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พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของ

ผู้แทนนิติบุคคล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตราแห่งประมวลกฎหมาย  พระราชบัญญัติและพระราชกําหนด  

จํานวนเจ็ดสิบหกฉบับ  ดังต่อไปนี้  และให้ใช้ความตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามลําดับ 
(๑) มาตรา  ๑๒  จัตวา  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  

พุทธศักราช  ๒๔๗๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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(๒) มาตรา  ๓๕  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และมาตรา  ๙๐/๕  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๓๐)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๓) มาตรา  ๖๒  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติเรือไทย  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๔) มาตรา  ๑๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๕) มาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน   
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๖) มาตรา  ๒๘/๔  แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ .  ๒๕๐๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๗) มาตรา   ๓๙   ทวิ   แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย   พ .ศ .   ๒๕๑๐   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๘) มาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ.  ๒๕๑๐   
(๙) มาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
(๑๐) มาตรา  ๗๒/๕  แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๑๑) มาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๒) มาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๓) มาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๔) มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

อาคารชุด  (ฉบับที ่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๑๕) มาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๖) มาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๑๗) มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  

พ.ศ.  ๒๕๒๔   
(๑๘) มาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกําหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
(๑๙) มาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒๐) มาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  
พ.ศ.  ๒๕๒๗  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๒๑) มาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  ๒๕๒๘   
(๒๒) มาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
(๒๓) มาตรา  ๑๐๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   
(๒๔) มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการเล่นแชร์  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
(๒๕) มาตรา  ๔๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๒๖) มาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒๗) มาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
(๒๘) มาตรา  ๑๑๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒๙) มาตรา  ๘๗/๒  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓๐) มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓๑) มาตรา   ๑๑๔   แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต   พ .ศ .   ๒๕๓๕   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓๒) มาตรา  ๑๐๘  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓๓) มาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
(๓๔) มาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
(๓๕) มาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓๖) มาตรา  ๑๓  แห่งพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๓๗) มาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๓๘) มาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๓๙) มาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๔๐) มาตรา  ๖๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
(๔๑) มาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๔๒) มาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔๓) มาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๔๔) มาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๔๕) มาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔๖) มาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔๗) มาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔๘) มาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔๙) มาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๕๐) มาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๕๑) มาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๕๒) มาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
(๕๓) มาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
(๕๔) มาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
(๕๕) มาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๕๖) มาตรา  ๑๓๕  แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๕๗) มาตรา  ๑๑๕  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๕๘) มาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
(๕๙) มาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
(๖๐) มาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๖๑) มาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๖๒) มาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๖๓) มาตรา  ๑๔๑  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๖๔) มาตรา  ๑๕๓  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๖๕) มาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๖๖) มาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  

พ.ศ.  ๒๕๕๑   
(๖๗) มาตรา  ๑๓๒  และมาตรา  ๑๓๙  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๖๘) มาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ ์ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๖๙) มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๐) มาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
(๗๑) มาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๒) มาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

25



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗๓) มาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๔) มาตรา  ๑๒๒  แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๗๕) มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
(๗๖) มาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

๑. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  พุทธศักราช  ๒๔๗๔ 
  “มาตรา  ๑๒  จัตวา  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
๒. ประมวลรัษฎากร 
  “มาตรา  ๓๕  ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒  ทวิ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี 
และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการ 
หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย” 
 
  “มาตรา  ๙๐/๕  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามหมวดน้ีเป็นนิติบุคคล 
ถ้าการกระทาํความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิด 
นั้น ๆ  ด้วย” 
 
๓. พระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ 
  “มาตรา  ๖๒  ตรี  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๖๒  ทวิ  เป็นนิติบุคคล   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ี 
ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น 
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๒  ทวิ  ด้วย” 
 
๔. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
  “มาตรา  ๑๑๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
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๑๐ 
 

๔๒. พระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ัน
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  และสําหรับนิติบุคคล 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นด้วย” 
 
๔๓. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๗๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ   
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ัน
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 
 
๔๔. พระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๗๔  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ัน
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  และสําหรับนิติบุคคล 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นด้วย” 
 
๔๕. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๔๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
๔๖. พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  “มาตรา  ๔๐  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ัน
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๕๔  เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ  
ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคล  โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลน้ัน  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖  และต่อมา 
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทํานองเดียวกัน  คือ  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
มาตรา  ๗๔  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  พระราชบัญญัติ 
สถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  มาตรา  ๒๘/๔  และพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕  ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖  ดังนั้น  เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “วิชาชีพวิศวกรรม”  ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑ ให้สาขาวิศวกรรมอ่ืนดังต่อไปนี้เป็นวิชาชีพวิศวกรรม 
(๑) วิศวกรรมเกษตร 
(๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(๓) วิศวกรรมเคมี 
(๔) วิศวกรรมชายฝั่ง 
(๕) วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(๖) วิศวกรรมต่อเรือ 
(๗) วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร 
(๘) วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
(๙) วิศวกรรมปิโตรเลียม 
(๑๐) วิศวกรรมพลังงาน 
(๑๑) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
(๑๒) วิศวกรรมยานยนต์ 
(๑๓) วิศวกรรมระบบราง 
(๑๔) วิศวกรรมสารสนเทศ 
(๑๕) วิศวกรรมสํารวจ 
(๑๖) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๑๗) วิศวกรรมแหล่งน้ํา 
(๑๘) วิศวกรรมอากาศยาน 
(๑๙) วิศวกรรมอาหาร” 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เนื่องจากการกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
ตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว  สมควรเพิ่มการกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือให้ครอบคลุมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ใน
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมและข้อตกลงเขตการค้าเสรี  อันจะเป็นการส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับต่างประเทศได้  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดการดําเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการอื่นตามมาตรา  ๗  (๘)  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอ่ืนที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้สภาวิศวกร 
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  รวมท้ังการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม  ทั้งนี้  เพ่ือให้วิศวกรไทยได้รับประโยชน์จากข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  
รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขชื่อประเภทของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และเพิ่มประเภทและขนาดของงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  ระดับสามัญวิศวกร  และระดับภาคีวิศวกร  
ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้มากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคําว่า  “แขนง”  ในข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และคุณสมบัติของ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เป็น  “งาน”  ทุกแห่ง 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๕  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  การเจาะอุโมงค์ในเหมือง  หรือปล่องหรือโพรงในหินที่มีหน้าตัดไม่เกิน  ๔๐  ตารางเมตร  
หรือมีกําลังการผลิตสูงสุดไม่เกิน  ๑๕๐,๐๐๐  เมตริกตันต่อปี” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  (๕)  ของข้อ  ๖  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๕)  การโม่  บด  หรือย่อยแร่และหิน  ที่ใช้กําลังรวมกันไม่เกิน  ๑,๒๐๐  กิโลวัตต์” 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท  และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ภายในข้อกําหนดและเง่ือนไข  ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้จนกว่างาน 
จะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ระดับสามัญวิศวกร  
และระดับภาคีวิศวกร  ให้มากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ที่มีการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพกระบวนการผลิต  โดยการจัดหาเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น  เพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  จึงเป็นเหตุให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ต้องใช้
เงินลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ได้เฉพาะงาน  ประเภท  
และขนาด  ดังนี้ 

(๑) งานให้คําปรึกษาทุกประเภทและทุกขนาด  ที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(๒) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด  ที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(๓) งานออกแบบและคํานวณ  โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน  หรือโรงงานที่ลงทุน 

ไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าท่ีดิน 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต   
 (ก) โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน  หรือโรงงานท่ีลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 

โดยไม่รวมค่าท่ีดิน 
 (ข) การผลิต  การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ   กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูป  

การหลอม  การหล่อ  การรีด  หรือการเคลือบโลหะ  และการอบชุบ  การชุบ  หรือการแปรรูปโลหะ  ไม้  
หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน  หรือที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าท่ีดิน 

 (ค) การถลุงแร่และการทําโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังต่อไปนี้  ในกรณีที่เป็นดีบุก 
ไม่เกิน  ๓๐  ตันต่อวัน  ในกรณีที่เป็นตะกั่ว  สังกะสี  ทองแดง  หรือพลวง  ไม่เกิน  ๒๐๐  ตันต่อวัน   
หรือในกรณีที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน  ๒๐๐  ตันต่อวัน   

 (ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด   
(๕) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด 
(๖) งานอํานวยการใช้ทุกประเภทและทุกขนาด” 
“ข้อ  ๖  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการได้เฉพาะงาน  ประเภท  
และขนาด  ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด  ที่ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  โดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(๒) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต   
 (ก) โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน  หรือโรงงานที่ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท

โดยไม่รวมค่าท่ีดิน 
 (ข) การผลิต  การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด  ๆ   กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูป  

การหลอม  การหล่อ  การรีด  หรือการเคลือบโลหะ  และการอบชุบ  การชุบ  หรือการแปรรูปโลหะ  ไม้  
หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน  หรือที่ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าท่ีดิน 

 (ค) การถลุงแร่และการทําโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังต่อไปนี้  ในกรณีที่เป็นดีบุก 
ไม่เกิน  ๑๐  ตันต่อวัน  ในกรณีที่เป็นตะก่ัว  สังกะสี  ทองแดง  หรือพลวง  ไม่เกิน  ๒๐  ตันต่อวัน   
หรือในกรณีที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน  ๒๐  ตันต่อวัน   

 (ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด 
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
   

 

(๔) งานอํานวยการใช้ทุกประเภทและทุกขนาด  ที่ลงทุนไม่เกินสองร้อยล้านบาท  โดยไม่รวม
ค่าที่ดิน” 

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท  และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ภายในข้อกําหนดและเง่ือนไข  ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 

81



6482



64 6583



6684



66 6785



6886



68 6987



7088



70 7189



7290



72 7391



7492



74 7593



7694



76 7795



7896



78 7997



8098



80

 หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาวิศวกร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ค)  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
สภาวิศวกร  และความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
สภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง

กรรมการสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๗  ให้คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งดําเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  พร้อมเอกสาร

แนะนําวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง  และซองที่จ่าหน้าส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์ที่ผู้อํานวยการเลือกตั้งเช่าไว้สําหรับ
การเลือกตั้งเพื่อส่งกลับถึงสํานักงานสภาวิศวกร  โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ณ  ที่อยู่ปัจจุบันซ่ึงบุคคลดังกล่าวให้ไว้ต่อสํานักงานสภาวิศวกร  รวมทั้งแจ้งกําหนดวันและเวลาการเปิดตู้ไปรษณีย์
เพื่อนับคะแนนเลือกตั้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  วรรคสอง  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการเลือก 
และการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การนับคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้ง  เม่ือเริ่มดําเนินการแล้ว  ให้ดําเนินการต่อเนื่องไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เรืองศักดิ์  วัชรพงศ์ 
นายกสภาวิศวกร 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยคุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหน่ง   

และการพ้นจากการดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภาวิศวกร 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสภาวิศวกร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (จ)  และมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ

วิศวกร  พ .ศ .  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่   
๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยคุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหน่ง  
และการพ้นจากการดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการสภาวิศวกร  

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
หมวด  ๑ 
คุณสมบัติ 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ตรวจสภาวิศวกรซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกสภาวิศวกรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ  และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  หรือไม่ได้กระทําการใด ๆ   

อันไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
(๔) ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่

เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท   

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
(๘) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรมีมติให้พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจสภาวิศวกร 
(๙) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร 

113



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ในกรณีผู้ตรวจสภาวิศวกรซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือศาสตร์สาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสภาวิศวกร  ทั้งนี้  ในกรณีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้นําความในวรรคหน่ึง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่   
แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ในกรณีไม่มีผู้ตรวจสภาวิศวกรเหลืออยู่  ให้ผู้ตรวจสภาวิศวกรที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกรใหม่ 

หมวด  ๓ 
การพ้นจากตําแหน่ง 

 
 

ข้อ ๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ตรวจสภาวิศวกรพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔   
(๔) ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรมีมติให้พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจสภาวิศวกรด้วยคะแนนเสียง   

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม   
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจการสภาวิศวกรตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้ตรวจการสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้คงดํารงตําแหน่ง  
และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ 

ในระหว่างที่การแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกรตามข้อบังคับนี้ยังไม่แล้วเสร็จให้ผู้ตรวจการสภาวิศวกร  
ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกรตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียม 

ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้สมบูรณ์   
และรองรับการขึ้นทะเบียนและการขอใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งสภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก   
ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลําดับที่  ๙  ลําดับที่  ๑๐  ลําดับที่  ๑๑  และลําดับที่  ๑๒  

ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“๙. ค่าคําขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 อายุสามปี 

๑๐. ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท   
 อายุสามปี 
๑๑. ค่าใบรับรองการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
๑๒. ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียม 

ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้รองรับการต่ออายุ
ทะเบียนวิศวกรเอเปค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งสภาวิศวกร
โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ  เมื่อวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๘  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก   
ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลําดับที่  ๔/๑  ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภาวิศวกร 

ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“๔/๑ ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรเอเปค ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท   
 อายุสามปี” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 

130



ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชกิ  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียม 

ที่เรียกเกบ็จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในส่วนที่เกี่ยวกับ  
ค่ารับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  รวมถึงเพ่ือให้
รองรับการออกใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้  ระดับภาคีวิศวกร  การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ต่างด้าว  และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความล าดับที่  ๗  และล าดับที่  ๘  ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับ 

สภาวิศวกร  ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชกิ
หรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๗. ค่ารับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรใน 
 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
 ๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจรับรองหลักสูตร 
  ในอัตราดังนี้ 
 ๘.๑ ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๘.๒ ภาคกลาง  (ยกเว้นจังหวัดตาม  ๘.๑) 
  ภาคตะวันตก  และภาคตะวันออก ครั้งละ ๓๕,๐๐๐ บาท 
 ๘.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๘.๔ ภาคเหนือ ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท 
 ๘ ๕ ภาคใต้ ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท” 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นล าดับที่  ๑๓  ล าดับที่  ๑๔  ล าดับที่  ๑๕  ล าดับที่  ๑๖  
ล าดับที่  ๑๗  ล าดับที่  ๑๘  และล าดับที่  ๑๙  ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“๑๓. ค่าค าขอใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 
 ระดับภาคีวิศวกร  กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย ฉบับละ  ๑๕๐  บาท 
 ๑๔. ค่าค าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
 อายุหนึ่งปี      ฉบับละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 ๑๕. ค่าค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
 อายุหนึ่งปี      ฉบับละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 ๑๖. ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว   ฉบับละ  ๓,๕๐๐  บาท 
 ๑๗. ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ฉบับละ  ๓,๕๐๐  บาท 
 ๑๘. ค่าค าขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตร์     หลักสูตรละ  ๖๘,๐๐๐  บาท 
 ๑๙. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
 การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์    หลักสูตรละ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชกิ  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียม 

ที่เรียกเกบ็จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที ่ ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก   
ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
กับการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ข)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และโดยความเห็นชอบ 
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความล าดับที่  ๑  และล าดับที่  ๒  ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับ 

สภาวิศวกรว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก 
หรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๑. ค่าหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก   
 ใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   
 หรือหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
 วิศวกรรมควบคมุ  ฉบบัภาษาอังกฤษ  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๒. ค่าค าขอใบแทนกรณีเอกสารสูญหาย  ช ารุด 
 หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๒.๑ บัตรสมาชิก    ฉบับละ ๕๐ บาท 
 ๒.๒ ใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
  หรือหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบ 
  วิชาชีพวศิวกรรมควบคุม    ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความล าดับที่  ๖  ของ  ค.  ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย 

การก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชกิ  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนยีมที่เรยีกเกบ็จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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“๖. ค่าสอบวัดผลความรู้  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ 
 ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
 ตามอัตราที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด   
 ส าหรบัการสอบแต่ละครัง้  แตต่้องไม่เกิน    ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท” 
ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นล าดับที่   ๒๐  และล าดับที่   ๒๑  ของ  ค.  ในบัญชี 

ท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียม  
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“๒๐. ค่าใบรับรองความรู้ความช านาญ 
  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   
  ระดับวิศวกร    ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
  ระดับวิศวกรวิชาชีพ   ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
๒๑. ค่าต่ออายุใบรับรองความรู้ความช านาญ 
  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
   ระดับวิศวกร      ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
  ระดับวิศวกรวิชาชีพ     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยแบบและอายุใบอนญุาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร   ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกวา่  “ข้อบังคบัสภาวศิวกร  ว่าด้วยแบบและอายุใบอนญุาตประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   และแบบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  แนบท้ายข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยแบบ
และอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้แบบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
แนบท้ายข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๔ ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ซึ่งได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร 

แนบท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปขยายด้านหน้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปขยายด้านหลัง) 
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แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
แนบท้ายข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(รูปขยายด้านหน้า) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปขยายด้านหลัง) 
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 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ   
สภาวิศวกร  และความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษต้องผ่านการทดสอบความรู้ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษซ่ึงผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ  ๘  แล้ว  

ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซ่ึงผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อม 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแล้ว” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทใบอนุญาตพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  หากประสงค์จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ในงานอ่ืน ๆ  อีก  ให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และต้องผ่านการทดสอบและอบรมตามข้อ  ๘  และขอ้  ๙” 
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 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
   

 

ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการทดสอบความรู้การปฏิบัติงาน 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ .ศ .   ๒๕๔๔  ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการออกระเบียบตามข้อ  ๘   
ของข้อบังคับ  สภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เรืองศักดิ์  วัชรพงศ์ 
นายกสภาวิศวกร 

151



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาต  เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  สามารถย่ืนเรื่องขอรับใบอนุญาต   

ได้ครั้งละหนึ่งงานตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ชํานาญการพิเศษด้านวิชาชีพ

วิศวกรรมในสาขาที่เก่ียวข้องพิจารณาผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้งทดสอบความรู้ในประสบการณ์  
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  เม่ือผ่านการทดสอบให้ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษได้ 

กรณีประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
ในงาน  ประเภท  หรือขนาดอื่น ๆ  เพิ่มเติม  ให้ยื่นคําขอใหม่” 

ข้อ ๔ ให้แก้ไขคําว่า  “ลักษณะงาน”  ในข้อ  ๖  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เป็นคําว่า  “งาน”   
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๕ คําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ   
ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ ๖ ให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการออกใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุระดับภาคีวศิวกร 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๑)  (๔)  (๖)  (ง)  (ฉ)  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร   
ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพี
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“การทดสอบความรู้”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  

ระดับภาคีวิศวกร 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร   
“ปริญญา”  หมายความว่า  ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม   
หมวด  ๑ 

การทดสอบความรู ้
 
 

ข้อ ๕ การทดสอบความรู้ประกอบด้วยการสอบสองขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) ขั้นตอนที่หนึง่  เป็นการสอบขอ้เขียนเพ่ือประเมินความรู้ในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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(๒) ขั้นตอนที่สอง  เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
การทดสอบความรู้ในแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่า  

ผ่านการทดสอบความรู้ในหมวดวิชานั้น   
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสอบ  รวมถึงรายละเอียดของรายวิชาพ้ืนฐานทางด้าน

วิศวกรรมและรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
หมวด  ๒ 

การสมคัรทดสอบความรูแ้ละคุณสมบัตขิองผู้มีสทิธิสมคัร 
 
 

ข้อ ๖ ผู้มีความประสงค์จะขอเข้ารับการทดสอบความรู้  ต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยื่นใบสมัครต่อส านักงานสภาวิศวกร  หรือสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรก าหนดให้เป็น

ศูนย์จัดการทดสอบความรู้ 
(๒) ช าระค่าทดสอบความรู้ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) ประเภทที่หนึ่ง  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า   

ในสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา 
(๒) ประเภทที่สอง  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า  

และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา   
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการสอบแต่ละขั้นตอน

ดังนี้ 
(๑) ผู้มีคุณสมบัติประเภทท่ีหนึ่ง  แบ่งเป็น 
 (ก) การทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่ง  ต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่าน

การศึกษาในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
 (ข) การทดสอบความรู้ขั้นตอนที่สอง  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่ง  

และมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
(๒) ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สองมีสิทธิเลือกสมัครทดสอบความรู้ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด   

หรือทั้งสองขั้นตอนได้ในการสมัครครั้งเดียวกัน 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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หมวด  ๓ 
ใบรับรองผลการทดสอบความรู ้

 
 

ข้อ ๙ เมื่อผู้สมัครทดสอบความรู้สอบผ่านขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกร
ออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

กรณีผู้สมัครทดสอบความรู้ท าใบรับรองผลการทดสอบความรู้ช ารุดหรือสูญหายอาจขอใบแทน
ใบรับรองได้โดยย่ืนค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกรพร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้  ค าขอใบแทนและใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๐ ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้สองปีนับแต่วันส าเร็จ
การศึกษา   

ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สองสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ขั้นตอนละสองปีนับแต่วันที่ส านักงาน
สภาวิศวกรออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 

หมวด  ๔ 
การขอรับใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องย่ืนค าขอรับใบอนุญาตต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบ  
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๓ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสมาชิกสามัญ 
(๒) ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕   

และไม่เกินก าหนดเวลาตามข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับนี้ 
(๓) ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ 
(๔) ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอัตราคา่ธรรมเนยีม

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๔ ค าขอรับใบอนุญาตซึง่ไดย้ื่นไว้กอ่นวนัที่ขอ้บังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตอ่ไปจนกวา่
จะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้   
ให้น าระเบียบ  หรือประกาศ  ซึ่งออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กมล  ตรรกบุตร   
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการทดสอบความรู้เพ่ือขอรบัใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุ  ระดับภาควีิศวกร   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  
และข้อ  ๑๑  ของข้อบังคับสภาวศิวกร  ว่าด้วยการออกใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคมุ
ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการทดสอบความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับ 

การทดสอบความรู้เพ่ือขอรบัใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การทดสอบความรู้”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร 
“ผู้เข้าสอบ”  หมายความว่า  ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ในหมวดวิชา

พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมหรือหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  หรือทั้งสองหมวดวิชา  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๕ แบบใบสมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้  แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 

แบบค าขอใบแทน  และใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๖ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการทดสอบความรู้  ดังนี้ 
(๑) ผู้ เข้าสอบต้องช าระค่าสมัครสอบตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ   
(๒) สภาวิศวกรไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบขอเลื่อนก าหนดการสอบ   เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถ

เดินทางมาสอบได้  เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย  หรือเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์  และไม่คืนค่าสมัครสอบ
ทุกกรณี 
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(๓) คะแนนแต่ละข้อเท่ากับ  ๑  คะแนน  ข้อที่ไม่ตอบหรือตอบผิดได้คะแนนเท่ากับศูนย์ 
(๔) ห้ามผู้เข้าสอบน าต าราหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  เข้าห้องสอบ  โดยสภาวิศวกรจะเตรียม

ตารางมาตรฐานไว้ในห้องสอบ  และให้ใช้เครื่องค านวณธรรมดาที่มีฟังก์ชั่นเสริมทางเรขาคณิตเท่านั้น   
และไม่อนุญาตให้น าเครื่องค านวณที่สามารถบรรจุโปรแกรมตัวอักษรเข้าห้องสอบ 

(๕) ห้ามผู้เข้าสอบพกพาอุปกรณ์ที่สามารถใช้สื่อสารได้ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
(๖) ผู้ เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือลงทะเบียนเข้าสอบ 

และรับรหัสผ่าน 
(๗) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพห้ามสวมใส่เสื้อไม่มีปก   กางเกงขาสั้น  และรองเท้าแตะ   

เป็นต้น  หากฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
(๘) ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า  ๑๐  นาที  และห้ามออกจากห้องสอบก่อนครบก าหนด  

๖๐  นาที  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 
(๙) หากผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบให้ปรับตกทุกวิชาของหมวดวิชาท่ีเข้าสอบ  และห้ามสมัครสอบอีก

ภายในระยะเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันที่ผู้นั้นทุจริตในการสอบ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิจารณาตามความเหมาะสม   
โดยค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ  ไป  และเมื่อด าเนินการแล้ว  ให้บันทึก

รายงานคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อทราบด้วย 
(๑๐) สภาวิศวกรจะประกาศผลการสอบ  โดยวิธปีิดประกาศ  ณ  ส านักงานสภาวศิวกรหรือผา่นระบบ

สารสนเทศของสภาวิศวกร 
(๑๑) กรณีสมัครสอบในหมวดวิชาใดล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งครั้ง  หากผู้เข้าสอบสอบผ่านหมวดวิชานั้น

ในการสมัครสอบครั้งใดแล้ว  ผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบในครั้งที่เหลือได้  และสภาวิศวกรไม่คืนเงิน 
ค่าสมัครสอบให้ในกรณีนี้ 

(๑๒) กรณีผู้เข้าสอบให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือเป็นเท็จ  ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
สภาวิศวกรไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

ข้อ ๗ หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  ประกอบด้วย  ดังนี้ 
(๑) Engineering  Drawing 
(๒) Engineering  Mechanics  :  Statics 
(๓) Engineering  Materials 
(๔) Computer  Programming 

้หนา   ๒๒
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ข้อ ๘ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ประกอบด้วย  ดังนี้   
(๑) สาขาวิศวกรรมโยธา 
 (ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  กลุ่มวิชา  ดังนี้ 

กลุ่มวิชา รายวิชา 
๑)  Structures   Theory  of  Structures 

Structural  Analysis 
๒)  Structural  Design   Reinforced  Concrete  Design 

Timber  and  Steel  Design 
๓)  Soil  Mechanics Soil  Mechanics 

(ข) วิชาเลือก  ๔  กลุ่มวิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  กลุ่มวิชา  ดังนี้ 
กลุ่มวิชา รายวิชา 

๑)  Highway  Engineering   Highway  Engineering 
๒)  Hydraulic  Engineering Hydraulic  Engineering 
๓)  Survey  Engineering Route  Surveying 
๔)  Construction Construction  Engineering  and  Management 

(ค) ผู้เข้าสอบต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  กลุ่มวิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้  จ านวน  ๑  กลุ่มวิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนกลุ่มวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๒) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 (ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้ 

งานเหมืองแร ่ งานโลหะการ 
๑)  Surface  mining  and  Mine-Design ๑)  Chemical  Metallurgy 
๒)  Underground  Mining  and  mine  Design ๒)  Physical  Metallurgy 
๓)  Mineral  Processing   ๓)  Mechanical  Behavior  

of  Materials 
(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   

งานเหมืองแร ่ งานโลหะการ 
๑)  Mine  Economics ๑)  Materials  Characterization 
๒)  Geotechniques   ๒)  Metal  Forming 
๓)  Mineral  Processing  II ๓)  Corrosion  of  Metals   
๔)  Mine  Planning  and  Design ๔)  Failure  Analysis 

้หนา   ๒๓
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(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  ข้อสอบข้อเขียนให้มีวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๓) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   

๑) Mechanics  of  Machinery 
๒) Machine  Design 
๓) Heat  Transfer 

(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   
๑) Automatic  Control 
๒) Internal  Combustion  Engines 
๓) Refrigeration  and  Air  Conditioning 
๔) Power  Plant  Engineering 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๔) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 
๑)  Electrical  Machines ๑)  Principle  of  Communication 
๒)  Electrical  System  Design ๒)  Data  Communication  and  Networking 
๓)  Electrical  Power  System ๓)  Digital  Communication 

(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   
งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 

๑)  Electrical  Instruments  
and  Measurements 

๑)  Electrical  Instruments  and  
Measurements 

๒)  Power  Electronics ๒)  Optical  Communication 
๓)  High  Voltage  Engineering ๓)  Microwave  Engineering 
๔)  Power  System  Protection ๔)  Antenna  Engineer 

้หนา   ๒๔
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(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน   
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๕) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   

๑) Safety  Engineering 
๒) Production  Planning  and  Control 
๓) Quality  Control 

(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   
๑) Industrial  Plant  Design 
๒) Industrial  Work  Study 
๓) Engineering  Economy   
๔) Maintenance  Engineering 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๖) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   

 ๑) Water  Supply  Engineering 
 ๒) Wastewater  Engineering   
 ๓) Solid  Waste  Engineering   

(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   
 ๑) Air  Pollution  Control  and  Design 
๒) Hazardous  Waste  Treatment 
๓) Building  Sanitation 
๔) Noise  and  Vibration  Control 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ
ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๗) สาขาวิศวกรรมเคมี 
(ก) วิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  ดังนี้   
 ๑) Fluid  Flow 
 ๒) Heat  Transfer  and  Mass  Transfer 
 ๓) Chemical  Engineering  Kinetics  and  Reactor  Design 

้หนา   ๒๕
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(ข) วิชาเลือก  ๔  วิชา  โดยให้เลือกสอบจ านวน  ๑  วิชา  ดังนี้   
  ๑) Chemical  Engineering  Thermodynamics 
  ๒) Process  Dynamics  and  Control 
  ๓) Chemical  Engineering  Plant  Design 
  ๔) Safety  in  Chemical  Operation  /Environmental  Chemical  Engineering  

(ให้เลือกสอบวิชาหนึ่งวิชาใดเท่านั้น)   
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ  จ านวน  ๓  วิชา  และสามารถเลือกสอบ

ข้อเขียนวิชาเลือกได้จ านวน  ๑  วิชา  ทั้งนี้  สอบข้อเขียนวิชาละ  ๒๕  ข้อ  รวม  ๑๐๐  คะแนน  
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

ข้อ ๙ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนศูนย์จัดการทดสอบความรู้  และอัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบความรู ้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๐ ค าขอ   การอนุญาต   ค าสั่ งทางปกครอง   การช าระ เ งิ น   แบบเอกสาร   
หรือการด าเนินการใด ๆ  ตามระเบียบนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคบัได้ 
และมีผลโดยชอบดว้ยระเบียบนี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิส ์

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒๖
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกบัความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบ
ความรู้ เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น    
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ  ๑๒  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และข้อ  ๙  ของข้อบังคับสภาวิศวกร   
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๕) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การอบรมและทดสอบความรู้”  หมายความว่า  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 

ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ด้านความปลอดภัย  จรรยาบรรณ  กฎหมาย  
สิ่งแวดล้อม  และความรู้อื่นที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” 
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“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“ผู้ควบคุมการทดสอบ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการ  เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรหรือบุคคลอื่น 
ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ให้มีคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประกอบด้วย  กรรมการสภาวิศวกรคนหนึ่งท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกร
มอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการตามจ านวนท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด
และแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาวิศวกรท่ีเลขาธิการสภาวิศวกรมอบหมายคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
และอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือคณะกรรมการสภาวิศวกรพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ 

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๖  อนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติให้ออก 
ข้อ ๘ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามข้อ  ๗  

ให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน  และหากเห็นสมควร
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะแต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ข้อ ๙ การประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
อนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ให้อนุกรรมการท่ีมาประชมุ
เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  หลักสูตร  และแนวทางการอบรมและทดสอบความรู้  ตลอดจนหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบความรู้ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร  เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(๒) จัดให้มีและควบคุมการอบรมและทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามนโยบาย   หลักสูตร   

และแนวทางการอบรมและทดสอบความรู้  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการอบรม 
และทดสอบความรู้ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชอบ 
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(๓) เสนอชื่อผู้ให้การอบรม  ผู้ออกข้อสอบ  และผู้ตรวจข้อสอบต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(๔) รายงานผลการด าเนินงานและความสัมฤทธิ์ผลของการอบรมและทดสอบความรู้ 
ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณา 

(๕) ด าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานสภาวิศวกรเผยแพร่มติของคณะกรรมการสภาวิศวกรเกี่ยวกับรายงานผล

การด าเนินงานและความสัมฤทธิ์ผลของการอบรมและทดสอบความรู้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของสภาวิศวกรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันติดต่อกัน 

ข้อ ๑๒ การอบรมและทดสอบความรู้ต้องครอบคลุมองค์ความรู้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความปลอดภัย 
(๒) จรรยาบรรณ 
(๓) กฎหมาย 
(๔) สิ่งแวดล้อม 
(๕) องค์ความรู้อื่นที่จ าเป็นต่อการเสริมสร้าง  หรือพัฒนาความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม   ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนดตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ 

ข้อ ๑๓ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  
หรือระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ซึ่งประสงค์จะเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้  ให้ยื่นค าขอเข้ารับ 
การอบรมและทดสอบความรู้และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร 

แบบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าห้องอบรมภายใน  ๔๕  นาที  นับจากเวลาที่เริ่มต้นเปิดพิธี
การอบรมและต้องเข้ารับการอบรมทุกรายวิชาที่มีการทดสอบความรู้  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ 

ข้อ ๑๕ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้  ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบในแต่ละวิชา
ที่จัดให้มีการอบรมและทดสอบความรู้  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ในวิชาใด  ให้มีสิทธิทดสอบแก้ตัวในวิชานั้น
หนึ่งครั้ง  ทั้งนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบครั้งแรก 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งทดสอบแก้ตัวภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง   
และได้คะแนนในการทดสอบแก้ตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบของทุกวิชาที่ทดสอบแก้ตัว   ถือว่าผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งได้คะแนนในการทดสอบแก้ตัวไม่ถึงร้อยละหกสิบ  
ในวิชาใดวิชาหนึ่งที่ทดสอบแก้ตัว  หรือไม่ทดสอบแก้ตัวภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
ในการทดสอบครั้งนั้น  แต่มีสิทธิยื่นค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ในครั้งต่อ ๆ  ไป 
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ข้อ ๑๖ ผู้มีเหตุอันจ าเป็นไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามข้อ  ๑๔  หรือการทดสอบความรู้
ตามข้อ  ๑๕  ในวันที่ก าหนด  อาจยื่นค าร้องและเอกสารหลักฐานเพ่ือขอเลื่อนเข้ารับการอบรม 
หรือการทดสอบความรู้  ตามแต่กรณี  โดยให้ยื่นต่อส านักงานสภาวิศวกรและต้องยื่นค าร้องล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนถึงก าหนดวันดังกล่าว  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย 

ให้คณะอนุกรรมการหรือเลขาธิการสภาวิศวกรเป็นผู้พิจารณาค าร้องตามวรรคหนึ่งและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๗ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึง่มรีูปถา่ยมาเพ่ือแสดงตน  และต้องแตง่กายสุภาพเรียบรอ้ย  
ดังนี้ 

(๑) สุภาพบุรุษสวมเสื้อที่มีคอปก  กางเกงขายาว  โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(๒) สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกงขายาว  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(๓) ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น  กางเกงยีนส์ขาด  เสื้อไม่มีแขน  รองเท้าแตะทุกชนิด 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๑๘ ในการทดสอบความรู้  ผู้ เข้ารับการทดสอบความรู้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการทดสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการทดสอบ  

และห้ามเข้าห้องสอบเมื่อเริ่มการทดสอบไปแล้วสามสิบนาที   เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม 
การทดสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 

(๒) ห้ามออกจากห้องสอบ  เว้นแต่ได้เริ่มการทดสอบไปแล้วหนึ่งชั่วโมง 
(๓) ห้ามลุกจากที่นั่งสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการทดสอบ 
(๔) ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในห้องสอบ 
(๕) ให้เขียนค าตอบโดยวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อสอบ 
(๖) เขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขประจ าตัวสอบลงในกระดาษค าตอบเฉพาะในบริเวณ 

ที่ก าหนดเท่านั้น 
(๗) ไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้ เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ อื่น 

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ 
(๘) ห้ามดูหรือลอกค าตอบของผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นดูหรือลอกค าตอบของตน 
(๙) ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

(๑๐) การส่งกระดาษค าตอบ  ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้ผู้ควบคุมการทดสอบเป็นผู้มาเก็บกระดาษค าตอบ 
(๑๑) ห้ามน าชุดข้อสอบหรือกระดาษค าตอบไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกนอกห้องสอบ 
(๑๒) ปฏิบัติตามค าสั่งและข้อความที่ระบุไว้ในข้อสอบหรือตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมการทดสอบ 
(๑๓) ไม่น าแนวข้อสอบ  โจทย์  หรือค าตอบ  หรือคัดลอกโจทย์หรือค าตอบของข้อสอบชุดใดก็ตาม

เข้ามาในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๗  หรือข้อ  ๑๘  
ให้ผู้ควบคุมการทดสอบมีอ านาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
(๓) ให้ออกจากห้องสอบ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง   ให้ผู้ควบคุมการทดสอบพิจารณาตามความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์เป็นกรณี  ๆ  ไป   
ในกรณีตาม  (๒)  และ  (๓)  เมื่อด าเนินการแล้วให้บันทึกรายงานต่อคณะอนุกรรมการ 

เพื่อทราบด้วย 
ข้อ ๒๐ ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๘  (๗)  (๘)  

(๙)  (๑๑)  หรือ  (๑๓)  ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หักคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือทุกวิชา 
(๒) ปรับตกวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือทุกวิชา 
(๓) ระงับสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   แต่ต้องไม่เกิน

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบได้กระท าการทุจริตในการทดสอบและคณะอนุกรรมการพิจารณา

เห็นว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบอย่างร้ายแรง   หรือผู้เข้ารับการทดสอบได้กระท าการทุจริตซ้ า 
ในการทดสอบให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจตัดสิทธิในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ในครั้งนั้น 
และห้ามเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้อีกต่อไป 

ข้อ ๒๑ กระดาษค าตอบใดที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นกระดาษค าตอบของผู้ใด
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะไม่รับไว้พิจารณา 

ข้อ ๒๒ ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ที่สอบไม่ผ่านวิชาใด  จะขอดูกระดาษค าตอบได้เฉพาะของตน  
โดยยื่นค าขอต่อหัวหน้าส านักงานสภาวิศวกร   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศผลการสอบ 

ข้อ ๒๓ ให้ส านักงานสภาวิศวกรด าเนินการเกี่ยวกับค าขอดูกระดาษค าตอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับค าขอและลงทะเบียนค าขอ 
(๒) แจ้งวัน  เวลา  และสถานที่ดูกระดาษค าตอบให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
(๓) ส าเนากระดาษค าตอบที่ผู้ยื่นค าขอประสงค์จะดู  และให้ผู้ยื่นค าขอดูจากส าเนาแทนต้นฉบับ  

ทั้งนี้  ห้ามมิให้มีการคัดลอกข้อความในส าเนากระดาษค าตอบ 
(๔) ให้ผู้ยื่นค าขอใช้เวลาดูส าเนากระดาษค าตอบไม่เกินสามสิบนาที 
ข้อ ๒๔ เมื่อดูกระดาษค าตอบเสร็จแล้ว  หากผู้ยื่นค าขอประสงค์จะให้ทบทวนการตรวจข้อสอบ 

ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการสภาวิศวกร  โดยระบุเป็นรายข้อพร้อมด้วยเหตผุลให้ชัดเจนภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ดูกระดาษค าตอบ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อ ๒๕ ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นคณะอนุกรรมการ
ตามระเบียบนี้  และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใหม่ 

ข้อ ๒๖ ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
และยังไม่ผ่านเกณฑ์การอบรมและทดสอบความรู้  เป็นผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ ค าขอ   การอนุญาต   ค าสั่ งทางปกครอง   การช าระ เ งิ น   แบบเอกสาร   
หรือการด าเนินการใด ๆ  ตามระเบียบนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคบัได้ 
และมีผลโดยชอบดว้ยระเบียบนี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามฎหมายวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทริกนกิส์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร 
ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบความรู้
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ .ศ.   ๒๕๔๒   
ประกอบกับข้อ  ๔  (๓)  และข้อ  ๕  (๓)  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๒-๘/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบความรู้  
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วย

การทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรที่ได้ตรวจรับรอง
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เพื่อขอเลื่อนระดับแล้ว   
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ  
ที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ  ๔  (๒)  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๙  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วย
การทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร  ที่ได้ตรวจรับรอง
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เพื่อขอเลื่อนระดับแล้ว   
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ  
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   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ  ๕  (๒)  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนด” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการออกใบอนญุาตให้แก่ผูข้อประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 

สาขาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่    
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์ในการรองรับ 
การให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  แก่หน่วยงานภาครัฐ  ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม  และประชาชน  โดยมีจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตฯ  ที่เหมาะสมต่อการรองรับ 
การให้บริการวิชาชีพดังกล่าว  รวมถึงเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประเทศไทย
ในการแข่งขันการบริการวิชาชีพวิศวกรรม  ตามข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศ   
ซึ่งประเทศไทยได้ท าข้อตกลงไว้กับนานาประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่    
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
“ปริญญา”  หมายความว่า  ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
หมวดที่  ๑ 

คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้ส า เร็จการศึกษา   ในหลักสูตรระดับปริญญา   
หรือเทียบเท่าปริญญา  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  ซึ่งสภาวิศวกร  
ได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมโยธา  และได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธา  อยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

หมวดที่  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่ค าขอรบัใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๘ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
(๑) ระดับภาคีวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป   
 (ข) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
(๒) ระดับสามัญวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 
 (ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม  หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใช้บังคับ  ไม่น้อยกว่าสามปี 

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(๓) ระดับวุฒิวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกร 
 (ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม  อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใช้บังคับ  ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
การทดสอบความรู้ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

สภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ   ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณาผลงาน 
และปริมาณงาน  พร้อมทั้งทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ  ๑๐ การได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   
ไม่เป็นการตัดสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตในสาขาอื่นของผู้ได้รับใบอนุญาต
ที่ได้รับอยู่เดิม  รวมถึงการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในสาขาวิศวกรรมควบคุมอื่น 

ข้อ  ๑๑ การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ผู้มีความประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาตต้องยื่นค าขอภายในก าหนดสองปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ   หากไม่ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวจะต้องเริ่มขอรับใบอนุญาตในระดับภาคีวิศวกร 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการออกใบอนญุาตให้แก่ผูข้อประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 

สาขาวศิวกรรมเคมี   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่   
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  เพ่ือประโยชน์ในการรองรับการให้บริการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  แก่หน่วยงานภาครัฐ  ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  
และประชาชน  โดยมีจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตฯ  ที่เหมาะสมต่อการรองรับการให้บริการวิชาชีพดังกลา่ว  
รวมถึงเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันการบริการ
วิชาชีพวิศวกรรม  ตามข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศ  ซึ่งประเทศไทย   
ได้ท าข้อตกลงไว้กับนานาประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๑๑  
มิถุนายน  ๒๕๖๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่   
ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมเคมี 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
“ปริญญา”  หมายความว่า  ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
หมวดที่  ๑ 

คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ ๖ ผู้ ขอรับ ใบอนุญาตต้อง เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา   
หรือเทียบเท่าปริญญา  ในสาขาวิศวกรรมเคมี  สาขาเคมีวิศวกรรม  สาขาเคมีเทคนิค  หรือท่ีมี  
ชื่อเรียกอย่างอื่นเทียบเท่าวิศวกรรมเคม ี ซึ่งสภาวิศวกรไดร้ับรองปรญิญาไวใ้นสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   
และได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

หมวดที่  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่ค าขอรบัใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๘ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
(๑) ระดับภาคีวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป   
 (ข) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
(๒) ระดับสามัญวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 
 (ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี  

อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ใช้บังคับ  ไม่น้อยกว่าสามปี 

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(๓) ระดับวุฒิวิศวกร   
 (ก) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ระดับวุฒิวิศวกร 
 (ข) มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคมี   

อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ใช้บังคับ  ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
การทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 

สภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเคมี  ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณา
ผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้งทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ  ๑๐ การได้รับใบอนุญาต  สาขาวิศวกรรมเคมี  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ไม่เป็น 
การตัดสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตในสาขาอื่นของผู้ได้รับใบอนุญาต  
ที่ได้รับอยู่เดิม  รวมถึงการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในสาขาวิศวกรรมควบคุมอื่น 

ข้อ  ๑๑ การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ผู้มีความประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาตต้องยื่นค าขอภายในก าหนดสองปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  หากไม่ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวจะต้องเริ่มขอรับใบอนุญาตในระดับภาคีวิศวกร 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   

(ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  ตามท่ีประเทศไทย
ได้มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  (ASEAN  Mutual  Recognition  
Arrangement  on  Engineering  Services)   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการข้ึนทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  

Professional  Engineer) ให้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าคําขอขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานสภาวิศวกร   
ตามแบบคําขอข้ึนทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด   

ข้อ ๔ ผู้ขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคําขอ 

(๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา 
(๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัด 
(๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  

ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
(๕) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
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  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม  ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ   
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า 
(๓) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา 
(๔) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด 
(๕) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง  

ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
(๖) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร 
ข้อ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีคุณสมบัติถูกต้อง  ตามข้อ  ๔  

หรือข้อ  ๕  ให้มีมติรับบุคคลน้ันขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN Chartered Professional  
Engineer)  และให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสอืแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 

เม่ือผู้ยื่นคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว   
ให้สํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้นั้น 

ข้อ ๗ การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  
มีอายุครั้งละสามปี  นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียน 

การต่ออายุทะเบียน  ให้ยื่นคําขอต่ออายุพร้อมชําระค่าคําขอต่ออายุทะเบียนต่อสํานักงาน 
สภาวิศวกร  ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุและต้องมีหน่วยความรู้  ตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด   

กรณีที่ไม่สามารถยื่นคําขอต่ออายุทะเบียน  ตามเวลาที่กําหนดในวรรคสอง  การต่ออายุ
ทะเบียนจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร  เป็นรายกรณีไป   

ผู้ยื่นคําขอต่ออายุทะเบียนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติรับต่ออายุทะเบียน  ให้สํานักงาน
สภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ  และเมื่อผู้ยื่นคําขอต่ออายุได้ชําระค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว  ให้สํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการออกใบรับรองการต่ออายุทะเบียน 
ให้แก่ผู้น้ัน 
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  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๘ ค่าคําขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  และค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน  ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการกําหนด 
ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียม  ที่เรียกเก็บจากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer) 

(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน 
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔  ผู้ขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย  และต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมที่ยื่นคําขอ   

(๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 
หลังจบการศึกษา 

(๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

(๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

(๕) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต”   
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมที่ เด่นชัดตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด” 
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   หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๙  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

“ข้อ  ๙  คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับ 
การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕” 

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย 
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

“ข้อ  ๑๐  ให้การขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียน 
(๑) ตาย 
(๒) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๓) ทะเบียนขาดต่ออายุ 
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน   
ห้ามมิให้ผู้ที่ทะเบียนสิ้นสุดลงตาม  (๒)  ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  

(ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  อีก” 
ข้อ ๗ ให้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  

Engineer)  ซึ่งได้รับก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนวิศวกรอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer) 

(ฉบับที ่ ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   ว่าด้วยการข้ึนทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวศิวกร  
ครั้งที่  ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียน

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช ้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓  ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   (ASEAN  
Chartered  Professional  Engineer)  ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  และแบบประเมินตนเองในเรื่อง
ความสามารถทางวิศวกรรม  พร้อมช าระค่าค าขอข้ึนทะเบียนต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอ 
ขึ้นทะเบียนแบบประเมินตนเอง  และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ   ๖   ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย 
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ผู้ยื่นค าขอมีหน้าที่มาน าเสนอผลงานเก่ียวกับประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  หรือในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม  แล้วแต่กรณีตามที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  ต่อคณะอนุกรรมการ
ก ากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้ง   
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่สามารถมาน าเสนอผลงานภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนดได้  ต้องยื่นค าร้องขอเลื่อนการน าเสนอผลงาน  โดยให้ยื่นผ่านส านักงานสภาวิศวกร  และต้องยื่นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงก าหนดวันนัดน าเสนอผลงานเว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย   และยื่นค าร้อง 
ขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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คณะอนุกรรมการอาจแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผลงาน  หรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาได้  ตามความเหมาะสม  และผู้ยื่นค าขอต้องน าเสนอผลงาน
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

กรณีผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี้  
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนไม่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอีกต่อไป 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ   ๔   
หรือข้อ  ๕  ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือมีมติรับบุคคลนั้น  ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  และให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้ยื่นค าขอนั้นทราบ  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ  ทั้งนี้  หนังสือแจ้ง 
อาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามประสงค์ของผู้ยื่นค าขอก็ได้ 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรอง  และคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer  Coordinating  Committee  :  ACPECC)   
ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมแล้ว   ให้ส านักงาน 
สภาวิศวกรจัดส่งใบรับรองให้แก่ผู้นั้น” 

ข้อ ๕ ค าขอขึ้นทะเบียนซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   ให้ด าเนินการต่อไป 
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   (ASEAN  
Chartered  Professional  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย
การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวศิวกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ  
ต่างด้าว  ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฎ)  และมาตรา  8  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่   
๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“วิศวกรวิชาชีพอาเซียน”  หมายความว่า  ผู้ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  

(ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม 
“วิศวกรวิชาชีพต่างด้าว”  หมายความว่า  วิศวกรวิชาชีพอาเซียนท่ีประสงค์เข้ามาประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมหรือวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมในประเทศไทย  และได้รบัการขึ้นทะเบียนวศิวกรวิชาชีพตา่งดา้ว
จากสภาวิศวกร  (Registered  Foreign  Professional  Engineer)  ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริการวิศวกรรม 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิเฉพาะ  และลักษณะต้องห้ามของวศิวกรวิชาชีพต่างด้าว 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
(๒) เป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(๓) เป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทวิสามัญ 
(๔) ไม่คยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการขึ้นทะเบียนวศิวกรวิชาชีพต่างด้าว 

 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้ประสงค์ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าค าขอ 
ขึ้นทะเบียนต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานท่ีคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ซึ่งออกโดยผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  โดยระบุรายละเอียดชื่อผู้ยื่นค าขอ  ต าแหน่ง   
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

(๒) ส าเนาหนังสือเดินทาง 
(๓) ส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   
(๔) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองการข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีออกโดย

ประเทศของผู้ยื่นค าขอ 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรด าเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวในนามของ

สภาวิศวกร  เมื่อผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควรให้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว   

หรือในกรณีที่มีมติไม่รับขึ้นทะเบียน  ให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนงัสือแจงใหผู้ยื่นค าขอนั้นทราบ  ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสภาวิศวกร  กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียม  
ภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวอีกต่อไป 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว   
ให้ส านักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้นั้น 

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ   
สภาวิศวกรก าหนด  โดยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรองรับรองการขึ้นทะเบียน   

ข้อ ๘ ผู้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ที่ประสงค์จะต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
ให้ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  พร้อมช าระค่าค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกร 
วิชาชีพต่างด้าว  ต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอต่ออายุทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด  ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวสิ้นอายุ  

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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และเมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว   ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่า
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะสั่ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

ให้น าขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้กับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่ออายุ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  โดยอนุโลม 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว  
ให้ส านักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรต่างด้าวให้แก่ผู้นั้น 

ใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวศิวกรต่างด้าว  ให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  
โดยให้มีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมสิ้นอายุ 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ของวิศวกรวิชาชีพตา่งด้าว 
 
 

ข้อ ๙ วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย   
และตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  และต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระ  
โดยวิศวกรวิชาชพีต่างดา้วตอ้งประกอบวชิาชีพร่วมกับผู้ได้รบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ  
ประเภทนิติบุคคลและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทบุคคลธรรมดาที่สังกัด  
นิติบุคคลนั้นตามที่ได้แจ้งไว้ต่อสภาวิศวกร 

ข้อ ๑๐ กรณีวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวประสงค์ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 

ข้อ ๑๑ กรณีวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างด้าวแล้ว  ต่อมาภายหลัง
หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  ตามที่  
ได้แจ้งไว้ต่อส านักงานสภาวิศวกร  จะต้องยื่นค าขอเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานสภาวิศวกร  ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในก าหนด  ให้การขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวของผู้นั้นสิ้นสุดลง 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุและการเพิกถอนการขึน้ทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๒ การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
กับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

(๑) ตาย 
(๒) ขาดต่ออายุทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๓) ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนสิ้นสุดลง 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
(๕) ไม่แจ้งการเปลี่ยนการประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ประเภทนิติบุคคลอื่น  ภายในก าหนดเวลาตามข้อ  ๑๑  ของข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอ านาจเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว   
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๒) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอขึ้นทะเบียนหรือค าขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน  

ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
(๓) กระท าการที่เป็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพ  ตามที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม   
(๔) มีการกระท าหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันท าให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย 

แห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง   
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนวิชาชีพต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง   

ใหเลขาธิการสภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวศิวกรรม  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยยกเลิกการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทวิ สามัญ  เพ่ือมิให้ 
ขัดต่อเจตนารมณ์ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวย  
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพเป็นส าคัญ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฎ)  และ  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ 
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  (๓)  ของข้อ  ๔  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกร

วิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
ข้อ ๔ ค าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  

และยังอยู่ในหว่างการพิจารณา  ให้ด าเนินการตอ่ไปตามข้อบังคบัสภาวศิวกร  ว่าด้วยการขึน้ทะเบียนวศิวกร
วิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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�������������������������� 
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���������������  (APEC  Engineer)  �.�.  ����” 

��� � ������������������������������������������������������������������������� 
��� � ��������������������������������������������������  (APEC  Engineer)   

�����������������������������������  ����������������������������������  ��������������
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��� � ���������������������������������������������������  (APEC  Engineer)   
���������������������������  ����������������������  ����������� 

(�) ������������������������������������������������������������  ������������������ 
(�) ��������������������������������������������������������������������  ��������
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   หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer) 

(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียน 
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน 
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน

เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๔  ผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญ

วิศวกรขึ้นไปในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคําขอ   
(๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 

หลังจบการศึกษา 
(๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
(๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
(๕) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต”   
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  และ  (๕)  ของข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๔) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา 
 (๕) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการ

สภาวิศวกรกําหนด” 
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   หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๖)  ของข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

“(๖)  มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๘  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การต่ออายุทะเบียน  ให้ยื่นคําขอต่ออายุทะเบียนต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรภายในเก้าสิบวัน
ก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุ  และต้องมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด  เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุทะเบียน” 

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๙  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“ข้อ  ๙  คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  
หรือข้อ  ๕” 

ข้อ ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ   ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“ข้อ  ๑๐  ให้การขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียน 
(๑) ตาย 
(๒) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๓) ทะเบียนขาดต่ออายุ 
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน   
ห้ามมิให้ผู้ที่ทะเบียนสิ้นสุดลงตาม  (๒)  ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  อีก” 
ข้อ ๙ ให้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  ซึ่งได้รับก่อนวันที่

ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนเป็นวศิวกรเอเปค  (APEC  Engineer) 

(ฉบับที ่ ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   ว่าด้วยการข้ึนทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐   
เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน 
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ   ๓   ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   ว่าด้วย 

การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๓  ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  ให้ยื่น 

ค าขอขึ้นทะเบียน  และแบบประเมินตนเองในเรื่องความสามารถทางวิศวกรรม   พร้อมช าระค่าค าขอ 
ขึ้นทะเบียนต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอข้ึนทะเบียน  แบบประเมินตนเอง  และหลักฐาน 
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ผู้ยื่นค าขอมีหน้าที่มาน าเสนอผลงานเก่ียวกับประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  หรือในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม  แล้วแต่กรณีตามที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  ต่อคณะอนุกรรมการ
ก ากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้ง   
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่สามารถมาน าเสนอผลงานภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ  
ก าหนดได้  ต้องยื่นค าร้องขอเลื่อนการน าเสนอผลงาน  โดยให้ยื่นผ่านส านักงานสภาวิศวกร  และต้องยื่นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงก าหนดวันนัดน าเสนอผลงาน   เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย  และยื่นค าร้อง 
ขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้ 

คณะอนุกรรมการอาจแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผลงาน  หรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาได้   ตามความเหมาะสมและผู้ยื่นค าขอต้องน าเสนอผลงาน 
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

กรณีผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี้  
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนไม่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอีกต่อไป 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ในกรณีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ   ๔   
หรือข้อ  ๕  ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือมีมติรับบุคคลนั้น   ข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปค  
(APEC  Engineer)  และให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอนั้นทราบ  ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ   ทั้งนี้  หนังสือแจ้งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประสงค์ของผู้ยื่นค าขอก็ได้” 

ข้อ ๕ ค าขอขึ้นทะเบียนซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   ให้ด าเนินการต่อไป 
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  (APEC  Engineer)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค   
(APEC  Engineer)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ซ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติ 

ผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง   

ในข้อบังคับนี้  ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น  ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวศิวกรรม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
จรรยาบรรณต่อสาธารณะ 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพโดยให้ความสําคัญต่อความปลอดภัย  
สุขอนามัย  และสวัสดิภาพของสาธารณชน  ตลอดจนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะด้วย 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องละเว้นจากการให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  
หรือเป็นตัวการ  เกี่ยวกับการทุจริตในโครงการของภาครัฐหรือเอกชน 
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ส่วนที่  ๒ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบ  และระมัดระวัง 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 
ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความสามารถ  

และความเช่ียวชาญที่ตนเองจะกระทําได้ 
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

ในงานที่ตนไม่ได้ทํา 
ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา   

ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกินความเป็นจริง 
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่เรียก  รับ  ยอมจะรับ  หรือให้ทรัพย์สิน  

หรือผลประโยชน์อย่างใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม  หรือใช้อิทธิพล  

หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน   
ส่วนที่  ๓ 

จรรยาบรรณต่อผูว้่าจ้าง 
 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอันควร 
ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนทํา  เว้นแต่

ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง  หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย   
ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่รับดําเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง  

รายอื่นเพื่อการแข่งขันด้านเทคนิคหรือราคา  เว้นแต่ได้แจ้งให้แก่ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้า 
เป็นลายลักษณ์อักษร  หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก  และได้แจ้งให้
ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 

ส่วนที่  ๔ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่รับทํางาน  หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับ 
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นทําอยู่  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่  หรือเป็นความประสงค์
ของเจ้าของงานและได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้หรือกระทําการในลักษณะคัดลอกแบบ  
รูป  แผนผัง  หรือเอกสารที่เก่ียวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น   

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่อ้างผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นมาเป็นของตนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระทําการใด ๆ  โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสีย  
แก่ชื่อเสียง  หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น 

ส่วนที่  ๕ 
เรื่องอื่น ๆ 

 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระทําความผิดในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๒๒๗  หรือมาตรา  ๒๖๙  จนศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด   
ว่ามีความผิด   

หมวด  ๒ 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๒๓ กรณีที่จะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพมีดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมตามข้อบังคับนี้  และเป็นการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต  
ร่างกาย  หรือทรัพย์สิน 

(๒) เคยถูกลงโทษโดยคําสั่งถึงที่สุด  เนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ตามมาตรา  ๖๑   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แต่ยังประพฤติผิดซ้ํา  หรือไม่หลาบจํา  หรือไม่มีความเกรงกลัว  
ต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

(๓) กระทําความผิดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๒๒๗  
หรือมาตรา  ๒๖๙  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

(๔) กรณีอื่นที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๔ การกระทําใดท่ีเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ   
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  ซึ่งได้กระทําก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ข้อ ๒๕ เร่ืองกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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  หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยวิธพีิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวศิวกรรม  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิธีพิจารณา  และวินิจฉัย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙   
ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้   
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิธีพิจารณา  และวินิจฉัย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  วรรคสอง  (๓)  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  

ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓)  ภาคทัณฑ์”   
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๖  (๓)  ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วย  วิธีพิจารณา 

และวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓)  ภาคทัณฑ์” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
เรืองศักดิ์  วัชรพงศ์ 
นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการรับรองปรญิญา  ประกาศนียบัตร  หรอืวฒุิบตัร 

ในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร   ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๓)  และ  (๖)  (ฎ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และ 
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เ รี ยกว่ า   “ข้อบั งคับสภาวิศวกร   ว่ าด้ วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “หลักสูตร”  และ  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  ในข้อ  ๔  

ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศกึษาระดับปรญิญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒบิตัร
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ทั้งนี้  ให้รวมถึงหลักสูตรปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรง  หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  แต่ไม่รวมถึงประธานหลักสูตร”   

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นค านิยามในข้อ   ๔  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

““อาจารย์ประจ าที่น ามาคิดสัดส่วน”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีภารกิจหลัก  ด้านการสอน
และให้ค าปรึกษาและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ    
สาขาที่ขอรับรองปริญญา” 

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  ในข้อ  ๖  ของข้อบังคับ  
สภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“กรณีหลักสูตรใหม่จะต้องย่ืนค าขอและได้รับการรับรองปริญญา   ประกาศนียบัตร   
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเปิดรับนักศึกษา 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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กรณีหลักสูตรปรับปรุงจะต้องย่ืนค าขอรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร  ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่สถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง 
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

กรณีตามวรรคสามและวรรคสี่  หากสถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นที่มีเหตุผลอันสมควรที่สถานศึกษาไม่สามารถยื่นค าขอ
รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ภายในเวลา 
ที่ก าหนด  คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบตัร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  หลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง  ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคที่มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(๒) มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  (Basic  Sciences)  วิชาพื้นฐานทางดา้น

วิศวกรรม  (Basic  Engineering)  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  (Specific  Engineering)  โดยวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมต้องประกอบด้วยแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่าส่ีแขนงวิชา   และวิชาพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองหน่วยกิต 

การค านวณหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
ในกรณีหลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองไม่มีลักษณะตาม  (๑)  

การเทียบรายละเอียดและสาระของวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด 

รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจัดการศึกษาตาม   (๒)  ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  ทั้งนี้  สถานศึกษาจะต้องจัดแผนการศึกษาโดยค านึงถึงล าดับ 
การเรียนรู้  ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรได้ 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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(๑) ประธานหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมใดอย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา    
ไม่น้อยกว่าสองระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น   หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งระดับในสาขา
วิศวกรรมนั้นและมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน  
ในสาขาวิศวกรรมนั้นอย่างน้อยสิบปี 

(๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งท าหน้าท่ีด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อย
สองคนและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับในสาขานั้น   

(๓) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  อย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(๔) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
ก. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 
ข. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์   แต่ส าเร็จการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ดา้นการสอนทางวิศวกรรมอย่างนอ้ยสามปี 
ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
(๕) อาจารย์ผู้สอนวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกับวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์   

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
(๖) อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
ก. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 
ข. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์   แต่ส าเร็จการศึกษา  

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมอย่างน้อยห้าปี
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 

ค. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ   ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน 

ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
จ. อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรปฏิบัติการ  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ตาม  (๖)  ก.  ถึง  ง.  หรือมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน  

และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วอย่างน้อยหกปี  หรือ 
๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์   ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

กับวิชาที่สอน  และมีใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคมุในสาขาที่เกีย่วขอ้งกับวิชาที่สอน  ตั้งแต่
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป   

้หนา   ๕๒
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อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจ าท่ีน ามาคิดสัดส่วนต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  ต่อนักศึกษา 
เต็มเวลาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่สองขึ้นไป  จ านวนยี่สิบคน   

ในกรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้  คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หรืออาจารย์ผู้สอน  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้” 

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๓  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๓   ในกรณีที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  หรือระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  และวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชอบในแต่ละกรณี” 

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๔  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๔  หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมให้  โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินหกปี” 

ข้อ ๑๐ ข้อบังคับนี้ ไม่ใช้กับหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาได้รับความเห็นชอบหลักสูตร 
ตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ   โดยให้น าข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
มาใช้บังคับ  เว้นแต่หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๕๓
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยองค์ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรูพ้ื้นฐานทางวิศวกรรม 

และองค์ความรู้เฉพาะทางวศิวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร   
หรือวุฒบิัตรในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้ 
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๘  
ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐-๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกร
จะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ หลักสูตรที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา   ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ต้องมีวัตถุประสงค์และองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
จากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

้หนา   ๑
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องค์ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และองค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม  ให้เป็นไปตามรายละเอียดและสาระของวิชาที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้   

สถาบันการศึกษาต้องแจกแจงรายละเอียดและสาระของแต่ละวิชาเทียบกับองค์ความรู้ 
ที่สภาวิศวกรก าหนดไว้ในระเบียบนี้   

ข้อ ๕ สถาบันการศึกษาสามารถก าหนดเพ่ิมเติมหรือควบรวมรายละเอียดและสาระ 
ของวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนดไว้ในระเบียบนี้ได้   ทั้งนี้   
เพื่อประโยชน์ในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ขอรับรอง  ได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ ๖ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาได้รับความเห็นชอบหลักสูตรตามกฎหมายจัดตั้ง
สถานศึกษาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  มีสิทธิเลือกว่าจะด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกร 
จะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
หรือตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒
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บัญชีท้าย 
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐาน 

ทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติและความน่าจะเป็น  
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 

การเขียนแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม คอมพิวเตอร์โปรแกรม กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมส ารวจ 
ธรณีวิทยา  
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   

กลุ่มท่ี 1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) : สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง 
ภายใต้แรงกระท าในรูปแบบต่างๆ อาทิ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอ่ืนๆ  เลือกใช้วัสดุ
ส าหรับโครงสร้าง (Structural Analysis, Reinforced Concrete Design, Steel and Timber Design) 

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management) : 
อธิบายแนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การอธิบายแนวคิดและหลักการของการบริหาร
โครงการ เทคนิคการก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Construction Management) 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) : วิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร ออกแบบ
ระบบสัญญาน วิศวกรรมการทาง วางแผนงานขนส่ง โลจิสติกส์ (Transportation Engineering, Highway 
Engineering) 

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน  า (Water Resource Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะห์กลศาสตร์
ของของไหล มีความรู้ด้านอุทกวิทยา ออกแบบด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydrology, Hydraulic Engineering) 

กลุ่มท่ี 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรู้พื นฐานในการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ดินในทางวิศวกรรม วิเคราะห์การวิบัติของดินและแนวทางการแก้ไข สามารถเลือกใช้ชนิดฐานรากและออกแบบ
ระบบป้องกันดิน (Soil Mechanics, Foundation) 

 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 พื นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing, 

Statics and Dynamics, Mechanical Engineering Process 
กลุ่ มที่  2  ความรู้ ทางดิ จิทั ล  (Digital Literacy)  ความรู้ ที่ เ กี่ ยวข้องกับ  Digital Technology in 

Mechanical Engineering  
กลุ่มที่ 3 พื นฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

Thermodynamics, Fluid Mechanics 
กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ Engineering Materials, Solid Mechanics 
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กลุ่มท่ี 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment) 
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   

กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Machinery Systems, Machine Design, 
Prime Movers 

กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับ Heat Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems 
Design 

กลุ่มท่ี 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) ความรู้
ที่ เกี่ยวข้องกับ Dynamic Systems, Automatics Control, Internet of Things ( IoT) and AI (use of) , 
Robotics, Vibration 

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอ่ืนๆ (Mechanical Systems) ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering 
Management and Economics, Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE) 
 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์บนพื นฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 

ความเข้าใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม พื นฐาน
กลศาสตร์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า สัญญาณและระบบ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ   
แอนะล็อกและดิจิทัล การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบควบคุม       
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
 งานไฟฟ้าก าลัง 

การผลิต ส่งจ่าย จ าหน่ายและการใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูปก าลังไฟฟ้า การกักเก็บพลังงาน      
ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั งทางไฟฟ้า 
 งานไฟฟ้าสื่อสาร 

ระบบส่ือสารมีสายและไร้สาย ระบบรับ-ส่งสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบและ
การท างานของเครือข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม ฟิสิกส์ เคมี  

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์ วัสดุวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร สถิติวิศวกรรม 

กระบวนการผลิต อุณหพลศาสตร์ ความรู้พื นฐานไฟฟ้า  
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  

วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ระบบงานและความปลอดภัย ระบบคุณภาพ เศรษฐศาสตร และ
การเงิน การจัดการการผลิต  และการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
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สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

งานเหมืองแร่ 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา แร่และหิน แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั นสูง สถิติและความเป็นไปได้ 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ใน

งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ เคมีกายภาพของวัสดุและแร่ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล พื นฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้า การจ าแนกชนิดแร่และวัสดุ การท าเหมืองเปิด การท าเหมืองใต้ดิน การใช้วัตถุระเบิดในงาน
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ การแต่งแร่ การวางแผนและออกแบบ การท าเหมืองและการแต่งแร่ กลศาตร์
ของหิน ความรู้ทางด้านธรณีเทคนิค การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่ 

งานโลหะการ 
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั นสูง สถิติและความเป็นไปได้ 
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุ สมดุลกระบวนการ พื นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 
กระบวนการแยกสกัดทางกายภาพ เคมี และความร้อน โลหการกายภาพ พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ การจ าแนก
วัสดุ การขึ นรูปโลหะและวัสดุ การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ การวิเคราะห์การแตกหักของชิ นงาน การ
เลือกใช้วัสดุ การเชื่อมโลหะ 

 
สาขาวิศวกรรมเคมี 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ/หรือ ชีววิทยา 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม  
พื นฐานทางไฟฟ้า การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ และกลศาสตร์ 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
ดุลมวลและพลังงาน อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี วัสดุศาสตร์ การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและ

ปรากฏการณ์การถ่ายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ การออกแบบอุปกรณ์และการ
ออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การบริหารโครงการ พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 
เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง 
วิศวกรรมกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม 
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สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส  

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร์ การเขียนโปรแกรมพื นฐาน สมดุลมวลสารและการถ่ายโอนมวลสาร 

จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี ชีววิทยาพื นฐาน ความดันชลศาสตร์ การส ารวจเบื องต้น การแปลงหน่วยทาง
วิศวกรรม  
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 

พารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมและออกแบบ
ระบบบ าบัดน  าเสีย การควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่ายน  าประปา การควบคุมและออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย สาธารณสุขพื นฐาน 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูพื นที่ปนเปื้อน 
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   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร 
ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อส่งเสริมให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๑)  มาตรา  ๘  (๓)  และ  (๗)  และมาตรา  ๓๓  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่   
๘  เมษายน  ๒๕๕๘  และมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  หน่วยการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 

ที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศึกษาปริญญาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

หรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนจากสภามหาวิทยาลัยและกระทรวง
ผู้รับผิดชอบของสถาบันการศึกษานั้น   

ข้อ ๔ การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(๒) เพื่อจัดตั้งระบบตรวจประเมินผลลัพธ์หลักสูตรของสภาวิศวกรให้สอดคล้องกับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ใช้กันอยู่ในระดับสากล 
(๓) เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรและให้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต  

หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ได้รับข้อแนะนําเพื่อการพัฒนาการศึกษาจากคณะอนุกรรมการเพ่ือความทัดเทียมกับ
ระดับสากล 

(๔) เพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากคณะอนุกรรมการ 
เพื่อความทัดเทียมกับระดับสากล 

(๕) เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกร 
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   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบนี้  โดยมีวาระตามวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสภาวิศวกร   

ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ 

ที่กําหนดโดยสภาวิศวกร   
(๒) บริหารและพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ

ในด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในระดับสากล 
(๓) เสนอแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร  และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
(๔) จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
(๕) พัฒนาทรัพยากรบุคคล  และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
(๖) ประชาสัมพันธ์  ประสานงานและถ่ายทอดประสบการณ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับสากลไปสู่สถาบันการศึกษา  ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ  และผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เก่ียวข้อง 

(๗) จัดเตรียมเอกสารตามข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์  (Accreditation  of  Engineering  Education)  ในระดับสากล 

(๘) ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
จากสภาวิศวกร 

(๙) ให้ข้อแนะนําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

(๑๐) เสนอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามความจําเป็น   

(๑๑) รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร 
(๑๒) ดําเนินงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร   
ข้อ ๗ การขอให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามระเบียบนี้  

ให้เป็นไปตามความสมัครใจของสถาบันการศึกษา 
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  

และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 
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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  และเง่ือนไขการรับรองมาตรฐาน  รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กรอบความสามารถหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อบังคับนี้   ให้เป็นไป  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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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  โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาส้ินสุดในการ

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
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ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
และรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในขอบเขตความสามารถ
ท่ีก 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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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยความสามารถในการประกอบวิชาชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญตัิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๕  ของข้อบังคับสภาวศิวกร  
ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐-๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยความสามารถ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ มมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ 

ในการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้   
(๑) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค 
(๒) เพ่ือใช้ประกอบการประเมินความรู้ความช านาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบ  

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
(๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะ

และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนด 
ข้อ ๔ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ดังนี้ 
(๑) มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ดังนี้   
 (ก) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี    

ในการปฏิบัติวิชาชีพ   
 (ข) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี    

ในการปฏิบัติวิชาชีพตามกรอบกฎหมายที่ก าหนด 
(๒) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความช านาญในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม 

และการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนี้ 
 (ก) สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหา  สืบค้น  และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
 (ข) สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
 (ค) สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน   
 (ง) ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องอย่างเพียงพอเพ่ือคงสภาพ   และเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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 (จ) สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม  
ตามหลักวิศวกรรม 

(๓) มีความเป็นผู้น าด้านวิชาชีพวิศวกรรม  การบริหารจัดการ  และการให้บริการวิชาชีพ  ดังนี้   
 (ก) ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
 (ข) สามารถจัดการ  หรือมีส่วนร่วมในการจัดการงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน   
 (ค) สามารถติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชัดเจน 
 (ง) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
(๔) มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  สังคม  สาธารณะ  และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้   
 (ก) ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  

และให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (ข) ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และจัดให้มีความปลอดภัย  

และชีวอนามัยต่อชุมชนสาธารณะ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์

นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการรบัรองมาตรฐาน 

การใหบ้ริการวชิาชีพและมาตรฐานการปฏบิัตวิิชาชีพ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บรกิาร
วิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๕  
ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที ่ ๑๔-๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓  
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“รับรองมาตรฐาน”  หมายความว่า  รับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ  หรือมาตรฐาน 

การปฏิบัติวิชาชีพ  ที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดให้มีคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน  กระบวนการจัดท ามาตรฐาน 
และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตั ิ

 
 

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิยื่นค าขอรับรองมาตรฐานต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
และมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม 

หมวด  ๒ 
การยื่นค าขอรับรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๕ มาตรฐานที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน 
(๒) ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวศิวกรรม  เช่น  กระบวนการท าเทคนิคพิจารณ์  

การวิจัย  การสืบค้น  การประมวล  และการเทียบเคียง 
(๓) เป็นมาตรฐานที่จัดท าเสร็จสมบูรณ์และพิมพ์เผยแพร่แล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอรับรองมาตรฐานย่ืนค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร   ตามแบบค าขอ

และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคล  วัตถุประสงค์  และรายชื่อผู้มีอ านาจบริหารนิติบุคคล 

ตามกฎหมาย 
(๒) ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการ  หรือหนังสือรับรองของผู้มีอ านาจของนิติบุคคล

ตามกฎหมาย  ซึ่งให้ความเห็นชอบในการยื่นค าขอรับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกร 
(๓) มาตรฐานที่ขอรับรอง  จ านวน  ๕  ฉบับ 
(๔) รายชื่อคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน  (Standing  Committee)  พร้อมประวัติย่อ 
(๕) หลักฐานการผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม   หลักฐาน 

การพิมพ์เผยแพร่  และหลักฐานอ้างอิงว่าได้มีการใช้งาน  ตามข้อ  ๕  ของระเบียบนี้ 
(๖) หลักฐานการปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  (ถ้ามี) 
(๗) ค าบอกกล่าวส าคัญและค าปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายที่สภาวิศวกรก าหนด 
(๘) หลักฐานอื่น ๆ  ที่ผู้ยื่นค าขอเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ให้ผู้ยื่นค าขอส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของหลักฐานตาม  (๑)  ถึง  (๘)  ต่อส านักงานสภาวิศวกร

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการรับรองมาตรฐาน 
 
 

ข้อ ๗ ในการพิจารณาค าขอรับรองมาตรฐาน  ให้คณะอนุกรรมการมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาค าขอรับรองมาตรฐานจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีความรู้และความช านาญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ยื่นค าขอรับรองเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ 
ค าขอรับรองมาตรฐาน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ของระเบียบนี้ 

ข้อ ๘ คณะท างานอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติม  หรือให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  โดยผู้ย่ืนค าขอจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ข้อ ๙ เมื่อคณะท างานได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาค าขอรับรองมาตรฐานเสร็จแล้ว
ให้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพ่ือพิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการ
สภาวิศวกร 

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาและมีผลการรับรองมาตรฐานแล้ว 
ให้เลขาธิการสภาวิศวกรแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ ๑๑ การรับรองมาตรฐาน  มีอายุครั้งละไม่เกิน  ๕  ปี 
ข้อ ๑๒ กรณีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรแล้ว   หากผู้ยื่นค าขอมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมาตรฐาน  ผู้ยื่นค าขอสามารถเสนอมาตรฐานดังกล่าวต่อสภาวิศวกร  เพ่ือพิจารณา
รับรองใหม่ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงการแก้ไขค าสะกด  ข้อผิดพลาดเล็กน้อย  หรือข้อผิดหลงเล็กนอ้ย
ซึ่งไม่ท าให้มาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อ ๑๓ มาตรฐานที่สภาวิศวกรรับรองแล้ว  ให้ผู้ยื่นค าขอพิมพ์ข้อความไว้ที่ปกด้านหน้า 
ของมาตรฐานพร้อมระบุปีที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร  โดยใช้ภาษาไทยว่า  “มาตรฐานนี้ได้รับ 
การรับรองจากสภาวิศวกร  ปี  พ.ศ.  ....  ถึง  ปี  พ.ศ.  ....”  และภาษาอังกฤษว่า  “Recognized  by  
Council  of  Engineers  from  year  AD  ….  to  year  AD  ….” 

ข้อ ๑๔ การรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้  เป็นการรับรองกระบวนการจัดท ามาตรฐาน 
จึงไม่เป็นเหตุให้สภาวิศวกรมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ยื่นค าขอหรือต้องรับผิดร่วมกับผู้ยื่น  
ค าขอแต่อย่างใด 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุและการเพิกถอนการรบัรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๑๕ การรับรองมาตรฐานสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สิ้นอายุรับรองมาตรฐาน 
(๒) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน   เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(ข) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
(ค) มีเหตุใด ๆ  ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามาตรฐานมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรง  ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของประชาชนได้ 
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง   ให้เลขาธิการ

สภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์

นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการออกหนงัสือรบัรองความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เพ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมกันของนานาชาติ  
ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๔)  (๖)  (ง)  และ  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ 
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่  ๑๑  
มิถุนายน  ๒๕๖๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  ที่สภาวิศวกรออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งผ่านการทดสอบความรู้
ความช านาญเฉพาะด้าน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๔ ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่สภาวิศวกรจะออกหนังสือรับรองให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๕ ผู้ขอหนังสือรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป   

และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ 
(๒) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๓) ไมเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองด้วยเหตุตามข้อ  ๑๒ 
(๔) มีผลงานและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตรงตามสาขาเฉพาะด้าน 

ที่ขอหนังสือรับรองไม่น้อยกว่าสามปี   
(๕) คุณสมบัติอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองยื่นค าขอตามแบบค าขอพร้อมทั้งบัญชีแสดงผลงาน 
และปริมาณงานตรงตามความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรอง  และหลักฐานที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนดต่อส านักงานสภาวิศวกร 

ข้อ ๗ ผู้ขอหนังสือรับรองที่ผ่านการตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานแล้ว   
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความช านาญ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการทดสอบความรู้ความช านาญให้เปน็ไปตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาออกหนังสือรับรองในนามของสภาวิศวกร   
เมื่อผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมถึงได้ผ่านการทดสอบความรู้ความช านาญ   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ครบถ้วนแล้ว   

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกหนังสือรับรอง  หรือในกรณีที่มีมติ
ไม่ออกหนังสือรับรอง  ให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอนัน้ ๆ  ทราบ  ภายในหกสิบวนั
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ยื่นค าขอแจ้งความประสงค์
ไว้ก็ได้ 

ให้ผู้ยื่นค าขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเหน็สมควรออกหนงัสือรับรองช าระค่าธรรมเนยีม
หนังสือรับรองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจากส านักงาน  
สภาวิศวกร  กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ 
จะขอหนังสือรับรอง 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกรด าเนินการ
ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้นั้น 

ข้อ  ๑๐ หนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด   
ข้อ  ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละสาขา  เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณาผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้งทดสอบ
ความรู้ความช านาญและด าเนินการอื่น ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๑๒ หนังสือรับรองสิ้นสุดลง  เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนหนังสือรับรอง  
กรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองแสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอหนังสือรับรองในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญ   

ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการสภาวิศวกร
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  เพ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศรวมถงึ 
เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน  จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฎ)  และ  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ 
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร   
เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 
ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ที่สภาวิศวกรออกให้แก่บุคคลที่ผ่านการประเมินการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไข  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้” 

“ระดับวิศวกร”  หมายความว่า  ผู้มีความรู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในระบบงาน  ดูแล  ซ่อมบ ารุง  
และรักษาระบบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

“ระดับวิศวกรวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ 
ในการประกอบวิชาชีพ  ในการออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหม่  ให้ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสาขานั้นได้อย่างเหมาะสม  รวมถึงตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบ 
ของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมนั้น 

หมวด  ๑ 
ใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๔ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและออกใบรบัรอง  ให้เป็นไปตามสาขาวชิาชีพวิศวกรรมตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

้หนา   ๓๙
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ข้อ ๕ ใบรับรองมี  ๒  ระดับ  คือ 
(๑) ระดับวิศวกร  และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Registered  Engineer”   
(๒) ระดับวิศวกรวิชาชีพ  และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Registered  Professional  Engineer”   
หลักเกณฑ์  ประเภท  และขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแต่ละระดับ  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๖ ใบรับรองให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  โดยให้มีอายุห้าปี

นับแต่วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรอง   
หมวด  ๒ 

คุณสมบตัิ  และลักษณะต้องห้าม 
 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอใบรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) เป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ  หรือสมาชิกวิสามัญ 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทียบเท่า 
(4) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับรองด้วยเหตุตามข้อ  ๑๔  (๓)  (ข)  (ค)” 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการออกใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๘ ให้ผู้ประสงค์ขอใบรับรอง  ยื่นค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอใบรับรอง 
และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาออกใบรับรองในนามสภาวิศวกรเมื่อผู้ยื่นค าขอ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ภายใต้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ระดับวิศวกร 
 (ก) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทียบเท่าปริญญา

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ยื่นค าขอ  โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสภาวิศวกร  หรือองค์กรระดับสากล  ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกร
ก าหนด 

 (ข) กรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตาม  (ก)  ผู้ยื่นค าขอ
ต้องผ่านการทดสอบความรู้  ในสาขาวิศวกรรมที่ยื่นค าขอ  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ  
จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้   

(๒) ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
 (ก) มีใบรับรองระดับวิศวกร 

้หนา   ๔๐
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 (ข) มีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  โดยย่ืนบัญชีแสดงผลงาน
และปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นค าขอไม่น้อยกว่าสามปี  และมีหน่วยความรู้ 
ตามจ านวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด   

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ความช านาญในประสบการณ์และความสามารถโดยได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้ 

 กรณีผู้ยื่นค าขอใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  หรือมีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  โดยย่ืนบัญชีแสดงผลงาน  
และปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นค าขอตั้งแต่สามปีขึ้นไป  ให้ยกเว้น
คุณสมบัติตาม  (๒)  (ก) 

(๓) การทดสอบความรู้ตาม  (๑)  (ข)  และ  (๒)  (ค)  สภาวิศวกรจะจัดการทดสอบเอง 
หรือเห็นชอบให้สมาคมวิชาชีพหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการทดสอบก็ได้  ทั้งนี้  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการยื่นขอความเห็นชอบในการจัดการทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกร
ก าหนด 

ข้อ  ๑๐ การทดสอบความรู้ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ  ๑๑ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากผู้ช านาญการพิเศษ 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๙  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณาผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้ง
ด าเนินการอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองหรือในกรณีท่ีมีมติ 
ไม่ออกใบรับรอง  ให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ยื่นค าขอนั้น ๆ  ทราบภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ยื่นค าขอแจ้งความประสงค์
ไว้ก็ได้ 

ให้ผู้ยื่นค าขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองช าระค่าธรรมเนียม
ใบรับรองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจากส านักงาน 
สภาวิศวกร  กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์  
จะขอใบรับรอง 

้หนา   ๔๑
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เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกรด าเนินการ 
ออกใบรับรองให้แก่ผู้นั้น 

หมวด  ๔ 
การต่ออายุใบรบัรอง 

 
 

ข้อ  ๑๓ ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง  ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองต่อส านักงานสภาวิศวกร  
ตามแบบค าขอต่ออายุใบรับรองและหลักฐานท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
ก่อนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุ  และมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

เมื่อยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองแล้ว  ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร 
จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรอง 

ให้น าข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้กับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ต่ออายุใบรับรองโดยอนุโลม 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรองแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกร  
ออกใบรับรองการต่ออายุให้แก่ผู้นั้น 

ใบรับรองการต่ออายุ  ให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  โดยให้มีอายุห้าปี
นับจากวันที่ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ 

หมวด  ๕ 
การสิ้นสดุและการเพิกถอนใบรับรอง 

 
 

ข้อ  ๑๔ ใบรับรองสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) เมื่อผู้ได้รับใบรับรองตาย 
(๒) ขาดต่ออายุใบรับรอง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๓) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบรับรอง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
 (ก) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 (ข) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอใบรับรองหรือค าขอต่ออายุใบรับรอง

ในสวนที่เป็นสาระส าคัญ   
 (ค) มีการกระท าหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันท าให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย

แห่งวิชาชีพวิศวกรรมอย่างร้ายแรง   

้หนา   ๔๒
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ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนใบรับรองตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการสภาวิศวกร
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๖ 
เรื่องอืน่ ๆ 

 
 

ข้อ  ๑๕ กรณีผู้ได้รับใบรับรองระดับวิศวกร  หรือใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพ  ประสงค์  
จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจาก  
สภาวิศวกร 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๑๖ ในวาระเริ่มแรกของคณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์  
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของแต่ละสาขา  และออกใบรับรองให้เป็นระดับ
วิศวกรวิชาชีพ  เพ่ือแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษ  แล้วแต่กรณี  
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ประกาศสภาวิศวกร 
เรื่อง   โครงสรางและอํานาจหนาที ่ วิธกีารดําเนินงาน  และสถานที่ตดิตอ   

เพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวศิวกร 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศสภาวิศวกร  เรื่อง  โครงสรางและอํานาจหนาที่   

วิธีการดําเนินงาน  และสถานที่ติดตอเพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา  ๗  (๑)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

ที่จะใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ  ของทางราชการ  เพ่ือประชาชน

สามารถแสดงความคิดเห็น  และใช สิทธิทางการเมืองได โดยถูกตองกับสภาพความเปนจริง  

คณะกรรมการสภาวิศวกร  ในการประชุมครั้งที่  ๑๓-๑๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒   

จึงสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของสํานักงานสภาวิศวกร  และสถานท่ีติดตอ 

เพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกรไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศสภาวิศวกร  เรื่อง  โครงสรางและอํานาจหนาท่ี   

วิธีการดําเนินงาน  และสถานท่ีติดตอเพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

 ขอ  ๒ ใหยกเลิกประกาศสภาวิศวกร  เรื่อง  โครงสรางและอํานาจหนาที่  วิธีการดําเนินงาน   

และสถานที่ติดตอเพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ขอ  ๓ สํานักงานสภาวิศวกรมีอํานาจหนาที่โดยสรุปเกี่ยวกับการทําหนาที่ธุรการตาง ๆ   

ใหแกสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร 

ขอ  ๔ สํานักงานสภาวิศวกรมีโครงสรางและการจัดหนวยงานภายใน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ฝายการคลัง 

 (๒) ฝายตางประเทศ 

 (๓) ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 (๔) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๓
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 (๕) ฝายบริหาร 

 (๖) ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 (๗) ฝายส่ือสารองคกร 

 (๘) ฝายอาคารสถานท่ี 

 (๙) งานบุคคล 

 (๑๐) งานตรวจสอบและติดตาม 

 (๑๑) สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

ขอ  ๕ อํานาจหนาที่โดยสรุปของหนวยงานภายในสํานักงานสภาวิศวกร  มีดังนี้ 

 (๑) ฝายการคลัง 

  (ก) รวบรวมแผนงานและงบประมาณประจําป 

  (ข) ควบคุมการรับ  และการจายเงินของสภาวิศวกร 

  (ค) ใหคําแนะนําแนวทางปฏิบัติงานดานการเงิน  บัญชี  งบประมาณและการพัสดุ 

  (ง) ควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามกรอบงบประมาณ 

  (จ) จัดวางระบบการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับแผนดําเนินงาน 

  (ฉ) ดูแลงานพัสดุของสภาวิศวกร 

  (ช) สนับสนุนการบริหารดอกผลของเงินและทรัพยสินของสภาวิศวกร 

  (ซ) จัดทํารายงานงบดุล  ประจําป  เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญ 

  (ฌ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๒) ฝายตางประเทศ 

  (ก) กํากับการจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพขามชาติภายใตขอตกลงระหวางประเทศ

ทั้งขาเขาและขาออก 

  (ข) ดูแลงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร 

  (ค) ประสานงานดานการระหวางประเทศ 

  (ง) ประชาสัมพันธขอมูลและขาวสารความรวมมือดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ในตางประเทศ 

  (จ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๓
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 (๓) ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

  (ก) เก็บรักษาทะเบยีนสมาชิกสภาวศิวกร  ทะเบียนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม 

  (ข) ควบคุมการออกบัตรสมาชิก  และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

ประเภทนิติบุคคล  และประเภทบุคคลธรรมดา 

  (ค) จัดการทดสอบความรูทางวิศวกรรมระดับวุฒิวิศวกร  สามัญวิศวกร  ภาคีวิศวกร   

และภาคีวิศวกรพิเศษ 

  (ง) ดูแลงานคลังขอสอบ 

  (จ) จัดการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม 

  (ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๔) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (ก) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี  ทําหนาที่วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร   

โดยการศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร  และโปรแกรมตาง ๆ  สําหรับการพัฒนางาน 

  (ข) ดูแลงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

โปรแกรมระบบอัตโนมัติ  และโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการ  การพัฒนาหรือบริหารงาน 

  (ค) ดูแลงานฐานขอมูล  ดูแลรับผิดชอบฐานขอมูล  ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใชประโยชน 

ในการใหบริการสารสนเทศ 

  (ง) ดูแลพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซตของสํานักงาน 

  (จ) ดูแลอุปกรณสารสนเทศใหอยูในสภาพพรอมใชงานและใหคําแนะนําดานเทคนิค 

  (ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๕) ฝายบริหาร 

  (ก) จัดเตรียมการประชุมใหญสภาวิศวกร 

  (ข) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร 

  (ค) เลขานุการงานประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  และคณะอนุกรรมการ 

ที่เกี่ยวของกับการบริหารสภาวิศวกรและสํานักงานสภาวิศวกร 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๓
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  (ง) ดูแลงานสารบรรณของสภาวิศวกร  การจัดทําประกาศคําส่ัง  ตลอดจน 

งานธุรการตาง ๆ 

  (จ) งานผูตรวจสภาวิศวกร 

  (ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๖) ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

  (ก) ประสานงานกับสถาบันการศึกษา  เพ่ือประโยชนในการรับรองปริญญา   

ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร 

และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรที่เกี่ยวของ 

  (ข) สงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  และการกําหนดสาขาวิชาชีพ 

วิศวกรรม  (เพ่ิมเติม) 

  (ค) สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานและคูมือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

  (ง) การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องของสมาชิกสภาวิศวกร  และรับรอง 

การเปนองคกรแมขาย  การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 

  (จ) งานดานภัยพิบัติ  ความปลอดภัยสาธารณะ 

  (ฉ) งานดานวิศวกรอาสา  อบรมใหความรูและลงพ้ืนที่ตรวจสอบปญหาดานวิศวกรรม 

  (ช) จัดการทดสอบผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร 

  (ซ) สนับสนุนงานดานการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  (ฌ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๗) ฝายส่ือสารองคกร 

  (ก) วางแผนการประชาสัมพันธภาพลักษณของสภาวิศวกร  ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

  (ข) สงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 

  (ค) สนับสนุนการจัดสวัสดิการแกสมาชิกสภาวิศวกร 

  (ง) ใหบริการสมาชิกสภาวิศวกรและสนับสนุนการจัดการตาง ๆ  ของสภาวิศวกร 

ในสวนภูมิภาค 

  (จ) งานติดตามและสงเสริมการตออายุใบอนุญาตและอายุสมาชิกสภาวิศวกร 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๓

290

286



  (ฉ) งานสมาชิกสัมพันธและการบริการตอบรับขอมูลทางโทรศัพท 

  (ช) จัดการสัมมนาและฝกอบรมใหแกสมาชิกสภาวิศวกรและบุคคลภายนอก 

  (ซ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๘) ฝายอาคารสถานท่ี 

  (ก) ดูแลงานโครงการกอสรางอาคารที่ทําการสภาวิศวกร 

  (ข) การบริหารจัดการอาคารสถานที่ทําการสภาวิศวกร  และดูแลอาคารสํานักงาน   

ทรัพยสิน  และอุปกรณสํานักงานใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

  (ค) งานบริการจัดการหองประชุม  และจัดอาหารรับรองการประชุม 

  (ง) ดูแลความสะอาดเรียบรอยของสํานักงาน 

  (จ) จัดเตรียมงานพิธีการตาง ๆ  ของสํานักงานสภาวิศวกร 

  (ฉ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๙) งานบุคคล 

  (ก) งานบริหารทรัพยากรบุคคล  และสวัสดิการผูปฏิบัติงานของสภาวิศวกร 

  (ข) งานวินัยเจาหนาที่สภาวิศวกร 

  (ค) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๑๐) งานตรวจสอบและติดตาม 

  (ก) งานตรวจสอบภายใน 

  (ข) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 (๑๑) สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

  (ก) พิจารณา  วิเคราะห  และเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายตอคณะกรรมการสภาวิศวกร   

คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และบุคคลผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

  (ข) ดําเนินคดีทุกประเภทของสภาวิศวกร 

  (ค) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

  (ง) ดูแลงานดานกฎหมายและจรรยาบรรณของสภาวิศวกร 

  (จ) ใหคําปรึกษาทางดานกฎหมายแกสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชน 
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  (ฉ) งานยกรางกฎหมายและกฎ 

  (ช) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

ขอ  ๖ สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสภาวิศวกร  ตั้งอยูที่  ๔๘๗/๑   

ซอยรามคําแหง  ๓๙  (เทพลีลา  ๑)  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๑๐  สายดวน  ๑๓๐๓   

โทรสาร  ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕  และ  ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๗  หรือทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ี  www.coe.or.th 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

สุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ ์

นายกสภาวศิวกร 
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