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ใหไว ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน  

               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 
               โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชพีวิศวกร 
 
               พระราชบัญญัตินี้มบีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย 
 
               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
               มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติวศิวกร พ.ศ. 2542” 
 

               มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป [1] 
 
               มาตรา 3 ใหยกเลิก 
               (1) พระราชบัญญัติวชิาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
               (2) พระราชบัญญัติวชิาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512 
               (3) พระราชบัญญัติวชิาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 
 
               มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้
               “วิชาชีพวิศวกรรม” หมายความวา วิชาชีพวศิวกรรมในสาขาวศิวกรรมโยธา วิศวกรรม
เหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอตุสาหการ และสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ ท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 
               “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความวา วิชาชีพวิศวกรรมที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
               “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
               “ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 
 
               “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาวิศวกร 
 
               “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาวิศวกร 
 
               “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาวิศวกร 
 
               “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาวศิวกร 
 
               “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแตงตัง้ใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



 
               “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
               มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
               กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

หมวด 1  
สภาวิศวกร  

               มาตรา 6 ใหมีสภาวิศวกร มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 
 
               ใหสภาวิศวกรเปนนิติบุคคล 
 
               มาตรา 7 สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
               (1) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
               (2) สงเสริมความสามัคคีและไกลเกลี่ยขอพิพาทของสมาชิก 
               (3) สงเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก 
               (4) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให
ถูกตองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
               (5) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ แกประชาชนและ
องคกรอ่ืนในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 
               (6) ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรม 
รวมทั้งดานเทคโนโลยี 
               (7) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย 
               (8) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
               มาตรา 8 สภาวิศวกรมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
               (1) ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
               (2) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
               (3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
               (4) รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
               (5) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
               (6) ออกขอบังคับสภาวิศวกรวาดวย 
                     (ก) การกําหนดลักษณะตองหามตามมาตรา 12 (6) 
                     (ข) การรับสมัครเปนสมาชิก คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุงและคาธรรมเนยีมท่ีเรียกเก็บ
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
                     (ค) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 32 
                     (ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต 
และการรับรองความรูความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                     (จ) คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากการดํารงตําแหนงของผูตรวจ 
ตามมาตรา 20 วรรคสอง 
                     (ฉ) หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตแตละระดับตามมาตรา 46 
                     (ช) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 49 
                     (ซ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                     (ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                     (ญ) การประชุมของที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
                     (ฎ) การใด ๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 



 
               ขอบังคับสภาวิศวกรนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ และเมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
               (7) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาวิศวกร 
 
               มาตรา 9 สภาวิศวกรอาจมีรายได ดังนี ้
               (1) คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี ้
               (2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
               (3) ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสภาวิศวกร 
               (4) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูใหแกสภาวิศวกร 
               (5) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (1) (2) (3) และ (4) 
 
               มาตรา 10 ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร และมีอํานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้ 

หมวด 2  
สมาชิก  

               มาตรา 11 สมาชิกสภาวิศวกรรมมีสามประเภท ดังนี้ 
               (1) สมาชิกสามัญ 
               (2) สมาชิกวิสามัญ 
               (3) สมาชิกกิตติมศกัดิ์ 
 
               มาตรา 12 สมาชิกสามัญตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
               (1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
               (2) มีสัญชาติไทย 
               (3) มีความรูในวิชาชีพวิศวกรรมโดยไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเทา
ปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตรท่ีสภาวิศวกรรับรอง 
               (4) ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 
               (5) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ในคดีท่ีเปนการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ ตามทีกํ่าหนดในขอบังคับสภา
วิศวกร 
               (6) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               สมาชิกวิสามัญตองเปนผูท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมและมีคณุสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               สมาชิกกิตติมศักดิ ์ไดแก ผูทรงคณุวุฒิซ่ึงท่ีประชุมใหญสภาวศิวกรแตงตั้ง 
 
               มาตรา 13 สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญ มีดงัตอไปนี้ 
               (1) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญสภาวศิวกร 
               (2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสภาวิศวกร 
               (3) แสดงความเห็นและซักถามเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาวิศวกร ตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา และในกรณีท่ีสมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
ใดที่เก่ียวกับกิจการของสภาวิศวกร คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอ
ทราบโดยมิชักชา 
               (4) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ 
               (5) ชําระคาจดทะเบียนสมาชิกและคาบํารุงตามทีกํ่าหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 
               (6) ผดุงไวซ่ึงเกียรติศักดิ์แหงวิชาชพีและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี ้
 



               สมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ เวน
แตสิทธิและหนาที่ตาม (2) และ (4) 
 
               มาตรา 14 สมาชิกภาพของสมาชิกยอมส้ินสุด เมื่อ 
               (1) ตาย 
               (2) ลาออก 
               (3) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 สําหรับ
กรณีสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ แลวแตกรณี 
               (4) ท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรมีมตเิพิกถอนการแตงตั้งใหเปนสมาชิกกิตติมศกัดิ์ 
               (5) ไมชําระคาจดทะเบียนสมาชิกหรือคาบํารุงโดยไมมีเหตุอันควร ตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภาวิศวกร 
               (6) สภาวิศวกรมีมตเิพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 64 
 
               มาตรา 15 ใหมีการประชุมสมาชิกเปนการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งคร้ัง 
 
               การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากนี้ เรียกวาการประชุมใหญวิสามัญ 
 
               มาตรา 16 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญตามที่จําเปน 
 
               สมาชิกสามัญอาจขอใหประชุมใหญวิสามัญได ตามหลักเกณฑและวิธีการทีกํ่าหนดใน
ขอบังคับสภาวิศวกร ในการนี้ คณะกรรมการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
รับคํารองขอ 
 
               มาตรา 17 ในการประชุมใหญสภาวิศวกร ถาสมาชิกสามัญมาประชุมไมครบจํานวนสองรอย
คนและการประชุมใหญนั้นไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิกก็ใหงดการประชุม แตถาเปนการประชุม
ใหญท่ีสมาชิกมิไดเปนผูรองขอ ใหเลื่อนการประชุมนั้นออกไป โดยใหนายกสภาวิศวกรเรียกประชุม
ใหญอีกครั้งภายในสี่สิบหาวัน 
 
               มาตรา 18 ในการประชุมใหญสภาวิศวกร ใหนายกสภาวิศวกรเปนประธานในที่ประชุม ใน
กรณีท่ีนายกสภาวิศวกรไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกสภาวิศวกรผูทํา
การแทนตามมาตรา 34 เปนประธานในที่ประชุม ถานายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกรไมอยูใน
ท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกท่ีมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 
 
               มาตรา 19 ในการประชุมใหญสามัญประจําป กิจการอันพึงกระทํา ไดแก 
               (1) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ 
               (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําปของสภาวิศวกร 
               (3) ตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 
               มาตรา 20 ใหมีผูตรวจคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่ท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรแตงตั้งจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
 
               คุณสมบัติ วาระการดํารงตาํแหนง และการพนจากการดํารงตําแหนง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               ผูตรวจมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ แลวทํารายงานเสนอตอท่ี
ประชุมใหญสภาวิศวกร 
 
               มาตรา 21 ในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหผูตรวจมีอํานาจเขาไป
ตรวจในสถานที่ทําการงานตาง ๆ ของสภาวิศวกรในระหวางเวลาทํางานได และใหผูซ่ึงเก่ียวของ
อํานวยความสะดวก ชวยเหลือหรือใหคําชี้แจงแกผูตรวจตามควรแกกรณี 
 
               มาตรา 22 กรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่สภาวิศวกร ลูกจาง และตัวแทนของสภาวิศวกร 
มีหนาที่สงเอกสารหลักฐานตางๆ ซ่ึงตนเก็บรักษาหรืออยูในอํานาจของตนใหแกผูตรวจ และใหคํา



ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ในกิจการของสภาวิศวกร ท้ังนี้ เมื่อผูตรวจรองขอ 
 
               มาตรา 23 ในกรณีท่ีพบวา คณะกรรมการมิไดดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําป 
หรือดําเนินงานไปในทางที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือขัดตอวัตถุประสงคของสภาวิศวกร ให
ผูตรวจแจงใหท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรหรือสมาชิกสามัญตามที่ตนเหน็สมควรเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป  

หมวด 3  
คณะกรรมการ  

               มาตรา 24 ใหมีคณะกรรมการสภาวิศวกร ประกอบดวย 
               (1) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งข้ึนจากสมาชิกสามัญ และมิไดดํารงตําแหนง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนสิบคน 
               (2) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งข้ึนจากสมาชิกสามัญ และดํารงตําแหนงคณาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนหาคน 
               (3) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี จํานวน
หาคน 
 
               ในการเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงสมาชิกสามัญจากสาขา
วิศวกรรมควบคุมตาง ๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม 
 
               มาตรา 25 เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และทราบผลการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 
24 แลว ใหสภานายกพิเศษกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวัน และใหถือวาวัน
ประชุมดังกลาวเปนวันเริ่มวาระของการอยูในตําแหนงกรรมการ 
 
               มาตรา 26 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกร อุปนายก
สภาวิศวกรคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง ตาํแหนงละหนึ่งคน 
 
               ใหนายกสภาวิศวกรเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่ง
คน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงอ่ืนไดตามความจําเปน ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
 
               ใหนายกสภาวิศวกรมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ เหรัญญิก และตําแหนงอ่ืนตามวรรคสอง 
ออกจากตําแหนงได ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
               นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง ใหดํารง
ตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรบัเลือกตั้ง 
 
               เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกรพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารง
ตําแหนงอ่ืนตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย 
 
               มาตรา 27 กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
               (1) เปนผูไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแลวไมนอยกวาสิบป หรือระดับวุฒิวิศวกร 
               (2) ไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
               (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 
               มาตรา 28 กรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
 
               ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง 
หรือแตงตั้งกรรมการใหม 
 
               มาตรา 29 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ 
               (1) สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา 14 



               (2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 27 
               (3) ลาออก 
               (4) สภาวิศวกรมีมตใิหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีมา
ประชุม 
               (5) ตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งท้ังหมด และวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 
               (6) รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 69 
 
               มาตรา 30 เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 27 และมาตรา 24 (1) หรือ (2) แลวแตกรณี เปนกรรมการแทน
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง แตถาวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกา
สิบวัน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได 
 
               ในกรณีตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งท้ังหมด และวาระของกรรมการเหลืออยูตั้งแตเกาสิบวันขึ้นไป ใหมีการประชุมใหญเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนตําแหนงกรรมการที่วาง 
 
               ใหผูซ่ึงไดรับเลือกหรือเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน 
 
               มาตรา 31 เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 24 (3) วางลงกอนครบ
วาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีตาํแหนง
กรรมการนั้นวางลง แตถาวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะมีการแตงตั้งแทนหรือไมก็ได 
 
               ใหผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งแทน อยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
               มาตรา 32 การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 24 (1) และ (2) การเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา 26 และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 30 ใหเปนไปตาม
ขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               มาตรา 33 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
               (1) บริหารและดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของสภาวิศวกร 
               (2) สอดสอง ดูแล และดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี ้
               (3) ออกระเบียบคณะกรรมการวาดวยการใด ๆ ตามที่กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ในพระราชบัญญัตินี ้หรือตามที่ท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรมอบหมาย 
               (4) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิศวกร 
               (5) วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ ซ่ึงผูไดรับใบอนุญาตอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา 62 
 
               มาตรา 34 นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง 
เลขาธิการ และเหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
               (1) นายกสภาวิศวกรมีอํานาจหนาที่ 
                     (ก) เปนผูแทนสภาวิศวกรในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 
                     (ข) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
                     (ค) ดําเนินกิจการของสภาวิศวกรใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
               (2) อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายกสภาวิศวกรในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่
ของ 
นายกสภาวิศวกรตามที่นายกสภาวิศวกรมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาวิศวกรเมื่อนายก
สภาวิศวกรไม 
อยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
               (3) อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง เปนผูชวยนายกสภาวิศวกรในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่
ของ 
นายกสภาวิศวกรตามที่นายกสภาวิศวกรมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาวิศวกรเมื่อนายก



สภาวิศวกรและ 
อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่งไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
               (4) เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ 
                     (ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาวิศวกรทุกระดับ 
                     (ข) เปนเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
                     (ค) ดําเนินการตามที่นายกสภาวิศวกรมอบหมาย 
               (5) เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดแูล รับผดิชอบการบัญชี การเงิน และการงบประมาณ
ของสภาวิศวกร 
 
               นายกสภาวิศวกรอาจมอบหมายใหอุปนายก กรรมการ เลขาธกิาร เหรัญญิก หรือเจาหนาที่
ของสภาวิศวกร กระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนไดตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร  

หมวด 4  
การดําเนินการของคณะกรรมการ  

               มาตรา 35 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 
               ใหนายกสภาวิศวกรเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ีนายกสภาวิศวกรไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกสภาวิศวกรผูทําการแทนตามมาตรา 34 เปนประธานในที่
ประชุม ถานายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกรไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
               มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
               ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 14 (3) มติของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มาประชุม 
 
               มาตรา 36 สภานายกพิเศษจะเขารวมการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาวิศวกรในเรื่องใด ๆ ก็ได 
 
               มาตรา 37 ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการจัดทําแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณประจําปเสนอตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแลวจึงจะ
ดําเนินงานได 
 
               ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานของคณะกรรมการในปท่ีลวงมา คํา
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พรอมดวยงบดุลและบัญชีรายไดและรายจายประจําปซ่ึงผูสอบบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีรับรองเสนอตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวัน นับแตวัน
ส้ินปปฏิทิน 
 
               มาตรา 38 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการได 
 
               การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการ 
 
               มาตรา 39 ใหมีสํานักงานสภาวิศวกรทําหนาที่ธุรการตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการและสภา
วิศวกร 
 
               มาตรา 40 ใหนายกสภาวิศวกรแตงตั้งหัวหนาสํานักงานสภาวิศวกรตามมติของ
คณะกรรมการจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
               (1) มีสัญชาติไทย 
               (2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ 
               (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร



ความสามารถ 
               (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
               (5) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
               มาตรา 41 การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดคาจางและเงื่อนไขอื่นในการ
ทํางานในหนาที่หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร ใหเปนไปตามแบบสัญญาจางที่สภาวิศวกรกําหนด 
 
               มาตรา 42 หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกรมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
               (1) ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของสภาวิศวกร 
               (2) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาวิศวกร 
               (3) ควบคุมดูแลทรพัยสินของสภาวิศวกร 
               (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย  

หมวด 5  
ขอบังคับสภาวิศวกร  

               มาตรา 43 รางขอบังคับสภาวิศวกรจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการ หรือสมาชิกสามัญ 
 
               การเสนอรางขอบังคับสภาวิศวกรของสมาชิกสามัญ จะกระทําไดเมื่อมีสมาชิกสามัญจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนรับรอง 
 
               ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสภาวศิวกร เพื่อพิจารณารางขอบังคับสภาวิศวกรที่
มีการเสนอตามความเหมาะสมแกกรณี การพิจารณารางขอบังคับสภาวิศวกรจะเสนอเปนวาระจรไมได 
แตตองกําหนดเปนวาระในหนังสือนัดประชุมใหชัดเจนและแนบรางขอบังคับสภาวิศวกรที่เสนอไป
พรอมกันดวย 
 
               มาตรา 44 เมื่อท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรมีมติใหความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกรดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท่ีเขาประชุม ใหนายกสภาวิศวกรเสนอรางขอบังคับ
สภาวิศวกรตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา สภานายกพิเศษอาจยับย้ังรางขอบังคับนั้นไดแตตอง
แสดงเหตุผลโดยแจงชัด ในกรณีท่ีมิไดยับย้ังภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบังคับที่นายก
สภาวิศวกรเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบรางขอบังคับนั้น 
 
               ถาสภานายกพิเศษยับย้ังรางขอบังคับใด ใหคณะกรรมการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบ
วันนับแตวันท่ีไดรับการยับย้ัง ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งคณะ ใหถือวารางขอบังคับนั้นไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแลว  

หมวด 6  
การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

               มาตรา 45 หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรอืแสดงดวยวิธใีด ๆ ใหผูอ่ืน
เขาใจวาตนพรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตในสาขานั้น
จากสภาวิศวกร 
 
               มาตรา 46 ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขามี 4 ระดับ คือ 
               (1) วุฒิวิศวกร 
               (2) สามัญวิศวกร 
               (3) ภาคีวิศวกร 
               (4) ภาคีวิศวกรพิเศษ 
 
               หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุแตละระดับใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 



 
               มาตรา 47 หามมิใหผูใดใชคํา หรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวา ตนเปนผูมีความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ท้ังนี้ รวมถึงการใช จางวานหรือยินยอมใหผูอ่ืน
กระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับวุฒบิัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชาํนาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขานั้น ๆ จากสภาวิศวกรหรือสถาบันท่ีสภาวิศวกรรับรอง หรือผูไดรับ
ใบอนุญาตซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               มาตรา 48 การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาตและการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               มาตรา 49 ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดใน
ขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนบุคคลธรรมดา ตองเปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสภา
วิศวกรและถาขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใด ใหใบอนุญาตของผูนั้นส้ินสุดลง 
 
               ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคล ไมวาจะเปนนิติบุคคลซ่ึงมทุีนเปนของคนตางดาวจํานวน
เทาใดนิติบุคคลนั้นอยางนอยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
               (1) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร 
               (2) ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผูบริหารของนิติ
บุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน กรรมการผูจัดการของบริษัท 
หรือผูมีอํานาจบริหารแตผูเดยีวของนิติบุคคล เปนผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
 
               มาตรา 50 ผูไดรับใบอนุญาตตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวศิวกรรมตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               มาตรา 51 บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
วิศวกรรมของผูไดรับใบอนุญาต มีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาตผูนั้น โดยทําเรื่องย่ืนตอสภาวิศวกร 
 
               กรรมการหรือบุคคลอ่ืน มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพควบคุมวาผดิจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยแจงเร่ืองตอสภาวิศวกร 
 
               สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสอง ส้ินสุดลงเมื่อพนหนึ่ง
ป นับแตวันท่ีผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด 
 
               การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนแลวแลวนัน้ ไมเปนเหตุใหระงับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
               มาตรา 52 เมื่อสภาวิศวกรไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา 51 ให
เลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 
 
               มาตรา 53 ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการจรรยาบรรณคน
หนึ่งและกรรมการจรรยาบรรณตามจํานวนที่คณะกรรมการกาํหนด แตไมนอยกวาสามคน 
 
               ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญสภาวิศวกร จาก
สมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
               (1) เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวาสิบป 
               (2) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 
               มาตรา 54 กรรมการจรรยาบรรณใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
 
               ใหกรรมการจรรยาบรรณที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมี



การแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณใหม 
 
               มาตรา 55 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการจรรยาบรรณพนจากตําแหนง 
เมื่อ 
               (1) ลาออก 
               (2) สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา 14 
               (3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง 
               (4) สภาวิศวกรมีมตใิหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีมา
ประชุม 
 
               มาตรา 56 เมื่อตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง เวนแตวาระของกรรมการจรรยาบรรณเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 
คณะกรรมการจะดําเนินการแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางหรือไมก็ได 
 
               ใหกรรมการจรรยาบรรณซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
               มาตรา 57 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีการกลาวหา
วาผูไดรับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
 
               วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามระเบียบของ
คณะกรรมการ 
 
               มาตรา 58 คณะกรรมการจรรยาบรรณ จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได 
 
               การปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการ 
 
               มาตรา 59 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และของคณะอนุกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตั้ง ใหกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชนแกการพิจารณา 
แตถาเปนการมีคําส่ังตอบุคคลซ่ึงมิใชผูไดรับใบอนุญาต จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายก
พิเศษหรือผูซ่ึงสภานายกพิเศษมอบหมาย 
 
               ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการจรรยาบรรณ หรืออนุกรรมการ เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
               มาตรา 60 ใหประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
พรอมทั้งสงสําเนาเรื่องท่ีกลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูไดรับใบอนุญาตซ่ึงถูกกลาวหาหรือถูก
กลาวโทษลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มพิจารณา 
 
               ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจง หรือนําพยานหลักฐานใด ๆ สงให
คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตั้ง ภายในสิบหาวัน 
นับแตวันไดรับแจงจากประธานกรรมการจรรยาบรรณ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ
กําหนด 
 
               มาตรา 61 คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
               (1) ยกขอกลาวหา 
               (2) ตักเตือน 
               (3) ภาคทัณฑ 
               (4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินหาป 
               (5) เพิกถอนใบอนุญาต 
 
               มาตรา 62 ผูไดรับใบอนุญาต ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 61 (2) 



(3) (4) หรือ (5) อาจอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจงคํา
วินิจฉัย 
 
               การอุทธรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ใหทําเปนคําส่ังสภาวิศวกร พรอมดวยเหตุผลของการ
วินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 
 
               มาตรา 63 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาต ซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตผูใดประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมจะประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนับแตวันท่ีทราบคําส่ังสภาวิศวกรที่ส่ังพักใชใบอนุญาตนั้น 
 
               มาตรา 64 ผูไดรับใบอนุญาตซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตผูใด กระทําการฝาฝน
ตามมาตรา 63 ใหสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น นับแตวันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
               มาตรา 65 ผูไดรับใบอนุญาตซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต จะย่ืนขอรับใบอนุญาตอีกไมได
จนกวาจะพนหาป นับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
               ในกรณีท่ีผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตของผู
เปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูบริหารของนิติบุคคล และพนักงานหรือลูกจางของ
หางหุนสวนหรือบริษัทหรือนิติบุคคล ท่ีมีสวนรวมในการกระทําอันเปนเหตุใหหางหุนสวน หรือบริษัท 
หรือนิติบุคคลนั้น ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนของหางหุนสวน 
กรรมการของบริษัท ผูบริหารของนิติบุคคล ซ่ึงไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้จนกวาจะพนหา
ปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  

หมวด 7  
การกํากับดูแล  

               มาตรา 66 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
               (1) กํากับดูแลการดาํเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
               (2) ส่ังใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของสภาวิศวกร และ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
               (3) ส่ังเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสภาวิศวกร และจะใหสง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการก็ได 
               (4) ส่ังเปนหนังสือใหสภาวิศวกรระงับหรือแกไขการกระทําใด ๆ ท่ีปรากฏวาขัดตอ
วัตถุประสงคของสภาวิศวกร กฎหมาย หรือขอบังคับสภาวิศวกร 
 
               มาตรา 67 เพื่อปฏิบัติการตามคําส่ังของรัฐมนตรีตามมาตรา 66 ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพื่อ
ประโยชนแกการพิจารณาและมีอํานาจเขาไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสํานักงานของสภา
วิศวกรหรือในสถานที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดในระหวางเวลาทําการ หรือใหบุคคลซ่ึง
เก่ียวของชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่รองขอ ท้ังนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 
               ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 
 
               มาตรา 68 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ใหแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ี
เก่ียวของ 
 
               บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 
               มาตรา 69 เมื่อปรากฏวา สภาวิศวกรไมปฏิบัติตามคําส่ังของรัฐมนตรีตามมาตรา 66 หรือมี



พฤติการณแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด กระทําผิด
วัตถุประสงคของสภาวิศวกร หรือกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียอยางรายแรงแกสภาวิศวกร ให
รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการคนนั้น 
พนจากตําแหนง 
 
               ในกรณีท่ีรัฐมนตรีจะมีคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งสมาชิกสามัญจํานวนหาคน 
เปนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองรีบทําการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลว
เสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการ 
 
               คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
               มาตรา 70 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําส่ังตามมาตรา 69 ใหกรรมการทั้งคณะของสภาวิศวกรพน
จากตําแหนง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรเทาจํานวนกรรมการที่จะมีได
ตามมาตรา 24 เปนกรรมการชั่วคราวแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง ในวันเดียวกันกับวันท่ีรัฐมนตรีมี
คําส่ังใหกรรมการพนจากตําแหนง 
 
               ใหกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึง่ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเพียงเทาที่จําเปน และ
ดําเนินการภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีรัฐมนตรีมีคําส่ังแตงตั้งกรรมการชั่วคราว เพื่อใหมีการเลือกตั้ง
และแตงตั้งกรรมการใหมตามมาตรา 24 
 
               เมื่อกรรมการใหมเขารับหนาที่แลว ใหกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง  

หมวด 8  
บทกําหนดโทษ  

               มาตรา 71 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 หรือมาตรา 63 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 
               มาตรา 72 ผูใดฝาฝนมาตรา 47ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 
 
               มาตรา 73 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา 59 หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 67 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 
 
               มาตรา 74 ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหหุนสวนของ
หางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูแทนของนิติบุคคล หรือผูซ่ึงมีสวนในการกระทําความผิดดังกลาว 
มีความผดิในฐานะเปนผูรวมกระทําความผิด ผูใชใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนกระทําความผิด 
แลวแตกรณี ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในการกระทําความผดินั้น และสําหรับนิติบุคคล ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสิบเทาของอัตราโทษปรับสําหรับความผดินั้นดวย  

บทเฉพาะกาล  

               มาตรา 75 ใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน จนกวาจะ
มีคณะกรรมการตามมาตรา 24 และใหมีอํานาจออกขอบังคับสภาวิศวกรตามมาตรา 8 (6) เทาที่จําเปน 
เพื่อใชเปนการชั่วคราว ขอบังคับดังกลาวใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับนั้น 
ท้ังนี้ โดยไมใหนํามาตรา 43 และมาตรา 44 มาใชบังคับ 
 
               ใหสํานักงาน ก.ว. ตามพระราชบัญญัติวชิาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2505 ปฏิบัติหนาที่สํานักงาน
สภาวิศวกรตามมาตรา 39 และใหนายทะเบียน ก.ว. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2505 
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกรตามมาตรา 42 เปนการชั่วคราวไปจนกวาสํานักงานสภา
วิศวกรจะมีบุคลากรปฏิบัติหนาที่แตท้ังนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันเริ่มวาระของการอยู
ในตําแหนงคณะกรรมการตามมาตรา 25 



 
               การเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการตามมาตรา 24 ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั 
 
               มาตรา 76 ใหผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี
วิศวกรสามัญวศิวกร และวุฒวิิศวกร ตามพระราชบัญญัติวชิาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 อยูแลวในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
               ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทใบอนุญาตพิเศษตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2505 อยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัตินี ้
 
               เมื่อพนกําหนดเวลาตามใบอนุญาต หรือพนกําหนดสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ แลวแตกําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา ใหสมาชิกภาพของสมาชกิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
เปนอันส้ินสุดลง เวนแตจะสมัครและไดเปนสมาชิกของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัตนิี้ 
 
               ใหถือวาปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากหลักสูตรการศึกษาและสถาบันการศึกษาท่ี
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวชิาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
ไดรับรองแลว เปนปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีสภาวิศวกรใหการรับรองตามมาตรา 8 (3) 
 
               มาตรา 77 ใหผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวุฒิ
วิศวกร สามัญวิศวกร ภาควีิศวกร หรือใบอนุญาตพิเศษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 
2505 และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุระดับวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร หรือภาคีวิศวกร
พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี ้แลวแตกรณี 
 
               เพื่อประโยชนตามมาตรา 27 (1) ใหถือวากําหนดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวชิาชพีวิศวกรรม พ.ศ. 2505 เปน
กําหนดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรตามพระราชบัญญัตินี ้
 
               มาตรา 78 คําขอรับใบอนุญาตซ่ึงไดย่ืนไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั ใหดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี ้ตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั หากพนกําหนดเวลาดังกลาว
ใหพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
 
ใหถือวาผูท่ีไดรับใบอนุญาตตามความในวรรคกอน เปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสภา
วิศวกรตามความในมาตรา 76 โดยอนุโลม 
 
               มาตรา 79 ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวศิวกรรมพ.ศ. 2505 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
               มาตรา 80 ใหถือวาการกระทําผิดมรรยาท หรือขอกําหนด และเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2505 ซ่ึงไดกระทํากอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัตินี ้และการดําเนินการตอไป
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
               ในกรณีท่ีมีการดําเนินการกับผูกระทําผิดมรรยาท หรือขอกําหนดและเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้ 



ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

ชวน หลีกภัย  

(นายชวน หลีกภัย) 
นายกรัฐมนตรี  

อัตราคาธรรมเนียม 
(1) คาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
      บุคคลธรรมดา  
      (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) คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีขอตออายุใบอนุญาตกอน
ใบอนุญาตหมดอายุ 
      บุคคลธรรมดา  
       (ก) ระดับวุฒิวิศวกร      3,000  บาท
       (ข) ระดับสามัญวิศวกร      2,000  บาท
       (ค) ระดับภาคีวิศวกร     1,000  บาท
       (ง) ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ     1,000  บาท
สําหรับผูท่ีขอตออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ ใหเพิ่ม
อัตราคาธรรมเนียม 

    2,000  บาท

      นิติบุคคล  
       (ก) คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลท่ีขอตออายุใบอนุญาต   30,000  บาท
กอนใบอนุญาตหมดอายุ   
       (ข) คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลท่ีขอตออายุใบอนุญาต         
หลังจากใบอนุญาตหมดอาย ุ   50,000  บาท
(3) คาหนังสือรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
       วิศวกรรมควบคุม    10,000  บาท
(4) ใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต  
       บุคคลธรรมดา         500  บาท
       นิติบุคคล      5,000  บาท
(5) คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมคร้ังละ     2,000  บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันวิทยาการดาน
วิศวกรรมมีความเจริญกาวหนาไปมากและมีรายละเอียดท่ีลึกซ้ึงมากขึ้น ไมวาในดานวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ซ่ึงการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหลานี้ อาจสงผลกระทบตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน
ไดมาก อันสมควรมีการควบคุมเพื่อกลั่นกรองความรูความสามารถของผูประกอบวิชาชีพ และเพื่อ
ติดตามดูแลการประกอบวิชาชีพใหใกลชิดกวาที่เปนมาแตเดิม ประกอบกับองคกรวิชาชีพวิศวกรรมได
กอตั้งมานานจนเปนปกแผนแลว สมควรใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรวมตัวกันเปนองคกรเขามามี
สวนชวยรัฐในการควบคุมดูแลเพื่อใหเกิดผลดีย่ิงข้ึน อนึ่ง ประเทศไทยคงตองเปดเสรีทางการคาและ
บริการในไมชานี้ สมควรใหภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการรวมมือกันอยางใกลชิดในการสงเสริม
คุณภาพการประกอบวิชาชีพ เพื่อใหพรอมที่จะแขงขันกับตางประเทศได สมควรปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวศิวกรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

[1] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 120 ก วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 

 


