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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 

  

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542” 



  มาตรา 2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

  

มาตรา 3  ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 

(2) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2512 

(3) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2520 

  

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“วิชาชีพวิศวกรรม” หมายความวา วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ  

และสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความวา วิชาชีพวิศวกรรมท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความวา บุคคลซึ่งได รับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาวิศวกร 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาวิศวกร 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาวิศวกร 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาวิศวกร 



“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

น้ี และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม 

ไม เกินอัตราทายพระราชบัญญั ติ น้ีรวมท้ังออกกฎกระทรวงเ พ่ือปฏิบั ติการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



หมวด 1 

สภาวิศวกร 

   

 

  

มาตรา 6  ใหมีสภาวิศวกร มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไว 

ในพระราชบัญญัติน้ี 

ใหสภาวิศวกรเปนนิติบุคคล 

  

มาตรา 7  สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(1) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

(2) สงเสริมความสามัคคีและไกลเกล่ียขอพิพาทของสมาชิก 

(3) สงเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก 

(4) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมใหถูกตองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 

(5) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร  และใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ  

แกประชาชนและองคกรอื่นในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

(6) ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหา 

ดานวิศวกรรมรวมท้ังดานเทคโนโลยี 

(7) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย 

(8) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  



มาตรา 8  สภาวิศวกรมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(2) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(4) รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 

(6) ออกขอบังคับสภาวิศวกรวาดวย 

(ก) การกําหนดลักษณะตองหามตามมาตรา 12 (6) 

(ข) การรับสมัครเปนสมาชิก คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุงและ 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

(ค) การเลือกและการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา 32 

(ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอน 

ใบอนุญาตและการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(จ) คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากการดํารงตําแหนง 

ของผูตรวจตามมาตรา 20 วรรคสอง 

(ฉ) หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตแตละระดับตาม 

มาตรา 46 

(ช) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 49 

(ซ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 

(ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 



(ญ) การประชุมของท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร 

(ฎ) การใด ๆ ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

ขอบังคับสภาวิศวกรน้ัน ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ และเมื่อ

ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

(7) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาวิศวกร 

  

มาตรา 9  สภาวิศวกรอาจมีรายไดดังน้ี 

(1) คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 

(3) ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสภาวิศวกร 

(4) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาวิศวกร 

(5) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (1) (2) (3) และ (4) 

  

มาตรา 10  ให รัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  

และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 

  



หมวด 2 

สมาชิก 

   

 

มาตรา 11  สมาชิกสภาวิศวกรมีสามประเภท ดังน้ี 

(1) สมาชิกสามัญ 

(2) สมาชิกวิสามัญ 

(3) สมาชิกกิตติมศักด์ิ 

  

มาตรา 12  สมาชิกสามัญตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปน้ี 

(1) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 

(2) มีสัญชาติไทย 

(3) มีความรูในวิชาชีพวิศวกรรมโดยไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร

เทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตรท่ีสภาวิศวกรรับรอง 

(4) ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิ

แหงวิชาชีพตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

(5) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีท่ีเปนการ

ประพฤติผิด จรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพตามท่ี

กําหนด ในขอบังคับสภาวิศวกร 

(6) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคท่ีกําหนดในขอบังคับ

สภาวิศวกร 



สมาชิกวิสามัญตองเปนผูท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมและมี 

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิซึ่งท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรแตงต้ัง 

  

มาตรา 13  สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสามัญ มีดังตอไปน้ี 

(1) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญสภาวิศวกร 

(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสภาวิศวกร 

(3) แสดงความเห็นและซักถามเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร 

ตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และในกรณีท่ีสมาชิกรวมกันต้ังแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอ

ใหคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองใดท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร คณะกรรมการตอง

พิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา 

(4) เลือก รับเลือกต้ัง หรือรับแตงต้ังเปนกรรมการ 

(5) ชําระคาจดทะเบียนสมาชิกและคาบํารุงตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

(6) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติน้ี 

สมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักด์ิใหมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับสมาชิก

สามัญ เวนแตสิทธิและหนาท่ีตาม (2) และ (4) 

  

มาตรา 14  สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุดเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 

สําหรับกรณสีมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ แลวแตกรณี 

(4) ท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการแตงต้ังใหเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิ 



(5) ไมชําระคาจดทะเบียนสมาชิกหรือคาบํารุงโดยไมมีเหตุอันควรตามท่ีกําหนด

ในขอบังคับสภาวิศวกร 

(6) สภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 64 

  

มาตรา 15  ใหมีการประชุมสมาชิกเปนการประชุมใหญสามัญปละหน่ึงคร้ัง 

การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากน้ี เรียกวาการประชุมใหญวิสามัญ 

  

มาตรา 16  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญตามท่ีจําเปน 

สมาชิกสามัญอาจขอใหประชุมใหญวิสามัญไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

ในขอบังคับสภาวิศวกร ในการน้ี คณะกรรมการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน

สามสิบวันนับแตวันรับคํารองขอ 

  

มาตรา 17  ในการประชุมใหญสภาวิศวกร ถาสมาชิกสามัญมาประชุมไมครบ

จํานวนสองรอยคนและการประชุมใหญน้ันไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิกก็ใหงด

การประชุม แตถาเปนการประชุมใหญท่ีสมาชิกมิไดเปนผูรองขอ ใหเล่ือนการประชุม

น้ันออกไป โดยใหนายกสภาวิศวกรเรียกประชุมใหญอีกคร้ังภายในสี่สิบหาวัน 

  

มาตรา 18  ในการประชุมใหญสภาวิศวกร ใหนายกสภาวิศวกรเปนประธาน 

ในท่ีประชุม ในกรณีท่ีนายกสภาวิศวกรไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ได ใหอุปนายกสภาวิศวกรผูทําการแทนตามมาตรา 34 เปนประธานในท่ีประชุม  

ถานายกสภาวิศวกร และอุปนายกสภาวิศวกรไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหสมาชิกท่ีมาประชุมเลือกสมาชิกคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

  



มาตรา 19  ในการประชุมใหญสามัญประจําป กิจการอันพึงกระทําไดแก 

(1) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําปของสภาวิศวกร 

(3) ต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

  

มาตรา 20  ใหมีผูตรวจคนหน่ึงหรือหลายคนตามท่ีท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร

แตงต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากการดํารงตําแหนงใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

ผูตรวจมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ แลวทํา

รายงานเสนอตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร 

  

มาตรา 21  ในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหผูตรวจ 

มีอํานาจเขาไปตรวจในสถานท่ีทําการงานตาง ๆ ของสภาวิศวกรในระหวางเวลาทํางาน

ได และใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกผูตรวจตาม

ควรแกกรณี 

  

มาตรา 22  กรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาท่ีสภาวิศวกร ลูกจาง และตัวแทน

ของสภาวิศวกรมีหนาท่ีสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยูในอํานาจ

ของตนใหแกผูตรวจ และใหคําชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ในกิจการของ 

สภาวิศวกร  ท้ังน้ี เมื่อผูตรวจรองขอ 

  



มาตรา 23  ในกรณีท่ีพบวาคณะกรรมการมิไดดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานประจําป หรือดําเนินงานไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือขัดตอ

วัตถุประสงคของ สภาวิศวกร ใหผูตรวจแจงใหท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรหรือสมาชิก

สามัญตามท่ีตนเห็นสมควร เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

  



หมวด 3 

คณะกรรมการ 

   

 

  มาตรา 24  ใหมีคณะกรรมการสภาวิศวกร ประกอบดวย 

(1) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกต้ังขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิไดดํารง

ตําแหนงคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนสิบคน 

(2) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกต้ังขึ้นจากสมาชิกสามัญ และดํารงตําแหนง

คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนหาคน 

(3) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของ

รัฐมนตรี จํานวนหาคน 

ในการเลือกต้ังและแตงต้ังกรรมการตามวรรคหน่ึงใหคํานึงถึงสมาชิกสามัญจาก

สาขาวิศวกรรมควบคุมตาง ๆ ในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

  

มาตรา 25  เมื่อไดมีการแตงต้ังกรรมการและทราบผลการเลือกต้ังกรรมการ 

ตามมาตรา 24 แลว ใหสภานายกพิเศษกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการภายใน

สามสิบวัน และใหถือวาวันประชุมดังกลาวเปนวันเร่ิมวาระของการอยูในตําแหนง

กรรมการ 

  

มาตรา 26  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงนายก 

สภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีหน่ึง และอุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีสอง ตําแหนง

ละหน่ึงคน 



ใหนายกสภาวิศวกรเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก 

ตําแหนงละหน่ึงคน และอาจเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงอื่นไดตามความ

จําเปน  ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภาวิศวกรมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ เหรัญญิก และตําแหนงอื่นตาม

วรรคสองออกจากตําแหนงได  ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีหน่ึง และอุปนายกสภาวิศวกร 

คนท่ีสอง ใหดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ัง 

เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกรพนจากหนาท่ี ใหเลขาธิการ เหรัญญิก  

และผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย 

  

มาตรา 27  กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(1) เปนผูไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแลวไมนอยกวาสิบป หรือระดับ

วุฒิวิศวกร 

(2) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  

มาตรา 28  กรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งไดรับ

เลือกต้ังจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ใหกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะมีการ

เลือกต้ังหรือแตงต้ังกรรมการใหม 

  



มาตรา 29  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง

เมื่อ 

(1) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 14 

(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 27 

(3) ลาออก 

(4) สภาวิศวกรมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

สมาชิกท่ีมาประชุม 

(5) ตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังวางลงรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวน 

กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังท้ังหมดและวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 

(6) รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 69 

  

มาตรา 30  เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังวางลงกอนครบวาระ  

ใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 27 และมาตรา 24 (1) หรือ (2) 

แลวแตกรณี เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการน้ัน 

วางลง แตถาวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมี 

การเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ในกรณีตําแหนงกรรมการตามวรรคหน่ึงวางลงรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการ ซึ่งไดรับเลือกต้ังท้ังหมดและวาระของกรรมการเหลืออยูต้ังแตเกาสิบวัน 

ขึ้นไป ใหมีการประชุมใหญเพ่ือเลือกต้ังกรรมการขึ้นแทนตําแหนงกรรมการท่ีวาง 

ใหผูซึ่งไดรับเลือกหรือเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระ 

ท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

  



มาตรา 31  เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับการแตงต้ังตามมาตรา 24 (3)  

วางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางภายใน 

สามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการน้ันวางลง แตถาวาระของกรรมการเหลืออยู

ไมถึงเกาสิบวัน จะมีการแตงต้ังแทนหรือไมก็ได 

ใหผูซึ่งไดรับการแตงต้ังแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของ 

ผูซึ่งตนแทน 

  

มาตรา 32  การเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา 24 (1) และ (2) การเลือก

กรรมการเพ่ือดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา 26 และการเลือกหรือการเลือกต้ัง

กรรมการตามมาตรา 30 ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร 

  

มาตรา 33  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) บริหารและดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของ 

สภาวิศวกร 

(2 )  สอดสอง ดูแลและดํา เ นินการทางกฎหมายกับผูกระ ทําการฝ าฝน

พระราชบัญญัติน้ี 

(3) ออกระเบียบคณะกรรมการวาดวยการใด ๆ ตามท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของ

คณะกรรมการในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรมอบหมาย 

(4) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิศวกร 

(5) วิ นิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ ซึ่ ง ผู ได รับใบอนุญาตอุทธรณคํา วิ นิจฉัยของ

คณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา 62 

  



มาตรา 34  นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีหน่ึง อุปนายก 

สภาวิศวกรคนท่ีสอง เลขาธิการ และเหรัญญิก มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) นายกสภาวิศวกรมีอํานาจหนาท่ี 

     (ก) เปนผูแทนสภาวิศวกรในกิจการท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

     (ข) เปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร 

     (ค) ดําเนินกิจการของสภาวิศวกรใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 

(2) อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีหน่ึงเปนผูชวยนายกสภาวิศวกรในกิจการอันอยูใน

อํานาจหนาท่ีของนายกสภาวิศวกรตามท่ีนายกสภาวิศวกรมอบหมาย และเปนผูทําการ

แทนนายกสภาวิศวกรเมื่อนายกสภาวิศวกรไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(3) อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีสองเปนผูชวยนายกสภาวิศวกรในกิจการอันอยูใน

อํานาจหนาท่ีของนายกสภาวิศวกรตามท่ีนายกสภาวิศวกรมอบหมาย และเปนผูทําการ

แทนนายกสภาวิศวกรเมื่อนายกสภาวิศวกร และอุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีหน่ึงไมอยู 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(4) เลขาธิการมีอํานาจหนาท่ี 

     (ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาท่ีสภาวิศวกรทุกระดับ 

     (ข) เปนเลขานุการในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร 

     (ค) ดําเนินการตามท่ีนายกสภาวิศวกรมอบหมาย 

(5) เหรัญญิกมีอํานาจหนาท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และ

การงบประมาณของสภาวิศวกร 

นายกสภาวิศวกรอาจมอบหมายใหอุปนายก กรรมการ เลขาธิการ เหรัญญิก 

หรือเจาหนาท่ีของสภาวิศวกรกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนไดตามท่ีกําหนดใน

ขอบังคับสภา วิศวกร 

  



หมวด 4 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 

   

  

มาตรา 35  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 

กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหนายกสภาวิศวกรเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีนายกสภาวิศวกรไมอยูใน

ท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุปนายกสภาวิศวกรผูทําการแทนตาม 

มาตรา 34 เปนประธานในท่ีประชุม ถานายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ

คนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง

หน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 14 (3) มติของท่ีประชุมใหถือ

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีมาประชุม 

  

มาตรา 36  สภานายกพิเศษจะเขารวมการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาวิศวกรในเร่ืองใด ๆ 

ก็ได 

  



มาตรา 37  ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการจัดทํา

แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปเสนอตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร  

เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินงานได 

ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานของคณะกรรมการ 

ในปท่ีลวงมา คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พรอมดวยงบดุลและบัญชีรายไดและรายจาย

ประจําปซึ่งผูสอบบัญชีตามกฎหมายวา ดวยผูสอบบัญชีรับรองเสนอตอท่ีประชุมใหญ

สภาวิศวกรภายในหน่ึงรอยย่ีสิบ วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 

  

มาตรา 38   คณะกรรมการจะแตง ต้ังคณะอนุกรรมการเ พ่ือพิจารณา  

หรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการให เปนไปตาม ท่ีกํ าหนดในระเบียบ

คณะกรรมการ 

  

มาตรา 39   ใหมีสํ า นักงานสภาวิศวกรทําหน า ท่ีธุ รการต าง  ๆ ใหแก 

คณะกรรมการและสภาวิศวกร 

  

มาตรา 40  ใหนายกสภาวิศวกรแตงต้ังหัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร ตามมติ

ของคณะกรรมการจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณ 

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถ หรือ 

เสมือนไรความสามารถ 



(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา 41  การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดคาจางและ

เงื่อนไขอื่นในการทํางานในหนาท่ีหัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร ใหเปนไปตามแบบ

สัญญาจางท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

  

มาตรา 42  หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกรมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(1) ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการท่ัวไปของสภาวิศวกร 

(2) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต และทะเบียนอื่น ๆ 

ของสภาวิศวกร 

(3) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาวิศวกร 

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย 

  



หมวด 5 

ขอบังคับสภาวิศวกร 

   

  

มาตรา 43  รางขอบังคับสภาวิศวกรจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการ หรือ

สมาชิกสามัญ 

การเสนอรางขอบังคับสภาวิศวกรของสมาชิกสามัญจะกระทําไดเมื่อมีสมาชิก

สามัญจํานวนไมนอยกวาหน่ึงรอยคนรับรอง 

ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสภาวิศวกรเพ่ือพิจารณารางขอบังคับ

สภาวิศวกรท่ีมีการเสนอตามความเหมาะสมแกกรณี การพิจารณารางขอบังคับสภา

วิศวกรจะเสนอเปนวาระจรไมได แตตองกําหนดเปนวาระในหนังสือนัดประชุมให

ชัดเจนและแนบรางขอบังคับสภาวิศวกรท่ีเสนอไปพรอมกันดวย 

  

มาตรา 44  เมื่อท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรมีมติใหความเห็นชอบรางขอบังคับ

สภา วิศวกรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของสมาชิกสามัญท่ีเขาประชุม  

ใหนายกสภาวิศวกรเสนอรางขอบังคับสภาวิศวกรตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา 

สภานายกพิเศษอาจยับย้ังรางขอบังคับน้ันไดแตตองแสดงเหตุผลโดยแจงชัด ในกรณีท่ี

มิไดยับย้ังภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบังคับท่ี นายกสภาวิศวกรเสนอ 

ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบรางขอบังคับน้ัน 

ถาสภานายกพิเศษยับย้ังรางขอบังคับใด ใหคณะกรรมการประชุมอีกคร้ังหน่ึง

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับการยับย้ัง ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ถามีเสียงยืนยัน

มติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังคณะ ใหถือวารางขอบังคับน้ันไดรับ

ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแลว 



หมวด 6 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

   

 

  มาตรา 45  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธี 

ใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนพรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เวนแตจะ

ไดรับใบอนุญาตในสาขาน้ันจากสภาวิศวกร 

  

มาตรา 46  ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขามี 4 ระดับ คือ 

(1) วุฒิวิศวกร 

(2) สามัญวิศวกร 

(3) ภาคีวิศวกร 

(4) ภาคีวิศวกรพิเศษ 

หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับให

เปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

  

มาตรา 47  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความท่ีแสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมี

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ท้ังน้ี รวมถึงการใช จาง

วาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสือ

อนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาน้ัน ๆ จาก

สภาวิศวกรหรือสภาบันท่ีสภาวิศวกรรับรอง หรือผูไดรับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

  



มาตรา 48  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต  

การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

  

มาตรา 49  ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี

กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

ผูขอรับใบอนุญาตท่ีเปนบุคคลธรรมดาตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ

ของสภาวิศวกร และถาขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดใหใบอนุญาตของผูน้ันสิ้นสุดลง 

ผูขอรับใบอนุญาตท่ีเปนนิติบุคคล ไมวาจะเปนนิติบุคคลซึ่งมีทุนเปนของคนตางดาว

จํานวนเทาใด นิติบุคคลน้ันอยางนอยตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

(1) มีสํานักงานใหญต้ังอยูในราชอาณาจักร 

(2) ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะ

ผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึง หรือหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน 

กรรมการ ผูจัดการของบริษัท หรือผูมีอํานาจบริหารแตผูเดียวของนิติบุคคลเปนผูซึ่ง

ไดรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

มาตรา 50  ผูไดรับใบอนุญาตตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

วิศวกรรมตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

  

มาตรา 51  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพวิศวกรรมของผูไดรับใบอนุญาต มีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาตผูน้ัน 

โดยทําเร่ืองย่ืนตอสภาวิศวกร 



กรรมการ หรือบุคคลอ่ืนมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

วาผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยแจงเร่ืองตอสภาวิศวกร 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหน่ึงหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลง 

เมื่อพนหน่ึงปนับแตวันท่ีผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิด

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด 

การถอนเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษท่ีไดย่ืนไวแลวน้ัน ไมเปนเหตุ 

ใหระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

มาตรา 52  เมื่อสภาวิศวกรได รับเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษ 

ตามมาตรา 51 ใหเลขาธิการเสนอเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการจรรยาบรรณโดย 

ไมชักชา 

  

มาตรา 53  ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดวยประธานกรรมการ

จรรยาบรรณคนหน่ึง และกรรมการจรรยาบรรณตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด 

แตไมนอยกวาสามคน 

ใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการจรรยาบรรณตามมติของท่ีประชุมใหญ 

สภาวิศวกรจากสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

(1) เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวาสิบป 

(2) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

  

มาตรา 54  กรรมการจรรยาบรรณใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  

และอาจไดรับแตงต้ังใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 



ใหกรรมการจรรยาบรรณท่ีพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน

จนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการจรรยาบรรณใหม 

  

มาตรา 55  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการจรรยาบรรณพน

จากตําแหนงเมื่อ 

(1) ลาออก 

(2) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 14 

(3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง 

(4) สภาวิศวกรมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

สมาชิกท่ีมาประชุม 

  

มาตรา 56  เมื่อตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณวางลงกอนครบวาระ  

ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง เวนแตวาระของกรรมการ

จรรยาบรรณเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะดําเนินการแตงต้ังแทนตําแหนง

ท่ีวางหรือไมก็ได 

ใหกรรมการจรรยาบรรณซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนง

เทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

  

มาตรา 57  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมี

การกลาวหาวาผูไดรับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 

วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามระเบียบ

ของคณะกรรมการ 

  



มาตรา 58  คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ

พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได 

การปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบของ

คณะกรรมการ 

  

มาตรา 59  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และของ

คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงต้ัง ใหกรรมการจรรยาบรรณและ

อนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสง

เอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประโยชนแกการพิจารณา แตถาเปนการมีคําสั่งตอบุคคลซึ่ง

มิใชผูไดรับใบอนุญาต จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือผูซึ่ง

สภานายกพิเศษมอบหมาย 

ในการปฏิบั ติหน า ท่ีตามพระราชบัญญั ติ น้ี  ใหกรรมการจรรยาบรรณ  

หรืออนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

มาตรา 60  ใหประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือ 

ขอกลาวโทษ พรอมท้ังสงสําเนาเร่ืองท่ีกลาวหาหรือกลาวโทษใหผูไดรับใบอนุญาต 

ซึ่งถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิมพิจารณา 

ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ  

สงใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

แตงต้ังภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงจากประธานกรรมการจรรยาบรรณ  

หรือภายในเวลาท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนด 

  



มาตรา 61  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหน่ึง 

ดังตอไปน้ี 

(1) ยกขอกลาวหา 

(2) ตักเตือน 

(3) ภาคทัณฑ 

(4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แตไมเกินหาป 

(5) เพิกถอนใบอนุญาต 

  

มาตรา 62  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาด 

ตามมาตรา 61 (2) (3) (4) หรือ (5) อาจอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดตอคณะกรรมการ

ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัย 

การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหทําเปนคําสั่งสภาวิศวกรพรอมดวยเหตุผลของ

การวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนท่ีสุด 

  

มาตรา 63  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต

ผูใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิ

หรือพรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนับแตวันท่ีทราบคําสั่งสภาวิศวกรท่ีสั่ง

พักใชใบอนุญาตน้ัน 

  

มาตรา 64  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใด

กระทําการฝาฝนตามมาตรา 63 ใหสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ันนับ

แตวันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุด 



  

มาตรา 65  ผูได รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะย่ืนขอรับ

ใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนหาปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหมีผลเปนการเพิกถอน

ใบอนุญาตของผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูบริหารของนิติ

บุคคล และพนักงานหรือลูกจางของหางหุนสวนหรือบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีมีสวนรวม 

ในการกระทําอันเปนเหตุใหหางหุนสวนหรือบริษัทหรือนิติบุคคลน้ันถูกเพิก  

ถอนใบอนุญาต และหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของ

บริษัท ผูบริหารของนิติบุคคล ซึ่งไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะพน

หาปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  



หมวด 7 

การกํากับดูแล 

   

  

มาตรา 66  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 

(2) สั่งใหพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของ 

สภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(3) สั่งเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร

และ จะใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ก็ได 

(4) สั่งเปนหนังสือใหสภาวิศวกรระงับหรือแกไขการกระทําใด ๆ ท่ีปรากฏวา 

ขัดตอวัตถุประสงคของสภาวิศวกร กฎหมาย หรือขอบังคับสภาวิศวกร 

  

มาตรา 67  เพ่ือปฏิบัติการตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 66 ใหพนักงาน

เจ าหนา ท่ีมีอํ านาจออกคําสั่ ง เปนหนังสือใหบุคคลซึ่ ง เกี่ยวของมาใหถอยคํา  

หรือสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประโยชนแกการพิจารณา และมีอํานาจเขาไป

ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสํานักงานของสภาวิศวกรหรือในสถานท่ีประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดในระหวางเวลาทําการ หรือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของชี้แจงแก

พนักงานเจาหนาท่ีตามท่ีรองขอ  ท้ังน้ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 



ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

  

มาตรา 68  ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี ใหแสดงบัตรประจําตัว 

ตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนา ท่ีให เปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา 69  เมื่อปรากฏวาสภาวิศวกรไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีตาม

มาตรา 66 หรือมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือ

กรรมการคนหน่ึงคนใดกระทําผิดวัตถุประสงคของสภาวิศวกรหรือกระทําการอันเปน

การเสื่อมเสียอยางรายแรงแกสภาวิศวกร ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ

สั่งใหคณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการคนน้ันพนจากตําแหนง 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีจะมีคําสั่งตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีแตงต้ังสมาชิกสามัญ

จํานวนหาคน เปนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองรีบทําการ

สอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมท้ังความเห็น 

ตอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

  

มาตรา 70  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา 69 ใหกรรมการท้ังคณะของ

สภาวิศวกรพนจากตําแหนง ใหรัฐมนตรีแตงต้ังบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภา

วิศวกรเทาจํานวนกรรมการท่ีจะมีไดตามมาตรา 24 เปนกรรมการชั่วคราวแทน



กรรมการท่ีพนจากตําแหนงในวันเดียวกันกับวันท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งใหกรรมการพนจาก

ตําแหนง 

ใหกรรมการชั่วคราวตามวรรคหน่ึง มีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการเพียงเทาท่ีจําเปน

และดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งแตงต้ังกรรมการชั่วคราว 

เพ่ือใหมีการเลือกต้ังและแตงต้ังกรรมการใหมตามมาตรา 24 

เมื่อกรรมการใหมเขารับหนาท่ีแลว ใหกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง 

พนจากตําแหนง 

  



หมวด 8 

บทกําหนดโทษ 

   

  

มาตรา 71  ผูใดฝาฝนมาตรา 45 หรือมาตรา 63 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  

มาตรา 72  ผูใดฝาฝนมาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  

มาตรา 73   ผู ใดไมปฏิบั ติตามคําสั่ งของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  

หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 59 หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 67  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  

มาตรา 74  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติบุคคล  

ใหหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูแทนของนิติบุคคลหรือผูซึ่งมีสวนใน

การกระทําความผิดดังกลาวมีความผิดในฐานะเปนผูรวมกระทําความผิด ผูใชให

กระทําความผิด หรือผูสนับสนุนกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองระวางโทษตามท่ี

กําหนดไวในการกระทําความผิดน้ัน และสําหรับนิติบุคคล ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สิบเทาของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดน้ันดวย 

  



บทเฉพาะกาล 

   

  

มาตรา 75   ใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการตามมาตรา 24 และใหมี

อํานาจออกขอบังคับสภาวิศวกรตามมาตรา 8 (6) เทาท่ีจําเปน เพ่ือใชเปนการชั่วคราว 

ขอบังคับดังกลาวใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงขอบังคับน้ัน  ท้ังน้ี  

โดยไมใหนํามาตรา 43 และมาตรา 44 มาใชบังคับ 

ใหสํานักงาน ก.ว. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ปฏิบัติ

หน า ท่ี สํ า นั ก ง านสภา วิศวกรตามมาตรา  39  และ ให น ายทะ เบี ยน  ก .ว .  

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงานสภา

วิศวกรรมตามมาตรา 42 เปนการชั่วคราวไปจนกวาสํานักงานสภาวิศวกรจะมีบุคลากร

ปฏิบัติหนาท่ี แตท้ังน้ีตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน นับแตวันเร่ิมวาระของการอยูใน

ตําแหนงคณะกรรมการตามมาตรา 25 

การเลือกต้ังและแตงต้ังกรรมการตามมาตรา 24 ใหกระทําใหแลวเสร็จภายใน

หน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

  

มาตรา 76  ใหผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

วิศวกรรม พ.ศ. 2505 อยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติน้ี 



ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทใบอนุญาตพิเศษ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 อยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติน้ี 

เมื่ อพนกํ าหนดเวลาตามใบอนุญาต  หรือพนกํ าหนดสองป นับแต วัน ท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แลวแตกําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา ใหสมาชิกภาพของ

สมาชิกตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเปนอันสิ้นสุดลง เวนแตจะสมัครและไดเปนสมาชิก

ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให ถื อ ว าป ริญญา  ห รือประกาศ นียบั ตรจ ากห ลักสู ตรก ารศึ กษาและ

สถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ไดรับรองแลวเปนปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรท่ีสภาวิศวกรใหการรับรองตามมาตรา 8 (3) 

  

มาตรา 77  ใหผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประเภทวุฒิ วิศวกร สามัญวิศวกร ภาคี วิศวกร ห รือใบอนุญาตพิเศษตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และใบอนุญาตน้ันยังคงใชไดในวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร หรือภาคีวิศวกรพิเศษ

ตามพระราชบัญญัติน้ี แลวแตกรณ ี

เพ่ือประโยชนตามมาตรา 27 (1) ใหถือวากําหนดเวลาท่ีไดรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

วิศวกรรม พ.ศ. 2505 เปนกําหนดเวลาท่ีไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

  



มาตรา 78  คําขอรับใบอนุญาตซึ่งไดย่ืนไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

ให ดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวใหพิจารณาดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

ใหถือวาผูท่ีไดรับใบอนุญาตตามความในวรรคกอนเปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิก

วิสามัญของสภาวิศวกรตามความในมาตรา 76 โดยอนุโลม 

  

มาตรา 79  ในระหวางท่ียังมิไดออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ  

หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหนํากฎกระทรวง ขอบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา 80  ใหถือวาการกระทําผิดมรรยาท หรือขอกําหนดและเงื่อนไขในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 

ซึ่งไดกระทํากอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับและยังไมมีการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีท่ีมีการดําเนินการกับผูกระทําผิดมรรยาท หรือขอกําหนดและเงื่อนไขใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวา 

 



การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี และการดําเนินการ

ตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 



อัตราคาธรรมเนียม 

   

  

(1) คาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมบุคคลธรรมดา 

       (ก) ระดับวุฒิวิศวกร                                         10,000  บาท 

       (ข) ระดับสามัญวิศวกร                                        7,500  บาท 

       (ค) ระดับภาคีวิศวกร                                          5,000  บาท 

       (ง) ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ                                    5,000  บาท 

       นิติบุคคล 

       คาใบอนุญาตนิติบุคคล                                     100,000  บาท 

(2) คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

     ท่ีขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตหมดอายุ 

       บุคคลธรรมดา 

       (ก) ระดับวุฒิวิศวกร                                           3,000  บาท 

       (ข) ระดับสามัญวิศวกร                                        2,000  บาท 

       (ค) ระดับภาคีวิศวกร                                          1,000  บาท 

       (ง) ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ                                    1,000  บาท 

       สําหรับผูท่ีขอตออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ 

       ใหเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียม                                     2,000  บาท 

       นิติบุคคล 

       (ก) คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลท่ีขอตออายุใบอนุญาต 

              กอนใบอนุญาตหมดอายุ                              30,000  บาท 

       (ข) คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลท่ีขอตออายุใบอนุญาต 



              หลังจากใบอนุญาตหมดอายุ                          50,000  บาท 

(3) คาหนังสือรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  

       วิศวกรรมควบคุม                                             10,000บาท 

(4) ใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต 

       บุคคลธรรมดา                                                     500  บาท 

       นิติบุคคล                                                        5,000  บาท 

(5) คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

       ควบคุมคร้ังละ                                                  2,000  บาท 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในปจจุบัน

วิทยาการดานวิศวกรรมมีความเจริญกาวหนาไปมาก และมีรายละเอียดท่ีลึกซึ้งมาก

ขึ้น ไมว าในดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร  วิศวกรรมเค ร่ืองกล 

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนไดมาก  

อันสมควรมีการควบคุมเพ่ือกล่ันกรองความรูความสามารถของผูประกอบวิชาชีพและ 

เพ่ือติดตามดูแลการประกอบวิชาชีพใหใกลชิดกวาท่ีเปนมาแตเดิม ประกอบกับองคกร

วิชาชีพวิศวกรรมไดกอต้ังมานานจนเปนปกแผนแลว สมควรใหผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมรวมตัวกันเปนองคกรเขามามีสวนชวยรัฐใน การควบคุมดูแลเพ่ือใหเกิดผลดี

ย่ิงขึ้น อน่ึง ประเทศไทยคงตองเปดเสรีทางการคาและบริการในไมชาน้ี สมควรให

ภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการรวมมือกันอยางใกลชิดในการสงเสริม คุณภาพ 

การประกอบวิชาชีพเพ่ือใหพรอมท่ีจะแขงขันกับตางประเทศได สมควรปรับปรุง

กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 


