
 

ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 22560 (แก้ไข 10-4-60 (SPJ)  หน้า 1 ของ 15 
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

 
ข้อบังคับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย  

พ.ศ.2553 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 

 
หมวดที่ 1 

ค านิยาม 
 
พระราชบัญญัติวิศวกร หมายถึง พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่ 

จะประกาศต่อไปภายหน้า 
 
กฎกระทรวง หมายถึง กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.

2542 ซึ่งประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไปด้วย 
 
ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับต่างๆ ของสมาคม รวมทั้งกฎ ระเบียบ ที่สมาคม

ประกาศใช้บังคับด้วย 
 
วิศวกรที่ปรึกษา หมายถึง บุคคล ที่ประกอบวิชาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา 

ของวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) ปฏิบัติงานวิศวกรที่ปรึกษาเต็มเวลา ซึ่งได้แก่ งานให้ค าปรึกษา 

งานวางโครงการ งานออกแบบและค านวณ งานควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอ านวยการใช้ 

(2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรม โดยได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาท่ีสภาวิศวกรรับรอง  

(3) เป็นผู้มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร 

(4) ต้องมีสัญชาติไทย หรือมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย โดยต้องมี
ใบอนุญาตท างานในประเทศไทย 
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บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา หมายถึง  นิติบุคคล บริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจ
ด้านวิศวกรที่ปรึกษา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) นิติบุคคลนั้นไม่จ ากัดทุนว่าเป็นของคนต่างด้าวจ านวนเท่าใด 
(2) มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร 
(3) ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกใน

คณะผู้บริหารของนิติบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือผู้มี
อ านาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติบุคคล เป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร 

 
สมาคม    หมายถึง  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 
 
คณะกรรมการอ านวยการ  หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการผู้ด ารงต าแหน่งตามวาระ 
 
ส านักงาน   หมายถึง ส านักงานของสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
 
ตรา    หมายถึง ตราของสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
 

หมวดที่ 2 

ชื่อ ตรา และวัตถุประสงค์ของสมาคม 
 
ข้อ 1 ชื่อสมาคม สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย” ใช้ค าย่อ

ว่า “วปท.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Consulting Engineers 
Association of Thailand” ใช้ค าย่อว่า “CEAT” 

 
ข้อ 2 ส านักงาน ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่  ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ 487 ถนนรามค าแหง ซอย 39 แขวงพลับพลา   
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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ข้อ 3 ตราสมาคม ตราของสมาคมได้ก าหนดไว้ดังนี้ คือ 
                  
 
 
 
 
มีลักษณะเป็นรูปวงกลม    รูปพระวิษณุกรรมประทับนั่งบนพระแท่น 
อยู่ตรงกลาง พระหัตถ์ขวาทรงผึ่ง  พระหัตถ์ซ้ายทรงดิ่ง มีรูปเฟืองจักร
อยู่ในวงกลม ค าว่า “สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย The 
Consulting Engineers Association of Thailand”  อยู่ล้อมพระรูป
นั้น ลักษณะตัวอย่างตราของสมาคมมีอยู่ที่ส านักงาน วปท.   
 

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ สมาคมตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 
(1) เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ รักษาสิทธิ 

และผลประโยชน์ของสมาชิก 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา งานวิจัย และเผยแพร่งาน

วิชาชีพวิศวกรรม 
(5) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(6) ก ากับดูแลการด าเนินงานของสมาชิกให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ

และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสมาคม 
(7) ให้ความร่วมมือ ค าปรึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวกับการท างานทาง

วิศวกรรมแก่รัฐ และองค์กรสาธารณะ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

(8) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
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หมวดที่ 3 

สมาชิกและคุณสมบัติของสมาชิก 
 
ข้อ 5 สมาชิก   สมาชิกของ วปท. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
 ประเภทที่ 2 สมาชิกสามัญ 
 ประเภทที่ 3 สมาชิกนิติบุคคล 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติของสมาชิก ประเภทที่ 1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นบุคคลที่คณะกรรมการอ านวยการ วปท. มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
หรือ 

(2) เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และ
คณะกรรมการอ านวยการ วปท. มีมติเลื่อนให้
เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ ์
 

ประเภทที่ 2 สมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(1) เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตป ระกอบวิ ช าชี พ

วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 
(2) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในบริษัทวิศวกร

ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผลงานจะต้องถึง
ขั้นมาตรฐานเป็นที่รับรองของคณะกรรมการ
อ านวยการ วปท. หรือเป็น       ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมในบริษัทวิศวกร ที่ปรึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ปี แต่มีผลงานด้านวิศวกรรมไม่น้อย
กว่า 10 ปี และผลงานจะต้องถึงขั้นมาตรฐาน
เป็นที่รับรองของคณะกรรมการอ านวยการ 
วปท. 

(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่
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ก าหนดในข้อบังคับของ วปท.ไม่เป็นบุคคลที่
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือฟ่ันเฟือน ไม่สม - 
ประกอบ 
 

ประเภทที่ 3 สมาชิกนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภา
วิศวกร 

(2) เป็นนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจด้านวิศวกรที่ปรึกษา
ในประเทศไทย 

 
หมวดที่ 4 

การสมัครและการรับเป็นสมาชิก 
 
ข้อ 7 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

(1) สมาชิกสามัญ บุคคลที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม จะต้องปฏิบัติและใช้เอกสาร 
ประกอบดังนี้ 
ก.    ต้องใช้ใบสมัครของสมาคมที่ลงนามโดยเลขาธิการสมาคม หรือผู้แทนเท่านั้น 
ข. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีออกโดยสภาวิศวกร 
ค. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้และ

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ง. รูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2.5 

เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
จ. หนงัสือรับรองแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติ 
ฉ. มีสมาชิกสามัญลงนามรับรอง อย่างน้อย 2 ท่าน 
ช.   ยื่นใบสมัครพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าบ ารุงของสมาชิกล่วงหน้า 1 

ปี โดยค่าบ ารุงของสมาชิกนี้สมาคมจะคืนให้ภายหลัง หากสมาคมมิได้รับบุคคลนั้นเข้า
เป็นสมาชิก ส่วนค่าธรรมเนียมจะไม่มีการคืน 

(2) สมาชิกนิติบุคคล นิติบุคคลที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องปฏิบัติและใช้
เอกสารประกอบ ดังนี้ 
ก. ต้องใช้ใบสมัครของสมาคมที่ลงนามโดยเลขาธิการ หรือผู้แทนเท่านั้น 
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ข. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลที่ออกโดยสภาวิศวกร 
ค. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่มี

อายุการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 30 วัน 
ง. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ และส าเนา

ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการของนิติบุคคล 
จ. รูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าของ

กรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคล ขนาด 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
ฉ. ส าเนาหนังสือรับรองแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติ 
ช. มีสมาชิกนิติบุคคลลงนามรับรองอย่างน้อย 2 ราย 
ซ. ยื่นใบสมัครพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าบ ารุงของสมาชิกล่วงหน้า 1 

ปี โดยค่าบ ารุงของสมาชิกนี้สมาคมจะคืนให้ภายหลัง หากสมาคมมิได้รับนิติบุคคลนั้น
เข้าเป็นสมาชิก ส่วนค่าธรรมเนียมจะไม่มีการคืน 

 
ข้อ 8   การรับสมาชิก บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว สมาคมจะ

ปฏิบัติดังนี้ คือ 
(1) เลขาธิการสมาคมจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นเวลา 30 วัน หากสมาชิกของสมาคมผู้ใดเห็นว่า

บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6. สมาชิกต้องท าการคัดค้านโดยมีหลักฐาน 
โดยแจ้งตรงต่อเลขาธิการภายในเวลาที่ก าหนด 

(2) ถ้าหากมีสมาชิกคัดค้านและเลขาธิการตรวจสอบหลักฐานเป็นที่ทราบแน่ชัดแล้ว ต้อง
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วปท. เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อมีมติเป็นประการ
ใด จะต้องแจ้งให้สมาชิกผู้คัดค้านและบุคคลหรือนิติบุคคลที่ยื่นใบสมัครได้ทราบผลการ
พิจารณาและมติด้วย 

(3) หากประกาศครบก าหนด 30 วัน แล้ว ไม่มีสมาชิกผู้ใดคัดค้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น ให้เลขาธิการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วปท. เพ่ือ
การรบัเข้าเป็นสมาชิก 

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการอ านวยการ วปท. ไม่รับเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการแจ้งให้บุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ยื่นสมัครได้ทราบ พร้อมทั้งเหตุผล และหากบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น   เห็นว่า มติ
นั้นไม่ให้ความเป็นธรรมเพียงพอ จะยื่นชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  เพ่ือให้คณะกรรมการ
อ านวยการ วปท. พิจารณาใหม่อีกครั้งก็ได้ ทั้งนี้ต้องยื่นภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร 

(5) ผลการลงมติของคณะกรรมการอ านวยการ วปท. ถือเป็นมติเด็ดขาด จะมีการคัดค้านหรือ
ยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ 
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(6) บุคคลหรือนิติบุคคลที่คณะกรรมการอ านวยการ วปท. มีมติไม่รับเป็นสมาชิกของสมาคม
แล้ว จะยื่นใบสมัครอีกครั้งหนึ่งได้ภายหลังครบก าหนด 1 ปีแล้ว 

 
หมวดที่ 5 

การพ้นจากสมาชิกภาพ 
 
ข้อ 9 การพ้นจากสมาชิกภาพ 
 สมาชิกจะพ้นจากสมาชิกภาพก็ต่อเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6. 
(4) คณะกรรมการอ านวยการ วปท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถอนหรือลบชื่อออกจากทะเบียน 
(5) ค้างค่าบ ารุงสมาชิก และมีหนังสือแจ้งแล้วเกิน 6 เดือน 

 
ข้อ 10 การลาออก สมาชิก วปท. ที่จะลาออกจากสมาชิกภาพ ให้แจ้งการลาออกเป็น  

ลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ วปท. 
 
ข้อ 11 การลบชื่อสมาชิก  เมื่อสมาชิก วปท. ผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 6. ให้เลขาธิการรายงาน

ให้คณะกรรมการอ านวยการ วปท. ทราบ และเชิญสมาชิกผู้นั้นมา
ชี้แจงต่อคณะกรรมการอ านวยการ วปท. หากพิจารณาแล้ว  พบว่า 
สมาชิกผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามข้อ 6. จริง  คณะกรรมการอ านวยการ 
วปท. ต้องลงมติลบชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนและให้เลขาธิการ
แจ้งให้สมาชิกผู้ถูกลบชื่อได้ทราบและประกาศให้สมาชิก วปท. ได้
ทราบโดยทั่วกันด้วย 

 
ข้อ 12 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 สมาชิก วปท. ผู้ถูกลบชื่อจากทะเบียนของสมาคม จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ได้ต่อเมื่อพ้นก าหนดเวลา 2 ปีแล้ว หากสมัครใหม่ในคราว
นั้น คณะกรรมการอ านวยการ วปท. ลงมติไม่ยอมรับเข้าเป็นสมาชิกอีก 
จะต้องรอเวลาต่อไปอีก 2 ปี จึงจะยื่นใบสมัครได้อีกครั้งหนึ่ง 
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หมวดที่ 6 

คณะกรรมการอ านวยการ วปท. 
 

ข้อ 13 การเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการ วปท. 
 คณะกรรมการอ านวยการ วปท. จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม โดยวิธี

ลงคะแนนของสมาชิกนิติบุคคลเท่านั้น 
   
 การประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญให้ถือจ านวนสมาชิก วปท. รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ

จ านวนสมาชิกทั้งหมดเป็นองค์ประชุม และการด าเนินการประชุม จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
ของสมาคมหมวด 7 สมาชิกนิติบุคคลมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง 

 
ข้อ 14 คณะกรรมการอ านวยการ วปท. 

 คณะกรรมการอ านวยการ วปท. มีจ านวนไม่เกิน 20 คน ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสามัญท่ีได้รับการเลือกตั้งจ านวนไม่เกิน 7 คน 
(2) สมาชิกนิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง จ านวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งไม่ซ้ ากับนิติบุคคลซึ่งสมาชิก

สามัญตามข้อ (1) สังกัดอยู ่
(3) กรรมการต าแหน่งอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกสมาคม 
(4) ให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม วปท. ลงมติเลือกตั้งให้กรรมการด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ คือ 

นายก 
อุปนายกสมาคม จ านวน 3 คน 
เลขาธิการสมาคม 
เหรัญญิกสมาคม 
ประชาสัมพันธ์สมาคม 
กรรมการนิติบุคคล (5 ราย) 
กรรมการต าแหน่งอื่น ๆ 
 

ข้อ 15 วาระของคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการอ านวยการ วปท. จะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และนายกสมาคมจะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ 
 

ข้อ 16 การพ้นจากต าแหน่งในกรรมการอ านวยการ 
 กรรมการอ านวยการ วปท. จะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
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(1) ครบวาระตาม ข้อ 15 
(2) ลาออก 
(3) พ้นจากการเป็นสมาชิก 
เมื่อมีกรรมการอ านวยการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือลาออก ให้คณะกรรมการอ านวยการ 
วปท. เชิญสมาชิกผู้ได้รับการเลือกตั้งที่มีคะแนนรองลงไปในคราวเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นกรรมการ
แทน โดยจะอยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ 

 
ข้อ 17 อ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการอ านวยการ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ วปท. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1.1. บริหารงานของสมาคมตามวัตถุประสงค์ 
1.2. ปกครองและควบคุมลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของ สมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1.3. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสมาคม 
1.4. ควบคุมรักษา และรับผิดชอบต่อการเงินและทรัพย์สินของสมาคม 
1.5. แต่งตั้งอนุกรรมการสาขาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ งานของสมาคมในทุกกรณี 
1.6. แต่งตั้งสมาชิกเป็นผู้แทนของสมาคม และ/หรือ พิจารณาตั้งสาขาของสมาคม เพื่อ

ด าเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมได้ 
2. กรรมการ วปท. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

2.1 นายกสมาคม 

 ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม  

 ท าหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับองค์กร หรือ บุคคลภายนอก ทั้ง
ภายในและ ต่างประเทศ 

 ท าหน้าที่แต่งตั้งกรรมการตามที่ข้อบังคับของสมาคมก าหนดไว้  

 ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และการประชุม
ใหญ่ของสมาคม 

2.2 อุปนายกวิชาการ 

 ท าหน้าที่ดูแลงานวิชาการ งานพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้และการปฏิบัติ 
งานให้แก่สมาชิก และที่มิใช่สมาชิก 

 ท าหน้าที่งานแสดงผลงานและเผยแพร่วิชาการ  

 ท าหน้าที่เข้าประชุมวิชาการในนามของสมาคม   

 ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกในการบริหาร กิจการสมาคม และปฏิบัติงานหรือท า 
หน้าที่แทนตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย  
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2.3 อุปนายกในประเทศ 
 ท าหน้าที่ดูแลงานในประเทศที่เก่ียวข้องกับสมาชิกด้านมาตรฐานการท างาน 

การแก้ไขข้อพิพาท การป้องกันการเสี่ยงภัย สัญญา อัตราค่าจ้าง จรรยาบรรณ
และ จริยธรรม  

 ท าหน้าทีป่ระสานงานกับหน่วยราชการ สมาคม สถาบันต่างๆ  
 ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกในการบริหาร กิจการสมาคม และปฏิบัติงานหรือท า

หน้าที่แทนตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย 

2.4 อุปนายกต่างประเทศ 

 ท าหน้าที่ดูแลงานและประสานงานกับ องค์กรต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ  
 ท าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาไปยังต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาส

งาน สร้างเครือข่าย และยกระดับวิชาชีพ ให้เทียบเท่านานาชาติ  
 ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยนายกในการบริหาร กิจการสมาคม ปฏิบัติงาน หรือท าหน้าที ่

แทนตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย 

2.5 เลขาธิการ 

 ท าหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานภายในสมาคม ด้านบุคลากร ธุรการ งาน
ทะเบียนสถานที่  

 ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม 
ตลอดจนท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม  

 ท าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือท าหน้าที่แทนตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย 

2.6  เหรัญญิก 
 ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม  
 ท าหน้าที่เป็นผู้จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม 

 ท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายงานสถานะทางการเงิน  
 ท าหน้าที่ร่วมในการหารายได้เข้าสมาคม 

2.7  ประชาสัมพันธ์ 
 ท าหน้าที่เผยแพร่ ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และความรู้ของ

สมาคมให้สมาชิก องค์กรวิชาชีพ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกจิ ภาคเอกชน ได้
ทราบและเป็นที่รู้จัก 

3. กรรมการนิติบุคคลและกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ 

 ท าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือร่วมในการบริหารของสมาคม  
 ท าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือท าหน้าที่แทนตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย 
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ข้อ 18 การเรียกประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
เลขาธิการมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วปท. เพ่ือปรึกษาหารือการด าเนิน
กิจการของสมาคม การประชุมเมื่อใดและวันเวลาใด ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
อ านวยการ วปท. แต่จะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง หากมีกิจกรรมพิเศษที่ต้องหารือ
เป็นการเร่งด่วน กรรมการอ านวยการ วปท. จ านวนอย่างน้อย 4 คน อาจเข้าชื่อกันเสนอให้นายก
สมาคม วปท. เรียกประชุมกรรมการอ านวยการ วปท. เพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษก็ได้ 

 
ข้อ 19 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
 การประชุมคณะกรรมอ านวยการ วปท. 

(1) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 7 คน จึงจะครบองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมเกี่ยวกับ
การเงินของสมาคม จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 9 คน จึงจะครบองค์ประชุม 

(2) การประชุมทุกครั้งจะต้องมีนายกหรืออุปนายกเป็นประธานของที่ประชุม 
(3) มติที่ประชุมให้ถือเสียงส่วนมากของที่ประชุมเป็นมติเด็ดขาด ถ้าหากปรากฏว่าคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ถือว่าประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่จะระบุไว้อย่างอ่ืน 
(4) มติของที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วปท. เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ ต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม 
(ก) มติให้ออก ยกเลิก หรือแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบปฏิบัติของ วปท. 
(ข) มติให้แต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลง ถอดถอน เลิกจ้างเจ้าหน้าที่ ผู้แทนหรืออนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ 
(5) การประชุมครั้งใดของ วปท. ถ้าคณะกรรมการอ านวยการ วปท. ไม่ครบองค์ประชุม ให้

เลขาธิการสมาคมเรียกประชุมใหม่ภายในเวลา 7 วัน 
 
ข้อ 20 การมอบหมายกิจการ 
 คณะกรรมการอ านวยการ วปท. ชุดที่พ้นวาระ ต้องมอบหมายกิจการต่างๆ ของ วปท. ต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ วปท. ชุดใหม่ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการ วปท. ชุดใหม่แล้ว 
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การประชุมใหญ่ของสมาชิก วปท. 
 
ข้อ 21 การประชุมใหญ่สามัญ 
 การประชุมใหญ่สามัญของสมาชิก วปท. ให้มีปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนมีนาคมเพ่ือให้

คณะกรรมการอ านวยการ วปท. แถลงต่อท่ีประชุมดังนี้ 
(1) บัญชีงบการเงินของ วปท. ในรอบปีที่ผ่านไป 
(2) กิจการในรอบปี ที่ด าเนินการผ่านไป 
(3) นโยบายที่จะด าเนินงานต่อไปในปีต่อไป เพ่ือให้สมาชิกได้ทราบ และสมาชิกมีสิทธิที่จะ

ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในกิจการของ วปท. ได้ 
การประชุมใหญ่สามัญทุกครั้ง นายก วปท. เป็นผู้เรียกประชุม 
 

ข้อ 22 การประชุมใหญ่วิสามัญ 
 การประชุมใหญ่วิสามัญจะท าได้เมื่อสมาชิก วปท. รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก 

วปท. ลงชื่อเรียกร้องโดยให้ท าหนังสือถึงนายก วปท. เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วให้ นายก 
วปท. เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในเวลาสามสิบวัน 

 
ข้อ 23 การแจ้งสมาชิก 
 เลขาธิการ วปท. จะต้องท าหนังสือแจ้งให้สมาชิก วปท. ให้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ

อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการประชุมใหญ่พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมด้วย 
 
ข้อ 24 จ านวนสมาชิกที่จะครบองค์ประชุม 
 การประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญให้ถือจ านวนสมาชิก วปท. รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ของ

จ านวนสมาชิกทั้งหมดเป็นองค์ประชุม ถ้าหากไม่ครบองค์ประชุมให้นายก วปท. เรียกประชุมอีก
ครั้งหนึ่งภายในเวลายี่สิบเอ็ดวัน ในการเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สองนี้ ให้ถือจ านวนสมาชิก วปท. 
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก วปท. ทั้งหมดเป็นองค์ประชุม 

 
ข้อ 25 ประธานการประชุมใหญ่ 
 การประชุมใหญ่ให้นายก วปท. เป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายก วปท. ไม่อยู่ให้อุปนายกที่ได้รับ

มอบหมายท าหน้าที่ประธานแทน ถ้าอุปนายกไม่อยู่ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการอ านวยการ วปท. 
ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นประธานแทน 
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ข้อ 26 การเสนอญัตต ิ
 สมาชิก วปท. มีสิทธิอภิปรายเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่ได้โดยท าเป็นหนังสือเสนอญัตติต่อ

เลขาธิการภายใน 15 วัน ก่อนวันประชุม เพ่ือบรรจุในวาระการประชุม สมาชิก วปท. มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนได้คนละหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากเว้นแต่จะระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

 
ข้อ 27 มติของที่ประชุมใหญ่ 
 มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามในกรณีต่อไปนี้ 

(1) การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนข้อบังคับของ วปท. 
(2) การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนมติของคณะกรรมการอ านวยการ วปท. 

 
ข้อ 28 อ านาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 
 ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่ต่อไปนี้คือ 

(1) รับรอง งบการเงินประจ าปี 
(2) พิจารณาผลงานของคณะกรรมการอ านวยการ วปท. 
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการ วปท. เมื่อครบวาระ 
(4) รับรองผู้สอบบัญชี 
(5) แก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนข้อบังคับของ วปท. 
(6) ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของ วปท. เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ 
(7) เรื่องอ่ืน ๆ ที่มีผู้เสนอ 
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ค่าบ ารุงและการเงิน วปท. 
 
ข้อ 29 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก 

ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก วปท. จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 100 บาท 
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทันทีท่ียื่นใบสมัคร 

 
ข้อ 30 ค่าบ ารุงของสมาชิก 
 ค่าบ ารุงของสมาชิกประเภทต่างๆ ให้ก าหนดเก็บเป็นรายปี ปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้ 
 (1) สมาชิกสามัญ ปีละ 500 บาท 
   (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
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 (2) สมาชิกนิติบุคคล ปีละ 10,000 บาท 
   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
ข้อ 31 หน้าที่ของเหรัญญิก 
 เหรัญญิก วปท. มีหน้าที่ดังนี ้

(1) รับและจ่ายเงินในนามของ วปท. ตามระเบียบการเงินที่คณะกรรมการอ านวยการ วปท.  
ก าหนด 

(2) น าเสนอรายงานการเงินในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
(3) น าเสนองบการเงินประจ าปีเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกๆ ปี โดยมีผู้สอบบัญชีลงนาม

รับรองต่อคณะกรรมการอ านวยการ วปท. ภายในเดือนพฤศจิกายน 
(4) เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ วปท. รับรองผู้สอบบัญชีประจ าปี 

 
ข้อ 32 รายงานการเงินและงบการเงิน 

ให้คณะกรรมการอ านวยการตรวจพิจารณารายงานการเงินและงบการเงินของผู้สอบบัญชีและท า
ส าเนาแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ วปท. ประจ าปีไม่น้อยกว่า 10 วัน  
 

ข้อ 33 การเลิกกิจการสมาคม 
หาก วปท. จ าเป็นจะต้องเลิกกิจการด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ท าการช าระบัญชีและหากมีทรัพย์สิน
เหลืออยู่ให้โอนแก่องค์กรสาธารณกุศล 
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จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 

ข้อ 34 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
สมาชิกต้องประพฤติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณชน ต่อวิชาชีพ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ และต่อผู้ว่าจ้าง โดยยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของสมาคมเป็นหลักปฏิบัติ  

 รายละเอียดของจรรยาบรรณ จะเป็นไปตามระเบียบของสมาคมที่ ได้ก า หนดขึ้น โดย
คณะกรรมการอ านวยการ 

 
 
 

 



 

ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 22560 (แก้ไข 10-4-60 (SPJ)  หน้า 15 ของ 15 
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

ข้อ 35 การควบคุมการด าเนินงาน 
 สมาชิกหรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกที่ได้รับความเสียหายและพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพของสมาชิก มีสิทธิกล่าวหาสมาชิกโดยท าหนังสือยื่นต่อ วปท. 
 สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง สิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย หรือวันที่มี

หนังสือกล่าวหาถึง วปท. 
 
ข้อ 36 การกล่าวหาและวินิจฉัย 
 เมื่อ วปท. ได้รับเรื่องกล่าวหา ให้เลขาธิการเสนอข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

อ านวยการในที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าเดือน ภายในหนึ่งเดือน เพ่ือพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด หรือมีค าสั่งให้คณะกรรมการจรรยาบรรณของ วปท. เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
วินิจฉัยก็ได้ ผู้ถูกกล่าวหาอาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดต่อคณะกรรมการอ านวยการได้ ภายใน
สามสิบวัน นับแต่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย การวินิจฉัยชี้ขาดสุดท้ายถือเป็นที่สุด 

 
ข้อ 37 ความผิดต่อจรรยาบรรณ 
 สมาชิกที่ได้รับค าวินิจฉัยชี้ขาดสุดท้ายว่าผิดจรรยาบรรณข้อใดก็ตาม จะพ้นจากการเป็นสมาชิก

ของ วปท. มีก าหนดเวลาตามค าวินิจฉัยชี้ขาด และ วปท. จะน าส่งค าวินิจฉัยชี้ขาดนี้ถึง
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิศวกรของสภาวิศวกร เพื่อพิจารณาตามจรรยาบรรณของสภาวิศวกร
อีกชั้นหนึ่งด้วย 

 
************************************ 

 


