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Text Box
หมายเหตุมาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ “มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น กระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น และสำหรับนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับสำหรับความผิดนั้นด้วย”
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของ

ผู้แทนนิติบุคคล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตราแห่งประมวลกฎหมาย  พระราชบัญญัติและพระราชกําหนด  

จํานวนเจ็ดสิบหกฉบับ  ดังต่อไปนี้  และให้ใช้ความตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามลําดับ 
(๑) มาตรา  ๑๒  จัตวา  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  

พุทธศักราช  ๒๔๗๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(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  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๕) มาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน   
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๖) มาตรา  ๒๘/๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ .  ๒๕๐๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๗) มาตรา   ๓๙   ทวิ   แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย   พ .ศ .   ๒๕๑๐   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
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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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(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  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓๐) มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓๑) มาตรา   ๑๑๔   แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต   พ .ศ .   ๒๕๓๕   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

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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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(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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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗๓) มาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๔) มาตรา  ๑๒๒  แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๕) มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
(๗๖) มาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

๑. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  พุทธศักราช  ๒๔๗๔ 
  “มาตรา  ๑๒  จัตวา  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๒. ประมวลรัษฎากร 
  “มาตรา  ๓๕  ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒  ทวิ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี 
และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการ 
หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย” 
 
  “มาตรา  ๙๐/๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามหมวดนี้เป็นนิติบุคคล 
ถ้าการกระทาํความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิด 
นั้น ๆ  ด้วย” 
 
๓. พระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ 
  “มาตรา  ๖๒  ตรี  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๖๒  ทวิ  เป็นนิติบุคคล   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ันหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ี 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ัน 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๒  ทวิ  ด้วย” 
 
๔. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
  “มาตรา  ๑๑๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
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๒ 
 

หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕. พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  
สมาคม  และมูลนิธิ  พ.ศ.  ๒๔๙๙ 
  “มาตรา  ๒๕  ในกรณีที่บริษัทจํากัดใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๗ 
ถึงมาตรา  ๒๔  ถ้าการกระทําความผิดของบริษัทจํากัดน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทจํากัดน้ัน 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้บริษัทจํากัดน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” 
 
๖. พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
  “มาตรา  ๒๘/๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๗. พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 

“มาตรา  ๓๙ ทวิ  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๘. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
  “มาตรา  ๓๓  ผู้ใดมิใช่ในกิจการของ  อผศ.  หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 
จาก  อผศ.  ใช้ชื่อหรือถ้อยคําในประการท่ีน่าจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นกิจการของ  อผศ.   
หรือเกี่ยวเน่ืองกับกิจการของ  อผศ.  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  
หรือท้ังจําทั้งปรับ 
  นิติบุคคลใดมิใช่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 
จาก  อผศ.  ใช้คําว่า  “อผศ.”  “ทหารผ่านศึก”  “ผ่านศึก”  “นอกประจําการ”  หรือคําว่า“ทหาร”  
เป็นชื่อหรือประกอบชื่อของนิติบุคคลนั้น  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการ
หรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ 
ในวรรคหนึ่งด้วย” 
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๓ 
 

๙. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
  “มาตรา  ๗๖  ในกรณีที่บริษัทใดกระทําความผิด  ถ้าการกระทําความผิด 
ของบริษัทนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการ 
หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้บริษัทนั้นกระทําความผิด   
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๐. พระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“มาตรา  ๗๒/๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  เว้นแต่กรณี 
ตามมาตรา  ๗๒/๒  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการ 
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ 
สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๑. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๘๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๒. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๓. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๓๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
 
 
 
 
 

29



๔ 
 

๑๔. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๗๑  นิติบุคคลอาคารชุดใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘/๑ 
มาตรา  ๓๘/๒  และมาตรา  ๓๘/๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
  ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น  
หรือในกรณีที่ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้น 
ไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลอาคารชุดน้ันกระทําความผิด  ผู้จัดการของนิติบุคคล
อาคารชุดนั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งด้วย” 

 
๑๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๕๙  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  “มาตรา  ๗๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๑๗. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
  “มาตรา  ๓๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑ 
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิด 
นั้น ๆ  ด้วย” 
 
๑๘. พระราชกําหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
  “มาตรา  ๒๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
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๑๙. พระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
  “มาตรา  ๗๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๒๐. พระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

“มาตรา  ๑๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
  ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลซ่ึงปรากฏ 
พยานหลักฐานว่ามีพฤติกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลด้วย” 
 
๒๑. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

“มาตรา  ๙๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๒๒. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
  “มาตรา  ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทําความผิดตามมาตรา  ๓๔ 
ถ้าการกระทําความผิดของคณะกรรมการกองทุนนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการผู้ใด  หรือในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้น 
ไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้คณะกรรมการกองทุนนั้นกระทําความผิด  กรรมการผู้นั้น 
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๒๓. พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

“มาตรา  ๑๐๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคลและถูกลงโทษ 
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิด 
นั้น ๆ  ด้วย” 
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๒๔. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
  “มาตรา  ๒๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๕  หรือมาตรา  ๘ 
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 

 
๒๕. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
  “มาตรา  ๔๘/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๕  วรรคส่ี  ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือน 
ถึงห้าปี  และปรับต้ังแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการกระทําความผิดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ี 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นกระทําความผิด  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น 
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 
 
  มาตรา  ๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 
  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๒๖. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๕๙  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๒๗. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๖๐  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
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๗ 
 

๒๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๑๑๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 

ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๒๙. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๘๗/๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการหรือผู้จัดการ  ผู้เชี่ยวชาญ 
บุคลากรเฉพาะ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๓๐. พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๖๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๓๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๑๑๔  ในกรณีที่บริษัทใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๘ 
มาตรา  ๓๖  หรือมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง 
ที่ต้องบอกให้แจ้งหรือให้ทําคําช้ีแจงตามมาตรา  ๔๕  ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวของบริษัทนั้น 
เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของบริษัทนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้บริษัทนั้นกระทําความผิดผู้นั้นต้องระวางโทษ 
จําคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
 
๓๒. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๑๐๘  ในกรณีที่บริษัทใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๘ 
มาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดความจริง 
ที่ต้องบอกให้แจ้งหรือให้ทําคําชี้แจงตามมาตรา  ๔๙  หรือไม่หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา  ๕๒  วรรคหนึ่ง  ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวของบริษัทนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทน้ัน  หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
บริษัทนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
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๘ 
 

๓๓. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
  “มาตรา  ๓๙  ในกรณีที่สภากระทําความผิดและถูกลงโทษ  ถ้าการกระทําความผิด 
ของสภาน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการผู้ใด  หรือในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีหน้าท่ี
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สภานั้นกระทําความผิด  
กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” 

 
๓๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
  “มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๓๕. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
  “มาตรา  ๘๙  ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๘๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหน่ึงแสนบาท 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนกระทําความผิด 
ตามวรรคหนึ่ง  ถ้าการกระทําความผิดของผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนนั้นเกิดจาก 
การส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการกองทุนน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการ
หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ
จัดการกองทุนนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หน่ึงล้านห้าแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
 
๓๖. พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
  “มาตรา  ๑๓  บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔/๑  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๑๑/๑  วรรคสอง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
หรือคําส่ังหรือเง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา  ๔/๑  วรรคสอง  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑ 
มาตรา  ๑๑/๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๒  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกิน
วันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น หรือในกรณีที่บุคคล 
ดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับ 
ไม่เกินสามแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
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๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๔๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  ๆ  ด้วย” 
 
๓๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๖๑  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘ 
หรือมาตรา  ๙  ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท 
  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการส่ังการ 
หรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 
หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
 
๓๙. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๘๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๔๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๖๙  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๔๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๘๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
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๑๐ 
 

๔๒. พระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  และสําหรับนิติบุคคล 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นด้วย” 
 
๔๓. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๗๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ   
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๔๔. พระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  และสําหรับนิติบุคคล 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นด้วย” 
 
๔๕. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๔๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๔๖. พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๔๐  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
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๑๑ 
 

๔๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๕๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๔๘. พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๖๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๔๙. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๐. พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๖๐  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๑. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๘๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
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๑๒ 
 

๕๒. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
  “มาตรา  ๔๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๓. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“มาตรา  ๗๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
  “มาตรา  ๔๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๕. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.   ๒๕๔๕ 

“มาตรา  ๖๔  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๓๙  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  
หรือมาตรา  ๓๑  ถ้าการกระทําความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเกิดจากการส่ังการ 
หรือการกระทําของกรรมการผู้ใด  หรือในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการ
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นกระทําความผิด  
กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท” 
 
๕๖. พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
  “มาตรา  ๑๓๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  มาตรา  ๑๒๗ 
มาตรา  ๑๒๘  มาตรา  ๑๒๙  มาตรา  ๑๓๐  มาตรา  ๑๓๑  มาตรา  ๑๓๓  หรือมาตรา  ๑๓๘  เป็นนิติบุคคล 
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ันหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ี 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ัน 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  
หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
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๑๓ 
 

๕๗. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
  “มาตรา  ๑๑๕  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ 
หรือมาตรา  ๗๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท 
  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๔   
หรือมาตรา  ๗๕  ถ้าการกระทําความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเกิดจากการส่ังการ 
หรือการกระทําของกรรมการสภาสถาบัน  อธิการบดี  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นกระทําความผิด 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๕๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“มาตรา  ๔๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๕๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
  “มาตรา  ๗๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๖๐. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
  “มาตรา  ๓๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๖๑. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“มาตรา  ๗๗  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซ่ึงต้องรับโทษตามมาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๑  
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
 
 

39



๑๔ 
 

๖๒. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  “มาตรา  ๖๐  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๓๓   
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลกระทําความผิด  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการ 
หรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ 
สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๖๓. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  “มาตรา  ๑๔๑  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๖๔. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  “มาตรา  ๑๕๓  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลกระทําความผิดและถูกลงโทษ   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ันหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ี 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ัน 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๖๕. พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา  ๘๐  ผู้ใดให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงความเท็จน้ัน 
เป็นข้อสําคัญในการตรวจสอบหรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งเป็นทรัสตี 
ถ้าการกระทําความผิดของทรัสตีนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของทรัสตีนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ี 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ทรัสตีนั้นกระทําความผิด  
ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 

 
๖๖. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  พ.ศ  .  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๕๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ   
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
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๑๕ 
 

๖๗. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๑๓๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒๑  หรือมาตรา  ๑๒๓   
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ   
หรือผู้จัดการ  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการ 
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับ 
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 
  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓๙  ในกรณีที่สถาบันการเงินกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒๒  
มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๕  หรือมาตรา  ๑๒๘  ถ้าการกระทําความผิดของสถาบันการเงินนั้น 
เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของ 
สถาบันการเงิน  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงินน้ัน  หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
สถาบันการเงินนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
  “มาตรา  ๑๓๙  ในกรณีที่สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๕๐  
มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๔  หรือมาตรา  ๙๕  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์  หรือคําส่ังที่กําหนดตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๙๐  หรือมาตรา  ๙๕   
ถ้าการกระทําความผิดของสถาบันการเงินนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินนั้นกระทําความผิด   
ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 

 
๖๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๖๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคลและถูกลงโทษ   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ   
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๖๙. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๖๕  ผู้ใดนอกจากสถาบันการเงิน  ใช้ข้อความ  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์  
เพ่ือแสดงว่าธุรกิจของตนเป็นสถาบันการเงินทีเ่งินฝากได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกิน 
วันละห้าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 
  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการ 
หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด   
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

 
 
 

41



๑๖ 
 

  มาตรา  ๖๖  สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 
  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น   
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย” 

 
๗๐. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๕๐  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดในส่วนที่  ๒  นี้  ยกเว้นมาตรา  ๔๘  เป็นนิติบุคคล  
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ันหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ี 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ัน 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๗๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  “มาตรา  ๗๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๗๒. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๕๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ   
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๗๓. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๘๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซ่ึงต้องรับโทษอาญาตามส่วนนี้ 
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิด 
นั้น ๆ  ด้วย” 
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๑๗ 
 

๗๔. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“มาตรา  ๑๒๒  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 

ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๗๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา  ๔๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ   
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๗๖. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  “มาตรา  ๖๒  ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๗  
วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการส่ังการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ได้รับมอบหมาย 
ให้จัดการเงินของกองทุนนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๕๔  เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ  
ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคล  โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลน้ัน  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖  และต่อมา 
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทํานองเดียวกัน  คือ  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  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
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖  ดังน้ัน  เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
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Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

°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§§≈ ´÷Ëß¡“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‡∫°…“ ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

(§) √–¥—∫¿“§’«‘»«°√ ©∫—∫≈– ı ∫“∑

(ß) √–¥—∫¿“§’«‘»«°√æ‘‡»… ©∫—∫≈– ı ∫“∑

 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µÀ≈—ß®“°„∫Õπÿ≠“µÀ¡¥Õ“¬ÿ

„Àâ‡æ‘Ë¡Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡ ©∫—∫≈– Ú, ∫“∑

π‘µ‘∫ÿ§§≈

(°) §à“µàÕ„∫Õπÿ≠“µπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ

°àÕπ„∫Õπÿ≠“µÀ¡¥Õ“¬ÿ ©∫—∫≈– Û, ∫“∑

(¢) §à“µàÕ„∫Õπÿ≠“µπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ

À≈—ß®“°„∫Õπÿ≠“µÀ¡¥Õ“¬ÿ ©∫—∫≈– ı, ∫“∑

(Û) §à“Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§«“¡√Ÿâ§«“¡™”π“≠„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ

«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡ ©∫—∫≈– ı, ∫“∑

(Ù) §à“„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀ≈—°∞“π√—∫√Õß°“√‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ

∫ÿ§§≈∏√√¡¥“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑

π‘µ‘∫ÿ§§≈ ©∫—∫≈– ı, ∫“∑

(ı) §à“∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿâ„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡

§√—Èß≈– 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¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë ÒÒ °

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡¥‘¡∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡

°Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ æ.». Úıı ÷́Ëß∂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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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําวา  “วิชาชีพวิศวกรรม”  และ  “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”  

ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และ

มาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

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 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ทั้งนี้  เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมแตละสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขา  มีดังตอไปนี้ 
(๑) งานใหคําปรึกษา  หมายถึง  การใหขอแนะนํา  การตรวจวินิจฉัย  หรือการตรวจรับรองงาน   
(๒)  งานวางโครงการ  หมายถึง  การศึกษา  การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม   หรือ 

การวางแผนของโครงการ 
(๓) งานออกแบบและคํานวณ  หมายถึง  การใชหลักวิชาและความชํานาญเพื่อใหไดมาซึ่ง

รายละเอียดในการกอสราง  การสราง  การผลิต  หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร  โดยมีรายการ
คํานวณ  แสดงเปนรูป  แบบ  ขอกําหนด  หรือประมาณการ 

(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  หมายถึง  การอํานวยการควบคุม  หรือการควบคุม
เก่ียวกับการกอสราง  การสราง  การผลิต  การติดต้ัง  การซอม  การดัดแปลง  การร้ือถอนงาน  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 ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา   
มีดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารที่มีความสูงต้ังแต  ๓  ชั้นข้ึนไป  หรือโครงสรางของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูง
ต้ังแต  ๔  เมตรข้ึนไป  หรืออาคารที่มีชวงคานต้ังแต  ๕  เมตรข้ึนไป 

(๒) อาคารสาธารณะทุกขนาด 
(๓) คลังสินคา  ไซโล  หองเย็น  หรือยุงฉางที่มีความจุต้ังแต  ๑๐๐  ลูกบาศกเมตรข้ึนไป 
(๔) โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ  ปลอง  หรือศาสนวัตถุ  เชน  พระพุทธรูปหรือเจดียที่มี

ความสูงต้ังแต  ๖  เมตรข้ึนไป 
(๕) โครงสรางสะพานที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอชวงใดชวงหนึ่งยาวต้ังแต  ๑๐  เมตร

ข้ึนไป 
(๖) ทาเทียบเรือหรืออูเรือสําหรับเรือที่มีระวางขับน้ําต้ังแต  ๕๐  เมตริกตันข้ึนไป 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๗) ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตหลอสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหลอสําเร็จทุกชนิดที่มีความยาว

ต้ังแต  ๕  เมตรข้ึนไป 

(๘) เสาเข็มคอนกรีตที่มีความยาวต้ังแต  ๖  เมตรขึ้นไป  หรือที่รับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย

ต้ังแต  ๓  เมตริกตันข้ึนไป 

(๙) งานเสริมความมั่นคงของฐานรากทุกขนาด 

(๑๐) นั่งรานหรือคํ้ายันชั่วคราวที่มีความสูงต้ังแต  ๔  เมตรข้ึนไป 

(๑๑) แบบหลอคอนกรีตสําหรับเสาที่มีความสูงต้ังแต  ๔  เมตร  หรือคานที่มีชวงคานต้ังแต   

๕  เมตรข้ึนไป 

(๑๒) โครงสรางใตดิน  ส่ิงกอสรางชั่วคราว  กําแพงกันดิน  คันดินปองกันน้ํา  หรือคลองสงน้ํา

ที่มีความสูงหรือความลึกต้ังแต  ๑.๕๐  เมตรข้ึนไป 

(๑๓) โครงสรางของระบบขนสงสาธารณะ  ทางรถสาธารณะ  หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด 

(๑๔) ทางรถไฟ  ทางรถรางสาธารณะ  ทางหลวง  ทางสาธารณะ  หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด 

(๑๕) เข่ือน  ฝาย  อุโมงค  ทอระบายน้ํา  หรือระบบชลประทานที่มีความสูงต้ังแต  ๑.๕๐  เมตร

ข้ึนไป  หรือมีความจุต้ังแต  ๕๐  ลูกบาศกเมตรขึ้นไป  หรือที่มีอัตราการไหลของน้ําต้ังแต  ๑  ลูกบาศกเมตร

ตอวินาทีข้ึนไป   

(๑๖) โครงสรางที่มีการกักของไหล  เชน  ถังเก็บน้ํา  ถังเก็บน้ํามัน  อุโมงคสงน้ํา  หรือสระวายน้ํา

ที่มีความจุต้ังแต  ๕๐  ลูกบาศกเมตรข้ึนไป   

(๑๗) ทอสงน้ํา  ทอระบายน้ํา  หรือชองระบายน้ําที่มีเสนผาศูนยกลางต้ังแต  ๐.๘๐  เมตรขึ้นไป  

หรือพื้นที่หนาตัดต้ังแต  ๐.๕๐  ตารางเมตรขึ้นไปและมีโครงสรางรองรับ  หรือมีความยาวต้ังแต   

๑๐๐  เมตรข้ึนไป 

(๑๘) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานต้ังแต  ๕๐๐  ไรตอโครงการขึ้นไป 

(๑๙) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๕๐  ตารางเมตรขึ้นไปและมี

ความสูงจากพื้นดินต้ังแต  ๑๕  เมตรขึ้นไป  หรือปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีพื้นที่

ต้ังแต  ๒๕  ตารางเมตรขึ้นไปที่ติดต้ังอยูบนหลังคา  ดาดฟา  หรือกันสาด  หรือที่ติดกับสวนใดสวนหนึ่ง

ของอาคาร   

(๒๐) อัฒจันทรที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒๑) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงหรือติดต้ังอุปกรณรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูง

จากระดับฐานของโครงสรางต้ังแต  ๒๕  เมตรข้ึนไป  หรือที่มีน้ําหนักต้ังแต  ๒๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

ขอ ๕ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร   

มีดังตอไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแร  ไดแก 

 (ก) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันต้ังแต  ๖๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป 

 (ข) การทําเหมืองใตดินทุกขนาด 

 (ค) การเจาะอุโมงคในเหมือง  หรือปลองหรือโพรงในหินทุกขนาด 

 (ง) งานวิศวกรรมที่มีการใชวัตถุระเบิดทุกขนาด 

 (จ) การโม  บด  หรือยอยแรและหินที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันต้ังแต  ๖๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป 

 (ฉ) การแยกวัสดุตาง  ๆ  ออกจากของที่ใชแลว  โดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด 

 (ช) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันต้ังแต  ๑๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป 

 (ซ) การประเมินผลและวิเคราะหมูลคาของแหลงแรทุกขนาด 

(๒) งานโลหะการ  ไดแก 

 (ก) การแยกวัสดุตาง  ๆ  ออกจากของที่ใชแลวโดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด 

 (ข) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันต้ังแต  ๑๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป 

 (ค) การถลุ งแร เหล็กหรือการผลิต เหล็ กกล าที่ มี กํ าลั งการผลิต สูง สุด ต้ังแต   

๗,๐๐๐  เมตริกตันตอปข้ึนไป 

 (ง) การถลุงแรอื่น  ๆ  หรือการสกัดโลหะ  โลหะเจือ  หรือสารประกอบโลหะออกจาก

แร  ตะกรัน  เศษโลหะ  วัสดุ  หรือสารอื่นใด  รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีกําลังการผลิตสูงสุด

ต้ังแต  ๑,๐๐๐  เมตริกตันตอปข้ึนไป  หรืองานที่ลงทุนต้ังแตสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (จ) การหลอม  การหลอ  การแปรรูป  การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว  

หรือการชุบเคลือบโลหะสําหรับงานที่ใชคนงานตั้งแตสามสิบคนขึ้นไป  หรืองานที่ลงทุนต้ังแต 

สิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

ขอ ๖ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

มีดังตอไปนี้ 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) งานใหคําปรึกษาและงานพิจารณาตรวจสอบตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ทุกประเภท
และทุกขนาด 

(๒) งานวางโครงการ 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีมูลคาต้ังแตสิบลานบาทตอเคร่ืองข้ึนไป  หรือที่มีมูลคาต้ังแตย่ีสิบ 

ลานบาทตอโครงการขึ้นไป  หรือที่มีขนาดระบบต้ังแต  ๑๐๐  กิโลวัตตรวมกันข้ึนไป  หรือที่ใชงาน 
ในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอย
พื้นที่ต้ังแตสองรอยคนขึ้นไป   

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม  ที่มี
มูลคาต้ังแตสิบลานบาทตอเคร่ืองข้ึนไป  หรือที่มีมูลคาต้ังแตย่ีสิบลานบาทตอโครงการข้ึนไป  หรือ 
เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชความรอนต้ังแต  ๒๐  ลานเมกะจูลตอปข้ึนไป  
หรือเครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชงานในอาคารที่มี
พื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ต้ังแต
สองรอยคนขึ้นไป   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีมูลคาต้ังแตสิบลานบาทตอเครื่อง
ข้ึนไป  หรือที่มีมูลคาต้ังแตย่ีสิบลานบาทตอโครงการขึ้นไป  หรือที่มีขนาดระบบตั้งแต  ๑๐๐  กิโลวัตต
ข้ึนไป  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือที่ใชงาน
ในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป   

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดัน  หรือสุญญากาศที่มีมูลคาต้ังแตสิบลานบาทตอ
เคร่ืองข้ึนไป   หรือที่มีมูลคาต้ังแต ย่ีสิบลานบาทตอโครงการขึ้นไป  หรือที่มีขนาดระบบตั้งแต   
๑๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  
หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป   

 (จ) การจัดการพลังงานที่มีขนาดต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป  หรือใชความรอนต้ังแต  
๒๐  ลานเมกะจูลตอปข้ึนไป 

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีมูลคารวมกันต้ังแตสามลานบาทตอระบบ 
ข้ึนไป  หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๓) งานออกแบบและคํานวณ 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตตอเครื่องข้ึนไป 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม 
ทุกขนาด   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตตอ
เคร่ืองข้ึนไป  หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นต้ังแต  ๔๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอต้ังแต  
๕๐๐  กิโลปาสกาลขึ้นไป  หรือสุญญากาศตั้งแตลบ  ๕๐  กิโลปาสกาลลงมา 

 (จ) การจัดการพลังงานทุกขนาด 
 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร

ข้ึนไป 
(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๒๐  กิโลวัตตตอเครื่องข้ึนไป 
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี

ความดันต้ังแต  ๕๐๐  กิโลปาสกาลขึ้นไป  หรือปริมาตรต้ังแต  ๑  ลูกบาศกเมตรข้ึนไป  หรืออัตรา 
การผลติไอน้ําหรือไออยางอื่นต้ังแต  ๕๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงข้ึนไป 

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีขนาดต้ังแต  ๒๐  กิโลวัตตข้ึนไป 
 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอต้ังแต  

๕๐๐  กิโลปาสกาลขึ้นไป  หรือสุญญากาศตั้งแตลบ  ๕๐  กิโลปาสกาลลงมา   
 (จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร

ข้ึนไป 
(๕) งานอํานวยการใช 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตตตอระบบข้ึนไป 
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี

อัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นต้ังแต  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่องข้ึนไป 
 (ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดันต้ังแต  ๑,๓๐๐  กิโลปาสกาลขึ้นไป  

และมีปริมาตรต้ังแต  ๑๐  ลูกบาศกเมตรข้ึนไป 
 (ง) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตต 

ตอระบบข้ึนไป 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอต้ังแต  
๕๐๐  กิโลปาสกาลตอระบบข้ึนไป 

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

ขอ ๗ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟา   
มีดังตอไปนี้ 

(๑) งานไฟฟากําลัง  ไดแก 
 (ก) งานใหคําปรึกษาตาม  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  ทุกประเภทและทุกขนาด 
 (ข) งานวางโครงการ   
  ๑) ระบบการผลิตไฟฟาที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป

หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต  ๓,๓๐๐  โวลตข้ึนไป 
  ๒) ระบบสง  ระบบจําหนาย  และระบบการใชไฟฟาที่มีขนาดรวมกันต้ังแต   

๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต  ๑๒  กิโลโวลตข้ึนไป 
 (ค) งานออกแบบและคํานวณ 
  ๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดต้ังแต  ๓๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือ

ที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต  ๓,๓๐๐  โวลตข้ึนไป 
  ๒) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันต้ังแต  

๒๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป 
  ๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง  อาคาร

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด   
 (ง) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
  ๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  

หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต  ๑๒  กิโลโวลตข้ึนไป 
  ๒) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันต้ังแต  

๒๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป 
  ๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง  อาคาร

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด   
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 (จ) งานพิจารณาตรวจสอบ   
  ๑) ระบบไฟฟาที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือที่มี

แรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต  ๑๒  กิโลโวลตข้ึนไป 
  ๒) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง  อาคาร

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด   
 (ฉ) งานอํานวยการใชระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลโวลต

แอมแปรข้ึนไป  หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต  ๑๒  กิโลโวลตข้ึนไป 
(๒) งานไฟฟาส่ือสาร  ไดแก 
 (ก) งานใหคําปรึกษาตาม  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  ทุกประเภทและทุกขนาด 
 (ข) งานวางโครงการระบบเครือขายที่มีสถานีรับ  สง  และถายทอดเพื่อกระจายคลื่น

แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ต้ังแต  ๓๐๐  กิโลเฮิรตซ  และที่มีกําลังสงแตละสถานีต้ังแต  ๑  กิโลวัตตข้ึนไป 
 (ค) งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  และงานพิจารณา

ตรวจสอบ 
  ๑) ระบบกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ต้ังแต  ๓๐๐  กิโลเฮิรตซข้ึนไป 

และที่มีกําลังสงแตละสถานีต้ังแต  ๑  กิโลวัตตข้ึนไป 
  ๒) ระบบรับ  สง  แยก  หรือรวมสัญญาณสงโดยใชความถี่คลื่นแมเหล็กไฟฟา

ขนาดต้ังแต  ๓๐๐  เมกะเฮิรตซข้ึนไป  และที่มีชองการสื่อสารต้ังแต  ๖๐  วงจรเสียงข้ึนไปหรือเทียบเทา 
 (ง) งานอํ านวยการใช ร ะบบกระจายคลื่ น แม เ หล็ก ไฟฟ าที่ มี ค วามถี่ ต้ั ง แต   

๓๐๐  กิโลเฮิรตซข้ึนไป  และที่มีกําลังสงแตละสถานีต้ังแต  ๑  กิโลวัตตข้ึนไป 
ขอ ๘ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

มีดังตอไปนี้ 
(๑) งานใหคําปรึกษา  งานวางโครงการ  งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสราง

หรือการผลิต  และงานพิจารณาตรวจสอบ 
 (ก) โรงงานที่ใชคนงานต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  หรือโรงงานที่ลงทุนต้ังแตย่ีสิบลานบาท

ข้ึนไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ข) การผลิต  การสรางหรือการประกอบสิ่งใด  ๆ  กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือ

ก่ึงสําเร็จรูป  การหลอม  การหลอ  การรีด  หรือการเคลือบโลหะ  และการอบชุบ  การชุบ  หรือการแปร
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รูปโลหะ  ไม  หรือวัสดุอื่น  ๆ  ที่ใชคนงานต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  หรือที่ลงทุนต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป

โดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ค) การถลุงแรและการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังตอไปนี้  ในกรณีที่

เปนดีบุกต้ังแต  ๒  ตันตอวันข้ึนไป  ในกรณีที่เปนตะกั่ว  สังกะสี  ทองแดง  หรือพลวง  ต้ังแต  ๕  ตันตอ

วันข้ึนไป  หรือในกรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาต้ังแต  ๑๐  ตันตอวันข้ึนไป 

 (ง) ระบบดับเพลิงที่มีมูลคารวมกันต้ังแตสามลานบาทขึ้นไป  หรือที่มีพื้นที่ปองกัน

อัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒) งานอํานวยการใช   

 (ก) ส่ิงกอสรางและเครื่องจักรที่ใชควบคุมมลพิษ  บําบัดของเสีย  กําจัดสารพิษ  กําจัด

วัตถุอันตราย  หรือกําจัดส่ิงใด  ๆ  ของโรงงานที่ใชคนงานต้ังแตหาสิบคนขึ้นไป  หรือที่ลงทุนต้ังแต 

ย่ีสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ข) ระบบระบายอากาศ  ระบบแสงสวาง  และระบบอยางอื่นที่เก่ียวของกับการควบคุม

มลพิษ  การบําบัดของเสีย  การกําจัดสารพิษ  การกําจัดวัตถุอันตราย  หรือการกําจัดส่ิงใด  ๆ  ของโรงงาน 

ที่ใชคนงานต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  หรือที่ลงทุนต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ค) กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมี  ใชสารไวไฟ  ใชสารอันตราย  ใชการกลัน่ลาํดับสวน  

หรือกระทําภายในอุปกรณที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ  ในโรงงานที่ใชคนงานต้ังแตสิบหาคน 

ข้ึนไปหรือที่ลงทุนต้ังแตสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ง) ระบบดับเพลิงที่มีมูลคารวมกันต้ังแตสามลานบาทขึ้นไป  หรือที่มีพื้นที่ปองกัน

อัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   

ขอ ๙ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   

มีดังตอไปนี้ 

(๑) ระบบประปาที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดต้ังแต  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๒) ระบบน้ําสะอาดสําหรับโรงงาน  อาคารสาธารณะ  หรืออาคารขนาดใหญ  ที่มีอัตรากําลัง

ผลิตสูงสุดต้ังแต  ๕๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๓) ระบบน้ําเสียสําหรับชุมชน  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  หรืออาคารขนาดใหญที่สามารถ

รองรับน้ําเสียในอัตรากําลังสูงสุดต้ังแต  ๓๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 
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(๔) ระบบการนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมสําหรับชุมชน  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  หรืออาคาร

ขนาดใหญที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดต้ังแต  ๓๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๕) ระบบการพัฒนาพื้นที่หรือแหลงน้ําที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับ 

 (ก) น้ําฝนหรือน้ําฝนที่ยังขังอยูที่มีปริมาณรวมสูงสุดต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร 

ตอวันข้ึนไป 

 (ข) น้ําทิ้งหรือน้ําบาดาลที่มีปริมาณรวมสูงสุดต้ังแต  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๖) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่มีแหลงกําเนิดมลพิษที่มีปริมาตรการระบาย

อากาศต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงข้ึนไป 

(๗) ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงสําหรับโรงงานหรืออาคารสาธารณะที่มีคาระดับเสียง

เกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๘) ระบบการฟนฟูสภาพดินที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๓,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือระบบการฟนฟู

สภาพน้ําที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดต้ังแต  ๓๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๙) ระบบขยะมูลฝอยในสถานที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

 (ข) โรงงาน  อาคารสาธารณะ  หรืออาคารขนาดใหญที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต   

๒,๐๐๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

 (ค) แหลงที่ทําใหมีการติดเชื้อที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต  ๑๕  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

 (ง) แหลงที่ทําใหมีสารกัมมันตภาพรังสีปนเปอนทุกขนาด   

(๑๐) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาด 

(๑๑) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีมูลคารวมต้ังแตสามลานบาทตอระบบขึ้นไป  หรือ

ที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๑๐ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเคมี   

มีดังตอไปนี้ 

(๑) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี  เคมีฟสิกส  

ชีวเคมี  หรือเคมีไฟฟาเพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑตามกําหนด  ที่ใชเงินลงทุนต้ังแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป

โดยไมรวมคาที่ดิน  หรือที่ใชกําลังต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 
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(๒) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่ทําใหวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑตามกําหนด  ที่ใชเงินลงทุน
ต้ังแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน  หรือที่ใชกําลังต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตตข้ึนไปหรือ
เทียบเทา  ทั้งนี้  เฉพาะที่ประกอบดวยกระบวนการผลิตของหนวยการผลิตตาม  (๙) 

(๓) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่มีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเปนวัตถุผง
หรือวัตถุเม็ดซ่ึงอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตได  ที่ใชเงินลงทุนต้ังแตหนึ่งรอยลานบาท 
ข้ึนไปโดยไมรวมคาที่ดิน  หรือที่ใชกําลังต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 

(๔) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใชสารเคมีที่เปนวัตถุอันตราย 
เพื่อเปนสารผสมหรือเปนสารชวยในการผลิต   

(๕) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใตความดัน
ต้ังแต  ๓  บรรยากาศขึ้นไป  หรือตํ่ากวาความดัน  ๑  บรรยากาศ 

(๖) กระบวนการจัดการหรือบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน  หรือสถาน
ประกอบการที่ใชสารเคมี  ตัวเรงปฏิกิริยาเคมี  ตัวเรงปฏิกิริยาชีวเคมี  ตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพ  หรือหนวย
การผลิตที่ชวยในการบําบัดของเสียที่ใชเงินลงทุนต้ังแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดินหรือที่ใช
กําลังในกระบวนการบําบัดของเสียต้ังแต  ๒๐  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทยีบเทา 

(๗) ระบบการเก็บหรือขนถายที่กระทําภายในโรงงานหรือเพื่อสงออกนอกโรงงานซึ่งวัตถุ
อันตราย  สารเคมี  สารพิษ  หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตที่มี
ขนาดต้ังแต  ๒๐  เมตริกตันข้ึนไป 

(๘) กระบวนการผลิตทุกขนาดที่ใชหรือกอใหเกิดวัตถุอันตราย  สารเคมี  สารพิษ  หรือสารไวไฟ 
(๙) กระบวนการผลิตที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี  เคมีฟสิกส  ชีวเคมี  หรือเคมีไฟฟา  ของหนวยการผลิต  

ดังตอไปนี้ 
 (ก) หอกลั่น  หอดูดซับ  หอดูดซึม  อุปกรณสกัดสาร  ถังตกตะกอน  หรือเครื่องตกผลึก

ที่ใชกําลังต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 
 (ข) อุปกรณแยกสารแบบอื่น  ๆ  เชน  เคร่ืองแยกสารโดยใชเย่ือ  หอแลกเปลี่ยนไอออน  

หรือเครื่องกรองแบบอัดแนนที่ใชกําลังต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 
 (ค) อุปกรณแยกขนาดแบบอื่น  ๆ  เชน  ถุงกรอง  ไซโคลน  หรือเครื่องกําจัดฝุนละออง

ดวยไฟฟาสถิตที่ใชกําลังในกระบวนการผลิตต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 
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หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (ง) เคร่ืองตมระเหยหรือเตาเผากระบวนการผลิตที่ใชกําลังต้ังแต  ๑๐  กิโลวัตตข้ึนไป
หรือเทียบเทา 

 (จ) เคร่ืองปฏิกรณทุกขนาด 
(๑๐) ระบบดับเพลิงทุกขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี   
ขอ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ไมใชบังคับแกผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหสาขา
วิศวกรรมส่ิงแวดลอมและสาขาวิศวกรรมเคมีเปนวิชาชีพวิศวกรรม  และกําหนดใหสองสาขาดังกลาว  และ
สาขาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเหมืองแร  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟา  และวิศวกรรมอุตสาหการ 
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดวย  และโดยที่มาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให
การกําหนดดังกลาวใหกระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก 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) วิศวกรรมชายฝ่ัง 
(๕) วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(๖) วิศวกรรมต่อเรือ 
(๗) วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร 
(๘) วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
(๙) วิศวกรรมปิโตรเลียม 
(๑๐) วิศวกรรมพลังงาน 
(๑๑) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
(๑๒) วิศวกรรมยานยนต์ 
(๑๓) วิศวกรรมระบบราง 
(๑๔) วิศวกรรมสารสนเทศ 
(๑๕) วิศวกรรมสํารวจ 
(๑๖) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

61



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก 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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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เนื่องจากการกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
ตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว  สมควรเพ่ิมการกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือให้ครอบคลุมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ใน
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมและข้อตกลงเขตการค้าเสรี  อันจะเป็นการส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับต่างประเทศได้  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดการดําเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการอื่นตามมาตรา  ๗  (๘)  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นที่เก่ียวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้สภาวิศวกร 
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  รวมทั้งการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้วิศวกรไทยได้รับประโยชน์จากข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  
รวมท้ังข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เก่ียวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ 

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

 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหนวยงานของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๔  

แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เ รียกวา   “พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๓๙)  ของมาตรา  ๓  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.   ๒๕๓๙  พ.ศ.   ๒๕๔๐  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่   

พ.ศ.  ๒๕๓๙  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔๐)  สภาวิศวกร” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน  (๔๐)  และ  (๔๑)  ของมาตรา  ๓  แหงพระราชกฤษฎีกา

กําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  พ.ศ.  ๒๕๔๐  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  (ฉบับที่  ๑๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔๑)  กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(๔๒)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๔๓)  และ  (๔๔)  ของมาตรา  ๓  แหงพระราชกฤษฎีกา

กําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙   

พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“(๔๓)  สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

(๔๔)  สภากายภาพบําบัด” 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

และสภากายภาพบําบัดมิไดมีฐานะเปนกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

หากแตไดรับการจัดตั้งใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและใชอํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ตามลําดับ  อันจัดไดวาเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนึ่ง  

และขณะนี้ยังไมไดรับการกําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาท่ี  

พ.ศ.  ๒๕๓๙  และโดยที่พระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหการกําหนดใหหนวยงานอ่ืนของรัฐเปนหนวยงาน 

ของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น  เพ่ือใหเจาหนาท่ีของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติและสภากายภาพบําบัดซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ประกอบกับสมควรแกไขลําดับของสภาวิศวกรกองทุนสนับสนุน 

การเสริมสรางสุขภาพ  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเสียใหม

ใหถูกตอง  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
ยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๘  (๖)  (ฌ)  ทุกฉบับ  มีบทบัญญัติที่เปนสาระสําคัญ
จํานวนมากไมสอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฌ)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสามัญ
สภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  ยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกรวาดวย
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๒) ขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมโยธา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๓) ขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๔) ขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๕) ขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมไฟฟา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  

พ.ศ .  ๒๕๔๒   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของ 

ที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  จึงออก

ขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมโยธา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหงาน  ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไดทุกงาน  ทุกประเภท   

และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไดเฉพาะงานวางโครงการ  

งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  งานพิจารณาตรวจสอบ  หรืองาน

อํานวยการใช  ทุกประเภทและทุกขนาด   
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 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

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) นั่งรานหรือคํ้ายันชั่วคราวที่มีความสูงไมเกิน  ๒๕  เมตร   

 (จ) แบบหลอคอนกรีตสําหรับเสาที่มีความสูงไมเกิน  ๕  เมตร  หรือคานที่มีชวงคานยาว

ทุกขนาด 

 (ฉ) โครงสรางใตดิน  ส่ิงกอสรางชั่วคราว  กําแพงกันดิน  คันดินปองกันน้ํา  หรือคลอง

สงน้ําที่มีความสูงหรือความลึกไมเกิน  ๒.๕๐  เมตร   

 (ช) เข่ือน  ฝาย  อุโมงค  ทอระบายน้ํา  หรือระบบชลประทานที่มีความสูงไมเกิน   

๒.๕๐  เมตร  หรือมีความจุไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร  หรือที่มีอัตราการไหลของน้ําไมเกิน   

๕  ลูกบาศกเมตรตอวินาที   

 (ซ) โครงสรางที่มีการกักของไหล  เชน  ถังเก็บน้ํา   ถังเก็บน้ํามัน   อุโมงคสงน้ํ 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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 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ง) โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ  ปลอง  ที่มีความสูงไมเกิน  ๔๐  เมตร  หรือศาสนวัตถุ  

เชน  พระพุทธรูป  หรือเจดีย  ที่มีความสูงไมเกิน  ๒๓  เมตร 

 (จ) โครงสรางสะพานที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอชวงใดชวงหนึ่งยาวไมเกิน   

๑๒  เมตร   

 (ฉ) ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตหลอสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหลอสําเร็จรูปทุกชนิด 

ที่มีความยาวทุกขนาด 

 (ช) เสาเข็มคอนกรีตทุกขนาด 

 (ซ) นั่งรานหรือคํ้ายันชั่วคราวที่มีความสูงไมเกิน  ๔๒  เมตร   

 (ฌ) โครงสรางใตดิน  ส่ิงกอสรางชั่วคราว  กําแพงกันดิน  คันดินปองกันน้ํา  หรือคลอง

สงน้ําที่มีความสูงหรือความลึกไมเกิน  ๒.๕  เมตร   

 (ญ) ทางสาธารณะทุกขนาด 

 (ฎ) เข่ือน  ฝาย  อุโมงค  ทอระบายน้ํา  หรือระบบชลประทาน  ทุกขนาด 

 (ฏ) โครงสรางที่มีการกักของไหล  เชน  ถังเก็บน้ํา   ถังเก็บน้ํามัน   อุโมงคสงน้ํ า   

หรือสระวายน้ําทุกขนาด 

 (ฐ) ทอสงน้ํา  ทอระบายน้ํา  หรือชองระบายน้ําทุกขนาด  และมีโครงสรางรองรับ   

 (ฑ) ระบบชลประทานทุกขนาด 

 (ฒ) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย   มีความสูงจากพื้นดินไม เกิน   

๒๓  เมตร  หรือปาย  หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีพื้นที่ไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

ที่ติดต้ังอยูบนหลังคา  ดาดฟา  หรือกันสาด  หรือที่ติดกับสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร 

 (ณ) อัฒจันทรที่มีพื้นที่ไมเกิน  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 

 (ด) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงหรือติดต้ังอุปกรณรับสงวิทยุหรือโทรทัศน 

ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสรางไมเกิน  ๕๐  เมตร 

(๓) งานพิจารณาตรวจสอบ  หรืองานอํานวยการใช  ทุกประเภทและทุกขนาด   

ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไดตามงาน  ประเภท  

และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต 
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 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร 
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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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 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  

พ.ศ .  ๒๕๔๒   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบ 

ของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   

จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา   “ขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ 

ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหงาน  ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

แขนงเหมืองแร  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   

งานเหมืองแร  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

แขนงเหมืองแร  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   

งานเหมืองแร  ไดเฉพาะงานวางโครงการ  งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  

งานพิจารณาตรวจสอบ  และงานอํานวยการใช  ตามประเภทและขนาดดังนี้ 

(๑) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน  ๑๕,๐๐๐  กิโลวัตต   
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 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) การทําเหมืองใตดินที่มีหนาตัดไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  หรือมีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  
๑๕๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป 

(๓) การเจาะอุโมงคในเหมือง  หรือปลองหรือโพรงในหินที่มีหนาตัดไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  
หรือมีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  ๑๕๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป 

(๔) งานวิศวกรรมที่ มี ก ารใช วัตถุ ระ เบิด   ที่ มีป ริมาณวัส ดุจากการระ เบิดไม เ กิน   
๑๐,๐๐๐  เมตริกตันตอวัน  หรือไมเกิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป 

(๕) การโม  บด  หรือยอยแรและหินทุกขนาด 
(๖) การแยกวัสดุตาง ๆ   ออกจากของที่ใชแลว  โดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด 
(๗) การแตงแรทุกขนาด 
ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

แขนงเหมืองแร  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   
งานเหมืองแร  ไดเฉพาะงานควบคุมการสรางหรือการผลิต  งานพิจารณาตรวจสอบ  และงานอํานวยการใช
ตามประเภทและขนาดดังนี้ 

(๑) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน  ๑,๒๐๐  กิโลวัตต   
(๒) งานวิศวกรรมที่ มี ก ารใช วัตถุ ระ เบิด   ที่ มีป ริมาณวัส ดุจากการระ เบิดไม เ กิน   

๘๐๐  เมตริกตันตอวัน  หรือไมเกิน  ๒๘๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป 
(๓) การแยกวัสดุตาง ๆ   ออกจากของที่ใชแลว  โดยใชกรรมวิธีทางการแตงแร  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  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   
งานโลหะการ  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  และทุกขนาด 

ขอ ๙ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
แขนงโลหะการ  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   
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 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

งานโลหะการ  ไดเฉพาะงานวางโครงการ  งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  
งานพิจารณาตรวจสอบ  และงานอํานวยการใช  ตามประเภทและขนาดดังนี้ 

(๑) การแยกวัสดุตาง ๆ   ออกจากของที่ใชแลวโดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด 
(๒) การแตงแรทุกขนาด 
(๓) การถลุงแรเหล็กหรือการผลิตเหล็กกลาที่มีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  

เมตริกตันตอป   
(๔) การถลุงแรอื่น ๆ   หรือการสกัดโลหะ  โลหะเจือ  หรือสารประกอบโลหะออกจากแร  

ตะกรัน  เศษโลหะ  วัสดุ  หรือสารอื่นใด  รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  
๔๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป  หรืองานที่ลงทุนไมเกินหนึ่งรอยลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน  และไมรวม
มูลคาของขอ  ๙  (๓)   

(๕) การหลอม  การหลอ  การแปรรูป  การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว  
หรือการชุบเคลือบโลหะสําหรับงานที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน  หรืองานที่ลงทุนไมเกินหกสิบ 
ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

ขอ ๑๐ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
แขนงโลหะการ  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   
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  หรืองานที่ลงทุนไมเกินย่ีสิบลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน  และไมรวมมูลคา 
ของขอ  ๑๐  (๒)   

(๔) การหลอม  การหลอ  การแปรรูป  การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว  
หรือการชุบเคลือบโลหะสําหรับงานที่ใชคนงานไมเกินหนึ่งรอยคน  หรืองานที่ลงทุนไมเกินสามสิบลานบาท
โดยไมรวมคาที่ดิน   
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 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๑ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
แขนงโลหะการ  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
งานโลหะการ  ไดตามงาน  ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 

ขอ ๑๓ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๐๘)  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๐๘)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  งานเหมืองแร  และงานโลหะการไดตามระดับใบอนุญาตที่ไดรับ 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขชื่อประเภทของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และเพิ่มประเภทและขนาดของงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  ระดับสามัญวิศวกร  และระดับภาคีวิศวกร  
ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้มากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
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 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  (๕)  ของข้อ  ๖  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๕)  การโม่  บด  หรือย่อยแร่และหิน  ที่ใช้กําลังรวมกันไม่เกิน  ๑,๒๐๐  กิโลวัตต์” 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท  และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ภายในข้อกําหนดและเง่ือนไข  ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นประกอบการงานน้ันต่อไปได้จนกว่างาน 
จะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ .  ๒๕๔๒   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบ 
ของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   
จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา   “ขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ 
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหงาน  ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  
และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดเฉพาะงาน  
ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด 
(๒) งานออกแบบและคํานวณ   
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๗๕๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   
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 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม   
ที่มีขนาดความดันไมเกิน  ๔,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน  ๑๐  ลูกบาศกเมตร
ตอถัง  หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมง   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทํ าความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน  
๗๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง  หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นไมเกิน  ๕๐,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอทุกขนาด  
เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมวัตถุอันตราย  ทั้งนี้   
มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป 

 (จ) การจัดการพลังงานทุกขนาด 
 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 
(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี

ความดันไมเกิน  ๔,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน  ๓๐  ลูกบาศกเมตรตอถัง  
หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมง   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน   
๑,๕๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง 

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน  
๓,๐๐๐  กิโลปาสกาล  เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุม
วัตถุอันตราย  ทั้งนี้  มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป   

 (จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด   
(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ  ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๕) งานอํานวยการใช 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลวัตตตอระบบ   
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม 

ที่มีความดันไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือที่มีอัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน   
๑๐๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเคร่ือง  หรือที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมง 
ตอระบบ 
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 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดันไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลปาสกาล  

และมีปริมาตรไมเกิน  ๕๐  ลูกบาศกเมตร 

 (ง) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็น  ทุกขนาด 

 (จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอทุกขนาด  

เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมวัตถุอันตราย  ทั้งนี้   

มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป   

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 

ขอ ๖ ให ผู ไ ด รั บ ใบอนุญาต เป นผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม   สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ 

 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีมูลคาไมเกินหาสิบลานบาทตอโครงการ  หรือที่มีขนาดระบบ

รวมกันไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตต  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  

หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกินหารอยคน 

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม   

ที่มีมูลคาไม เกินหาสิบลานบาทตอโครงการ   หรือเคร่ืองกํา เนิดไอน้ํ าหรือไออยางอื่น   หรือ 

เตาอุตสาหกรรมที่ใชความรอนไมเกิน  ๑๐๐  ลานเมกะจูลตอป  หรือเครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  

ภาชนะรับแรงดัน   หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใช งานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไม เกิน   

๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกินหารอยคน   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีมูลคาไมเกินหาสิบลานบาท 

ตอโครงการ  หรือที่มีขนาดทําความเย็นของระบบไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตต  หรือที่ใชงานในอาคาร 

ที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกิน 

หารอยคน   

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดัน  หรือสุญญากาศที่มีมูลคาไมเกินหาสิบลานบาท 

ตอโครงการ  หรือที่มีขนาดระบบไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตต  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอย 

ในอาคารไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกินหารอยคน   
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 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (จ) การจัดการพลังงานที่มีขนาดไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลวัตต  หรือใชความรอนไมเกิน  
๔๐  ลานเมกะจูลตอป   

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย  ซ่ึงไมใชระบบดับเพลิงแบบพิเศษ  เชน  การใชกาซ  
หรือโฟม  เปนตน  ที่มีมูลคารวมกันไมเกินสิบลานบาทตอระบบ  หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร   

(๒) งานออกแบบและคํานวณ 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๑๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม   

ที่มีขนาดความดันไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือภาชนะรับแรงดัน  ปริมาตรไมเกิน  ๓  ลูกบาศกเมตร 
ตอถัง  หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมง   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน   
๑๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง  หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน  
๑,๕๐๐  กิโลปาสกาล  เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุม
วัตถุอันตราย  ทั้งนี้  มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป 

 (จ) การจัดการพลังงานขนาดไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลวัตต  หรือใชความรอนไมเกิน   
๒๐  ลานเมกกะจูลตอป 

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย  ซ่ึงไมใชระบบดับเพลิงแบบพิเศษ  เชน  การใชกาซ  
หรือโฟม  เปนตน  ที่มีมูลคารวมกันไมเกินหาลานบาทตอระบบ  หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร   

(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม 

ที่มีความดันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน  ๑๐  ลูกบาศกเมตร  
ตอถัง  หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน   
๓๕๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   
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 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน  

๑,๕๐๐  กิโลปาสกาล  เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุม

วัตถุอันตราย  ทั้งนี้  มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป   

 (จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ 

 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๑๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง 

 (ข) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๕) งานอํานวยการใช 

 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลวัตตตอระบบ 

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม 

ที่มีความดันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือที่มีอัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน   

๒๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง  หรือที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอระบบ 

 (ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลปาสกาล 

และมีปริมาตรไมเกิน  ๓๐  ลูกบาศกเมตร   

 (ง) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน   

๒,๐๐๐  กิโลวัตตตอระบบ 

 (จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศ  ที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน  

๒,๐๐๐  กิโลปาสกาล  เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุม

วัตถุอันตราย  ทั้งนี้  มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป 

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 

ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได  ตามงาน  

ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 
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 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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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 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ .  ๒๕๔๒   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบ 
ของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   
จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหงาน  ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟา  

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
แขนงไฟฟากําลัง  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  งานไฟฟา
กําลัง  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
แขนงไฟฟากําลัง  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟากําลัง  ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ  ระบบการผลิตไฟฟาที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  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) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันไมเกิน  

๑๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร   
 (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับ  อาคารสูง  อาคาร 

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด  ทุกขนาด 
(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) ระบบไฟฟาที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต   
 (ข) อุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  หรือที่มีขนาดแรงดนั

ระหวางสายในระบบไมเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต   
 (ค) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันไมเกิน  

๒๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร   
 (ง) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับ  อาคารสูง  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  

แขนงไฟฟากําลัง  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟากําลัง  ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานออกแบบและคํานวณ 
 (ก) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  หรือที่มี

ขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน  ๑๒  กิโลโวลต   
 (ข) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันไมเกิน  

๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร   
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 (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับ  อาคารสูง  อาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด  ทุกขนาด 

(๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) ระบบไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  หรือที่มีขนาดแรงดัน

ระหวางสายในระบบไมเกิน  ๓๖  กิโลโวลต   
 (ข) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกัน  ไมเกิน  

๑๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร   
 (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับ  อาคารสูง  อาคาร 

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด  ทุกขนาด 
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบยกเวนการวิเคราะหระบบไฟฟา  ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๔) งานอาํนวยการใชระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  

หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบไมเกิน  ๓๖  กิโลโวลต 
ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

แขนงไฟฟากําลัง  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
งานไฟฟา  ไดตามงาน  ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ขอ ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
แขนงไฟฟาส่ือสาร  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟาส่ือสาร  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  และทุกขนาด 

ขอ ๙ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
แขนงไฟฟาส่ือสาร  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟาส่ือสาร  ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการระบบเครือขายที่มีสถานีรับ  สง  และถายทอดเพื่อกระจายคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน  ๕  กิโลวัตต   

(๒) งานออกแบบและคํานวณ  และงานควบคุมการสรางหรือการผลิต   
 (ก) ระบบกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน  ๕  กิโลวัตต   
 (ข) ระบบรับ   สง  แยก  หรือรวมสัญญาณสงโดยใชความถี่คลื่นแมเหล็กไฟฟา   

ทุกขนาด 
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(๓) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด 
(๔) งานอํานวยการใชระบบกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน   

๕  กิโลวัตต 
ขอ ๑๐ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

แขนงไฟฟาส่ือสาร  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟาส่ือสาร  ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานออกแบบและคํานวณ  และงานควบคุมการสรางหรือการผลิต  ระบบรับ  สง  แยก  
หรือรวมสัญญาณสงโดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีชองการสื่อสารไมเกิน  ๒๔๐  วงจรเสียงหรือเทียบเทา 

(๒) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด 
(๓) งานอํานวยการใชระบบกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน   

๒  กิโลวัตต 
ขอ ๑๑ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

แขนงไฟฟาส่ือสาร  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
งานไฟฟาส่ือสาร  ไดตามงาน  ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร 
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบ 

ของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   

จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหงาน   ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ  เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ไดทุกงาน  

ทุกประเภท  และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

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

ก่ึงสําเร็จรูป  การหลอม  การหลอ  การรีด  หรือการเคลือบโลหะ  และการอบชุบ  การชุบ  หรือการแปร
รูปโลหะ  ไม  หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน  หรือที่ลงทุนไมเกินสองรอยลานบาท 
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 ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด  ที่ลงทุนไมเกินย่ีสิบลานบาทโดยไมรวม 
คาที่ดิน 

(๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต   
 (ก) โรงงานที่ใชคนงานไม เกินหนึ่งรอยหาสิบคน   หรือโรงงานที่ลงทุนไม เกิน 

สามสิบลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 
 (ข) การผลิต  การสรางหรือการประกอบสิ่งใด ๆ  กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือ 

ก่ึงสําเร็จรูป  การหลอม  การหลอ  การรีด  หรือการเคลือบโลหะ  และการอบชุบ  การชุบ  หรือการแปรรูป
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 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

โลหะ  ไม  หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่ใชคนงานไมเกินสองรอยคน  หรือที่ลงทุนไมเกินแปดสิบลานบาท 
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 ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
ไดตามงาน  ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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 

93



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ระดับสามัญวิศวกร  
และระดับภาคีวิศวกร  ให้มากข้ึนเพื่อสอดคล้องกับการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ที่มีการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพกระบวนการผลิต  โดยการจัดหาเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่สูงข้ึน  เพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  จึงเป็นเหตุให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ต้องใช้
เงินลงทุนมากข้ึนกว่าเดิม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
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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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต   
 (ก) โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน  หรือโรงงานที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 

โดยไม่รวมค่าที่ดิน 
 (ข) การผลิต  การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ   กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูป  

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   กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูป  

การหลอม  การหล่อ  การรีด  หรือการเคลือบโลหะ  และการอบชุบ  การชุบ  หรือการแปรรูปโลหะ  ไม้  
หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน  หรือที่ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

 (ค) การถลุงแร่และการทําโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังต่อไปนี้  ในกรณีที่เป็นดีบุก 
ไม่เกิน  ๑๐  ตันต่อวัน  ในกรณีที่เป็นตะก่ัว  สังกะสี  ทองแดง  หรือพลวง  ไม่เกิน  ๒๐  ตันต่อวัน   
หรือในกรณีที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน  ๒๐  ตันต่อวัน   

 (ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด 
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

(๔) งานอํานวยการใช้ทุกประเภทและทุกขนาด  ที่ลงทุนไม่เกินสองร้อยล้านบาท  โดยไม่รวม
ค่าที่ดิน” 

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท  และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ภายในข้อกําหนดและเง่ือนไข  ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นประกอบการงานน้ันต่อไปได้
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา 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  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของ 

ที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   

จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหงาน   ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม  เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   

ไดทุกงาน  ทุกประเภท  และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ไดเฉพาะงานวางโครงการ  งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  งานพิจารณา

ตรวจสอบ  หรืองานอํานวยการใช  ไดทุกประเภทและทุกขนาด   
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 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานออกแบบและคํานวณ 
 (ก) ระบบน้ํ าสะอาดสําหรับโรงงาน   อาคารสาธารณะ   หรืออาคารขนาดใหญ 

ที่มีอัตรากําลงัผลิตสูงสุดไมเกิน  ๑๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน 
 (ข) ระบบน้ําเสียสําหรับชุมชน  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  หรืออาคารขนาดใหญ 

ที่สามารถรองรับน้ําเสียในอัตรากําลังสูงสุดไมเกิน  ๑๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน 
 (ค) ระบบขยะมูลฝอยในสถานที่ดังตอไปนี้ 
  ๑) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน   
  ๒) โรงงาน   อาคารสาธารณะ  หรืออาคารขนาดใหญที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 

ไมเกิน  ๔,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน   
  ๓) แหลงที่ทําใหมีการติดเชื้อที่มีปริมาณขยะมูลฝอยไมเกิน  ๓๐  กิโลกรัมตอวัน 
 (ง) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีมูลคารวมต้ังแตสามลานบาทตอระบบขึ้นไป  

หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกนิ  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร   
(๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  งานพิจารณาตรวจสอบ  หรืองานอํานวยการใช   

ทุกประเภทและทุกขนาด   
ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมได  
ตามงาน  ประเภท  และขนาดที่ระบไุวในใบอนุญาต   

ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเคมี 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  

พ.ศ .  ๒๕๔๒   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบ 

ของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   

จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมเคมี  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหงาน  ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี  

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  

ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  ไดทุกงาน  ทุกประเภท   

และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  

ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมีไดเฉพาะงาน  ประเภท   

และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  งานพิจารณาตรวจสอบ  และงาน

อํานวยการใช  ทุกประเภทและทุกขนาด 
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 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) งานออกแบบและคํานวณ  ยกเวนประเภทและขนาดดังนี้ 
 (ก) ระบบการเก็บหรือขนถายที่กระทําภายในโรงงานหรือเพื่อสงออกนอกโรงงาน 

ซ่ึงวัตถุอันตราย  สารเคมี  สารพิษ  หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจกอใหเกิดการระเบิด  หรือเกิดไฟฟา
สถิตที่มีขนาดต้ังแต  ๒๐  เมตริกตันข้ึนไป 

 (ข) กระบวนการผลิตทุกขนาดที่ใชหรือกอใหเกิดวัตถุอันตราย  สารเคมี  สารพิษ   
หรือสารไวไฟ 

ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  
ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมีไดเฉพาะงาน  ประเภท   
และขนาดดังนี้ 

(๑) งานควบคุมการผลิต  และงานพิจารณาตรวจสอบ  ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๒) งานอํานวยการใช  ยกเวนประเภทและขนาดดังนี้ 
 (ก) ระบบการเก็บหรือขนถายที่กระทําภายในโรงงานหรือเพื่อสงออกนอกโรงงาน 

ซ่ึงวัตถุอันตราย  สารเคมี  สารพิษ  หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจกอใหเกิดการระเบิด  หรือเกิดไฟฟา
สถิตที่มีขนาดต้ังแต  ๒๐  เมตริกตันข้ึนไป 

 (ข) กระบวนการผลิตทุกขนาดที่ใชหรือกอใหเกิดวัตถุอันตราย  สารเคมี  สารพิษ   
หรือสารไวไฟ 

ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมีได  ตามงาน  ประเภท  
และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมเคมี  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร 
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยการเลือกและการเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร   

(ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการเลือกและการเลือกต้ัง
กรรมการสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ค)  และมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  จึงออกขอบังคับไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการเลือกและการเลือกต้ังกรรมการ
สภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑”   

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ   ๒๔  ของขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยการเลือกและ 

การเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๒๔ กรรมการสภาวิ ศวกรจากสมาชิ กสามั ญที่ มิ ได ดํ ารงตํ าแหน งคณาจารย ใน 

สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาจํานวนสิบคน  ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไดแก 

(๑) ผูไดรับเลือกต้ังที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒) ผูไดรับเลือกต้ังในแตละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ที่ไดคะแนนสูง  รองจาก  (๑)  

เรียงตามลําดับ  เปนผูไดรับการเลือกต้ังของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู 
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแตละสาขาไดรับการเลือกต้ังไดไมเกินสองคน  เวนแต 

ในกรณีไมมีผูสมัคร  หรือที่มีผูสมัครแตไมครบทุกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ใหผูสมัครที่เหลือ 
ที่ไดคะแนนสูงสุดของแตละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเรียงตามลําดับ  เปนผูไดรับการเลือกต้ัง 
ตามจํานวนกรรมการ   

กรณีมีผูไดคะแนนเทากันหลายคน  ใหใชวิธีจับสลาก” 
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 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  ขอ  ๒๔/๑  ของขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการเลือก 
และการเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

“ขอ ๒๔/๑ กรรมการสภาวิ ศวกรจากสมาชิกสามัญที่ ดํ ารง ตํ าแหน งคณาจารย ใน
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาจํานวนหาคน  ตามมาตรา  ๒๔  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไดแก  ผูไดรับเลือกต้ังที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
เรียงตามลําดับ   

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแตละสาขาจะมีผูไดรับการเลือกต้ังไดไมเกินหนึ่งคน  เวนแต
ในกรณีที่ไมมีผูสมัคร  หรือมีผูสมัครไมครบทุกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ใหผูสมัครที่เหลือ 
ที่ไดคะแนนสูงสุดของแตละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเรียงตามลําดับ  เปนผูไดรับการเลือกต้ัง 
ตามจํานวนกรรมการ   

กรณีมีผูไดคะแนนเทากันหลายคน  ใหใชวิธีจับสลาก” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 

นายกสภาวิศวกร 
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 หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาวิศวกร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ค)  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
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  ให้คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งดําเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  พร้อมเอกสาร

แนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง  และซองที่จ่าหน้าส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์ที่ผู้อํานวยการเลือกตั้งเช่าไว้สําหรับ
การเลือกตั้งเพื่อส่งกลับถึงสํานักงานสภาวิศวกร  โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ณ  ที่อยู่ปัจจุบันซ่ึงบุคคลดังกล่าวให้ไว้ต่อสํานักงานสภาวิศวกร  รวมทั้งแจ้งกําหนดวันและเวลาการเปิดตู้ไปรษณีย์
เพื่อนับคะแนนเลือกตั้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  วรรคสอง  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการเลือก 
และการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การนับคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้ง  เม่ือเริ่มดําเนินการแล้ว  ให้ดําเนินการต่อเนื่องไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เรืองศักดิ์  วัชรพงศ์ 
นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการเลือกและการเลอืกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาวิศวกร  เพ่ือรองรับการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสามัญ
ของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการแสดงความจ านงเลือกใช้สทิธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนกิส์  
แทนวิธีการลงคะแนนแบบเดิมทางไปรษณีย์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ค)  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เม่ือวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เ รียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๑๖  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการเลือก

และการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
“การเลือกตั้งกรรมการให้ด าเนินการเลือกตั้งทางไปรษณีย์  หรือโดยวิธีอิเลก็ทรอนกิส์ก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
นายกสภาวิศวกร 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนง
นายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร  และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนง
กรรมการที่วางลง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ค)  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ  
คร้ังที่  ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ 
แหงสภาวิศวกร  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนง
นายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร  และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนง
กรรมการที่วางลง  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภา

วิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร  การเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง  
พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

สวนที่  ๑ 
การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

 

 

ขอ ๔ ในวันเร่ิมวาระของการอยูในตําแหนงกรรมการ  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกร  อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง  อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง  
ตําแหนงละหนึ่งคน 
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 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ในการเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหกรรมการซึ่งอยูในที่ประชุมและมีอายุสูงสุดทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมเปนการชั่วคราว  และใหประธานในที่ประชุมมอบหมายใหกรรมการสองคนทําหนาที่ 
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  ซ่ึงเสนอชื่อ
และแสดงความประสงคตามวรรคสองเปนผูไดรับเลือก  หากไมมีผูไดรับการเสนอชื่อดวยคะแนนสูงสุด
เกินกึ่งหนึ่ง  ใหมีการเลือกใหมเฉพาะผูไดรับการเสนอชื่อดวยคะแนนสูงสุดสองลําดับแรก  และให 
ผูไดรับการเสนอชื่อดวยคะแนนสูงสุดของจํานวนกรรมการทั้งหมดซ่ึงเสนอชื่อและแสดงความประสงค
ตามวรรคสองในรอบนี้เปนผูไดรับเลือก  แตถาในรอบนี้มีผูไดรับการเสนอชื่อดวยคะแนนสูงสุดเทากัน  
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในกรณีตามวรรคหา  หากประธานในที่ประชุมเปนผูไดรับการเสนอชื่อและไดคะแนนสูงสุด
เทากันกับผูไดรับการเสนอชื่อรายอื่น  ประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด  และตองมีการลงคะแนนใหมระหวางผูไดรับการเสนอชื่อดังกลาว  โดยใหกรรมการ 
ซ่ึงอยูในที่ประชุมและมีอายุสูงสุดถัดลงมา  และมิใชผูไดรับการเสนอชื่อ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
เปนการชั่วคราวแทนเฉพาะการเลือกกรรมการตามวรรคนี้  และถาในรอบนี้มีผูไดรับการเสนอชื่อ 
ดวยคะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหประธานชั่วคราวออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ถามีผูไดรับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว  ไมวาจะมีการแสดงความประสงคไมเสนอชื่อดวยหรือไม  
ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

ขอ ๖ ในการเลือกอุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง  ใหดําเนินการ
ตามขอ  ๕  โดยอนุโลม 
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๒ 
การเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง 

 

 

ขอ ๗ เมื่อ ตํ าแหน งกรรมการซึ่ งได รับ เลือก ต้ังตามมาตรา   ๒๔   (๑ )   หรือ   (๒ )   
แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  วางลงกอนครบวาระ  และตองมีการเลือกกรรมการแทน   
ใหคณะกรรมการประชุมเพื่อเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ตามมาตรา  ๒๗   
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเปนกรรมการแทน  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปน   
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับตําแหนงกรรมการ
ที่วางลง 

การเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามขอ  ๕  โดยอนุโลม 
ขอ ๘ ในการประชุมใหญเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง  สมาชิกสามัญ

ซ่ึงเขาประชุมแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสามัญซ่ึงอยูในที่ประชุมไมเกินจํานวนกรรมการที่วางลง
ตอที่ประชุมเพื่อเลือกต้ังข้ึนเปนกรรมการแทน  และตองมีสมาชิกสามัญรับรองการเสนอชื่อไมนอยกวา
หาสิบคน 

การลงมติเลือกผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงใหเปนไปตาม
ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการประชุมใหญสภาวิศวกร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยการประชุมใหญสภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ญ)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๔๙  และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการประชุมใหญสภาวิศวกร  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๘  แหงขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการประชุมใหญ 
สภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘  ใหคณะกรรมการมีหนังสือนัดประชุมแจงวัน  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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 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในรูปเอกสาร
ส่ิงพิมพไปยังผูตรวจลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
เพ่ือให้สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุม  และเอกสารประกอบวาระการประชุมผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ญ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เม่ือวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแหง่สภาวิศวกรออกขอ้บังคบัไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เ รียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ  ๘  การนัดประชุม  การเชิญประชุม  การส่งเอกสารการประชุม  และการแจ้งมติที่ประชมุ
ให้คณะกรรมการมีหนังสือนัดประชุมแจ้งวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบวาระการประชุม  พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม  ไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมใหญไ่ม่นอ้ยกวา่สิบหา้วัน  ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิสก์ไ็ด้  
ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการด าเนินการประชุม” 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๑๕  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การประชุมใหญ่สภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

“ในการแจ้งบันทึกรายงานการประชุมตามวรรคหนึ่ง  จะใช้วิธีผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์  
ด้วยก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
นายกสภาวิศวกร 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยคุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหน่ง   

และการพ้นจากการดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภาวิศวกร 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสภาวิศวกร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (จ)  และมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ

วิศวกร  พ .ศ .  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๗  เ ม่ือวันที่   
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) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  หรือไม่ได้กระทําการใด ๆ   

อันไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
(๔) ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่

เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหม่ินประมาท   

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
(๘) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรมีมติให้พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจสภาวิศวกร 
(๙) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร 
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ในกรณีผู้ตรวจสภาวิศวกรซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือศาสตร์สาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสภาวิศวกร  ทั้งนี้  ในกรณีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้นําความในวรรคหน่ึง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

 

 

ข้อ ๕ ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่   
แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ในกรณีไม่มีผู้ตรวจสภาวิศวกรเหลืออยู่  ให้ผู้ตรวจสภาวิศวกรที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกรใหม่ 

หมวด  ๓ 
การพ้นจากตําแหน่ง 

 

 

ข้อ ๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ตรวจสภาวิศวกรพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔   
(๔) ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรมีมติให้พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจสภาวิศวกรด้วยคะแนนเสียง   

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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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ 
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ  โดยไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้   ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ในคราวประชุม  เม่ือวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  รวมถึงเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการของสภาวิศวกรผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เม่ือวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ  
ของสภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ

ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๖  ผู้สมัครเป็นสมาชิก  ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนดต่อ

ส านักงานสภาวิศวกร  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังนี้ 
(๑) ส าเนาหลักฐานการศึกษา   
(๒) รูปถ่ายปัจจุบัน  ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  หน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นด า  ขนาดกว้าง  

๒.๕  เซนติเมตร  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร  จ านวน  ๒  รูป 
(๓) ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง” 
ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนีเ้ปน็หมวด  ๔  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ และข้อ  ๑๐  ของข้อบงัคบั

สภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“หมวด  ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ  ๑๐ ค าขอ  ใบสมัคร  การอนุญาต  ทะเบียนสมาชิก  ค าสั่งทางปกครอง  หรือ 
การด าเนินการใด  ๆ ตามข้อบังคับนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า 
ใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับนี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์” 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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ข้อ ๕ ใบสมัครสมาชิกที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่าง  
การพิจารณา  ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับสมัคร 
เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
นายกสภาวิศวกร 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวศิวกร  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคับสภาวศิวกร  ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวสิามัญ
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ 
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ  โดยไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้   ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ในคราวประชุม  เม่ือวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  รวมถึงเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการของสภาวิศวกรผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เม่ือวนัที่  
๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ
ของสภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ

ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๕  ผู้สมัครเป็นสมาชิก  ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนดต่อ

ส านักงานสภาวิศวกร  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังนี้ 
(๑) ส าเนาหนังสือเดินทางส าหรับชาวต่างประเทศ 
(๒) ส าเนาหลักฐานการศึกษา   
(๓) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม  โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปเปน็ผู้ลงนามรับรอง   
(๔) รูปถ่ายปัจจุบัน  ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  หน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นด า  ขนาดกว้าง  

๒.๕  เซนติเมตร  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร  จ านวน  ๒  รูป 
(๕) ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง” 
ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เปน็หมวด  ๕  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และข้อ  ๙  ของข้อบงัคบั

สภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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“หมวด  ๕ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ ค าขอ  ใบสมัคร  การอนุญาต  ทะเบียนสมาชิก  ค าสั่งทางปกครอง  หรือ 
การด าเนินการใด  ๆ ตามข้อบังคับนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า 
ใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับนี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์” 

ข้อ ๕ ใบสมัครสมาชิกที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่าง  
การพิจารณา  ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับสมัคร 
เป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวศิวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
นายกสภาวิศวกร 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุง  และคาธรรมเนียม 

ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยคาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุง  

และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ  เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐  

เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐   และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   

จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก  

คาบํารุง  และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก  คาธรรมเนียม

จากสมาชิกและบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“คาจดทะเบียนสมาชิก”  หมายความวา  เงินที่สภาวิศวกรเรียกเก็บเปนคาแรกเขาในการสมัคร

เปนสมาชิกสภาวิศวกร 

“คาบํารุง”  หมายความวา  เงินที่สภาวิศวกรเรียกเก็บจากสมาชิกสภาวิศวกรเปนรายหาป   

เพื่อใชดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสภาวิศวกร 

“คาธรรมเนียม”  หมายความวา   เ งินที่สภาวิศวกรเ รียกเก็บจากสมาชิกสภาวิศวกร   

หรือบุคคลภายนอกที่ขอรับบริการจากสภาวิศวกร 
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 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๕ สภาวิศวกรกําหนดอัตราคาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุง  และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ตามที่กําหนดไวในบัญชีทายขอบังคับนี้ 

ขอ ๖ ในกรณีสมาชิกซ่ึงไดชําระคาจดทะเบียนสมาชิกรายป  ตามขอบังคับสภาวิศวกร   

วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก  คาธรรมเนียมจากสมาชิกและบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

ไวตอสภาวิศวกรอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับและยังไมหมดอายุ  ใหถือวาไดชําระคาจดทะเบียน  

และคาบํารุงตามขอบังคับนี้  แตเมื่อจะชําระคาบํารุงสมาชิกในคร้ังตอไป  ใหชําระคาบํารุงตามขอบังคับนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 

นายกสภาวิศวกร 
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บัญชทีายขอบงัคับสภาวิศวกร  
วาดวยการกําหนดคาจดทะเบยีนสมาชกิ คาบํารุง และคาธรรมเนียม 

ที่เรียกเกบ็จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ก. คาจดทะเบียนสมาชิก  

      คาจดทะเบียนสมาชิก ท้ังประเภทสามัญหรือวิสามัญ ครั้งละ    ๕๐๐ บาท 

 
ข. คาบํารุง 

      คาบํารุงท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกรายหาป (เศษของปใหคิดเปนป) คนละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 

 
ค. คาธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากสมาชกิ หรือบุคคลภายนอก  

 ๑.  คาหนังสือรับรองการเปนสมาชิกฉบับภาษาอังกฤษ   ฉบับละ      ๕๐๐ บาท 

 ๒.  คาคําขอใบแทนบัตรสมาชิก กรณีบัตรสมาชิกชํารุด  
สูญหาย หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียด 

 
ฉบับละ 

   
๕๐ 

 
บาท 

 ๓.  คาคําขอขอมูลสมาชิก      ช่ือละ    ๒๕ บาท 

 ๔.   คาคําขอออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค   
อายุสามป                                                                            

 
          ฉบับละ 

 
๑,๐๐๐ 

 
บาท 

 ๕.  คาการฝกอบรม ตามอัตราที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
ประกาศกําหนด สําหรับการฝกอบรมแตละครั้งแตตองไมเกิน 

 
วันละ 

   
๑,๕๐๐ 

 
บาท 

 ๖.  คาสอบวัดผลความรู ท่ีไมเกี่ยวของกับการทดสอบ  
คว า มรู ใ น ก า รป ระ กอบวิ ช า ชี พวิ ศ ว ก ร รม คว บคุ ม  
ตามอัตราที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด สําหรับการ
สอบแตละครั้ง แตตองไมเกิน 

 
 
 

ครั้งละ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
บาท 
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 ๗.  คารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

 
หลักสูตรละ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
บาท 

 ๘.  คาใชจายในการเดินทางไปตรวจรับรองหลักสูตร         
ในอัตราดังนี ้

   

๘.๑   ภายในกรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ 
ปทุมธานี และนนทบุร ี

 
ครั้งละ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
บาท 

๘.๒  ภาคกลาง (ยกเวนจังหวัดตาม ๘.๑)                 
ภาคตะวันตก และภาคตะวนัออก 

 
ครั้งละ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
บาท 

๘.๓  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั้งละ ๔๕,๐๐๐ บาท 

๘.๔  ภาคเหนือ ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๘.๕  ภาคใต ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียม 

ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้สมบูรณ์   
และรองรับการขึ้นทะเบียนและการขอใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งสภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  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. ค่าคําขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   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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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง 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  เม่ือวันที่  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 

“๔/๑ ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรเอเปค ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท   
 อายุสามปี” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชกิ  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียม 

ที่เรียกเกบ็จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในส่วนที่เกี่ยวกับ  
ค่ารับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  รวมถึงเพ่ือให้
รองรับการออกใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้  ระดับภาคีวิศวกร  การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ต่างด้าว  และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความล าดับที่   ๗  และล าดับที่   ๘  ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับ 

สภาวิศวกร  ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชกิ
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” 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นล าดับที่   ๑๓  ล าดับที่  ๑๔  ล าดับที่  ๑๕  ล าดับที่  ๑๖  
ล าดับที่  ๑๗  ล าดับที่  ๑๘  และล าดับที่  ๑๙  ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“๑๓. ค่าค าขอใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 
 ระดับภาคีวิศวกร  กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย ฉบับละ  ๑๕๐  บาท 
 ๑๔. ค่าค าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
 อายุหนึ่งปี      ฉบับละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 ๑๕. ค่าค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
 อายุหนึ่งปี      ฉบับละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 ๑๖. ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว   ฉบับละ  ๓,๕๐๐  บาท 
 ๑๗. ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ฉบับละ  ๓,๕๐๐  บาท 
 ๑๘. ค่าค าขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตร์     หลักสูตรละ  ๖๘,๐๐๐  บาท 
 ๑๙. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
 การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์    หลักสูตรละ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชกิ  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียม 

ที่เรียกเกบ็จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที ่ ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก   
ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
กับการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และโดยความเห็นชอบ 
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความล าดับที่  ๑  และล าดับที่  ๒  ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับ 

สภาวิศวกรว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก 
หรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๑. ค่าหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก   
 ใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   
 หรือหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
 วิศวกรรมควบคมุ  ฉบบัภาษาอังกฤษ  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๒. ค่าค าขอใบแทนกรณีเอกสารสูญหาย  ช ารุด 
 หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๒.๑ บัตรสมาชิก    ฉบับละ ๕๐ บาท 
 ๒.๒ ใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
  หรือหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบ 
  วิชาชีพวศิวกรรมควบคุม    ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความล าดับที่  ๖  ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย 

การก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชกิ  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนยีมที่เรยีกเกบ็จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๔๖
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“๖. ค่าสอบวัดผลความรู้  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ 
 ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
 ตามอัตราที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด   
 ส าหรบัการสอบแต่ละครัง้  แตต่้องไม่เกิน    ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท” 
ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นล าดับที่   ๒๐  และล าดับที่   ๒๑  ของ  ค.  ในบัญชี 

ท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียม  
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“๒๐. ค่าใบรับรองความรู้ความช านาญ 
  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   
  ระดับวิศวกร    ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
  ระดับวิศวกรวิชาชีพ   ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
๒๑. ค่าต่ออายุใบรับรองความรู้ความช านาญ 
  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
   ระดับวิศวกร      ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
  ระดับวิศวกรวิชาชีพ     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๗
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 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ

สามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  จึงออกขอบังคับไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยรูปแบบบัตร,  ใบอนุญาต,  อายุใบอนุญาต  

แบบคําขอรับใบอนุญาต,  คําขอตออายุ,  คําขอเลื่อนระดับเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

และตราสัญลักษณสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหเปนไปตามแบบแนบทายขอบังคับนี้ 

ใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบใบอนุญาตและใหมีตัวอักษรสีแดงวา  “ใบแทน”  ไวที่ดานหนา

บนขวาของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหมีอายุหาป  นับแตวันที่  สภาวิศวกร

ออกใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาต 
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 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกตามความของ  ขอบังคับสภาวิศวกร  
วาดวยรูปแบบบัตร,  ใบอนุญาต,  อายุใบอนุญาต,  แบบคําขอรับใบอนุญาต,  คําขอตออายุ,  คําขอเลื่อน
ระดับเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และตราสัญลักษณ  สภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงยังไมหมดอายุ  
ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมดอายุตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต  หรือตลอดชีพของผูไดรับใบอนุญาต  
แลวแตกรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ทวี  บุตรสุนทร 
นายกสภาวิศวกร 
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     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
     ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา 

                                ระดับ                                  เลขทะเบียน 
 วันอนุญาต     วันสิ้นอาย ุ
                                ประเภทสมาชิก                   เลขที ่
                                วันออกบัตร                        บัตรหมดอาย ุ
                                                                              

 

ลายมือช่ือ 
นายกสภาวิศวกร 

ลายมือช่ือ 
ผูไดรับใบอนุญาต 

แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แนบทายขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใบอนญุาต 

ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

            
     
                    

 
                   ๕.๔ ซม. 
  
   
 

 
๘.๕ ซม.  

                                                      (ดานหนา)                                     
 

 
 

 
      
 
 
      ๕.๔ ซม. 

 
 
 
 

 ๘.๕ ซม. 
                                                     (ดานหลัง)  
 
 
 
 

 

 
 

รูปถาย 
๒.๕ ซม. 
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๒

                        ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
                                ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัวประชาชน  
หรือเลขหนังสือเดินทาง                        ออกโดยประเทศ 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา 
เลขทะเบียน 
วันอนุญาต                          วันสิ้นอาย ุ
ประเภทสมาชิก                   เลขที ่
วันออกบัตร                        บัตรหมดอายุ 

ลายมือช่ือ 
นายกสภาวิศวกร 

ลายมือช่ือ 
ผูไดรับใบอนุญาต 

 
 

แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
แนบทายขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใบอนญุาต 

ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

    
 
 

                                                                                                                      ๕.๔ ซม. 
           

 
 
 
                                                      ๘.๕ ซม. 

        (ดานหนา)                    
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                   
                                                                                                                      ๕.๔ ซม. 
 
  
 
 
                                                 ๘.๕ ซม.  
                                                (ดานหลัง) 
 
 

รูปถาย 
๒.๕ ซม. 

 
 

 
                                         

ตามงาน ประเภท และขนาดของงานดงันี้.................................................................. 
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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๓

 
 
 

สภาวิศวกร 
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ออกใบอนุญาตนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

(ช่ือนิติบุคคล) 
ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เลขทะเบียน 
ตั้งแตวันที่                  ถึงวันที่ 

 
              ลายมือช่ือ 

                นายกสภาวิศวกร 

๒๑ ซม. 

 
 

แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบคุคล 
แนบทายขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใบอนญุาต 

ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

 
 

 

 

 
                 
                                                                                       
 
 
  
 
 
 
                   ๒๙ ซม.   
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๔

คําอธิบายตราสัญลักษณในแบบใบอนุญาตของสภาวิศวกร 
แนบทายขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยแบบและอายุใบอนญุาต 

ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
คําบรรยาย 
ตราสัญลักษณของสภาวิศวกร ประกอบดวย ภาพพระวิษณุกรรม ประทับบนพระแทน

เหนือกลุมเมฆ อยูภายในวงกลมของฟนเฟอง เปนประธานของตรา มีอักษรขอความบอกชื่อ       
สภาวิศวกร อยูดานบน และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ อยูดานลาง คั่นระหวางกลางอักษร
ขอความดวยลายประจํายาม รอบนอกเปนซี่ฟนเฟองสิบเกาซ่ี 

พระวิษณุกรรม : วิศวกรรม : พระวิศุกรรม  บรมครูแหงเทพประสิทธิประสาทวิชาชางและ
วิศวกรรมศาสตร พระวิษณุกรรมมีรูปกายสัดสวนเหมือนบุรุษชนธรรมดา พระวรกายสีเขียวมรกต 
สวมมงกุฎเทิดยอดระฆัง มือขวาถือผ่ึง (ใชสําหรับขัดรากฐานสถาบันของชาง) มือซายถือลูกดิ่ง    
(ใชสําหรับวัดความเที่ยงตรง) ทรงอาภรณสีทอง 

ฟนเฟอง ส่ือความหมายแทนวิชาชีพดานวิศวกรรม เชน วิชาชีพ  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม          
เหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
วิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมอื่นๆ 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยแบบและอายุใบอนญุาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกวา่  “ข้อบังคบัสภาวศิวกร  ว่าด้วยแบบและอายุใบอนญุาตประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และแบบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  แนบท้ายข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยแบบ
และอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้แบบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
แนบท้ายข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๔ ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ซึ่งได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร 

แนบท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปขยายด้านหน้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(รูปขยายด้านหน้า) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปขยายด้านหลัง) 
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 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ   
สภาวิศวกร  และความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษต้องผ่านการทดสอบความรู้ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษซ่ึงผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ  ๘  แล้ว  

ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซ่ึงผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อม 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแล้ว” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทใบอนุญาตพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  หากประสงค์จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ในงานอ่ืน ๆ  อีก  ให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และต้องผ่านการทดสอบและอบรมตามข้อ  ๘  และขอ้  ๙” 
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 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
   

 

ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการทดสอบความรู้การปฏิบัติงาน 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ .ศ .   ๒๕๔๔  ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการออกระเบียบตามข้อ  ๘   
ของข้อบังคับ  สภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เรืองศักดิ์  วัชรพงศ์ 
นายกสภาวิศวกร 

172



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง 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  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  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 ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  สามารถย่ืนเร่ืองขอรับใบอนุญาต   

ได้คร้ังละหนึ่งงานตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ชํานาญการพิเศษด้านวิชาชีพ

วิศวกรรมในสาขาที่เก่ียวข้องพิจารณาผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้งทดสอบความรู้ในประสบการณ์  
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  เม่ือผ่านการทดสอบให้ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
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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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๕ คําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ   
ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวศิวกรพิเศษ  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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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม   

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร   ว่าด้วยการออกใบอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เพ่ือให้เป็นไป 
ตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ  โดยไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสาร 
ที่ทางราชการออกให้  ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม  เ ม่ือวันที่   ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  รวมถึง 
เ พ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของสภาวิศวกรผ่านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เม่ือวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแหง่สภาวิศวกรออกขอ้บังคบัไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๔  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษต้องกรอกขอ้ความตามแบบค าขอใบอนญุาต  

ยื่นต่อส านักงานสภาวิศวกร  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
(๑) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา  (ถ้ามี) 
(๒) รูปถ่ายปัจจุบัน  ไม่เกิน  ๑๒  เดือน  หน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นด า  ขนาดกว้าง  

๒.๕  เซนติเมตร  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร  จ านวน  ๒  รูป 
(๓) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ข อรับ

ใบอนุญาต  ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  โดยให้วิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป  
ในสาขาและแขนงเดียวกนักับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง” 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนีเ้ป็นข้อ  ๑๑  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“ข้อ  ๑๑  ค าขอ  ใบสมัคร  การอนุญาต  ทะเบียนสมาชิก  ค าสั่งทางปกครอง  หรือ 
การด าเนินการใด  ๆ ตามข้อบังคับนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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ใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับนี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์” 

ข้อ  ๕  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ   
ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ขอ้บังคับนีใ้ช้บงัคับ  ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวศิวกร  
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
นายกสภาวิศวกร 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการออกใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุระดับภาคีวศิวกร 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๑)  (๔)  (๖)  (ง)  (ฉ)  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร   
ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพี
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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  การทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  

ระดับภาคีวิศวกร 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร   
“ปริญญา”  หมายความว่า  ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม   
หมวด  ๑ 

การทดสอบความรู ้
 
 

ข้อ ๕ การทดสอบความรู้ประกอบด้วยการสอบสองขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) ขั้นตอนที่หนึง่  เป็นการสอบขอ้เขียนเพ่ือประเมินความรู้ในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 

้หนา   ๔๔
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(๒) ขั้นตอนที่สอง  เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
การทดสอบความรู้ในแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่า  

ผ่านการทดสอบความรู้ในหมวดวิชานั้น   
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสอบ  รวมถึงรายละเอียดของรายวิชาพ้ืนฐานทางด้าน

วิศวกรรมและรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
หมวด  ๒ 

การสมคัรทดสอบความรูแ้ละคุณสมบัตขิองผู้มีสทิธิสมคัร 
 
 

ข้อ ๖ ผู้มีความประสงค์จะขอเข้ารับการทดสอบความรู้  ต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยื่นใบสมัครต่อส านักงานสภาวิศวกร  หรือสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรก าหนดให้เป็น

ศูนย์จัดการทดสอบความรู้ 
(๒) ช าระค่าทดสอบความรู้ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) ประเภทที่หนึ่ง  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า   

ในสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา 
(๒) ประเภทที่สอง  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า  

และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา   
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการสอบแต่ละขั้นตอน

ดังนี้ 
(๑) ผู้มีคุณสมบัติประเภทท่ีหนึ่ง  แบ่งเป็น 
 (ก) การทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่ง  ต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่าน

การศึกษาในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
 (ข) การทดสอบความรู้ขั้นตอนที่สอง  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่ง  

และมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
(๒) ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สองมีสิทธิเลือกสมัครทดสอบความรู้ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด   

หรือทั้งสองขั้นตอนได้ในการสมัครครั้งเดียวกัน 

้หนา   ๔๕
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หมวด  ๓ 
ใบรับรองผลการทดสอบความรู ้

 
 

ข้อ ๙ เมื่อผู้สมัครทดสอบความรู้สอบผ่านขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกร
ออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

กรณีผู้สมัครทดสอบความรู้ท าใบรับรองผลการทดสอบความรู้ช ารุดหรือสูญหายอาจขอใบแทน

ใบรับรองได้โดยย่ืนค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกรพร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้  ค าขอใบแทนและใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้  

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๐ ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้สองปีนับแต่วันส าเร็จ
การศึกษา   

ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สองสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ขั้นตอนละสองปีนับแต่วันที่ส านักงาน

สภาวิศวกรออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 
หมวด  ๔ 

การขอรับใบอนญุาต 
 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบ  
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการ

ประกอบวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๓ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสมาชิกสามัญ 

(๒) ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕   
และไม่เกินก าหนดเวลาตามข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับนี้ 

(๓) ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ 

(๔) ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอัตราคา่ธรรมเนยีม

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

้หนา   ๔๖
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หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๔ ค าขอรับใบอนุญาตซึง่ไดย้ื่นไว้กอ่นวนัที่ขอ้บังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตอ่ไปจนกวา่
จะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้   
ให้น าระเบียบ  หรือประกาศ  ซึ่งออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กมล  ตรรกบุตร   
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๗
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 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
วาดวยคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู 

เพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  (ฉ)  (ฎ)  และมาตรา  ๑๒  (๓)  แหงพระราชบญัญติัวิศวกร  

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

ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ระดับภาคีวิศวกร  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยคุณสมบัติของผูมีสิทธิ

เขารับการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๓ ผูที่จบการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาที่ไดรับการรับรองหลักสูตรในเกณฑเดิม   

ตามขอบังคับที่ออกโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และผูที่จบการศึกษาจากหลักสูตร

การศึกษาที่ไดรับการรับรองในเกณฑใหมของสภาวิศวกร  ตามขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการรับรองปริญญา  

ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีสิทธิเขารับ

การทดสอบความรูทางวิศวกรรม  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

ขอ ๔ ผูที่จบการศึกษาจากหลักสูตรตางประเทศที่ ยังมิไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร   

ใหผูที่ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร  นําเสนอเอกสารและหลักฐานของ
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 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หลักสูตรตอสภาวิศวกรเพื่อขอการรับรองเปนการเฉพาะราย  ในการพิจารณารับรองหลักสูตรใหใช

ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขา

วิศวกรรมศาสตร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  โดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ฉดับ  ปทมสูต 

นายกสภาวิศวกร 
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการทดสอบความรู้เพ่ือขอรบัใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุ  ระดับภาควีิศวกร   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  
และข้อ  ๑๑  ของข้อบังคับสภาวศิวกร  ว่าด้วยการออกใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคมุ
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 

การทดสอบความรู้เพ่ือขอรบัใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การทดสอบความรู้”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร 
“ผู้เข้าสอบ”  หมายความว่า  ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ในหมวดวิชา

พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมหรือหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  หรือทั้งสองหมวดวิชา  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๕ แบบใบสมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้   แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 

แบบค าขอใบแทน  และใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้   ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๖ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการทดสอบความรู้  ดังนี้ 
(๑) ผู้ เข้าสอบต้องช าระค่าสมัครสอบตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ   
(๒) สภาวิศวกรไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบขอเลื่อนก าหนดการสอบ  เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถ

เดินทางมาสอบได้  เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย  หรือเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์  และไม่คืนค่าสมัครสอบ
ทุกกรณี 
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(๓) คะแนนแต่ละข้อเท่ากับ  ๑  คะแนน  ข้อที่ไม่ตอบหรือตอบผิดได้คะแนนเท่ากับศูนย์ 
(๔) ห้ามผู้เข้าสอบน าต าราหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  เข้าห้องสอบ  โดยสภาวิศวกรจะเตรียม

ตารางมาตรฐานไว้ในห้องสอบ  และให้ใช้เครื่องค านวณธรรมดาที่มีฟังก์ชั่นเสริมทางเรขาคณิตเท่านั้น  
และไม่อนุญาตให้น าเครื่องค านวณที่สามารถบรรจุโปรแกรมตัวอักษรเข้าห้องสอบ 

(๕) ห้ามผู้เข้าสอบพกพาอุปกรณ์ที่สามารถใช้สื่อสารได้ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
(๖) ผู้ เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือลงทะเบียนเข้าสอบ 

และรับรหัสผ่าน 
(๗) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพห้ามสวมใส่เสื้อไม่มีปก  กางเกงขาสั้น  และรองเท้าแตะ   

เป็นต้น  หากฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
(๘) ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า  ๑๐  นาท ี และห้ามออกจากห้องสอบก่อนครบก าหนด  

๖๐  นาที  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 
(๙) หากผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบให้ปรับตกทุกวิชาของหมวดวิชาที่เข้าสอบ  และห้ามสมัครสอบอีก

ภายในระยะเวลา  ๑  ป ี นับแต่วันที่ผู้นั้นทุจริตในการสอบ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิจารณาตามความเหมาะสม   
โดยค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ  ไป  และเมื่อด าเนินการแล้ว  ให้บันทึก

รายงานคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อทราบด้วย 
(๑๐) สภาวิศวกรจะประกาศผลการสอบ  โดยวิธปีิดประกาศ  ณ  ส านักงานสภาวศิวกรหรือผา่นระบบ

สารสนเทศของสภาวิศวกร 
(๑๑) กรณีสมัครสอบในหมวดวิชาใดล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งครั้ง  หากผู้เข้าสอบสอบผ่านหมวดวิชานั้น

ในการสมัครสอบครั้งใดแล้ว  ผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบในครั้งที่เหลือได้  และสภาวิศวกรไม่คืนเงิน 
คา่สมัครสอบให้ในกรณีนี้ 

(๑๒) กรณีผู้เข้าสอบให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือเป็นเท็จ  ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
สภาวิศวกรไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

ข้อ ๗ หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  ประกอบด้วย  ดังนี้ 
(๑) Engineering  Drawing 
(๒) Engineering  Mechanics  :  Statics 
(๓) Engineering  Materials 
(๔) Computer  Programming 

้หนา   ๒๒
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ข้อ ๘ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ประกอบด้วย  ดังนี้   
(๑) สาขาวิศวกรรมโยธา 
 (ก) วิชาบังคับ  จ านวน  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  โดยให้เลือกสอบจ านวน  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  จ านวน  ๓  กลุ่มวิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้  จ านวน  ๑  กลุ่มวิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนกลุ่มวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๒) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 (ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้ 

งานเหมืองแร ่ 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  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   

งานเหมืองแร ่ งานโลหะการ 
๑)  Mine  Economics ๑)  Materials  Characterization 
๒)  Geotechniques   ๒)  Metal  Forming 
๓)  Mineral  Processing  II ๓)  Corrosion  of  Metals   
๔)  Mine  Planning  and  Design ๔)  Failure  Analysis 

้หนา   ๒๓
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(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  ข้อสอบข้อเขียนให้มีวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๓) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   

๑) Mechanics  of  Machinery 
๒) Machine  Design 
๓) Heat  Transfer 

(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   
๑) Automatic  Control 
๒) Internal  Combustion  Engines 
๓) Refrigeration  and  Air  Conditioning 
๔) Power  Plant  Engineering 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๔) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   

งานไฟฟ้าก าลัง 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  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 
๑)  Electrical  Instruments  
and  Measurements 

๑)  Electrical  Instruments  and  
Measurements 

๒)  Power  Electronics ๒)  Optical  Communication 
๓)  High  Voltage  Engineering ๓)  Microwave  Engineering 
๔)  Power  System  Protection ๔)  Antenna  Engineer 

้หนา   ๒๔
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(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้   สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน   
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๕) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   

๑) Safety  Engineering 
๒) Production  Planning  and  Control 
๓) Quality  Control 

(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   
๑) Industrial  Plant  Design 
๒) Industrial  Work  Study 
๓) Engineering  Economy   
๔) Maintenance  Engineering 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๖) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   

 ๑) Water  Supply  Engineering 
 ๒) Wastewater  Engineering   
 ๓) Solid  Waste  Engineering   

(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   
 ๑) Air  Pollution  Control  and  Design 
๒) Hazardous  Waste  Treatment 
๓) Building  Sanitation 
๔) Noise  and  Vibration  Control 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๗) สาขาวิศวกรรมเคมี 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   
 ๑) Fluid  Flow 
 ๒) Heat  Transfer  and  Mass  Transfer 
 ๓) Chemical  Engineering  Kinetics  and  Reactor  Design 

้หนา   ๒๕
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(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  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  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ

ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

ข้อ ๙ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนศูนย์จัดการทดสอบความรู้   และอัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบความรู ้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๐ ค าขอ   การอนุญาต   ค าสั่ งทางปกครอง   การช าระ เ งิ น   แบบเอกสาร   
หรือการด าเนินการใด ๆ  ตามระเบียบนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคบัได้ 
และมีผลโดยชอบดว้ยระเบียบนี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิส ์

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกบัความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบ
ความรู้ เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ  ๑๒  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และข้อ  ๙  ของข้อบังคับสภาวิศวกร   
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๕) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การอบรมและทดสอบความรู้”  หมายความว่า  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 

ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ด้านความปลอดภัย  จรรยาบรรณ  กฎหมาย  
สิ่งแวดล้อม  และความรู้อื่นที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” 
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“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“ผู้ควบคุมการทดสอบ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการ  เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรหรือบุคคลอื่น 
ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ให้มีคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประกอบด้วย  กรรมการสภาวิศวกรคนหนึ่งที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
มอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการตามจ านวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด
และแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาวิศวกรที่เลขาธิการสภาวิศวกรมอบหมายคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
และอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ 

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๖  อนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติให้ออก 
ข้อ ๘ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามข้อ  ๗  

ให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน  และหากเห็นสมควร
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะแต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ข้อ ๙ การประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
อนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ให้อนุกรรมการท่ีมาประชมุ
เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  หลักสูตร  และแนวทางการอบรมและทดสอบความรู้  ตลอดจนหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบความรู้ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร  เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(๒) จัดให้มีและควบคุมการอบรมและทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามนโยบาย   หลักสูตร   

และแนวทางการอบรมและทดสอบความรู้   ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการอบรม 
และทดสอบความรู้ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชอบ 
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(๓) เสนอชื่อผู้ให้การอบรม  ผู้ออกข้อสอบ  และผู้ตรวจข้อสอบต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(๔) รายงานผลการด าเนินงานและความสัมฤทธิ์ผลของการอบรมและทดสอบความรู้ 
ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณา 

(๕) ด าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานสภาวิศวกรเผยแพร่มติของคณะกรรมการสภาวิศวกรเกี่ยวกับรายงานผล

การด าเนินงานและความสัมฤทธิ์ผลของการอบรมและทดสอบความรู้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของสภาวิศวกรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันติดต่อกัน 

ข้อ ๑๒ การอบรมและทดสอบความรู้ต้องครอบคลุมองค์ความรู้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความปลอดภัย 
(๒) จรรยาบรรณ 
(๓) กฎหมาย 
(๔) สิ่งแวดล้อม 
(๕) องค์ความรู้อื่นที่จ าเป็นต่อการเสริมสร้าง  หรือพัฒนาความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม   ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนดตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ 

ข้อ ๑๓ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  
หรือระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ซึ่งประสงค์จะเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้   ให้ยื่นค าขอเข้ารับ 
การอบรมและทดสอบความรู้และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร 

แบบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าห้องอบรมภายใน  ๔๕  นาที  นับจากเวลาที่เริ่มต้นเปิดพิธี
การอบรมและต้องเข้ารับการอบรมทุกรายวิชาที่มีการทดสอบความรู้  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ 

ข้อ ๑๕ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้  ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบในแต่ละวิชา
ที่จัดให้มีการอบรมและทดสอบความรู้  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ในวิชาใด  ให้มีสิทธิทดสอบแก้ตัวในวิชานั้น
หนึ่งครั้ง  ทั้งนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบครั้งแรก 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งทดสอบแก้ตัวภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง   
และได้คะแนนในการทดสอบแก้ตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบของทุกวิชาที่ทดสอบแก้ตัว   ถือว่าผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งได้คะแนนในการทดสอบแก้ตัวไม่ถึงร้อยละหกสิบ  
ในวิชาใดวิชาหนึ่งที่ทดสอบแก้ตัว  หรือไม่ทดสอบแก้ตัวภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
ในการทดสอบครั้งนั้น  แต่มีสิทธิยื่นค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ในครั้งต่อ ๆ  ไป 
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ข้อ ๑๖ ผู้มีเหตุอันจ าเป็นไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามข้อ  ๑๔  หรือการทดสอบความรู้
ตามข้อ  ๑๕  ในวันที่ก าหนด  อาจยื่นค าร้องและเอกสารหลักฐานเพ่ือขอเลื่อนเข้ารับการอบรม 
หรือการทดสอบความรู้  ตามแต่กรณี  โดยให้ยื่นต่อส านักงานสภาวิศวกรและต้องยื่นค าร้องล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนถึงก าหนดวันดังกล่าว  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย 

ให้คณะอนุกรรมการหรือเลขาธิการสภาวิศวกรเป็นผู้พิจารณาค าร้องตามวรรคหนึ่งและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๗ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึง่มรีูปถา่ยมาเพ่ือแสดงตน  และต้องแตง่กายสุภาพเรียบรอ้ย  
ดังนี้ 

(๑) สุภาพบุรุษสวมเสื้อที่มีคอปก  กางเกงขายาว  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(๒) สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกงขายาว  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(๓) ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น  กางเกงยีนส์ขาด  เสื้อไม่มีแขน  รองเท้าแตะทุกชนิด 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๑๘ ในการทดสอบความรู้   ผู้ เข้ารับการทดสอบความรู้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการทดสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการทดสอบ  

และห้ามเข้าห้องสอบเมื่อเริ่มการทดสอบไปแล้วสามสิบนาที   เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม 
การทดสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 

(๒) ห้ามออกจากห้องสอบ  เว้นแต่ได้เริ่มการทดสอบไปแล้วหนึ่งชั่วโมง 
(๓) ห้ามลุกจากที่นั่งสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการทดสอบ 
(๔) ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในห้องสอบ 
(๕) ให้เขียนค าตอบโดยวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อสอบ 
(๖) เขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขประจ าตัวสอบลงในกระดาษค าตอบเฉพาะในบริเวณ 

ที่ก าหนดเท่านั้น 
(๗) ไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้ เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ อื่น 

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ 
(๘) ห้ามดูหรือลอกค าตอบของผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นดูหรือลอกค าตอบของตน 
(๙) ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

(๑๐) การส่งกระดาษค าตอบ  ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้ผู้ควบคุมการทดสอบเป็นผู้มาเก็บกระดาษค าตอบ 
(๑๑) ห้ามน าชุดข้อสอบหรือกระดาษค าตอบไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกนอกห้องสอบ 
(๑๒) ปฏิบัติตามค าสั่งและข้อความที่ระบุไว้ในข้อสอบหรือตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมการทดสอบ 
(๑๓) ไม่น าแนวข้อสอบ  โจทย์  หรือค าตอบ  หรือคัดลอกโจทย์หรือค าตอบของข้อสอบชุดใดก็ตาม

เข้ามาในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๗  หรือข้อ  ๑๘  
ให้ผู้ควบคุมการทดสอบมีอ านาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
(๓) ให้ออกจากห้องสอบ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง   ให้ผู้ควบคุมการทดสอบพิจารณาตามความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์เป็นกรณี  ๆ  ไป   
ในกรณีตาม  (๒)  และ  (๓)  เมื่อด าเนินการแล้วให้บันทึกรายงานต่อคณะอนุกรรมการ 

เพื่อทราบด้วย 
ข้อ ๒๐ ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๘  (๗)  (๘)  

(๙)  (๑๑)  หรือ  (๑๓)  ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หักคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือทุกวิชา 
(๒) ปรับตกวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือทุกวิชา 
(๓) ระงับสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  แต่ต้องไม่เกิน

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบได้กระท าการทุจริตในการทดสอบและคณะอนุกรรมการพิจารณา

เห็นว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบอย่างร้ายแรง  หรือผู้เข้ารับการทดสอบได้กระท าการทุจริตซ้ า 
ในการทดสอบให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจตัดสิทธิในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ในครั้งนั้น 
และห้ามเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้อีกต่อไป 

ข้อ ๒๑ กระดาษค าตอบใดที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นกระดาษค าตอบของผู้ใด
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะไม่รับไว้พิจารณา 

ข้อ ๒๒ ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ที่สอบไม่ผ่านวิชาใด  จะขอดูกระดาษค าตอบได้เฉพาะของตน  
โดยยื่นค าขอต่อหัวหน้าส านักงานสภาวิศวกร  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศผลการสอบ 

ข้อ ๒๓ ให้ส านักงานสภาวิศวกรด าเนินการเกี่ยวกับค าขอดูกระดาษค าตอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับค าขอและลงทะเบียนค าขอ 
(๒) แจ้งวัน  เวลา  และสถานที่ดูกระดาษค าตอบให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
(๓) ส าเนากระดาษค าตอบที่ผู้ยื่นค าขอประสงค์จะดู  และให้ผู้ยื่นค าขอดูจากส าเนาแทนต้นฉบับ  

ทั้งนี้  ห้ามมิให้มีการคัดลอกข้อความในส าเนากระดาษค าตอบ 
(๔) ให้ผู้ยื่นค าขอใช้เวลาดูส าเนากระดาษค าตอบไม่เกินสามสิบนาที 
ข้อ ๒๔ เมื่อดูกระดาษค าตอบเสร็จแล้ว  หากผู้ยื่นค าขอประสงค์จะให้ทบทวนการตรวจข้อสอบ 

ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการสภาวิศวกร  โดยระบุเป็นรายข้อพร้อมด้วยเหตผุลให้ชัดเจนภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ดูกระดาษค าตอบ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อ ๒๕ ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นคณะอนุกรรมการ
ตามระเบียบนี้  และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใหม่ 

ข้อ ๒๖ ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
และยังไม่ผ่านเกณฑ์การอบรมและทดสอบความรู้  เป็นผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ ค าขอ   การอนุญาต   ค าสั่ งทางปกครอง   การช าระ เ งิ น   แบบเอกสาร   
หรือการด าเนินการใด ๆ  ตามระเบียบนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคบัได้ 
และมีผลโดยชอบดว้ยระเบียบนี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามฎหมายวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทริกนกิส์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๑๖
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Àπâ“ 46

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ù ß ˘ ‡¡…“¬π ÚıÙ˜

¢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§§≈ ÷́Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Û˘

·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬·≈–‚¥¬¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™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—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „Àâ¬°‡≈‘°¢âÕ∫—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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Àπâ“ 47

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ù ß ˘ ‡¡…“¬π ÚıÙ˜

¢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√–¥—∫¿“§’«‘»«°√‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ªï·≈–‰¥â√—∫°“√‡ √‘¡ √â“ß

ª√– ∫°“√≥å„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡ ‚¥¬„Àâ«‘»«°√√–¥—∫ “¡—≠«‘»«°√¢÷Èπ‰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¡∑—Èß∑¥ 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 ºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡„π√–¥—∫«ÿ≤‘

«‘»«°√µâÕß°√Õ°¢âÕ§«“¡µ“¡·∫∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√°”Àπ¥ ¬◊ËπµàÕÀ—«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®“°
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„π “¢“«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡À√◊Õ·¢πß∑’Ë‰¡à¡’À√◊Õ‰¡à “¡“√∂À“ºâŸ√—∫√Õßº≈ß“π·≈–

ª√‘¡“≥ß“π∑’Ë‡À¡“– ¡‰¥â„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘»«°√°”Àπ¥«‘∏’°“√√—∫√Õßº≈ß“π

·≈–ª√‘¡“≥ß“π¥â«¬«‘∏’Õ◊Ëπ

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙ˜
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π“¬° ¿“«‘»«°√
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 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
วาดวยการทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๓ (๓)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับขอ  ๔  (๓)  และขอ  ๕ (๓)  ของขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการออกใบอนุญาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
คณะกรรมการสภาวิศวกร  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการทดสอบความรู
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

สวนที่  ๑ 
การทดสอบความรูระดับสามัญวิศวกร 

 

 

ขอ ๓ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรที่ได
ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อขอเลื่อน
ระดับแลว  ตองเขารับการทดสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

การทดสอบความรูตามวรรคหนึ่ง  ใหกระทําโดยวิธีสอบขอเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ 
ขอ ๔ ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๔ (๒)  ของขอบังคับสภาวิศวกร   

วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนผูดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

ขอ ๕ ในการสอบขอเขียน  ผูขอรับใบอนุญาตตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละหกสิบ 
ในทุกรายวิชาที่ทดสอบจึงจะถือวาสอบผาน 
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 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบไมผานในรายวิชาใด  มีสิทธิสอบแกตัวในรายวิชานั้นภายในสามป
นับแตวันที่ประกาศผลการทดสอบครั้งที่หนึ่ง 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบแกตัวภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ตองไดคะแนนในการสอบแกตัว
ไมตํ่ากวารอยละหกสิบของทุกรายวิชาที่สอบแกตัว  ถือวาสอบผาน 

ผูขอรับใบอนุญาตที่ไดคะแนนในการสอบแกตัวตํ่ากวารอยละหกสิบในรายวิชา  ที่สอบแกตัว  
หรือไมสอบแกตัวภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ถือวาสอบไมผาน  แตยังคงมีสิทธิสมัครเขารับ 
การสอบขอเขียนใหม 

ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบขอเขียนผานตองเขาสอบสัมภาษณ 
ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไมสามารถเขาสอบสัมภาษณได  ตองย่ืนคํารองขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ

ตอคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๔ (๒)  ของขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการออก
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
โดยใหย่ืนผานสํานักงานสภาวิศวกรและตองย่ืนลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนถึงกําหนดวันสอบ
สัมภาษณ  เวนแตมีเหตุสุดวิสัย  แตจะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได 

ขอ ๗ ในการสอบสัมภาษณ  ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๔ (๒)   
ของขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  วินิจฉัยเพียงวาผูขอรับใบอนุญาตสอบผานหรือสอบไมผาน
เทานั้น 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบสัมภาษณไมผาน มีสิทธิสอบสัมภาษณแกตัวไดอีกหนึ่งคร้ัง 
ขอ ๘ ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๔ (๒)  ของขอบังคับสภาวิศวกร   

วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  รายงานผลการทดสอบตอคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อดําเนินการตอไป 

 
สวนที่  ๒ 

การทดสอบความรูระดับวุฒิวิศวกร 
 

 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร  ที่ไดตรวจ
รับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เพื่อขอเลื่อนระดับแลว  
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 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ตองเขารับการทดสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรกําหนด 

การทดสอบความรูตามวรรคหนึ่ง  ใหกระทําโดยวิธีสอบสัมภาษณ 
ขอ ๑๐ ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๕ (๒)  ของขอบังคับสภาวิศวกร   

วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนผูดําเนินการสอบสัมภาษณ 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไมสามารถเขาสอบสัมภาษณได  ตองย่ืนคํารองขอเลื่อนการสอบ
สัมภาษณตอคณะคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๕ (๒)  ของขอบังคับสภาวิศวกร   
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยใหย่ืนผานสํานักงานสภาวิศวกรและตองย่ืนลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนถึงกําหนด
วันสอบสัมภาษณ  เวนแตมีเหตุสุดวิสัย  แตจะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได 

ขอ ๑๑ ในการสอบสัมภาษณ  ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๕ (๒)   
ของขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒวิิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  วินิจฉัยเพียงวาผูขอรับใบอนุญาตสอบผานหรือสอบไมผาน
เทานั้น 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบสัมภาษณไมผาน  มีสิทธิสอบสัมภาษณแกตัวไดอีกหนึ่งคร้ัง 
ขอ ๑๒ ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๕ (๒)  ของขอบังคับสภาวิศวกร   

วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  รายงานผลการทดสอบตอคณะกรรมการสภาวิศวกร  เพื่อดําเนินการตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
วาดวยการทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 

(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการทดสอบความรู
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับ
ขอ  ๔  (๓)  และขอ  ๕  (๓)  ของขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการสภาวิศวกร
จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการทดสอบความรู  
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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  ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  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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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ผูขอรับใบอนุญาตที่สอบไมผาน  ใหมีสิทธิสอบแกตัวโดยการเขาฝกอบรมเฉพาะดาน   
การจัดทํารายงานทางวิชาการ  หรือการสอบขอเขียนวัดผลความรู วิชาหนึ่งวิชาใดหรือหลายวิชา   
ตามที่คณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๔  (๒)  ของขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการออกใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เห็นสมควร  
โดยพิจารณาจากความรู  ความสามารถ  และประสบการณของผูขอรับใบอนุญาต   

ผูขอรับใบอนุญาตที่ไมผานการสอบแกตัว  หรือไมเขาสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ถือวาสอบไมผาน 

หลักเกณฑและวิธีการสอบสัมภาษณตามวรรคหนึ่ง  และการสอบแกตัวตามวรรคสอง   
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการทดสอบ
ความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๖  ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไมสามารถเขาสอบสัมภาษณได  ตองย่ืนคํารองขอเลื่อน 
การสอบสัมภาษณตอคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแตงต้ังตามขอ  ๔  (๒)  ของขอบังคับสภาวิศวกร  
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับ 
วุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยใหย่ืนผานสํานักงานสภาวิศวกรและตองย่ืนลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
กอนถึงกําหนดวันสอบสัมภาษณ  เวนแตมีเหตุสุดวิสัย  แตจะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ   ๗   ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   วาดวย 
การทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๘ ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร  ซ่ึงยังไมผาน
การทดสอบความรูตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการทดสอบความรูความชํานาญ
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีสิทธิเลือกวาจะทดสอบความรูตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการทดสอบความรูความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับ 
วุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ทวี  บุตรสุนทร 
นายกสภาวิศวกร 
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   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบความรู้
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ .ศ.   ๒๕๔๒   
ประกอบกับข้อ  ๔  (๓)  และข้อ  ๕  (๓)  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๒-๘/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบความรู้  
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วย

การทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรที่ได้ตรวจรับรอง
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เพื่อขอเลื่อนระดับแล้ว   
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ  
ที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ  ๔  (๒)  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ  ๙  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วย
การทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร  ที่ได้ตรวจรับรอง
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เพื่อขอเลื่อนระดับแล้ว   
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ  
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   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

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 
ว่าดว้ยการออกใบอนญุาตให้แก่ผูข้อประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 

สาขาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่    
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์ในการรองรับ 
การให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  แก่หน่วยงานภาครัฐ  ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม  และประชาชน  โดยมีจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตฯ  ที่เหมาะสมต่อการรองรับ 
การให้บริการวิชาชีพดังกล่าว  รวมถึงเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประเทศไทย
ในการแข่งขันการบริการวิชาชีพวิศวกรรม  ตามข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศ   
ซึ่งประเทศไทยได้ท าข้อตกลงไว้กับนานาประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่    
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
“ปริญญา”  หมายความว่า  ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

หมวดที่  ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้ส า เร็จการศึกษา   ในหลักสูตรระดับปริญญา   
หรือเทียบเท่าปริญญา  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  ซึ่งสภาวิศวกร  
ได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมโยธา  และได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธา  อยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

หมวดที่  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่ค าขอรบัใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๘ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
(๑) ระดับภาคีวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป   
 (ข) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
(๒) ระดับสามัญวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 
 (ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม  หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใช้บังคับ  ไม่น้อยกว่าสามปี 

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(๓) ระดับวุฒิวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกร 
 (ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม  อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใช้บังคับ  ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
การทดสอบความรู้ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

สภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ  ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณาผลงาน 
และปริมาณงาน  พร้อมทั้งทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

้หนา   ๓๔
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ข้อ  ๑๐ การได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   
ไม่เป็นการตัดสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตในสาขาอื่นของผู้ได้รับใบอนุญาต
ที่ได้รับอยู่เดิม  รวมถึงการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในสาขาวิศวกรรมควบคุมอื่น 

ข้อ  ๑๑ การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   ผู้มีความประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาตต้องยื่นค าขอภายในก าหนดสองปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ   หากไม่ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวจะต้องเริ่มขอรับใบอนุญาตในระดับภาคีวิศวกร 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๓๕
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการออกใบอนญุาตให้แก่ผูข้อประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 

สาขาวศิวกรรมเคมี   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่   
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  เพ่ือประโยชน์ในการรองรับการให้บริการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  แก่หน่วยงานภาครัฐ  ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  
และประชาชน  โดยมีจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตฯ  ที่เหมาะสมต่อการรองรับการให้บริการวิชาชีพดังกลา่ว  
รวมถึงเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันการบริการ
วิชาชีพวิศวกรรม  ตามข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศ  ซึ่งประเทศไทย   
ได้ท าข้อตกลงไว้กับนานาประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๑๑  
มิถุนายน  ๒๕๖๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่   
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมเคมี 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
“ปริญญา”  หมายความว่า  ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

หมวดที่  ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ 

้หนา   ๓๖
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ข้อ ๖ ผู้ ขอรับ ใบอนุญาตต้อง เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา   
หรือเทียบเท่าปริญญา  ในสาขาวิศวกรรมเคมี  สาขาเคมีวิศวกรรม  สาขาเคมีเทคนิค  หรือที่มี  
ชื่อเรียกอย่างอื่นเทียบเท่าวิศวกรรมเคม ี ซึ่งสภาวิศวกรไดร้ับรองปรญิญาไวใ้นสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   
และได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

หมวดที่  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่ค าขอรบัใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๘ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
(๑) ระดับภาคีวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป   
 (ข) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
(๒) ระดับสามัญวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 
 (ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  

อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ใช้บังคับ  ไม่น้อยกว่าสามปี 

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(๓) ระดับวุฒิวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ระดับวุฒิวิศวกร 
 (ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี   

อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ใช้บังคับ  ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
การทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 

สภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเคมี  ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณา
ผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้งทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

้หนา   ๓๗
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ข้อ  ๑๐ การได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมเคมี  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ไม่เป็น 
การตัดสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตในสาขาอื่นของผู้ได้รับใบอนุญาต  
ที่ได้รับอยู่เดิม  รวมถึงการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในสาขาวิศวกรรมควบคุมอื่น 

ข้อ  ๑๑ การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ผู้มีความประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาตต้องยื่นค าขอภายในก าหนดสองปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  หากไม่ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวจะต้องเริ่มขอรับใบอนุญาตในระดับภาคีวิศวกร 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๓๘
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 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง 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  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
สภาวิศวกร  ประจําปี  ๒๕๕๓  เม่ือวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แห่งสภาวิศวกร  จึงออกข้อบังคับไว้  ดงัต่อไปนี้ 

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 ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงเป็นนิติบุคคล  หากประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอ

ต่อสภาวิศวกรพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ต่อไปได้  จนกว่าจะได้รับแจ้งคําส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตจากสภาวิศวกรภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณียื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  ให้ยื่นคําขอภายในเก้าสิบวัน
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ   

(๒) กรณยีื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  ให้ยื่นคําขอภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ   
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 หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจขอให้สภาวิศวกรออกหนังสือรับรองการยื่น   
คําขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของตนก็ได้ 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตและหนังสือรับรองการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ 
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ทวี  บุตรสุนทร 
นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร   ว่าด้วยการออกใบอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
อายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  ประกอบกับเพ่ือให้เป็นไป  
ตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ  โดยไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสาร 
ที่ทางราชการออกให้  ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม  เ ม่ือวันที่   ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  รวมถึง 
เ พ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของสภาวิศวกรผ่านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เม่ือวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
“ข้อ  ๕  ให้นิติบุคคลที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ยื่นค าขอ

ต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๗  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบงัคบั
สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

“ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายสุามปีนับแต่วนัออกใบอนุญาต” 
ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
“ข้อ  ๑๐  ค าขอ  ใบสมัคร  การอนุญาต  ค าสั่งทางปกครอง  หรือการด าเนินการใด ๆ    

ตามข้อบังคับนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่าใช้บังคับได้และ 
มีผลโดยชอบด้วยข้อบงัคับนี ้ ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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ข้อ ๖ ค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  ซึ่งไดย้ืน่ไว้
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ   ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ตามข้อบังคับสภาวิศวกร   
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และ
ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๗ ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกวา่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
นายกสภาวิศวกร 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   

(ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  ตามท่ีประเทศไทย
ได้มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  (ASEAN  Mutual  Recognition  
Arrangement  on  Engineering  Services)   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  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   
ตามแบบคําขอข้ึนทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด   

ข้อ ๔ ผู้ขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่ มีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคําขอ 

(๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา 
(๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัด 
(๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  

ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
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  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (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  ให้มีมติรับบุคคลน้ันข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN Chartered Professional  
Engineer)  และให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสอืแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 

เม่ือผู้ยื่นคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว   
ให้สํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้นั้น 

ข้อ ๗ การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  
มีอายุคร้ังละสามปี  นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียน 

การต่ออายุทะเบียน  ให้ยื่นคําขอต่ออายุพร้อมชําระค่าคําขอต่ออายุทะเบียนต่อสํานักงาน 
สภาวิศวกร  ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุและต้องมีหน่วยความรู้  ตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด   

กรณีที่ไม่สามารถยื่นคําขอต่ออายุทะเบียน  ตามเวลาที่กําหนดในวรรคสอง  การต่ออายุ
ทะเบียนจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร  เป็นรายกรณีไป   

ผู้ยื่นคําขอต่ออายุทะเบียนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติรับต่ออายุทะเบียน  ให้สํานักงาน
สภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ  และเม่ือผู้ยื่นคําขอต่ออายุได้ชําระค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว  ให้สํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการออกใบรับรองการต่ออายุทะเบียน 
ให้แก่ผู้นั้น 
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  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๘ ค่าคําขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  และค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน  ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการกําหนด 
ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียม  ที่เรียกเก็บจากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer) 

(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียน 
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  ผู้ขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  และต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคําขอ   

(๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 
หลังจบการศึกษา 

(๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

(๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

(๕) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต”   
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมที่ เด่นชัดตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด” 
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   หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๙  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

“ข้อ  ๙  คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับ 
การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕” 

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย 
การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

“ข้อ  ๑๐  ให้การข้ึนทะเบียนสิ้นสุดลง  เม่ือเกิดกรณีดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียน 
(๑) ตาย 
(๒) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๓) ทะเบียนขาดต่ออายุ 
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน   
ห้ามมิให้ผู้ที่ทะเบียนสิ้นสุดลงตาม  (๒)  ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  

(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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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนวิศวกรอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer) 

(ฉบับที ่ ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวศิวกร  
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  และให้ใช ้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓  ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   (ASEAN  
Chartered  Professional  Engineer)  ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  และแบบประเมินตนเองในเรื่อง
ความสามารถทางวิศวกรรม  พร้อมช าระค่าค าขอขึ้นทะเบียนต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอ 
ขึ้นทะเบียนแบบประเมินตนเอง  และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ   ๖  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย 
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ผู้ยื่นค าขอมีหน้าที่มาน าเสนอผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  หรือในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม  แล้วแต่กรณีตามที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  ต่อคณะอนุกรรมการ
ก ากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้ง   
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่สามารถมาน าเสนอผลงานภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนดได้  ต้องยื่นค าร้องขอเลื่อนการน าเสนอผลงาน  โดยให้ยื่นผ่านส านักงานสภาวิศวกร  และต้องยื่นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงก าหนดวันนัดน าเสนอผลงานเว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย   และยื่นค าร้อง 
ขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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คณะอนุกรรมการอาจแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผลงาน  หรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาได้  ตามความเหมาะสม  และผู้ยื่นค าขอต้องน าเสนอผลงาน
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

กรณีผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี้  
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนไม่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอีกต่อไป 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ   ๔   
หรือข้อ  ๕  ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือมีมติรับบุคคลนั้น  ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  และให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้ยื่นค าขอนั้นทราบ  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ   ทั้งนี้  หนังสือแจ้ง 
อาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามประสงค์ของผู้ยื่นค าขอก็ได้ 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรอง  และคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer  Coordinating  Committee  :  ACPECC)   
ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมแล้ว   ให้ส านักงาน 
สภาวิศวกรจัดส่งใบรับรองให้แก่ผู้นั้น” 

ข้อ ๕ ค าขอขึ้นทะเบียนซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   ให้ด าเนินการต่อไป 
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   (ASEAN  
Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๑๘
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวศิวกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ  
ต่างด้าว  ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฎ)  และมาตรา  8  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์
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

วิชาชีพวิศวกรรมหรือวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมในประเทศไทย  และได้รบัการขึ้นทะเบียนวศิวกรวิชาชีพตา่งดา้ว
จากสภาวิศวกร  (Registered  Foreign  Professional  Engineer)  ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริการวิศวกรรม 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิเฉพาะ  และลักษณะต้องห้ามของวศิวกรวิชาชีพต่างด้าว 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
(๒) เป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(๓) เป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทวิสามัญ 
(๔) ไม่คยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

้หนา   ๕๔
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หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการขึ้นทะเบียนวศิวกรวิชาชีพต่างด้าว 

 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้ประสงค์ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าค าขอ 
ขึ้นทะเบียนต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ซึ่งออกโดยผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  โดยระบุรายละเอียดชื่อผู้ยื่นค าขอ  ต าแหน่ง   
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

(๒) ส าเนาหนังสือเดินทาง 
(๓) ส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   
(๔) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ออกโดย

ประเทศของผู้ยื่นค าขอ 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรด าเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวในนามของ

สภาวิศวกร  เมื่อผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควรให้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว   

หรือในกรณีที่มีมติไม่รับขึ้นทะเบียน  ให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนงัสือแจงใหผู้ยื่นค าขอนั้นทราบ  ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสภาวิศวกร  กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียม  
ภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวอีกต่อไป 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว   
ให้ส านักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้นั้น 

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ   
สภาวิศวกรก าหนด  โดยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรองรับรองการขึ้นทะเบียน   

ข้อ ๘ ผู้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ที่ประสงค์จะต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
ให้ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  พร้อมช าระค่าค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกร 
วิชาชีพต่างด้าว  ต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอต่ออายุทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด  ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวสิ้นอายุ  

้หนา   ๕๕
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และเมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว   ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่า
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะสั่ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

ให้น าขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้กับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่ออายุ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  โดยอนุโลม 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว  
ให้ส านักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรต่างด้าวให้แก่ผู้นั้น 

ใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวศิวกรต่างด้าว  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  
โดยให้มีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมสิ้นอายุ 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ของวิศวกรวิชาชีพตา่งด้าว 
 
 

ข้อ ๙ วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย   
และตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  และต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระ  
โดยวิศวกรวิชาชพีต่างดา้วตอ้งประกอบวชิาชีพร่วมกับผู้ได้รบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ  
ประเภทนิติบุคคลและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทบุคคลธรรมดาที่สังกัด  
นิติบุคคลนั้นตามที่ได้แจ้งไว้ต่อสภาวิศวกร 

ข้อ ๑๐ กรณีวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวประสงค์ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 

ข้อ ๑๑ กรณีวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างด้าวแล้ว  ต่อมาภายหลัง
หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  ตามที่  
ได้แจ้งไว้ต่อส านักงานสภาวิศวกร  จะต้องยื่นค าขอเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานสภาวิศวกร  ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในก าหนด  ให้การขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวของผู้นั้นสิ้นสุดลง 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุและการเพิกถอนการขึน้ทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๒ การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
กับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

(๑) ตาย 
(๒) ขาดต่ออายุทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๓) ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนสิ้นสุดลง 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
(๕) ไม่แจ้งการเปลี่ยนการประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ประเภทนิติบุคคลอื่น  ภายในก าหนดเวลาตามข้อ  ๑๑  ของข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอ านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว   
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๒) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอขึ้นทะเบียนหรือค าขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน  

ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
(๓) กระท าการที่เป็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ  ตามที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม   
(๔) มีการกระท าหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันท าให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย 

แห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง   
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง   

ใหเลขาธิการสภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวศิวกรรม  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยยกเลิกการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทวิ สามัญ  เพ่ือมิให้ 
ขัดต่อเจตนารมณ์ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวย  
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพเป็นส าคัญ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฎ)  และ  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ 
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 ค าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  

และยังอยู่ในหว่างการพิจารณา  ให้ด าเนินการตอ่ไปตามข้อบังคบัสภาวศิวกร  ว่าด้วยการขึน้ทะเบียนวศิวกร
วิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
วาดวยการข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  คณะกรรมการ

สภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการขึ้นทะเบียน 

เปนวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ผูใดประสงคจะไดรับสิทธิประโยชนในฐานะวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)   

ใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนตอสภาวิศวกร  ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด  พรอมกับสําเนา

เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  และเอกสารแสดงปริมาณงานและคุณภาพของผลงานในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่รับรองโดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับ 

ไมตํ่ากวาผูย่ืนคําขอ  หรือโดยเจาของสถานประกอบการที่ผูย่ืนคําขอทํางานอยู  หรือเคยทํางาน 

ขอ ๔ กรณีผู ย่ืนคําขอประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรเอเปค   (APEC  Engineer)   

ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผูนั้นตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ในสาขาที่ย่ืนคําขอ 

(๒) มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป  ในวันที่

ย่ืนคําขอ 

(๓) รับผิดชอบงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ย่ืนคําขอมาแลวไมนอยกวาสองป 

ขอ ๕ กรณีผู ย่ืนคําขอประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรเอเปค   (APEC  Engineer)   

ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอื่น  ซ่ึงมิใชสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผูนั้นตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) เปนบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  และตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ

สภาวิศวกร 

(๒) ไดรับการรับรองจากสภาวิศวกรในการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ย่ืนคําขอ  

ตามเกณฑที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

(๓) สําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร  หรือเทียบเทา 

(๔) มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป  ในวันที่

ย่ืนคําขอ 

(๕) รับผิดชอบงานทางวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ย่ืนคําขอมาแลวไมนอยกวาสองป 

ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นวาผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติถูกตองตามขอ  ๔  

หรือขอ  ๕  ใหมีมติรับข้ึนทะเบียนบุคคลนั้นเปนวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  และใหสํานักงาน

สภาวิศวกรมีหนังสือแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

ขอ ๗ ใหผูย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงานสภาวิศวกรตามอัตราที่กําหนดไวใน

ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุง  และคาธรรมเนียม  ที่เรียกเก็บ

จากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก 

เมื่อไดรับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหสํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียน

วิศวกรเอเปคใหแกผูนั้น 

ขอ ๘ การข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  มีอายุคร้ังละสามป  นับแตวันที่

อนุมัติข้ึนทะเบียน 

การตออายุทะเบียน  ใหย่ืนคําขอตออายุทะเบียนตอคณะกรรมการสภาวิศวกร  ภายในเกาสิบวัน  

กอนวันที่ทะเบียนส้ินอายุ  และตองมีหนวยความรูไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวย  ตามระเบียบคณะกรรมการ

สภาวิศวกร  วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง  เพื่อประกอบการพิจารณาตออายุทะเบียน 

กรณีที่ไมสามารถย่ืนคําขอตออายุทะเบียน  ตามเวลาที่กําหนดในวรรคสอง  การตอทะเบียน

จะตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร  เปนรายกรณีไป 

ผู ย่ืนคําขอตออายุทะเบียนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติรับตออายุทะเบียน  และได 

ชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงานสภาวิศวกร  ตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวย 
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 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํารุง  และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกแลว  

ใหสํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคใหแกผูนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วิระ  มาวิจักขณ 

นายกสภาวิศวกร 
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   หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer) 

(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน 
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน 
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

วิศวกรข้ึนไปในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคําขอ   
(๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 

หลังจบการศึกษา 
(๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
(๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

ตามที่คณะกรรมการสภาวศิวกรกําหนด 
(๕) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต”   
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  และ  (๕)  ของข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   

ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๔) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา 
 (๕) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการ

สภาวิศวกรกําหนด” 
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   หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น  (๖)  ของข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

“(๖)  มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๘  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (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  คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการข้ึนทะเบียน  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  
หรือข้อ  ๕” 

ข้อ ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ   ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“ข้อ  ๑๐  ให้การข้ึนทะเบียนสิ้นสุดลง  เม่ือเกิดกรณีดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียน 
(๑) ตาย 
(๒) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๓) ทะเบียนขาดต่ออายุ 
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน   
ห้ามมิให้ผู้ที่ทะเบียนสิ้นสุดลงตาม  (๒)  ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (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 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนเป็นวศิวกรเอเปค  (APEC  Engineer) 

(ฉบับที ่ ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐   
เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน 
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   ว่าด้วย 

การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๓  ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  ให้ยื่น 

ค าขอขึ้นทะเบียน  และแบบประเมินตนเองในเรื่องความสามารถทางวิศวกรรม  พร้อมช าระค่าค าขอ 
ขึ้นทะเบียนต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอขึ้นทะเบียน  แบบประเมินตนเอง  และหลักฐาน 
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ผู้ยื่นค าขอมีหน้าที่มาน าเสนอผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  หรือในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม  แล้วแต่กรณีตามที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  ต่อคณะอนุกรรมการ
ก ากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้ง   
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่สามารถมาน าเสนอผลงานภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ  
ก าหนดได้  ต้องยื่นค าร้องขอเลื่อนการน าเสนอผลงาน  โดยให้ยื่นผ่านส านักงานสภาวิศวกร  และต้องยื่นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงก าหนดวันนัดน าเสนอผลงาน  เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย  และยื่นค าร้อง 
ขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้ 

คณะอนุกรรมการอาจแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผลงาน  หรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาได้   ตามความเหมาะสมและผู้ยื่นค าขอต้องน าเสนอผลงาน 
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

กรณีผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี้  
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนไม่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอีกต่อไป 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ในกรณีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ   ๔   
หรือข้อ  ๕  ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือมีมติรับบุคคลนั้น  ขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค  
(APEC  Engineer)  และให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอนั้นทราบ  ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ   ทั้งนี้   หนังสือแจ้งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประสงค์ของผู้ยื่นค าขอก็ได้” 

ข้อ ๕ ค าขอขึ้นทะเบียนซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไป 
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค   
(APEC  Engineer)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง  

เพื่อพัฒนาทักษะและความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๓  (๓)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร   เมื่อวันที่   ๓   เมษายน   พ .ศ .   ๒๕๕๑  

คณะกรรมการสภาวิศวกร  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยการพัฒนาวิชาชีพ

ตอเนื่อง  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง”  หมายความวา   การเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มี

วัตถุประสงคและเนื้อหาสาระในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาทักษะและความรูในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“หนวยความรู”  หมายความวา  คะแนนที่ไดรับจากการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง   

ขอ ๔ การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

(๑) เพื่อใชประกอบการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร 

(๒) เพื่อยกระดับความรูความสามารถและประสิทธิผลของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(๓) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ไดพัฒนาทักษะและความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยตอเนื่อง 

(๔) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม  ศึกษา  หรือการวิจัยอันเปนประโยชนตอการ

พัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
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(๕) เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๖) เพื่อเปนหลักประกันและเสริมสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการวิชาชีพ 
ขอ ๕ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ประสงคจะใชการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่องประกอบการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร  จะตองไดรับหนวยความรูไมนอยกวาที่   
สภาวิศวกรประกาศกําหนด   

ขอ ๖ การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องที่จะไดรับหนวยความรูมีสองประเภท  ดังตอไปนี้ 
(๑) การเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน  อันไดแก  การบรรยาย  ฝกอบรม  ประชุม  

สัมมนา  หรือการอื่นในทํานองเดียวกัน  ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหนวยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ 
(๒) การเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเอง  อันไดแก  การเขารวมหลักสูตรหรือ

กิจกรรมอื่นนอกจากหลักสูตรหรือกิจกรรมตาม  (๑)  โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค 
เพื่อเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหแกผูเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น 
เพื่อประโยชนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ขอ ๗ หนวยงานที่จะขอใหสภาวิศวกรเห็นชอบใหจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน  
ตองเปนนิติบุคคลและมีคุณสมบัติตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด 

การย่ืนขอความเห็นชอบใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด 
ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซ่ึงเขารวมหลักสูตรหรือ

กิจกรรมกําหนดเอง  หากประสงคจะไดรับหนวยความรู  ใหย่ืนคํารองขอเทียบหนวยความรูตอ
สํานักงานสภาวิศวกร  พรอมกับเอกสาร  ดังตอไปนี้   

(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม 
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการทํากิจกรรม 
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดหนวยความรูใหเปนไปตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด 
ขอ ๙ ใหสภาวิศวกรพิจารณาการใหหนวยความรู  จากหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเอง

ตามแนวทาง  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีวัตถุประสงคและจุดมุงหมายชัดเจนดวยเนื้อหาสาระ  ในประการที่จะรักษาสภาพ  

ปรับปรุง  หรือขยายทักษะและความรู  ของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒) ความทันสมัยของเนื้อหา 
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(๓) วิทยากรมีความรูความสามารถเชิงวิชาการในหัวขอที่บรรยาย 
(๔) เวลาที่ใชมีความเหมาะสมกับหัวขอและเนื้อหา 
(๕) อื่น 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 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ซ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  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 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง   

ในข้อบังคับนี้  ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น  ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวศิวกรรม 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
จรรยาบรรณต่อสาธารณะ 

 

 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพโดยให้ความสําคัญต่อความปลอดภัย  
สุขอนามัย  และสวัสดิภาพของสาธารณชน  ตลอดจนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะด้วย 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องละเว้นจากการให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  
หรือเป็นตัวการ  เก่ียวกับการทุจริตในโครงการของภาครัฐหรือเอกชน 
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ส่วนที่  ๒ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 

 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบ  และระมัดระวัง 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 
ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความสามารถ  

และความเชี่ยวชาญที่ตนเองจะกระทําได้ 
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

ในงานท่ีตนไม่ได้ทํา 
ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา   

ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความเป็นจริง 
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่เรียก  รับ  ยอมจะรับ  หรือให้ทรัพย์สิน  

หรือผลประโยชน์อย่างใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม  หรือใช้อิทธิพล  

หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน   
ส่วนที่  ๓ 

จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง 
 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอันควร 
ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่เปิดเผยความลับของงานท่ีตนทํา  เว้นแต่

ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง  หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย   
ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่รับดําเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง  

รายอื่นเพื่อการแข่งขันด้านเทคนิคหรือราคา  เว้นแต่ได้แจ้งให้แก่ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้า 
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  หรือเอกสารที่เก่ียวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น   

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่อ้างผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นมาเป็นของตนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระทําการใด ๆ  โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสีย  
แก่ชื่อเสียง  หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น 

ส่วนที่  ๕ 
เร่ืองอื่น ๆ 

 

 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระทําความผิดในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๒๒๗  หรือมาตรา  ๒๖๙  จนศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด   
ว่ามีความผิด   

หมวด  ๒ 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

 

 

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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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๔ การกระทําใดท่ีเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ   
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  ซึ่งได้กระทําก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ข้อ ๒๕ เร่ืองกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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Àπâ“ 44

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚˆ ß 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—Èß·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°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß À¡“¬§«“¡«à“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√´÷Ëß§≥–°√√¡°“√

®√√¬“∫√√≥·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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Àπâ“ 45

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚˆ ß ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ°≈à“«À“ À¡“¬§«“¡«à“ ‡√◊ËÕß°“√°≈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◊ËÕæ‘®“√≥“„π°√≥’¢âÕ°≈à“«À“‡ªìπ∫—µ√ π‡∑àÀå

À√◊Õ‰¡àª√“°Ø™◊ËÕºŸâ°≈à“«À“„πÀπ—ß ◊Õ°≈à“«À“ À√◊ÕºŸâ°≈à“«À“‰¡à¬Õ¡≈ß™◊ËÕ„π∫—π∑÷°

°≈à“«À“ ‡¡◊ËÕ°≈à“«À“¥â«¬µπ‡Õß

¢âÕ ı „Àâ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß

®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡§π‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¢âÕ°≈à“«À“∑’Ë‰¥â√—∫®“°§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥

‚¥¬ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß¢âÕ°≈à“«À“ µâÕß·µàßµ—Èß®“°°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√

®√√¬“∫√√≥
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Àπâ“ 46

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚˆ ß ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß µâÕß¡’Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß

ª√–™ÿ¡®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«πÕπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß∑—ÈßÀ¡¥ ®÷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÷Ëßªïπ—∫·µà«—π∑’Ë ¿“«‘»«°√‰¥â√—∫‡√◊ËÕß

„Àâª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß®”Àπà“¬¢âÕ°≈à“«À“π—Èπ„Àâ‡≈¢“∏‘°“√

‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“µàÕ‰ª

À¡«¥ Ú

¢—ÈπµÕπ·≈–«‘∏’æ‘®“√≥“°“√‰µà «π

¢âÕ ˜ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‰¥â√—∫¢âÕ°≈à“«À“®“°§≥–Õπÿ°√√¡°“√

°≈—Ëπ°√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

252



Àπâ“ 47

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚˆ ß ı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

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°—∫ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‡ªìπª√–∏“π∑’Ë‰µà «π ·≈–ºŸâ‰¥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 «πºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ´÷Ëß‡ªìπÀÿâπ à«π¢ÕßÀâ“ßÀÿâπ à«π

À√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ ÷́Ëß‡ªìπ°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑ À√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ ÷́Ëß‡ªìπ ¡“™‘°

„π§≥–ºŸâ∫√‘À“√¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈À√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ´÷Ëß‡ªìπÀÿâπ à«πºŸâ®—¥°“√¢ÕßÀâ“ßÀÿâπ 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

ºŸâª√–æƒµ‘º‘¥®√√¬“∫√√≥À√◊Õª√–æƒµ‘º‘¥®√√¬“∫√√≥®√‘ß §≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥

®–æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥‚¥¬¬°¢âÕ°≈à“«À“°Á‰¥â

¢âÕ ¯ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‰¥â·µàßµ—Èß§≥–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“§” —Ëß·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“∑√“∫≈à«ßÀπâ“

‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“«—π°àÕπ‡√‘Ë¡°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π ·≈–„Àâ

§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «ππ—¥‰µà «π‚¥¬‡√Á«

ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“¡’ ‘∑∏‘∑”§”™’È·®ß À√◊Õπ”æ¬“πÀ≈—°∞“π„¥Ê  àß„Àâ§≥–°√√¡°“√

®√√¬“∫√√≥ À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫·®âß®“°

ª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥ À√◊Õ¿“¬„π‡«≈“∑’Ë§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥°”Àπ¥

¢âÕ ˘ ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ Õ“®§—¥§â“π°“√·µàßµ—ÈßÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ„¥„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“

„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ· ¥ß‡Àµÿº≈∑’Ë§—¥§â“ππ—Èπ¬◊ËπµàÕ§≥–°√√¡°“√

®√√¬“∫√√≥ ¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫·®âß¢âÕ°≈à“«À“®“°ª√–∏“π°√√¡°“√

®√√¬“∫√√≥ µ“¡¢âÕ ¯

‡¡◊ËÕª√–∏“π°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‰¥â√—∫‡√◊ËÕß°“√§—¥§â“π¢ÕßÕπÿ°√√¡°“√‰µà «π

·≈â«„Àâ‡√’¬°ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“°“√

§—¥§â“ππ—Èπ¡’‡Àµÿº≈øíß‰¥â„Àâ —Ëß‡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 ‡¡◊ËÕª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√‰µà «π‰¥â√—∫∑√“∫§” —Ëß·µàßµ—Èß§≥–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
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§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥‡æ◊ËÕ§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥®–æ‘®“√≥“·µàßµ—Èß§≥–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§≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥·µàßµ—Èß

§≥–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‘¥¢ÕßºŸâ¡’ à«π√à«¡ª√–æƒµ‘º‘¥π—Èπ‰¥âµ“¡·µà§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π®–‡ÀÁπ ¡§«√

¢âÕ ÒÙ °“√‰µà «πºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ „Àâ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π·®âß¢âÕ°≈à“«À“

‡∑à“∑’Ëª√“°Ø„ÀâºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ∑√“∫ ·≈–„Àâ‚Õ°“ ·°àºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ™’È·®ß·°â¢âÕ°≈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¢âÕ°≈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„ÀâºŸâ„Àâ∂âÕ¬§”øíß ‡¡◊ËÕ√—∫«à“∂Ÿ°µâÕß·≈â«„Àâ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‰«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“ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ¬◊Ëπ§”™’È·®ß‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë‰µà «ππ—ÈπµàÕ§≥–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°§√—Èß ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“ ¡’ ‘∑∏‘π”∑π“¬§«“¡À√◊Õ∑’Ëª√÷°…“

¢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∂âÕ¬§”µàÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√

‰µà «πÀ√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π‡√’¬°æ¬“π¡“‰¡à‰¥â¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“Õ—π ¡§«√

§≥–Õπÿ°√√¡°“√‰µà «π®–‰¡à‰µà «πæ¬“ππ—Èπ°Á‰¥â ·µàµâÕß∫—π∑÷°‡Àµÿπ—Èπ‰«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—Èπ ®–∑”„Àâ°“√‰µà «π≈à“™â“‚¥¬‰¡à®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à„™àª√–‡¥Áπ ”§—≠ §≥–Õπÿ°√√¡°“√

‰µà «π®–ß¥°“√‰µà «πæ¬“ππ—Èπ°Á‰¥â ·µàµâÕß∫—π∑÷°‡Àµÿπ—Èπ‰«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¡∑—Èß

 ”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‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚˆ ß 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—Èπ‡ªìπ “√– ”§—≠ §≥–°√√¡°“√®√√¬“∫√√≥®– —Ëß„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‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚˆ ß 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®—¥ àß∑“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“¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–ªî¥ª√–°“»‰«â
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Àπâ“ 55

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚˆ ß 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¢ÕßÀÿâπ à«π¢ÕßÀâ“ßÀÿâπ 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§§≈´÷Ëß‰¥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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หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
วาดวยวิธีพิจารณาและวนิิจฉัยจรรยาบรรณแหงวิชาชพีวิศวกรรม  (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓ (๓)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสภาวิศวกร  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสอง  ของขอ  ๒๗  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   

วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ใหมีผลใชบังคับนับแตวันที่ผูถูกกลาวหา

ไดรับแจงคําวินิจฉัยชี้ขาด  และการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นตอคณะกรรมการสภาวิศวกรไมเปนการ
ทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้น  เวนแตคณะกรรมการสภาวิศวกรจะมีมติเปนอยางอื่น   
สวนคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรนั้น  ใหมีผลใชบังคับนับแตวันที่ผูถูกกลาวหาไดรับ
แจงคําวินิจฉัยชี้ขาด” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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  หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยวิธพีิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวศิวกรรม  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิธีพิจารณา  และวินิจฉัย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  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 

263



ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยวธิีพิจารณาและวนิิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิธีพิจารณา   
และวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  เพ่ือรองรับวิธีพิจารณาไต่สวนและบันทึกถ้อยค า  
ทางอิเล็กทรอนิกส์   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  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 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  ข้อ  ๑๗/๑  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิธีพิจารณา

และวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
“ข้อ  ๑๗/๑  เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  และเที่ยงธรรม  โดยต้อง

ไม่ท าให้สิทธิของคู่กรณีลดน้อยลง  ประธานอนุกรรมการไต่สวนอาจก าหนดให้มีการไต่สวนและบันทึก
ถ้อยค าผู้กล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหา  หรือพยาน  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้   

การบันทึกถ้อยค าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง  ที่ได้กระท าต่อหน้าผู้ให้ถ้อยค า
เมื่อได้อ่านบันทึกถ้อยค าให้ผู้ให้ถ้อยค าได้รับฟังและเห็นว่าถูกต้อง  ให้ถือว่าผู้ให้ถ้อยค าได้ทราบและ  
ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยค านั้นแล้ว  โดยให้เก็บบันทึกภาพและเสียงของผู้ให้ถ้อยค าไว้ในส านวนไต่สวน
เป็นหลักฐานด้วย” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ์ 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๔
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 หนา  ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาด 

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงหลัก เกณฑและวิธีการอุทธรณ คํา วินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๘   (๖)   (ฎ )   และมาตรา   ๖๒   วรรคสอง   แหง  

พระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของ

สภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคํา

วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาด

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

หมวด  ๑ 
คําอุทธรณและการย่ืนอุทธรณ 

 

 

ขอ ๔ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตาม  มาตรา  ๖๑  (๒)  
(๓)  (๔)  หรือ  (๕)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณตอคณะกรรมการสภาวิศวกร 

ขอ ๕ คําอุทธรณใหทําเปนหนังสือโดยระบุขอเท็จจริง  ขอโตแยง  หรือขอกฎหมายที่อางอิง 
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 หนา  ๔๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๖ การย่ืนคําอุทธรณ  ใหย่ืนตอคณะกรรมการสภาวิศวกรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 

ไดรับแจงคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงานสภาวิศวกร

ออกใบรับใหแกผูอุทธรณ 

ผูอุทธรณจะย่ืนคําอุทธรณตอคณะกรรมการสภาวิศวกรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได 

ขอ ๗ คําอุทธรณที่ไดย่ืนไวแลว  ผูอุทธรณอาจถอนเสียในเวลาใดก็ไดกอนที่คณะกรรมการ

สภาวิศวกรมีคําวินิจฉัยชี้ขาด 
เมื่อมีการถอนคําอุทธรณ  ใหเลขาธิการสภาวิศวกรแจงใหคณะกรรมการสภาวิศวกรทราบ 

หมวด  ๒ 
วิธีพิจารณาอุทธรณ 

 

 

ขอ ๘ ถาคําอุทธรณมีขอความที่ไมชัดเจน  อานไมออก  หรืออานไมเขาใจ  ใหคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรแนะนําใหผูย่ืนอุทธรณแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรมีคําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 

ไดรับคําอุทธรณ  ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว  ใหคณะกรรมการ 

สภาวิศวกรมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ  และใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน

สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 

หมวด  ๓ 
คําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ 

 

 

ขอ ๑๐ คําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณใหทําเปนคําส่ังสภาวิศวกร  โดยใหระบุเหตุผลของการวินิจฉัย
ชี้ขาด  และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

(๒) ขอกฎหมายที่อางอิง 

(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

(๔) ผลการวินิจฉัย 
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 หนา  ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๑ ใหเลขาธิการสภาวิศวกรมีหนังสือแจงคําส่ังสภาวิศวกรใหผูอุทธรณทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่ผูอุทธรณระบุไวในคําอุทธรณ  และใหถือวาผูอุทธรณไดรับแจง

เมื่อครบกําหนดเจ็ดวัน  นับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศ  หรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวัน 

นับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ  เวนแตจะพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือ 

หลังจากวันนั้น 

หนังสือแจงคําส่ังสภาวิศวกรตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงสิทธิและระยะเวลาฟองคดีปกครองตอ 

ศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบดวย 

ขอ ๑๒ ใหสํานักงานสภาวิศวกรบันทึกผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  

ผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกร  และสําเนาคําส่ังสภาวิศวกรไวในทะเบียนประวัติ

ของผูอุทธรณดวย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๓ บรรดาคําอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ไดย่ืนไวกอนวันที่
ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหถือวาเปนคําอุทธรณตามขอบังคับนี้ 

การพิจารณาอุทธรณที่ไดดําเนินการไปแลว  ใหถือวาเปนการดําเนินการตามขอบังคับนี้  และ
การดําเนินการตอไปใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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 หนา  ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับ 
สภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
วิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใหมีหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
โดยครอบคลุมถึงระยะเวลา  และวิธีการยื่นอุทธรณ  วิธีพิจารณาอุทธรณ  และคําวินิจฉัยช้ีขาดของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  เปนตน 
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 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  

พ.ศ .  ๒๕๔๒   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ

สามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  จึงออกขอบังคับไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการพักใชใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาตรายใด  เมื่อพนกําหนดเวลา 

ตามมาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และผูไดรับใบอนุญาตนั้นมิไดอุทธรณ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณตอคณะกรรมการสภาวิศวกร  ใหสํานักงานสภาวิศวกร

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) บันทึกคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณไวในทะเบียนประวัติของผูไดรับ

ใบอนุญาตนั้น 
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 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ประกาศแจงการพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ของผูไดรับใบอนุญาตนั้นในระบบเครือขายสารสนเทศของสภาวิศวกรตลอดชวงระยะเวลาพักใช 

หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

(๓) ใหมีหนังสือแจงผูไดรับใบอนุญาตนั้นคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

แกสภาวิศวกรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว 

หนังสือตาม  (๓)  ใหแจงการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  และขอความตามมาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไปพรอมกันดวย 

ขอ ๕ ในกรณีผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใช

หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณตอคณะกรรมการสภาวิศวกรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติ

วิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และตอมาคณะกรรมการสภาวิศวกรมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาต  ใหสํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการ

ตามขอ  ๔  โดยอนุโลม 

ขอ ๖ เมื่อครบกําหนดเวลาพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  หากผูไดรับ

ใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตประสงคจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตอไป  ใหย่ืนคําขอรับคืน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตอสภาวิศวกร  และในกรณีใบอนุญาตหมดอายุระหวาง

เวลาพักใชใบอนุญาต  ผูนั้นตองชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตดวย 

ขอ ๗ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหมได

เมื่อพนหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  โดยใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอสภาวิศวกร 

ผูขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองเปนสมาชิกสภาวิศวกร  และตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการนั้น 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรมีอํานาจออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมใหแกผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๗  โดยคํานึงถึงความรูความชํานาญและพฤติกรรมของผูขอรับ

ใบอนุญาต  เพื่อประโยชนแหงการนี้  คณะกรรมการสภาวิศวกรจะเชิญผูนั้นมาชี้แจงขอเท็จจริง

ประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

ใหสํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจงมติของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ 
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 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติใหออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใหแกผูขอรับใบอนุญาต  เมื่อผูขอรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหออกใบอนุญาตแกผูนั้น 

ขอ ๙ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๘  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรออกใบอนุญาต 
แกผูขอรับใบอนุญาตในระดับไมสูงกวาระดับเดิมกอนถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรไมออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาต 
ตามขอ  ๗  ผูนั้นอาจขอรับใบอนุญาตไดอีกคร้ังหนึ่งโดยใหสงสําเนาหนังสือแจงมติของคณะกรรมการ
สภาวิศวกรที่ไมออกใบอนุญาตใหแกผูนั้นในการยื่นคําขอคร้ังกอนและเอกสารประกอบมาพรอมกันดวย  
หากคณะกรรมการสภาวิศวกรไมออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตอีก  ผูนั้นไมมี สิทธิ 
ย่ืนขอรับใบอนุญาตอีก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
วาดวยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ 

ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร  เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ 

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

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

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

ผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ 
ขอ ๔ กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการจรรยาบรรณไมนอยกวาเกาสิบวัน   

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

ขอ ๕ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรซ่ึงมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และสมควรไดรับการเสนอชื่อ
ตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ  ตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด  
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 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

โดยในจํานวนนี้ตองเปนสมาชิกสภาวิศวกรซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคนในแตละสาขา 

ใหคณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จและเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา
ซ่ึงสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนประธานกรรมการจรรยาบรรณ  
และกรรมการจรรยาบรรณ  ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 

ขอ ๖ ในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา  ถาประธานอนุกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอยูในที่ประชุม  ใหที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การประชุมของคณะอนุกรรมการตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
อนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่อนุกรรมการสรรหาใดมีความเห็นแยงกับมติของคณะอนุกรรมการ  ใหบันทึก
ความเห็นแยงนั้นไวในรายงานการประชุมดวย 

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

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหปดไว  ณ  สถานที่ปดประกาศของสํานักงานสภาวิศวกร  และให
ประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงานสภาวิศวกรดวย  ทั้งนี้  ไมนอยกวาสิบหาวันกอน 
วันเปดรับสมัคร 

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

ระยะเวลารับสมัครเพื่อเขารับการสรรหาตามขอนี้  คณะอนุกรรมการสรรหาจะกําหนดเปนวันเดียว
หรือหลายวันก็ได 

ขอ ๘ เมื่อส้ินสุดระยะเวลารับสมัคร  ใหคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกผูสมัครเขารับการสรรหา
ซ่ึงสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ  โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติ  ความรูความสามารถ  และประสบการณของผูสมัคร  และใหเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา
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 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ซ่ึงสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนประธานกรรมการจรรยาบรรณ  
และกรรมการจรรยาบรรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันปดรับสมัคร 

ขอ ๙ อนุกรรมการสรรหาจะสมัครเขารับการสรรหาหรือไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญ
สภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณมิได 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไมสามารถดําเนินการสรรหาและเสนอรายชื่อ 
ผูไดรับการสรรหาตอคณะกรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๕  วรรคสอง  ใหประธานอนุกรรมการ  
มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดําเนินการตอคณะกรรมการ  โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนไปพรอมกันดวย 

คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดไมเกินสามสิบวัน 
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคสอง  และคณะอนุกรรมการสรรหามิไดเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา

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

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิระ  มาวิจักขณ 

นายกสภาวิศวกร 
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 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

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  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  
ประจําปี  ๒๕๕๓  เม่ือวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือ

วุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หน่วยงาน

การศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน   ที่ มีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการ 
จัดการศึกษา 

“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“การศึกษาในระบบทวิภาค”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาที่แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 
สองภาคการศึกษาปกติ  หรือตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ซ่ึงทําหน้าที่บริหารด้านการเรียนการสอน
ประจําหลักสูตร  แต่ไม่รวมถึงประธานหลักสูตร   

“ประธานหลักสูตร”  หมายความรวมถึง  หัวหน้าภาควิชา  หรืออาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร   
ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหลักสูตร 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรดําเนินการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในนามสภาวิศวกร 
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 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําได้โดยมีกําหนดครั้งละไม่เกินห้าปี 

ข้อ ๖ สถานศึกษาใดประสงค์ที่จะขอให้รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร   
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรตามแบบพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง 
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตาม  (๑) 
(๓) รายละเอียดเก่ียวกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและประธานหลักสูตรตาม  (๑) 
ข้อ  ๖/๑  การขอให้รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรของสถานศึกษาต่างประเทศ  

ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรนั้น  ได้รับการรับรองจาก
สํานักงาน  ก.พ.  มาพร้อมกับคําขอด้วย   

ในกรณีที่เป็นสถานศึกษาต่างประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน  ก.พ.  ให้เป็นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการสภาวิศวกรที่จะพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้แก่ผู้ยื่นคําขอ  หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรของปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองเป็นไปตามข้อ  ๘  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
ในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามข้อ  ๙  ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีลักษณะตาม 
ข้อ  ๑๐  และสถานศึกษามีลักษณะตามข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๘ หลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง  ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคที่มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(๒) มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  (Basic  Sciences)  วิชาพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม  (Basic  Engineering)  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  (Specific  Engineering)  โดยวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมต้องประกอบด้วยแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่าส่ีแขนงวิชา  และวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่าแปดสิบส่ีหน่วยกิต 

การคํานวณหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 

ในกรณีหลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองไม่มีลักษณะตาม  (๑)  
การเทียบรายละเอียดและสาระของวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรกําหนด 
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 หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจัดการศึกษาตาม  (๒ )  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

ข้อ ๙ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้
รับรองต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า  หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้
รับรอง  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สถานศึกษายกเว้นรายวิชาให้ผู้นั้น 
ได้ไม่เกินสามสิบห้าหน่วยกิต 

ผู้ ซ่ึงผ่านการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ   
สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
สามารถขอเทียบโอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ข้อ ๑๐ ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมใดอย่างน้อยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาอย่างน้อย
สองระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น   
และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิศวกรรมนั้น
อย่างน้อยสิบปี 

(๒) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  อย่างน้อยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(๓) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 ก. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 
 ข. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอ่ืนนอกจากวิศวกรรมศาสตร์  แต่สําเร็จการศึกษา

ไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อย
สามปี 

 ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
(๔) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเก่ียวกับวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  

ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
(๕) อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 ก. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 
 ข. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอ่ืนนอกจากวิศวกรรมศาสตร์  แต่สําเร็จการศึกษา

ไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ 
อย่างน้อยห้าปี 

 ค. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ 
 ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
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 หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรซ่ึงทําหน้าที่ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อยสองคน 
ในกรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความ

จําเป็น  คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ข้อ ๑๑ สถานศึกษาต้องมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  แหล่ง
บริการข้อมูลทางวิชาการ  และจํานวนผู้ช่วยสอนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร  รวมทั้ง 
ต้องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร 

ข้อ ๑๒ ให้ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาและผู้ที่ ได้ศึกษา 
ตามหลักสูตร  ที่ได้รับการรับรองแล้วตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และข้อบังคับ  
สภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์  พ .ศ .  ๒๕๔๓  เป็นปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรและผู้ที่ได้ศึกษา 
ตามหลกัสูตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่คณะกรรมการสภาวิศวกรได้รับรองตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ทวี  บุตรสุนทร 
นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการรับรองปรญิญา  ประกาศนียบัตร  หรอืวฒุิบตัร 

ในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร   ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๓)  และ  (๖)  (ฎ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และ 
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เ รี ยกว่ า   “ข้ อบั งคับสภาวิศวกร   ว่ าด้ วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “หลักสูตร”  และ  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  ในข้อ  ๔  

ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศกึษาระดับปรญิญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒบิตัร
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ทั้งนี้  ให้รวมถึงหลักสูตรปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรง  หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  แต่ไม่รวมถึงประธานหลักสูตร”   

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นค านิยามในข้อ  ๔  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

““อาจารย์ประจ าที่น ามาคิดสัดส่วน”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีภารกิจหลัก  ด้านการสอน
และให้ค าปรึกษาและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ   
สาขาที่ขอรับรองปริญญา” 

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  ในข้อ  ๖  ของข้อบังคับ  
สภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“กรณีหลักสูตรใหม่จะต้องยื่นค าขอและได้รับการรับรองปริญญา   ประกาศนียบัตร   
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเปิดรับนักศึกษา 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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กรณีหลักสูตรปรับปรุงจะต้องยื่นค าขอรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร  ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่สถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง 
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

กรณีตามวรรคสามและวรรคสี่  หากสถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นที่มีเหตุผลอันสมควรที่สถานศึกษาไม่สามารถยื่นค าขอ
รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ภายในเวลา 
ที่ก าหนด  คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี” 

ขอ้ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบตัร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  หลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง  ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคที่มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(๒) มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  (Basic  Sciences)  วิชาพื้นฐานทางดา้น

วิศวกรรม  (Basic  Engineering)  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  (Specific  Engineering)  โดยวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมต้องประกอบด้วยแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่าสี่แขนงวิชา   และวิชาพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองหน่วยกิต 

การค านวณหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
ในกรณีหลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองไม่มีลักษณะตาม  (๑)  

การเทียบรายละเอียดและสาระของวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด 

รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจัดการศึกษาตาม   (๒)  ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  ทั้งนี้  สถานศึกษาจะต้องจัดแผนการศึกษาโดยค านึงถึงล าดับ 
การเรียนรู้  ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรได้ 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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(๑) ประธานหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมใดอย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา   
ไม่น้อยกว่าสองระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น  หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งระดับในสาขา
วิศวกรรมนั้นและมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน  
ในสาขาวิศวกรรมนั้นอย่างน้อยสิบปี 

(๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อย
สองคนและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับในสาขานั้น   

(๓) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  อย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(๔) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
ก. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 
ข. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์   แต่ส าเร็จการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ดา้นการสอนทางวิศวกรรมอย่างนอ้ยสามปี 
ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
(๕) อาจารย์ผู้สอนวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกับวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์   

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
(๖) อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
ก. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 
ข. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์   แต่ส าเร็จการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยห้าปี
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 

ค. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ   ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 

ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
จ. อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรปฏิบัติการ  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ตาม  (๖)  ก.  ถึง  ง.  หรือมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน  

และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วอย่างน้อยหกปี  หรือ 
๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์   ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

กับวิชาที่สอน  และมีใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคมุในสาขาที่เกีย่วขอ้งกับวิชาที่สอน  ตั้งแต่
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป   
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อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจ าที่น ามาคิดสัดส่วนต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  ต่อนักศึกษา 
เต็มเวลาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่สองขึ้นไป  จ านวนยี่สิบคน   

ในกรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้  คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หรืออาจารย์ผู้สอน  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้” 

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๓  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา  
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 

“ข้อ  ๑๔  หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมให้  โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินหกปี” 

ข้อ ๑๐ ข้อบังคับนี้ ไม่ใช้กับหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาได้รับความเห็นชอบหลักสูตร 
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  โดยให้น าข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
มาใช้บังคับ  เว้นแต่หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๕๓
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๓)  และ  (๖)  (ฎ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เม่ือวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแหง่สภาวิศวกรออกขอ้บังคบัไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  “ประธานหลักสูตร”  และ  

“อาจารย์ประจ าที่น ามาคิดสัดส่วน”  ในข้อ  ๔  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ ให้เ พ่ิมความต่อไปนี้เป็นค านิยามในข้อ   ๔  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย 
การรับรองปริญญา  ประกาศนยีบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

““การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ”  
หมายความว่า  การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร  ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษา 
ที่ยื่นค าขอได้จัดให้มีวัตถุประสงค์  องค์ความรู้  และกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นข้อบงัคับนี้” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองในข้อ  ๖  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบดว้ย 
(๑) หลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง 

้หนา   ๗๑
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(๒) ค ารับรองตนเอง  (Self-Declaration)  ของสถาบันการศึกษา  ตามแบบที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ  ๘  หลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง  ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้   

(๑) หลักสูตรต้องมีวัตถุประสงค์และองค์ความรู้ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  
เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชพี  ตามกรอบความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ในสาขาที่ขอรับรองได้อย่างเหมาะสม  ทั้งนี้  กรณีหลักสูตรที่มีการขอรับรอง
มากกว่าหนึ่งสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   หลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมนั้น ๆ   ที่ขอรับรองครบถ้วนด้วย 

(๒) รายละเอียดและสาระของวิชา  รวมทั้งกรณีที่มีการเทียบโอนโดยมีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ต้องมีองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
ก าหนด 

(๓) โครงสร้างหลักสูตรต้องมีจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ  เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
การอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก าหนด  และต้องมีวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่เป็นองค์ความรู้
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับรองนั้น  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกวรรคสองและวรรคสาม  ในข้อ  ๙  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การรับรองปริญญา  ประกาศนยีบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ
โดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ  ๑๐  คุณสมบัติและจ านวนของประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้องก าหนด” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑ สถาบันการศึกษาต้องมีการเรียน  การปฏิบัติการ  วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  
และแหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ  ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับรอง” 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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ข้อ  ๑๐ ข้อบังคับนี้ไ ม่ใช้กับหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาได้รับความเห็นชอบหลักสูตร 
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  โดยให้น าข้อบังคับสภาวิศวกร  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 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยองค์ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรูพ้ื้นฐานทางวิศวกรรม 

และองค์ความรู้เฉพาะทางวศิวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร   
หรือวุฒบิัตรในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้ 
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๘  
ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐-๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกร
จะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ หลักสูตรที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ต้องมีวัตถุประสงค์และองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
จากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๒

286



องค์ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และองค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม  ให้เป็นไปตามรายละเอียดและสาระของวิชาที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้   

สถาบันการศึกษาต้องแจกแจงรายละเอียดและสาระของแต่ละวิชาเทียบกับองค์ความรู้ 
ที่สภาวิศวกรก าหนดไว้ในระเบียบนี้   

ข้อ ๕ สถาบันการศึกษาสามารถก าหนดเพ่ิมเติมหรือควบรวมรายละเอียดและสาระ 
ของวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนดไว้ในระเบียบนี้ได้   ทั้งนี้   
เพื่อประโยชน์ในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ขอรับรอง  ได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ ๖ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาได้รับความเห็นชอบหลักสูตรตามกฎหมายจัดตั้ง
สถานศึกษาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  มีสิทธิเลือกว่าจะด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกร 
จะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
หรือตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๒
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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 
การเขียนแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม คอมพิวเตอร์โปรแกรม กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมส ารวจ 

ธรณีวิทยา  

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
กลุ่มท่ี 1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) : สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง 

ภายใต้แรงกระท าในรูปแบบต่างๆ อาทิ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอ่ืนๆ  เลือกใช้วัสดุ
ส าหรับโครงสร้าง (Structural Analysis, Reinforced Concrete Design, Steel and Timber Design) 

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management) : 
อธิบายแนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การอธิบายแนวคิดและหลักการของการบริหาร
โครงการ เทคนิคการก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Construction Management) 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) : วิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร ออกแบบ
ระบบสัญญาน วิศวกรรมการทาง วางแผนงานขนส่ง โลจิสติกส์ (Transportation Engineering, Highway 
Engineering) 

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน  า (Water Resource Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะห์กลศาสตร์
ของของไหล มีความรู้ด้านอุทกวิทยา ออกแบบด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydrology, Hydraulic Engineering) 

กลุ่มท่ี 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรู้พื นฐานในการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ดินในทางวิศวกรรม วิเคราะห์การวิบัติของดินและแนวทางการแก้ไข สามารถเลือกใช้ชนิดฐานรากและออกแบบ
ระบบป้องกันดิน (Soil Mechanics, Foundation) 

 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 พื นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing, 

Statics and Dynamics, Mechanical Engineering Process 
กลุ่ มที่  2  ความรู้ ทางดิ จิทั ล  (Digital Literacy)  ความรู้ ที่ เ กี่ ยวข้องกับ  Digital Technology in 

Mechanical Engineering  
กลุ่มที่ 3 พื นฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

Thermodynamics, Fluid Mechanics 
กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ Engineering Materials, Solid Mechanics 
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กลุ่มท่ี 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

เกี่ยวข้องกับ Heat Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems 
Design 

กลุ่มท่ี 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) ความรู้
ที่ เกี่ยวข้องกับ Dynamic Systems, Automatics Control, Internet of Things ( IoT) and AI (use of) , 
Robotics, Vibration 

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอ่ืนๆ (Mechanical Systems) ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering 
Management and Economics, Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE) 
 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์บนพื นฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
ความเข้าใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม พื นฐาน

กลศาสตร์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า สัญญาณและระบบ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ   
แอนะล็อกและดิจิทัล การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบควบคุม       
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   

 งานไฟฟ้าก าลัง 
การผลิต ส่งจ่าย จ าหน่ายและการใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูปก าลังไฟฟ้า การกักเก็บพลังงาน      

ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั งทางไฟฟ้า 

 งานไฟฟ้าสื่อสาร 
ระบบสื่อสารมีสายและไร้สาย ระบบรับ-ส่งสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบและ

การท างานของเครือข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม ฟิสิกส์ เคมี  

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์ วัสดุวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร สถิติวิศวกรรม 

กระบวนการผลิต อุณหพลศาสตร์ ความรู้พื นฐานไฟฟ้า  

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ระบบงานและความปลอดภัย ระบบคุณภาพ เศรษฐศาสตร และ

การเงิน การจัดการการผลิต  และการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
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๓ 
 

 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

งานเหมืองแร่ 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา แร่และหิน แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั นสูง สถิติและความเป็นไปได้ 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ใน

งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ เคมีกายภาพของวัสดุและแร่ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล พื นฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้า การจ าแนกชนิดแร่และวัสดุ การท าเหมืองเปิด การท าเหมืองใต้ดิน การใช้วัตถุระเบิดในงาน
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ การแต่งแร่ การวางแผนและออกแบบ การท าเหมืองและการแต่งแร่ กลศาตร์
ของหิน ความรู้ทางด้านธรณีเทคนิค การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่ 

งานโลหะการ 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั นสูง สถิติและความเป็นไปได้ 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน

งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุ สมดุลกระบวนการ พื นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 
กระบวนการแยกสกัดทางกายภาพ เคมี และความร้อน โลหการกายภาพ พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ การจ าแนก
วัสดุ การขึ นรูปโลหะและวัสดุ การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ การวิเคราะห์การแตกหักของชิ นงาน การ
เลือกใช้วัสดุ การเชื่อมโลหะ 

 
สาขาวิศวกรรมเคมี 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ/หรือ ชีววิทยา 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม  
พื นฐานทางไฟฟ้า การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ และกลศาสตร์ 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
ดุลมวลและพลังงาน อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี วัสดุศาสตร์ การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและ

ปรากฏการณ์การถ่ายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ การออกแบบอุปกรณ์และการ
ออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การบริหารโครงการ พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 
เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง 
วิศวกรรมกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม 
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สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส  

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร์ การเขียนโปรแกรมพื นฐาน สมดุลมวลสารและการถ่ายโอนมวลสาร 

จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี ชีววิทยาพื นฐาน ความดันชลศาสตร์ การส ารวจเบื องต้น การแปลงหน่วยทาง
วิศวกรรม  

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
พารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมและออกแบบ

ระบบบ าบัดน  าเสีย การควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่ายน  าประปา การควบคุมและออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย สาธารณสุขพื นฐาน 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูพื นที่ปนเปื้อน 
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   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง 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  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  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 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศึกษาปริญญาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

หรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนจากสภามหาวิทยาลัยและกระทรวง
ผู้รับผิดชอบของสถาบันการศึกษานั้น   

ข้อ ๔ การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(๒) เพื่อจัดตั้งระบบตรวจประเมินผลลัพธ์หลักสูตรของสภาวิศวกรให้สอดคล้องกับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ใช้กันอยู่ในระดับสากล 
(๓) เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรและให้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต  

หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ได้รับข้อแนะนําเพื่อการพัฒนาการศึกษาจากคณะอนุกรรมการเพื่อความทัดเทียมกับ
ระดับสากล 

(๔) เพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากคณะอนุกรรมการ 
เพื่อความทัดเทียมกับระดับสากล 

(๕) เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกร 
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   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบนี้  โดยมีวาระตามวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสภาวิศวกร   

ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ 

ที่กําหนดโดยสภาวิศวกร   
(๒) บริหารและพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ

ในด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในระดับสากล 
(๓) เสนอแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร  และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
(๔) จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
(๕) พัฒนาทรัพยากรบุคคล  และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
(๖) ประชาสัมพันธ์  ประสานงานและถ่ายทอดประสบการณ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับสากลไปสู่สถาบันการศึกษา  ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ  และผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เก่ียวข้อง 

(๗) จัดเตรียมเอกสารตามข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
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  และเง่ือนไขการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  

และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฌ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่   ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“การให้บริการ”  หมายความว่า  การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามงาน  ประเภท  

และขนาดที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
“ผู้ได้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 
“ผู้รับบริการ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หน่วยงานราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานประเภทอื่นของรัฐ  ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างหรือได้มอบหมายให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการให้บริการ
ของผู้ได้รับใบอนุญาต  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาต
พึงยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
ของผู้ได้รับใบอนุญาต  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ข้อ ๔ เพ่ือเป็นการยกระดบัการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ไดม้าตรฐาน  สนองต่อประโยชน์
ของผู้รับบริการตลอดจนสาธารณะ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน  รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กรอบความสามารถหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อบังคับนี้   ให้เป็นไป  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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หมวด  ๑ 
มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๖ ในการเสนอการให้บริการ  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้ข้อมูลต่อผู้รับบริการ  เพ่ือให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการให้บรกิารและวิธปีฏิบัติทางวชิาชีพ  ซึ่งอย่างน้อยจะต้องครอบคลมุ
ถึงขอบเขตงาน  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  ระยะเวลาด าเนินงาน  รวมถึงค่าบริการวิชาชีพ   

ข้อ ๗ ข้อตกลงในการให้บริการ  อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
(๑) ขอบเขตในการให้บริการ 
(๒) ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน  โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดในการ

ด าเนินงาน 
(๓) ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการ 
(๔) ค่าบริการวิชาชีพ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาชีพ  รวมถึงหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ข้อ ๘ การคิดค่าบริการวิชาชีพต้องกระท าโดยสุจริตและไม่หลอกลวงผู้รับบริการ  โดยให้

ค านึงถึงความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นส าคัญ 
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องจัดให้มีผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดา 

ซึ่งมีคุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  ที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
ข้อ ๑๐ ในระหว่างการให้บรกิาร  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดข้อมลูต่าง ๆ  เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการ  รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของงานและปัญหาทางด้านวิศวกรรม 
หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  ตลอดจนมาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาหรือผลกระทบดังกล่าว 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การให้บริการวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้การรับรอง   

กรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไม่ให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพในเรื่องใด   
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ
ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานการประพฤตปิฏิบตั ิ

 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติและต้องไม่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ  ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
และรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในขอบเขตความสามารถ
ที่ก าหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับ  
รวมถึงพึงปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ  ดังนี้ 

(๑) มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(๒) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความช านาญในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม   

และการพัฒนาวิชาชีพ 
(๓) มีความเป็นผู้น าด้านวิชาชีพวิศวกรรม  การบริหารจัดการ  และการให้บริการวิชาชีพ 
(๔) มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  สังคม  สาธารณะ  และสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตควรพัฒนาศักยภาพของตนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

อย่างน้อย  ดังนี้ 
(๑) การฝึกฝนสร้างสมประสบการณ์   และเสริมสร้างความรู้ความช านาญ  ตามกรอบ

ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  หรือ 
(๒) การฝึกอบรมในหลักสูตร  ตามโครงการการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจาก  องค์กรแม่ข่าย

หรือองค์กรลูกข่ายที่สภาวิศวกรให้การรับรอง  หรือ 
(๓) การถ่ายโอนความรู้วิศวกรรม  และความรู้ความช านาญตามกรอบความสามารถ 

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
หมวด  ๓ 

มาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพ 
 
 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้การรับรอง   

กรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไม่ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพในเรื่องใด   
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยความสามารถในการประกอบวิชาชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญตัิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๕  ของข้อบังคับสภาวศิวกร  
ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐-๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยความสามารถ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ มมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ 

ในการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้   
(๑) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค 
(๒) เพ่ือใช้ประกอบการประเมินความรู้ความช านาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบ  

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
(๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะ

และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนด 
ข้อ ๔ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ดังนี้ 
(๑) มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ดังนี้   
 (ก) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี    

ในการปฏิบัติวิชาชีพ   
 (ข) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี    

ในการปฏิบัติวิชาชีพตามกรอบกฎหมายที่ก าหนด 
(๒) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความช านาญในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม 

และการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนี้ 
 (ก) สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหา  สืบค้น  และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
 (ข) สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
 (ค) สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน   
 (ง) ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องอย่างเพียงพอเพ่ือคงสภาพ   และเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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 (จ) สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม  
ตามหลักวิศวกรรม 

(๓) มีความเป็นผู้น าด้านวิชาชีพวิศวกรรม  การบริหารจัดการ  และการให้บริการวิชาชีพ  ดังนี้   
 (ก) ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
 (ข) สามารถจัดการ  หรือมีส่วนร่วมในการจัดการงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน   
 (ค) สามารถติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชัดเจน 
 (ง) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
(๔) มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  สังคม  สาธารณะ  และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้   
 (ก) ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  

และให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (ข) ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และจัดให้มีความปลอดภัย  

และชีวอนามัยต่อชุมชนสาธารณะ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์

นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการรบัรองมาตรฐาน 

การใหบ้ริการวชิาชีพและมาตรฐานการปฏบิัตวิิชาชีพ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บรกิาร
วิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๕  
ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที ่ 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  ที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดให้มีคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน  กระบวนการจัดท ามาตรฐาน 
และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตั ิ

 
 

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิยื่นค าขอรับรองมาตรฐานต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
และมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม 

หมวด  ๒ 
การยื่นค าขอรับรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๕ มาตรฐานที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน 
(๒) ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวศิวกรรม  เช่น  กระบวนการท าเทคนิคพิจารณ์  

การวิจัย  การสืบค้น  การประมวล  และการเทียบเคียง 
(๓) เป็นมาตรฐานที่จัดท าเสร็จสมบูรณ์และพิมพ์เผยแพร่แล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอรับรองมาตรฐานยื่นค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอ

และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคล  วัตถุประสงค์  และรายชื่อผู้มีอ านาจบริหารนิติบุคคล 

ตามกฎหมาย 
(๒) ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการ  หรือหนังสือรับรองของผู้มีอ านาจของนิติบุคคล

ตามกฎหมาย  ซึ่งให้ความเห็นชอบในการยื่นค าขอรับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกร 
(๓) มาตรฐานที่ขอรับรอง  จ านวน  ๕  ฉบับ 
(๔) รายชื่อคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน  (Standing  Committee)  พร้อมประวัติย่อ 
(๕) หลักฐานการผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม   หลักฐาน 

การพิมพ์เผยแพร่  และหลักฐานอ้างอิงว่าได้มีการใช้งาน  ตามข้อ  ๕  ของระเบียบนี้ 
(๖) หลักฐานการปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  (ถ้ามี) 
(๗) ค าบอกกล่าวส าคัญและค าปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายที่สภาวิศวกรก าหนด 
(๘) หลักฐานอื่น ๆ  ที่ผู้ยื่นค าขอเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ให้ผู้ยื่นค าขอส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของหลักฐานตาม  (๑)  ถึง  (๘)  ต่อส านักงานสภาวิศวกร

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการรับรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๗ ในการพิจารณาค าขอรับรองมาตรฐาน  ให้คณะอนุกรรมการมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาค าขอรับรองมาตรฐานจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีความรู้และความช านาญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ยื่นค าขอรับรองเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ 
ค าขอรับรองมาตรฐาน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ของระเบียบนี้ 

ข้อ ๘ คณะท างานอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติม  หรือให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  โดยผู้ย่ืนค าขอจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ข้อ ๙ เมื่อคณะท างานได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาค าขอรับรองมาตรฐานเสร็จแล้ว
ให้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพ่ือพิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการ
สภาวิศวกร 

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาและมีผลการรับรองมาตรฐานแล้ว 
ให้เลขาธิการสภาวิศวกรแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ ๑๑ การรับรองมาตรฐาน  มีอายุครั้งละไม่เกิน  ๕  ปี 
ข้อ ๑๒ กรณีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรแล้ว   หากผู้ยื่นค าขอมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมาตรฐาน  ผู้ยื่นค าขอสามารถเสนอมาตรฐานดังกล่าวต่อสภาวิศวกร  เพ่ือพิจารณา
รับรองใหม่ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงการแก้ไขค าสะกด  ข้อผิดพลาดเล็กน้อย  หรือข้อผิดหลงเล็กนอ้ย
ซึ่งไม่ท าให้มาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อ ๑๓ มาตรฐานที่สภาวิศวกรรับรองแล้ว  ให้ผู้ยื่นค าขอพิมพ์ข้อความไว้ที่ปกด้านหน้า 
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   เป็นการรับรองกระบวนการจัดท ามาตรฐาน 
จึงไม่เป็นเหตุให้สภาวิศวกรมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ยื่นค าขอหรือต้องรับผิดร่วมกับผู้ยื่น  
ค าขอแต่อย่างใด 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุและการเพิกถอนการรบัรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๑๕ การรับรองมาตรฐานสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สิ้นอายุรับรองมาตรฐาน 
(๒) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(ข) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
(ค) มีเหตุใด ๆ  ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามาตรฐานมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรง  ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของประชาชนได้ 
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง   ให้เลขาธิการ

สภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์

นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการออกหนงัสือรบัรองความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เพ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมกันของนานาชาติ  
ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๔)  (๖)  (ง)  และ  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ 
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๑๑  
มิถุนายน  ๒๕๖๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  ที่สภาวิศวกรออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งผ่านการทดสอบความรู้
ความช านาญเฉพาะด้าน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๔ ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่สภาวิศวกรจะออกหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ขอ้ ๕ ผู้ขอหนังสือรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป   

และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ 
(๒) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๓) ไมเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองด้วยเหตุตามข้อ  ๑๒ 
(๔) มีผลงานและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตรงตามสาขาเฉพาะด้าน 

ที่ขอหนังสือรับรองไม่น้อยกว่าสามปี   
(๕) คุณสมบัติอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองยื่นค าขอตามแบบค าขอพร้อมทั้งบัญชีแสดงผลงาน 
และปริมาณงานตรงตามความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรอง  และหลักฐานที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนดต่อส านักงานสภาวิศวกร 

ข้อ ๗ ผู้ขอหนังสือรับรองที่ผ่านการตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานแล้ว   
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความช านาญ 

หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการทดสอบความรู้ความช านาญให้เปน็ไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาออกหนังสือรับรองในนามของสภาวิศวกร   
เมื่อผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมถึงได้ผ่านการทดสอบความรู้ความช านาญ   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ครบถ้วนแล้ว   

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกหนังสือรับรอง  หรือในกรณีที่มีมติ
ไม่ออกหนังสือรับรอง  ให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอนัน้ ๆ  ทราบ  ภายในหกสิบวนั
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ยื่นค าขอแจ้งความประสงค์
ไว้ก็ได้ 

ให้ผู้ยื่นค าขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเหน็สมควรออกหนงัสือรับรองช าระค่าธรรมเนยีม
หนังสือรับรองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจากส านักงาน  
สภาวิศวกร  กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ 
จะขอหนังสือรับรอง 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกรด าเนินการ
ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้นั้น 

ข้อ  ๑๐ หนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด   
ข้อ  ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละสาขา  เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณาผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้งทดสอบ
ความรู้ความช านาญและด าเนินการอื่น ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๑๒ หนังสือรับรองสิ้นสุดลง  เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนหนังสือรับรอง  
กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองแสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอหนังสือรับรองในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญ   

ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการสภาวิศวกร
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการทดสอบความรู ้

เพื่อขอรับหนงัสือรบัรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (เฉพาะดา้น) 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพ่ือขอรับ
หนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (เฉพาะด้าน) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๗   
ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ  
วิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๔๑-๑๔/๒๕๖๔   
เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  คณะกรรมการสภาวิศวกร  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการทดสอบความรู้  เพ่ือขอรับหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  (เฉพาะด้าน)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ขอรับหนังสือรับรอง”  หมายความว่า  ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (เฉพาะด้าน) 
ข้อ ๔ ผู้ขอหนังสือรับรองที่ได้ผ่านการตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน   

ตรงตามความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขา  
ที่ยื่นค าขอ  โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับวุฒิวิศวกร  ในสาขา 
หรือแขนงเดียวกันกับผู้ที่ขอรับหนังสือรับรองเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานทุกงานแล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้ารับ 
การทดสอบความรู้ความช านาญ 

ข้อ ๕ การทดสอบความรู้ความช านาญในแต่ละเฉพาะด้าน  ให้กระท าโดยวิธีสอบข้อเขียน  
หรือวิธีสอบสัมภาษณ์  หรือวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ความต้องการความรู้  ความสามารถ  และความช านาญในเรื่องนั้น ๆ   

ผู้ขอหนังสือรับรองต้องเข้าทดสอบความรู้ความช านาญตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนด   

ผู้ขอหนังสือรับรองที่ทดสอบความรู้ความช านาญตามวรรคสองไม่ผ่าน   สามารถยื่นค าขอ
หนังสือรับรองใหม่ได้ 

้หนา   ๑
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ข้อ ๖ กรณีหากมีความจ าเป็นต้องให้มีผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   ในสาขาความรู้ 
ความช านาญเฉพาะด้าน  คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละสาขา  อาจแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อทดสอบสาขานั้น ๆ  ได้เป็นคราว ๆ  ไป 

ข้อ ๗ กรณีผู้ขอหนังสือรับรองไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ต้องยื่นค าร้องขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์  โดยให้ยื่นต่อส านักงานสภาวิศวกรและต้องยื่นล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย  แต่จะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้ 

ข้อ ๘ ค าขอ  ค าร้อง  การแจ้ง   การอนุญาต  ค าสั่ งทางปกครอง  การช าระเงิน   
แบบเอกสาร  หรือการด าเนินการใด ๆ  ตามระเบียบนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถือว่าใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยระเบียบนี้   ทั้งนี้   หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

ศาสตราจารย์สุชชัวรี์  สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  เพ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศรวมถงึ 
เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน  จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฎ)  และ  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ 
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร   
เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 
ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ที่สภาวิศวกรออกให้แก่บุคคลที่ผ่านการประเมินการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไข  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้” 

“ระดับวิศวกร”  หมายความว่า  ผู้มีความรู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในระบบงาน  ดูแล  ซ่อมบ ารุง  
และรักษาระบบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

“ระดับวิศวกรวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ 
ในการประกอบวิชาชีพ  ในการออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหม่  ให้ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสาขานั้นได้อย่างเหมาะสม  รวมถึงตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบ 
ของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมนั้น 

หมวด  ๑ 
ใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๔ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและออกใบรบัรอง  ให้เป็นไปตามสาขาวชิาชีพวิศวกรรมตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

้หนา   ๓๙
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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

คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๖ ใบรับรองให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  โดยให้มีอายุห้าปี

นับแต่วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรอง   

หมวด  ๒ 
คุณสมบตัิ  และลักษณะต้องห้าม 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอใบรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) เป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ  หรือสมาชิกวิสามัญ 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทียบเท่า 
(4) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับรองด้วยเหตุตามข้อ  ๑๔  (๓)  (ข)  (ค)” 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการออกใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๘ ให้ผู้ประสงค์ขอใบรับรอง  ยื่นค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอใบรับรอง 
และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาออกใบรับรองในนามสภาวิศวกรเมื่อผู้ยื่นค าขอ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ภายใต้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ระดับวิศวกร 
 (ก) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทียบเท่าปริญญา

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ยื่นค าขอ  โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสภาวิศวกร  หรือองค์กรระดับสากล  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
ก าหนด 

 (ข) กรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตาม  (ก)  ผู้ยื่นค าขอ
ต้องผ่านการทดสอบความรู้  ในสาขาวิศวกรรมที่ยื่นค าขอ  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ  
จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้   

(๒) ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
 (ก) มีใบรับรองระดับวิศวกร 

้หนา   ๔๐
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 (ข) มีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  โดยยื่นบัญชีแสดงผลงาน
และปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นค าขอไม่น้อยกว่าสามปี  และมีหน่วยความรู้ 
ตามจ านวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด   

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ความช านาญในประสบการณ์และความสามารถโดยได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้ 

 กรณีผู้ยื่นค าขอใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  หรือมีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  โดยยื่นบัญชีแสดงผลงาน  
และปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นค าขอตั้งแต่สามปีขึ้นไป  ให้ยกเว้น
คุณสมบัติตาม  (๒)  (ก) 

(๓) การทดสอบความรู้ตาม  (๑)  (ข)  และ  (๒)  (ค)  สภาวิศวกรจะจัดการทดสอบเอง 
หรือเห็นชอบให้สมาคมวิชาชีพหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการทดสอบก็ได้  ทั้งนี้  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการยื่นขอความเห็นชอบในการจัดการทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
ก าหนด 

ข้อ  ๑๐ การทดสอบความรู้ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ  ๑๑ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากผู้ช านาญการพิเศษ 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๙  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณาผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้ง
ด าเนินการอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองหรือในกรณีที่มีมติ 
ไม่ออกใบรับรอง  ให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ยื่นค าขอนั้น ๆ  ทราบภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ยื่นค าขอแจ้งความประสงค์
ไว้ก็ได้ 

ให้ผู้ยื่นค าขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองช าระค่าธรรมเนียม
ใบรับรองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจากส านักงาน 
สภาวิศวกร  กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์  
จะขอใบรับรอง 

้หนา   ๔๑
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เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกรด าเนินก าร 
ออกใบรับรองให้แก่ผู้นั้น 

หมวด  ๔ 
การต่ออายุใบรบัรอง 

 
 

ข้อ  ๑๓ ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง  ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองต่อส านักงานสภาวิศวกร  
ตามแบบค าขอต่ออายุใบรับรองและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
ก่อนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุ  และมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

เมื่อยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองแล้ว  ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร 
จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรอง 

ให้น าข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้กับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ต่ออายุใบรับรองโดยอนุโลม 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรองแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกร  
ออกใบรับรองการต่ออายุให้แก่ผู้นั้น 

ใบรับรองการต่ออายุ  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  โดยให้มีอายุห้าปี
นับจากวันที่ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ 

หมวด  ๕ 
การสิ้นสดุและการเพิกถอนใบรับรอง 

 
 

ข้อ  ๑๔ ใบรับรองสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) เมื่อผู้ได้รับใบรับรองตาย 
(๒) ขาดต่ออายุใบรับรอง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๓) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบรับรอง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
 (ก) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 (ข) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอใบรับรองหรือค าขอต่ออายุใบรับรอง

ในสวนที่เป็นสาระส าคัญ   
 (ค) มีการกระท าหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันท าให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย

แห่งวิชาชีพวิศวกรรมอย่างร้ายแรง   

้หนา   ๔๒
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ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนใบรับรองตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการสภาวิศวกร
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๖ 
เรื่องอืน่ ๆ 

 
 

ข้อ  ๑๕ กรณีผู้ได้รับใบรับรองระดับวิศวกร  หรือใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพ  ประสงค์  
จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจาก  
สภาวิศวกร 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๑๖ ในวาระเริ่มแรกของคณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์  
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของแต่ละสาขา  และออกใบรับรองให้เป็นระดับ
วิศวกรวิชาชีพ  เพ่ือแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษ  แล้วแต่กรณี  
โดยให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๓
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการทดสอบความรู้เพ่ือขอรบัใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดบัวศิวกร  และระดับวิศวกรวิชาชีพ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการการทดสอบความรู้
ความช านาญเพ่ือขอรับใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ระดับวิศวกร  
และระดับวิศวกรวิชาชีพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร   
ครั้งที่  ๓๐ - ๓/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้   
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการทดสอบความรู้
เพ่ือขอรับใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ระดับวิศวกร  และระดับ
วิศวกรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
การทดสอบความรู้ระดบัวศิวกร 

 
 

ข้อ ๓ การทดสอบความรู้ระดับวิศวกร  ให้กระท าโดยวิธีสอบข้อเขียน  หรือวิธีสอบสัมภาษณ์  
หรือวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์  โดยผู้ขอใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม  ระดับวิศวกร  ต้องเข้าทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด 

ผู้ขอใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ระดับวิศวกร  ที่ไม่ผ่าน
การทดสอบความรู้ตามวรรคหนึ่ง  สามารถยื่นค าขอใบรับรองใหม่ได้ 

หมวด  ๒ 
การทดสอบความรู้ระดบัวศิวกรวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ขอใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  
ที่ได้ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นค าขอแล้ว  

้หนา   ๑
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ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความช านาญในประสบการณ์และความสามารถ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ผู้ขอใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ระดับวิศวกรวิชาชีพ   
ที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความช านาญในประสบการณ์และความสามารถตามวรรคหนึ่ง  สามารถยื่นค าขอ 
ใบรับรองใหม่ได้ 

หมวด  ๓ 
เรื่องอืน่ ๆ 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ระดับวิศวกร  
หรือระดับวิศวกรวิชาชีพ  แล้วแต่กรณี  ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
ต้องยื่นค าร้องขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์  โดยให้ยื่นต่อส านักงานสภาวิศวกรและต้องยื่นล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย  แต่จะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้ 

ข้อ ๖ ค าขอ  การแจ้ง  การอนุญาต  ค าสั่งทางปกครอง  การช าระเงิน  แบบเอกสาร   
หรือการด าเนินการใด ๆ  ตามระเบียบนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคับได้
และมีผลโดยชอบด้วยระเบียบนี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

เพื่อให้  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ในการรับรองสิทธิของประชาชน  ในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
และข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังอ่ืนใดของสภาวิศวกร  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  ส่ิงที่ส่ือความหมายให้รู้เรื่องราว  ข้อเท็จจริง  ข้อมูล  หรือส่ิงใด ๆ  

ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสภาวิศวกร  ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วย

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ  ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต  

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม  ฝ่ายการเงิน  บัญชี  
งบประมาณ  และการพัสดุ  ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  หรือหน่วยงานอ่ืนที่สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้น  
หรือเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ให้นายกสภาวิศวกรรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นายกสภาวิศวกรมีอํานาจวินิจฉัย

ส่ังการตามที่เห็นสมควร 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยเลขาธิการสภาวิศวกรเป็นประธาน  หัวหน้าสํานัก  
หัวหน้าฝ่าย  และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน  ๒  คน  เป็นกรรมการ   

ให้หัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  

และการบริการข้อมูลข่าวสาร 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย  หรือข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ  และการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารใดจะเปิดเผยได้หรือไม่ 
(๔) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร   

และการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกรกับส่วนราชการและเอกชน 
(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินการ

ตามระเบียบนี้ 
(๖) แต่งตั้งคณะทํางานหรือให้เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาวิศวกรคนหนึ่งคนใดปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ  

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๗) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่นายกสภาวิศวกรหรือคณะกรรมการสภาวิศวกรมอบหมาย 
ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ ในที่ประชุม   ให้กรรมการที่มาประชุม 

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๙ มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกรก่อน 

จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได้ 

หมวด  ๒ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น  อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของสํานักงาน  
สภาวิศวกร  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกรไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า   
หรือขอสําเนา  ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  กฎหมายอ่ืนและระเบียบของคณะกรรมการสภาวิศวกร  ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
(๓) ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
(๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
การจัดแยกข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้คํานึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยข้อมูลของราชการด้วยว่า  เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคําส่ัง 
มิให้เปิดเผยก็ได้ 

ให้หน่วยงานจัดส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ค้นคว้า  หรือขอสําเนา 

ให้หน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประสานงานในการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

ข้อ ๑๒ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้อง 
ส่งให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง 

ให้หน่วยงานจัดทําบัญชีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แก่  ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ให้พร้อมในการที่จะพิจารณาสั่งเปิดเผย  เม่ือมีผู้ใดยื่นคําขอข้อมูล
ข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุมดูแลดังกล่าว 

หมวด  ๔ 
การขอตรวจดู  การขอข้อมูลข่าวสาร  และการอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
ที่ตั้งแสดงไว้  เพื่อเป็นหลักฐานของสภาวิศวกร 

ข้อ ๑๔ การขอสําเนาข้อมูลข่าวสารหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคํารับรองถูกต้อง  ให้ยื่น
คําขอเป็นหนังสือตามแบบที่สภาวิศวกรกําหนด  หรือเขียนขึ้นเองโดยให้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ 
ในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร  ทั้งนี้  การยื่นคําขอหรือหนังสือดังกล่าวอาจยื่นด้วยตนเอง 
ต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  หรือทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

315



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบว่า  ข้อมูลข่าวสารตามคําขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  หรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานใด  หากเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ให้หัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกรเป็นผู้อนุญาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  
พร้อมทั้งระบุวัน  เดือน  ปี  ให้ชัดเจน  ทั้งนี้  ให้รับรองตามจํานวนที่ผู้ยื่นขอขอให้รับรอง 

ข้อ ๑๕ ในกรณีขอตรวจดู  ขอสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอ่ืน  
ซ่ึงอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักหรือฝ่ายใด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเสนอเรื่องไปยัง
สํานักหรือฝ่ายนั้น  และให้หัวหน้าสํานักหรือฝ่ายเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรักษาความลับของสํานักงานสภาวิศวกร  หรือเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผย 

ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําร้องขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
หรือไม่  ให้หัวหน้าสํานักหรือฝ่ายเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๑๖ กรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอนั้นกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด   
ให้หน่วยงานนั้นแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยมิชักช้า  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นคัดค้านภายในเวลา 
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ข้อ ๑๗ กรณีผู้มีอํานาจอนุญาตมีคําส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอใด  ให้แจ้งคําส่ัง
พร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นขอทราบ  พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์คําส่ัง   
ไม่อนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ด้วย 

ข้อ ๑๘ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ให้หน่วยงานดําเนินการให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในส่วนที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ข้อ ๑๙ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ  ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือหน่วยงาน
พิจารณาให้บริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบคณะกรรมการ  
สภาวิศวกรว่าด้วยการรักษาความลับของสํานักงานสภาวิศวกร  หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  หรือตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย 

ข้อ ๒๐ ข้อมูลข่าวสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอ่ืน  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด   
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ  การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เผยแพร่หรือจําหน่ายให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่  
สภาวิศวกรกําหนด 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๒๒ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกําหนด   

หมวด  ๕ 
กําหนดระยะเวลา 

 
 

ข้อ ๒๓ การให้บริการข้อมูลข่าวสารตามคําขอให้หน่วยงานดําเนินการภายในกําหนด
ระยะเวลาดังนี้ 

(๑) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี 
คํารับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(๒) การให้บริการข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน  
ให้หน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(๓) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
สิบห้าวัน  จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายในสิบห้าวัน  รวมทั้งแจ้งกําหนดเวลาที่จะดําเนินการ 
แล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบด้วย 

หมวด  ๖ 
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๒๔ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร  ตั้งอยู่ที่  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 

317



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย 
ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
และข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้นายกสภาวิศวกรรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นายกสภาวิศวกรมีอํานาจวินิจฉัย

ส่ังการตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๔ ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า  ข้อมูลข่าวสารของราชการได้  ณ  ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของสภาวิศวกร  ซ่ึงตั้งอยู่ที่  ๔๘๗/๑  อาคาร  วสท.  ชั้น  ๒  ซอยรามคําแหง  ๓๙  (เทพลีลา)   
ถนนรามคําแหง  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐  หมายเลขโทรศัพท์   
๐๒  ๙๓๕  ๖๘๖๘  ในวันและเวลาทําการของสํานักงานสภาวิศวกร 

ข้อ ๕ ผู้ขอเข้าตรวจข้อมูลข่าวสารต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ข้อ ๖ ห้ามนําอาวุธเข้าไปในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ ๗ ห้ามนําอาหารหรือเครื่องดื่มมึนเมาเพื่อรับประทานหรือดื่มในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
ข้อ ๘ ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ ๙ การใช้สถานที่ต้องไม่เสียงดังจนเป็นการรบกวนผู้อ่ืน  และต้องรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
ข้อ ๑๐ ผู้ขอเข้าตรวจ  ศึกษา  หรือค้นคว้า  ต้องลงทะเบียนในสมุดทะเบียนที่ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารจัดไว้ 
ข้อ ๑๑ การตรวจ  ค้นคว้า  ศึกษาข้อมูลข่าวสารใดพึงใช้ความระมัดระวังและรักษาเยี่ยง  

วิญญูชน 
ข้อ ๑๒ เม่ือตรวจค้นคว้าศึกษาเสร็จส้ินแล้ว  ให้นําไปคืนแก่เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร 
ข้อ ๑๓ ห้ามนาํข้อมูลข่าวสารใดออกนอกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประมาทเลินเล่อหรือจงใจทําให้ข้อมูลข่าวสารใดชํารุด  เสียหาย  สูญหาย   
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรืออาจถูกฟ้องร้องได้ 

ข้อ ๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งให้   
ผู้นั้นออกจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วยวธิีการอันสมควร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ทวี  บุตรสุนทร 
นายกสภาวิศวกร 
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ประกาศสภาวิศวกร 
เรื่อง   โครงสรางและอํานาจหนาที ่ วิธกีารดําเนินงาน  และสถานที่ตดิตอ   

เพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวศิวกร 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศสภาวิศวกร  เรื่อง  โครงสรางและอํานาจหนาที่   

วิธีการดําเนินงาน  และสถานที่ติดตอเพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา  ๗  (๑)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

ที่จะใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ  ของทางราชการ  เพ่ือประชาชน

สามารถแสดงความคิดเห็น  และใช สิทธิทางการเมืองได โดยถูกตองกับสภาพความเปนจริง  

คณะกรรมการสภาวิศวกร  ในการประชุมครั้งที่  ๑๓-๑๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒   

จึงสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของสํานักงานสภาวิศวกร  และสถานท่ีติดตอ 

เพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกรไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศสภาวิศวกร  เรื่อง  โครงสรางและอํานาจหนาท่ี   

วิธีการดําเนินงาน  และสถานท่ีติดตอเพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

 ขอ  ๒ ใหยกเลิกประกาศสภาวิศวกร  เรื่อง  โครงสรางและอํานาจหนาที่  วิธีการดําเนินงาน   

และสถานที่ติดตอเพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ขอ  ๓ สํานักงานสภาวิศวกรมีอํานาจหนาที่โดยสรุปเกี่ยวกับการทําหนาที่ธุรการตาง ๆ   

ใหแกสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร 

ขอ  ๔ สํานักงานสภาวิศวกรมีโครงสรางและการจัดหนวยงานภายใน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ฝายการคลัง 

 (๒) ฝายตางประเทศ 

 (๓) ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 (๔) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๓
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 (๕) ฝายบริหาร 

 (๖) ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 (๗) ฝายส่ือสารองคกร 

 (๘) ฝายอาคารสถานท่ี 

 (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  เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญ 

  (ฌ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๒) ฝายตางประเทศ 

  (ก) กํากับการจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพขามชาติภายใตขอตกลงระหวางประเทศ

ทั้งขาเขาและขาออก 

  (ข) ดูแลงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร 

  (ค) ประสานงานดานการระหวางประเทศ 

  (ง) ประชาสัมพันธขอมูลและขาวสารความรวมมือดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ในตางประเทศ 

  (จ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๓
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 (๓) ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

  (ก) เก็บรักษาทะเบยีนสมาชิกสภาวศิวกร  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  ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใชประโยชน 

ในการใหบริการสารสนเทศ 

  (ง) ดูแลพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซตของสํานักงาน 

  (จ) ดูแลอุปกรณสารสนเทศใหอยูในสภาพพรอมใชงานและใหคําแนะนําดานเทคนิค 

  (ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๕) ฝายบริหาร 

  (ก) จัดเตรียมการประชุมใหญสภาวิศวกร 

  (ข) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร 

  (ค) เลขานุการงานประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  และคณะอนุกรรมการ 

ที่เกี่ยวของกับการบริหารสภาวิศวกรและสํานักงานสภาวิศวกร 
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  (ง) ดูแลงานสารบรรณของสภาวิศวกร  การจัดทําประกาศคําส่ัง  ตลอดจน 

งานธุรการตาง ๆ 

  (จ) งานผูตรวจสภาวิศวกร 

  (ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๖) ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

  (ก) ประสานงานกับสถาบันการศึกษา  เพ่ือประโยชนในการรับรองปริญญา   

ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร 

และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรที่เกี่ยวของ 

  (ข) สงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  และการกําหนดสาขาวิชาชีพ 

วิศวกรรม  (เพ่ิมเติม) 

  (ค) สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานและคูมือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

  (ง) การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องของสมาชิกสภาวิศวกร  และรับรอง 

การเปนองคกรแมขาย  การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 

  (จ) งานดานภัยพิบัติ  ความปลอดภัยสาธารณะ 

  (ฉ) งานดานวิศวกรอาสา  อบรมใหความรูและลงพ้ืนที่ตรวจสอบปญหาดานวิศวกรรม 

  (ช) จัดการทดสอบผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร 

  (ซ) สนับสนุนงานดานการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  (ฌ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๗) ฝายส่ือสารองคกร 

  (ก) วางแผนการประชาสัมพันธภาพลักษณของสภาวิศวกร  ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

  (ข) สงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 

  (ค) สนับสนุนการจัดสวัสดิการแกสมาชิกสภาวิศวกร 

  (ง) ใหบริการสมาชิกสภาวิศวกรและสนับสนุนการจัดการตาง ๆ  ของสภาวิศวกร 

ในสวนภูมิภาค 

  (จ) งานติดตามและสงเสริมการตออายุใบอนุญาตและอายุสมาชิกสภาวิศวกร 
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  (ฉ) งานสมาชิกสัมพันธและการบริการตอบรับขอมูลทางโทรศัพท 

  (ช) จัดการสัมมนาและฝกอบรมใหแกสมาชิกสภาวิศวกรและบุคคลภายนอก 

  (ซ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๘) ฝายอาคารสถานท่ี 

  (ก) ดูแลงานโครงการกอสรางอาคารที่ทําการสภาวิศวกร 

  (ข) การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีทําการสภาวิศวกร  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 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๓

324



  (ฉ) งานยกรางกฎหมายและกฎ 

  (ช) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

ขอ  ๖ สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร  ตั้งอยูที่  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 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

สุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ ์

นายกสภาวศิวกร 
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