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S วิชา อาชีพวิชาชีพ

การประกอบ
วิชาชีพคืออะไร ?

“วิชาชีพ” ไม่ใช่การประกอบอาชีพธรรมดา
แต่เป็นการประกอบอาชีพด้วย “วิชา”

จึงมีเพียงบางอาชีพเท่านั น
ที่ถือว่าเป็น “วิชาชีพ” 



ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(LICENCE )

3. มีหลักปฏิบัติ

2. มีจรรยาบรรณ
(CODES OF ETHIC)

1. มีและใช้ปัญญา
(INTELLECTUAL)

3.1  มีมาตรฐานการให้บริการ 
3.2  มีหลักการประพฤติปฏิบัติ
3.3  มีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
3.4  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ



กรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
(Competency Framework)

1. ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม

2. ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความช านาญในการ
แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ

3. ความเป็นผู้น าด้านวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ 
และการให้บริการวิชาชีพ

4. ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม 
สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม

สามัญวิศวกร
ภาคีวิศวกร

วุฒิวิศวกร



มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี 

• วิชาชีพวิศวกรรม หมายความว่า วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร ่
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมอื่นๆ ที่ก าหนดในกฏ
กระทรวง

• วิศวกรรมควบคุม หมายความว่า วิชาชีพวิศวกรรมที่ก าหนดในกฏกระทรวง



วชิาชพีวศิวกรรม
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 2 3 4 5 6 7

ควบคมุ

ไม่ควบคมุ



วชิาชพีวศิวกรรมม ี24 สาขาวชิาชพี
วิศวกรรมควบคมุ

1. วศิวกรรมโยธา
2. วศิวกรรมเหมอืงแร่
3. วศิวกรรมเครือ่งกล
4. วศิวกรรมไฟฟ้า
5. วศิวกรรมอุตสาหการ
6. วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม
7. วศิวกรรมเคมี

วิศวกรรมไม่ควบคมุ

1. วศิวกรรมเกษตร
2. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
3. วศิวกรรมชายฝัง่
4. วศิวกรรมชวีการแพทย์
5. วศิวกรรมต่อเรอื
6. วศิวกรรมบ ารงุรกัษาอาคาร
7. วศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั
8. วศิวกรรมปิโตรเลยีม

9. วศิวกรรมพลงังาน
10. วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์
11. วศิวกรรมยานยนต์
12. วศิวกรรมระบบราง
13. วศิวกรรมสารสนเทศ
14. วศิวกรรมส ารวจ
15. วศิวกรรมแหล่งน ้า
16. วศิวกรรมอากาศยาน
17. วศิวกรรมอาหาร



ความหมายของ “วิชาชีพ”
ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน

Profession

มีจรรยาบรรณ พร้อมองค์กร
และกระบวนการเพ่ือสอดส่องดูแล

ได้รับการอบรมความรู้
เป็นพิเศษ และใช้ระยะเวลาอบรมเป็นเวลานาน

วิชาชีพ



งานวิศวกรรมควบคุม

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ความรู้

ความช านาญ

ความระมัดระวัง

เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชน



บทบาทและหน้าท่ีของวิศวกร

หน้าที่และความรับผิดชอบตามวิชาชีพ

การศึกษาตลอดชีวิต

ศีลธรรม/จิตส านึก 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ความรับผิดตามสัญญา/ข้อตกลง

“งานวิศวกรรมควบคุม” ถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อ            
ความปลอดภัยของสาธารณะ



ความส าคญัของใบอนุญาตฯ

คุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะ

สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้าน
วิศวกรรม

รักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองในการ
ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542



งาน ประเภท ขนาด

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. 2565

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



ขอ้ ๑ กฎกระทรวงนีใ้หใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก ำหนดหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันบัแตว่นัประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำเป็นตน้ไป

ขอ้ ๒ ใหย้กเลิก

(๑) กฎกระทรวงก ำหนดสำขำวิชำชีพวิศวกรรมและวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุ พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒) กฎกระทรวงก ำหนดสำขำวิชำชีพวิศวกรรมและวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า “วชิาชพีวศิวกรรม” และ “วชิาชพีวศิวกรรมควบคุม” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ 

วรรคหน่ึง แหง่พระราชบัญญัตวิศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้



ขอ้ ๓ ใหส้ำขำวิศวกรรมอ่ืนดงัต่อไปนีเ้ป็นวิชำชีพวิศวกรรม

(๑) วิศวกรรมเกษตร

(๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(๓) วิศวกรรมเคมี

(๔) วิศวกรรมชำยฝ่ัง

(๕) วิศวกรรมชีวกำรแพทย์

(๖) วิศวกรรมต่อเรอื

(๗) วิศวกรรมบ ำรุงรกัษำอำคำร

(๘) วิศวกรรมปอ้งกนัอคัคีภยั

(๙) วิศวกรรมปิโตรเลียม

(๑๐) วิศวกรรมพลงังำน

(๑๑) วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์

(๑๒) วิศวกรรมยำนยนต์

(๑๓) วิศวกรรมระบบรำง

(๑๔) วิศวกรรมสำรสนเทศ

(๑๕) วิศวกรรมส ำรวจ

(๑๖) วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม

(๑๗) วิศวกรรมแหลง่น ำ้

(๑๘) วิศวกรรมอำกำศยำน

(๑๙) วิศวกรรมอำหำร



ขอ้ ๔ ใหว้ิชำชีพวิศวกรรมในสำขำดงัต่อไปนีเ้ป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุ

(๑) วิศวกรรมโยธำ

(๒) วิศวกรรมเหมืองแร่

(๓) วิศวกรรมเครื่องกล

(๔) วิศวกรรมไฟฟำ้

(๕) วิศวกรรมอตุสำหกำร

(๖) วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม

(๗) วิศวกรรมเคมี

ทัง้นี ้เฉพำะงำนตำมประเภทและขนำดของวิชำชีพวิศวกรรมแต่ละสำขำที่ก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี้



ขอ้ ๕ งำนในวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุแต่ละสำขำ มีดงัต่อไปนี ้

(๑) งำนใหค้ ำปรกึษำ หมำยถึง กำรใหข้อ้แนะน ำ กำรตรวจวินิจฉยั หรอืกำรตรวจรบัรองงำน

(๒) งำนวำงโครงกำร หมำยถึง กำรศกึษำ กำรวิเครำะหห์ำทำงเลือกที่เหมำะสม หรอื กำรวำงแผนของโครงกำร

(๓) งำนออกแบบและค ำนวณ หมำยถึง กำรใชห้ลกัวิชำและควำมช ำนำญเพ่ือใหไ้ดม้ำซึ่งรำยละเอียดในกำรก่อสรำ้ง กำรสรำ้ง กำรผลติ หรอืกำรวำง
ผงัโรงงำนและเครื่องจกัร โดยมีรำยกำร ค ำนวณ แสดงเป็นรูป แบบ ขอ้ก ำหนด หรอืประมำณกำร

(๔) งำนควบคมุกำรสรำ้งหรอืกำรผลติ หมำยถึง กำรสรำ้ง กำรผลติ กำรติดตัง้ กำรซ่อม กำรดดัแปลง กำรรือ้ถอนงำน หรอืกำรเคลื่อนยำ้ยงำนให้
เป็นไปโดยถกูตอ้งตำมรูป แบบ และขอ้ก ำหนดของหลกัวิชำชีพวิศวกรรม

(๕) งำนพิจำรณำตรวจสอบ หมำยถึง กำรคน้ควำ้ กำรวิเครำะห ์กำรทดสอบ กำรหำขอ้มลูและสถิตติ่ำง ๆ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัเกณฑ ์หรอืประกอบกำร
ตรวจสอบวินิจฉยังำน กำรสอบทำน หรอืกำรตรวจประเมนิกำรจดักำรควำมปลอดภยักระบวนกำรผลติหรอืกำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม

(๖) งำนอ ำนวยกำรใช ้หมำยถึง กำรอ ำนวยกำรดแูลกำรใช ้กำรบ ำรุงรกัษำงำน ทัง้ท่ีเป็นชิน้งำนหรอืระบบ ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งตำมรูป แบบ และ
ขอ้ก ำหนดของหลกัวิชำชีพวิศวกรรม



ขอ้ ๖ ประเภทและขนำดของงำนวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุสำขำวิศวกรรมโยธำ มีดงัต่อไปนี ้

(๑) อำคำรท่ีมีควำมสงูตัง้แต่ ๓ ชัน้ขึน้ไป โครงสรำ้งของอำคำรท่ีชัน้ใดชัน้หนึ่งมีควำมสงูตัง้แต่ ๔ เมตรขึน้ไป อำคำรที่มีระยะห่ำงระหว่ำงศนูยก์ลำงเสำ

หรอืสิ่งรองรบัอ่ืนตัง้แต่ ๕ เมตรขึน้ไปหรอืองคอ์ำคำรย่ืนจำกขอบนอกของท่ีรองรบัตัง้แต่ ๒ เมตรขึน้ไป

(๒) อำคำรสำธำรณะตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคมุอำคำรทกุขนำด

(๓) อำคำรตำมประเภทท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำดว้ยเรื่องกำรรบัน ำ้หนกั ควำมตำ้นทำนควำมคงทนของอำคำร และพืน้ดินที่รองรบัอำคำรในกำร

ตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว



(๔) อำคำรท่ีมีพืน้ท่ีรวมกนัตัง้แต่ ๑๕๐ ตำรำงเมตรขึน้ไป ซึง่อยู่บนพืน้ท่ีเชิงลำดท่ีมีควำมลำดตัง้แต่ ๓๕ องศำขึน้ไป

(๕) คลงัสินคำ้ ไซโล หอ้งเย็น ยุง้ฉำง หรอืศนูยก์ระจำยสินคำ้ ท่ีมีควำมจตุัง้แต่ ๑๐๐ ลกูบำศกเ์มตรขึน้ไป

(๖) อฒัจนัทรท่ี์มีพืน้ท่ีตัง้แต่ ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึน้ไป หรอืท่ีมีส่วนใดส่วนหนึ่งของพืน้อฒัจนัทรส์งูจำกระดบัฐำนหรอืพืน้ดินท่ีก่อสรำ้งตัง้แต่ ๒.๕๐ เมตรขึน้ไป

(๗) ท่ำเทียบเรอืหรอือู่เรอืส  ำหรบัเรอืท่ีมีระวำงขบัน ำ้ตัง้แต่ ๕๐ เมตรกิตนัขึน้ไป

(๘) เข่ือน ฝำย หรอือำคำรชลประทำนประเภทบงัคบัน ำ้ ท่ีมีควำมสงูตัง้แต่ ๑.๕๐ เมตรขึน้ไป

(๙) อโุมงคส์่งน ำ้ ท่อส่งน ำ้ ท่อระบำยน ำ้ หรอืช่องระบำยน ำ้ ท่ีมีเสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงภำยในตัง้แต่ ๐.๘๐ เมตรขึน้ไป หรอืท่ีมำพืน้ท่ีหนำ้ตดัตัง้แต่ ๐.๕๐ ตำรำงเมตรขึน้ไป 

หรอืท่ีมีอตัรำกำรไหลของน ำ้ตัง้แต่ ๑ ลกูบำศกเ์มตรต่อวินำทีขึน้ไป

(๑๐) ระบบชลประทำนหรอืระบบระบำยน ำ้ ท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต่ ๕๐๐ ไร ่ต่อโครงกำรขึน้ไป

(๑๑) งำนวำงแนวและก ำหนดระดบัของทำงขนส่งในระบบรำง ทำงรถสำธำรณะ ทำงหลวงทำงสำธำรณะ หรอืทำงวิ่ง ทำงขบั หรอืลำนจอดของสนำมบิน ทกุขนำด



(๑๒) งำนเสรมิควำมมั่นคงแข็งแรงของโครงสรำ้งหรอืฐำนรำกทกุขนำด

(๑๓) งำนยกหรอืเคล่ือนยำ้ยอำคำรทกุประเภทท่ีมีน ำ้หนกัรวมของอำคำรตัง้แต่ ๕๐ เมตรกิตนัขึน้ไปหรอืมีพืน้ท่ีตัง้แต่ ๑๕๐ ตำรำงเมตรขึน้ไป

(๑๔) งำนต่อเติม รือ้ถอน หรอืดดัแปลงอำคำรทกุประเภท ท่ีท ำใหส้ดัส่วนของอำคำรผิดไปจำกแบบแปลนหรอืรำยกำรประกอบแบบท่ีไดร้บัอนญุำตเกินรอ้ยละหำ้ของพืน้ท่ีอำคำรนัน้ 

หรอืเป็นกำรเพิ่มน ำ้หนกัใหแ้ก่โครงสรำ้งของอำคำรส่วนหนึ่งส่วนใดเกินรอ้ยละสิบ

(๑๕) งำนขดุดินท่ีมีควำมลกึจำกระดบัพืน้ดินมำกกว่ำ ๓ เมตร หรอืพืน้ท่ีปำกบ่อดินมำกกว่ำ ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร

(๑๖) งำนถมดินท่ีมีพืน้ท่ีของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกนัมำกกว่ำ ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร และมีควำมสงูของเนินดินตัง้แต่ ๒ เมตร นบัจำกระดบัท่ีดินต่ำงเจำ้ของท่ีอยู่ขำ้งเคียง

(๑๗) โครงสรำ้งท่ีมีลกัษณะเป็นหอ ปล่อง หรอืศำสนวตัถ ุเช่น หอถงัน ำ้ หอกระเชำ้ไฟฟำ้อนสุำวรยี ์พระพทุธรูป หรอืเจดีย ์ท่ีมีควำมสงูตัง้แต่ ๖ เมตรขึน้ไป

(๑๘) โครงสรำ้งส ำหรบัใชใ้นกำรรบัส่งหรอืติดตัง้อปุกรณร์บัส่งระบบโทรคมนำคมหรอืเสำไฟฟำ้ท่ีมีควำมสงูจำกระดบัฐำนของโครงสรำ้งตัง้แต่ ๒๕ เมตรขึน้ไป หรอืท่ีมีน ำ้หนกัตัง้แต่ 

๒๐๐ กิโลกรมัขึน้ไป

(๑๙) โครงสรำ้งสะพำนทกุประเภทท่ีมีระยะห่ำงระหว่ำงศนูยก์ลำงเสำหรอืตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยำวตัง้แต่ ๑๐ เมตรขึน้ไป

(๒๐) โครงสรำ้งใตด้ิน อโุมงค ์สิ่งก่อสรำ้งชั่วครำวท่ีอยู่ใตด้ิน โครงสรำ้งกนัดิน คนัดินปอ้งกนัน ำ้คลองส่งน ำ้ หรอืคลองระบำยน ำ้ ท่ีมีควำมสงูหรอืควำมลกึตัง้แต่ ๑.๕๐ เมตรขึน้ไป



(๒๑) โครงสรำ้งส ำหรบัทำงขนสง่ในระบบรำง ทำงรถสำธำรณะ ทำงหลวง ทำงสำธำรณะ ทำงวิ่ง ทำงขบั หรอืลำนจอดของสนำมบนิ ทกุขนำด

(๒๒) โครงสรำ้งเก็บกกัของไหล เช่น ถงัเก็บน ำ้ ถงัเก็บน ำ้มนั หรอืสระว่ำยน ำ้ ท่ีมีควำมจตุัง้แต่ ๕๐ ลกูบำศกเ์มตรขึน้ไป

(๒๓) โครงสรำ้งท่ีเป็นคำน เสำ พืน้ ก ำแพง ผนงั หรอืบนัได ท่ีใชร้บัน ำ้หนกั ประกอบดว้ยคอนกรตีหลอ่ส ำเรจ็หรอืคอนกรตีอัดแรงหลอ่ส ำเรจ็ ทกุขนำด

(๒๔) โครงสรำ้งรองรบัท่อท่ีมีเสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงตัง้แต ่๐.๓๐ เมตรขึน้ไป หรอืพืน้ที่หนำ้ตดัของทกุท่อรวมกนัตัง้แต่ ๐.๑๐ ตำรำงเมตรขึน้ไป

(๒๕) โครงสรำ้งรองรบัหรอืติดตัง้เครื่องเลน่ที่เคลื่อนท่ีไดโ้ดยมีควำมเรว็ตัง้แต ่๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึน้ไป หรอืมีควำมสงูจำกระดบัพืน้ที่ตัง้ของเครื่อง

เลน่ถึงระดบัพืน้ที่สงูสดุที่ผูเ้ลน่เครื่องเลน่ขึน้ไปเลน่ตัง้แต ่๒.๕๐ เมตรขึน้ไป หรอืมีสว่นที่ตอ้งใชน้ ำ้มีควำมลกึของระดบัน ำ้ตัง้แต ่๐.๘๐ เมตรขึน้ไป

(๒๖) โครงสรำ้งของป้ันจั่นหอสงูหรอืเดอรกิเครน ทกุขนำด



(๒๗) ปำ้ยหรอืสิ่งท่ีสรำ้งขึน้ส  ำหรบัติดหรอืตัง้ปำ้ยท่ีมีพืน้ที่ตัง้แต่ ๕๐ ตำรำงเมตรขึน้ไป และมีควำมสงูจำกพืน้ดินตัง้แต่ ๑๕ เมตรขึน้ไป หรอืปำ้ยหรอืสิ่งท่ี

สรำ้งขึน้ส  ำหรบัติดหรอืตัง้ปำ้ยที่มีพืน้ที่ตัง้แต่ ๒๕ ตำรำงเมตรขึน้ไป ท่ีติดตัง้อยู่บนหลงัคำ ดำดฟำ้ หรอืกนัสำด หรือที่ติดกบัสว่นใดสว่นหนึ่งของอำคำร

(๒๘) เสำเข็มท่ีมีควำมยำวตัง้แต่ ๖ เมตรขึน้ไป หรอืที่รบัน ำ้หนกับรรทกุปลอดภยัตัง้แต ่๓ เมตรกิตนัขึน้ไป

(๒๙) นั่งรำ้นหรอืค ำ้ยนั ท่ีมีควำมสงูตัง้แต่ ๔ เมตรขึน้ไป

(๓๐) แบบหลอ่คอนกรตีและโครงสรำ้งรองรบัแบบหลอ่คอนกรตีส ำหรบั

(ก) เสำ ผนงั หรอืก ำแพง ท่ีมีควำมสงูตัง้แต่ ๔ เมตรขึน้ไป

(ข) คำนหรอืแผ่นพืน้ ท่ีมีระยะห่ำงระหว่ำงศนูยก์ลำงเสำหรอืสิ่งรองรบัอ่ืนตัง้แต่๕ เมตรขึน้ไป หรอืที่มีควำมสงูตัง้แต่ ๓ เมตรขึน้ไป

(ค) ฐำนรองรบัน ำ้หนกัที่มีควำมสงูตัง้แต่ ๓ เมตรขึน้ไป



▪ งานให้ค าปรึกษา
▪ งานควบคุมการสร้าง

หรือการผลิต

▪ งานออกแบบ
และค านวณ ▪ งานอ านวยการใช้

▪ งานวางโครงการ ▪ งานพิจารณาตรวจสอบ

งาน วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา มี 6 งาน ดังนี้



หลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัิของผูป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุแตล่ะระดบั
ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบัสภำวิศวกร

มาตรา 46
ผปูระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละ
สาขามี4 ระดับ คือ
(1) วุฒิวิศวกร
(2) สามัญวิศวกร
(3) ภาคีวิศวกร
(4) ภาคีวิศวกรพิเศษ

พระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 2542



มาตรา 50

ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม

พระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 2542



มาตรา 51

บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายหรือพบการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมของผไูดรับ
ใบอนุญาต มีสิทธิกลาวหาผไูดรับใบอนุญาตผูนั้น 

โดยท าเร่ืองยื่นตอสภาวิศวกร

พระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 2542
• กรรมการหรือบุคคลอื่น มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่าผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม โดยแจ้งเรื่องต่อสภาวิศวกร

• สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกล่าวโทษ
ตามวรรคสอง สิ นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับ
ความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดังกล่าวและ
รู้ตัวผู้ประพฤติผิด

• การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้
แล้วนั น ไมเปนเหตุใหระงับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี 



มาตรา 52
เมื่อสภาวิศวกรไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาว
โทษตามมาตรา 51 ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลา
วต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา

พระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 2542



มาตรา 53

• ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการจรรยาบรรณคน
หนึ่งและกรรมการจรรยาบรรณตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด แตไมนอยกวาสามคน
• ใหคณะกรรมการแตงตั งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 

จากสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี 
(1) เปนผปูระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวาสิบป
(2) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ

พระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 2542



มาตรา 61

คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจ
วินิจฉัยชี ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี 
(1) ยกขอกลาวหา
(2) ตักเตือน
(3) ภาคทัณฑ
(4) พักใชใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่

เห็นสมควร แตไมเกินหาป
(5) เพิกถอนใบอนุญาต

พระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 2542



ความส าคญัของจรรยาบรรณ

• เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง

เหมาะสม

• เพื่อให้วิชาชีพได้รับการยอมรับ และความเชื่อมั่นจากสังคม

• เพื่อผดุงเกียรติศักด์ิและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ



Young Engineer
ขี เกียจ

หัวหน้าที่ขี เกียจ หัวหน้าอาวุโสที่ขี เกียจ
เรียนรู้น้อยแต่ขยัน

เรียนรู้มากและขยัน

ขยัน

ขี เกียจ หัวหน้าอาวุโสที่เก่งงาน
แต่ไม่เก่งคน

หัวหน้าที่เก่งงาน
และเก่งคน

ที่ปรึกษา เก่งงาน เก่งคน
เจ้าของกิจการ

เกษียณ

นักศึกษา

ขี เกียจ/เบื่อ

วุฒิ

สามัญ

ภาคี

ขยัน

หัวหน้าอาวุโสที่เก่ง

เรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง





Code of Practice
(มาตรฐานหลักปฏิบัติ)

Code of conduct
(มาตรฐานการประพฤติปฎิบัติ)

Code of Services
(มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ)

CODES

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561



Code of Services (มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ)
มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องทราบว่าก่อน

ด าเนินการก่อสร้างต้องด าเนินการอย่างไร และระหว่างก่อสร้างต้อง

ด าเนินการอย่างไร และหลังจาก่อสร้างต้องด าเนินการอย่างไร



กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ

• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับปรับปรุง รวมถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกบังานวิศวกรรม เช่น 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526)  

- กฎกระทรวงก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ ผู้ครอบครองอาคารและเจ้าของอาคาร 
พ.ศ. 2561 ฯลฯ 

• พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 และฉบับปรบัปรุง รวมถึงกฎกระทรวงที่เกีย่วข้องกับงานวิศวกรรม 

• พระราชบัญญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงทีเ่กี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม 

• กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 



Code of conduct (มาตรฐานการประพฤติปฏิบัต)ิ

หลักการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบการประพฤติปฏิบัติที่องค์กรทางวิศวกรรมได้

ก าหนดขึ้นเพื่อใหว้ิศวกรพึงยึดถือเป็นแนวคุณธรรมและประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ

ชีวิต และทรัพย์สินขอสาธารณะ ตลอดจนรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ



Code of Practice (มาตรฐานหลักปฏิบัติ)

จรรยาบรรณ ประมวลจริยธรรม ประมวลความประพฤติ ที่ผู้
ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้นเพื่อรักษาและ

ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก



ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชพีวิศวกรรมและการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559”



ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2543

ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งในข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมนั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ แล้วแต่กรณี



ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพโดยให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยสุขอนามัย และสวัสดิภาพของ
สาธารณชน ตลอดจนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะด้วย

ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องละเว้นจากการให้การสนับสนุน ส่งเสริมหรือเป็นตัวการ เกี่ยวกับการทุจริตในโครงการของ
ภาครัฐหรือเอกชน

ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง

ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความสามารถและความเชี่ยวชาญทีต่นเองจะกระท าได้

ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในงานที่ตนไม่ได้ท า

หมวดที่1 จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี
ส่วนที่1 จรรยาบรรณต่อสาธารณะ



ส่วนที2่ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง

ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความสามารถและความเชี่ยวชาญที่ตนเองจะกระท าได้

ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในงานที่ตนไม่ได้ท า

ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความเป็นจริง

ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่เรียก รับ ยอมจะรับ หรือให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชนอ์ย่างใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รบังาน



ส่วนที3่ จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง

ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอันควร

ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนท า เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

จากผู้ว่าจ้าง หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

ข้อ 16 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืนเพือ่การแข่งขันด้านเทคนคิหรือราคา 

เว้นแต่ได้แจ้งให้แก่ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างราย

แรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว



ส่วนที่4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ

ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ

ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่รับท างาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นท าอยู่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเป็นความประสงค์ของเจ้าของงานและได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้หรือกระท าการในลักษณะคัดลอกแบบรูป แผนผัง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น

ข้อ 20  ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่อ้างผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นมาเป็นของตนในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ 21  ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น



ส่วนที5่ เรื่องอื่นๆ

ข้อ 22  ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 227 หรือมาตรา 269 จนศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด



หมวดที่ 2
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ข้อ 23 กรณีที่จะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพมีดังต่อไปนี้

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมตามข้อบังคับนี้ และเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน

(2) เคยถูกลงโทษโดยค าสั่งถึงที่สุด เนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๖๑แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 แต่ยัง

ประพฤติผิดซ้ า หรือไม่หลาบจ า หรือไม่มีความเกรงกลัวต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

(3) กระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227หรือมาตรา 269 โดยค าพิพากษาถึงที่สุด

ให้จ าคุก

(4) กรณีอื่นที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ



ขั้นตอนการด าเนินคดีจรรยาบรรณ
เลขาธิการสภาวศิวกรส่งเร่ืองสู่
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

2

• ส่ง เ ร่ือง เข้า สู่คณะอนุกรรมการ
ก ลั่ น ก ร อ ง เ ร่ื อ ง ร้ อ ง เ รี ย น
เพื่อแสวงหาพยานหลกัฐานเพิ่มเติม

•แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการไต่สวน
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และท า
ความเห็นเสนอเพื่อพิจารณาวนิิจฉยั

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

3

มีค าวนิิจฉยัช้ีขาด 
และแจง้ผลการพิจารณาถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

4

• บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหาย / 
บุคคลซ่ึงพบเห็นการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ (สิทธิกล่าวหา)

• กรรมการหรือบุคคลอ่ืน        
(สิทธิกล่าวโทษ)

หนงัสือร้องเรียน
1



พระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 51      
อายคุวาม 1 ปี นบัแต่

นั บ แ ต่ รู้ เ ร่ื อ ง
ก า รประพฤ ติ ผิ ด
จ ร ร ย า บ ร ร ณ
แห่งวชิาชีพ

นบัแต่รู้ตวั                 
ผูป้ระพฤติผดิ

และ

อายคุวามในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ



การอุทธรณ์ค าวินิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กรณีไม่พอใจค าวินิจฉยัช้ีขาด

30 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

90 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

ค ำวนิิจฉัยช้ีขำดของ
คณะกรรมกำร
จรรยำบรรณ

คณะกรรมกำร
สภำวศิวกร

ศำลปกครอง



กรณีศึกษา
กรณีที่ 1 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้อง ปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 

กรณี วิศวกร ส ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับการว่าจ้างให้ท าการตรวจทดสอบหม้อไอน ้าของ
โรงงานบริษัท ท โดยได้ลงลายมือชื่อ รับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน ้า แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน ้า พบว่าวิศวกร ส ไม่ได้ท าการตรวจทดสอบสภาพหม้อไอน ้าด้วยการอัดน ้า 
(Hydrostatic Test) จริงตามที่รับรองมาแต่อย่างใด ซึ่งวิศวกร ส ได้รับสารภาพกับคณะกรรมการจรรยาบรรณว่าไม่ได้ท าการตรวจทดสอบ
สภาพหม้อไอน ้าด้วยการอัดน ้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่โรงงานไม่ได้หยุดการใช้หม้อไอน ้าและถ่ายเทความร้อนไว้ก่อนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ขณะไป
ตรวจหม้อไอน ้าจึงยังคงร้อนอยู่ท าให้ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในได้การกระท าของวิศวกร ส เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ แต่ได้รับการลดโทษกึ่งหนึ่ง เนื่องจากให้การรับสารภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวน จรรยาบรรณ ประกอบกับหม้อ
ไอน ้าดังกล่าว ยังไม่ได้เกิดความเสียหายอันจะก่อให้เกิด อันตรายต่อสาธารณชนได้วิศวกร ส จึงถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม มีก าหนดเวลา 1 ปี 



กรณีที่ 2 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้อง ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความ
รับผิดชอบและระมัดระวัง

กรณี วิศวกร ป ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาความถูกต้องของ
เอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแทนวิศวกรอื่นซึ่งท างานร่วมกันโดยพลการ และได้น าเอกสารดังกล่าวไปยื่น 
ประกอบการประมูลงานของหน่วยงานราชการ การกระท าของวิศวกร ป เป็นการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยไม่สุจริต แต่
เนื่องจากวิศวกร ป ให้การรับสารภาพ และให้การอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาไต่สวน จรรยาบรรณ คณะกรรมการ 
จรรยาบรรณจึงลดหย่อนโทษให้วิศวกร ป ถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม มีก าหนดเวลา 2 ปี



กรณีที่ 3 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เกินความเป็นจริง

กรณี วิศวกร จ ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ท าใบปลิวโฆษณา โดยระบุว่า รับเหมา – ต่อเติมทุก
ชนิดทุกขนาด ด้วยทีมงานมือ อาชีพ เช่น แก้ปัญหารอยแตกร้าวของโครงสร้าง การทรุดตัวของโครงสร้าง งานปลูก สร้างอพาร์ทเม้นท์ 
หอพัก ควบคุมการก่อสร้างด้วยทีมงานวิศวกรฯลฯ ซึ่งเป็นการโฆษณาให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จนเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกหลงเชื่อตามข้อความที่ปรากฏในใบโฆษณานั้นและได้ติดต่อตกลงท าสัญญากับวิศวกร จ 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว วิศวกร จ ไม่สามารถท างานวิศวกรรมควบคุมบางประเภทตามข้อความที่ได้โฆษณาไว้เนื่องจากเกินความรู้
ความสามารถ และไม่มีทีมงานประจ า บางครั้งต้องไปจ้างวิศวกรผู้อื่นเข้ามาด าเนินการ แทน กรณีนี้ถือว่าวิศวกร จ ท าการโฆษณาเกิน
ความเป็นจริง แต่เมื่อดูจากเจตนาและประสบการณ์แล้วเห็นว่า วิศวกร จ ได้กระท าไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เนื่องจากอายุยังน้อย จึง
เห็นสมควรให้ลงโทษสถานเบา โดยการภาคทัณฑ์ วิศวกร จ ไว้ มีก าหนด ระยะเวลา 1 ปี



กรณีที่ 4 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้อง ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความสามารถและความ
เชี่ยวชาญที่ตนเองจะกระท าได้

กรณี วิศวกร ส และวิศวกร ม ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรโยธา ได้ท าสัญญารับเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น โดยทราบว่าเจ้าของอาคารมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วเห็นว่าวิศวกรทั้งสองไม่สามารถออกแบบอาคารพาณิชย์สูงเกิน 3 ชั้นได้ จึงเป็นการ
ประกอบวิชาชีพเกินความรู้ความสามารถที่กฎหมายก าหนด ประกอบกับมิได้แจ้งให้เจ้าของอาคารด าเนินการขอ อนุญาตก่อสร้างให้
ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน จึงให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตของ วิศวกรทั้งสอง มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี



อายุความในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ

มาตรา 51 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 ได้ระบุให้สิทธิการกล่าวหา ของผู้ได้รับความ

เสียหายหรือสิทธิในการกล่าวโทษ ของกรรมการหรือบุคคลอ่ืนสิ้นสุด เมื่อพ้นก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่รู้เรื่อง

การประพฤติผิดจรรยาบรรณและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด



สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
• มีสิทธิในการคัดค้านการแต่งตั้ง อนุกรรมการไต่สวน หากเห็นว่า อนุกรรมการฯผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดในกรณี

ดังนี้ - เป็นผู้มีส่วนได้เสียในข้อกล่าวหา - เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา

• มีสิทธิในการน าทนายความหรือที่ปรึกษามาร่วมในการไต่สวน

• มีสิทธิในการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ



การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

• ผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการจรรยาบรรณมีค าวินิจฉัยชี้ขาดว่า ประพฤติผิดจรรยาบรรณฯ หากไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยชี้ขาดมีสิทธิ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ แต่การอุทธรณ์จะไม่เป็นการทุเลาการบังคับ

ตามค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ จรรยาบรรณ เว้นแต่คณะกรรมการสภาวิศวกรจะมีมัตติให้ทุเลา

• ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรถือเป็นที่สุดตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542 แต่หากผู้ถูกกล่าวหายังไม่เห็นด้วยกับค า

วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการสภาวิศวกรยังสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของ

คณะกรรมการสภาวิศวกร



การประกอบวิชาชีพต้องถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณ

ในสถานะที่เป็นวิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพยังต้องถูกบังคับเพิ่มเติมกว่า ประชาชนทั่วไป ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ส าหรับ

วิศวกรหากกระท าผิด จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม อาจถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ โดยความผิดขั้น ร้ายแรง อาจถูกลงโทษ

พักใช้ใบอนุญาตสูงสุดถึง 5 ปี หรือร้ายแรงที่สุด อาจถูกเพิกถอน ใบอนุญาตได้



ประกอบวิชาชีพอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย



1. ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
มาตรา 227 ผู้ใดมีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือร้ือถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการ อันพึงกระท าการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



มาตรา 238 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 226 – 237 เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษ

จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท



มาตรา 269 ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาชีพแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือวิชาชีพอ่ืนใด ท าค ารับรองเป็นเอกสารอัน

เป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พัน บาท

หรือทั้งจ าทั้งปรับผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างค ารับรองอันเกิดจากการกระท าความผิด ตามวรรคแรกต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน ผู้

ประกอบวิชาชีพหากไปรับรองเรื่องใดโดยท าเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ก็อาจต้อง

ได้รับโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกิน 2 ปีตามมาตรา 269



2. ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
• พรบ. โรงงาน ประกอบใช้ 3 ฉบับ ดังนี้ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

มาตรา 61 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าสถาปนิกหรือวิศวกรที่ท างานใน

โรงงานและมีหน้าที่รับผิดชอบในการงานส่วนที่มีกรณีการกระท าความผิดนั้นเกิดขึ้น มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระท าความผิดกับผู้

ประกอบกิจการโรงงานและต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกับการ

กระท าความผิดนั้นนอกจากต้องรับโทษตามวรรคหนึ่งแล้วให้ปลัดกระทรวงแจ้งชื่อและการกระท าของบุคคลเช่นว่านั้นให้แก่สภาวิศวกร 

และสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณา ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ วิศวกรรมตาม

ควรแก่กรณีต่อไป



• พรบ. ควบคุมอาคาร ประกอบใช้ 5 ฉบับ ดังนี  พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550

และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน 

และรายการประกอบ แบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิด

ไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่

1. เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นค าขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

2. เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ

3. การด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ให้น ามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใช้บังคับแก่การด าเนินการตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม



3. ประกอบวิชาชีพอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ

3.1 ข้อควรระวังส าหรับวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพด้านควบคุมงานวิศวกรที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานจึงควรระมัดระวังในเรื่อง
ต่อไปนี้

• ต้องอยู่ควบคุมงานที่หน้างานตลอดเวลาที่มีการก่อสร้าง หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถอยู่ควบคุมงานต้องหาผู้มีคุณสมบัติ
เทียบเท่ามาท าหน้าที่ควบคุมงานแทน

• วิศวกรที่รับงานควบคุมการก่อสร้างหลายแห่งในขณะเดียวกันย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ควบคุมงานที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลาได้
หากต้องการรับงานหลายแห่งในขณะเดียวกัน ต้องหาผู้ช่วยที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าอยู่ประจ าในแต่ละแห่งตลอดเวลา

• วิศวกรที่เป็นข้าราชการประจ าไม่สามารถไปรับงานควบคุมการก่อสร้างเป็นงานอดิเรกได้เพราะเป็นการประพฤติผิด
ระเบียบของทาง ราชการ แต่หากไม่สามารถไปควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง ก็อาจเป็นการประพฤติผิด จรรยาบรรณ
วิศวกร รวมทั้งอาจเป็นการผิดกฎหมายตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายได้

• การลาออกจากการเป็นผู้ควบคุมงานต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นเสมอ



3.2 ข้อควรระวังส าหรับวิศวกรใหม่

• ไม่ประกอบวิชาชีพเกินความสามารถและความเชี่ยวชาญที่ตนเองจะกระท าได้

• ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่สามารถออกแบบอาคารสาธารณะได้

• ภาคีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลกับการตรวจสอบปั้นจั่น

• ภาคีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลกับการตรวจสอบ การติดตั้งถังก๊าซ CNG / LPG

• การใช้ค าที่อาจเข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ วิศวกรรม

• ระมัดระวังการใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ



Thank you
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