
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการรบัรองมาตรฐาน 

การใหบ้ริการวชิาชีพและมาตรฐานการปฏบิัตวิิชาชีพ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บรกิาร
วิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  ตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๕  
ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที ่ ๑๔-๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓  
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“รับรองมาตรฐาน”  หมายความว่า  รับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ  หรือมาตรฐาน 

การปฏิบัติวิชาชีพ  ที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดให้มีคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน  กระบวนการจัดท ามาตรฐาน 
และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตั ิ

 
 

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิยื่นค าขอรับรองมาตรฐานต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
และมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม 

หมวด  ๒ 
การยื่นค าขอรับรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๕ มาตรฐานที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน 
(๒) ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวศิวกรรม  เช่น  กระบวนการท าเทคนิคพิจารณ์  

การวิจัย  การสืบค้น  การประมวล  และการเทียบเคียง 
(๓) เป็นมาตรฐานที่จัดท าเสร็จสมบูรณ์และพิมพ์เผยแพร่แล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์ขอรับรองมาตรฐานยื่นค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอ

และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓



เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคล  วัตถุประสงค์  และรายชื่อผู้มีอ านาจบริหารนิติบุคคล 

ตามกฎหมาย 
(๒) ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการ  หรือหนังสือรับรองของผู้มีอ านาจของนิติบุคคล

ตามกฎหมาย  ซึ่งให้ความเห็นชอบในการยื่นค าขอรับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกร 
(๓) มาตรฐานที่ขอรับรอง  จ านวน  ๕  ฉบับ 
(๔) รายชื่อคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน  (Standing  Committee)  พร้อมประวัติย่อ 
(๕) หลักฐานการผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม   หลักฐาน 

การพิมพ์เผยแพร่  และหลักฐานอ้างอิงว่าได้มีการใช้งาน  ตามข้อ  ๕  ของระเบียบนี้ 
(๖) หลักฐานการปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  (ถ้ามี) 
(๗) ค าบอกกล่าวส าคัญและค าปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายที่สภาวิศวกรก าหนด 
(๘) หลักฐานอื่น ๆ  ที่ผู้ยื่นค าขอเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ให้ผู้ยื่นค าขอส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของหลักฐานตาม  (๑)  ถึง  (๘)  ต่อส านักงานสภาวิศวกร

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการรับรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๗ ในการพิจารณาค าขอรับรองมาตรฐาน  ให้คณะอนุกรรมการมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาค าขอรับรองมาตรฐานจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีความรู้และความช านาญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ยื่นค าขอรับรองเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ 
ค าขอรับรองมาตรฐาน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ของระเบียบนี้ 

ข้อ ๘ คณะท างานอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติม  หรือให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  โดยผู้ย่ืนค าขอจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ข้อ ๙ เมื่อคณะท างานได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาค าขอรับรองมาตรฐานเสร็จแล้ว
ให้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพ่ือพิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการ
สภาวิศวกร 

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาและมีผลการรับรองมาตรฐานแล้ว 
ให้เลขาธิการสภาวิศวกรแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ ๑๑ การรับรองมาตรฐาน  มีอายุครั้งละไม่เกิน  ๕  ปี 
ข้อ ๑๒ กรณีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรแล้ว   หากผู้ยื่นค าขอมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมาตรฐาน  ผู้ยื่นค าขอสามารถเสนอมาตรฐานดังกล่าวต่อสภาวิศวกร  เพ่ือพิจารณา
รับรองใหม่ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงการแก้ไขค าสะกด  ข้อผิดพลาดเล็กน้อย  หรือข้อผิดหลงเล็กนอ้ย
ซึ่งไม่ท าให้มาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๓ มาตรฐานที่สภาวิศวกรรับรองแล้ว  ให้ผู้ยื่นค าขอพิมพ์ข้อความไว้ที่ปกด้านหน้า 
ของมาตรฐานพร้อมระบุปีที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร  โดยใช้ภาษาไทยว่า  “มาตรฐานนี้ได้รับ 
การรับรองจากสภาวิศวกร  ปี  พ.ศ.  ....  ถึง  ปี  พ.ศ.  ....”  และภาษาอังกฤษว่า  “Recognized  by  
Council  of  Engineers  from  year  AD  ….  to  year  AD  ….” 

ข้อ ๑๔ การรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้   เป็นการรับรองกระบวนการจัดท ามาตรฐาน 
จึงไม่เป็นเหตุให้สภาวิศวกรมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ยื่นค าขอหรือต้องรับผิดร่วมกับผู้ยื่น  
ค าขอแต่อย่างใด 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุและการเพิกถอนการรบัรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๑๕ การรับรองมาตรฐานสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สิ้นอายุรับรองมาตรฐาน 
(๒) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(ข) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
(ค) มีเหตุใด ๆ  ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามาตรฐานมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรง  ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของประชาชนได้ 
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง   ให้เลขาธิการ

สภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์

นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓


