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วิชา อาชีพวิชาชีพ
การประกอบวิชาชีพคืออะไร ?



การประกอบวชิาชีพ

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(LICENCE )

3. มีหลกัปฏิบัติ

2. มีจรรยาบรรณ

(CODES OF ETHIC)

1. มีและใชปญญา

(INTELLECTUAL)

3.1  มีมาตรฐานการใหบริการ (CODES OF SERVICES)

3.2  มีหลักการประพฤติปฏิบัติ (CODES OF CONDUCT) 

3.3  มีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (CODES OF PRACTICE)

3.4  มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

3.5 มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR)



กรอบภาพรวมงาน
วิศวกรรม



กรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

(Competency Framework)

1. ความรูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อประกอบวิชาชพีวิศวกรรม

2. ความสามารถในการประยุกตความรู

ความชํานาญในการแกไขปญหาดาน

วิศวกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ

3. ความเปนผูนําดานวิชาชีพวศิวกรรม 

การบริหารจัดการ และการใหบริการ

วิชาชีพ

4. ความตระหนักในความรับผิดชอบตอ

วิชาชีพ สงัคม สาธารณะ และ

ส่ิงแวดลอม

สามัญวิศวกร

ภาคีวิศวกร

วุฒิวศิวกร



ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

วาดวยความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

หัวขอ บัณฑิตวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร

Issue
Engineering 

Graduate
Associate Engineering Professional Engineering

Senior Professional 

Engineering

1. ความรูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี

1.1 มีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใช

หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติ

วิชาชีพ 

มาตรฐานการประกอบ

วิชาชีพ
รูและเขาใจหลักการ ใชมาตรฐานได

ใชมาตรฐานไดและมีสวนรวมใน

การพัฒนามาตรฐาน

ใชมาตรฐานไดและมีสวนรวมใน

การพัฒนามาตรฐาน

1.2 มีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใช

หลักการ ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการ

ประกอบวิชาชีพตามกรอบกฎหมาย 
กฎหมายที่เก่ียวของ รูและเขาใจหลักการ รูและเขาใจขอกฎหมาย

ประยุกตใชความรูและเทคโนโลยี 

ภายใตกรอบของกฎหมาย

ประยุกตใชความรูและเทคโนโลยี 

ภายใตกรอบของกฎหมาย

2. ความรูความชํานาญและประสบการณ

2.1 สามารถกําหนดขอบเขตของปญหา การสืบคน 

และ การวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

การกําหนดปญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซอน 
รูและเขาใจวิธีการทั่วไป

สืบคน กําหนดขอบเขต

วิเคราะหปญหา

แกไขปญหา ยืนยนัผลประเมิน

ผลลพัธ

แกไขปญหา ยนืยันผลประเมิน

ผลลัพธ

2.2 สามารถออกแบบและแกปญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซอน

การออกแบบ และ

แกปญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซอน 

รูและเขาใจวิธีการทั่วไป
กําหนดวิธีการ วิเคราะห 

กําหนดทางเลอืก

วิเคราะห กาํหนดทางเลือก กําหนด

รูปแบบ ประเมินผลลัพธ

กําหนดทางเลอืก กําหนดรูปแบบ 

ประเมินผลลัพธและถายโอน

ประสบการณ

2.3 สามารถประเมินผลลัพธและผลกระทบของงาน 

วิศวกรรมที่ซับซอน 

ประเมินผลกระทบการ

แกไขปญหาทางวิศวกรรม

ที่ซับซอน 

รูและเขาใจวิธีการทั่วไป รูและเขาใจวธิีการทั่วไป
ประเมินผล ยืนยันผล นําผลลัพธสู

การปฏิบัติและแกไขปรับปรุงได

ประเมินผล ยืนยันผล นําผลลพัธสู

การปฏิบัติแกไขปรับปรุงและถาย

โอนประสบการณ

2.4 รวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องอยาง

เพยีงพอ เพื่อคงสภาพและเพิ่มขีดความสามารถใน

การ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ กําหนดความตองการได รวมกิจกรรม รับการอบรม

รวมกิจกรรม รับการอบรม และ

ถายทอดประสบการณ

รวมกิจกรรม รับการอบรม และ

ถายทอดประสบการณ

กรอบความสามารถ (Professional Competence) (1/2)



กรอบความสามารถ (Professional Competence) (2/2)

3. ความเปนผูนําดานวิชาชีพ

3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
รูความถกูผิดทาง

จรรยาบรรณ

ปฏบิัติตนถูกตองตาม

จรรยาบรรณ

ปฏิบัติตนถูกตองตาม

จรรยาบรรณและวนิิจฉัย

ความถูกผิด

ปฏิบัติตนถูกตองตามจรรยาบรรณ 

วินิจฉัยความถูกผิดและแสดงตนเปน

ตัวอยางที่ดี

3.2 สามารถบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการ

จัดการงานวิศวกรรมที่สลับซับซอน 

การจัดการงานวิศวกรรมที่

ซับซอน
รูและเขาใจหลกัการ

รูและเขาใจวิธีการวางแผน

งานบริหารงาน

มีสวนรวม เลือกวิธีการวางแผน

งานและบริหารงาน

มีสวนรวมหรือกําหนด เลือกวิธีการ

วางแผนงานและบริหารงาน

3.3 สามารถติดตอส่ือสารการปฏิบัติวิชาชีพไดอยาง

ชัดเจน
การส่ือสาร

ทํารายงานและ

นําเสนอผลงาน

ทํารายงานและนําเสนอ

ผลงาน

ทํารายงานและนําเสนอผลงาน

ตอองคกร

ทํารายงานและนําเสนอผลงานตอ

สาธารณะ

3.4 รับผิดชอบตอการตัดสินใจหรือมีสวนรวมตัดสินใจ

ในงานวิศวกรรมที่ซับซอน 

ความรับผิดชอบตอการ

ตัดสินใจในงานวิศวกรรมที่

ซับซอน

รูและเขาใจหลกัการ
รูและเขาใจหลักการ

ตัดสินใจในงานวิศวกรรม

ตัดสินใจและแสดงความ

รับผิดชอบในงานวศิกรรมตาม

กรอบมาตรฐานและกฏหมาย

ตัดสินใจและแสดงความรับผิดชอบใน

งานวิศกรรมตามกรอบมาตรฐานและ

กฏหมาย

4. ความตระหนักในความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 

สังคม สาธารณะและสิ่งแวดลอม 

4.1 ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ 

สลับซับซอน ตอสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และ

ใหความสําคัญตอการคุมครองทางสังคมและการพัฒนา

ที่ย่ังยืน 

ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 

สังคม

สาธารณะและส่ิงแวดลอม 

รูความสาํคัญของงาน

วิศวกรรม

รูความสําคญัของงาน

วิศวกรรมตอการคุมครอง

ทางสังคมและการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

รูผลกระทบของงานวิศวกรรม

ตอการคุมครองทางสังคมและ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

สรางคุณคาตอสังคมและการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

4.2 การประกอบวิชาชพีวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่ 

เก่ียวของ และจัดใหมีความปลอดภัยและชีวอนามัยตอ

ชุมชนสาธารณะ 

กรอบกฎหมายท่ีและมีความ

ปลอดภัยและชีวอนามยัตอ

ชุมชนสาธารณะ 

มีความรูดานความ

ปลอดภัยในงาน

วิศวกรรม

มีความรูดานความ

ปลอดภัยในงานวิศวกรรม

จัดระบบงานดานวิศวกรรมที่มี

ความปลอดภัย

สรางคุณคาของงานวิศวกรรมท่ีมี

ความปลอดภัยดานชวีอนามยัตอ

ชุมชนและสาธารณะ



งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุแตละสาขา 

มี 6 งาน ดังน้ี

 งานใหคําปรึกษา  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต

 งานออกแบบและคํานวณ  งานอํานวยการใช

 งานวางโครงการ  งานพิจารณาตรวจสอบ

ขอ 3 ของกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550



กําหนดหนาที่ฝายตางๆ

ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
มาตรา 8 (13)



หนาที่และความรับผิดชอบ

ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดาํเนินการ เจาของอาคาร
ผูครอบครองอาคารชุมนุมคน 

อาคารสาธารณะ

• ออกแบบและจัดทํา

รายละเอียดในการ

ออกแบบที่ชัดเจน

• กําหนดมาตรการเพื่อ

ปองกันอันตราย

• ระบุคาที่ใชในการ

คํานวณงานวิศวกรรม

ระบบความปลอดภัย

• รับผิดชอบสวนท่ีเปนผล

ตอเนื่องจากการตอเติม

• ควบคุมการกอสราง 

ดัดแปลง ร้ือถอน 

เคล่ือนยายตามหลัก

วิชาชีพ

• ควบคุมใหมีการปองกัน

อันตราย

• วางแผน ขั้นตอนและวิธีการ

กอสราง ดัดแปลง ร้ิอถอน 

เคล่ือนยายตามหลัก

• ดําเนินงานกอสราง ดัดแปลง 

ร้ือถอน เคล่ือนยายและแจง

ตอพนกังานทองถิ่นมาตรา 

39 ทวิ 

• ดําเนินการตามหลักกฏหมาย

จนกวาจะแลวเสร็จ

• เสนอแผนปองกันอันตราย

• จัดทํารายงานการดาํเนินงาน

• ระบุคาน้ําหนักทุกจร

• ใหความรวมมือในการ

ประสานงานกรณีแยกจาง

• กํากับดูแลแผนการ

ดําเนินงาน การ

ดําเนินงาน การจัดทํา

รายงาน การปองกนั

อันตราย ทั้งในสวนของ

งานชั่วคราวและงาน

ถาวร ใหเปนไปตามที่

ไดรับอนุญาต 

• จัดใหมีปายแสดงความจุ

จํานวนคนที่มากที่สุดที่

สามารถใชพ้ืนที่ได

• จัดเก็บแปลนไวประจํา

อาคาร

• จัดใหมีการบํารุงรักษา

ระบบความปลอดภัย



งานถาวร

งานท่ีกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน 

หรอืเคลื่อนยายอาคาร ตามแปลน

และรายการประกอบแบบแปลน 

หรอืแจงและดําเนินการตามมาตรา 

39 ทวิ

งานช่ัวคราว

งานท่ีสรางขึ้นชั่วคราวเพ่ือ

ประโยชนในการกอสราง รวมถึง

เครื่องจักรและอุปกรณ สําหรับการ

กอสราง



ฉบับ 4/2526 พรบ.ควบคุมอาคาร 

 และฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563)



กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนยาย ใชหรอืเปลี่ยนการใชอาคาร ใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความ

ในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เพ่ิมขอความตอไปน้ีในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4

ก. ก้ันลอมอาคารดวยวัสดุหรืออุปกรณที่สามารถปองกันอนัตรายที่เกิดจากการกอสราง

ข. กองวสัดุที่มีฝุนละอองตองปดหรือคลุมดวยวสัดุที่ปองกันการฟุงกระจายได

ค. การขนยายวัสดุท่ีทําใหเกิดฝุนละอองตองปดใหมิดชิด

และอ่ืนๆ



แนวทางการพัฒนาการ
ประกอบวิชาชีพ



การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Evaluation)

ระดับ 1 หมายถึง มคีวามรูและความ

ชํานาญเพียงพอ สามารถปฏิบัติงาน

ดวยตนเองได

ระดับ 2 หมายถึง มคีวามรูและความ

ชํานาญเพียงพอ สามารถปฏิบัติงาน

ดวยตนเองได และใหความชวยเหลือ

ผูอ่ืนได

ระดับ 3 หมายถึง มคีวามรูและความ

ชํานาญเพียงพอ สามารถปฏิบัติงาน

ดวยตนเองได ใหความชวยเหลอืและ

คําแนะนําผูอ่ืนได

ระดับ 4  มีความรูและความชํานาญ

เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานดวยตนเอง

ได ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา 

รวมท้ังถายทอดใหผูอ่ืนได

ความสามารถในการประกอบวชิาชีพ
ระดับประเมินตนเอง เอกสารประกอบ

(ถามี)

แนวทางการ

พัฒนาตนเอง1 2 3 4

1. ความรูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี

1.1 มีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใชหลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติวชิาชีพ 

1.2 มีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใชหลักการ ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพตามกรอบกฎหมาย 

2. ความรูความชํานาญและประสบการณ

2.1 สามารถกําหนดขอบเขตของปญหา การสืบคน และ การวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน 

2.2 สามารถออกแบบและแกปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน

2.3 สามารถประเมินผลลัพธและผลกระทบของงานวิศวกรรมท่ีซับซอน 

2.4 รวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ืองอยางเพียงพอ เพื่อคงสภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม 

2.5 สามารถวินิจฉัยและเลือกใชการแกปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซอนไดอยางเหมาะสมตามหลัก วิศวกรรม

3. ความเปนผูนําดานวิชาชพี

3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

3.2 สามารถบริหารจดัการและการมีสวนรวมในการจัดการงานวิศวกรรมที่สลับซับซอน 

3.3 สามารถติดตอสื่อสารการปฏิบตัิวิชาชีพไดอยางชัดเจน

3.4 รับผิดชอบตอการตัดสินใจหรือมีสวนรวมตัดสินใจในงานวิศวกรรมท่ีซับซอน 

4. ความตระหนักในความรับผิดชอบตอวิชาชีพ สังคม สาธารณะและสิ่งแวดลอม 

4.1 ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ สลับซับซอน ตอสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม และใหความสําคัญตอการ

คุมครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.2 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่ เก่ียวของ และจัดใหมีความปลอดภัยและชีวอนามัยตอชุมชนสาธารณะ 



งานที่นําเสนอประกอบการ

ขอเลื่อนระดบัใบอนญุาต



งานที่นําเสนอประกอบการขอเลื่อนระดับใบอนุญาต
 

ชื่อโครงการ

1.  สารบญั

2.  บทสรุปผูบริหาร

3.  บรรยายโครงการ

4.  โครงสรางการบริหาร (ทานปฏิบัตงิานสวนไหนในผังบริหารน้ีพรอม (Job Description)

5.  ระบบการบริหารกระบวนการทํางาน

6.  แนวคิดในการปฏิบัตงิาน (Management Model)

7.  ปญหา อุปสรรค และการแกปญหา

8.  ความโดดเดน

9.  เรียนรูอะไรบาง

10. ภาคผนวก



ภาคผนวก
   

“ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน” มีขอกําหนดที่สาํคัญประกอบดวย

1.  กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน

2.  การจัดองคกรความปลอดภยัฯ ในงานกอสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ

3.  กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของ

4.  การฝกอบรมความปลอดภัยฯ

5.  กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย

6.  การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง

7.  กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง

8.  การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ

9.  การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัย

10. การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ

11. การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยฯ

12. การปฐมพยาบาล

13. การวางแผนฉุกเฉนิ

14. การจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของ

15. อื่นๆ





จรรยาบรรณ
แหงวิชาชพี



“การประพฤตผิิดจรรยาบรรณอันจะนํามา

ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์แหงวิชาชีพ”



1. จรรยาบรรณตอ

สาธารณะ

• ใหความสําคัญตอความ

ปลอดภัยสุขอนามัย และ

สวัสดิภาพของสาธารณชน 

ตลอดจนทรัพยสนิและ

ส่ิงแวดลอมอันเปน

สาธารณะ

• ละเวนตอการทุจริต

• ใหความสําคัญตอความ

ปลอดภัยสุขอนามัย และ

สวัสดิภาพของสาธารณชน 

ตลอดจนทรัพยสนิและ

ส่ิงแวดลอมอันเปน

สาธารณะ

• ละเวนตอการทุจริต

2. จรรยาบรรณ

ตอวชิาชีพ

• ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต 

มีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง

• ปฏิบัติงานตามหลกัปฏิบัติและวิชาการ

• ไมลงลายมือชื่อในงานที่ตนไมไดทาํ

• ไมโฆษณาเกินความเปนจริง

• ไมรับสนิบน

• ไมใชอํานาจหนาที่โดยไมชอบธรรม

• ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต 

มีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง

• ปฏิบัติงานตามหลกัปฏิบัติและวิชาการ

• ไมลงลายมือชื่อในงานที่ตนไมไดทาํ

• ไมโฆษณาเกินความเปนจริง

• ไมรับสนิบน

• ไมใชอํานาจหนาที่โดยไมชอบธรรม

3. จรรยาบรรณ

ตอผูวาจาง

• ไมเปดเผยความลับของงานที่ตนทํา เวนแต

ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร

• ไมละทิ้งงาน โดยไมมีเหตุอันควร

• ไมรับดําเนินงานชิ้นเดียวกันใหแกผูวาจาง ราย

อื่นเพื่อการแขงขันดานเทคนิคหรือราคา

• ไมเปดเผยความลับของงานที่ตนทํา เวนแต

ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร

• ไมละทิ้งงาน โดยไมมีเหตุอันควร

• ไมรับดําเนินงานชิ้นเดียวกันใหแกผูวาจาง ราย

อื่นเพื่อการแขงขันดานเทคนิคหรือราคา

“ขอบงัคับสภาวิศวกรวาดวย

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวศิวกรรม” 



“ขอบงัคับสภาวิศวกร 

วาดวยจรรยาบรรณแหงวชิาชีพวิศวกรรม” 4. จรรยาบรรณ

ตอผูรวมวิชาชีพ

• ไมแยงงานจากผูอื่นเพื่อผลประโยชนอันมิชอบ

• ไมรับทํางาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับผูควบคุมอื่นทําอยู เวนแตเปน

การปฏิบัติตามหนาที่ หรือเปนความประสงคของเจาของงานและไดแจงเปน

ลายลักษณอักษร

• ตองไมใชหรือกระทําการในลักษณะคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสารที่

เกี่ยวกับงานของผูอื่น

• ไมอางผลงานของผูอื่นเปนงานของตน

• ไมกระทําการใด ๆ โดยจงใจใหเปนที่เส่ือมเสียชื่อเสียงแกผูอื่น

• ไมแยงงานจากผูอื่นเพื่อผลประโยชนอันมิชอบ

• ไมรับทํางาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับผูควบคุมอื่นทําอยู เวนแตเปน

การปฏิบัติตามหนาที่ หรือเปนความประสงคของเจาของงานและไดแจงเปน

ลายลักษณอักษร

• ตองไมใชหรือกระทําการในลักษณะคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสารที่

เกี่ยวกับงานของผูอื่น

• ไมอางผลงานของผูอื่นเปนงานของตน

• ไมกระทําการใด ๆ โดยจงใจใหเปนที่เส่ือมเสียชื่อเสียงแกผูอื่น

5. เรื่องอื่น ๆ

• ตองไมกระทําความผิดในการ

ประกอบวิชาชพีจนศาลมีคํา

พิพากษาถึงที่สุดวามีความผิด

• ตองไมกระทําความผิดในการ

ประกอบวิชาชพีจนศาลมีคํา

พิพากษาถึงที่สุดวามีความผิด



• ยกขอกลาวหา

• ตักเตือน

• ภาคทัณฑ

• พกัใชใบอนญุาตฯ ไมเกิน 5 ป

• เพิกถอนใบอนุญาตฯ



Case Study



โรงแรมรอยัล พลาซา ถลม

มีการตอเตมิอาคารจาก 

3 ช้ัน เปน 6 ช้ัน สงผล

ใหเสาไมสามารถรบั

นํ้าหนักตัวอาคารได



ยกบานผดิวิธี ซอยรามอินทรา 13

 การดัดแปลงอาคารมิไดยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน

  ไมมีผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดูแลงานดังกลาว



พระสงฆนั่งสวดมนตสวมหมวกกันน็อก เพราะกลัววากอนหิน

จากโรงโมจะกระเด็นลงมาใสหวัรางขางแตก

พิษโรงโมระเบิดหิน



ภาคผนวก



กฎกระทรวง

การจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

“ยกเลิก ฉบับป 49 มีผล 60 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศวันที่ 

17 ม.ิย. 65 ภายในหกสิบวัน ก็วันที่ 16 สิงหาคม 65”

“ขอใหติดตามขาวสารและการชี้แจงกฎกระทรวงฯ เปนระยะ” 



ขอบังคบัสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐาน

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

คําขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร



There is no pill to convert yourself 
as a good Engineer, it takes lots of 

reading, learning and practice.

“ So start now.”


