
เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น  

รางขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 

ดวยปจจุบันขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตจะตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานการ

ใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรใหการรับรอง และกรณีท่ี

คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไมใหการรับรองมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  

ในเรื ่องใด ผูไดรับใบอนุญาตจะตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานที่ไดรับการ

ยอมรับกันโดยทั่วไป 

๒. ความจำเปนที่ตองออกกฎหมายเพ่ือแกไขปญหา 

 เนื่องจากปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดานวิศวกรรมที่เปนไปอยางรวดเร็ว แตการแกไข

เพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรฐานในแตละเรื่องเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาว มีกระบวนการและ

ขั้นตอนที่ตองดำเนินการกอนการรับรองและประกาศใชมาตรฐานดังกลาว ซึ ่งจำเปนที่ตองใชระยะเวลา

ดำเนินการอยางเหมาะสม  

ดังนั้น การกำหนดบังคับใหผูไดรับใบอนุญาตจะตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหเปนไปตาม

มาตรฐานการใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่คณะกรรมการสภาวิศวกรใหการรับรอง  

จึงอาจไมสอดคลองกับสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดานวิศวกรรมในปจจุบัน สภาวิศวกรจึง

เห็นสมควรเสนอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อประโยชนของผูไดรับใบอนุญาตที่จะนำมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพที่คณะกรรมการสภาวิศวกรใหการรับรอง ไปใชเปนคำแนะนำแนวทางการประกอบวิชาชีพใหมี

ความเหมาะสมตอการใหบริการวิชาชีพ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และในกรณีที่มีมาตรฐานที่กำหนดโดย

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื ่นของรัฐ ใหผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่

เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว หรือกรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไมใหการรับรอง

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพในเรื่องใด ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับกันในระดับสากล  

๓. หลักการอันเปนสาระสำคัญ 

แกไขเพิ ่มเติมขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อประโยชนของผูไดรับใบอนุญาตที่จะนำมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพที่คณะกรรมการสภาวิศวกรใหการรับรอง ไปใชเปนคำแนะนำแนวทางการประกอบวิชาชีพใหมี

ความเหมาะสมตอการใหบริการวิชาชีพ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย เพื่อเปนการยกระดับการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใหไดมาตรฐานสนองตอประโยชนของผูรับบริการตลอดจนสาธารณะ 



๔. ประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 

การแกไขเพิ ่มเติมขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ.๒๕๖๑ ในขอ ๑๑ และขอ ๑๖ จากเดิมกำหนดบังคับใหผู ไดร ับใบอนุญาตจะตองประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่คณะกรรมการ

สภาวิศวกรใหการรับรอง แกไขเปน มาตรฐานการใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรใหการรับรอง ใหใชเปนคำแนะนำแนวทางการประกอบวิชาชีพใหมีความเหมาะสม

ตอการใหบริการวิชาชีพ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และในกรณีที่มีมาตรฐานที่กำหนดโดยสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่เกี่ยวของปฏิบัติให

เปนไปตามมาตรฐานดังกลาว หรือกรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไมใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพในเรื่องใด ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับกันในระดับสากล 

 

………………………………………………………………………………….. 



  

ตารางเปรียบเทียบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. …. 

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแกไข 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฌ) แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที ่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และโดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษสภาวิศวกร จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้    

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฌ) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที ่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร เมื ่อวันที่
............................และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษสภาวิศวกร จึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้    

คำปรารภ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑”  

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

- คงเดิม 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี ้

“การใหบริการ” หมายความวา การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามงาน ประเภท และขนาดที่กำหนดไวในกฎกระทรวง วาดวยการกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“ผูไดรับใบอนุญาต” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 

“ผูรับบริการ” หมายความวา บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล 
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานประเภทอื่นของรัฐ ซึ่งเปนผู
วาจางหรือไดมอบหมายใหผูไดรับใบอนุญาตดำเนินงานในสวนที่เก่ียวของกับ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“มาตรฐานการใหบริการวิชาชีพ” หมายความวา ขอกำหนดและ
หลักเกณฑในการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

-   
คงเดิม 



  

- ๒ - 

ฉบับรับฟงความเห็น 

   

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแกไข 

“มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ” หมายความวา ขอกำหนดและ
หลักเกณฑที่ผูไดรับใบอนุญาตพึงยึดถือเปนแนวทางสำหรับประพฤติปฏิบัติ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“มาตรฐานการปฏิบัต ิว ิชาช ีพ” หมายความว า ขอกำหนดและ
หลักเกณฑในการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ขอ ๔ เพื่อเปนการยกระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหได
มาตรฐาน สนองตอประโยชนของผูรับบริการตลอดจนสาธารณะ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมที่กำหนดไวในขอบังคับนี ้

- คงเดิม 

ขอ ๕ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน รวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบความสามารถหรือมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามขอบังคับนี ้  ให เป นไป ตามระเบียบที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด 

- คงเดิม 

หมวด ๑  
มาตรฐานการใหบริการวิชาชพี 

  

ขอ ๖ ในการเสนอการใหบริการ ผูไดรับใบอนุญาตตองใหขอมูลตอ
ผูรับบริการ เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการใหบริการและวธิี
ปฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงขอบเขตงาน ขั้นตอน
และวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน รวมถึงคาบริการวิชาชีพ  

- คงเดิม 



  

- ๓ - 

ฉบับรับฟงความเห็น 

   

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแกไข 

 ขอ ๗ ขอตกลงในการใหบริการ อยางนอยจะตองประกอบดวย 
(๑) ขอบเขตในการใหบริการ 
(๒) กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน โดยระบุระยะเวลาเริ ่มตนและ

ระยะเวลาสิ้นสุดในการดำเนินงาน 
(๓) ชื่อผูไดรับใบอนุญาตซึ่งรับผิดชอบในการใหบริการ 
(๔) คาบริการวิชาชีพ และคาใชจายอื่นที ่เกิดขึ ้นจากการใหบริการ

วิชาชีพ รวมถึงหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการเบิกจายคาบริการและ
คาใชจายดังกลาว 

- คงเดิม 

ขอ ๘ การคิดคาบริการวิชาชีพตองกระทำโดยสุจริตและไมหลอกลวง
ผูรับบริการ โดยใหคำนึงถึงความรู  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณของผูไดรับใบอนุญาตเปนสำคัญ 

- คงเดิม 

ขอ ๙ ผูไดรบัใบอนุญาตซึ่งเปนนิติบุคคลตองจัดใหมีผูไดรับใบอนุญาตที่
เปนบุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ ที่เหมาะสมกับการใหบริการ 

- คงเดิม 

ข อ ๑๐ ในระหว างการใหบร ิการ ผ ู  ได ร ับใบอน ุญาตตองแจง
รายละเอียดขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตอผูรับบริการ รวมถึงการ
รายงานความคืบหนาของงานและปญหาทางดานวิศวกรรมหรือผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการแกไขหรือปองกันปญหาหรือผลกระทบ
ดังกลาว 

- คงเดิม 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตจะตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให
เปนไปตามมาตรฐานการใหบริการวชิาชีพตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรให
การรับรอง 

กรณีที ่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไมใหการรับรองมาตรฐานการ
ใหบริการวิชาชีพในเรื ่องใด ผู ไดร ับใบอนุญาตจะตองประกอบวิชาชีพ

ขอ ๓ ให ยกเล ิกความในขอ ๑๑ ขอบังคับสภาวิศวกร วาด วย
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๑ เพ่ือเปนการยกระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให
ไดมาตรฐานสนองตอประโยชนของผูรับบริการตลอดจนสาธารณะ มาตรการ
ใหบริการวิชาชีพที ่ไดร ับการรับรองตามขอบังคับนี ้ ใหผู ประกอบวิชาชีพ

เ พ ื ่ อ เป  น ก า รยก ระด ั บ กา ร
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหไดมาตรฐานสนองตอประโยชน
ของผูรับบริการตลอดจนสาธารณะ 
มาตรการใหบริการวิชาชีพที่ไดรับ
การรับรองตามขอบังคับนี ้



  

- ๔ - 

ฉบับรับฟงความเห็น 

   

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแกไข 

วิศวกรรมควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพตามมาตรฐาน
ที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไป 

วิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่เกี่ยวของใชเปนคำแนะนำแนวทางการประกอบ
วิชาชีพใหมีความเหมาะสมตอการใหบริการวิชาชีพ โดยไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย 

ในกรณีที่มีมาตรฐานที่กำหนดโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื ่นของรัฐ ใหผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่
เกี ่ยวของพึงปฏิบัติใหปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว หรือกรณีที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไมใหการรับรองมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพใน
เรื่องใดใหเปนไปตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากล” 

หมวด ๒  
มาตรฐานการประพฤตปิฏิบัต ิ

  

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองมีมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติและตอง
ไมประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

- คงเดิม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

- คงเดิม 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใน
ขอบเขตความสามารถที่กำหนดตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑ
และคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตแตละระดับรวมถึงพึงปฏิบัติงานอยูบน
พื้นฐานกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ ดังน้ี 

(๑) มีความรู ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

(๒) มีความสามารถในการประยุกต ความรูความชำนาญในการแกไข
ปญหาดานวิศวกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ 

- 
 

คงเดิม 



  

- ๕ - 

ฉบับรับฟงความเห็น 

   

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแกไข 

(๓) มีความเปนผูนำดานวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการ
ใหบริการวิชาชีพ 

(๔) มีความตระหนักในความรับผิดชอบตอวิชาชีพ สังคม สาธารณะ 
และสิ่งแวดลอม  

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตควรพัฒนาศักยภาพของตนในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอยางนอย ดังนี ้

(๑) การฝกฝนสรางสมประสบการณ และเสริมสรางความรู ความ
ชำนาญ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด หรือ 

(๒) การฝกอบรมในหลักสูตร ตามโครงการการพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องจาก องคกรแมขายหรือองคกรลูกขายที่สภาวิศวกรใหการรับรอง 
หรือ 

(๓) การถายโอนความรูวิศวกรรม และความรูความชำนาญตามกรอบ
ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีค่ณะกรรมการสภา
วิศวกรกำหนด 

- คงเดิม 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

  

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตจะตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให
เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให
การรับรอง 

กรณีที ่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไมใหการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพในเรื่องใด ผูไดรับใบอนุญาตจะตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตามมาตรฐานที่ไดรับการ
ยอมรับกันโดยทั่วไป   

ขอ ๔ ให ยกเล ิกความในขอ ๑๖ ขอบังคับสภาวิศวกร วาด วย
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๖  เพื่อเปนการยกระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหไดมาตรฐานสนองตอประโยชนของผูรับบริการตลอดจนสาธารณะ มาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพที ่ไดรับการรับรองตามขอบังคับนี ้ ใหผู ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่เกี่ยวของใชเปนคำแนะนำแนวทางการประกอบ

เพ ื ่ อ เป  น ก า รยก ระด ั บ กา ร
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหไดมาตรฐานสนองตอประโยชน
ของผูรับบริการตลอดจนสาธารณะ 
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่ไดรับ
การรับรองตามขอบังคับนี ้



  

- ๖ - 

ฉบับรับฟงความเห็น 

   

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอบงัคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแกไข 

วิชาชีพใหมีความเหมาะสมตอการใหบริการวิชาชีพ โดยไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย 

ในกรณีที่มีมาตรฐานที่กำหนดโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื ่นของรัฐ ใหผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่
เกี ่ยวของพึงปฏิบัติใหปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว หรือกรณีที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไมใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพในเรื่อง
ใด ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากล” 

 
 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

(ราง) 
ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) 

พ.ศ. …. 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฌ) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกร 
โดยมติที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร เมื่อวันที่............................และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ 
สภาวิศวกร ออกขอบังคบัไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๑ เพื่อเปนการยกระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใหไดมาตรฐานสนองตอ
ประโยชนของผู รับบริการตลอดจนสาธารณะ มาตรการใหบริการวิชาชีพที ่ไดรับการรับรองตามขอบังคับนี้  
ใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่เกี่ยวของใชเปนคำแนะนำแนวทางการประกอบวิชาชีพใหมี
ความเหมาะสมตอการใหบริการวิชาชีพ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 

ในกรณีที่มีมาตรฐานที่กำหนดโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว หรือกรณีที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรยังไมใหการรับรองมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพในเรื่องใดใหเปนไปตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ
กันในระดับสากล” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๖  เพื่อเปนการยกระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใหไดมาตรฐานสนองตอ
ประโยชนของผูรับบริการตลอดจนสาธารณะ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่ไดรับการรับรองตามขอบังคับนี้  
ใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่เกี่ยวของใชเปนคำแนะนำแนวทางการประกอบวิชาชีพใหมี
ความเหมาะสมตอการใหบริการวิชาชีพ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 

ในกรณีที่มีมาตรฐานที่กำหนดโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขาที่เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว หรือกรณีที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรยังไมใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพในเรื่องใด ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับกัน
ในระดับสากล” 

    ประกาศ  ณ  วันที่                     พ.ศ. ....   
                      

                    นายกสภาวิศวกร 
 



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



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



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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