mechanics
(ข) วิชาเลือก ๔ กลุ่มวิชา โดยให้เลือกสอบจานวน ๑ กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชา
รายวิชา
๑) Highway Engineering Highway Engineering
๒) Hydraulic Engineering Hydraulic Engineering
๓) Survey Engineering Route Surveying
๔) Construction
Construction Engineering and Management
(ค) ผู้เข้าสอบต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จานวน ๓ กลุ่มวิชา และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้ จานวน ๑ กลุ่มวิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนกลุ่มวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน)
(๒) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
(ก) วิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา ดังนี้
งานเหมืองแร่
งานโลหะการ
๑) Surface mining and Mine-Design
๑) Chemical Metallurgy
๒) Underground Mining and mine Design ๒) Physical Metallurgy
๓) Mineral Processing
๓) Mechanical Behavior
of Materials
(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน ๑ วิชา ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

งานเหมืองแร่
Mine Economics
Geotechniques
Mineral Processing II
Mine Planning and Design

๑)
๒)
๓)
๔)

งานโลหะการ
Materials Characterization
Metal Forming
Corrosion of Metals
Failure Analysis
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หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ ข้อสอบข้อเขียนให้มีวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน)
(๓) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(ก) วิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา ดังนี้
๑) Mechanics of Machinery
๒) Machine Design
๓) Heat Transfer
(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน ๑ วิชา ดังนี้
๑) Automatic Control
๒) Internal Combustion Engines
๓) Refrigeration and Air Conditioning
๔) Power Plant Engineering
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน)
(๔) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ก) วิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา ดังนี้
งานไฟฟ้ากาลัง
งานไฟฟ้าสื่อสาร
๑) Electrical Machines
๑) Principle of Communication
๒) Electrical System Design ๒) Data Communication and Networking
๓) Electrical Power System ๓) Digital Communication
(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน ๑ วิชา ดังนี้
งานไฟฟ้ากาลัง
๑) Electrical Instruments
and Measurements
๒) Power Electronics
๓) High Voltage Engineering
๔) Power System Protection

งานไฟฟ้าสื่อสาร
๑) Electrical Instruments and
Measurements
๒) Optical Communication
๓) Microwave Engineering
๔) Antenna Engineer
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หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบ
ข้ อเขี ยนวิ ชาเลื อกได้ จ านวน ๑ วิ ชา ทั้ งนี้ สอบข้ อเขี ยนวิ ชาละ ๒๕ ข้ อ รวม ๑๐๐ คะแนน
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน)
(๕) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ก) วิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา ดังนี้
๑) Safety Engineering
๒) Production Planning and Control
๓) Quality Control
(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน ๑ วิชา ดังนี้
๑) Industrial Plant Design
๒) Industrial Work Study
๓) Engineering Economy
๔) Maintenance Engineering
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน)
(๖) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(ก) วิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา ดังนี้
๑) Water Supply Engineering
๒) Wastewater Engineering
๓) Solid Waste Engineering
(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน ๑ วิชา ดังนี้
๑) Air Pollution Control and Design
๒) Hazardous Waste Treatment
๓) Building Sanitation
๔) Noise and Vibration Control
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน)
(๗) สาขาวิศวกรรมเคมี
(ก) วิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา ดังนี้
๑) Fluid Flow
๒) Heat Transfer and Mass Transfer
๓) Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
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หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน ๑ วิชา ดังนี้
๑) Chemical Engineering Thermodynamics
๒) Process Dynamics and Control
๓) Chemical Engineering Plant Design
๔) Safety in Chemical Operation /Environmental Chemical Engineering
(ให้เลือกสอบวิชาหนึ่งวิชาใดเท่านั้น)
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน)
ข้อ ๙ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนศูนย์จัดการทดสอบความรู้ และอัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบความรู้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๑๐ ค าขอ การอนุ ญ าต ค าสั่ ง ทางปกครอง การช าระเงิ น แบบเอกสาร
หรือการดาเนินการใด ๆ ตามระเบียบนี้ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคับได้
และมีผลโดยชอบด้วยระเบียบนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร

191

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการอบรมและทดสอบ
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ความพร้ อ มในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น
และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ครั้งที่ ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสภาวิศวกร
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการอบรมและทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
(๕) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การอบรมและทดสอบความรู้ ” หมายความว่า การอบรมและทดสอบความรู้ เ กี่ยวกับ
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ด้านความปลอดภัย จรรยาบรรณ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และความรู้อื่นที่จาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”
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“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“ผู้ควบคุมการทดสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรหรือบุคคลอื่น
ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้มีคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประกอบด้ว ย กรรมการสภาวิศวกรคนหนึ่งที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
มอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการตามจานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
และแต่งตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ให้เจ้าหน้าที่สานักงานสภาวิศวกรที่เลขาธิการสภาวิศวกรมอบหมายคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
และอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการพ้นจากตาแหน่ งเมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ
ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๖ อนุกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติให้ออก
ข้อ ๘ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามข้อ ๗
ให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และหากเห็นสมควร
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะแต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้
ข้อ ๙ การประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
อนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มาประชุม
เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย หลักสูตร และแนวทางการอบรมและทดสอบความรู้ ตลอดจนหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบความรู้ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) จั ด ให้ มี แ ละควบคุ ม การอบรมและทดสอบความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย หลั ก สู ต ร
และแนวทางการอบรมและทดสอบความรู้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม
และทดสอบความรู้ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชอบ
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(๓) เสนอชื่อผู้ให้การอบรม ผู้ออกข้อสอบ และผู้ตรวจข้อสอบต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(๔) รายงานผลการด าเนิ น งานและความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของการอบรมและทดสอบความรู้
ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณา
(๕) ดาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร
ข้อ ๑๑ ให้สานักงานสภาวิศวกรเผยแพร่มติของคณะกรรมการสภาวิศวกรเกี่ยวกับรายงานผล
การดาเนิ น งานและความสัมฤทธิ์ผลของการอบรมและทดสอบความรู้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของสภาวิศวกรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันติดต่อกัน
ข้อ ๑๒ การอบรมและทดสอบความรู้ต้องครอบคลุมองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้
(๑) ความปลอดภัย
(๒) จรรยาบรรณ
(๓) กฎหมาย
(๔) สิ่งแวดล้อม
(๕) องค์ความรู้อื่นที่จาเป็นต่อการเสริมสร้าง หรือพัฒนาความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามที่ ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกรประกาศก าหนดตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑๓ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
หรือระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ซึ่งประสงค์จะเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ ให้ยื่นคาขอเข้ารับ
การอบรมและทดสอบความรู้และเอกสารหลักฐานประกอบคาขอต่อสานักงานสภาวิศวกร
แบบค าขอและรายการเอกสารหลั ก ฐานประกอบค าขอให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๑๔ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าห้องอบรมภายใน ๔๕ นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นเปิดพิธี
การอบรมและต้องเข้ารับการอบรมทุกรายวิชาที่มีการทดสอบความรู้ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ข้อ ๑๕ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบในแต่ละวิชา
ที่จัดให้มีการอบรมและทดสอบความรู้ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ในวิชาใด ให้มีสิทธิทดสอบแก้ตัวในวิชานั้น
หนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบครั้งแรก
ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมและทดสอบความรู้ ซึ่ ง ทดสอบแก้ ตั วภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง
และได้คะแนนในการทดสอบแก้ตัวไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบของทุกวิชาที่ทดสอบแก้ตัว ถือว่าผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งได้คะแนนในการทดสอบแก้ตัวไม่ถึงร้อยละหกสิบ
ในวิชาใดวิชาหนึ่งที่ทดสอบแก้ตัว หรือไม่ทดสอบแก้ตัวภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
ในการทดสอบครั้งนั้น แต่มีสิทธิยื่นคาขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ในครั้งต่อ ๆ ไป
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ข้อ ๑๖ ผู้มีเหตุอันจาเป็นไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามข้อ ๑๔ หรือการทดสอบความรู้
ตามข้ อ ๑๕ ในวั น ที่ ก าหนด อาจยื่ น ค าร้ อ งและเอกสารหลั ก ฐานเพื่ อ ขอเลื่ อ นเข้ า รั บ การอบรม
หรือการทดสอบความรู้ ตามแต่กรณี โดยให้ยื่นต่อสานักงานสภาวิศวกรและต้องยื่นคาร้องล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนถึงกาหนดวันดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
ให้คณะอนุกรรมการหรือเลขาธิการสภาวิศวกรเป็นผู้พิจ ารณาคาร้องตามวรรคหนึ่งและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๗ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซงึ่ มีรูปถ่ายมาเพื่อแสดงตน และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ดังนี้
(๑) สุภาพบุรุษสวมเสื้อที่มีคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
(๒) สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น
(๓) ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาด เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะทุกชนิด
(๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๑๘ ในการทดสอบความรู้ ผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการทดสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการทดสอบ
และห้ า มเข้ า ห้ อ งสอบเมื่ อ เริ่ ม การทดสอบไปแล้ ว สามสิ บ นาที เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ ค วบคุ ม
การทดสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร
(๒) ห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้เริ่มการทดสอบไปแล้วหนึ่งชั่วโมง
(๓) ห้ามลุกจากที่นั่งสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการทดสอบ
(๔) ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในห้องสอบ
(๕) ให้เขียนคาตอบโดยวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อสอบ
(๖) เขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขประจาตัวสอบลงในกระดาษคาตอบเฉพาะในบริเวณ
ที่กาหนดเท่านั้น
(๗) ไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การรบกวนหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญแก่ ผู้ อื่ น
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ
(๘) ห้ามดูหรือลอกคาตอบของผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นดูหรือลอกคาตอบของตน
(๙) ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
(๑๐) การส่งกระดาษคาตอบ ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้ผู้ควบคุมการทดสอบเป็นผู้มาเก็บกระดาษคาตอบ
(๑๑) ห้ามนาชุดข้อสอบหรือกระดาษคาตอบไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกนอกห้องสอบ
(๑๒) ปฏิบัติตามคาสั่งและข้อความที่ระบุไว้ในข้อสอบหรือตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมการทดสอบ
(๑๓) ไม่นาแนวข้อสอบ โจทย์ หรือคาตอบ หรือคัดลอกโจทย์หรือคาตอบของข้อสอบชุดใดก็ตาม
เข้ามาในห้องสอบโดยเด็ดขาด
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ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘
ให้ผู้ควบคุมการทดสอบมีอานาจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
(๓) ให้ออกจากห้องสอบ
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ ค วบคุ ม การทดสอบพิ จ ารณาตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป
ในกรณี ต าม (๒) และ (๓) เมื่ อ ด าเนิ น การแล้ ว ให้ บัน ทึ ก รายงานต่อ คณะอนุ ก รรมการ
เพื่อทราบด้วย
ข้อ ๒๐ ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๘ (๗) (๘)
(๙) (๑๑) หรือ (๑๓) ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) หักคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชา
(๒) ปรับตกวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชา
(๓) ระงับสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบได้กระทาการทุจริตในการทดสอบและคณะอนุกรรมการพิจารณา
เห็ น ว่า เป็น การทุจ ริต ในการทดสอบอย่า งร้ายแรง หรื อ ผู้เ ข้ารับการทดสอบได้กระทาการทุจริต ซ้า
ในการทดสอบให้คณะอนุกรรมการมีอานาจตัดสิทธิในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ในครั้งนั้น
และห้ามเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้อีกต่อไป
ข้อ ๒๑ กระดาษค าตอบใดที่ ไ ม่ ส ามารถตรวจสอบได้ ว่ า เป็ น กระดาษค าตอบของผู้ ใ ด
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะไม่รับไว้พิจารณา
ข้อ ๒๒ ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ที่สอบไม่ผ่านวิชาใด จะขอดูกระดาษคาตอบได้เฉพาะของตน
โดยยื่น คาขอต่อหั ว หน้ าสานั กงานสภาวิศวกร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายในสิบห้าวันนับแต่วั น
ประกาศผลการสอบ
ข้อ ๒๓ ให้สานักงานสภาวิศวกรดาเนินการเกี่ยวกับคาขอดูกระดาษคาตอบ ดังต่อไปนี้
(๑) รับคาขอและลงทะเบียนคาขอ
(๒) แจ้งวัน เวลา และสถานที่ดูกระดาษคาตอบให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(๓) สาเนากระดาษคาตอบที่ผู้ยื่นคาขอประสงค์จะดู และให้ผู้ยื่นคาขอดูจากสาเนาแทนต้นฉบับ
ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการคัดลอกข้อความในสาเนากระดาษคาตอบ
(๔) ให้ผู้ยื่นคาขอใช้เวลาดูสาเนากระดาษคาตอบไม่เกินสามสิบนาที
ข้อ ๒๔ เมื่อดูกระดาษคาตอบเสร็จแล้ว หากผู้ยื่นคาขอประสงค์จะให้ทบทวนการตรวจข้อสอบ
ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการสภาวิศวกร โดยระบุเป็นรายข้อพร้อมด้วยเหตุผลให้ชัดเจนภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ดูกระดาษคาตอบ
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ข้อ ๒๕ ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นคณะอนุกรรมการ
ตามระเบียบนี้ และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใหม่
ข้อ ๒๖ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
และยังไม่ผ่านเกณฑ์การอบรมและทดสอบความรู้ เป็นผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ ค าขอ การอนุ ญ าต ค าสั่ ง ทางปกครอง การช าระเงิ น แบบเอกสาร
หรือการดาเนินการใด ๆ ตามระเบียบนี้ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคับได้
และมีผลโดยชอบด้วยระเบียบนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทริกนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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¢âÕ∫—ß§—∫ ¿“«‘»«°√
«à“¥â«¬°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπºâŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡
√–¥—∫ “¡—≠«‘»«°√ ·≈–√–¥—∫«ÿ≤‘«‘»«°√
æ.». ÚıÙ˜

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ (ˆ) (©) ·≈–¡“µ√“ Ùˆ ·Ààßæ√–√“™
∫—≠≠—µ‘«‘»«°√ æ.». ÚıÙÚ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√
‡°’¬Ë «°—∫°“√®”°—¥ ∑‘ ∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷ßË ¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Û˘
·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬·≈–‚¥¬¡µ‘¢Õß∑’ªË √–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï
ÚıÙˆ ·≈– ¿“π“¬°æ‘‡»…·Ààß ¿“«‘»«°√‰¥â„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â« ¿“«‘»«°√
®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò ¢âÕ∫—ß§—∫π’‡È √’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫ ¿“«‘»«°√ «à“¥â«¬°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡√–¥—∫ “¡—≠«‘»«°√ ·≈–√–¥—∫«ÿ≤‘«‘»«°√
æ.». ÚıÙ˜é
¢âÕ Ú ¢âÕ∫—ß§—∫π’„È Àâ„™â∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Û „Àâ ¬°‡≈‘°¢â Õ∫— ß§—∫ ¿“«‘»«°√ «à “¥â «¬°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπ
ºŸâª√–°Õ∫«‘ ™ “™’ æ «‘ » «°√√¡§«∫§ÿ ¡ √–¥— ∫ “¡— ≠ «‘ » «°√ ·≈–√–¥— ∫ «ÿ ≤‘ «‘ » «°√
æ.». ÚıÙÛ ·≈–„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
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¢âÕ Ù ºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡ „π√–¥—∫
“¡—≠«‘»«°√µâÕß°√Õ°¢âÕ§«“¡µ“¡·∫∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√°”Àπ¥ ¬◊ËπµàÕ
À—«Àπâ“ ”π—°ß“π ¿“«‘»«°√æ√âÕ¡¥â«¬‡Õ° “√À≈—°∞“π·≈–«‘∏’°“√ ¥—ßπ’È
(Ò) ∫—≠™’· ¥ßº≈ß“π·≈–ª√‘¡“≥ß“π„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡À≈—ß®“°
‰¥â √— ∫ „∫Õπÿ ≠ “µ√–¥— ∫ ¿“§’ «‘ » «°√‰¡à πâ Õ ¬°«à “ “¡ªï · ≈–‰¥â √— ∫ °“√‡ √‘ ¡ √â “ ß
ª√– ∫°“√≥å„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ ‚¥¬„Àâ«»‘ «°√√–¥—∫ “¡—≠«‘»«°√¢÷πÈ ‰ª
„π “¢“·≈–·¢πß‡¥’¬«°—π°—∫ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ‡ªìπºŸâ≈ßπ“¡√—∫√Õßº≈ß“π
(Ú) „Àâ ¿“«‘»«°√·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊ÕºŸâ™”π“≠°“√æ‘‡»…¥â“π
«‘™“™’æ«‘»«°√√¡„π “¢“∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕßæ‘®“√≥“º≈ß“π·≈–ª√‘¡“≥ß“π æ√âÕ¡∑—ßÈ ∑¥ Õ∫
§«“¡√Ÿâ„πª√– ∫°“√≥å ·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ ‡¡◊ËÕºà“π°“√
∑¥ Õ∫„ÀâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡„π√–¥—∫ “¡—≠
«‘»«°√‰¥â
(Û) °“√∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿâ„πª√– ∫°“√≥å ·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–°Õ∫
«‘™“™’æπ—Èπ „Àâ°”Àπ¥‡ªìπ√–‡∫’¬∫§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√«à“¥â«¬°“√∑¥ Õ∫
§«“¡√Ÿâ√–¥—∫ “¡—≠«‘»«°√
¢âÕ ı ºŸ¢â Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡„π√–¥—∫«ÿ≤‘
«‘»«°√µâÕß°√Õ°¢âÕ§«“¡µ“¡·∫∫∑’§Ë ≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√°”Àπ¥ ¬◊πË µàÕÀ—«Àπâ“
”π—°ß“π ¿“«‘»«°√æ√âÕ¡¥â«¬‡Õ° “√À≈—°∞“π ·≈–«‘∏’°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∫—≠™’· ¥ßº≈ß“π·≈–ª√‘¡“≥ß“π„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡À≈—ß®“°
‰¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ√–¥—∫ “¡—≠«‘»«°√‰¡àπÕâ ¬°«à“Àâ“ªï ·≈–‰¥â√∫— °“√‡ √‘¡ √â“ßª√– ∫°“√≥å
„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ ‚¥¬¡’«‘»«°√√–¥—∫«ÿ≤‘«‘»«°√„π “¢“·≈–·¢πß
‡¥’¬«°—π°—∫ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ‡ªìπºŸâ≈ßπ“¡√—∫√Õßº≈ß“π
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(Ú) „Àâ ¿“«‘»«°√·µàßµ—ßÈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊ÕºŸ™â ”π“≠°“√æ‘‡»…¥â“π«‘™“™’æ
«‘»«°√√¡„π “¢“∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕßæ‘®“√≥“º≈ß“π·≈–ª√‘¡“≥ß“π æ√âÕ¡∑—ßÈ ∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿâ
„πª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ ‡¡◊ÕË ºà“π°“√∑¥ Õ∫„ÀâÕÕ°
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยการทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห งพระราชบั ญ ญัติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกั บ ข อ ๔ (๓) และข อ ๕ (๓) ของข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยการออกใบอนุ ญ าต
เป น ผู ป ระกอบวิช าชี พ วิศ วกรรมควบคุม ระดั บสามั ญ วิศ วกรและระดับ วุฒิ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๗
คณะกรรมการสภาวิศวกร จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรู
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สวนที่ ๑
การทดสอบความรูระดับสามัญวิศวกร
ขอ ๓ ผูขอรับใบอนุญาตเปน ผูประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรที่ได
ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อขอเลื่อน
ระดับ แล ว ตอ งเขา รับ การทดสอบความรู ความชํ านาญในการประกอบวิ ช าชีพ ภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
การทดสอบความรูตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีสอบขอเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ
ขอ ๔ ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศ วกรแตงตั้งตามขอ ๔ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนผูดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
ขอ ๕ ในการสอบขอเขียน ผูข อรับใบอนุญาตตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละหกสิ บ
ในทุกรายวิชาที่ทดสอบจึงจะถือวาสอบผาน
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ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบไมผานในรายวิชาใด มีสิทธิสอบแกตัวในรายวิชานั้นภายในสามป
นับแตวันที่ประกาศผลการทดสอบครั้งที่หนึ่ง
ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบแกตัวภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ตองไดคะแนนในการสอบแกตัว
ไมต่ํากวารอยละหกสิบของทุกรายวิชาที่สอบแกตัว ถือวาสอบผาน
ผูขอรับใบอนุญาตที่ไดคะแนนในการสอบแกตัวต่ํากวารอยละหกสิบในรายวิชา ที่สอบแกตัว
หรือไมสอบแกตัวภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ถือวาสอบไมผาน แตยังคงมีสิทธิสมัครเขารับ
การสอบขอเขียนใหม
ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบขอเขียนผานตองเขาสอบสัมภาษณ
ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไมสามารถเขาสอบสัมภาษณได ตองยื่นคํารองขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ
ตอคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงตั้งตามขอ ๔ (๒) ของข อบังคับสภาวิศ วกร วาด วยการออก
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยใหยื่ นผานสํานักงานสภาวิ ศวกรและตองยื่น ลวงหนาไมน อยกวาสามวั นกอนถึงกําหนดวั นสอบ
สัมภาษณ เวนแตมีเหตุสุดวิสัย แตจะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได
ขอ ๗ ในการสอบสัม ภาษณ ใหค ณะอนุ กรรมการที่สภาวิ ศ วกรแตง ตั้ง ตามขอ ๔ (๒)
ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ วินิจฉัยเพียงวาผูขอรับใบอนุญาตสอบผานหรือสอบไมผาน
เทานั้น
ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบสัมภาษณไมผาน มีสิทธิสอบสัมภาษณแกตัวไดอีกหนึ่งครั้ง
ขอ ๘ ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศ วกรแตงตั้งตามขอ ๔ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๗ รายงานผลการทดสอบตอคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อดําเนินการตอไป
สวนที่ ๒
การทดสอบความรูระดับวุฒิวิศวกร
ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร ที่ไดตรวจ
รับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับแลว
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ตองเขารั บการทดสอบความรูความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกําหนด
การทดสอบความรูตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีสอบสัมภาษณ
ขอ ๑๐ ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงตั้งตามขอ ๕ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนผูดําเนินการสอบสัมภาษณ
ผูข อรั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง ไม ส ามารถเขา สอบสั ม ภาษณ ไ ด ต อ งยื่น คํ า ร อ งขอเลื่ อ นการสอบ
สัม ภาษณตอคณะคณะอนุก รรมการที่สภาวิศ วกรแต งตั้งตามขอ ๕ (๒) ของขอบังคั บสภาวิศ วกร
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใหยื่นผานสํานักงานสภาวิศวกรและตองยื่นลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนถึงกําหนด
วันสอบสัมภาษณ เวนแตมีเหตุสุดวิสัย แตจะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได
ขอ ๑๑ ในการสอบสัม ภาษณ ใหคณะอนุก รรมการที่ส ภาวิศ วกรแต งตั้ง ตามข อ ๕ (๒)
ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒวิ ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ วินิจฉัยเพียงวาผูขอรับใบอนุญาตสอบผานหรือสอบไมผาน
เทานั้น
ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบสัมภาษณไมผาน มีสิทธิสอบสัมภาษณแกตัวไดอีกหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๒ ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงตั้งตามขอ ๕ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๗ รายงานผลการทดสอบตอคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อดําเนินการตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยการทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรู
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ
ขอ ๔ (๓) และขอ ๕ (๓) ของขอบังคับสภาวิศ วกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภาวิศวกร
จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรู
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวย
การทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“การทดสอบความรูตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยวิธีสอบสัมภาษณ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบ
ความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงตั้งตามขอ ๔ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนผูดําเนินการสอบสัมภาษณ”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบ
ความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ในการสอบสัมภาษณ ผูขอรับใบอนุญาตตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
จึงจะถือวาสอบผาน
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ผูข อรั บ ใบอนุ ญ าตที่ สอบไม ผา น ให มี สิท ธิ สอบแก ตัว โดยการเข าฝ ก อบรมเฉพาะด า น
การจั ดทํารายงานทางวิช าการ หรือการสอบขอเขียนวั ดผลความรู วิช าหนึ่งวิช าใดหรือหลายวิช า
ตามที่คณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงตั้งตามขอ ๔ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นสมควร
โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ และประสบการณของผูขอรับใบอนุญาต
ผูข อรั บใบอนุญ าตที่ ไม ผา นการสอบแก ตัว หรื อไมเ ข าสอบภายในระยะเวลาที่กํ าหนด
ถือวาสอบไมผาน
หลั กเกณฑแ ละวิธี การสอบสั ม ภาษณต ามวรรคหนึ่ง และการสอบแก ตัว ตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบ
ความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ผู ขอรับ ใบอนุญ าตซึ่ง ไม สามารถเขา สอบสั ม ภาษณไ ด ตอ งยื่ น คํ าร องขอเลื่ อ น
การสอบสัมภาษณตอคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงตั้งตามขอ ๔ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการออกใบอนุญาตเปน ผู ประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม ระดับสามั ญวิศ วกรและระดั บ
วุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใหยื่นผานสํานักงานสภาวิศวกรและตองยื่นลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
กอนถึงกําหนดวันสอบสัมภาษณ เวนแตมีเหตุสุดวิสัย แตจะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได”
ขอ ๗ ใหย กเลิก ความในขอ ๗ ของระเบีย บคณะกรรมการสภาวิศ วกร วา ดว ย
การทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๘ ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ซึ่งยังไมผาน
การทดสอบความรูตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชํานาญ
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสิทธิเลือกวาจะทดสอบความรูตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศ วกร วา ดวยการทดสอบความรูความชํา นาญระดับสามัญวิศ วกรและระดั บ
วุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ทวี บุตรสุนทร
นายกสภาวิศวกร
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ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบความรู้
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับข้อ ๔ (๓) และข้อ ๕ (๓) ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑๒-๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
สภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบความรู้
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย
การทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรที่ได้ตรวจรับรอง
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับแล้ว
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ
ที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ ๔ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนด”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย
การทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร ที่ได้ตรวจรับรอง
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับแล้ว
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ
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ที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ ๕ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่
ผู้ ข อประกอบวิช าชี พ วิศวกรรมควบคุ ม สาขาวิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ประโยชน์ใ นการรองรับ
การให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ภาคอุ ต สาหกรรม และประชาชน โดยมี จ านวนผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตฯ ที่ เ หมาะสมต่ อ การรองรั บ
การให้บริการวิชาชีพดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประเทศไทย
ในการแข่งขันการบริการวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่ างประเทศ
ซึ่งประเทศไทยได้ทาข้อตกลงไว้กับนานาประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“ปริญญา” หมายความว่า ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
หมวดที่ ๑
คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ
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ข้อ ๖ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญา
หรือเทียบเท่าปริญญา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งสภาวิศวกร
ได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธา อยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
หมวดที่ ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการยืน่ คาขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๘ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในแต่ละระดับ ดังนี้
(๑) ระดับภาคีวิศวกร
(ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
(ข) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
(๒) ระดับสามัญวิศวกร
(ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป
(ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ไม่น้อยกว่าสามปี
(ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
(๓) ระดับวุฒิวิศวกร
(ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร
(ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม อยู่ก่อนวัน ที่กฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ไม่น้อยกว่าห้าปี
(ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนีย มใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ กาหนดในกฎกระทรวง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
การทดสอบความรู้ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ
วิ ศ วกรและระดั บวุ ฒิ วิ ศวกร สาขาวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ พิ จารณาผลงาน
และปริมาณงาน พร้อมทั้งทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาต
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หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๑๐ การได้รับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ไม่เป็นการตัดสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตในสาขาอื่นของผู้ได้รับใบอนุญาต
ที่ได้รับอยู่เดิม รวมถึงการยื่นคาขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในสาขาวิศวกรรมควบคุมอื่น
ข้อ ๑๑ การยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้มีความประสงค์ขอรับ
ใบอนุ ญ าตต้ อ งยื่ น ค าขอภายในก าหนดสองปี นั บ แต่ วั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ หากไม่ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวจะต้องเริ่มขอรับใบอนุญาตในระดับภาคีวิศวกร
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี เพื่อประโยชน์ในการรองรับการให้บริการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และประชาชน โดยมีจานวนผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ที่เหมาะสมต่อการรองรับการให้บริการวิชาชีพดังกล่าว
รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันการบริการ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ตามข้ อ ตกลงการเปิ ด เสรี ก ารค้ า บริ ก ารระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ประเทศไทย
ได้ทาข้อตกลงไว้กับนานาประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาวิ ศ วกรโดยความเห็ นชอบของที่ ประชุม ใหญ่ส ามั ญสภาวิศวกร เมื่ อ วั นที่ ๑๑
มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ และโดยความเห็ น ชอบของสภานายกพิ เ ศษแห่ ง สภาวิ ศ วกรออกข้ อ บั ง คั บ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเคมี
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“ปริญญา” หมายความว่า ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
หมวดที่ ๑
คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ
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หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๖ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญา
หรื อ เที ย บเท่ า ปริ ญ ญา ในสาขาวิ ศ วกรรมเคมี สาขาเคมี วิ ศ วกรรม สาขาเคมี เ ทคนิ ค หรื อ ที่ มี
ชื่อเรียกอย่างอื่นเทียบเท่าวิศวกรรมเคมี ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และได้รับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
หมวดที่ ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการยืน่ คาขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๘ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในแต่ละระดับ ดังนี้
(๑) ระดับภาคีวิศวกร
(ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
(ข) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
(๒) ระดับสามัญวิศวกร
(ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป
(ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
ใช้บังคับ ไม่น้อยกว่าสามปี
(ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
(๓) ระดับวุฒิวิศวกร
(ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิวิศวกร
(ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
ใช้บังคับ ไม่น้อยกว่าห้าปี
(ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
การทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๙ ให้ คณะอนุ กรรมการทดสอบความรู้ความชานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณา
ผลงานและปริมาณงาน พร้อมทั้งทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาต
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หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๑๐ การได้รับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมเคมี ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ไม่เป็น
การตัด สิ ทธิการเป็น ผู้ ไ ด้รับใบอนุ ญาตและการต่อ อายุ ใ บอนุญาตในสาขาอื่ นของผู้ได้รับใบอนุญาต
ที่ได้รับอยู่เดิม รวมถึงการยื่นคาขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในสาขาวิศวกรรมควบคุมอื่น
ข้อ ๑๑ การยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้มีความประสงค์ขอรั บ
ใบอนุ ญ าตต้ อ งยื่ น ค าขอภายในก าหนดสองปี นั บ แต่ วั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ หากไม่ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวจะต้องเริ่มขอรับใบอนุญาตในระดับภาคีวิศวกร
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญ ญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เป็ นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติ บางประการเกี่ย วกับ การจํากัด สิท ธิเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
สภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แห่งสภาวิศวกร จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ สภาวิศวกรจะออกใบอนุญาตให้แก่นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
(๑) มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔
(๒) มีความเหมาะสมที่จะอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๓) ได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่สภาวิศวกรแล้ว
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคล หากประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอ
ต่อสภาวิศวกรพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตจากสภาวิศวกรภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) กรณียื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ให้ยื่นคําขอภายในเก้าสิบวัน
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
(๒) กรณียื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ให้ยื่นคําขอภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
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หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๔

ผู้ยื่น คํา ขอต่ออายุใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ง อาจขอให้สภาวิศวกรออกหนังสือ รับรองการยื่ น
คําขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของตนก็ได้
คําขอต่ออายุใบอนุญาตและหนังสือรับรองการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญ าตให้เป็นไปตามแบบ
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวี บุตรสุนทร
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการออกใบอนุ ญ าต
เป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม ประเภทนิติ บุค คล พ.ศ. ๒๕๔๓ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
อายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ประกอบกับเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้มาติด ต่อ โดยไม่เรียกเก็บสาเนาเอกสาร
ที่ ท างราชการออกให้ ตามมติค ณะรั ฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่ อวันที่ ๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ รวมถึง
เพื่ อ เป็ นการอานวยความสะดวกและเพิ่ ม ประสิทธิภาพในการให้บ ริ การของสภาวิ ศวกรผ่ านธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิกความในข้อ ๕ ของข้ อ บัง คับ สภาวิ ศวกร ว่ า ด้ วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๕ ให้นิติบุคคลที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ยื่นคาขอ
ต่อสานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคาขอและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๗ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุ ม ประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุสามปีนับแต่วนั ออกใบอนุญาต”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่ อไปนี้เป็นข้ อ ๑๐ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุ ญ าต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓
“ข้ อ ๑๐ ค าขอ ใบสมั ค ร การอนุ ญ าต ค าสั่ ง ทางปกครอง หรื อ การด าเนิน การใด ๆ
ตามข้อบังคับนี้ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าใช้บังคับได้และ
มีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ”
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หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๖ คาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ซึ่งได้ยนื่ ไว้
ก่ อ นวั น ที่ ข้ อบั ง คับ นี้ใ ช้บั งคั บ ให้ ด าเนิน การต่ อ ไปจนกว่ า จะแล้ วเสร็ จ ตามข้ อ บั ง คั บ สภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิ ชาชี พวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุ คคล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๗ ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุ ม ประเภทนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Engineer)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ตามที่ประเทศไทย
ได้มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Engineering Services)
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Engineer) ให้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าคําขอขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานสภาวิศวกร
ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
ในสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามกฎกระทรวงที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยและต้ อ งเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคําขอ
(๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา
(๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัด
(๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
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หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๕ ผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า
(๓) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา
(๔) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด
(๕) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
(๖) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร
ข้อ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามข้อ ๔
หรือข้อ ๕ ให้มีมติรับบุคคลนั้นขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional
Engineer) และให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
เมื่ อ ผู้ ยื่ น คํ า ขอได้ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ อาเซี ย นแล้ ว
ให้สํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้นั้น
ข้อ ๗ การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
มีอายุครั้งละสามปี นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียน
การต่ออายุทะเบียน ให้ยื่นคําขอต่ออายุพ ร้อมชําระค่าคําขอต่ออายุทะเบียนต่อ สํานักงาน
สภาวิ ศ วกร ภายในเก้ า สิ บ วั น ก่ อ นวั น ที่ ท ะเบี ย นสิ้ น อายุ แ ละต้ อ งมี ห น่ ว ยความรู้ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถยื่ น คํ า ขอต่ อ อายุ ท ะเบี ย น ตามเวลาที่ กํ า หนดในวรรคสอง การต่ อ อายุ
ทะเบียนจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร เป็นรายกรณีไป
ผู้ยื่นคําขอต่ออายุทะเบียนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติรับต่ออายุทะเบียน ให้สํานักงาน
สภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ และเมื่อผู้ยื่นคําขอต่ออายุได้ชําระค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียน
วิศ วกรวิ ช าชี พ อาเซีย นแล้ ว ให้ สํา นั กงานสภาวิ ศ วกรดํ า เนิน การออกใบรั บ รองการต่อ อายุ ท ะเบี ย น
ให้แก่ผู้นั้น
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๘ ค่าคําขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน และค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซี ยน ให้ เป็น ไปตามอัต ราค่ าธรรมเนียมที่กํา หนดไว้ในข้อ บั งคับสภาวิศวกร ว่าด้ วยการกํ าหนด
ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการขึ้ น ทะเบี ย น
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย และต้ อ งเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคําขอ
(๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี
หลังจบการศึกษา
(๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
(๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
(๕) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๔) ของข้ อ ๕ ของระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) มี ป ระสบการณ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สองปี ใ นการรั บ ผิ ด ชอบงานวิ ศ วกรรมที่ เ ด่ น ชั ด ตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด”
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗
“ข้อ ๙ คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ หรือข้อ ๕”
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗
“ข้อ ๑๐ ให้การขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียน
(๑) ตาย
(๒) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๓) ทะเบียนขาดต่ออายุ
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ที่ ท ะเบี ย นสิ้ น สุ ด ลงตาม (๒) ยื่ น คํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น วิ ศ วกรวิ ช าชี พ อาเซี ย น
(ASEAN Chartered Professional Engineer) อีก”
ข้อ ๗ ให้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional
Engineer) ซึ่งได้รับก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนวิศวกรอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร
ครั้งที่ ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๓ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นฐานะวิ ศ วกรวิ ช าชี พ อาเซี ย น (ASEAN
Chartered Professional Engineer) ให้ ยื่ น ค าขอขึ้ น ทะเบี ย น และแบบประเมิ น ตนเองในเรื่ อ ง
ความสามารถทางวิศวกรรม พร้อมชาระค่าคาขอขึ้นทะเบียนต่อสานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคาขอ
ขึ้นทะเบียนแบบประเมินตนเอง และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๖ ของระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ย
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ผู้ยื่นคาขอมีหน้าที่มานาเสนอผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม แล้วแต่กรณีตามที่ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน ต่อคณะอนุกรรมการ
กากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้ง
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกาหนด
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่สามารถมานาเสนอผลงานภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ
กาหนดได้ ต้องยื่นคาร้องขอเลื่อนการนาเสนอผลงาน โดยให้ยื่นผ่านสานักงานสภาวิศวกร และต้องยื่นล่วงหน้า
ไม่ น้ อ ยกว่ า สามวั น ก่ อ นถึ ง ก าหนดวั น นั ด น าเสนอผลงานเว้ น แต่ จ ะมี เ หตุ สุ ด วิ สั ย และยื่ น ค าร้ อ ง
ขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขหรือเพิ่ มเติมผลงาน หรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาได้ ตามความเหมาะสม และผู้ยื่นคาขอต้องนาเสนอผลงาน
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกาหนด
กรณีผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อนี้
ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนไม่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอีกต่อไป
ในกรณี ที่ค ณะอนุ กรรมการตรวจสอบแล้ วเห็นว่า ผู้ยื่ นคาขอมีคุ ณสมบัติถูก ต้องตามข้อ ๔
หรือข้อ ๕ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อมีมติรับบุคคลนั้น ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) และให้สานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ยื่นคาขอนั้นทราบ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ ทั้งนี้ หนังสือแจ้ง
อาจทาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามประสงค์ของผู้ยื่นคาขอก็ได้
เมื่อผู้ยื่นคาขอได้ชาระค่าธรรมเนียมใบรับรอง และคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพ
อาเซี ย น (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee : ACPECC)
ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบตามข้อ ตกลงยอมรั บร่ วมของอาเซีย นด้า นบริก ารวิศ วกรรมแล้ ว ให้ ส านั กงาน
สภาวิศวกรจัดส่งใบรับรองให้แก่ผู้นั้น”
ข้อ ๕ ค าขอขึ้ น ทะเบี ย นซึ่ ง ได้ ยื่ น ไว้ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไป
ตามระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ อาเซี ย น (ASEAN
Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ต่างด้าว ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และมาตรา 8 (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกาหนดการดาเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์
ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“วิศวกรวิชาชีพอาเซียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Engineer) ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม
“วิศวกรวิชาชีพต่างด้าว” หมายความว่า วิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่ประสงค์เข้ามาประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย และได้รบั การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
จากสภาวิศวกร (Registered Foreign Professional Engineer) ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริการวิศวกรรม
หมวด ๑
คุณสมบัติเฉพาะ และลักษณะต้องห้ามของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ข้อ
ดังต่อไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

๔ ผู้ ข อขึ้ น ทะเบีย นวิศ วกรวิชาชีพ ต่างด้าวต้องมี คุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ าม
มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
เป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทวิสามัญ
ไม่คยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ข้อ ๕ ให้ ผู้ ป ระสงค์ ขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ ต่ า งด้ า ว ยื่ น ค าขอพร้ อ มช าระค่ า ค าขอ
ขึ้ น ทะเบี ย นต่ อ ส านั ก งานสภาวิ ศ วกร ตามแบบค าขอขึ้ น ทะเบี ย นและหลั ก ฐานที่ ค ณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ซึ่งออกโดยผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล โดยระบุรายละเอียดชื่อผู้ยื่นคาขอ ตาแหน่ง
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(๒) สาเนาหนังสือเดินทาง
(๓) สาเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(๔) สาเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ออกโดย
ประเทศของผู้ยื่นคาขอ
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรดาเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวในนามของ
สภาวิศวกร เมื่อผู้ยื่นคาขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ เมื่ อ คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรเห็ น สมควรให้ ขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ ต่ า งด้ า ว
หรือในกรณีที่มีมติไม่รับขึ้นทะเบียน ให้สานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจงใหผู้ยื่นคาขอนั้นทราบ ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ
หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจทาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชี พต่างด้าว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสภาวิศวกร กรณีผู้ยื่นคาขอไม่ชาระค่าธรรมเนียม
ภายในกาหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวอีกต่อไป
เมื่ อ ผู้ ยื่ น คาขอได้ ช าระค่ าธรรมเนีย มใบรับรองการขึ้นทะเบี ยนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว
ให้สานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้นั้น
ใบรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ ต่ า งด้ า ว ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ ค ณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด โดยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรองรับรองการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๘ ผู้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ที่ประสงค์จะต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ อายุ ท ะเบี ย นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ ต่ า งด้ า ว พร้ อ มช าระค่ า ค าขอต่ อ อายุ ท ะเบี ย นวิ ศ วกร
วิชาชีพต่างด้าว ต่อสานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคาขอต่ออายุทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด ภายในเก้าสิบวัน ก่อนวันที่ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวสิ้นอายุ
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และเมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอต่ อ อายุ ท ะเบี ย นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ ต่ า งด้ า วแล้ ว ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไปได้ จ นกว่ า
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะสั่ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ให้นาขอ ๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้กับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่ออายุ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว โดยอนุโลม
เมื่อผู้ยื่นคาขอได้ชาระค่าธรรมเนียมใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว
ให้สานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรต่างด้าวให้แก่ผู้นั้น
ใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรต่างด้าว ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
โดยให้มีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมสิ้นอายุ
หมวด ๓
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ข้อ ๙ วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
และตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม และต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระ
โดยวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทนิติบุคคลและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคลธรรมดาที่สังกัด
นิติบุคคลนั้นตามที่ได้แจ้งไว้ต่อสภาวิศวกร
ข้อ ๑๐ กรณี วิ ศ วกรวิ ชาชี พ ต่า งด้ าวประสงค์ป ระกอบวิ ชาชี พ วิศ วกรรมควบคุม ต้อ งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
ข้อ ๑๑ กรณีวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างด้าวแล้ว ต่อมาภายหลัง
หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามที่
ได้แจ้งไว้ต่อสานักงานสภาวิศวกร จะต้องยื่นคาขอเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อสานักงานสภาวิศวกร ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในกาหนด ให้การขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวของผู้นั้นสิ้นสุดลง
หมวด ๔
การสิ้นสุดและการเพิกถอนการขึน้ ทะเบียน
ข้อ ๑๒ การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวสิ้นสุดลง เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
(๑) ตาย
(๒) ขาดต่ออายุทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๓) ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนสิ้นสุดลง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
(๕) ไม่แจ้งการเปลี่ยนการประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทนิติบุคคลอื่น ภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๒) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในคาขอขึ้นทะเบียนหรือคาขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
(๓) กระทาการที่เป็น การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม
(๔) มีการกระทาหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันทาให้เกิด ความเสียหายหรือเสื่อมเสีย
แห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง
ใหเลขาธิการสภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยกเลิกการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอขึ้น ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทวิ สามัญ เพื่อมิให้
ขัดต่อเจตนารมณ์ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพเป็นสาคัญ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกาหนดการดาเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์
ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๓) ของข้อ ๔ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ คาขอขึ้น ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
และยังอยู่ในหว่างการพิจารณา ให้ดาเนินการต่อไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยการขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห ง พระราชบั ญ ญัติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการ
สภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เ รี ยกว า “ระเบีย บคณะกรรมการสภาวิศ วกร ว า ดว ยการขึ้น ทะเบี ย น
เปนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ผูใ ดประสงค จ ะได รั บสิ ท ธิป ระโยชนใ นฐานะวิศ วกรเอเปค (APEC Engineer)
ใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตอสภาวิศวกร ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด พรอมกับสําเนา
เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และเอกสารแสดงปริม าณงานและคุณภาพของผลงานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่รับรองโดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับ
ไมต่ํากวาผูยื่นคําขอ หรือโดยเจาของสถานประกอบการที่ผูยื่นคําขอทํางานอยู หรือเคยทํางาน
ขอ ๔ กรณี ผู ยื่ น คํ า ขอประสงค จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป น วิ ศ วกรเอเปค (APEC Engineer)
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูนั้นตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ในสาขาที่ยื่นคําขอ
(๒) มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป ในวันที่
ยื่นคําขอ
(๓) รับผิดชอบงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นคําขอมาแลวไมนอยกวาสองป
ขอ ๕ กรณี ผู ย่ื น คํ า ขอประสงค จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป น วิ ศ วกรเอเปค (APEC Engineer)
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอื่น ซึ่งมิใชสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูนั้นตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

(๑) เปนบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ
สภาวิศวกร
(๒) ไดรับการรับรองจากสภาวิศวกรในการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคําขอ
ตามเกณฑที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
(๓) สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร หรือเทียบเทา
(๔) มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป ในวันที่
ยื่นคําขอ
(๕) รับผิดชอบงานทางวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคําขอมาแลวไมนอยกวาสองป
ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นวาผูยื่น คําขอมีคุณสมบัติถูกตองตามขอ ๔
หรือขอ ๕ ใหมีมติรับขึ้นทะเบียนบุคคลนั้น เปนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) และใหสํานักงาน
สภาวิศวกรมีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ขอ ๗ ใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงานสภาวิศวกรตามอัตราที่กําหนดไวใ น
ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บ
จากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก
เมื่อไดรับชําระคาธรรมเนียมแลว ใหสํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้น ทะเบียน
วิศวกรเอเปคใหแกผูนั้น
ขอ ๘ การขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) มีอายุครั้งละสามป นับแตวันที่
อนุมัติขึ้นทะเบียน
การตออายุทะเบียน ใหยื่นคําขอตออายุทะเบียนตอคณะกรรมการสภาวิศวกร ภายในเกาสิบวัน
กอนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุ และตองมีหนวยความรูไมนอยกวา ๑๕๐ หนวย ตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาตออายุทะเบียน
กรณีที่ไมสามารถยื่นคําขอตออายุทะเบียน ตามเวลาที่กําหนดในวรรคสอง การตอทะเบียน
จะตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร เปนรายกรณีไป
ผู ยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ท ะเบี ย นที่ ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกรมี ม ติ รั บ ต อ อายุ ท ะเบี ย น และได
ชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงานสภาวิศ วกร ตามอัตราที่กําหนดไวใ นขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกแลว
ใหสํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคใหแกผูนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญ
วิศวกรขึ้นไปในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคําขอ
(๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี
หลังจบการศึกษา
(๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
(๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
(๕) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา
(๕) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกําหนด”
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๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒
“(๖) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้ อ ๘ ของระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การต่ออายุทะเบียน ให้ยื่นคําขอต่ออายุทะเบียนต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรภายในเก้าสิบวัน
ก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุ และต้องมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุทะเบียน”
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข้อ ๙ คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
หรือข้อ ๕”
ข้อ ๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ ๑๐ ของระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข้อ ๑๐ ให้การขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียน
(๑) ตาย
(๒) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๓) ทะเบียนขาดต่ออายุ
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ห้ามมิให้ผู้ที่ทะเบียนสิ้นสุดลงตาม (๒) ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) อีก”
ข้อ ๙ ให้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ซึ่งได้รับก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็ น วิศ วกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศ วกร ครั้งที่ ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๓ ของระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ย
การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ให้ยื่น
คาขอขึ้นทะเบียน และแบบประเมินตนเองในเรื่องความสามารถทางวิศวกรรม พร้อมชาระค่าคาขอ
ขึ้นทะเบียนต่อสานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคาขอขึ้นทะเบียน แบบประเมินตนเอง และหลักฐาน
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ผู้ยื่นคาขอมีหน้าที่มานาเสนอผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรม
ควบคุม หรือในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม แล้วแต่กรณีตามที่ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน ต่อคณะอนุกรรมการ
กากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้ง
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกาหนด
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่สามารถมานาเสนอผลงานภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ
กาหนดได้ ต้องยื่นคาร้องขอเลื่อนการนาเสนอผลงาน โดยให้ยื่นผ่านสานักงานสภาวิศวกร และต้องยื่นล่วงหน้า
ไม่ น้ อ ยกว่ า สามวั น ก่ อ นถึ ง ก าหนดวั น นั ด น าเสนอผลงาน เว้ น แต่ จ ะมี เ หตุ สุ ด วิ สั ย และยื่ น ค าร้ อ ง
ขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้
คณะอนุกรรมการอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมผลงาน หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาได้ ตามความเหมาะสมและผู้ ยื่ น ค าขอต้ อ งน าเสนอผลงาน
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกาหนด
กรณีผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อนี้
ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนไม่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอีกต่อไป
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ในกรณี ที่ค ณะอนุ กรรมการตรวจสอบแล้ วเห็นว่า ผู้ยื่ นคาขอมีคุ ณสมบัติถูก ต้องตามข้อ ๔
หรือข้อ ๕ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อมีมติรับบุคคลนั้น ขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค
(APEC Engineer) และให้สานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอนั้นทราบ ภายในหกสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกรมี ม ติ ทั้ ง นี้ หนั ง สื อ แจ้ ง อาจท าในรู ป ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามประสงค์ของผู้ยื่นคาขอก็ได้”
ข้อ ๕ ค าขอขึ้ น ทะเบี ย นซึ่ ง ได้ ยื่ น ไว้ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไป
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น วิ ศ วกรเอเปค
(APEC Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาทักษะและความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห งพระราชบั ญ ญัติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกั บ มติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ สภาวิ ศ วกร เมื่ อ วั น ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการสภาวิศวกร จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศ วกร วาดวยการพัฒนาวิช าชีพ
ตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ต อ เนื่ อ ง” หมายความว า การเข า ร ว มหลั ก สู ต รหรื อ กิ จ กรรมที่ มี
วัตถุประสงคและเนื้อหาสาระในอัน ที่จะรักษาหรือพัฒ นาทักษะและความรูใ นการประกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“หนวยความรู” หมายความวา คะแนนที่ไดรับจากการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง
ขอ ๔ การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อใชประกอบการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร
(๒) เพื่อยกระดับความรูความสามารถและประสิทธิผลของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(๓) เพื่อ สงเสริ ม และสนับสนุน ใหผู ไดรั บใบอนุ ญาตประกอบวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม
ไดพัฒนาทักษะและความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยตอเนื่อง
(๔) เพื่อสงเสริม และสนับสนุน การฝกอบรม ศึกษา หรือการวิจัยอันเปนประโยชนตอการ
พัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง

241

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๕๑

(๕) เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๖) เพื่อเปนหลักประกันและเสริมสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการวิชาชีพ
ขอ ๕ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม ที่ประสงคจะใชการพัฒ นา
วิช าชีพตอเนื่องประกอบการเลื่อ นระดับเปน สามัญวิศวกร จะตองไดรับหนวยความรูไมนอยกวาที่
สภาวิศวกรประกาศกําหนด
ขอ ๖ การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องที่จะไดรับหนวยความรูมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) การเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน อันไดแก การบรรยาย ฝกอบรม ประชุม
สัมมนา หรือการอื่นในทํานองเดียวกัน ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหนวยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ
(๒) การเขารว มหลัก สูตรหรือกิจ กรรมกําหนดเอง อัน ไดแ ก การเขา รวมหลักสูต รหรื อ
กิจกรรมอื่น นอกจากหลักสูตรหรือกิจกรรมตาม (๑) โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น มีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่ม พูน ความรูเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมใหแ กผูเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น
เพื่อประโยชนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ ๗ หนวยงานที่จะขอใหสภาวิศ วกรเห็นชอบใหจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน
ตองเปนนิติบุคคลและมีคุณสมบัติตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด
การยื่นขอความเห็นชอบใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด
ขอ ๘ ผูไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม ซึ่ ง เข าร ว มหลั กสู ต รหรื อ
กิจ กรรมกํ า หนดเอง หากประสงค จ ะได รั บ หน ว ยความรู ให ยื่น คํ า ร องขอเที ย บหนว ยความรู ต อ
สํานักงานสภาวิศวกร พรอมกับเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการทํากิจกรรม
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดหนวยความรูใหเปนไปตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด
ขอ ๙ ใหสภาวิศวกรพิจารณาการใหหนวยความรู จากหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเอง
ตามแนวทาง ดังตอไปนี้
(๑) มีวัตถุประสงคและจุดมุง หมายชัดเจนดวยเนื้อหาสาระ ในประการที่จ ะรักษาสภาพ
ปรับปรุง หรือขยายทักษะและความรู ของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒) ความทันสมัยของเนื้อหา
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(๓) วิทยากรมีความรูความสามารถเชิงวิชาการในหัวขอที่บรรยาย
(๔) เวลาที่ใชมีความเหมาะสมกับหัวขอและเนื้อหา
(๕) อืน่ ๆ ตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ซ) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ในข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
ส่วนที่ ๑
จรรยาบรรณต่อสาธารณะ
ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพโดยให้ความสําคัญต่อความปลอดภัย
สุขอนามัย และสวัสดิภาพของสาธารณชน ตลอดจนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะด้วย
ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องละเว้นจากการให้การสนับสนุน ส่งเสริม
หรือเป็นตัวการ เกี่ยวกับการทุจริตในโครงการของภาครัฐหรือเอกชน
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ส่วนที่ ๒
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความสามารถ
และความเชี่ยวชาญที่ตนเองจะกระทําได้
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในงานที่ตนไม่ได้ทํา
ข้อ ๑๑ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ต้ อ งไม่ โ ฆษณาหรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น โฆษณา
ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความเป็นจริง
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่เรียก รับ ยอมจะรับ หรือให้ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อย่างใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล
หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน
ส่วนที่ ๓
จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนทํา เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่รับดําเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง
รายอื่ น เพื่ อ การแข่ ง ขั น ด้ า นเทคนิ ค หรื อ ราคา เว้ น แต่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งรายแรกทราบล่ ว งหน้ า
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้
ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
ส่วนที่ ๔
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
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ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่รับทํางาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับ
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นทําอยู่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเป็นความประสงค์
ของเจ้าของงานและได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้หรือกระทําการในลักษณะคัดลอกแบบ
รูป แผนผัง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่อ้างผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นมาเป็นของตนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระทําการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสีย
แก่ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
ส่วนที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระทําความผิดในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๒๗ หรือมาตรา ๒๖๙ จนศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ว่ามีความผิด
หมวด ๒
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ข้อ ๒๓ กรณีที่จะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพมีดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมตามข้อบังคับนี้ และเป็นการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
(๒) เคยถูกลงโทษโดยคําสั่งถึงที่สุด เนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๖๑
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ยังประพฤติผิดซ้ํา หรือไม่หลาบจํา หรือไม่มีความเกรงกลัว
ต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
(๓) กระทําความผิดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๒๗
หรือมาตรา ๒๖๙ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๔) กรณีอื่นที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ การกระทํ าใดที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ซึ่งได้กระทําก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตาม
ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและการประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๕ เรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

√–‡∫’¬∫ ¿“«‘»«°√
«à“¥â«¬«‘∏’æ‘®“√≥“·≈–«‘π‘®©—¬®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡
æ.». ÚıÙˆ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÛ (Û) ¡“µ√“ ı˜ ·≈–¡“µ√“ ı¯
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘»«°√ æ.». ÚıÙÚ ‚¥¬Õπÿ¡—µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√
„π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë ¯/ÚıÙˆ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˘ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙˆ §≥–°√√¡°“√
¿“«‘»«°√®÷ßÕÕ°√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ¿“«‘»«°√ «à“¥â«¬«‘∏’æ‘®“√≥“·≈–
«‘π‘®©—¬®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ æ.». ÚıÙˆé
¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’„È Àâ„™â∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Û „π√–‡∫’¬∫π’È
§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π À¡“¬§«“¡«à“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√´÷Ëß§≥–°√√¡°“√
®√√¬“∫√√≥·µàßµ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ∑”°“√‰µà «π°√≥’∑’Ë¡’°“√°≈à“«À“«à“ºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
ª√–æƒµ‘º‘¥®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡
§≥–Õπÿ°√√¡°“√°≈—πË °√Õß À¡“¬§«“¡«à“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√´÷ßË §≥–°√√¡°“√
®√√¬“∫√√≥·µàßµ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õß‡√◊ËÕß °√≥’∑’Ë¡’°“√°≈à“«À“«à“ºŸâ‰¥â√—∫
„∫Õπÿ≠“µª√–æƒµ‘º¥‘ ®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ °àÕπ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√
®√√¬“∫√√≥
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¢âÕ°≈à“«À“ À¡“¬§«“¡«à“ ‡√◊ÕË ß°“√°≈à“«À“À√◊Õ°“√°≈à“«‚∑…µ“¡¡“µ√“ ıÒ
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘»«°√ æ.». ÚıÙÚ
ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘»«°√
æ.». ÚıÙÚ ´÷Ëß∂Ÿ°°≈à“«À“À√◊Õ°≈à“«‚∑…µ“¡¡“µ√“ ıÒ
ºŸâ°≈à“«À“ À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬ À√◊Õæ∫°“√ª√–æƒµ‘
º‘¥®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ À√◊Õ°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√ À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ ·≈–
∑”Àπ—ß ◊Õ°≈à“«À“µàÕ ¿“«‘»«°√
‡≈¢“∏‘°“√ À¡“¬§«“¡«à“ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“«‘»«°√
À¡«¥ Ò
°“√√—∫¢âÕ°≈à“«À“
¢âÕ Ù ‡¡◊ËÕ ¿“«‘»«°√‰¥â√—∫¢âÕ°≈à“«À“®“°ºŸâ°≈à“«À“ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√‡ πÕ
¢âÕ°≈à“«À“µàÕ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‚¥¬‰¡à™—°™â“
‡≈¢“∏‘°“√Õ“®‰¡à√∫— ¢âÕ°≈à“«À“‰«â‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“„π°√≥’¢Õâ °≈à“«À“‡ªìπ∫—µ√ π‡∑àÀå
À√◊Õ‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ºŸ°â ≈à“«À“„πÀπ—ß Õ◊ °≈à“«À“ À√◊ÕºŸ°â ≈à“«À“‰¡à¬Õ¡≈ß™◊ÕË „π∫—π∑÷°
°≈à“«À“ ‡¡◊ËÕ°≈à“«À“¥â«¬µπ‡Õß
¢âÕ ı „Àâ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß
®”π«π‰¡àπÕâ ¬°«à“ “¡§π‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“¢âÕ°≈à“«À“∑’‰Ë ¥â√∫— ®“°§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥
‚¥¬ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√°≈—πË °√Õß¢âÕ°≈à“«À“ µâÕß·µàßµ—ßÈ ®“°°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√
®√√¬“∫√√≥
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°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß µâÕß¡’Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß
ª√–™ÿ¡®”π«π‰¡àπÕâ ¬°«à“°÷ßË Àπ÷ßË ¢Õß®”π«πÕπÿ°√√¡°“√°≈—πË °√Õß∑—ßÈ À¡¥ ®÷ß®–‡ªìπ
Õß§åª√–™ÿ¡
‡¡◊ËÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß‡ÀÁπ«à“¢âÕ°≈à“«À“„¥‡¢â“¢à“¬°“√ª√–æƒµ‘º‘¥
®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ À√◊Õ¡’¢âÕ¡Ÿ≈Õ—π§«√‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“ „Àâ‡ πÕ
§«“¡‡ÀÁπµàÕ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π
µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ à«π¢âÕ°≈à“«À“„¥‡ÀÁπ«à“‰¡à‡¢â“¢à“¬°“√ª√–æƒµ‘º‘¥®√√¬“∫√√≥
·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ À√◊Õ‰¡à¡’¡Ÿ≈Õ—π§«√‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“ °Á„Àâ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπµàÕ
§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“µàÕ‰ª
¢âÕ ˆ ¢âÕ°≈à“«À“„¥‰¡à¡æ’ ¬“πÀ≈—°∞“π‡æ’¬ßæÕ∑’®Ë –‰µà «π ·≈– ¿“«‘»«°√
‰¡à “¡“√∂À“æ¬“πÀ≈— ° ∞“π‰¥â ¿ “¬„πÀπ÷Ë ß ªï π— ∫ ·µà «— π ∑’Ë ¿“«‘ » «°√‰¥â √— ∫ ‡√◊Ë Õ ß
„Àâª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß®”Àπà“¬¢âÕ°≈à“«À“π—Èπ„Àâ‡≈¢“∏‘°“√
‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“µàÕ‰ª
À¡«¥ Ú
¢—ÈπµÕπ·≈–«‘∏’æ‘®“√≥“°“√‰µà «π
¢âÕ ˜ ‡¡◊ÕË §≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‰¥â√∫— ¢âÕ°≈à“«À“®“°§≥–Õπÿ°√√¡°“√
°≈—πË °√Õß·≈â«„Àâ¥”‡π‘π°“√æ‘®“√≥“ ∂â“‡ÀÁπ«à“‰¡à‡¢â“¢à“¬°“√ª√–æƒµ‘º¥‘ ®√√¬“∫√√≥
·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ À√◊Õ‰¡à¡’¡Ÿ≈Õ—π§«√‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“ „Àâª√–∏“π°√√¡°“√
®√√¬“∫√√≥ ¡’Àπ—ß ◊Õ·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“·°à‡≈¢“∏‘°“√‡æ◊ËÕ·®âßºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕßµàÕ‰ª
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À“°§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‡ÀÁπ«à“¢âÕ°≈à“«À“„¥ ‡¢â“¢à“¬°“√ª√–æƒµ‘º‘¥
®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡À√◊Õ¡’¡Ÿ≈Õ—π§«√‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“ „Àâ·µàßµ—Èß
§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π ‚¥¬ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√‰µà «πµâÕß·µàßµ—Èß®“°°√√¡°“√
„π§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥´÷Ëß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ„π “¢“«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡
„π “¢“‡¥’¬«°—π°—∫ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“‡ªìπª√–∏“π∑’‰Ë µà «π ·≈–ºŸ‰â ¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ„π√–¥—∫
‰¡àµË”°«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“„π “¢“«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡∑’Ë‰µà «π‡ªìπÕπÿ°√√¡°“√
‰µà «πÕ’°®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ Õß§π√à«¡‡ªìπ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π
°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π µâÕß¡’Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π¡“ª√–™ÿ¡
‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«πÕπÿ°√√¡°“√∑—ÈàßÀ¡¥ ®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡
§” —Ëß·µàßµ—Èßπ—Èπ„Àâ∑”‡ªìπ§” —Ëß§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥·≈–√–∫ÿµ—«ºŸâ∂Ÿ°
°≈à“«À“π—Èπ¥â«¬
°“√‰µà «πºŸ‰â ¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ∑’‡Ë ªìππ‘µ∫‘ §ÿ §≈ ´÷ßË ‡ªìπÀÿπâ «à π¢ÕßÀâ“ßÀÿπâ «à π
À√◊ÕºŸ‰â ¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ´÷ßË ‡ªìπ°√√¡°“√¢Õß∫√‘…∑— À√◊ÕºŸ‰â ¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ´÷ßË ‡ªìπ ¡“™‘°
„π§≥–ºŸ∫â √‘À“√¢Õßπ‘µ∫‘ §ÿ §≈À√◊ÕºŸ‰â ¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ´÷ßË ‡ªìπÀÿπâ «à πºŸ®â ¥— °“√¢ÕßÀâ“ßÀÿπâ «à π
À√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ´÷Ëß‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√¢Õß∫√‘…—∑ À√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
´÷Ëß‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®∫√‘À“√·µàºŸâ‡¥’¬«¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈
¢âÕ°≈à“«À“„¥ª√“°Ø™—¥·°à§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰¡à‡ªìπ
ºŸªâ √–æƒµ‘º¥‘ ®√√¬“∫√√≥À√◊Õª√–æƒµ‘º¥‘ ®√√¬“∫√√≥®√‘ß §≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥
®–æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥‚¥¬¬°¢âÕ°≈à“«À“°Á‰¥â
¢âÕ ¯ ‡¡◊ÕË §≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‰¥â·µàßµ—ßÈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π·≈â«
„Àâª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß¢âÕ°≈à“«À“ æ√âÕ¡∑—Èß àß ”‡π“Àπ—ß ◊Õ
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§”°≈à“«À“·≈– ”‡π“§” ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“∑√“∫≈à«ßÀπâ“
‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“«—π°àÕπ‡√‘Ë¡°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π ·≈–„Àâ
§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «ππ—¥‰µà «π‚¥¬‡√Á«
ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“¡’ ∑‘ ∏‘∑”§”™’·È ®ß À√◊Õπ”æ¬“πÀ≈—°∞“π„¥Ê ßà „Àâ§≥–°√√¡°“√
®√√¬“∫√√≥ À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫·®âß®“°
ª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥ À√◊Õ¿“¬„π‡«≈“∑’Ë§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥°”Àπ¥
¢âÕ ˘ ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“ Õ“®§—¥§â“π°“√·µàßµ—ßÈ Õπÿ°√√¡°“√ºŸ„â ¥„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√
‰µà «π ∂â“ª√“°Ø«à“Õπÿ°√√¡°“√§ππ—Èπ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥„π°√≥’
µàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ªìπºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π¢âÕ°≈à“«À“π—Èπ
(Ú) ‡ªìπºŸâ¡’ “‡Àµÿ‚°√∏‡§◊Õß°—∫ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“ ∑”‡ªìπÀπ—ß Õ◊ · ¥ß‡Àµÿº≈∑’§Ë ¥— §â“ππ—πÈ ¬◊πË µàÕ§≥–°√√¡°“√
®√√¬“∫√√≥ ¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫·®âß¢âÕ°≈à“«À“®“°ª√–∏“π°√√¡°“√
®√√¬“∫√√≥ µ“¡¢âÕ ¯
‡¡◊ÕË ª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‰¥â√∫— ‡√◊ÕË ß°“√§—¥§â“π¢ÕßÕπÿ°√√¡°“√‰µà «π
·≈â « „Àâ ‡ √’ ¬ °ª√–™ÿ ¡ §≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥ ‡¡◊Ë Õ æ‘ ® “√≥“·≈â « ‡ÀÁ π «à “ °“√
§—¥§â“ππ—πÈ ¡’‡Àµÿº≈øíß‰¥â„Àâ ß—Ë ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «πµ“¡§«√·°à°√≥’
‚¥¬¥à«π ·µà∂â“æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“°“√§—¥§â“ππ—Èπ‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π§«√øíß‰¥â °Á„Àâ —Ëß
¬°§”§—¥§â“ππ—Èπ‡ ’¬ „π°√≥’π’È„Àâ∫—π∑÷°‡Àµÿº≈π—Èπ‰«â„π ”π«π°“√‰µà «π¥â«¬
¢âÕ Ò ‡¡◊ËÕ‰¥â·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π·≈â« ∂â“¡’‡Àµÿ ¡§«√À√◊Õ
®”‡ªìπµâÕß‡ª≈’Ë¬πµ—«Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π À√◊ÕµâÕß·µàßµ—ÈßÕπÿ°√√¡°“√‰µà «π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
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„Àâ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥ÕÕ°§” —Ëß‡ª≈’Ë¬πµ—« Õπÿ°√√¡°“√‰µà «πÀ√◊Õ·µàßµ—Èß
Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ˜ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
·≈â«·®âß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫¥â«¬
°“√‡ª≈’Ë¬πµ—«Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π À√◊Õ·µàßµ—ÈßÕπÿ°√√¡°“√‰µà «π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
¥—ß°≈à“«π’È ‰¡à¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√‰µà «π∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª°àÕπ·≈â«
¢âÕ ÒÒ ‡¡◊ÕË ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√‰µà «π‰¥â√∫— ∑√“∫§” ß—Ë ·µàßµ—ßÈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√
‰µà «π·≈â« „Àâ∫—π∑÷°«—π ‡¥◊Õπ ªï ∑’Ë‰¥â√—∫∑√“∫§” —Ëßπ—Èπ‰«â„π ”π«π°“√‰µà «π
·≈â«„Àâ√’∫‰µà «π„Àâ‡ √Á®¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫∑√“∫§” —Ëß ∂â“‡ÀÁπ«à“
°“√‰µà «π‰¡à∑—π°”Àπ¥°Á„Àâ‡ πÕ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥æ‘®“√≥“¢¬“¬‡«≈“
°“√‰µà «πÕÕ°‰ªÕ’°§√—Èß≈–‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—π ·µàÀâ“¡¡‘„Àâ¢¬“¬‡«≈“°“√‰µà «π
‡°‘π°«à“ “¡§√—Èß
‡¡◊ËÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‰µà «π‡ √Á®·≈â« „Àâ √ÿªº≈°“√‰µà «π‡ πÕµàÕ
§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¬°¢âÕ°≈à“«À“
(Ú) µ—°‡µ◊Õπ
(Û) ¿“§∑—≥±å∑’Ë¡’°”Àπ¥‡«≈“µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√·µà‰¡à‡°‘πÀâ“ªï
(Ù) æ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ¡’°”Àπ¥‡«≈“µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√·µà‰¡à‡°‘πÀâ“ªï
(ı) ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ
¢âÕ ÒÚ ∂â“ª√“°Ø«à“°“√‰µà «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ª√–æƒµ‘º‘¥„π‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß‡¥‘¡ „Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‰µà «π„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«¥â«¬ ·µà∂â“
‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß‡¥‘¡ „Àâª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√‰µà «π√“¬ß“πµàÕ

256

‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚˆ ß

Àπâ“ 50
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‡æ◊ÕË §≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥®–æ‘®“√≥“·µàßµ—ßÈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√
‰µà «π™ÿ¥„À¡à‰µà «π„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ ·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È µâÕß·®âß¢âÕ°≈à“«À“„Àâ
ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫ ‡æ◊ËÕ·°â¢âÕ°≈à“«À“π—ÈπÊ µ“¡«‘∏’°“√„π¢âÕ ¯
¢âÕ ÒÛ °√≥’∑’Ë°“√‰µà «π¡’¡Ÿ≈æ“¥æ‘ß∂÷ßºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µÕ◊Ëπ ∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ
µ—«‡ªìπºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ µ“¡§” —Ëß·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «ππ—Èπ«à“‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’
à«π√à«¡°√–∑”º‘¥ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ „Àâª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√
‰µà «π√’∫√“¬ß“π§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“µàÕ‰ª
‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“ ºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡
«√√§·√°‡¢â “ ¢à “ ¬¡’ à « π√à « ¡°√–∑”º‘ ¥ „Àâ § ≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥·µà ß µ—È ß
§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‰µà «πºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µπ—Èπ‚¥¬®–·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√
‰µà «π™ÿ¥‡¥‘¡À√◊Õ™ÿ¥„À¡à°Á‰¥â ∑—Èßπ’È „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ˜ ·≈–¢âÕ ¯ °√≥’
‡™àπ«à“π’È„Àâ„™âæ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë¥”‡π‘π°“√‰µà «π¡“·≈â«π—Èπª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“
§«“¡º‘¥¢ÕßºŸ¡â ’ «à π√à«¡ª√–æƒµ‘º¥‘ π—πÈ ‰¥âµ“¡·µà§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π®–‡ÀÁπ ¡§«√
¢âÕ ÒÙ °“√‰µà «πºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“ „Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π·®âß¢âÕ°≈à“«À“
‡∑à“∑’ªË √“°Ø„Àâº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“ ∑√“∫ ·≈–„Àâ‚Õ°“ ·°àº∂Ÿâ °Ÿ °≈à“«À“ ™’·È ®ß·°â¢Õâ °≈à“«À“
µ≈Õ¥®ππ”æ¬“πÀ≈—°∞“π¡“ ◊∫·°â¢âÕ°≈à“«À“ µ“¡§«√·°à°√≥’„π‡«≈“Õ—π ¡§«√
ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ®–π”æ¬“πÀ≈—°∞“π¡“‡ÕßÀ√◊Õ®–¢Õ„Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√
‰µà «π‡√’¬°æ¬“πÀ≈—°∞“ππ—Èπ¡“°Á‰¥â
¢âÕ Òı °“√™’È·®ß¢âÕ°≈à“«À“ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ Õ“®„Àâ∂âÕ¬§”À√◊Õ∑”§”™’È·®ß
‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ¬◊ËπµàÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‰¥â
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§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π¡’Õ”π“®„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ™’È·®ß¢âÕ°≈à“«À“‰¥âµ“¡∑’Ë
‡ÀÁπ ¡§«√ ¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
¢âÕ Òˆ ∂â“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ‰¡à¬Õ¡√—∫§” —Ëß¢Õß§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥
·≈–‰¡à™·’È ®ß·°â¢Õâ °≈à“«À“¿“¬„π‡«≈“∑’°Ë ”Àπ¥ „Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π¥”‡π‘π°“√
‰µà «π‰ª‚¥¬‰¡àµâÕß‰µà «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“

·µàµâÕß∫—π∑÷°‡Àµÿπ—Èπ‰«â„π ”π«π

°“√‰µà «π¥â«¬
¢âÕ Ò˜ °“√‰µà «πª“°§”ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ À√◊Õæ¬“π „Àâ∫—π∑÷°∂âÕ¬§”
‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ°— …√·≈â«Õà“π„Àâº„Ÿâ Àâ∂Õâ ¬§”øíß ‡¡◊ÕË √—∫«à“∂Ÿ°µâÕß·≈â«„Àâ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ÕË ‰«â
„Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π∑’Ëπ—Ëß‰µà «π„π¢≥–π—Èπ∑ÿ°§π≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ°”°—∫¥â«¬
∂â“ºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”‰¡à “¡“√∂À√◊Õ‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ°Á„Àâ∫—π∑÷°‡Àµÿπ—Èπ‰«â
¢âÕ Ò¯ ∂â“ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“ ¬◊πË §”™’·È ®ß‡°’¬Ë «°—∫‡√◊ÕË ß∑’‰Ë µà «ππ—πÈ µàÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√
‰µà «πÀ√◊ÕµàÕª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥°àÕπ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥¡’°“√
«‘π‘®©—¬¢âÕ°≈à“«À“ „Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «πÀ√◊Õª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥
√—∫§”™’È·®ßπ—Èπ‡¢â“ ”π«π‡√◊ËÕß‰«âæ‘®“√≥“¥â«¬
¢âÕ Ò˘ °“√‰µà «π∑ÿ°§√—ßÈ ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“ ¡’ ∑‘ ∏‘π”∑π“¬§«“¡À√◊Õ∑’ªË √÷°…“
¢Õßµπ‡¢â“¡“„π°“√‰µà «π‰¥â ·≈–°“√„¥∑’Ë∑π“¬§«“¡À√◊Õ∑’Ëª√÷°…“‰¥â°√–∑”≈ß
µàÕÀπâ“§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√
°√–∑”¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ‡«âπ‡ ’¬·µà«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“®–‰¥â§—¥§â“π‡ ’¬„π¢≥–π—Èπ
¢âÕ Ú °“√‰àµà «πæ¬“π ∂â“æ¬“π‰¡à¡“À√◊Õ‰¡à¬Õ¡„Àâ∂Õâ ¬§”µàÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√
‰µà «πÀ√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‡√’¬°æ¬“π¡“‰¡à‰¥â¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“Õ—π ¡§«√
§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π®–‰¡à‰µà «πæ¬“ππ—πÈ °Á‰¥â ·µàµÕâ ß∫—π∑÷°‡Àµÿππ—È ‰«â„π ”π«π
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°“√‰µà «π¥â«¬ ∑—Èßπ’È‡«âπ·µà §≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‡ÀÁπ«à“¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√
∑’Ëæ¬“π‰¡à “¡“√∂¡“‰¥âµ“¡°”Àπ¥ À√◊Õ‰¥âµ—«æ¬“π¡“„Àâ∂âÕ¬§”°àÕπ°“√‰µà «π
®– ‘Èπ ÿ¥≈ß °ÁÕ“®‰µà «πæ¬“ππ—Èπ‰¥âµ“¡§«√·°à°√≥’
¢âÕ ÚÒ „π°“√‰µà «πæ¬“π ∂â“§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‡ÀÁπ«à“°“√‰µà «π
æ¬“ππ—πÈ ®–∑”„Àâ°“√‰µà «π≈à“™â“‚¥¬‰¡à®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à„™àª√–‡¥Áπ ”§—≠ §≥–Õπÿ°√√¡°“√
‰µà «π®–ß¥°“√‰µà «πæ¬“ππ—πÈ °Á‰¥â ·µàµÕâ ß∫—π∑÷°‡Àµÿππ—È ‰«â„π ”π«π°“√‰µà «π¥â«¬
¢âÕ ÚÚ „Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π‡∑à“∑’Ë “¡“√∂
®–∑”‰¥â ‡æ◊ËÕ∑√“∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–æƒµ‘°“√≥åµà“ßÊ Õ—π‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ°≈à“«À“
¢âÕ ÚÛ °√≥’∑’Ë¡’§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥™’È¢“¥‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“„¥ ∂â“
§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‡ÀÁπ«à“ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßµ“¡∑’Ëª√“°Ø„π§”æ‘æ“°…“π—Èπ‰¥â§«“¡
ª√–®—°…å™—¥Õ¬Ÿà·≈â« §≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π®–øíß¢âÕ‡∑Á®®√‘ßµ“¡∑’Ëª√“°Ø„π§”
æ‘æ“°…“π—Èπ‚¥¬‰¡à‰µà «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ À√◊Õæ¬“π°Á‰¥â
¢âÕ ÚÙ ‡¡◊ËÕ°“√‰µà «π‡ √Á®·≈â« „Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π∑”√“¬ß“π
√ÿªº≈°“√‰µà «πæ√âÕ¡∑—Èß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß æ√âÕ¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
ª√–æƒµ‘º‘¥°ÆÀ¡“¬À√◊Õ®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ«‘»«°√√¡∞“π„¥¡“µ√“„¥À√◊Õ‰¡à
∂â“ª√–æƒµ‘º¥‘ ¡§«√≈ß‚∑… ∂“π„¥ ‡ πÕµàÕª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥æ√âÕ¡∑—ßÈ
”π«π°“√‰µà «π ∂â“Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π§π„¥¡’§«“¡‡ÀÁπ·¬âß„Àâ∑”∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ
·¬âßµ‘¥‰«â„π ”π«π°“√‰µà «π¥â«¬
∂â“§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‡ÀÁπ§«√„Àâ‰µà «π‡æ‘Ë¡ ª√–°“√„¥ „Àâ —Ëß
§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‰µà «π‡æ‘Ë¡‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ
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Àπâ“ 53
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ Úı °“√‰µà «πµÕπ„¥∑’‰Ë ¡à∂°Ÿ µâÕßµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È
„π à«π∑’Ë‰¡à„™à “√– ”§—≠ ·≈–‰¡à∑”„Àâ ”π«π°“√‰µà «π∑—ÈßÀ¡¥‡ ’¬‰ª „π°√≥’
§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥®– —Ëß„Àâ¥”‡π‘π°“√‡ ’¬„À¡à‡©æ“–µÕπ∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß°Á‰¥â
·µà∂“â °“√‰µà «πµÕππ—πÈ ‡ªìπ “√– ”§—≠ §≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥®– ß—Ë „Àâ¥”‡π‘π°“√
‰µà «π‡©æ“–µÕππ—ÈπÀ√◊Õ∑—ÈßÀ¡¥°Á‰¥â
À¡«¥ Û
§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ °“√·®âßº≈ ·≈–°“√π—∫√–¬–‡«≈“
¢âÕ Úˆ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‰¥â√—∫√“¬ß“π‰µà «π √ÿª¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π·≈â« §≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥¡’Õ”π“®«‘π‘®©—¬™’È¢“¥
µàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¬°¢âÕ°≈à“«À“
(Ú) µ—°‡µ◊Õπ
(Û) ¿“§∑—≥±å∑’Ë¡’°”Àπ¥‡«≈“µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√·µà‰¡à‡°‘πÀâ“ªï
(Ù) æ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ¡’°”Àπ¥‡«≈“µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√·µà‰¡à‡°‘πÀâ“ªï
(ı) ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ
„π°“√π’È§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥¡’Õ”π“®‡™‘≠ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß
Õ◊Ëπ„¥¡“„Àâ∂âÕ¬§”‡æ‘Ë¡‡µ‘¡°Á‰¥â
°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥¡’§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥„Àâ¬°¢âÕ°≈à“«À“ „Àâ
‡≈¢“∏‘°“√·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“æ√âÕ¡§”«‘π‘®©—¬„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫
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Àπâ“ 54
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ Ú˜ °√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥¡’§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥„Àâµ—°‡µ◊Õπ
¿“§∑—≥±å æ—°„™â„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“
æ√âÕ¡§”«‘π‘®©—¬„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫ ·≈–·®âßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“π—Èπ«à“¡’ ‘∑∏‘„π°“√Õÿ∑∏√≥å
§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥π—ÈπµàÕ§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫
§”«‘π®‘ ©—¬ ∂â“‡ªìπ§”«‘π®‘ ©—¬„Àâæ°— „™â„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ„Àâ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√
‡√’¬°„∫Õπÿ≠“µ·≈–«ÿ≤‘∫—µ√∂â“¡’ §◊π·°à ¿“«‘»«°√¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫
·®âß§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥
„Àâ§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥¡’º≈∫—ß§—∫„™âπ—∫·µà«—π∑’Ë
§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ ∂â“¡’°“√Õÿ∑∏√≥å§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß
§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√¡’¡µ‘Õ¬à“ß„¥·≈â«„Àâ¡’º≈
∫—ß§—∫µ“¡¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√
‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√¡’§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥‡ªìπ∑’Ë ÿ¥·≈â« „Àâ‡≈¢“∏‘°“√
®—¥∑”§” —Ëß ¿“«‘»«°√æ√âÕ¡∑—Èß‡Àµÿº≈¢Õß§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ ·®âßºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫
æ√âÕ¡∑” ”‡π“§” —Ëß ¿“«‘»«°√ µ‘¥ª√–°“»‰«â ≥

”π—°ß“π ¿“«‘»«°√·≈–

ª√–°“»¥â«¬«‘∏’Õ◊Ëπ¥â«¬Õ¬à“ßπâÕ¬ ‘∫Àâ“«—π ·≈–„Àâ‡≈¢“∏‘°“√·®âß ‘∑∏‘ «‘∏’°“√ ·≈–
√–¬–‡«≈“„π°“√øÑÕß§¥’µàÕ»“≈ª°§√Õß„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫
„Àâ∫—π∑÷°§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥π—ÈπÊ ‰«â„π∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
¢âÕ Ú¯ °“√·®âßº≈§”«‘π®‘ ©—¬™’¢È “¥„Àâ®¥— ßà ∑“ß‰ª√…≥’¬≈å ß∑–‡∫’¬πµÕ∫√—∫
‰ª¬—ß∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡∑’ËºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â·®âß‰«â°—∫ ¿“«‘»«°√
°√≥’∑’Ë‰¡àÕ“®¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â „Àâ¥”‡π‘π°“√®—¥ àß∑“ß‰ª√…≥’¬å
≈ß∑–‡∫’¬πµÕ∫√—∫‰ª¬—ß¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“¢ÕßºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“·≈–ºŸ‡â °’¬Ë «¢âÕß ·≈–ªî¥ª√–°“»‰«â
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Àπâ“ 55
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬·≈–‡ÀÁπ‰¥âßà“¬ ≥ ”π—°ß“π ¿“«‘»«°√¡’°”Àπ¥ ‘∫Àâ“«—π ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“
ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥·≈â« ‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥ ‘∫Àâ“«—π
π—∫·µà«—π∑’Ëªî¥ª√–°“»¥—ß°≈à“«
¢âÕ Ú˘ °√≥’∑’Ë§”«‘π‘®©—¬™’È¢“¥„Àâ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈ºŸâ‰¥â√—∫
„∫Õπÿ≠“µ „Àâ¡’º≈‡ªìπ°“√‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡
¢Õß∫ÿ§§≈ ¥—ßπ’È
(Ò) „Àâ¡’º≈‡ªìπ°“√‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ¢ÕßºŸâ¡’Õ”π“®∑”°“√·∑ππ‘µ‘∫ÿ§§≈
·≈–/À√◊Õ
(Ú) „Àâ¡º’ ≈‡ªìπ°“√‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ¢ÕßÀÿπâ «à π¢ÕßÀâ“ßÀÿπâ «à π °√√¡°“√
¢Õß∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–æπ—°ß“πÀ√à◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈ ∑—Èßπ’È
‡©æ“–ºŸâ∑’Ë¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâπ‘µ‘∫ÿ§§≈∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ
(Û) Àâ“¡∫ÿ§§≈∑’Ë∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µµ“¡§«“¡„π (Ò) ·≈– (Ú) ‡ªìπ
ºŸâ ¡’ Õ”π“®∑”°“√·∑ππ‘ µ‘ ∫ÿ § §≈´÷Ë ß ‰¥â √— ∫ „∫Õπÿ ≠ “µµ“¡æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ «‘ » «°√
æ.». ÚıÙÚ ®π°«à“®–æâπÀâ“ªï π—∫·µà«—π∑’Ë∂Ÿ° —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ
©¥—∫ ªí∑¡ Ÿµ
π“¬° ¿“«‘»«°√
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสภาวิศวกร จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสอง ของขอ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหมีผ ลใชบังคับนับแตวันที่ผูถูกกลาวหา
ไดรบั แจงคําวินิจฉัยชี้ขาด และการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นตอคณะกรรมการสภาวิศวกรไมเปนการ
ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดนั้ น เว น แต ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกรจะมี ม ติ เ ป น อย า งอื่ น
สวนคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรนั้น ใหมีผลใชบังคับนับแตวันที่ผูถูกกลาวหาไดรับ
แจงคําวินิจฉัยชี้ขาด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยวิธพี ิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณา และวินิจฉัย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณา และวินิจฉัย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ วรรคสอง (๓) ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ภาคทัณฑ์”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย วิธีพิจารณา
และวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ภาคทัณฑ์”
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรืองศักดิ์ วัชรพงศ์
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็น การสมควรแก้ไ ขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณา
และวิ นิ จ ฉั ย จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม เพื่ อ รองรั บ วิ ธี พิ จ ารณาไต่ ส วนและบั น ทึ ก ถ้ อ ยค า
ทางอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๓๖-๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๑๗/๑ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณา
และวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖
“ข้อ ๑๗/๑ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม โดยต้อง
ไม่ทาให้สิทธิของคู่กรณีลดน้อยลง ประธานอนุกรรมการไต่สวนอาจกาหนดให้มีการไต่สวนและบันทึก
ถ้อยคาผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา หรือพยาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
การบันทึกถ้อยคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ที่ได้กระทาต่อหน้าผู้ให้ถ้อยคา
เมื่อได้อ่านบันทึกถ้อยคาให้ผู้ให้ถ้อยคาได้รับฟังและเห็นว่าถูกต้อง ให้ถือว่าผู้ให้ถ้อยคาได้ทราบและ
ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคานั้นแล้ว โดยให้เก็บบันทึกภาพและเสียงของผู้ให้ถ้อยคาไว้ในสานวนไต่สวน
เป็นหลักฐานด้วย”
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

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 คําอุทธรณใหทําเปนหนังสือโดยระบุขอเท็จจริง ขอโตแยง หรือขอกฎหมายที่อางอิง
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หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

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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หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

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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หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

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
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หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติวิศ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาวิศ วกรโดยมติที่ประชุมใหญ
สามัญสภาวิศ วกร และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศ วกร จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดให พั ก ใช ห รื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิศ วกรรมควบคุม ของผู ไ ด รับ ใบอนุ ญ าตรายใด เมื่ อพ น กํา หนดเวลา
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และผูไดรับใบอนุญาตนั้นมิไดอุทธรณ
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณตอคณะกรรมการสภาวิศวกร ใหสํานักงานสภาวิศวกร
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) บันทึกคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณไวในทะเบียนประวัติของผูไดรับ
ใบอนุญาตนั้น
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(๒) ประกาศแจ ง การพั ก ใช ห รื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ของผูไดรับใบอนุญาตนั้น ในระบบเครือขายสารสนเทศของสภาวิศ วกรตลอดชวงระยะเวลาพักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
(๓) ใหมีหนังสือแจงผูไดรับใบอนุญาตนั้นคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แกสภาวิศวกรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว
หนังสือตาม (๓) ใหแ จงการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) และขอความตามมาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปพรอมกันดวย
ขอ ๕ ในกรณีผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตอคณะกรรมการสภาวิศวกรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และตอมาคณะกรรมการสภาวิศ วกรมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาต ใหสํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการ
ตามขอ ๔ โดยอนุโลม
ขอ ๖ เมื่อครบกําหนดเวลาพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หากผูไดรับ
ใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตประสงคจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตอไป ใหยื่นคําขอรับคืน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตอสภาวิศวกร และในกรณีใบอนุญาตหมดอายุระหวาง
เวลาพักใชใบอนุญาต ผูนั้นตองชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตดวย
ขอ ๗ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหมได
เมื่อพนหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอสภาวิศวกร
ผูขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองเปนสมาชิกสภาวิศวกร และตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการนั้น
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการสภาวิศ วกรมีอํานาจออกใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิศ วกรรม
ควบคุมใหแกผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๗ โดยคํานึงถึงความรูความชํานาญและพฤติกรรมของผูขอรับ
ใบอนุญ าต เพื่ อ ประโยชนแ ห งการนี้ คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรจะเชิ ญ ผูนั้ น มาชี้ แ จงขอ เท็จ จริ ง
ประกอบการพิจารณาดวยก็ได
ใหสํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจงมติของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
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ในกรณีคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติใหออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใหแกผูขอรับใบอนุญาต เมื่อผูขอรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมแลว ใหออกใบอนุญาตแกผูนั้น
ขอ ๙ ในการออกใบอนุญาตตามข อ ๘ ให คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรออกใบอนุ ญาต
แกผูขอรับใบอนุญาตในระดับไมสูงกวาระดับเดิมกอนถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรไมอ อกใบอนุญ าตใหแ กผู ขอรั บใบอนุญ าต
ตามขอ ๗ ผูนั้นอาจขอรับใบอนุญาตไดอีกครั้งหนึ่งโดยใหสงสําเนาหนังสือแจงมติของคณะกรรมการ
สภาวิศวกรที่ไมออกใบอนุญาตใหแกผูนั้นในการยื่นคําขอครั้งกอนและเอกสารประกอบมาพรอมกันดวย
หากคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรไม อ อกใบอนุ ญ าตให แ ก ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตอี ก ผู นั้ น ไม มี สิ ท ธิ
ยื่นขอรับใบอนุญาตอีก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
สภาวิศวกร จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้เ รีย กว า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว าด วยการสรรหาสมาชิ กสภา
วิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศ วกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาวิศวกร
“คณะอนุกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกร
ผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ
ขอ ๔ กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการจรรยาบรรณไมนอยกวาเกาสิบวัน
ใหค ณะกรรมการแตงตั้ งคณะอนุ กรรมการสรรหาสมาชิก สภาวิศ วกรผู สมควรได รับ การเสนอชื่ อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดวย นายกสภาวิศ วกร
เปนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาอื่นอีกไมเกินสิบคน ซึ่งในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งจาก
ผู ได รั บใบอนุ ญาตประกอบวิ ชาชี พวิ ศวกรรมควบคุ ม ระดั บวุ ฒิ วิ ศวกร สาขาวิ ศวกรรมโยธา สาขา
วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศ วกรรมเหมืองแร
สาขาละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร จํานวนไมเกินหาคน
ขอ ๕ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาดําเนิ น การสรรหาสมาชิ กสภาวิศ วกรซึ่งมีคุ ณสมบั ติ
ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ ตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด
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โดยในจํานวนนี้ตองเปน สมาชิกสภาวิศ วกรซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุ ม
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคนในแตละสาขา
ใหคณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จและเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา
ซึ่งสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนประธานกรรมการจรรยาบรรณ
และกรรมการจรรยาบรรณ ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ ๖ ในการประชุ มคณะอนุ กรรมการสรรหา ถา ประธานอนุก รรมการไมม าประชุ ม
หรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การประชุมของคณะอนุกรรมการตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณี ที่อนุ กรรมการสรรหาใดมี ความเห็น แย งกับ มติ ของคณะอนุ กรรมการ ใหบั น ทึ ก
ความเห็นแยงนั้นไวในรายงานการประชุมดวย
ขอ ๗ ในการดําเนินการสรรหา ใหคณะอนุกรรมการสรรหาประกาศใหสมาชิกสภาวิศวกร
ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และประสงคจะไดรับ
การเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณสมัครเขารับการสรรหา
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไว ณ สถานที่ปดประกาศของสํานักงานสภาวิศวกร และให
ประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงานสภาวิศวกรดวย ทั้งนี้ ไมนอยกวาสิบหาวันกอน
วันเปดรับสมัคร
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะอนุกรรมการสรรหาจะมีหนังสือถึงสมาชิกสภาวิศวกรซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อเชิญใหสมัครเขารับการสรรหาดวยก็ได
ระยะเวลารับสมัครเพื่อเขารับการสรรหาตามขอนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาจะกําหนดเปนวันเดียว
หรือหลายวันก็ได
ขอ ๘ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ใหคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกผูสมัครเขารับการสรรหา
ซึ่งสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติ ความรูความสามารถ และประสบการณของผูสมัคร และใหเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา
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ซึ่งสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนประธานกรรมการจรรยาบรรณ
และกรรมการจรรยาบรรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันปดรับสมัคร
ขอ ๙ อนุกรรมการสรรหาจะสมัครเขารับการสรรหาหรือไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญ
สภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณมิได
ขอ ๑๐ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไมสามารถดําเนิน การสรรหาและเสนอรายชื่อ
ผูไดรับการสรรหาตอคณะกรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามขอ ๕ วรรคสอง ใหประธานอนุกรรมการ
มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดําเนินการตอคณะกรรมการ โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนไปพรอมกันดวย
คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดไมเกินสามสิบวัน
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคสอง และคณะอนุกรรมการสรรหามิไดเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา
ตอคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเสนอชื่อสมาชิกสภาวิศวกรซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร
เพื่อแตงตั้งเปนประธานกรรมการจรรยาบรรณ และกรรมการจรรยาบรรณ โดยในจํานวนนี้ตองเปนสมาชิก
สภาวิศวกรซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคนในแตละสาขา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๓) และ (๖) (ฎ) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิท ธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย สภาวิ ศ วกรโดยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ สามั ญ สภาวิ ศ วกร
ประจําปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกข้อบังคับสภาวิศ วกร ว่าด้ว ยการรับรองปริญ ญา ประกาศนีย บัต ร หรือ
วุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า โรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย สถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงาน
การศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ของเอกชน ที่ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ห รื อ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
จัดการศึกษา
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“การศึกษาในระบบทวิภาค” หมายความว่า การจัด การศึกษาที่แ บ่งปีการศึกษาออกเป็น
สองภาคการศึกษาปกติ หรือตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ซึ่งทําหน้าที่บริหารด้านการเรียนการสอน
ประจําหลักสูตร แต่ไม่รวมถึงประธานหลักสูตร
“ประธานหลักสูต ร” หมายความรวมถึง หัว หน้าภาควิชา หรืออาจารย์ผู้บริหารหลักสูต ร
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหลักสูตร
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรดําเนินการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในนามสภาวิศวกร
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การรับรองปริญญา ประกาศนีย บัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
ตามวรรคหนึ่ง ให้ทําได้โดยมีกําหนดครั้งละไม่เกินห้าปี
ข้อ ๖ สถานศึ กษาใดประสงค์ที่ จะขอให้ รับ รองปริญ ญา ประกาศนีย บัต ร หรือ วุฒิ บัต ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรตามแบบพร้อมด้ว ย
เอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) หลักสูตรของปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตาม (๑)
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและประธานหลักสูตรตาม (๑)
ข้อ ๖/๑ การขอให้รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถานศึกษาต่างประเทศ
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าปริญ ญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรนั้น ได้รับการรับรองจาก
สํานักงาน ก.พ. มาพร้อมกับคําขอด้วย
ในกรณีที่เป็นสถานศึกษาต่างประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ. ให้เป็นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการสภาวิศวกรที่จะพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรรับรองปริญ ญา ประกาศนีย บัต ร หรือวุฒิบัต รในการ
ประกอบวิ ช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ มให้แ ก่ ผู้ยื่ น คํา ขอ หากพิ จ ารณาแล้ว เห็น ว่ าหลั กสู ต รของปริญ ญา
ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ วุ ฒิ บั ต รที่ ข อให้ รั บ รองเป็ น ไปตามข้ อ ๘ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษา
ในหลักสูต รดังกล่าวเป็น ไปตามข้ อ ๙ ประธานหลักสูต รและอาจารย์ประจําหลักสูต รมีลักษณะตาม
ข้อ ๑๐ และสถานศึกษามีลักษณะตามข้อ ๑๑
ข้อ ๘ หลักสูต รของปริญ ญา ประกาศนีย บัตร หรือวุฒิบัต รที่ขอให้รับรอง ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคที่มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๒) มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Sciences) วิชาพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม (Basic Engineering) และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) โดยวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมต้องประกอบด้วยแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่าสี่แขนงวิชา และวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่าแปดสิบสี่หน่วยกิต
การคํ านวณหน่ว ยกิต ให้เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์แ ละวิธี การที่ค ณะกรรมการการอุด มศึกษา
กําหนด
ในกรณีหลักสูตรของปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองไม่มีลักษณะตาม (๑)
การเทียบรายละเอียดและสาระของวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกําหนด
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รายละเอี ย ดและสาระของวิ ช าและแผนการจั ด การศึ ก ษาตาม (๒) ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
ข้อ ๙ ผู้เข้ารับการศึ กษาในหลักสู ต รของปริญ ญา ประกาศนี ย บัต ร หรือ วุฒิบัต รที่ข อให้
รับ รองต้ อ งสํา เร็ จ การศึ กษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท่ า หรื อสํ า เร็ จ การศึก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูต รของปริญ ญา ประกาศนีย บัต ร หรือวุฒิบัต รที่ขอให้
รับรอง สําเร็จ การศึกษาหลักสูต รประกาศนีย บัต รวิชาชีพ ชั้น สูง สถานศึกษายกเว้ น รายวิชาให้ผู้นั้ น
ได้ไม่เกินสามสิบห้าหน่วยกิต
ผู้ ซึ่ ง ผ่ า นการเรี ย นการสอนวิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ต ามหลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการ
สภาวิศวกรได้รับรองปริญ ญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัต รในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สามารถขอเทียบโอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้
ข้อ ๑๐ ประธานหลัก สู ต ร อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ ส อนต้ องมี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมใดอย่างน้อยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาอย่างน้อย
สองระดับในสาขาวิศ วกรรมนั้น หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาหนึ่งระดับในสาขาวิศ วกรรมนั้ น
และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิศวกรรมนั้น
อย่างน้อยสิบปี
(๒) อาจารย์ผ้สู อนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์
(๓) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์
ข. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่สําเร็จการศึกษา
ไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อย
สามปี
ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๖
(๔) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้น ฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเกี่ย วกับวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
(๕) อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์
ข. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่สําเร็จการศึกษา
ไม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาโททางวิ ศ วกรรมศาสตร์ และมี ป ระสบการณ์ด้ า นการสอนทางวิ ศวกรรมศาสตร์
อย่างน้อยห้าปี
ค. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ
ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๖
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อาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งทําหน้าที่ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อยสองคน
ในกรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความ
จําเป็น คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
ข้อ ๑๑ สถานศึกษาต้องมีห้องเรีย น ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การเรีย นการสอน แหล่ง
บริการข้อมูลทางวิชาการ และจํานวนผู้ช่วยสอนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร รวมทั้ง
ต้องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร
ข้อ ๑๒ ให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ วุ ฒิ บั ต รเที ย บเท่ า ปริ ญ ญาและผู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
ตามหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองแล้วตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ และข้อบังคับ
สภาวิศ วกร ว่า ด้ ว ยการรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ วุฒิ บั ต รเที ย บเท่ าปริ ญญาในสาขา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็ น ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ วุ ฒิ บั ต รและผู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
ตามหลักสูตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่คณะกรรมการสภาวิศวกรได้รับรองตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวี บุตรสุนทร
นายกสภาวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตั ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๓) และ (๖) (ฎ) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “หลักสูตร” และ “อาจารย์ประจาหลักสูตร” ในข้อ ๔
ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ตั ร
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ ให้รวมถึงหลักสูตรปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็น อาจารย์ ประจาหลักสูตรหลายหลักสูต รได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น
มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร แต่ไม่รวมถึงประธานหลักสูตร”
ข้อ ๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ค านิ ย ามในข้ อ ๔ ของข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ย
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔
““อาจารย์ประจาที่นามาคิดสัดส่วน” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีภารกิจหลัก ด้านการสอน
และให้ ค าปรึ ก ษาและส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไปในสาขาที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ
สาขาที่ขอรับรองปริญญา”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ในข้อ ๖ ของข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๔
“กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ จ ะต้ อ งยื่ น ค าขอและได้ รั บ การรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเปิดรับนักศึกษา
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กรณีหลักสูตรปรับปรุงจะต้องยื่นคาขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่สถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น
กรณีตามวรรคสามและวรรคสี่ หากสถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นที่มีเหตุผลอันสมควรที่สถานศึกษาไม่สามารถยื่นคาขอ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ภายในเวลา
ที่กาหนด คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ หลักสูตรของปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคที่มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๒) มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Sciences) วิชาพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม (Basic Engineering) และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) โดยวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมต้องประกอบด้วยแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่าสี่แขนงวิชา และวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองหน่วยกิต
การคานวณหน่วยกิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ในกรณีหลักสูตรของปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองไม่มีลักษณะตาม (๑)
การเทียบรายละเอียดและสาระของวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
รายละเอี ย ดและสาระของวิ ช าและแผนการจั ด การศึ ก ษาตาม (๒) ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศ วกรกาหนด ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด แผนการศึ กษาโดยค านึง ถึง ลาดับ
การเรียนรู้ ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรได้
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๐ ของข้ อบั งคั บสภาวิ ศวกรว่ า ด้ วยการรั บ รองปริ ญญา
ประกาศนียบัตร หรื อ วุ ฒิ บั ต รในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ ใ ช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
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(๑) ประธานหลั ก สู ต รในสาขาวิ ศ วกรรมใดอย่ า งน้ อ ยต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญา
ไม่น้ อยกว่าสองระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งระดับในสาขา
วิศวกรรมนั้นและมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน
ในสาขาวิศวกรรมนั้นอย่างน้อยสิบปี
(๒) อาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่งทาหน้าที่ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อย
สองคนและสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับในสาขานั้น
(๓) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์
(๔) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์
ข. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่สาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ดา้ นการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยสามปี
ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๖
(๕) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
(๖) อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน
ข. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่สาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยห้าปี
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน
ค. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน
ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๖
จ. อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรปฏิบัติการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตาม (๖) ก. ถึง ง. หรือมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน
และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วอย่างน้อยหกปี หรือ
๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
กับวิชาที่สอน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกีย่ วข้องกับวิชาที่สอน ตั้งแต่
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป
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อัต ราส่ว นระหว่างอาจารย์ประจาที่นามาคิด สัด ส่วนต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งคน ต่อนักศึกษา
เต็มเวลาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่สองขึ้นไป จานวนยี่สิบคน
ในกรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มี
ความจาเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอน ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้”
ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชอบในแต่ละกรณี”
ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๔ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้ อ ๑๔ หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตร์
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมให้ โดยมีกาหนดครั้งละไม่เกินหกปี”
ข้อ ๑๐ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ม่ ใ ช้ กั บ หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาได้ รั บ ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ โดยให้นาข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔
มาใช้บังคับ เว้นแต่หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๓) และ (๖) (ฎ) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุ มใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริ ญญา ประกาศนียบั ตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “อาจารย์ประจาหลักสูต ร” “ประธานหลักสูตร” และ
“อาจารย์ประจาที่นามาคิดสัดส่วน” ในข้อ ๔ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริ ญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ค านิ ย ามในข้ อ ๔ ของข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว่ าด้วย
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔
““การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”
หมายความว่า การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่สถาบันการศึก ษา
ที่ยื่นคาขอได้จัดให้มีวัตถุประสงค์ องค์ความรู้ และกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศ วกรรม
ควบคุม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองในข้อ ๖ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยข้อ บังคั บสภาวิศ วกร ว่ าด้วยการรั บ รองปริ ญญา ประกาศนียบัต ร หรื อ วุฒิ บัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) หลักสูตรของปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง
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(๒) คารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา ตามแบบที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิกความในข้อ ๘ ของข้ อ บัง คับ สภาวิ ศวกร ว่ า ด้ วยการรั บ รองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริ ญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๘ หลักสูตรของปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) หลั ก สู ต รต้ อ งมี วัต ถุป ระสงค์ และองค์ ค วามรู้ ต ามที่ คณะกรรมการสภาวิศ วกรกาหนด
เพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาที่ขอรับรองได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรที่มีการขอรับรอง
มากกว่ าหนึ่ง สาขาวิ ชาชีพวิศ วกรรมควบคุม หลั ก สูต รดัง กล่า วจะต้ อ งมี องค์ค วามรู้ ในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมนั้น ๆ ที่ขอรับรองครบถ้วนด้วย
(๒) รายละเอียดและสาระของวิชา รวมทั้งกรณีที่มีการเทียบโอนโดยมีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ต้องมีองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม ตามที่คณะกรรมการสภาวิศ วกร
กาหนด
(๓) โครงสร้างหลักสูตรต้องมีจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด และต้องมีวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่เป็นองค์ความรู้
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับรองนั้น ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต”
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ กวรรคสองและวรรคสาม ในข้อ ๙ ของข้อบั งคับ สภาวิศ วกร ว่าด้วย
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๘ ให้ ย กเลิกความในข้อ ๑๐ ของข้อ บังคั บสภาวิศวกร ว่ าด้ วยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริ ญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๑๐ คุณสมบัติและจานวนของประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้องกาหนด”
ข้อ ๙ ให้ ย กเลิกความในข้อ ๑๑ ของข้อ บังคั บสภาวิศวกร ว่ าด้ วยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ สถาบันการศึกษาต้องมีก ารเรียน การปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
และแหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับรอง”
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๑๐ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ม่ ใ ช้ กั บหลั ก สูต รที่ ส ถาบั นการศึ ก ษาได้ รับ ความเห็ น ชอบหลักสูตร
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึก ษาก่อนวันที่ข้ อบังคั บนี้ใช้บังคั บ โดยให้นาข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔
และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยองค์ความรู้พนื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรูพ้ ื้นฐานทางวิศวกรรม
และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒบิ ัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยวิ ช าพื้ น ฐาน
ทางวิ ท ยาศาสตร์ วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม และวิ ช าเฉพาะทางวิ ศ วกรรม ที่ ส ภาวิ ศ วกรจะให้
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘
ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑๐-๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร
จะให้ ก ารรับรองปริญญา ประกาศนี ย บัต ร หรื อ วุฒิบัต รในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม และวิ ช าเฉพาะทางวิ ศ วกรรม ที่ ส ภาวิ ศ วกรจะให้ ก ารรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ หลักสูต รที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัต ร หรือวุฒิบัต ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีวัตถุประสงค์และองค์ความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้อย่างเหมาะสม
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ องค์ ค วามรู้พื้ น ฐานทางวิศ วกรรม และองค์ ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม ให้เป็นไปตามรายละเอียดและสาระของวิชาที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้
สถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งแจกแจงรายละเอี ย ดและสาระของแต่ ล ะวิ ช าเที ย บกั บ องค์ ค วามรู้
ที่สภาวิศวกรกาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๕ สถาบั น การศึ ก ษาสามารถก าหนดเพิ่ ม เติ ม หรื อ ควบรวมรายละเอี ย ดและสาระ
ของวิชาใดวิชาหนึ่ งหรือหลายวิชาในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกาหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ขอรับรอง ได้อย่างเหมาะสม
ข้อ ๖ หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาได้ รั บ ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รตามกฎหมายจั ด ตั้ ง
สถานศึกษาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ มีสิทธิเลือกว่าจะดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร
จะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘
หรือตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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บัญชีท้าย
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒
สาขาวิศวกรรมโยธา
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติและความน่าจะเป็น
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขีย นแบบวิศวกรรม วัส ดุวิศวกรรม คอมพิว เตอร์โ ปรแกรม กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมสารวจ
ธรณีวิทยา
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) : สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง
ภายใต้แรงกระทาในรูปแบบต่างๆ อาทิ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอื่นๆ เลือกใช้วัสดุ
สาหรับโครงสร้าง (Structural Analysis, Reinforced Concrete Design, Steel and Timber Design)
กลุ่ ม ที่ 2 วิ ศ วกรรมการก่ อ สร้ า งและการจั ด การ (Construction Engineering and Management) :
อธิบ ายแนวคิดและหลั กการของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การอธิบายแนวคิดและหลั กการของการบริ ห าร
โครงการ เทคนิคการก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Construction Management)
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) : วิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร ออกแบบ
ระบบสั ญญาน วิศวกรรมการทาง วางแผนงานขนส่ ง โลจิส ติกส์ (Transportation Engineering, Highway
Engineering)
กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งนา (Water Resource Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะห์กลศาสตร์
ของของไหล มีความรู้ด้านอุทกวิทยา ออกแบบด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydrology, Hydraulic Engineering)
กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรู้พืนฐานในการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ดินในทางวิศวกรรม วิเคราะห์การวิบัติของดินและแนวทางการแก้ไข สามารถเลือกใช้ชนิดฐานรากและออกแบบ
ระบบป้องกันดิน (Soil Mechanics, Foundation)
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
กลุ่มที่ 1 พืนฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing,
Statics and Dynamics, Mechanical Engineering Process
กลุ่ ม ที่ 2 ความรู้ ท างดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Digital Technology in
Mechanical Engineering
กลุ่มที่ 3 พืนฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
Thermodynamics, Fluid Mechanics
กลุ่ มที่ 4 วัส ดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัส ดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials)
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Engineering Materials, Solid Mechanics
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กลุ่มที่ 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment)
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Machinery Systems, Machine Design,
Prime Movers
กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) ความรู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ Heat Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems
Design
กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) ความรู้
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Dynamic Systems, Automatics Control, Internet of Things (IoT) and AI (use of),
Robotics, Vibration
กลุ่ ม ที่ 4 ระบบทางกลอื่ น ๆ (Mechanical Systems) ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Energy, Engineering
Management and Economics, Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์บนพืนฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
ความเข้าใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิ ศวกรรม วัส ดุวิศวกรรม พืนฐาน
กลศาสตร์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า สัญญาณและระบบ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ
แอนะล็ อกและดิจิ ทัล การแปลงรู ป พลั งงานไฟฟ้าเชิงกล การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบควบคุม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
งานไฟฟ้ากาลัง
การผลิต ส่งจ่าย จาหน่ายและการใช้งานของกาลั งไฟฟ้า การแปลงรูปกาลั งไฟฟ้า การกักเก็บพลั ง งาน
ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตังทางไฟฟ้า
งานไฟฟ้าสื่อสาร
ระบบสื่อสารมีสายและไร้สาย ระบบรับ -ส่งสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบและ
การทางานของเครือข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพื่อการบริการ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม ฟิสิกส์ เคมี
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
เขี ย นแบบวิ ศ วกรรม กลศาสตร์ วั ส ดุ วิ ศ วกรรม โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ส าหรั บวิ ศ วกร สถิ ติ วิ ศ วกรรม
กระบวนการผลิต อุณหพลศาสตร์ ความรู้พืนฐานไฟฟ้า
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ระบบงานและความปลอดภัย ระบบคุณภาพ เศรษฐศาสตร และ
การเงิน การจัดการการผลิต และการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

290
๓

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
งานเหมืองแร่
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา แร่และหิน แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชันสูง สถิติและความเป็นไปได้
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ เคมีกายภาพของวัสดุและแร่ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล พืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้า การจาแนกชนิดแร่และวัสดุ การทาเหมืองเปิด การทาเหมืองใต้ดิน การใช้วัตถุระเบิดในงาน
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ การแต่งแร่ การวางแผนและออกแบบ การทาเหมืองและการแต่งแร่ กลศาตร์
ของหิน ความรู้ทางด้านธรณีเทคนิค การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่
งานโลหะการ
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชันสูง สถิติและความเป็นไปได้
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุ สมดุลกระบวนการ พืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
กระบวนการแยกสกัดทางกายภาพ เคมี และความร้อน โลหการกายภาพ พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ การจาแนก
วัสดุ การขึนรูปโลหะและวัสดุ การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ การวิเคราะห์การแตกหักของชินงาน การ
เลือกใช้วัสดุ การเชื่อมโลหะ
สาขาวิศวกรรมเคมี
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ/หรือ ชีววิทยา
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
พืนฐานทางไฟฟ้า การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ และกลศาสตร์
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
ดุล มวลและพลั ง งาน อุณหพลศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี วัส ดุศาสตร์ การปฏิบัติการเฉพาะหน่ว ยและ
ปรากฏการณ์การถ่ายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ การออกแบบอุปกรณ์และการ
ออกแบบโรงงานทางวิ ศ วกรรมเคมี การบริ ห ารโครงการ พลศาสตร์ ข องกระบวนการและการควบคุ ม
เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง
วิศวกรรมกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม
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สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร์ การเขียนโปรแกรมพืนฐาน สมดุลมวลสารและการถ่ายโอนมวลสาร
จลนพลศาสตร์ สมดุล เคมี ชีว วิทยาพืนฐาน ความดันชลศาสตร์ การส ารวจเบืองต้น การแปลงหน่ว ยทาง
วิศวกรรม
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
พารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยปฏิบัติการสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมและออกแบบ
ระบบบาบัดนาเสีย การควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่ายนาประปา การควบคุมและออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย สาธารณสุขพืนฐาน
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูพืนที่ปนเปื้อน
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๑) มาตรา ๘ (๓) และ (๗) และมาตรา ๓๓ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่
๘ เมษายน ๒๕๕๘ และมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า หน่วยการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า
“หลั กสู ต ร” หมายความว่ า หลัก สู ต รการศึ ก ษาปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ในสาขาวิศ วกรรมศาสตร์
หรื อ เทียบเท่ าของสถาบัน การศึกษาที่ ได้ รับ อนุญ าตให้ เ ปิด สอนจากสภามหาวิท ยาลั ยและกระทรวง
ผู้รับผิดชอบของสถาบันการศึกษานั้น
ข้อ ๔ การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(๒) เพื่อจัดตั้งระบบตรวจประเมินผลลัพธ์หลักสูตรของสภาวิศวกรให้สอดคล้องกับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ใช้กันอยู่ในระดับสากล
(๓) เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรและให้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับข้อแนะนําเพื่อการพัฒนาการศึกษาจากคณะอนุกรรมการเพื่อความทัดเทียมกับ
ระดับสากล
(๔) เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รับ การรับ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพจากคณะอนุ ก รรมการ
เพื่อความทัดเทียมกับระดับสากล
(๕) เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกร
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบนี้ โดยมีวาระตามวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสภาวิศวกร
ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยสภาวิศวกร
(๒) บริหารและพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ
ในด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในระดับสากล
(๓) เสนอแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
(๔) จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
(๕) พัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
(๖) ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและถ่ายทอดประสบการณ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับสากลไปสู่สถาบันการศึกษา ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง
(๗) จัดเตรียมเอกสารตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อ งกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (Accreditation of Engineering Education) ในระดับสากล
(๘) ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
จากสภาวิศวกร
(๙) ให้ข้อแนะนําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(๑๐) เสนอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามความจําเป็น
(๑๑) รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร
(๑๒) ดําเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร
ข้อ ๗ การขอให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามระเบียบนี้
ให้เป็นไปตามความสมัครใจของสถาบันการศึกษา
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
และการขึ้นทะเบีย นผู้ต รวจประเมิ นมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษาวิ ศวกรรมศาสตร์ ให้เ ป็น ไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาวิ ศ วกรโดยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“การให้บริการ” หมายความว่า การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามงาน ประเภท
และขนาดที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“ผู้ได้รับใบอนุญาต” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานประเภทอื่นของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างหรือได้มอบหมายให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการให้บริการ
ของผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ” หมายความว่า ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาต
พึงยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ” หมายความว่า ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ข้อ ๔ เพื่อเป็นการยกระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ได้มาตรฐาน สนองต่อประโยชน์
ของผู้รับบริการตลอดจนสาธารณะ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กรอบความสามารถหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด

295

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมวด ๑
มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ
ข้อ ๖ ในการเสนอการให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้ข้อมูลต่อผู้รับบริการ เพื่อให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการให้บริการและวิธปี ฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องครอบคลุม
ถึงขอบเขตงาน ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน รวมถึงค่าบริการวิชาชีพ
ข้อ ๗ ข้อตกลงในการให้บริการ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(๑) ขอบเขตในการให้บริการ
(๒) กาหนดระยะเวลาดาเนิ น งาน โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด ในการ
ดาเนินงาน
(๓) ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการ
(๔) ค่าบริการวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาชีพ รวมถึงหลักเกณฑ์
วิธีการ และขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อ ๘ การคิดค่าบริการวิชาชีพต้องกระทาโดยสุจริตและไม่หลอกลวงผู้รับบริการ โดยให้
คานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นสาคัญ
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องจัดให้มีผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดา
ซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการให้บริการ
ข้อ ๑๐ ในระหว่างการให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของงานและปัญหาทางด้านวิศวกรรม
หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาหรือผลกระทบดังกล่าว
ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การให้บริการวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้การรับรอง
กรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไม่ให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพในเรื่องใด
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ
ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป
หมวด ๒
มาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิ
ข้อ ๑๒ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งมี ม าตรฐานการประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ละต้ อ งไม่ ป ระพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณ ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
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หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อ ๑๓ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริต
และรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในขอบเขตความสามารถ
ที่กาหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับ
รวมถึงพึงปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
(๑) มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(๒) มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ค วามช านาญในการแก้ ปั ญ หาด้ า นวิ ศ วกรรม
และการพัฒนาวิชาชีพ
(๓) มีความเป็นผู้นาด้านวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการให้บริการวิชาชีพ
(๔) มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตควรพัฒนาศักยภาพของตนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อย่างน้อย ดังนี้
(๑) การฝึ ก ฝนสร้ า งสมประสบการณ์ และเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามช านาญ ตามกรอบ
ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด หรือ
(๒) การฝึกอบรมในหลักสูตร ตามโครงการการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจาก องค์กรแม่ข่าย
หรือองค์กรลูกข่ายที่สภาวิศวกรให้การรับรอง หรือ
(๓) การถ่ า ยโอนความรู้ วิ ศ วกรรม และความรู้ ค วามช านาญตามกรอบความสามารถ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
หมวด ๓
มาตรฐานการปฏิบตั ิวิชาชีพ
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้การรับรอง
กรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไม่ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพในเรื่องใด
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ มให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด้วยความสามารถในการประกอบวิชาชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดความสามารถในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้ว ยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้ว ยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑๐-๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ความสามารถในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้
ในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค
(๒) เพื่อใช้ประกอบการประเมินความรู้ความชานาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะ
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกาหนด
ข้อ ๔ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
(๑) มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ดังนี้
(ก) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติวิชาชีพ
(ข) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติวิชาชีพตามกรอบกฎหมายที่กาหนด
(๒) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความชานาญในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม
และการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
(ก) สามารถกาหนดขอบเขตของปัญหา สืบค้น และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
(ข) สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
(ค) สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน
(ง) ร่ ว มกิ จ กรรมการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ต่ อ เนื่ อ งอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ คงสภาพ และเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

(จ) สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
ตามหลักวิศวกรรม
(๓) มีความเป็นผู้นาด้านวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการให้บริการวิชาชีพ ดังนี้
(ก) ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
(ข) สามารถจัดการ หรือมีส่วนร่วมในการจัดการงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน
(ค) สามารถติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชัดเจน
(ง) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน
(๔) มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
(ก) ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และให้ความสาคัญต่อการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ข) ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีความปลอดภัย
และชีวอนามัยต่อชุมชนสาธารณะ
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัตวิ ิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
วิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕
ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้ว ยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑๔-๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“รับรองมาตรฐาน” หมายความว่า รับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพ ที่ผู้ยื่นคาขอได้จัดให้มีคณะกรรมการประจามาตรฐาน กระบวนการจัดทามาตรฐาน
และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติ
ข้อ ๔ ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าขอรั บ รองมาตรฐานต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย
และมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
หมวด ๒
การยื่นคาขอรับรองมาตรฐาน
ข้อ ๕ มาตรฐานที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) มีคณะกรรมการประจามาตรฐาน
(๒) ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เช่น กระบวนการทาเทคนิคพิจารณ์
การวิจัย การสืบค้น การประมวล และการเทียบเคียง
(๓) เป็นมาตรฐานที่จัดทาเสร็จสมบูรณ์และพิมพ์เผยแพร่แล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอรับรองมาตรฐานยื่นคาขอต่อสานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคาขอ
และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
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หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) หลั ก ฐานการจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล วั ต ถุ ป ระสงค์ และรายชื่ อ ผู้ มี อ านาจบริ ห ารนิ ติ บุ ค คล
ตามกฎหมาย
(๒) สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการ หรือหนังสือรับรองของผู้มีอานาจของนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ซึ่งให้ความเห็นชอบในการยื่นคาขอรับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกร
(๓) มาตรฐานที่ขอรับรอง จานวน ๕ ฉบับ
(๔) รายชื่อคณะกรรมการประจามาตรฐาน (Standing Committee) พร้อมประวัติย่อ
(๕) หลั ก ฐานการผ่ า นกระบวนการตรวจสอบความถู กต้ อ งตามหลั ก วิ ศ วกรรม หลั ก ฐาน
การพิมพ์เผยแพร่ และหลักฐานอ้างอิงว่าได้มีการใช้งาน ตามข้อ ๕ ของระเบียบนี้
(๖) หลักฐานการปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ถ้ามี)
(๗) คาบอกกล่าวสาคัญและคาปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายที่สภาวิศวกรกาหนด
(๘) หลักฐานอื่น ๆ ที่ผู้ยื่นคาขอเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นคาขอส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของหลักฐานตาม (๑) ถึง (๘) ต่อสานักงานสภาวิศวกร
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
หมวด ๓
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการรับรองมาตรฐาน
ข้อ ๗ ในการพิจารณาคาขอรับรองมาตรฐาน ให้คณะอนุกรรมการมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาคาขอรับรองมาตรฐานจานวนไม่น้อยกว่าสามคนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ มี ค วามรู้ แ ละความช านาญที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐานที่ ยื่ น ค าขอรั บ รองเพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบ
คาขอรับรองมาตรฐาน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบนี้
ข้อ ๘ คณะท างานอาจขอข้ อ มูล เพิ่ ม เติม หรื อ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอชี้ แจงรายละเอี ย ดเพิ่ มเติม
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้อ ๙ เมื่อคณะทางานได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคาขอรับรองมาตรฐานเสร็จแล้ว
ให้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพื่อพิจารณาและนาเสนอคณะกรรมการ
สภาวิศวกร
ข้อ ๑๐ เมื่ อ คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรพิ จ ารณาและมี ผ ลการรั บ รองมาตรฐานแล้ ว
ให้เลขาธิการสภาวิศวกรแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ข้อ ๑๑ การรับรองมาตรฐาน มีอายุครั้งละไม่เกิน ๕ ปี
ข้อ ๑๒ กรณีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรแล้ว หากผู้ยื่นคาขอมีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรฐาน ผู้ยื่นคาขอสามารถเสนอมาตรฐานดังกล่าวต่อสภาวิศวกร เพื่อพิจารณา
รับรองใหม่
กรณีตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการแก้ไขคาสะกด ข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือข้อผิดหลงเล็กน้อย
ซึ่งไม่ทาให้มาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ
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หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๑๓ มาตรฐานที่ ส ภาวิ ศวกรรั บรองแล้ ว ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอพิ ม พ์ ข้ อความไว้ ที่ ปกด้านหน้ า
ของมาตรฐานพร้อมระบุปีที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร โดยใช้ภาษาไทยว่า “มาตรฐานนี้ได้รับ
การรับรองจากสภาวิศวกร ปี พ.ศ. .... ถึง ปี พ.ศ. ....” และภาษาอังกฤษว่า “Recognized by
Council of Engineers from year AD …. to year AD ….”
ข้อ ๑๔ การรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้ เป็นการรับรองกระบวนการจัดทามาตรฐาน
จึงไม่เป็นเหตุให้สภาวิศวกรมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ยื่นคาขอหรือต้องรับผิดร่วมกับผู้ยื่น
คาขอแต่อย่างใด
หมวด ๔
การสิ้นสุดและการเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน
ข้อ ๑๕ การรับรองมาตรฐานสิ้นสุดลง เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สิ้นอายุรับรองมาตรฐาน
(๒) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(ข) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในคาขอในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
(ค) มีเหตุใด ๆ ที่แ สดงให้เห็นได้ว่า มาตรฐานมีความผิด พลาดอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนได้
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการ
สภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมกันของนานาชาติ
ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๔) (๖) (ง) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกาหนดการดาเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์
ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๑๑
มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ และโดยความเห็ น ชอบของสภานายกพิ เ ศษแห่ ง สภาวิ ศ วกรออกข้ อ บั ง คั บ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ที่สภาวิศวกรออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งผ่านการทดสอบความรู้
ความชานาญเฉพาะด้าน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่สภาวิศวกรจะออกหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๕ ผู้ขอหนังสือรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ สามั ญ วิ ศ วกรขึ้ น ไป
และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
(๒) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๓) ไมเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองด้วยเหตุตามข้อ ๑๒
(๔) มีผลงานและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตรงตามสาขาเฉพาะด้าน
ที่ขอหนังสือรับรองไม่น้อยกว่าสามปี
(๕) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
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หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองยื่นคาขอตามแบบคาขอพร้อมทั้งบัญชีแสดงผลงาน
และปริมาณงานตรงตามความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรอง และหลักฐานที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนดต่อสานักงานสภาวิศวกร
ข้อ ๗ ผู้ขอหนังสือรับรองที่ผ่านการตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความชานาญ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้ความชานาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๘ ให้ คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาออกหนังสือรับรองในนามของสภาวิศวกร
เมื่อผู้ยื่นคาขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ าม รวมถึงได้ผ่านการทดสอบความรู้ความชานาญ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกหนังสือรับรอง หรือในกรณีที่มีมติ
ไม่ออกหนังสือรับรอง ให้สานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอนัน้ ๆ ทราบ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ
หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจทาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ยื่นคาขอแจ้งความประสงค์
ไว้ก็ได้
ให้ผู้ยื่นคาขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกหนังสือรับรองชาระค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจากสานักงาน
สภาวิศวกร กรณีผู้ยื่นคาขอไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในกาหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์
จะขอหนังสือรับรอง
เมื่อผู้ยื่นคาขอได้ชาระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองแล้ว ให้สานักงานสภาวิศวกรดาเนินการ
ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้นั้น
ข้อ ๑๐ หนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ คณะอนุ กรรมการทดสอบความรู้ความชานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละสาขา เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณาผลงานและปริมาณงาน พร้อมทั้งทดสอบ
ความรู้ความชานาญและดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๒ หนังสือรับรองสิ้นสุดลง เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนหนังสือรับรอง
กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองแสดงข้อ ความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในคาขอหนังสือรับรองในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญ
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการสภาวิศวกร
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้
เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับ
หนังสือรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๗
ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้ว ยการออกหนังสือรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๔๑-๑๔/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการสภาวิศวกร ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้ ข อรั บ หนั งสื อ รับ รอง” หมายความว่ า ผู้ ยื่ น ขอรั บหนัง สือ รั บรองความรู้ค วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)
ข้อ ๔ ผู้ ข อหนั ง สื อ รั บ รองที่ ไ ด้ ผ่ า นการตรวจรั บ รองบั ญ ชี แ สดงผลงานและปริ ม าณงาน
ตรงตามความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขา
ที่ ยื่ น ค าขอ โดยมี ผู้ไ ด้รั บใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ วิศ วกรรมควบคุ ม ระดั บวุฒิวิศ วกร ในสาขา
หรือแขนงเดียวกันกับผู้ที่ขอรับหนังสือรับรองเป็น ผู้ลงนามรับรองผลงานทุกงานแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบความรู้ความชานาญ
ข้อ ๕ การทดสอบความรู้ความชานาญในแต่ละเฉพาะด้าน ให้กระทาโดยวิธีสอบข้อเขียน
หรือวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ความต้องการความรู้ ความสามารถ และความชานาญในเรื่องนั้น ๆ
ผู้ขอหนังสือรับรองต้องเข้าทดสอบความรู้ความชานาญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกาหนด
ผู้ขอหนั งสือรับรองที่ทดสอบความรู้ความชานาญตามวรรคสองไม่ผ่าน สามารถยื่นคาขอ
หนังสือรับรองใหม่ได้
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๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๖ กรณี ห ากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งให้ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาความรู้
ความชานาญเฉพาะด้าน คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละสาขา อาจแต่งตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อทดสอบสาขานั้น ๆ ได้เป็นคราว ๆ ไป
ข้อ ๗ กรณีผู้ขอหนังสือรับรองไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ต้ อ งยื่ น ค าร้อ งขอเลื่อ นการสอบสัม ภาษณ์ โดยให้ยื่ นต่อส านัก งานสภาวิศวกรและต้องยื่นล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงกาหนดวันสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย แต่จะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้
ข้อ ๘ ค าขอ ค าร้ อ ง การแจ้ ง การอนุ ญ าต ค าสั่ ง ทางปกครอง การช าระเงิ น
แบบเอกสาร หรือการดาเนินการใด ๆ ตามระเบียบนี้ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้ ถื อ ว่ า ใช้ บั ง คั บ ได้ แ ละมี ผ ลโดยชอบด้ ว ยระเบี ย บนี้ ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
ศาสตราจารย์สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ให้ มี ก ารรั บ รองความรู้ ค วามช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึง
เพื่อให้ ได้ประโยชน์จากข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกาหนดการดาเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์
ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุ ม พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม สภาวิ ศ วกรโดยมติที่ ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ สภาวิศวกร
เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ และโดยความเห็ น ชอบของสภานายกพิ เ ศษแห่ ง สภาวิ ศ วกร
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ที่สภาวิศวกรออกให้แก่บุคคลที่ผ่า นการประเมินการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้”
“ระดับวิศวกร” หมายความว่า ผู้มีความรู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในระบบงาน ดูแล ซ่อมบารุง
และรักษาระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
“ระดั บ วิ ศ วกรวิ ช าชี พ ” หมายความว่ า ผู้ มี ค วามรู้ ค วามช านาญและประสบการณ์
ในการประกอบวิชาชีพ ในการออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหม่ ให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสาขานั้นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบ
ของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมนั้น
หมวด ๑
ใบรับรอง
ข้อ ๔ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและออกใบรับรอง ให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
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ข้อ ๕ ใบรับรองมี ๒ ระดับ คือ
(๑) ระดับวิศวกร และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Registered Engineer”
(๒) ระดับวิศวกรวิชาชีพ และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Registered Professional Engineer”
หลักเกณฑ์ ประเภท และขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๖ ใบรับรองให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด โดยให้มีอายุห้าปี
นับแต่วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรอง
หมวด ๒
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม
ข้อ
(๑)
(๒)
(3)
(4)

๗ ผู้ขอใบรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
มีสัญชาติไทย
เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับรองด้วยเหตุตามข้อ ๑๔ (๓) (ข) (ค)”
หมวด ๓
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการออกใบรับรอง

ข้อ ๘ ให้ผู้ประสงค์ขอใบรับรอง ยื่นคาขอต่อสานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคาขอใบรับรอง
และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาออกใบรับรองในนามสภาวิศวกรเมื่อผู้ยื่นคาขอ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ระดับวิศวกร
(ก) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าปริญญา
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นหลักสูต รตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ยื่นคาขอ โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสภาวิศวกร หรือองค์กรระดับสากล ตามที่คณะกรรมการสภาวิศ วกร
กาหนด
(ข) กรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตาม (ก) ผู้ยื่นคาขอ
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ ในสาขาวิศวกรรมที่ยื่นคาขอ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้
(๒) ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(ก) มีใบรับรองระดับวิศวกร
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(ข) มีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยยื่นบัญชีแสดงผลงาน
และปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคาขอไม่น้อยกว่าสามปี และมีหน่วยความรู้
ตามจานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
(ค) ผ่านการทดสอบความรู้ความชานาญในประสบการณ์และความสามารถโดยได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้
กรณีผู้ยื่น คาขอใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือมีประสบการณ์แ ละความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยยื่นบัญชีแสดงผลงาน
และปริมาณงานในการประกอบวิช าชีพ วิศวกรรมในสาขาที่ยื่ นคาขอตั้งแต่ส ามปี ขึ้นไป ให้ ยกเว้น
คุณสมบัติตาม (๒) (ก)
(๓) การทดสอบความรู้ตาม (๑) (ข) และ (๒) (ค) สภาวิศวกรจะจัด การทดสอบเอง
หรือเห็นชอบให้สมาคมวิชาชีพหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการทดสอบก็ได้ ทั้งนี้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการยื่นขอความเห็นชอบในการจัดการทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
กาหนด
ข้อ ๑๐ การทดสอบความรู้ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกรแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจากผู้ ช านาญการพิ เ ศษ
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติต ามข้ อ ๙ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ พิ จ ารณาผลงานและปริ มาณงาน พร้ อ มทั้ง
ดาเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๒ เมื่ อ คณะกรรมการสภาวิศวกรมีม ติเห็น สมควรออกใบรับรองหรือ ในกรณีที่มีมติ
ไม่ออกใบรับรอง ให้ สานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ยื่นคาขอนั้น ๆ ทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ
หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจทาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ยื่นคาขอแจ้งความประสงค์
ไว้ก็ได้
ให้ผู้ยื่นคาขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองชาระค่าธรรมเนียม
ใบรั บ รองภายในหกสิ บวัน นั บ แต่วัน ที่ ไ ด้รับ หนังสื อ แจ้ง ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจากสานักงาน
สภาวิศวกร กรณีผู้ยื่นคาขอไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในกาหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์
จะขอใบรับรอง

309

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เมื่ อ ผู้ ยื่ น ค าขอได้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มใบรั บรองแล้ ว ให้ ส านั ก งานสภาวิ ศ วกรด าเนินการ
ออกใบรับรองให้แก่ผู้นั้น
หมวด ๔
การต่ออายุใบรับรอง
ข้อ ๑๓ ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบรับรองต่อสานักงานสภาวิศวกร
ตามแบบคาขอต่ออายุใบรับรองและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ก่อนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุ และมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
เมื่อยื่นคาขอต่ออายุใบรับรองแล้ว ให้ ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร
จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรอง
ให้นาข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้กับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ต่ออายุใบรับรองโดยอนุโลม
เมื่ อ ผู้ ยื่ น ค าขอได้ช าระค่ าธรรมเนี ย มการต่อ อายุ ใ บรับ รองแล้ ว ให้ ส านั ก งานสภาวิศวกร
ออกใบรับรองการต่ออายุให้แก่ผู้นั้น
ใบรับรองการต่ออายุ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด โดยให้มีอายุห้าปี
นับจากวันที่ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ
หมวด ๕
การสิ้นสุดและการเพิกถอนใบรับรอง
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)

๑๔ ใบรับรองสิ้นสุดลง เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เมื่อผู้ได้รับใบรับรองตาย
ขาดต่ออายุใบรับรอง ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบรับรอง เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(ข) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในคาขอใบรับรองหรือคาขอต่ออายุใบรับรอง
ในสวนที่เป็นสาระสาคัญ
(ค) มีการกระทาหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันทาให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมอย่างร้ายแรง
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หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนใบรับรองตามวรรคหนึ่งให้เ ลขาธิการสภาวิศวกร
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า
หมวด ๖
เรื่องอืน่ ๆ
ข้อ ๑๕ กรณีผู้ได้รับใบรับรองระดับวิศวกร หรือใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพ ประสงค์
จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ ม จาก
สภาวิศวกร
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ ในวาระเริ่มแรกของคณะอนุกรรมการหรือผู้ชานาญการพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของแต่ละสาขา และออกใบรับรองให้เป็นระดับ
วิศวกรวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะอนุกรรมการหรือผู้ชานาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี
โดยให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ ขอรับใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการทดสอบความรู้
ความชานาญเพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร
และระดับวิศวกรวิชาชีพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และโดยมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการสภาวิศวกร
ครั้งที่ ๓๐ - ๓/๒๕๖๔ เมื่อวัน ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้
เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับ
วิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
การทดสอบความรู้ระดับวิศวกร
ข้อ ๓ การทดสอบความรู้ระดับวิศวกร ให้กระทาโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบสัมภาษณ์
หรือวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ขอใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ระดับวิศวกร ต้องเข้าทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาหนด
ผู้ขอใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร ที่ไม่ผ่าน
การทดสอบความรู้ตามวรรคหนึ่ง สามารถยื่นคาขอใบรับรองใหม่ได้
หมวด ๒
การทดสอบความรู้ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ข้อ ๔ ผู้ขอใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ที่ได้ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคาขอแล้ว

312

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความชานาญในประสบการณ์และความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
ผู้ขอใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความชานาญในประสบการณ์และความสามารถตามวรรคหนึ่ง สามารถยื่นคาขอ
ใบรับรองใหม่ได้
หมวด ๓
เรื่องอืน่ ๆ
ข้อ ๕ ผู้ขอใบรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร
หรือระดับวิศวกรวิชาชีพ แล้ว แต่กรณี ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ต้ อ งยื่ น ค าร้อ งขอเลื่อ นการสอบสัม ภาษณ์ โดยให้ยื่ นต่อส านัก งานสภาวิศวกรและต้องยื่นล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงกาหนดวันสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย แต่จะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้
ข้อ ๖ คาขอ การแจ้ง การอนุญาต คาสั่งทางปกครอง การชาระเงิน แบบเอกสาร
หรือการดาเนินการใด ๆ ตามระเบียบนี้ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคับได้
และมีผลโดยชอบด้วยระเบียบนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร
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หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๔

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อให้ การจัดระบบ การขอ การอนุญ าต และการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการรับรองสิทธิของประชาชน ในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และข้อ ๔ แห่ง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวัน ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ย วกับการจัด ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ประกอบกับมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญ ญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการสภาวิศวกร
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบีย บ ประกาศ และคํ าสั่ ง อื่น ใดของสภาวิ ศวกร ซึ่ ง ขัด หรือ แย้ง กั บ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ
ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสภาวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
“หน่วยงาน” หมายความว่า สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
ฝ่ า ยบริ ห ารและประชาสั ม พั น ธ์ ฝ่ า ยพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ฝ่ า ยการเงิ น บั ญ ชี
งบประมาณ และการพัสดุ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือหน่วยงานอื่นที่สภาวิศวกรจัด ตั้งขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงภายหลัง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร
“คําขอ” หมายความว่า คําขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้นายกสภาวิศวกรรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นายกสภาวิศวกรมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร

314

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๔

หมวด ๑
คณะกรรมการ
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยเลขาธิการสภาวิศวกรเป็นประธาน หัวหน้าสํานัก
หัวหน้าฝ่าย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
ให้หัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ย วกับการบริหาร การจัด ระบบ การขอ การอนุญ าต
และการบริการข้อมูลข่าวสาร
(๒) กําหนดหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาประเภทข้ อมู ลข่ าวสารที่ไ ม่ต้อ งเปิด เผย หรื อข้ อมู ล
ข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ และการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร
(๓) พิจารณาวินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารใดจะเปิดเผยได้หรือไม่
(๔) ให้คําแนะนํา หรือเสนอความเห็น เกี่ ย วกับ การปรั บปรุง ข้อมูล ข่าวสารของสภาวิศ วกร
และการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกรกับส่วนราชการและเอกชน
(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๖) แต่งตั้งคณะทํางานหรือให้เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาวิศวกรคนหนึ่งคนใดปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกสภาวิศวกรหรือคณะกรรมการสภาวิศวกรมอบหมาย
ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม ให้ ก รรมการที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉั ย ชี้ข าดของที่ประชุม ให้ถือเสีย งข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสีย งหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกรก่อน
จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได้
หมวด ๒
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๐ ให้จัด ตั้งศูน ย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของสํานักงาน
สภาวิศวกร เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของสภาวิศ วกรไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้น คว้า
หรือขอสําเนา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
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หมวด ๓
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของคณะกรรมการสภาวิศวกร ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
(๓) ข้อมูลข่าวสารอื่น
(๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
การจัดแยกข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้คํานึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลของราชการด้วยว่า เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคําสั่ง
มิให้เปิดเผยก็ได้
ให้หน่วยงานจัดส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ค้นคว้า หรือขอสําเนา
ให้หน่ว ยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ค วบคุม ดูแ ล ติด ตาม ตรวจสอบ และประสานงานในการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ ๑๒ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้อง
ส่งให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๑ วรรคสาม โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
ให้หน่วยงานจัดทําบัญชีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แก่ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ให้พร้อมในการที่จะพิจารณาสั่งเปิดเผย เมื่อมีผู้ใดยื่น คําขอข้อมูล
ข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุมดูแลดังกล่าว
หมวด ๔
การขอตรวจดู การขอข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาต
ข้อ ๑๓ ให้ศูน ย์ข้อมูลข่าวสารจัดทําสมุด ทะเบีย นสําหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ที่ตั้งแสดงไว้ เพื่อเป็นหลักฐานของสภาวิศวกร
ข้อ ๑๔ การขอสําเนาข้อมูลข่าวสารหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคํารับรองถูกต้อง ให้ยื่น
คําขอเป็นหนังสือตามแบบที่สภาวิศวกรกําหนด หรือเขียนขึ้นเองโดยให้ร ะบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ
ในลัก ษณะที่ อาจเข้ าใจได้ต ามสมควร ทั้ง นี้ การยื่ น คํ าขอหรือ หนัง สือ ดัง กล่ าวอาจยื่น ด้ว ยตนเอง
ต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
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ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบว่า ข้อมูลข่าวสารตามคําขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานใด หากเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้หัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกรเป็นผู้อนุญาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
พร้อมทั้งระบุวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตามจํานวนที่ผู้ยื่นขอขอให้รับรอง
ข้อ ๑๕ ในกรณีขอตรวจดู ขอสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอื่น
ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักหรือฝ่ายใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเสนอเรื่องไปยัง
สํานักหรือฝ่ายนั้น และให้หัวหน้าสํานักหรือฝ่ายเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูก ต้ อ งของข้ อ มู ลข่ า วสาร เว้ น แต่ เ ป็ น ข้อ มู ล ข่ า วสารลั บซึ่ ง ต้ อ งดํา เนิ น การให้ เ ป็น ไปตามระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการรักษาความลับของสํานักงานสภาวิศวกร หรือเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผย
ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัย ได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําร้องขอนั้น เป็น ข้อมูลข่าวสารที่เปิด เผยได้
หรือไม่ ให้หัวหน้าสํานักหรือฝ่ายเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ ๑๖ กรณีการเปิด เผยข้อ มูลข่าวสารตามคําขอนั้น กระทบถึ งประโยชน์ไ ด้เสีย ของผู้ใ ด
ให้หน่ว ยงานนั้นแจ้งให้ผู้มีส่ว นได้เสียทราบโดยมิชักช้า เพื่อให้ผู้มีส่ว นได้เสีย นั้น คัด ค้านภายในเวลา
ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๑๗ กรณีผู้มีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอใด ให้แจ้งคําสั่ง
พร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่น ขอทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบถึงสิท ธิและระยะเวลาในการอุท ธรณ์คําสั่ง
ไม่อนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย
ข้อ ๑๘ ข้อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลตามมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หน่ว ยงานดําเนิน การให้บริการโดยปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ว ยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข้อ ๑๙ ข้อมู ลข่ าวสารที่ อยู่ใ นระหว่า งดํ าเนิ น การ ให้ ศูน ย์ ข้อ มูล ข่า วสารหรือ หน่ ว ยงาน
พิจารณาให้บริการตามระเบียบนี้โ ดยอนุโลม เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศ วกรว่าด้ว ยการรักษาความลับของสํานักงานสภาวิศ วกร หรือเป็น เรื่องที่ไม่ต้องเปิด เผยตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ ๒๐ ข้อ มู ล ข่ า วสารใด หากมี ก ฎหมาย ระเบี ย บอื่ น หรื อมติ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เผยแพร่หรือจําหน่ายให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่
สภาวิศวกรกําหนด
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ข้อ ๒๒ การเรีย กเก็บค่าธรรมเนียมการทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกําหนด
หมวด ๕
กําหนดระยะเวลา
ข้อ ๒๓ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารตามคํ า ขอให้ ห น่ ว ยงานดํ า เนิ น การภายในกํ า หนด
ระยะเวลาดังนี้
(๑) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัด ไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(๒) การให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ให้หน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(๓) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไม่สามารถดําเนิน การให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวัน จะต้องแจ้งให้ผู้ข อข้อมูลทราบภายในสิบห้าวัน รวมทั้ง แจ้ง กําหนดเวลาที่ จะดําเนิน การ
แล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบด้วย
หมวด ๖
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๒๔ ศูน ย์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิศ วกร ตั้ง อยู่ที่ ๔๘๗/๑ อาคาร วสท. ชั้น ๒
ซอยรามคําแหง ๓๙ (เทพลีลา) ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๕ ๖๘๖๘
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวี บุตรสุนทร
นายกสภาวิศวกร
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๔

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และข้อ ๔ แห่ง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวัน ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ย วกับการจัด ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ประกอบกับมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญ ญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการสภาวิศวกร
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้นายกสภาวิศวกรรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นายกสภาวิศวกรมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๔ ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของสภาวิศวกร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ๔๘๗/๑ อาคาร วสท. ชั้น ๒ ซอยรามคําแหง ๓๙ (เทพลีลา)
ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ หมายเลขโทรศัพ ท์
๐๒ ๙๓๕ ๖๘๖๘ ในวันและเวลาทําการของสํานักงานสภาวิศวกร
ข้อ ๕ ผู้ขอเข้าตรวจข้อมูลข่าวสารต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ข้อ ๖ ห้ามนําอาวุธเข้าไปในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๗ ห้ามนําอาหารหรือเครื่องดื่มมึนเมาเพื่อรับประทานหรือดื่มในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๘ ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๙ การใช้ สถานที่ ต้ องไม่เ สี ย งดั งจนเป็ น การรบกวนผู้อื่ น และต้ องรั กษาความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย
ข้อ ๑๐ ผู้ข อเข้าตรวจ ศึกษา หรือค้นคว้า ต้องลงทะเบียนในสมุด ทะเบียนที่ศูน ย์ข้อมูล
ข่าวสารจัดไว้
ข้อ ๑๑ การตรวจ ค้น คว้า ศึกษาข้อมูลข่าวสารใดพึงใช้ค วามระมัด ระวัง และรักษาเยี่ย ง
วิญญูชน
ข้อ ๑๒ เมื่อตรวจค้ น คว้า ศึกษาเสร็จ สิ้น แล้ ว ให้นําไปคืน แก่เจ้า หน้าที่ ประจํ าศูน ย์ ข้อมู ล
ข่าวสาร
ข้อ ๑๓ ห้ามนําข้อมูลข่าวสารใดออกนอกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว้นแต่ได้รับอนุญาต
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๔ ผู้ใ ดประมาทเลิ น เล่ อหรื อ จงใจทํา ให้ ข้อ มู ลข่ า วสารใดชํ า รุ ด เสี ย หาย สูญ หาย
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรืออาจถูกฟ้องร้องได้
ข้อ ๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติต ามระเบีย บนี้ ผู้รับผิดชอบดูแลศูน ย์ข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งให้
ผู้นั้นออกจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการอันสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวี บุตรสุนทร
นายกสภาวิศวกร
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เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศสภาวิศวกร
เรื่อง โครงสรางและอํานาจหนาที่ วิธกี ารดําเนินงาน และสถานที่ตดิ ตอ
เพื่อรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ประกาศสภาวิ ศ วกร เรื่ อ ง โครงสร า งและอํ า นาจหน า ที่
วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดตอเพื่อรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ที่จะใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ของทางราชการ เพื่อประชาชน
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น และใช สิ ท ธิ ท างการเมื อ งได โ ดยถู ก ต อ งกั บ สภาพความเป น จริ ง
คณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ ๑๓-๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
จึงสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของสํานักงานสภาวิศวกร และสถานที่ติดตอ
เพื่อรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกรไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศสภาวิ ศ วกร เรื่ อ ง โครงสร า งและอํ า นาจหน า ที่
วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดตอเพื่อรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศสภาวิศวกร เรื่อง โครงสรางและอํานาจหนาที่ วิธีการดําเนินงาน
และสถานที่ติดตอเพื่อรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๓ สํ า นั ก งานสภาวิ ศ วกรมี อํ า นาจหน า ที่ โ ดยสรุ ป เกี่ ย วกั บ การทํ า หน า ที่ ธุ ร การต า ง ๆ
ใหแกสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร
ขอ ๔ สํานักงานสภาวิศวกรมีโครงสรางและการจัดหนวยงานภายใน ดังตอไปนี้
(๑) ฝายการคลัง
(๒) ฝายตางประเทศ
(๓) ฝายทะเบียนและใบอนุญาต
(๔) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

(๕) ฝายบริหาร
(๖) ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ
(๗) ฝายสื่อสารองคกร
(๘) ฝายอาคารสถานที่
(๙) งานบุคคล
(๑๐) งานตรวจสอบและติดตาม
(๑๑) สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ
ขอ ๕ อํานาจหนาที่โดยสรุปของหนวยงานภายในสํานักงานสภาวิศวกร มีดังนี้
(๑) ฝายการคลัง
(ก) รวบรวมแผนงานและงบประมาณประจําป
(ข) ควบคุมการรับ และการจายเงินของสภาวิศวกร
(ค) ใหคําแนะนําแนวทางปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ
(ง) ควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามกรอบงบประมาณ
(จ) จัดวางระบบการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับแผนดําเนินงาน
(ฉ) ดูแลงานพัสดุของสภาวิศวกร
(ช) สนับสนุนการบริหารดอกผลของเงินและทรัพยสินของสภาวิศวกร
(ซ) จัดทํารายงานงบดุล ประจําป เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
(ฌ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(๒) ฝายตางประเทศ
(ก) กํากับการจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพขามชาติภายใตขอตกลงระหวางประเทศ
ทั้งขาเขาและขาออก
(ข) ดูแลงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
(ค) ประสานงานดานการระหวางประเทศ
(ง) ประชาสัมพันธขอมูลและขาวสารความรวมมือดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในตางประเทศ
(จ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๕ ง

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) ฝายทะเบียนและใบอนุญาต
(ก) เก็บรักษาทะเบียนสมาชิกสภาวิศวกร ทะเบียนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ข) ควบคุมการออกบัตรสมาชิก และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทนิติบุคคล และประเภทบุคคลธรรมดา
(ค) จัดการทดสอบความรูทางวิศวกรรมระดับวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร
และภาคีวิศวกรพิเศษ
(ง) ดูแลงานคลังขอสอบ
(จ) จัดการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(๔) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ทําหนาที่วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
โดยการศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรมตาง ๆ สําหรับการพัฒนางาน
(ข) ดูแลงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
โปรแกรมระบบอัตโนมัติ และโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการ การพัฒนาหรือบริหารงาน
(ค) ดูแลงานฐานขอมูล ดูแลรับผิดชอบฐานขอมูล ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชประโยชน
ในการใหบริการสารสนเทศ
(ง) ดูแลพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซตของสํานักงาน
(จ) ดูแลอุปกรณสารสนเทศใหอยูในสภาพพรอมใชงานและใหคําแนะนําดานเทคนิค
(ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(๕) ฝายบริหาร
(ก) จัดเตรียมการประชุมใหญสภาวิศวกร
(ข) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร
(ค) เลขานุการงานประชุม คณะกรรมการสภาวิศวกร และคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารสภาวิศวกรและสํานักงานสภาวิศวกร
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(ง) ดูแ ลงานสารบรรณของสภาวิ ศวกร การจัด ทํา ประกาศคํ าสั่ ง ตลอดจน
งานธุรการตาง ๆ
(จ) งานผูตรวจสภาวิศวกร
(ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(๖) ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ
(ก) ประสานงานกับ สถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อประโยชน ใ นการรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร
และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรที่เกี่ยวของ
(ข) ส ง เสริ ม การประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม และการกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ
วิศวกรรม (เพิ่มเติม)
(ค) สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานและคูมือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ง) การพัฒ นาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องของสมาชิกสภาวิศวกร และรับ รอง
การเปนองคกรแมขาย การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง
(จ) งานดานภัยพิบัติ ความปลอดภัยสาธารณะ
(ฉ) งานดานวิศวกรอาสา อบรมใหความรูและลงพื้นที่ตรวจสอบปญหาดานวิศวกรรม
(ช) จัดการทดสอบผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร
(ซ) สนับสนุนงานดานการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ฌ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(๗) ฝายสื่อสารองคกร
(ก) วางแผนการประชาสัมพันธภาพลักษณของสภาวิศวกร ทั้งภายในและภายนอกองคกร
(ข) สงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
(ค) สนับสนุนการจัดสวัสดิการแกสมาชิกสภาวิศวกร
(ง) ใหบริการสมาชิกสภาวิศวกรและสนับสนุนการจัดการตาง ๆ ของสภาวิศวกร
ในสวนภูมิภาค
(จ) งานติดตามและสงเสริมการตออายุใบอนุญาตและอายุสมาชิกสภาวิศวกร
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(ฉ) งานสมาชิกสัมพันธและการบริการตอบรับขอมูลทางโทรศัพท
(ช) จัดการสัมมนาและฝกอบรมใหแกสมาชิกสภาวิศวกรและบุคคลภายนอก
(ซ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(๘) ฝายอาคารสถานที่
(ก) ดูแลงานโครงการกอสรางอาคารที่ทําการสภาวิศวกร
(ข) การบริหารจัดการอาคารสถานที่ทําการสภาวิศวกร และดูแลอาคารสํานักงาน
ทรัพยสิน และอุปกรณสํานักงานใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
(ค) งานบริการจัดการหองประชุม และจัดอาหารรับรองการประชุม
(ง) ดูแลความสะอาดเรียบรอยของสํานักงาน
(จ) จัดเตรียมงานพิธีการตาง ๆ ของสํานักงานสภาวิศวกร
(ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(๙) งานบุคคล
(ก) งานบริหารทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการผูปฏิบัติงานของสภาวิศวกร
(ข) งานวินัยเจาหนาที่สภาวิศวกร
(ค) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(๑๐) งานตรวจสอบและติดตาม
(ก) งานตรวจสอบภายใน
(ข) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(๑๑) สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ
(ก) พิจารณา วิเคราะห และเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายตอคณะกรรมการสภาวิศวกร
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และบุคคลผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
(ข) ดําเนินคดีทุกประเภทของสภาวิศวกร
(ค) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
(ง) ดูแลงานดานกฎหมายและจรรยาบรรณของสภาวิศวกร
(จ) ใหคําปรึกษาทางดานกฎหมายแกสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชน
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(ฉ) งานยกรางกฎหมายและกฎ
(ช) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ขอ ๖ สถานที่ ติ ด ต อ ขอรั บ ข อ มู ล ข า วสารของสํ า นั ก งานสภาวิ ศ วกร ตั้ ง อยู ที่ ๔๘๗/๑
ซอยรามคําแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ สายดวน ๑๓๐๓
โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕ และ ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๗ หรือทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่ www.coe.or.th
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