พระราชบัญญัติ
วิศวกร
พ.ศ. 2542
-------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกร
พระราชบัญญัตินี้มบ
ี ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแ
ิ หงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติวศ
ิ วกร พ.ศ. 2542”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป [1]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติวช
ิ าชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
(2) พระราชบัญญัติวช
ิ าชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512
(3) พระราชบัญญัติวช
ิ าชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“วิชาชีพวิศวกรรม” หมายความวา วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
เหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ ที่
กําหนดในกฎกระทรวง
“วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความวา วิชาชีพวิศวกรรมที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาวิศวกร
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาวิศวกร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาวิศวกร
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาวิศวกร
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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
องคกรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
(6) ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรม
รวมทั้งดานเทคโนโลยี
(7) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย
(8) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 สภาวิศวกรมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(2) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(4) รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(6) ออกขอบังคับสภาวิศวกรวาดวย
(ก) การกําหนดลักษณะตองหามตามมาตรา 12 (6)
(ข) การรับสมัครเปนสมาชิก คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุงและคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(ค) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 32
(ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
และการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(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 ดังนี้
(1) คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
(3) ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสภาวิศวกร
(4) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาวิศวกร
(5) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (1) (2) (3) และ (4)
มาตรา 10 ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร และมีอํานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

หมวด 2
สมาชิก
มาตรา 11 สมาชิกสภาวิศวกรรมมีสามประเภท ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ
(2) สมาชิกวิสามัญ
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์
มาตรา 12 สมาชิกสามัญตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีความรูในวิชาชีพวิศวกรรมโดยไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเทา
ปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่สภาวิศวกรรับรอง
(4) ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
(5) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในคดีที่เปนการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ ตามทีก
่ ําหนดในขอบังคับสภา
วิศวกร
(6) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
สมาชิกวิสามัญตองเปนผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมและมีคณ
ุ สมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมใหญสภาวิศวกรแตงตั้ง
มาตรา 13 สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญ มีดงั ตอไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญสภาวิศวกร
(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสภาวิศวกร
(3) แสดงความเห็นและซักถามเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร ตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
ใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอ
ทราบโดยมิชักชา
(4) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ
(5) ชําระคาจดทะเบียนสมาชิกและคาบํารุงตามทีก
่ ําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
(6) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้

สมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ เวน
แตสิทธิและหนาที่ตาม (2) และ (4)
มาตรา 14 สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุด เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 สําหรับ
กรณีสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ แลวแตกรณี
(4) ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการแตงตั้งใหเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
(5) ไมชําระคาจดทะเบียนสมาชิกหรือคาบํารุงโดยไมมีเหตุอันควร ตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภาวิศวกร
(6) สภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 64
มาตรา 15 ใหมีการประชุมสมาชิกเปนการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง
การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากนี้ เรียกวาการประชุมใหญวิสามัญ
มาตรา 16 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญตามที่จําเปน
สมาชิกสามัญอาจขอใหประชุมใหญวิสามัญได ตามหลักเกณฑและวิธีการทีก
่ ําหนดใน
ขอบังคับสภาวิศวกร ในการนี้ คณะกรรมการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่
รับคํารองขอ
มาตรา 17 ในการประชุมใหญสภาวิศวกร ถาสมาชิกสามัญมาประชุมไมครบจํานวนสองรอย
คนและการประชุมใหญนั้นไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิกก็ใหงดการประชุม แตถาเปนการประชุม
ใหญที่สมาชิกมิไดเปนผูรองขอ ใหเลื่อนการประชุมนั้นออกไป โดยใหนายกสภาวิศวกรเรียกประชุม
ใหญอีกครั้งภายในสี่สิบหาวัน
มาตรา 18 ในการประชุมใหญสภาวิศวกร ใหนายกสภาวิศวกรเปนประธานในที่ประชุม ใน
กรณีที่นายกสภาวิศวกรไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกสภาวิศวกรผูทาํ
การแทนตามมาตรา 34 เปนประธานในที่ประชุม ถานายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกรไมอยูใน
ที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกที่มาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม
มาตรา 19 ในการประชุมใหญสามัญประจําป กิจการอันพึงกระทํา ไดแก
(1) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําปของสภาวิศวกร
(3) ตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
มาตรา 20 ใหมีผูตรวจคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรแตงตั้งจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากการดํารงตําแหนง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
ผูตรวจมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ แลวทํารายงานเสนอตอที่
ประชุมใหญสภาวิศวกร
มาตรา 21 ในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหผูตรวจมีอํานาจเขาไป
ตรวจในสถานที่ทําการงานตาง ๆ ของสภาวิศวกรในระหวางเวลาทํางานได และใหผูซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวก ชวยเหลือหรือใหคําชี้แจงแกผูตรวจตามควรแกกรณี
มาตรา 22 กรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่สภาวิศวกร ลูกจาง และตัวแทนของสภาวิศวกร
มีหนาที่สงเอกสารหลักฐานตางๆ ซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยูในอํานาจของตนใหแกผูตรวจ และใหคํา

ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ในกิจการของสภาวิศวกร ทั้งนี้ เมื่อผูตรวจรองขอ
มาตรา 23 ในกรณีที่พบวา คณะกรรมการมิไดดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําป
หรือดําเนินงานไปในทางที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือขัดตอวัตถุประสงคของสภาวิศวกร ให
ผูตรวจแจงใหที่ประชุมใหญสภาวิศวกรหรือสมาชิกสามัญตามที่ตนเห็นสมควรเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป

หมวด 3
คณะกรรมการ
มาตรา 24 ใหมีคณะกรรมการสภาวิศวกร ประกอบดวย
(1) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิไดดํารงตําแหนง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนสิบคน
(2) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ 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 ตําแหนงละหนึ่งคน
ใหนายกสภาวิศวกรเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่ง
คน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงอื่นไดตามความจําเปน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ใหนายกสภาวิศวกรมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ เหรัญญิก และตําแหนงอื่นตามวรรคสอง
ออกจากตําแหนงได ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง ใหดํารง
ตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรบ
ั เลือกตั้ง
เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาวิศวกรพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารง
ตําแหนงอื่นตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย
มาตรา 27 กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เปนผูไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแลวไมนอยกวาสิบป หรือระดับวุฒิวิศวกร
(2) ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
มาตรา 28 กรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
หรือแตงตั้งกรรมการใหม
มาตรา 29 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 14

(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 27
(3) ลาออก
(4) สภาวิศวกรมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม

(5) ตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งทั้งหมด และวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
(6) รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 69
มาตรา 30 เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 27 และมาตรา 24 (1) หรือ (2) แลวแตกรณี เปนกรรมการแทน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง แตถาวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกา
สิบวัน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได
ในกรณีตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งทั้งหมด และวาระของกรรมการเหลืออยูตั้งแตเกาสิบวันขึ้นไป ใหมีการประชุมใหญเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนตําแหนงกรรมการที่วาง
ใหผูซึ่งไดรับเลือกหรือเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 31 เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 24 (3) วางลงกอนครบ
วาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ตาํ แหนง
กรรมการนั้นวางลง แตถาวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะมีการแตงตั้งแทนหรือไมก็ได
ใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งแทน อยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
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 และดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
(3) ออกระเบียบคณะกรรมการวาดวยการใด ๆ ตามที่กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ที่ประชุมใหญสภาวิศวกรมอบหมาย
(4) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาวิศวกร
(5) วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา 62
มาตรา 34 นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง
เลขาธิการ และเหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) นายกสภาวิศวกรมีอํานาจหนาที่
(ก) เปนผูแทนสภาวิศวกรในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(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 ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และการงบประมาณ
ของสภาวิศวกร
นายกสภาวิศวกรอาจมอบหมายใหอุปนายก กรรมการ เลขาธิการ เหรัญญิก หรือเจาหนาที่
ของสภาวิศวกร กระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนไดตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร

หมวด 4
การดําเนินการของคณะกรรมการ
มาตรา 35 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหนายกสภาวิศวกรเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกสภาวิศวกรไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกสภาวิศวกรผูทําการแทนตามมาตรา 34 เปนประธานในที่
ประชุม ถานายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกรไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 14 (3) มติของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มาประชุม
มาตรา 36 สภานายกพิเศษจะเขารวมการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาวิศวกรในเรื่องใด ๆ ก็ได
มาตรา 37 ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการจัดทําแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณประจําปเสนอตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแลวจึงจะ
ดําเนินงานได
ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานของคณะกรรมการในปที่ลวงมา คํา
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พรอมดวยงบดุลและบัญชีรายไดและรายจายประจําปซึ่งผูสอบบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีรับรองเสนอตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวัน
สิ้นปปฏิทิน
มาตรา 38 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการ
มาตรา 39 ใหมีสํานักงานสภาวิศวกรทําหนาที่ธุรการตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการและสภา
วิศวกร
มาตรา 40 ใหนายกสภาวิศวกรแตงตั้งหัวหนาสํานักงานสภาวิศวกรตามมติของ
คณะกรรมการจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร

ความสามารถ
(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(5) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 41 การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดคาจางและเงื่อนไขอื่นในการ
ทํางานในหนาที่หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร ใหเปนไปตามแบบสัญญาจางที่สภาวิศวกรกําหนด
มาตรา 42 หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกรมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของสภาวิศวกร
(2) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาวิศวกร
(3) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาวิศวกร
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย

หมวด 5
ขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา 43 รางขอบังคับสภาวิศวกรจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการ หรือสมาชิกสามัญ
การเสนอรางขอบังคับสภาวิศวกรของสมาชิกสามัญ จะกระทําไดเมื่อมีสมาชิกสามัญจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนรับรอง
ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสภาวิศวกร เพื่อพิจารณารางขอบังคับสภาวิศวกรที่
มีการเสนอตามความเหมาะสมแกกรณี การพิจารณารางขอบังคับสภาวิศวกรจะเสนอเปนวาระจรไมได
แตตองกําหนดเปนวาระในหนังสือนัดประชุมใหชัดเจนและแนบรางขอบังคับสภาวิศวกรที่เสนอไป
พรอมกันดวย
มาตรา 44 เมื่อที่ประชุมใหญสภาวิศวกรมีมติใหความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกรดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เขาประชุม ใหนายกสภาวิศวกรเสนอรางขอบังคับ
สภาวิศวกรตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา สภานายกพิเศษอาจยับยั้งรางขอบังคับนั้นไดแตตอง
แสดงเหตุผลโดยแจงชัด ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับที่นายก
สภาวิศวกรเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบรางขอบังคับนั้น
ถาสภานายกพิเศษยับยั้งรางขอบังคับใด ใหคณะกรรมการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับการยับยั้ง ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งคณะ ใหถือวารางขอบังคับนั้นไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแลว

หมวด 6
การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
มาตรา 45 หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือแสดงดวยวิธใี ด ๆ ใหผูอื่น
เขาใจวาตนพรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตในสาขานั้น
จากสภาวิศวกร
มาตรา 46 ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขามี 4 ระดับ คือ
(1) วุฒิวิศวกร
(2) สามัญวิศวกร
(3) ภาคีวิศวกร
(4) ภาคีวิศวกรพิเศษ
หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร

มาตรา 47 หามมิใหผูใดใชคํา หรือขอความที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวา ตนเปนผูมีความรูค
 วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ รวมถึงการใช จางวานหรือยินยอมใหผูอื่น
กระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับวุฒบ
ิ ัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขานั้น ๆ จากสภาวิศวกรหรือสถาบันที่สภาวิศวกรรับรอง หรือผูไดรับ
ใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา 48 การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาตและการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา 49 ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดใน
ขอบังคับสภาวิศวกร
ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนบุคคลธรรมดา ตองเปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสภา
วิศวกรและถาขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใด ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง
ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคล ไมวาจะเปนนิติบุคคลซึ่งมีทุนเปนของคนตางดาวจํานวน
เทาใดนิติบุคคลนั้นอยางนอยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร
(2) ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผูบริหารของนิติ
บุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน กรรมการผูจัดการของบริษัท
หรือผูมีอํานาจบริหารแตผูเดียวของนิติบุคคล เปนผูซึ่งไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 50 ผูไดรับใบอนุญาตตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา 51 บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
วิศวกรรมของผูไดรับใบอนุญาต มีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาตผูนั้น โดยทําเรื่องยื่นตอสภาวิศวกร
กรรมการหรือบุคคลอื่น มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพควบคุมวาผิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยแจงเรื่องตอสภาวิศวกร
สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสอง สิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่ง
ป นับแตวันที่ผไ
ู ดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด
การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นแลวแลวนัน
้ ไมเปนเหตุใหระงับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 52 เมื่อสภาวิศวกรไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา 51 ให
เลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา
มาตรา 53 ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการจรรยาบรรณคน
หนึ่งและกรรมการจรรยาบรรณตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด แตไมนอยกวาสามคน
ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญสภาวิศวกร จาก
สมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวาสิบป
(2) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
มาตรา 54 กรรมการจรรยาบรรณใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ใหกรรมการจรรยาบรรณที่พน
 จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมี

การแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณใหม
มาตรา 55 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการจรรยาบรรณพนจากตําแหนง
เมื่อ
(1) ลาออก
(2) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 14
(3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง
(4) สภาวิศวกรมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม
มาตรา 56 เมื่อตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง เวนแตวาระของกรรมการจรรยาบรรณเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
คณะกรรมการจะดําเนินการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือไมก็ได
ใหกรรมการจรรยาบรรณซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 57 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีการกลาวหา
วาผูไดรับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม
วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามระเบียบของ
คณะกรรมการ
มาตรา 58 คณะกรรมการจรรยาบรรณ จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได
การปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการ
มาตรา 59 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และของคณะอนุกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตั้ง ใหกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชนแกการพิจารณา
แตถาเปนการมีคําสั่งตอบุคคลซึ่งมิใชผูไดรับใบอนุญาต จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายก
พิเศษหรือผูซึ่งสภานายกพิเศษมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการจรรยาบรรณ หรืออนุกรรมการ เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 60 ใหประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
พรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกกลาวหาหรือถูก
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 ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 61 (2)

(3) (4) หรือ (5) อาจอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจงคํา
วินิจฉัย
การอุทธรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ใหทําเปนคําสั่งสภาวิศวกร พรอมดวยเหตุผลของการ
วินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
มาตรา 63 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาต ซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใดประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมจะประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนับแตวันที่ทราบคําสั่งสภาวิศวกรที่สั่งพักใชใบอนุญาตนั้น
มาตรา 64 ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใด กระทําการฝาฝน
ตามมาตรา 63 ใหสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น นับแตวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด
มาตรา 65 ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะยื่นขอรับใบอนุญาตอีกไมได
จนกวาจะพนหาป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ในกรณีที่ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตของผู
เปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูบริหารของนิติบุคคล และพนักงานหรือลูกจางของ
หางหุนสวนหรือบริษัทหรือนิติบุคคล ที่มีสวนรวมในการกระทําอันเปนเหตุใหหางหุนสวน หรือบริษัท
หรือนิติบุคคลนั้น ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนของหางหุนสวน
กรรมการของบริษัท ผูบริหารของนิติบุคคล ซึ่งไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะพนหา
ปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 7
การกํากับดูแล
มาตรา 66 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(2) สั่งใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาวิศวกร และ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(3) สั่งเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร และจะใหสง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการก็ได
(4) สั่งเปนหนังสือใหสภาวิศวกรระงับหรือแกไขการกระทําใด ๆ ที่ปรากฏวาขัดตอ
วัตถุประสงคของสภาวิศวกร กฎหมาย หรือขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา 67 เพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 66 ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพื่อ
ประโยชนแกการพิจารณาและมีอํานาจเขาไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสํานักงานของสภา
วิศวกรหรือในสถานที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดในระหวางเวลาทําการ หรือใหบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่รองขอ ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา 68 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ใหแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่
เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 69 เมื่อปรากฏวา สภาวิศวกรไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 66 หรือมี

พฤติการณแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด กระทําผิด
วัตถุประสงคของสภาวิศวกร หรือกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียอยางรายแรงแกสภาวิศวกร ให
รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการคนนั้น
พนจากตําแหนง
ในกรณีที่รัฐมนตรีจะมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งสมาชิกสามัญจํานวนหาคน
เปนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองรีบทําการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลว
เสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 70 ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา 69 ใหกรรมการทั้งคณะของสภาวิศวกรพน
จากตําแหนง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรเทาจํานวนกรรมการที่จะมีได
ตามมาตรา 24 เปนกรรมการชั่วคราวแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง ในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมี
คําสั่งใหกรรมการพนจากตําแหนง
ใหกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึง่ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเพียงเทาที่จําเปน และ
ดําเนินการภายในสามสิบวัน นับแตวันที่รัฐมนตรีมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการชั่วคราว เพื่อใหมีการเลือกตั้ง
และแตงตั้งกรรมการใหมตามมาตรา 24
เมื่อกรรมการใหมเขารับหนาที่แลว ใหกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง

หมวด 8
บทกําหนดโทษ
มาตรา 71 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 หรือมาตรา 63 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 72 ผูใดฝาฝนมาตรา 47ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 73 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา 59 หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 67 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 74 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหหุนสวนของ
หางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูแทนของนิติบุคคล หรือผูซึ่งมีสวนในการกระทําความผิดดังกลาว
มีความผิดในฐานะเปนผูรวมกระทําความผิด ผูใชใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนกระทําความผิด
แลวแตกรณี ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในการกระทําความผิดนั้น และสําหรับนิติบุคคล ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสิบเทาของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นดวย

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

การเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการตามมาตรา 24 ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 76 ใหผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี
วิศวกรสามัญวิศวกร และวุฒวิ ิศวกร ตามพระราชบัญญัติวช
ิ าชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 อยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติ
นี้
ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทใบอนุญาตพิเศษตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อพนกําหนดเวลาตามใบอนุญาต หรือพนกําหนดสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ แลวแตกําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา ใหสมาชิกภาพของสมาชิกตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
เปนอันสิ้นสุดลง เวนแตจะสมัครและไดเปนสมาชิกของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
ใหถือวาปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากหลักสูตรการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวช
ิ าชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
ไดรับรองแลว เปนปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่สภาวิศวกรใหการรับรองตามมาตรา 8 (3)
มาตรา 77 ใหผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวุฒิ
วิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร หรือใบอนุญาตพิเศษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.
2505 และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร หรือภาคีวิศวกร
พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
เพื่อประโยชนตามมาตรา 27 (1) ใหถือวากําหนดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวช
ิ าชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 เปน
กําหนดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 78 คําขอรับใบอนุญาตซึ่งไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากพนกําหนดเวลาดังกลาว
ใหพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
ใหถือวาผูที่ไดรับใบอนุญาตตามความในวรรคกอน เปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสภา
วิศวกรตามความในมาตรา 76 โดยอนุโลม
มาตรา 79 ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมพ.ศ. 2505 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 80 ใหถือวาการกระทําผิดมรรยาท หรือขอกําหนด และเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ซึ่งไดกระทํากอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไป
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูกระทําผิดมรรยาท หรือขอกําหนดและเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

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) คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอตออายุใบอนุญาตกอน
ใบอนุญาตหมดอายุ
บุคคลธรรมดา
(ก) ระดับวุฒิวิศวกร
3,000 บาท
(ข) ระดับสามัญวิศวกร
2,000 บาท
(ค) ระดับภาคีวิศวกร
1,000 บาท
(ง) ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
1,000 บาท
สําหรับผูที่ขอตออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ ใหเพิ่ม
2,000 บาท
อัตราคาธรรมเนียม
นิติบุคคล
(ก) คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอตออายุใบอนุญาต
30,000 บาท
กอนใบอนุญาตหมดอายุ
(ข) คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอตออายุใบอนุญาต
50,000 บาท
หลังจากใบอนุญาตหมดอายุ
(3) คาหนังสือรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
10,000 บาท
วิศวกรรมควบคุม
(4) ใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต
500 บาท
บุคคลธรรมดา
5,000 บาท
นิติบุคคล
2,000 บาท
(5) คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมครั้งละ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันวิทยาการดาน
วิศวกรรมมีความเจริญกาวหนาไปมากและมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้น ไมวาในดานวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ซึ่งการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหลานี้ อาจสงผลกระทบตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน
ไดมาก อันสมควรมีการควบคุมเพื่อกลั่นกรองความรูความสามารถของผูประกอบวิชาชีพ และเพื่อ
ติดตามดูแลการประกอบวิชาชีพใหใกลชิดกวาที่เปนมาแตเดิม ประกอบกับองคกรวิชาชีพวิศวกรรมได
กอตั้งมานานจนเปนปกแผนแลว สมควรใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรวมตัวกันเปนองคกรเขามามี
สวนชวยรัฐในการควบคุมดูแลเพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้น อนึ่ง ประเทศไทยคงตองเปดเสรีทางการคาและ
บริการในไมชานี้ สมควรใหภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการรวมมือกันอยางใกลชิดในการสงเสริม
คุณภาพการประกอบวิชาชีพ เพื่อใหพรอมที่จะแขงขันกับตางประเทศได สมควรปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวิศวกรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[1] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 120 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542

