พระราชบัญญัติ
วิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒
------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕
(๒) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒
(๓) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิชาชีพวิศวกรรม” หมายความวา วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขา
วิศวกรรมอื่น ๆ ที่กําหนดในกฎกระทรวง

“วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

หมายความวา

วิชาชีพวิศวกรรมทีก่ ําหนดใน

กฎกระทรวง
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาวิศวกร
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาวิศวกร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาวิศวกร
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาวิศวกร
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาตามพระราช
บัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาทีก่ ับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม
เกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
สภาวิศวกร

มาตรา ๖ ใหมีสภาวิศวกร มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามทีบ่ ัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้
ใหสภาวิศวกรเปนนิติบุคคล
มาตรา
(๑)
(๒)
(๓)

๗ สภาวิศวกรมีวตั ถุประสงคดังตอไปนี้
สงเสริมการศึกษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สงเสริมความสามัคคีและไกลเกลี่ยขอพิพาทของสมาชิก
สงเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก

(๔) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ใหถูกตองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม
(๕) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตางๆ แก
ประชาชน และองคกรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
(๖) ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหา
ดานวิศวกรรมรวมทั้งดานเทคโนโลยี
(๗) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย
(๘) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ สภาวิศวกรมีอาํ นาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(๔) รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(๖) ออกขอบังคับสภาวิศวกรวาดวย
(ก) การกําหนดลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๖)
(ข) การรับสมัครเปนสมาชิก คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุงและคา
ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(ค) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๓๒
(ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิก
ถอนใบอนุญาต และการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(จ) คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากการดํารง
ตําแหนงของผูต รวจตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
(ฉ) หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตแตละระดับตาม
มาตรา ๔๖
(ช) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๔๙

(ซ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยา
บรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ญ) การประชุมของที่ประชุมใหญสภาวิศวกร
(ฎ) การใด ๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ขอบังคับสภาวิศวกรนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษและเมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
(๗) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาวิศวกร
มาตรา ๙ สภาวิศวกรอาจมีรายไดดังนี้
(๑) คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
(๓) ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสภา
วิศวกร
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาวิศวกร
(๕)

ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร และ
มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒
สมาชิก

มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาวิศวกรมีสามประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญ
(๒) สมาชิกวิสามัญ
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์

มาตรา ๑๒ สมาชิกสามัญตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีความรูในวิชาชีพวิศวกรรมโดยไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่สภาวิศวกรรับรอง
(๔) ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
(๕) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุกในคดีที่เปนการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิแ์ หงวิชาชีพตามที่กําหนด
ในขอบังคับสภาวิศวกร
(๖) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดในขอ
บังคับสภาวิศวกร
สมาชิกวิสามัญตองเปนผูที่ปฎิบัติงานเกีย่ วของกับวิชาชีพวิศวกรรมและมีคุณ
สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูท รงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมใหญสภาวิศวกรแตงตั้ง
มาตรา ๑๓ สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญ มีดังตอไปนี้
(๑) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญสภาวิศวกร
(๒) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสภาวิศวกร
(๓) แสดงความเห็นและซักถามเปนหนังสือเกีย่ วกับกิจการของสภาวิศวกรตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป เสนอใหคณะ
กรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร คณะกรรมการตองพิจารณาและแจง
ผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา
(๔) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ
(๕) ชําระคาจดทะเบียนสมาชิกและคาบํารุงตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
วิศวกร
(๖) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฎิบัตติ นตามพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักดิใ์ หมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญเวนแตสิทธิ
และหนาที่ตาม (๒) และ (๔)

มาตรา ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติใหพน จากสมาชิกภาพ
เพราะขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๒ สําหรับกรณีสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญแลวแตกรณี
(๔) ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการแตงตั้งใหเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์
(๕) ไมชําระคาจดทะเบียนสมาชิกหรือคาบํารุงโดยไมมีเหตุอนั ควรตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
(๖) สภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๔
มาตรา ๑๕ ใหมีการประชุมสมาชิกเปนการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง
การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากนีเ้ รียกวา การประชุมใหญวิสามัญ
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญตามที่จําเปน
สมาชิกสามัญอาจขอใหประชุมใหญวิสามัญไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร ในการนี้คณะกรรมการตองเรียกประชุมใหญวสิ ามัญภายใน
สามสิบวันนับแตวันรับคํารองขอ
มาตรา ๑๗ ในการประชุมใหญสภาวิศวกร ถาสมาชิกสามัญมาประชุมไม
ครบจํานวนสองรอยคนและการประชุมใหญนั้นไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิกก็ใหงดการ
ประชุม แตถาเปนการประชุมใหญที่สมาชิกมิไดเปนผูรองขอใหเลื่อนการประชุมนั้นออกไป
โดยใหนายกสภาวิศวกรเรียกประชุมใหญอกี ครั้งภายในสีส่ ิบหาวัน

มาตรา ๑๘ ในการประชุมใหญสภาวิศวกร ใหนายกสภาวิศวกรเปน
ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกสภาวิศวกรไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหอุปนายกสภาวิศวกรผูทําการแทนตามมาตรา ๓๔ เปนประธานในที่ประชุม
ถานายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกรไมอยูในทีป่ ระชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
สมาชิกที่มาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

มาตรา ๑๙ ในการประชุมใหญสามัญประจําป กิจการอันพึงกระทําไดแก
(๑) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ
(๒) พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําปของสภาวิศวกร
(๓) ตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
มาตรา ๒๐ ใหมีผูตรวจคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่ทปี่ ระชุมใหญสภา
วิศวกรแตงตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากการดํารงตําแหนงใหเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
ผูตรวจมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ แลวทําราย
งานเสนอตอทีป่ ระชุมใหญสภาวิศวกร
มาตรา ๒๑ ในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรม ใหผูตรวจมี
อํานาจเขาไปตรวจสถานที่ทําการงานตางๆ ของสภาวิศวกรในระหวางเวลาทํางานได และใหผู
ซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกผูตรวจตามควรแกกรณี
มาตรา ๒๒ กรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่สภาวิศวกร ลูกจาง และตัว
แทนของสภาวิศวกรมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานตางๆ ซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยูในอํานาจของตน
ใหแกผูตรวจ และใหคําชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ในกิจการของสภาวิศวกร ทั้งนี้เมื่อผู
ตรวจรองขอ
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พบวาคณะกรรมการมิไดดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปหรือดําเนินงานไปในทางที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือขัดตอวัตถุ
ประสงคของสภาวิศวกร ใหผูตรวจแจงใหที่ประชุมใหญสภาวิศวกร หรือสมาชิกสามัญตามที่
ตนเห็นสมควรเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

หมวด ๓
คณะกรรมการ
______________
มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการสภาวิศวกร ประกอบดวย
(๑) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิไดดํารง
ตําแหนงคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนสิบคน
(๒) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ
และดํารง
ตําแหนงคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนหาคน
(๓) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของ
รัฐมนตรี จํานวนหาคน
ในการเลือกตัง้ และแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงสมาชิกสามัญ
จากสาขาวิศวกรรมควบคุมตางๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม
มาตรา ๒๕ เมื่อไดมีการแตงตั้งกรรมการและทราบผลการเลือกตั้งกรรมการ
ตามาตรา ๒๔ แลว ใหสภานายกพิเศษกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
และใหถือวาวันประชุมดังกลาวเปนวันเริม่ วาระของการอยูในตําแหนงกรรมการ
มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภา
วิศวกรอุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน
ใหนายกสภาวิศวกรเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ
เหรัญญิก
ตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงอืน่ ไดตามความจําเปนทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ใหนายกสภาวิศวกรมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ เหรัญญิก และตําแหนงอื่น
ตามวรรคสองออกจากตําแหนงได ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาวิศวกรคน
ที่สอง ใหดาํ รงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับการเลือกตั้ง
เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกรพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ เหรัญญิก และ
ผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย

มาตรา ๒๗ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแลวไมนอยกวาสิบป
หรือระดับวุฒวิ ิศวกร
(๒) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
มาตรา ๒๘ กรรมการใหมวี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสามป กรรมการ ซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ใหกรรมการทีพ่ นจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี
การเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการใหม
มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ

กรรมการพนจาก

ตําแหนงเมื่อ
(๑) สมาชิกภาพสิน้ สุดลงตามมาตรา ๑๔
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗
(๓) ลาออก
(๔) สภาวิศวกรมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม
(๕) ตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับการเลือกตั้งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งทั้งหมดและวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
(๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๙
มาตรา ๓๐ เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลง กอนครบวาระ
ใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๔ (๑) หรือ(๒) แลว
แตกรณี
เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลงแตถา
วาระของกรรมการเหลืออยูไ มถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกกรรมการแทนหรือ
ไมก็ได
ในกรณีตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการซี่งไดรับเลือกตั้งทั้งหมดและวาระของกรรมการเหลืออยูตั้งแตเกาสิบวันขึน้ ไปใหมี
การประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนตําแหนงกรรมการที่วาง
ใหผูซึ่งไดรับเลือกหรือเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใ นตําแหนงเทากับ

วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๓๑ เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๒๔
(๓) วางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวัน
แตวันทีต่ ําแหนงกรรมการนัน้ วางลง แตถา ระยะเวลาของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะมี
การแตงตั้งแทนหรือไมกไ็ ด
ใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน
แทน
มาตรา ๓๒ การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๔ (๑) และ (๒) การเลือก
กรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๒๖ และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๓๐ ใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารและดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของ
สภาวิศวกร
๒) สอดคลองดูแลและดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทําการฝาฝนพระราช
บัญญัตินี้
(๓) ออกระเบียบคณะกรรมการวาดวยการใด ๆ ตามที่กําหนดใหเปนหนาที่
ของคณะกรรมการในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรมอบหมาย
(๔) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิศวกร
(๕) วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๖๒
มาตรา ๓๔ นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง อุปนายกสภา
วิศวกรคนที่สอง เลขาธิการ และเหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) นายกสภาวิศวกรมีอํานาจหนาที่
(ก) เปนผูแทนสภาวิศวกรในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(ข) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญสภา
วิศวกร
(ค) ดําเนินกิจการของสภาวิศวกรใเปนไปตามมติของคณะกรรมการ

(๒) อุปนายกสภาวิศวกรคนทีห่ นึง่ เปนผูชวยนายกสภาวิศวกรในกิจการอันอยู
ในอํานาจหนาที่ของนายกสภาวิศวกรตามที่นายกสภาวิศวกรมอบหมาย และเปนผูท ําการแทน
นายกสภาวิศวกรเมื่อนายกสภาวิศวกรไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๓) อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สองเปนผูชวยนายกสภาวิศวกรในกิจการอันอยู
ในอํานาจหนาที่ของนายกสภาวิศวกรตามที่นายกสภาวิศวกรมอบหมาย และเปนผูท ําการแทน
นายกสภาวิศวกรเมื่อนายกสภาวิศวกร และอุปนายกสภาวิศวกรทีห่ นึ่งไมอยู หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
(๔) เลขาธิการมีอํานาจหนาที่
(ก) ควบคุมบัญชาเจาหนาที่สภาวิศวกรทุกระดับ
(ข) เปนเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญสภา
วิศวกร
(ค) ดําเนินการตามที่นายกสภาวิศวกรมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน
และการงบประมาณของสภาวิศวกร
นายกสภาวิศวกรอาจมอบหมายใหอุปนายก กรรมการ และเลขาธิการ
เหรัญญิก หรือเจาหนาที่ของสภาวิศวกรกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนไดตามที่กาํ หนดในขอ
บังคับสภาวิศวกร
หมวด ๔
การดําเนินการของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหนายกสภาวิศวกรเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีทนี่ ายกสภาวิศวกรไมอยู
ในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกสภาวิศวกร ผูทําการแทนตามมาตรา ๓๔
เปนประธานในที่ประชุม ถานายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกรไมอยูในทีป่ ระชุมหรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด

ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๓) มติของที่ประชุม
ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มาประชุม
มาตรา ๓๖ สภานายกพิเศษจะเขารวมการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็น
ในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาวิศวกรในเรื่องใด ๆ ก็ได
มาตรา ๓๗ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการจัดทํา
แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปเสนอตอทีป่ ระชุมใหญสภาวิศวกรเมื่อที่ประชุมมี
มติเห็นชอบแลวจึงดําเนินงานได
ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานของคณะกรรมการในปที่
ลวงมา คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พรอมดวยงบดุลและบัญชีรายไดและรายจายประจําป ซึ่งผูสอบ
บัญชีตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีรับรองเสนอตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรภายในหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทนิ
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบัติ
การอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบคณะ
กรรมการ
มาตรา ๓๙ ใหมีสํานักงานสภาวิศวกรทําหนาที่ธุรการตางๆ
กรรมการและสภาวิศวกร

ใหแกคณะ

มาตรา ๔๐ ใหนายกสภาวิศวกรแตงตั้งหัวหนาสํานักงานสภาวิศวกรตามมติ
ของคณะกรรมการจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตอหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือ
เสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๔๑ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดคาจางและ
เงื่อนไขอื่นในการทํางานในหนาที่หวั หนาสํานักงานสภาวิศวกรใหเปนไปตามแบบสัญญาจางที่
สภาวิศวกรกําหนด
มาตรา ๔๒ หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกรมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของสภาวิศวกร
(๒) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาวิศวกร
(๓) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาวิศวกร
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย
หมวด ๕
ขอบังคับสภาวิศวกร

มาตรา ๔๓ รางขอบังคับสภาวิศวกรจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการหรือ
สมาชิกสามัญ
การเสนอรางขอบังคับสภาวิศวกรของสมาชิกสามัญจะกระทําไดเมื่อมีสมาชิก
สามัญจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนรับรอง
ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสภาวิศวกรเพือ่ พิจารณารางขอบังคับ
สภาวิศวกรทีม่ ีการเสนอตามความเหมาะสมแกกรณี การพิจารณารางขอบังคับสภาวิศวกรจะ
เสนอเปนวาระจรไมได แตตองกําหนดเปนวาระในหนังสือนัดประชุมใหชดั เจนและแนบราง
ขอบังคับสภาวิศวกรที่เสนอไปพรอมกันดวย
มาตรา ๔๔ เมื่อที่ประชุมใหญสภาวิศวกรมีมติใหความเห็นชอบรางขอ
บังคับสภาวิศวกรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เขาประชุม ใหนายก
สภาวิศวกรเสนอรางขอบังคับสภาวิศวกรตอสภานายกพิเศษโดยไมชกั ชา สภานายกพิเศษอาจ
ยับยั้งรางขอบังคับนั้นไดแตตองแสดงเหตุผลโดยแจงชัด ในกรณีที่มไิ ดยับยั้งภายในสามสิบวัน
นับแตวนั ที่ไดรบั รางขอบังคับที่นายกสภาวิศวกรเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็น
ชอบรางขอบังคับนั้น

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งรางขอบังคับใด ใหคณะกรรมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับการยับยั้ง ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามีเสียงยืนยันมติไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทัง้ คณะ ใหถือวารางขอบังคับนั้นไดรับความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษแลว

หมวด ๖
การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

มาตรา ๔๕ หามมิใหผใู ดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงดวย
วิธีใด ๆ ใหผอู ื่นเขาใจวาตนพรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาวิศวกร
มาตรา ๔๖ ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขามี ๔ ระดับ คือ
(๑) วุฒิวิศวกร
(๒) สามัญวิศวกร
(๓) ภาคีวิศวกร
(๔) ภาคีวศิ วกรพิเศษ
หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา ๔๗ หามมิใหผใู ดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปน
ผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ รวมถึงการใช จางวาน
หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหตน เวนแตผูไดรบั วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตเิ ปนผูมีความ
รูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขานั้น ๆ จากสภาวิศวกรหรือสถาบันที่สภา
วิศวกรรับรอง หรือผูไดรับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา ๔๘ การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต
การพักใชใบอนุญาต
การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร

มาตรา ๔๙ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนบุคคลธรรมดาตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิก
วิสามัญของสภาวิศวกรและถาขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง
ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิตบิ ุคคล ไมวา จะเปนนิติบุคคลซึ่งมีทุนเปนของคน
ตางดาวจํานวนเทาใด นิติบคุ คลนั้นอยางนอยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร
(๒) ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะ
ผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
หรือหุนสวนผูจ ัดการของหางหุนสวน
กรรมการ ผูจัดการของบริษัท หรือผูมีอํานาจบริหารแตผูเดียวของนิติบุคคลเปนผูซึ่งไดรับใบ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชา
ชีพวิศวกรรมตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา ๕๑ บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยา
บรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมของผูไดรับใบอนุญาต มีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาตผูนั้นโดย
ทําเรื่องยื่นตอสภาวิศวกร
กรรมการหรือบุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมวา
ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยแจงเรื่องตอสภาวิศวกร
สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุด
ลงเมื่อพนหนึง่ ป นับแตวนั ที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจรรยา
บรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดังกลาวและรูตวั ผูประพฤติผิด
การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวนั้น ไมเปนเหตุให
ระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๒ เมื่อสภาวิศวกรไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตาม
มาตรา ๕๑ ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชกั ชา

มาตรา ๕๓ ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประกอบดวยประธาน
กรรมการจรรยาบรรณคนหนึ่ง และกรรมการจรรยาบรรณตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด
แตไมนอยกวาสามคน
ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญสภา
วิศวกรจากสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวาสิบป
(๒) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
มาตรา ๕๔ กรรมการจรรยาบรรณใหมวี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสามป
และอาจไดรับแตงตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ใหกรรมการจรรยาบรรณที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลาง
กอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณใหม
มาตรา ๕๕ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการจรรยาบรรณพน
จากตําแหนงเมื่อ
(๑) ลาออก
(๒) สมาชิกภาพสิน้ สุดลงตามมาตรา ๑๔
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง
(๔) สภาวิศวกรมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกที่ประชุม
มาตรา ๕๖ เมื่อตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณวางลงกอนครบวาระให
คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง
เวนแตวาระของกรรมการจรรยาบรรณ
เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะดําเนินการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือไมก็ได
ใหกรรมการจรรยาบรรณซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใ น
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๕๗ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหนาทีพ่ ิจารณาวินิจฉัย
กรณีที่มีการกลาวหาวาผูไดรับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม
วิธีพิจารณาและวินจิ ฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามระเบียบ
ของคณะกรรมการ

มาตรา ๕๘ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได
การปฏิบัติการของคณะอนุกรรมาการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๙ ในการปฏิบัตหิ นาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และของ
คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตั้งใหกรรมการจรรยาบรรณ
และ
อนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชนแกการพิจารณา แตถาเปนการมีคําสั่งตอบุคคลซึ่งมิใชผูไดรับใบ
อนุญาตจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือผูซึ่งสภานายกพิเศษมอบหมาย
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการจรรยาบรรณหรือ
อนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๐ ใหประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจงขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูก
กลาวหาหรือถูกกลาวโทษลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มพิจารณา
ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆสง
ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตั้งภาย
ในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงจากประธานกรรมการจรรยาบรรณ
หรือภายในเวลาที่คณะ
กรรมการจรรยาบรรณกําหนด
มาตรา ๖๑ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยาง
หนึ่งตอไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ยกขอกลาวหา
ตักเตือน
ภาคทัณฑ
พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินหาป
เพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๖๒ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณวินจิ ฉัยชี้ขาด
ตามมาตรา ๖๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดตอคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินจิ ฉัย
การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภา
วิศวกร
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหทําเปนคําสั่งสภาวิศวกรพรอมดวยเหตุผล
ของการวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
มาตรา ๖๓ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบ
อนุญาตผูใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิ
หรือพรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนับแตวันที่ทราบคําสั่งสภาวิศวกรที่สั่งพักใชใบ
อนุญาตนั้น
มาตรา ๖๔ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใด
กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๖๓ ใหสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่
ศาลพิพากษาถึงที่สุด
มาตรา ๖๕ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะยืน่ ขอใบ
อนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนหาปนับแตวนั ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ในกรณีที่ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหมีผลเปนการเพิกถอนใบ
อนุญาตของผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูบริหารของนิติบุคคล และ
พนักงานหรือลูกจางของหางหุนสวน หรือบริษัท หรือนิติบุคคลที่มีสวนรวมในการกระทําอัน
เปนเหตุใหหางหุนสวน หรือบริษัท หรือนิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต และหามมิให
บุคคลดังกลาวเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูบริหารของนิติบุคคล ซึ่งได
รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะพนหาปนับแตวันที่ถกู สั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๗
การกํากับดูแล

มาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีมอี ํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(๒) สั่งใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๓) สั่งเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภา
วิศวกรและจะใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการก็
ได
(๔) สั่งเปนหนังสือใหสภาวิศวกรระงับหรือแกไขการกระทําใด ๆ ที่ปรากฏวา
ขัดตอวัตถุประสงคของสภาวิศวกร กฎหมาย หรือขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา ๖๗ เพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๖ ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสง
เอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพือ่ ประโยชนแกการพิจารณา และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบเอกสาร
หรือหลักฐานในสํานักงานของสภาวิศวกร หรือในสถานที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได
ในระหวางเวลาทําการ หรือใหบุคคลซึ่งเกีย่ วของชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่รอ งขอ ทั้งนี้
ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการปฏิบัตกิ ารของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๘ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ใหแสดงบัตรประจําตัว
ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๙ เมื่อปรากฏวาสภาวิศวกรไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๖๖ หรือ มีพฤติการณแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการคน

หนึ่งคนใดกระทําผิดวัตถุประสงค ของสภาวิศวกร หรือกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียอยาง
รายแรงแกสภาวิศวกร ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ นายก
สภาวิศวกร หรือกรรมการคนนั้นพนจากตําแหนง
ในกรณีรัฐมนตรีจะมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งสมาชิกสามัญ
จํานวนหาคน เปนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองรีบทําการสอบสวนให
แลวเสร็จโดยเร็วแลวเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทัง้ ความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่ง
การ
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนทีส่ ุด
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๙ ใหกรรมการทั้งคณะ
ของสภาวิศวกรพนจากตําแหนง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร เทา
จํานวนกรรมการที่จะมีไดตามมาตรา ๒๔ เปนกรรมการชั่วคราวแทนกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมคี ําสั่งใหกรรมการพนจากตําแหนง
ใหกรรมการชัว่ คราวตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเพียงเทาที่จําเปน
และดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่รัฐมนตรีมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการชั่วคราว เพื่อใหมี
การเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการใหมตามมาตรา ๒๔
เมื่อกรรมการใหมเขารับหนาที่แลว ใหกรรมการชั่วคราวซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง
ตั้งพนจากตําแหนง
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๖๓ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ปหรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผูใดไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
อนุกรรมการตามมาตรา ๕๙ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล
ใหหนุ สวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูแทนของนิติบุคคล หรือผูซึ่งมีสวนในการ
กระทําความผิดดังกลาว มีความผิดในฐานะเปนผูรว มกระทําความผิด ผูใชใหกระทําความผิด
หรือผูสนับสนุนกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในการกระทํา
ความผิดนั้น และสําหรับนิติบุคคลตองระวางโทษปรับไมเกินสิบเทาของอัตราโทษปรับสําหรับ
ความผิดนั้นดวย
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๕ ใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
นี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการตามมาตรา ๒๔ และใหมีอํานาจออกขอบังคับสภา
วิศวกรตามมาตรา ๘ (๖) เทาที่จําเปน เพื่อใชเปนการชั่วคราว ขอบังคับดังกลาวใหมีผลใชบังคับ
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับนั้น ทั้งนี้ โดยไมใหนํามาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ มา
ใชบังคับ
ใหสํานักงาน ก.ว. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ปฏิบัติ
หนาที่สํานักงานสภาวิศวกรตามมาตรา ๓๙ และใหนายทะเบียน ก.ว. ตามพระราชบัญญัติวิชา
ชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร ตามมาตรา ๔๒ เปน
การชั่วคราวไปจนกวาสํานักงานสภาวิศวกรจะมีบุคลากรปฏิบัติหนาที่ แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน นับแตวันเริม่ วาระของการอยูในตําแหนงคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕
การเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๔ ใหกระทําใหแลวเสร็จภาย
ในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๗๖ ใหผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒวิ ิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
พ.ศ. ๒๕๐๕ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนสมาชิกสามัญ
ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทใบอนุญาต
พิเศษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อพนกําหนดเวลาตามใบอนุญาตหรือพนกําหนดสองปนับแตวันทีพ่ ระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ แลวแตกาํ หนดระยะเวลาใดจะยาวกวา ใหสมาชิกภาพของสมาชิกตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองเปนอันสิ้นสุดลง เวนแตจะสมัครและไดเปนสมาชิกของสภาวิศวกรตามพระ
ราชบัญญัตินี้
ใหถือวาปริญญา หรือประกาศนียบัตรจากหลักสูตรการศึกษาและสถาบันการ
ศึกษาที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดรับรองแลวเปนปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่สภาวิศวกรใหการ
รับรองตามมาตรา ๘ (๓)
มาตรา ๗๗ ใหผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมประเภทวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร หรือใบอนุญาตพิเศษตามพระราชบัญญัติวิชา
ชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒวิ ิศวกร
สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร หรือภาคีวิศวกรพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
เพื่อประโยชนตามมาตรา ๒๗ (๑) ใหถือวากําหนดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนกําหนดเวลา ที่ไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๘ คําขอรับใบอนุญาต ซึ่งไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ โดยใหถอื วาเปนการดําเนินการตามพระราช
บัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

ใหถือวาผูที่ไดรับใบอนุญาตตามความในวรรคกอนเปนสมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกรตามความในมาตรา ๗๖ โดยอนุโลม

หรือ

มาตรา ๗๙ ในระหวางทีย่ งั มิไดออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบหรือ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๐ ใหถือวาการกระทําผิดมรรยาทหรือขอกําหนดและเงื่อนไขใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ง
ไดกระทํากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมมกี ารดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิชา
ชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราช
บัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูกระทําผิดมรรยาท หรือขอกําหนดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหถือวาการ
ดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลักภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ.เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบนั วิทยาการ
ดานวิศวกรรมมีความเจริญกาวหนาไปมากและมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นไมวาในดาน
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ
และอื่น ๆ ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหลานี้ อาจสงผลตอชีวิต รางกายและทรัพยสินของ
ประชาชนไดมาก อันสมควรมีการควบคุมเพื่อกลั่นกรองความรู ความสามารถของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและเพื่อติดตามดูแลการประกอบวิชาชีพใหใกลชิดกวาที่เปนมาแตเดิม
ประกอบกับองคกรวิชาชีพวิศวกรรมไดกอตั้งจนเปนปกแผนแลว สมควรใหผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมรวมตัวกันเปนองคกรเขามามีสวนรวมชวยรัฐในการควบคุม ดูแลเพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้น

อนึ่ง ประเทศไทยคงตองเปดเสรีการคาและบริการในไมชานี้ สมควรใหภาครัฐและเอกชนไดมี
การรวมมือกันอยางใกลชิดในการสงเสริมคุณภาพการประกอบวิชาชีพเพื่อใหพรอมที่จะแขงขัน
กับตางประเทศได สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชีพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๐ ก วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)

อัตราคาธรรมเนียม
(๑)

(๒)

(๓)
(๔)

(๕)

คาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
บุคคลธรรมดา
(ก) ระดับวุฒวิ ิศวกร
๑๐,๐๐๐
(ข) ระดับสามัญวิศวกร
๗,๕๐๐
(ค) ระดับภาคีวิศวกร
๕,๐๐๐
(ง) ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
๕,๐๐๐
นิติบุคคล
คาใบอนุญาตนิติบุคคล
๑๐๐,๐๐๐
คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ที่ขอตออายุกอ นใบอนุญาตกอนใบอนุญาตหมดอายุ
บุคคลธรรมดา
(ก) ระดับวุฒวิ ิศวกร
๓,๐๐๐
(ข) ระดับสามัญวิศวกร
๒,๐๐๐
(ค) ระดับภาคีวิศวกร
๑,๐๐๐
(ง) ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
๑,๐๐๐
สําหรับผูที่ขอตออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ
ใหเพิ่มอัตราคาธรรมเนียม
๒,๐๐๐
นิติบุคคล
(ก) คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอตออายุใบอนุญาต
๓๐,๐๐๐
กอนใบอนุญาตหมดอายุ
(ข) คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอตออายุใบอนุญาต
๕๐,๐๐๐
หลังจากใบอนุญาตหมดอายุ
คาหนังสือรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
๑๐,๐๐๐
ใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการไดรับอนุญาต
บุคคลธรรมดา
๕๐๐
นิติบุคคล
๕,๐๐๐
คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมครั้งละ ๒,๐๐๐
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บาท
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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