
จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีและกฎกระทรวงก าหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและ วชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565
มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

ขอบขา่ยการปฏบิตังิานของวศิวกรรมอุตสาหการและกรณศีกึษา

บรรยายโดย นายสมศกัด์ ศรสีมทรพัย์
กรรมการจรรยาบรรณ สภาวศิวกร 

จดัสมัมนาโดย สภาวศิวกร

สมัมนาผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Cisco Network)

วนัที ่16 ธนัวาคม 2565
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นายสมศกัด์ ศรีสมทรพัย์

กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร สมยัท่ี 6 และสมยัท่ี 7

ประธานอนุกรรมการไต่สวนคดีร้องเรียนจรรยาบรรณสาขาวิศวกรรมอตุสาหการ

ประธานคณะท างานปรบัปรงุกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจรรยาบรรณ (ECRS)

ประธานคณะท างานเพ่ือศึกษาแนวทางและจดัท าข้อก าหนดการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามมาตรา 7(2) แห่งพรบ. วิศวกร พ.ศ. 2542

▪ วุฒวิศิวกร สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ เลขที ่วอ. 223

▪ สามญัวศิวกร สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล เลขที ่สก. 1353

▪ วศิวกรอาเซยีน (ASEAN Engineer) เลขทะเบยีน 01627/TH

▪ วศิวกรเอเปค (APEC Engineer) เลขทะเบยีน THA-05-0001

▪ ประสบกาณ์ท างานโครงการขนาดใหญ่ในการออกแบบ, ก่อสรา้ง, บรหิารการผลติและการบ ารงุรกัษา,     ความปลอดภยั & สิง่แวดลอ้ม, อนุรกัษ์
พลงังาน, ปรบัปรงุผลติภาพ ในหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น โรงงานเคม,ี โรงถลุงสงักะสผีาแดง, โรงเบยีรส์งิห,์ ปิโตรเคม,ี น ้ามนั & ก๊าซ, โรงปนูซิ
เมนต,์ โรงไฟฟ้า, โรงงานน ้าตาลมติรผล, โรงแรม & รสีอรท์, การบรหิารโครงการและควบคุมการก่อสรา้ง เป็นตน้ 
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หวัข้อบรรยายประกอบด้วย

1. มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2561)

2. จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2559)

3. กฎกระทรวงก าหนดวชิาชพีวศิวกรรมและวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565

4. ขอบขา่ยการปฏบิตังิานของวศิวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ

5. กรณีศกึษาการลงโทษคดจีรรยาบรรณ ของผูร้บัใบอนุญาต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ
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1. มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

ข้อบงัคบัสภาวิศวกร ปี 2561

Code of Practice
มาตรฐานการปฏิบติัวิชาชีพ

Code of Conduct
มาตราฐานการประพฤติปฏิบติั

Code of Services
มาตราฐานการให้บริการวิชาชีพ

CODES
มาตรฐาน
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มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ
(Code of Services)

ตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกร หมายความวา่ 

ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิารของผูไ้ดร้บัอนุญาต เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

(ขอ้บงัคบัที ่6 – 11 รวม 6 ขอ้)

อา้งองิ : ขอ้บงัคบัสภาวศิวกรวา่ดว้ยมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561
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6

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ
(Code of Services)



มาตรฐานการประพฤติปฏิบติั
(Code of Conduct)

ตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกร หมายความวา่

ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑท์ีผู่ไ้ดร้บัอนุญาตพงึยดึถอืเป็นแนวทางส าหรบัประพฤตปิฏบิตัใินการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุม

(ขอ้บงัคบัที ่12 – 15 รวม 4 ขอ้)
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มาตรฐานการประพฤติปฏิบติั
(Code of Conduct)



มาตรฐานการปฏิบติัวิชาชีพ
(Code of Practice)

ตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกร หมายความวา่ 

ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตังิานของผูไ้ดร้บัอนุญาต เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุม

(ขอ้บงัคบัที ่16 รวม 1 ขอ้)
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10

มาตรฐานการปฏิบติัวิชาชีพ
(Code of Practice)



หวัข้อบรรยายประกอบด้วย

1. มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2561)

2. จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2559)

3. กฎกระทรวงก าหนดวชิาชพีวศิวกรรมและวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565

4. ขอบขา่ยการปฏบิตังิานของวศิวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ

5. กรณีศกึษาการลงโทษคดจีรรยาบรรณ ของผูร้บัใบอนุญาต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ
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12

ขอ้บงัคบัสภาวศิวกรวา่ดว้ยจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม และการประพฤตผิดิ

จรรยาบรรณอนัจะน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี พ.ศ. 2559

2. จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม



ข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ฉบบัประกาศใชเ้มือ่วนัที ่9 ก.พ. 2559 ประกอบดว้ย

หมวด 1 จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม

หมวด 2 การประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี

บทเฉพาะกาล : หากประพฤตผิดิจรรยาบรรณกอ่นหน้านี้ใหใ้ชข้อ้บงัคบัเดมิ พ.ศ. 2543
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หมวดท่ี 1 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

สว่นที ่1 : จรรยาบรรณต่อสาธารณะ

สว่นที ่2 : จรรยาบรรณต่อวชิาชพี

สว่นที ่3 : จรรยาบรรณต่อผูว้า่จา้ง

สว่นที ่4 : จรรยาบรรณต่อผูร้ว่มอาชพี

สว่นที ่5 : เรือ่งอื่น ๆ (ไมท่ าผดิกฎหมายอาญา มาตรา 227 หรอื มาตรา 269)
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15

หมวด 1 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
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ส่วนท่ี 1 
จรรยาบรรณต่อสาธารณะ



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 1 : จรรยาบรรณต่อสาธารณะ

ขอ้ 5 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตอ้งประกอบวชิาชพี โดยใหค้วามส าคญัตอ่ความปลอดภยั สขุอนามยัและสวสัดภิาพ

ของสาธารณชน ตลอดจนทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม   อนัเป็นสาธารณะดว้ย

บทบญัญตัใินขอ้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยั สขุอนามยั และสวสัดิ

ภาพ

ของประชาชน ซึง่สอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ทีป่รากฏในหมายเหตุ

ทา้ยพระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้มอนัมไีวเ้พือ่ประชาชนทัว่ไป
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ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 1 : จรรยาบรรณต่อสาธารณะ

ขอ้ 6 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตอ้งละเวน้จากการใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิ หรอืเป็นตวัการ เกี่ยวกบัการทุจรติ

ในโครงการของภาครฐัหรอืเอกชน

บทบญัญตัใินขอ้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมไมก่ระท าการอนัอาจเป็นการเอือ้ประโยชน์ทีจ่ะ

น าไปสูก่ารทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่สอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
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ส่วนท่ี 2 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 2 : จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ขอ้ 7 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตอ้งประกอบวชิาชพีวศิวกรรมดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามรบัผดิชอบและ

ระมดัระวงั

20

บทบญัญตัใินขอ้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ต้องประกอบวชิาชพีดว้ย

ความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ของตน และมคีวามระมดัระวงัในการประกอบวชิาชพี

เพื่อเป็นการส่งเสรมิมใิห้เกิดความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น ซึ่งกรณีที่ถือว่าเป็นการประกอบวชิาชพีโดยไม่

ซื่อสตัยส์ุจรติ เชน่ การ Lock Spec เป็นตน้



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 2 : จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ขอ้ 8 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งปฏบิตังิานตามหลกัปฏบิตัแิละวชิาการ

21

บทบญัญตัใินขอ้น้ีมวีตัถุประสงคใ์นการควบคุมใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจากสภาวศิวกร ตอ้ง

รบัผดิชอบในผลการปฏบิตัหิน้าทีใ่หถู้กตอ้งตามหลกัปฏบิตัแิละวชิาการ โดยตอ้งศกึษาถงึหลกัเกณฑข์องงานวิศวกรรมและ

หลกัเกณฑข์องกฎหมายต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพี เชน่ กฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมความปลอดภยัในการท างาน สาขาต่าง 

ๆ เป็นตน้



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 2 : จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ขอ้ 9 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมป่ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม

เกนิความสามารถและความเชีย่วชาญทีต่นเองจะกระท าได้

บทบญัญตัใินขอ้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัมใิหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมรบังานโดยไมค่ านงึถงึ

ความสามารถทีต่นเองมอียู ่

ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อประชาชนและสงัคมได ้อนึ่ง การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมเกนิความสามารถ

ตามตนเองจะท าไดน้ัน้หมายถงึ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมควบคุมเกนิความสามารถทีก่ฎหมายก าหนดและรวมถงึความสามารถทีต่นเองจะท า

ไดต้ามความเป็นจรงิดว้ย
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ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 2 : จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ขอ้ 10 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมล่งลายมอืชือ่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมในงานทีต่นไมไ่ดท้ า

23

บทบญัญตัใินขอ้น้ีมวีตัถุประสงคม์ุง่ควบคุมใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมมคีวามซื่อสตัยต์่อตนเองและผูอ้ื่น หากไมส่ามารถรบั

ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุไดแ้ลว้กไ็มค่วรลงลายมอืชื่อเป็นผูร้บัท างานนัน้เพราะจะก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อผูว้า่จา้งและบุคคลภายนอกได้



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 2 : จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ขอ้ 11 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมโ่ฆษณาหรอืยอมใหผู้อ้ืน่โฆษณาซึง่การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมเกนิ

ความเป็นจรงิ

24

บทบญัญตัใินขอ้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัมใิหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 

แขง่ขนักนัรบังานโดยการโฆษณา ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการแตกแยก เน่ืองจากการแยง่งานกนัท า และ

สง่ผลใหเ้กดิการแตกความสามคัคใีนกลุม่ผูป้ระกอบวชิาชพีเดยีวกนั



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 2 : จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ขอ้ 12 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมเ่รยีก รบั ยอมจะรบั หรอืใหท้รพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อยา่งใดส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น

โดยมชิอบในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

บทบญัญตัใินขอ้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมเมื่อไดร้บังานจากผูว้า่จา้งแลว้ ตอ้งรกัษาผลประโยชน์ของผู้

วา่จา้งเสมอืนกบัทีว่ญิญชูนทัว่ไปพงึรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีในขอ้น้ี มเีจตนารมณ์เพื่อควบคุมใหผู้ป้ระกอบ

วชิาชพีวศิวกรรมควบคุมประกอบวชิาชพีของตนเองดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ไมร่บัผลประโยชน์อื่นทีม่คิวรได ้นอกจากคา่จา้งทีไ่ดร้บั

ท างานใหก้บัผูว้า่จา้ง เพราะหากปลอ่ยใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมเอารดัเอาเปรยีบผูว้า่จา้งแลว้ ความเสื่อมศรทัธาต่อบุคคลและ

สถาบนัแหง่วชิาชพีจะเกดิขึน้ บทบญัญตัใินขอ้น้ี จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่คุม้ครองผลประโยชน์ของบุคคลทัว่ไปดว้ย

25



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 2 : จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ขอ้ 13 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมใ่ชอ้ านาจหน้าที ่โดยไมช่อบธรรม หรอืใชอ้ทิธพิล หรอืใหผ้ลประโยชน์แก่บุคคลใด

เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บัหรอืไมไ่ดร้บังาน 

บทบญัญตัขิอ้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ควบคุมผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม ทีม่อี านาจหน้าทีใ่นต าแหน่งทีส่ามารถใหคุ้ณใหโ้ทษ

แก่ผูอ้ื่นในดา้นต่าง ๆ  ใชอ้ านาจหน้าทีอ่นัเป็นการบบีบงัคบั เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บังานหรอืบงัคบัผูอ้ื่นไมใ่หง้านนัน้แก่ฝ่ายตรงกนั

ขา้ม ทัง้น้ี งานนัน้ไมจ่ าเป็นจะตอ้งเป็นงานเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ และบุคคลทัว่ไป หากตอ้งเสยีประโยชน์จากการ

กระท าของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีดงักลา่ว กถ็อืวา่เป็นผูเ้สยีหาย สามารถรอ้งเรยีนกลา่วหาผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี

วศิวกรรมควบคุมนัน้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณพจิารณาความผดิทางจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีได้

26



27

ส่วนท่ี 3 
จรรยาบรรณต่อผูว่้าจ้าง



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 3 : จรรยาบรรณต่อผูว่้าจ้าง

ขอ้ 14 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมล่ะทิง้งานโดยไมม่เีหตุอนัควร

28

บทบญัญตัใินขอ้น้ีมวีตัถุประสงคเ์ป็นการควบคุมใหผู้ป้ระกอบวชิาชพี เมื่อรบัปฏบิตังิานแลว้ ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัท า เพราะ

หากปลอ่ยใหม้กีารละทิง้งานอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ชวีติ และทรพัยส์นิของประชาชนได ้อกีทัง้เป็นการป้องกนัมใิหม้กีารประกอบ

วชิาชพีอนัอาจน ามาซึง่ความเสื่อมเสยีแหง่วงการวชิาชพี 

(เชน่ เมื่อตอ้งการถอนตวัจากการควบคุมงานแหง่ใดแหง่หน่ึง 

จะดอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหเ้จา้ของงานทราบและแจง้หน่วยงานทีไ่ด้

อนุญาตใหเ้ป็นผูค้วบคุมงานเชน่ เขต หรอื อบต. ทราบลว่งหน้า)



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 3 : จรรยาบรรณต่อผูว่้าจ้าง

ขอ้ 15 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมเ่ปิดเผยความลบัของงานทีต่นท า เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผูว้า่จา้ง หรอืเป็นการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมาย 

บทบญัญตัใินขอ้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองวงการของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจของบคุคลทัว่ไป เน่ืองจาก

หากบคุคลทัว่ไปไม่เชื่อถอื ผูป้ระกอบวชิาชพีแลว้ กจ็ะเกดิความเสือ่มศรทัธาต่อผูป้ระกอบวชิาชพีและสถาบนัแหง่วชิาชพีได ้ผู้

ประกอบวชิาชพีอยูใ่นฐานะทีรู่ค้วามลบัของผูว้า่จา้ง ซึง่ถอืวา่เป็นเอกสทิธิแ์ละหน้าทีจ่ะไม่เปิดเผยความลบันัน้ ถา้เปิดเผยความลบั

โดยประการทีน่่าจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูว้า่จา้งกถ็อืวา่เป็นการผดิจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี

29



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 3 : จรรยาบรรณต่อผูว่้าจ้าง

ขอ้ 16 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมร่บัด าเนินงานชิน้เดยีวกนัใหแ้กผู่ว้า่จา้งรายอืน่เพือ่การแขง่ขนัดา้นเทคนคิ

หรอืราคา เวน้แต่ไดแ้จง้ใหแ้กผู่ว้า่จา้งรายแรกทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผูว้า่จา้งรายแรก และไดแ้จง้ใหผู้ว้า่จา้งรายอื่นนัน้ทราบลว่งหน้าแลว้

บทบญัญตัใินขอ้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัไมใ่หว้ศิวกรรบัท างานเสนอราคาใหบ้รษิทัใดแลว้ ไม่ควรจะรบัท างานเสนอราคา

ใหก้บับรษิทัอื่นอกีเพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิความแตกแยกความสามคัคใีนกลุม่ของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมดว้ยกนั 
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ส่วนท่ี 4 
จรรยาบรรณต่อผูร้ว่มวิชาชีพ



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 4 : จรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ

ขอ้ 17 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมแ่ยง่งานจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอื่นเพือ่ประโยชน์ของ

ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ

บทบญัญตัใินขอ้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิความแตกแยก ไมม่คีวามสามคัครีะหวา่งผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมดว้ยกนั เชน่ การไมเ่สนอผลประโยชน์เพือ่ใหต้นเองไดง้าน โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย เชน่ การฮัว้ประมลู

32



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 4 : จรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ

ขอ้ 18 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมร่บัท างานหรอืตรวจสอบงานชิน้เดยีวกนักบัทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอื่นท า

อยู ่เวน้แต่เป็นการปฏบิตัติามหน้าที ่หรอืเป็นความประสงคข์องเจา้ของงานและไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมอื่นนัน้ทราบลว่งหน้าแลว้

บทบญัญตัใินขอ้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ไมใ่หว้ศิวกรไปรบัท างานหรอืตรวจสอบงานชิน้เดยีวกนักบัผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอื่นท า

อยู ่เชน่ วศิวกรไปดงูานทดสอบของบรษิทัหน่ึง แลว้ไปบอกเจา้ของงานวา่สิง่ทีก่ าลงัท าอยูไ่มถู่กตอ้ง เขาท าได้ดกีวา่ถูกกวา่ หรอืเจา้ของ

งานจา้งผูอ้อกแบบไวแ้ลว้ แลว้ไปจา้งวศิวกรคนอื่นมาออกแบบอกี ถา้วศิวกรผูน้ัน้ทราบจะตอ้งแจง้ผูอ้อกแบบรายแรกทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร
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ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 4 : จรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ

ขอ้ 19 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตอ้งไมใ่ชห้รอืกระท าการในลกัษณะคดัลอกแบบ รปู แผนผงั หรอืเอกสารที่

เกีย่วกบังานของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอืน่ เวน้แต่จะไดร้บั อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้ระกอบวชิาชพี

วศิวกรรมควบคุมนัน้ 

บทบญัญตัใินขอ้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ควบคุมความประพฤตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ให้มคีวามซื่อสตัยต์่อ

เพือ่นรว่มวชิาชพีเดยีวกนั มใิหเ้อารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั เกีย่วกบัแบบและรายการค านวณอนัเป็นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม
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ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 4 : จรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ

ขอ้ 20 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตอ้งไมอ่า้งผลงานของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอืน่ มาเป็นของตนใน

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม 

บทบญัญตัใินขอ้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อไม่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอ้างผลงานของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมอื่นมาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมของตน
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ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 4 : จรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ

ขอ้ 21 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตอ้งไมก่ระท าการใด ๆ  โดยจงใจใหเ้ป็นทีเ่สือ่มเสยีแกช่ือ่เสยีง หรอืงานของผู้

ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอืน่

วศิวกรจะตอ้งไมก่ระท าการใด ๆ ทีจ่ะเป็นการ Discredit วศิวกรอื่น

36
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ส่วนท่ี 5 
เรือ่งอ่ืน ๆ



ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

ส่วนท่ี 5 : เร่ืองอ่ืน ๆ 

ขอ้ 22 ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมก่ระท าความผดิในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 227 หรอืมาตรา 269 จนศาลมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุวา่มคีวามผดิ

ตามมาตรา 227 ก าหนดไวว้า่ ผูใ้ดเป็นผูม้วีชิาชพีไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารอนัพงึกระท าการนัน้ โดยประการที่

น่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแกบุ่คคลอืน่ ตอ้งระวางโทษ และมาตรา 269 ก าหนดไวว้า่ ผูใ้ดในการประกอบการงานใน

วชิาชพี ท าค ารบัรองเป็นเอกสารอนัเป็นเทจ็ โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแกผู่อ้ืน่หรอืประชาชน ตอ้งระวางโทษ
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หมวด 2 

การประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ



การประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่ง

วิชาชีพ

ขอ้ 23 กรณทีีจ่ะถอืเป็นการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี มดีงัต่อไปนี้

(1) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรมตามขอ้บงัคบันี้ และเป็นการกระท าโดยจงใจหรอืประมาท

เลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง จนเป็นเหตุใหบุ้คคลอื่นตอ้งไดร้บัความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ

(2) เคยถูกลงโทษโดยค าสัง่ถงึทีส่ดุ เนื่องจากประพฤตผิดิจรรยาบรรณตามมาตรา 61 แหง่พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542

แต่ยงัประพฤตผิดิซ ้า หรอืไมห่ลาบจ า หรอืไมม่คีวามเกรงกลวัต่อการประพฤตผิดิจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม
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การประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่ง

วิชาชีพ

(3) กระท าความผดิในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 หรอืมาตรา 269 โดยค า

พพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก

(4) กรณอีื่นทีค่ณะกรรมการจรรยาบรรณเหน็วา่เป็นการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ ์

แหง่วชิาชพี

บทบญัญตัใินขอ้นี้เป็นกฎเกณฑท์ีม่ลีกัษณะกวา้ง เพือ่ใหค้รอบคลุมพฤตกิรรม หรอืลกัษณะการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมของวศิวกรผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ใหต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความซือ่สตัยส์จุรติ ยดึมัน่อยูใ่นหลกัศลีธรรมอนัด ีมคีวาม

ภาคภมูใิจในเกยีรตศิกัดิศ์รแีหง่วชิาชพีของตนเอง
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หวัข้อบรรยายประกอบด้วย

1. มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2561)

2. จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2559)

3. กฎกระทรวงก าหนดวชิาชพีวศิวกรรมและวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565

4. ขอบขา่ยการปฏบิตังิานของวศิวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ

5. กรณีศกึษาการลงโทษคดจีรรยาบรรณ ของผูร้บัใบอนุญาต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ
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กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคมุ 

พ.ศ. 2565 ลว. 16 มิถนุายน 2565

• วตัถุประสงคเ์พือ่ก าหนดประเภทและขนาดของงานในวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม             ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ใน

ปัจจุบนัซึง่วทิยาการและเทคโนโลยทีางดา้นวศิวกรรมกา้วหน้าไปอยา่งรวดเรว็ อาจท าใหง้านวศิวกรรมบางประเภทสง่ผล

กระทบต่อความปลอดภยัในชวีติ รา่งกายและทรพัยส์นิของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิง่แวดลอ้ม

• ยกเลกิกฎกระทรวงฯ ของปี พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงฯ (ฉบบัที ่2) ปี พ.ศ. 2560

• ใหใ้ชก้ฎกระทรวงฯ ฉบบัใหมข่องปี 2565 แทนกฎกระทรวงเดมิทีย่กเลกิ

• เริม่ใชบ้งัคบั 2 มกราคม 2566
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วิชาชีพวิศวกรรม ตามกฎกระทรวงปี 2565 (1/2)

1. วศิวกรรมเกษตร

2. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

3. วศิวกรรมเคมี

4. วศิวกรรมชายฝัง่

5. วศิวกรรมชวีการแพทย์

6. วศิวกรรมต่อเรอื

7. วศิวกรรมบ ารุงรกัษาอาคาร

8. วศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั

9. วศิวกรรมปิโตรเลยีม

10. วศิวกรรมพลงังาน
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วิชาชีพวิศวกรรม ตามกฎกระทรวงปี 2565 (2/2)

11. วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์

12. วศิวกรรมยานยนต์

13. วศิวกรรมระบบราง

14. วศิวกรรมสารสนเทศน์

15. วศิวกรรมส ารวจ

16. วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม

17. วศิวกรรมแหลง่น ้า

18. วศิวกรรมอากาศยาน

19. วศิวกรรมอาคาร

(รวมทัง้สิน้ 19 สาขา)
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วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ตามกฎกระทรวงปี 2565 

1. วศิวกรรมโยธา

2. วศิวกรรมเหมอืงแร่

3. วศิวกรรมเครือ่งกล

4. วศิวกรรมไฟฟ้า

5. วศิวกรรมอุตสาหการ

6. วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม

7. วศิวกรรมเคมี

(รวมทัง้สิน้ 7 สาขาเหมอืนเดมิ)
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วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

งานวศิวกรรมควบคุม

ความรู้

ความช านาญ

ความระมดัระวงั

เป็นงานทีม่คีวามเสีย่งสงู มผีลกระทบต่อความปลอดภยัในชวีติ รา่งกาย และ
ทรพัยส์นิของประชาชนทัว่ไป



48

ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตฯ 
จากสภาวศิวกร

บคุคลธรรมดา - วิศวกรผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ

นิตบิุคคล - บรษิทัหรอืองคก์รทีป่ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม

ใบอนุญาตทีอ่อกโดยสภาวศิวกร เพือ่ใหส้ทิธใินการประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุม

สทิธ ิ+ หน้าที ่+ ความคุม้ครอง



ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุแต่ละสาขา/แต่ละระดบั

ขอบข่ายงานแตกต่างกนั

49

งาน ประเภท ขนาด

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรม

และวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม  พ.ศ. 2565



หวัข้อบรรยายประกอบด้วย

1. มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2561)

2. จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2559)

3. กฎกระทรวงก าหนดวชิาชพีวศิวกรรมและวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565

4. ขอบขา่ยการปฏบิตังิานของวศิวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ

5. กรณีศกึษาการลงโทษคดจีรรยาบรรณ ของผูร้บัใบอนุญาต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ
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ก าหนดงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุแต่ละสาขา

ดงัต่อไปน้ี

1. งานใหค้ าปรกึษา

2. งานวางโครงการ

3. งานออกแบบและค านวณ

4. งานควบคมุการสรา้งหรอืการผลติ

5. งานพจิารณาตรวจสอบ

6. งานอ านวยการใช้



52

ประเภทและขนาดของงานในสาขาวิศวกรรมอตุสาหการ

1. งานใหค้ าปรกึษา งานวางโครงการ งานออกแบบ และค านวณ งานควบคมุการสรา้งหรอื      การผลติและงานพจิารณาตรวจสอบ 

(งานในขอ้ 1 – 5) แบง่หมวดงานดงัต่อไปนี้

(ก) โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

(ข) ระบบการผลติ การสรา้งหรอืการประกอบสิง่ใด ๆ 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลติ ระบบความปลอดภยั ระบบกึง่อตัโนมตั ิระบบอตัโนมตั ิ   หรอืระบบอจัฉรยิะ

(ง) การถลงุแร่และการท าโลหะใหบ้รสิทุธิ ์

(จ) ระบบการจดัการดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ

(ฉ) ระบบดบัเพลงิ หรอื ระบบป้องกนัอคัคภียั



53

ประเภทและขนาดของงานในสาขาวิศวกรรมอตุสาหการ

2. งานอ านวยการใช้ (งานในขอ้ 6)

(ก) สิง่กอ่สรา้งและเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการควบคุมมลพษิ

(ข) ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวา่ง ระบบบ าบดัของเสยี การก าจดัสารพษิ การก าจดัวตัถุอนัตราย

(ค) กระบวนการผลติทีม่ปีฏกิริยิาเคม ีใชส้ารไวไฟ ใชก้ารกลัน่

(ง) ระบบดบัเพลงิหรอืระบบป้องกนัอคัคภียั

(จ) ระบบหรอืเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นระบบการผลติ



ประเภทและขนาดของงาน สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ แบง่ตามระดบั วฒิุ

วิศวกร สามญัวิศวกร ภาคีวิศวกร

• ขอ้บงัคบัสภาวศิวกรวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม แต่ละสาขาปี พ.ศ. 2566 เพือ่รองรบั

กฎกระทรวงปี 2565

• ขอ้บงัคบัฯ ผา่นการเหน็ชอบจากทีป่ระชุมใหญ่วสิามญัของสภาวศิวกร ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2565 แลว้

• สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ แบง่ขอบเขตงานดงัน้ี

• ระดบัวุฒวิศิวกร ท าไดทุ้กงาน ทุกประเภท ทุกขนาด (ขอ้ที ่5)

• ระดบัสามญัวศิวกร ท าไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฯ ปี พ.ศ. 2566 (ขอ้ที ่6)

• ระดบัภาควีศิวกร ท าไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฯ ปี พ.ศ. 2566 (ขอ้ที ่7)
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ประเภทและขนาดของงาน สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ ระดบัสามญัวิศวกร 

(ข้อท่ี 6 ของข้อบงัคบัสภาวิศวกร)

1. งานให้ค าปรึกษา โรงงานทีล่งทุนไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท

2. งานวางโครงการ โรงงานทีล่งทุนไมเ่กนิ 800 ลา้นบาท

3. งานออกแบบและค านวณ
โรงงานทีล่งทุนไมเ่กนิ 800 ลา้นบาท 
(ยกเวน้การถลุงแรฯ่ การลงทุนไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท)

4. งานควบคมุการสร้างหรือ
การผลิต

โรงงานทีล่งทุนไมเ่กนิ 800 ลา้นบาท (ยกเวน้การถลุงแรฯ่ ลงทุนไมเ่กนิ 200 ตนั/วนั, ดบีุก ไม่
เกนิ 30 ตนั/วนั)

5. งานพิจารณาตรวจสอบและอ านวยการใช้ ทุกประเภท ทุกขนาด
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ประเภทและขนาดของงาน สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร (ข้อ

ท่ี 7 ของข้อบงัคบัสภาวิศวกร)

1. งานวางโครงการ
โรงงานทีม่กีารลงทนุไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 

ระบบดบัเพลงิมพีืน้ทีป้่องกนัอคัคภียัไมเ่กนิ 10,000 ตร.ม.

2. งานออกแบบและค านวณ
ระบบจดัการดา้นวศิวกรรมอตุสาหการทีม่กีารลงทนุไมเ่กนิ 100 ลบ., ระบบดบัเพลงิพืน้ทีป้่องกนั

อคัคภียัไมเ่กนิ 5,000 ตร.ม.

3. งานควบคมุการสร้างหรือ

การผลิต

โรงงาน, ระบบการผลติ, ระบบสนบัสนุนการผลติ, ระบบการจดัการดา้นวศิวกรรมอตุสาหการทีม่กีาร

ลงทนุไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท, การถลุงแร ่/ โลหะบรสิทุธิไ์มเ่กนิ 20 ตนั/วนั ดบีุกไมเ่กนิ 10 ตนั/วนั, 

ระบบดบัเพลงิพืน้ทีป้่องกนัอคัคภียัไมเ่กนิ 10,000 ตร.ม.

4. งานพิจารณาตรวจสอบ
โรงงาน, ระบบการผลติ / สนบัสนุนการผลติ การจดัการดา้นวศิวกรรมอตุสาหการทีม่กีารลงทุนไม่

เกนิ 300 ลา้นบาท ระบบดบัเพลงิพืน้ทีไ่มเ่กนิ 10,000 ตร.ม.

5. งานอ านวยการใช้ ทกุประเภททีม่กีารลงทนุไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท
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ประเภทและขนาดของงาน สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ ระดบัภาคีวิศวกร

พิเศษ (ข้อท่ี 8 ของข้อบงัคบัสภาวิศวกร)

• ประกอบวชิาชพีไดต้ามงาน ประเภท และขนาดตามทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตเฉพาะราย

หมายเหตุ : ขนาดของเงนิลงทุนตามขอ้บงัคบัน้ี ใหพ้จิารณาจากทรพัยส์นิถาวร ไดแ้ก่ อาคารและเครื่องจกัร โดยไมร่วมคา่ทีด่นิทุกกรณี
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เปรียบเทียบงาน ประเภท และขนาดตามกฎกระทรวงปี 2565
ส าหรบัสาขาวิศวกรรมอตุสาหการในแต่ละระดบั (1/6)

ขอ้ ประเภทงาน ระดบัภาควีศิวกร ระดบัสามญัวศิวกร ระดบัวุฒวิศิวกร

1 งานใหค้ าปรกึษา

(ก) โรงงานตามกฎหมาย ท าไม่ได้ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ.

ท าไดทุ้กงาน ทุกประเภท และทุก
ขนาด

(ข) ระบบการผลติ ท าไม่ได้ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ.

(ค) ระบบสนบัสนุนการผลติ ท าไม่ได้ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ.

(ง) การถลุงแร่/โลหะบรสิทุธิ ์ ท าไม่ได้ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ.

(จ) ระบบการจดัการ IE ท าไม่ได้ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ.

(ฉ) ระบบดบัเพลงิ ท าไม่ได้ ท าไม่ได้
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เปรียบเทียบงาน ประเภท และขนาดตามกฎกระทรวงปี 2565
ส าหรบัสาขาวิศวกรรมอตุสาหการในแต่ละระดบั (2/6)

ขอ้ ประเภทงาน ระดบัภาควีศิวกร ระดบัสามญัวศิวกร ระดบัวุฒวิศิวกร

2 งานวางโครงการ

(ก) โรงงานตามกฎหมาย ลงทุนไม่เกนิ 200 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

ท าไดทุ้กงาน ทุกประเภท และทุก
ขนาด

(ข) ระบบการผลติ ลงทุนไม่เกนิ 200 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(ค) ระบบสนบัสนุนการผลติ ลงทุนไม่เกนิ 200 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(ง) การถลุงแร่/โลหะบรสิทุธิ ์ ลงทุนไม่เกนิ 200 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(จ) ระบบการจดัการ IE ลงทุนไม่เกนิ 200 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(ฉ) ระบบดบัเพลงิ พืน้ทีไ่ม่เกนิ 10,000 ตร.ม. ท าไดทุ้กขนาด
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เปรียบเทียบงาน ประเภท และขนาดตามกฎกระทรวงปี 2565
ส าหรบัสาขาวิศวกรรมอตุสาหการในแต่ละระดบั (3/6)

ขอ้ ประเภทงาน ระดบัภาควีศิวกร ระดบัสามญัวศิวกร ระดบัวุฒวิศิวกร

3 งานออกแบบและค านวณ

(ก) โรงงานตามกฎหมาย ท าไม่ได้ ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

ท าไดทุ้กงาน ทุกประเภท และทุก
ขนาด

(ข) ระบบการผลติ ท าไม่ได้ ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(ค) ระบบสนบัสนุนการผลติ ท าไม่ได้ ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(ง) การถลุงแร่/โลหะบรสิทุธิ ์ ท าไม่ได้ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ.

(จ) ระบบการจดัการ IE ลงทุนไม่เกนิ 100 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(ฉ) ระบบดบัเพลงิ พืน้ทีไ่ม่เกนิ 5,000 ตร.ม. ท าไดทุ้กขนาด
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เปรียบเทียบงาน ประเภท และขนาดตามกฎกระทรวงปี 2565
ส าหรบัสาขาวิศวกรรมอตุสาหการในแต่ละระดบั (4/6)

ขอ้ ประเภทงาน ระดบัภาควีศิวกร ระดบัสามญัวศิวกร ระดบัวุฒวิศิวกร

4 งานควบคุมการสรา้ง/การผลติ

(ก) โรงงานตามกฎหมาย ลงทุนไม่เกนิ 200 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

ท าไดทุ้กงาน ทุกประเภท และทุก
ขนาด

(ข) ระบบการผลติ ลงทุนไม่เกนิ 200 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(ค) ระบบสนบัสนุนการผลติ ลงทุนไม่เกนิ 200 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(ง) การถลุงแร่/โลหะบรสิทุธิ ์
ไม่เกนิ 20 ตนั/วนั

ดบีุกไม่เกนิ 10 ตนั/วนั
ผลติไม่เกนิ 200 ตนั/วนั
ดบีุกไม่เกนิ 30 ตนั/วนั

(จ) ระบบการจดัการ IE ลงทุนไม่เกนิ 200 ลบ. ลงทุนไม่เกนิ 800 ลบ.

(ฉ) ระบบดบัเพลงิ พืน้ทีไ่ม่เกนิ 10,000 ตร.ม. ท าไดทุ้กขนาด
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เปรียบเทียบงาน ประเภท และขนาดตามกฎกระทรวงปี 2565
ส าหรบัสาขาวิศวกรรมอตุสาหการในแต่ละระดบั (5/6)

ขอ้ ประเภทงาน ระดบัภาควีศิวกร ระดบัสามญัวศิวกร ระดบัวุฒวิศิวกร

5 งานพจิารณาตรวจสอบ

(ก) โรงงานตามกฎหมาย ลงทุนไม่เกนิ 300 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

ท าไดทุ้กงาน ทุกประเภท และทุก
ขนาด

(ข) ระบบการผลติ ลงทุนไม่เกนิ 300 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

(ค) ระบบสนบัสนุนการผลติ ลงทุนไม่เกนิ 300 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

(ง) การถลุงแร่/โลหะบรสิทุธิ ์ ลงทุนไม่เกนิ 300 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

(จ) ระบบการจดัการ IE ลงทุนไม่เกนิ 300 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

(ฉ) ระบบดบัเพลงิ พืน้ทีไ่ม่เกนิ 10,000 ตร.ม. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด
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เปรียบเทียบงาน ประเภท และขนาดตามกฎกระทรวงปี 2565
ส าหรบัสาขาวิศวกรรมอตุสาหการในแต่ละระดบั (6/6)

ขอ้ ประเภทงาน ระดบัภาควีศิวกร ระดบัสามญัวศิวกร ระดบัวุฒวิศิวกร

6 งานอ านวยการใช้

(ก) โรงงานตามกฎหมาย ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

ท าไดทุ้กงาน ทุกประเภท และทุก
ขนาด

(ข) ระบบการผลติ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

(ค) ระบบสนบัสนุนการผลติ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

(ง) การถลุงแร่/โลหะบรสิทุธิ ์ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

(จ) ระบบการจดัการ IE ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด

(ฉ) ระบบดบัเพลงิ ลงทุนไม่เกนิ 500 ลบ. ท าไดทุ้กประเภท ทุกขนาด



หวัข้อบรรยายประกอบด้วย

1. มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2561)

2. จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ปี 2559)

3. กฎกระทรวงก าหนดวชิาชพีวศิวกรรมและวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565

4. ขอบขา่ยการปฏบิตังิานของวศิวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ

5. กรณีศกึษาการลงโทษคดจีรรยาบรรณ ของผูร้บัใบอนุญาต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ
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ผูท่ี้ได้รบัใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ

ข้อมลูอพัเดท ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2565

• จ านวนผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาต (ไมห่มดอาย)ุ ทัง้หมด 8,393 คน

• ระดบัวุฒวิศิวกร จ านวน 159 คน

• ระดบัสามญัวศิวกร จ านวน 408 คน

• ระดบัภาควีศิวกร จ านวน 7,763 คน

• ระดบัภาควีศิวกรพเิศษ จ านวน 63 คน

• จ านวนผูไ้ดร้บัอนุญาต (หมดอาย)ุ จ านวน 17,839 คน

แหลง่ขอ้มลู : ฝ่ายสารสนเทศ สภาวศิวกร
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การลงโทษคดีจรรยาบรรณของผูร้บัใบอนุญาต 
และกรณีศึกษาของสาขาวิศวกรรมอตุสาหการ

• การวนิิจฉยัชีข้าดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

• การอุทธรณ์ค าวนิิจฉยัชีข้าดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

• สถติกิารถูกลงโทษคดจีรรยาบรรณสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ

• กรณศีกึษาคดจีรรยาบรรณสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ (ปี 2551)

66



การวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ตามพระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 61

67

การพจิารณา
และวนิิจฉยัชีข้าด

ยกขอ้กลา่วหา

ตกัเตอืน

ภาคทณัฑ์

พกัใชใ้บอนุญาตฯ ไมเ่กนิ 5 ปี

เพกิถอนใบอนุญาตฯ



การอทุธรณ์ค าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณกรณีไม่พอใจค า

วินิจฉัยช้ีขาด

68

30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้
90 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้

ค าวนิิจฉยัชีข้าดของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะกรรมการสภาวศิวกร
ศาลปกครอง
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สถิติการถกูลงโทษคดีจรรยาบรรณ

สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ

• วศิวกรอุตสาหการ ถูกรอ้งเรยีนคดจีรรยาบรรณมจี านวนน้อยมากในรอบ 20 ปีทีผ่า่นมา

• คดหีลงัสดุเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2548 คณะกรรมการจรรยาบรรณมมีตใิหล้งโทษภาคทณัฑ ์เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2551

• คณะกรรมการจรรยาบรรณพจิารณาชีข้าดลงโทษโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 50, 57 และ 61 แหง่พรบ. วศิวกร พ.ศ. 

2542

• คดรีอการไต่สวนและพจิารณาวนิจิฉยัในปี พ.ศ. 2565 จ านวน 1 คดี
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กรณีศึกษาคดีจรรยาบรรณสาขาวิศวกรรมอตุสาหการ

ขอ้กลา่วหา แอบอา้งผลงานเพือ่ขอเลื่อนระดบัจากสามญัวศิวกรขึน้เป็น
ระดบัวุฒวิศิวกร

ผูก้ลา่วหา คณะอนุกรรมการทดสอบความรูค้วามช านาญการประกอบวชิาชพี
ระดบัวุฒวิศิวกรและระดบัสามญัวศิวกร สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ

ผูถู้กกลา่วหา นายประพฒัน์ สุขสมัพนัธ ์(นามสมมต)ิ ผูร้บัอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม อุตสาหการระดบั
สามญัวศิวกร เลขทะเบยีน สอ. 8xx

ชว่งเวลาคดี วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2549 – 7 พฤษภาคม 2551



ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณ (1/3)

ด้วยคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพระดบัวุฒิวิศวกร และระดบัสามญัวิศวกร สาขา

วศิวกรรมอุตสาหการ ไดแ้จง้ต่อสภาวศิวกรวา่ไดท้ าการพจิารณาตรวจสอบผลงานทีใ่ชย้ื่นประกอบการขอเลื่อนระดบัเป็นวุฒิวศิวกร ของนาย

ประพฒัน์ สุขสมัพนัธ ์ เลขทะเบยีน สอ.8xx แลว้ ปรากฏว่าบรษิทั ABC (ประเทศไทย) จ ากดั เจา้ของโครงการ ไดม้หีนังสอืตอบ ไม่ยนืยนั

ผลงานทีน่ายประพฒัน์ฯ ไดใ้ชอ้า้งองิประกอบการขอเลื่อนระดบั โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ   ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการไต่สวน 

ตามค าสัง่คณะกรรมการจรรยาบรรณที ่5/2549 ลงวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2549

71



ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณ (2/3)

คณะกรรมการจรรยาบรรณทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่ากรณีดงักล่าวอาจเกดิจากการปฏบิตังิานทีไ่ม่ถูกตอ้งตามหลกัปฏบิตัแิละ

วชิาการ และอาจเป็นการประพฤตผิดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีวศิวกรรม อนัเป็นความผดิตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกรว่าดว้ยจรรยาบรรณแห่ง

วชิาชพีวศิวกรรมและ   การประพฤตผิดิจรรยาบรรณ อนัจะน ามาซึง่ความเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี พ.ศ. 2543 ขอ้ 3 (1) (3) และ (9) 

จงึมมีตใินการประชุม ครัง้ที่ 1 (1/2550) เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2550 ใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดใหม่ ประกอบดว้ย นายวฒันา 

สุภรณ์ไพบูลย์ เป็นประธาน นายทว ีบุตรสุนทร และนายอดศิร นภาวรานนท์ เป็นอนุกรรมการ ตามค าสัง่คณะกรรมการจรรยาบรรณที ่

7/2550 ลงวนัที ่8 ตุลาคม 2550 โดยประธานอนุกรรมการไต่สวนไดล้งนามรบัทราบค าสัง่แต่งตัง้เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2550
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ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณ (3/3)

คณะกรรมการจรรยาบรรณไดพ้จิารณาเรือ่งดงักล่าวในการประชมุครัง้ที ่8 (4/2551) เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2551

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 50 , 57 และ 61 แหง่พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 คณะกรรมการจรรยาบรรณจงึไดม้มีตใินการประชมุครัง้ที ่8 (4/2551) 

เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2551 ใหล้งโทษภาคทณัฑน์ายประพฒัน์ สขุสมัพนัธ ์เลขทะเบยีน สอ.8xx โดยมกี าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัทราบค าวนิิจฉยัชีข้าด

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ เนื่องจากตามกรณีทีก่ล่าวโทษหากนายประพฒัน์ฯ ไดร้บัใบอนุญาตฯ ระดบัวุฒวิศิวกรไปโดยการพจิารณาจากผลงานทีน่ายประพฒัน์

ฯ ไดเ้สนอมานัน้ อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุได ้

สัง่  ณ  วนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

(นายการญุ  จนัทรางศ)ุ

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ
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ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคมุอย่างไร
ไม่ถกูลงโทษคดีจรรยาบรรณ

• ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีควบคุมตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี

• ศกึษาขอ้กฎหมายและวธิปีฏบิตัติาม พรบ. วศิวกร พ.ศ. 2542 ตลอดจนขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสภาวศิวกรทีป่ระกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการทีเ่ป็นปัจจุบนั

• ปฏบิตัติามมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ขอ้บงัคบัของสภาวศิวกรปี 2561

• ปฏบิตังิานไมเ่กนิขอบขา่ยการปฏบิตังิานในระดบัใบอนุญาตทีต่นเองไดร้บั (ระดบัภาค ี/ สามญั)

• ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัสภาวศิกรวา่ดว้ยจรรยาบรรณ ปี 2559 ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้

• ปฏบิตัติามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทุกรณี เชน่ พรบ. ควบคุมอาคาร, พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535 (ฉบบัที ่1)  และพรบ. โรงงานฉบบัใหมท่ีอ่อกในปี 2562 

(ฉบบัที ่2 และฉบบัที ่3) และกฎกระทรวงฉบบัที ่26 – 27 ปี 2563, กฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิดและขนาดของโรงงานปี 2563 และปี 2564 (ฉบบัที ่2)
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คติประจ าใจของ “วิศวกรมืออาชีพ” ตลอดชีวิต

• ท าในสิง่ทีถู่กตอ้งแมไ้มม่ใีครเหน็ เรยีกวา่ .... ความซื่อสตัย ์                                

• Do the right thing, even when no one is looking.  It’s called INTEGRITY. 



“วิศวกรมืออาชีพ” ต้องค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ี

• SAFETY ความปลอดภยัตอ้งมากอ่น

• RELIABILITY ความเชือ่ถอืไดใ้นผลงานของเรา

• ECONOMY ประหยดัตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยในการใชง้าน

• SUSTAINABILITY ความคงทนยาวนานในผลงาน

76



77

จบการบรรยาย (Q&A)

• ยนิดตีอบค าถามและขอ้สงสยัจากผูเ้ขา้สมัมนาทุกทา่นครบั

• ขอใหเ้พือ่นวศิวกรทุกทา่น ทุกสาขา ทุกระดบั เจรญิกา้วหน้า ในการประกอบวชิาชพี

วศิวกรรมเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองตลอดไปครบั

• ขอใหทุ้กทา่นโชคด ีปลอดภยัจากโรครา้ยทุกชนิด รวมทัง้      โรคโควดิ 19 ดว้ยครบั

ขอบคุณครบั

สมศกัด์ ศรสีมทรพัย์

Email : somsak.s@setcorp.net

วนัที ่16 ธนัวาคม 2565
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