
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 
พระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

--------------------------------------------- 

1. หลักกำรส ำคัญและเหตุผล 

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีหลักการเพ่ือควบคุม กลั่นกรอง และติดตามดูแล 
การประกอบวิชาขีพวิศวกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชน ประกอบกับองค์กรวิชาชีพวิศวกรได้ก่อตั้งมานานสมควรให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรวมตัวกัน  
เป็นองค์กรเข้ามามีส่วนช่วยในการควบคุมดูแลเพ่ือให้เกิดผลดียิ่งขึ้น รวมถึง ประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางการค้า 
และบริการสมควรให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมคุณภาพการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือให้พร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

2. สำระส ำคัญ 

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1 สภำวิศวกร ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกันเองในรูปแบบของสภา โดยมี 

สภาวิศวกรซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของมวลสมาชิก มีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางของ 
สภาวิศวกรอย่างชัดเจน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ดังนี้ 

 1) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 2) ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก 

 3) ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก 

 4) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้
ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

 5) ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชน  
และองค์กรอื่นในเรื่องที่เก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

 6) ให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรม รวมทั้ง
ด้านเทคโนโลยี 

 7) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย 

 8) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ตามกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอ่ืนอันเป็นวัตถุประสงค์ของ 
สภาวิศวกร พ.ศ. 256๐ ดังต่อไปนี้ 

 1) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 



 2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่
เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน 

สภาวิศวกรมีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 8 ดังต่อไปนี้ 
 1) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 2) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 4) รับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 6) ออกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย 

  (ก) การก าหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (6) 
  (ข) การรับสมัครเป็นสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

  (ค) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 32 

  (ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และ
การรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  (จ) คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจตาม
มาตรา 2๐ วรรคสอง 

  (ฉ) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับตามมาตรา 46 

  (ช) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 49 

  (ซ) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

  (ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  (ญ) การประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร 

  (ฎ) การใด ๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ข้อบังคับสภาวิศวกรนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ และเมื่อได้ประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 7) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร 

2 สมำชิก สภาวิศวกรประกอบด้วยสมาชิก 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกในมาตรา 12 คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
ได้รับ ได้รับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภารับรอง ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และไม่เป็นผู้มีจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่
เป็นโรคที่ก าหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร 

 
 



สมาชิกสามัญเป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงในการก าหนดทิศทางของสภาวิศวกรโดยตรง ดังต่อไปนี้ 
 1) สามารถให้ความเห็นชอบต่อแผนการด าเนินงานประจ าปี นโยบาย งบดุล และข้อบังคับที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจ าปีตามมาตรา 19  
 2) ออกเสียงเลือกผู้ตรวจ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของสภาวิศวกรตามมาตรา 2๐ 

 3) สมาชิกสามัญตั้งแต่ 5๐ คนขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมของสภาวิศวกร และคณะกรรมการสภาวิศวกรต้องชี้แจงตามมาตรา 13 

 4) ขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามที่จ าเป็น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ
สภาวิศวกร ตามมาตรา 16 

 5) สมาชิกสามัญจ านวนมากกว่า 1๐๐ คน เสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรได้ตามมาตรา 43 

สมาชิกวิสามัญ เป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือก รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น
กรรมการ  

สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรแต่งตั้ง 

3 คณะกรรมกำรสภำวิศวกร กรรมการสภาวิศวกรต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 27 คือเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่า 1๐ ปี หรือเป็นวุฒิวิศวกร ไม่เคยถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต และไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย มีอ านาจหน้าที่บริหารและด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร สอดส่องดูแล
และด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ออกระเบียบคณะกรรมการ ก าหนดแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณประจ าปี และวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีวาระ  
3 ปี ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ องค์ประกอบคณะกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 ประกอบด้วย 

 1) กรรมการจากการเลือกตั้ งของสมาชิกสามัญซึ่ งไม่ได้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จ านวน 1๐ คน 

 2)  กรรมการจากการ เลื อกตั้ ง ของสมาชิกสามัญซึ่ งด ารงต าแหน่ งคณาจารย์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จ านวน 5 คน 

 3) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี จ านวน 5 
คน 

4 ข้อบังคับสภำวิศวกร การเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรกระท าได้โดย 1) คณะกรรมการ 
เป็นผู้เสนอ หรือ 2) สมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่า 1๐๐ คนรับรอง ซึ่งร่างข้อบังคับสภาวิศวกรต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เข้าประชุม 
ตามมาตรา 44 และต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษแห่ง
สภาวิศวกร 

5 กำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรม ผู้ประกอบวิชาขีพวิศวกรรมควบคุมต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากสภาวิศวกรตามมาตรา 45 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ วุฒิ
วิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร และภาคีวิศวกรพิเศษ ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ต้องอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรม บุคคลผู้ได้รับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิ
กล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นต่อสภาวิศวกรตามมาตรา 51 โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณที่มาจาก



การแต่งตั้งของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดและมีค าสั่งตามมาตรา 61 ได้แก่ ยกข้อกล่าวหา 
ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต 

6 กำรก ำกับดูแล รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแล ดังต่อไปนี้ 
 1) ก ากับดูแลการด าเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 2) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภาวิศวกรและ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 3) สั่งเป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร 

 4) สั่งให้สภาวิศวกรระงับ หรือแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจปลดคณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการคนใดคน
หนึ่งพ้นจากต าแหน่ง หากพบพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าว กระท าผิดวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร 
หรือกระท าการอันเป็นการเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงแก่สภาวิศวกร 

7 บทก ำหนดโทษ การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 45 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า

ตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาวิศวกร 

มาตรา 47 ห้ามมิให้ผู้ ใดใช้ค าหรือข้อความที่แสดงให้ผู้ อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็น ผู้มีความรู้ 
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ จ้างวานหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท า
ดังกล่าวให้ตน เว้นแต่ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสาขานั้น ๆ จากสภาวิศวกรหรือสถาบันที่สภาวิศวกรรับรอง หรือผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร 

มาตรา 59 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และของคณะอนุกรรมการ  
ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งให้กรรมการจรรยาบรรณ และอนุกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณา แต่ถ้าเป็นการมีค าสั่ง
ต่อบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือผู้ซึ่งสภานายกพิเศษ
มอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
นับแต่วันที่ทราบค าสั่งสภาวิศวกรที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 

มาตรา 67 เพ่ือปฏิบัติการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 66 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณา และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในส านักงานของสภาวิศวกร หรือในสถานที่ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ในระหว่างเวลาท าการ หรือให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่  
ร้องขอ ทั้งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 



มาตรา 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 หรือมาตรา 63 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ 
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 73 ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการ 
ตามมาตรา 59 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 74 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ  
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น และส าหรับ 
นิติบุคคลต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับส าหรับความผิดนั้นด้วย 

3. ควำมส ำคัญของกฎหมำยที่ประชำชนควรรู้ 
สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่

ที่ส าคัญ ได้แก่ ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร ออกใบอนุญาต พักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และออกข้อบังคับสภาวิศวกร ผู้ใช้อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ 

1. คณะรัฐมนตรี  มีอ านาจหน้าที่แต่งตั้ งสมาชิกสามัญเ พ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยการเสนอชื่อของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จ านวน 5 คน และพิจารณาอนุมัติกรณีรัฐมนตรีมีค าสั่งให้คณะกรรมการ 
สภาวิศวกร นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการสภาวิศวกรพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 69 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

 1) เป็นรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 2) เสนอชื่อสมาชิกสามัญให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร  ตาม
มาตรา 24 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 3) ก ากับดูแลการด าเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 4) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภาวิศวกรและ
การประกอบวิชาขีพวิศวกรรมควบคุม 

 5) สั่งเป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร และจะให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกรก็ได้ 

 6) สั่งเป็นหนังสือให้สภาวิศวกรระงับหรือแก้ไขการกระท าใด ๆ ที่ปรากฏว่าขัดต่อวัตถุประสงค์
ของสภาวิศวกร 



 7) มีค าสั่งให้คณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการสภาวิศวกรพ้นจากต าแหน่ ง 
โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในกรณีกระท าผิดวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรหรือกระท าอันเป็นที่เสื่อมเสีย  
อย่างร้ายแรงแก่สภาวิศวกร และแต่งตั้งสมาชิกสามัญด ารงต าแหน่งกรรมการวิศวกรชั่วคราวแทนกรรมการ 
ที่พ้นจากต าแหน่งในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

 8) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  
หรือส่งความเห็นเป็นหนังสือในเรื่องใด ๆ  

 9) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือยังยั้งร่างข้อบังคับสภาวิศวกร 

3. คณะกรรมการสภาวิศวกร มีจ านวน 2๐ คน ประกอบด้วยกรรมการซึ่งสมาชิกสามัญ 
เลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ จ านวน 15 คน ตามมาตรา 24 (1) และ (2) และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี จ านวน 5 คน ตามมาตรา 24 (3) มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 1) บริหารและด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสภาวิศวกร 

 2) สอดส่องดูแลและด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 
 3) ออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 

 4) ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณของสภาวิศวกร 

 5) วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ให้ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 6) เลือกนายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกร และเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 7) วินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิศวกร 

 8) เสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกร และพิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิศวกร 

4. คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย ประธานกรรมการจรรยาบรรณ 1 คน 
และกรรมการจรรยาบรรณตามจ านวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนดไม่น้อยกว่าสามคนจากการแต่งตั้งจาก
สมาชิกสามัญโดยคณะกรรมการสภาวิศวกรตามมติที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัยใน
กรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และท าค าวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) ยกข้อกล่าวหา (2) ตักเตือน (3) ภาคทัณฑ์  
(4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5 ปี และ (5) เพิกถอนใบอนุญาต 

5. นายกสภาวิศวกร มีอ านาจหน้าที่ เป็นผู้แทนสภาวิศวกรในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรและที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร รวมถึง ด าเนินกิจการของ 
สภาวิศวกรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสภาวิศวกร  

6. อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิศวกรในกิจการอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของนายกสภาวิศวกรตามที่นายกสภาวิศวกรมอบหมาย และเป็นผู้ท าการแทนนายกสภาวิศวกรเมื่อ
นายกสภาวิศวกรไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

7. อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิศวกรในกิจการอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของนายกสภาวิศวกรตามที่นายกสภาวิศวกรมอบหมาย และเป็นผู้ท าการแทนนายกสภาวิศวกรเมื่อ
นายกสภาวิศวกร และอุปนายกสภาวิศวกรที่หนึ่งไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 



8. เลขาธิการสภาวิศวกร มีอ านาจหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เป็นเลขานุการ
ในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรและประชุมใหญ่สภาวิศวกร และด าเนินการตามที่นายกสภาวิศวกร
มอบหมาย 

9. เหรัญญิกสภาวิศวกร มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และ
การงบประมาณของสภาวิศวกร 

1๐. หัวหน้าส านักงานสภาวิศวกร มีอ านาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของ 
สภาวิศวกร ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และทะเบียน
อ่ืน ๆ ของสภาวิศวกร ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสภาวิศวกร และปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
หรือเลขาธิการสภาวิศวกรมอบหมาย 

  


