เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาวิ ศ วกรโดยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“การให้บริการ” หมายความว่า การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามงาน ประเภท
และขนาดที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“ผู้ได้รับใบอนุญาต” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานประเภทอื่นของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างหรือได้มอบหมายให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการให้บริการ
ของผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ” หมายความว่า ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาต
พึงยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
“มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ” หมายความว่า ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ข้อ ๔ เพื่อเป็นการยกระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ได้มาตรฐาน สนองต่อประโยชน์
ของผู้รับบริการตลอดจนสาธารณะ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กรอบความสามารถหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมวด ๑
มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ
ข้อ ๖ ในการเสนอการให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้ข้อมูลต่อผู้รับบริการ เพื่อให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการให้บริการและวิธปี ฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องครอบคลุม
ถึงขอบเขตงาน ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน รวมถึงค่าบริการวิชาชีพ
ข้อ ๗ ข้อตกลงในการให้บริการ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(๑) ขอบเขตในการให้บริการ
(๒) กาหนดระยะเวลาดาเนิ น งาน โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด ในการ
ดาเนินงาน
(๓) ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการ
(๔) ค่าบริการวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาชีพ รวมถึงหลักเกณฑ์
วิธีการ และขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อ ๘ การคิดค่าบริการวิชาชีพต้องกระทาโดยสุจริตและไม่หลอกลวงผู้รับบริการ โดยให้
คานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นสาคัญ
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องจัดให้มีผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดา
ซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการให้บริการ
ข้อ ๑๐ ในระหว่างการให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของงานและปัญหาทางด้านวิศวกรรม
หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาหรือผลกระทบดังกล่าว
ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การให้บริการวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้การรับรอง
กรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไม่ให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพในเรื่องใด
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ
ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป
หมวด ๒
มาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิ
ข้อ ๑๒ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งมี ม าตรฐานการประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ละต้ อ งไม่ ป ระพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณ ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อ ๑๓ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริต
และรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในขอบเขตความสามารถ
ที่กาหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับ
รวมถึงพึงปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
(๑) มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(๒) มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ค วามช านาญในการแก้ ปั ญ หาด้ า นวิ ศ วกรรม
และการพัฒนาวิชาชีพ
(๓) มีความเป็นผู้นาด้านวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการให้บริการวิชาชีพ
(๔) มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตควรพัฒนาศักยภาพของตนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อย่างน้อย ดังนี้
(๑) การฝึ ก ฝนสร้ า งสมประสบการณ์ และเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามช านาญ ตามกรอบ
ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด หรือ
(๒) การฝึกอบรมในหลักสูตร ตามโครงการการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจาก องค์กรแม่ข่าย
หรือองค์กรลูกข่ายที่สภาวิศวกรให้การรับรอง หรือ
(๓) การถ่ า ยโอนความรู้ วิ ศ วกรรม และความรู้ ค วามช านาญตามกรอบความสามารถ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาหนด
หมวด ๓
มาตรฐานการปฏิบตั ิวิชาชีพ
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้การรับรอง
กรณีที่คณะกรรมการสภาวิศวกรยังไม่ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพในเรื่องใด
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ มให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร

