
แนะน ำ
การขอเลื่อนระดบัใบอนุญาต

นายมานิตย ์กูธ้นพฒัน์
รองประธานคณะอนุกรรมการทดสอบความรูฯ้ 

สาขาวศิวกรรมเครื่องกล



สำรบัญ
• แนะน ำสภำวิศวกร
• กำรขอเล่ือนระดับใบอนุญำต
• วิศวกรอำเซียน
• จรรยำบรรณวิศวกร
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เจตนารมณ์ของ พรบ.วศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

เพื่อการคุม้ครอง และส่งเสริมการปฏบิตัิงานของ

ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมมใิหเ้กิด

ภยนัตรายต่อชีวติและทรพัยส์ินของประชาชน



สภาวศิวกรจดัตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ.2542 มี
สถานะเป็นนิตบิคุคล ท าหนา้ทีอ่อกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูป้ระกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุม รวมท ัง้พจิารณาพกัใชใ้บอนุญาตหรอื
เพกิถอนใบอนุญาต รบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัรหรอืวุฒบิตัร
ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม รบัรองความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม รวมท ัง้เสนอแนะ
รฐัมนตร ีเกี่ยวกบัการก าหนดและการเลกิสาขาวศิวกรรมควบคุม

และออกขอ้บงัคบัสภาวศิวกร โดยความเหน็ชอบของ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพเิศษ



เหตุผลในกำรประกำศ พ.ร.บ. 
วิศวกร ๒๕๔๒
• ความก้าวหน้าทางวทิยาการด้านวศิวกรรม
• ชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน
• ควรมีการควบคุมเพ่ือกลัน่กรองความรู้ ความสามารถ
• สมควรให้ผู้ประกอบวชิาชีพช่วยรัฐในการควบคุม
• ส่งเสริมการประกอบวชิาชีพเพ่ือให้พร้อมแข่งขันกบั
ต่างประเทศ



https://www.google.com/url?sa=i&url=https://spp.cmu.ac.th/category/sustainable-development-goals/&psig=AOvVaw0ZT1OfHu75ybw86qBOY37U&ust=1619839376174000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCMkouCpfACFQAAAAAdAAAAABAJ


ขอ้กฎหมาย
• พระราชบัญญัติวศิวกร พ.ศ. 2542 ได้บัญญัตใิห้
บุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลทีป่ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมในงาน ประเภท และขนาดที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวชิาชีพ
วศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมจากสภาวศิวกร 



บทก าหนดโทษ



มาตรา ๔ วศิวกรรมควบคุม
1. วศิวกรรมโยธา

2. วศิวกรรมเหมืองแร่
3. วศิวกรรมเคร่ืองกล

4. วศิวกรรมไฟฟ้า
5. วศิวกรรมอุตสาหการ

6. วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (2550)
7. วศิวกรรมเคมี (2550)



สาขาวิชาชีพวศิวกรรมส่งเสริม



มาตรา ๖ สภาวศิวกรเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๗ วตัถุประสงค์
1. ส่งเสริมการศึกษา การวจิัย และการประกอบวชิาชีพฯ
2. ส่งเสริมความสามคัคแีละไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของสมาชิก
3. ส่งเสริมสวสัดกิารและผดุงเกยีรตขิองสมาชิก
4. ควบคุมความประพฤตแิละการด าเนินงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวศิวกรรม
5. ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการด้านวิชาการ
6. ให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
7. เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมของประเทศไทย
8. อ่ืนๆ



TABEE
(Thailand 
Accreditation Board 
of Engineering 
Education) 
1) เพื่อประเมินผลลพัธ์การศึกษา และการจดัการคุณภาพของหลกัสูตร
การศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ตามท่ีก าหนดโดยคณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวศิวกรรมศาสตร์(TABEE)สภาวศิวกรท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องขอ้ตกลงสากลดา้นการศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 
2) เพื่อส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษาจดัการเรียนการสอนและการศึกษาท่ีดี
ใหก้บันิสิตนกัศึกษา และมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
3) เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหผู้ส้นใจเขา้เรียน ประชาชน และสังคม ทราบและ
มัน่ใจไดว้า่บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษามีผลลพัธ์การศึกษาตามลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงสากลทางดา้น
การศึกษาวศิวกรรมศาสตร์



มาตรา ๘ อ านาจและหน้าที่
1. ออกใบอนุญาต
2. พกัใช้ เพกิถอนใบอนุญาต
3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร
4. รับรองความรู้ความช านาญ
5. เสนอแนะรัฐมนตรีเกีย่วกบัการก าหนดและเลกิสาขา  

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
6. ออกข้อบังคบั





คณะกรรมการสภาวศิวกร สมยัที่ 7 (2562-2565)



คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สมยัที่ 7 (2563-2566)

ผูต้รวจสภาวศิวกร สมยั 8 (2565-2568)





มาตรา ๔๖ ระดบัใบประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมประเภทบุคคล

1. วุฒิวศิวกร Senior Professional Engineer

2. สามัญวศิวกร Professional Engineer 

3. ภาควีศิวกร Associate Engineer

4. ภาควีศิวกรพเิศษ Adjunct Engineer 



ระดบัภาคีวิศวกร และระดบัสามญัวศิวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไดต้ามงาน ประเภท และ
ขนาด ทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคบัสภาวศิวกร

ระดบัวฒิุวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไดทุ้กงานทุกประเภท และ ทุกขนาด 
ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ไดต้ามงานประเภท และขนาด ทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาา  



มาตรา ๔๙ ใบอนุญาตนิติบุคคล

1. ตอ้งมสี  านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในราชอาณาจกัร
2. มผูีท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ดงัต่อไปนี้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้ง
หุน้ส่วน กรรมการของบรษิทั หรอืสมาชกิในคณะผูบ้รหิารของนิตบิคุคลจ านวนไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง
หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วน กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั หรอืผูม้อี  านาจบรหิารแต่ผู ้
เดยีวของนติบิคุคลเป็นผูซ้ึง่ไดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี้



กฎกระทรวง ๒๕๕๐ ขอ้ ๓“งาน”ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให้
ค าปรึกษา
การใหข้อ้แนะน า
การตรวจวนิิจฉยั 
การตรวจรับรอง

งาน

วางโครงการ
การศึกษา การ
วเิคราะห์หาทาง
เลือก การวางแผน

โครงการ

ออกแบบ
และค านวณ

การจดัท า
รายละเอียดในการ
ก่อสร้าง มีรายการ
ค านวณ แบบ 
ขอ้ก าหนด

ควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต

การควบคุมก่อสร้าง การ
ติดตั้ง การซ่อม การ
ดดัแปลง ร้ือถอน

พิจารณา
ตรวจสอบ 

การคน้ควา้ วเิคราะห์
ทดสอบ การหาขอ้มูล
ประกอบการตรวจสอบ

วนิิจฉยังาน

อ านวยการใช ้
การอ านวยการดูแลการใช้

การบ ารุงรักษา 



การเ ล่ือนระดับใบอนุญาต

ภาคีเป็นสามัญ
ผลงาน > 3 ปี 2-3 งาน
ปฏิบัติงานภายใต้การ
ก ากับดูแล



การเ ล่ือนระดับใบอนุญาต

สามัญเป็นวุฒิ
ผลงาน > 5ปี 2-3 งาน 
หลังจากเป็นสามัญวิศวกร



ใบอนุญาตระดับภาคีวิศกรพิเศษ
• มีความรู้และประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานทีข่อรับใบอนุญาต
• ขอรับใบอนุญาตได้คร้ังละไม่เกนิหน่ึงลกัษณะงาน
• ปฏิบัติงานได้เฉพาะสาขา ลกัษณะงาน ประเภทงาน ขนาดงาน ตามทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตฯ

ส าหรับผูข้อฯท่ี ไม่มีสญัชาติไทย ตอ้งมี เอกสารเพ่ิมเติม
o ส าเนาบตัรท่ีทางราชการออกให ้หรือหนงัสือเดินทางตวัจริง
o มีหลกัฐานของทางราชการท่ีอนุญาตใหท้ างานในประเทศ และใหอ้ยูอ่าศยัในประเทศไทยไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (Work Permit)

• วุฒิปริญญาตรีในสาขาวศิวกรรมศาสตร์หรือเทยีบเท่าขึน้ไป ผลงาน 2 ปี
• วุฒิ ปวส. หรือเทยีบเท่าทีเ่กีย่วกบัวิชาชีพวศิวกรรม ผลงาน 4 ปี
• วุฒิ ปวช. หรือเทยีบเท่าทีเ่กีย่วกบัวิชาชีพวศิวกรรม ผลงาน 6 ปี
• วุฒิ ปวช. หรือเทยีบเท่าในสาขาอ่ืน หรือ ต ่ากว่า ปวช. ผลงาน 10 ปี



หมายเหตุ
• การนับระยะเวลาของผลงานจะนับระยะเวลาของแต่ละผลงานทีเ่สนอไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่

ก าหนด ตรงกบัลกัษณะงานที่ต้องการขอ

• ระบุลกัษณะงาน ประเภทของงาน และขนาดทีต้่องการขอ ให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

• ต้องมีสามัญวศิวกร หรือวุฒิวศิวกรในสาขาและแขนงเดียวกนัลงนามรับรอง 

• ผู้ขอรับใบอนุญาตซ่ึงมีสิทธิสอบแก้ตัวตามวธีิการใดทีก่ าหนดไว้อาจขอเลือกใช้สิทธิต ่ากว่าที่
ก าหนดไว้ได้



31



32



33



รายละเอียดการน าเสนอ
ผลงาน
✓ ช่ือโครงการ และระยะเวลาการปฏิบติังาน

✓ บญัชีแสดงประเภท ปริมาณ ขนาดของงาน เงินลงทุน 

รายละเอียดของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ฯลฯ

✓ งานท่ีรับผิดชอบ และผลของงานท่ีปฏิบติั

✓ จุดเด่นของงาน ตวัอย่างงาน ภาพถ่ายประกอบ

✓ อุปสรรคและการแกปั้ญหา



แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมทีเ่ด่นชัด



แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมท่ีเด่นชัด



ประวติัการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมในสาขาท่ีย่ืนค าขอ



แบบรายการค าแถลงการประกอบวชิาชีพ



แบบรายการค าแถลงการประกอบวชิาชีพ



แบบรายการค าแถลงการประกอบวชิาชีพ



แบบรายการค าแถลงการประกอบวชิาชีพ



แบบรำยกำรกิจกรรมกำรพฒันำวิชำชีพต่อเนื่อง (CPD Activites) ถ้ำมี



แบบรำยกำรกิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชพีต่อเนื่อง (CPD Activites) ถ้ำมี



หัวข้อรำยงำนวิศวกรรมดีเด่นที่สภำวิศวกรเสนอแนะ





( 1 )  

ล ำดับ

( 2 )

รำยละเอียดงำน

1 งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ท่อลมความดนั ท่อ
สุญญากาศ และหอ้งสะอาด
ช่ือโครงการ............. สถานท่ีตั้ง ...............เงินลงทุน .......................
ประเภทและขนาดงาน
Water Cooler Chiller ขนาด......ตัน......kW จ านวน ......... เครื่อง
Cooling Tower ขนาด..........ตัน  จ านวน.........เครื่อง
Outside Air Handling Unit ขนาด.....ตัน จ านวน... เครื่อง
Chilled And Condenser Water Pump ขนาด … KW จ านวน ....... 
เครื่อง

ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน



( 3 )
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

( 4 )
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวง

( 5 )
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี

เริ่ม ส าเร็จ
มกราคม 55 ธันวาคม 55 ควบคุมการติดตั้ง

งานอ านวยการใช้
เป็นผูรั้บผดิชอบตาม
สายบงัคบับญัชาหรือ
เป็นผูป้ฏิบติังานดว้ย
ตนเอง

ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน(ต่อ)

* กรณีปฏิบติังานเกินขอบเขตของระดบัภาคีวิศวกร ตอ้งปฏิบติัภายใต้
การก ากบัดูแลของวิศวกรระดบัสามญัหรือวฒิุวิศวกร



ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน(ต่อ)

( 6 )
ผลของงาน

( 7 )
บนัทึกและลายมือช่ือ

ผูรั้บรอง

( 8 )
หมายเหตุ

ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ (                              )
นายวิศวกร  รักเครื่องกล

สก.........
หรือ 

วก..............



ตวัอย่างหนังสือผู้รับรองผลงาน

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนท่ี  บริษทั ...............................................จ ากัด

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  2559

โดยหนังสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ นายวิศวกร   รักเคร่ืองกล  อายุ  50 ปี  เช้ือชาติ  ไทย สัญชาติ  ไทย อยู่บา้นเลขท่ี 50/6  
ซอย  รามค าแหง 40  ถนน  ถ.รามค าแหง  แขวง หัวหมาก  เขต  บางกะปิ จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร ท่ีท างาน 999/6 ซอย
รามค าแหง 3 ถนน รามค าแหง  แขวง หัวหมาก  เขต  บางกะปิ  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 02-935-6868  ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามญัวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบี ยน 
สก...............

ขอรับรองแบบบญัชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานเพื่อประกอบการยื่นขอเล่ือนระดับเป็นวุฒิวิศวกร ของนาย
สภา   รักชาติ ระดับภาคี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภก ...............

เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ได้ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั

ลงช่ือ  ……………………………สามญัวิศวกร

( นายวิศวกร  รักเคร่ืองกล)

ผูรั้บรอง



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

การสอบสัมภาษณ์

▪ กรรมการสอบ 3 ท่าน
▪ ถามในงานท่ีน าเสนอ



CPD
สภาวิศวกรเร่งพฒันาวิศวกรไทยสู่สากลอย่างยั่งยนื
ดว้ยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency 
Framework) ท่ีเทียบเคียงกบั Graduate Attributes and Professional 
Competencies ตามมาตรฐานของ International Engineering 
Alliance (IEA) เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาการขึน้ทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกร
เอเปค การประเมิน ความรูค้วามช านาญของผูข้อเล่ือนระดบัใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ และใชใ้นการสง่เสรมิและสนบั สนนุใหผู้ไ้ดร้บัใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ
ไดพ้ฒันาทกัษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ



โครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภา
วศิวกร
ประจ าปี 2564

1. เพิ่มพนูความรู้ใหก้บัสมาชิกสภาวิศวกรใหมี้ศกัยภาพสามารถแข่งขนัในระดบัสากล
สนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกร
3.ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสภาวิศวกร ในการท ากิจกรรมสวสัดิการใหก้บัสมาชิกสภาวิศวกร 
สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมและหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกร
4.การอบรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองของสภาวิศวกร (CPD) ใหแ้ก่
สมาชิกสภาวิศวกร





World Class 
Engineer



มาตรา ๕๐
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้อง
ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม ๒๕๕๙

ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม



ส่วนที่ ๑ จรรยาบรรณต่อสาธารณะ



ส่วนท่ี ๒
จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ

ขอ้ ๗ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งประกอบวิชาชีพวศิวกรรมดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ และระมดัระวงั

ขอ้ ๘ ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตอ้งปฏิบติังานตามหลกัปฏิบติัและวชิาการ
ขอ้ ๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมเกิน

ความสามารถ และความเช่ียวชาญท่ีตนเองจะกระท าได้
ขอ้ ๑๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่ลงลายมือช่ือเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม ในงานท่ีตนไม่ไดท้ า
ขอ้ ๑๑ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่โฆษณาหรือยอมใหผู้อ่ื้นโฆษณา

ซ่ึงการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมเกินความเป็นจริง
ขอ้ ๑๒ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่เรียก รับ ยอมจะรับ หรือให้

ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อยา่งใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ขอ้ ๑๓ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยไม่ชอบธรรม
หรือใชอิ้ทธิพล หรือใหผ้ลประโยชน์แก่บุคคลใดเพ่ือใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บ
หรือไม่ไดรั้บงาน



ส่วนที่ ๓
จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง



ส่วนท่ี ๔ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมวชิาชีพ
ขอ้ ๑๗ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่แยง่งานจากผูป้ระกอบวชิาชีพ

วศิวกรรม ควบคุมอ่ืนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ
ขอ้ ๑๘ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่รับท างาน หรือตรวจสอบงาน

ช้ินเดียวกนักบั ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืนท าอยู่ เวน้แต่เป็น
การปฏิบติัตามหนา้ท่ี หรือเป็นความประสงค์ ของเจา้ของงานและไดแ้จง้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืนนั้นทราบ
ล่วงหนา้แลว้

ขอ้ ๑๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่ใชห้รือกระท าการในลกัษณะ
คดัลอกแบบ รูป แผนผงั หรือเอกสารท่ีเก่ียวกบังานของผูป้ระกอบ
วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต เป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมนั้น

ขอ้ ๒๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่อา้งผลงานของผูป้ระกอบ
วชิาชีพวศิวกรรม ควบคุมอ่ืนมาเป็นของตนในการประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรม

ขอ้ ๒๑ ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจให้
เป็นท่ีเส่ือมเสีย แก่ช่ือเสียง หรืองานของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุมอ่ืน



หมวด ๒ การประพฤติผดิจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียเกยีรติศักดิ์แห่งวชิาชีพ 

ขอ้ ๒๓ กรณีท่ีจะถือเป็นการประพฤติผดิจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ แห่ง
วชิาชีพมีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรมตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นการกระท า โดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออยา่งร้ายแรง จนเป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืนตอ้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น 
(๒) เคยถูกลงโทษโดยค าสัง่ถึงท่ีสุด เน่ืองจากประพฤติผดิจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 
๒๕๔๒ แต่ยงัประพฤติผดิซ้าํ หรือไม่หลาบจ า หรือไม่มีความเกรงกลวั ต่อการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
(๓) กระท าความผดิในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๒๗ หรือมาตรา ๒๖๙ โดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก 
(๔) กรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นวา่เป็นการประพฤติผดิจรรยาบรรณอนัจะน ามา ซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ
แห่งวชิาชีพ



“ยกระดบัวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพฒันา 
อย่างย ัง่ยืน” 

(Enhance Thai Engineers for Global 
Sustainability)


