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ประกาศสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 

______________________________________________ 
 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือเป็นการปฏิรูปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “วสท.” จึงได้จัดท า
นโยบายฉบับนี้เพ่ือแจ้งการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลบุคคล ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 
“วสท.” หมายถึง  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
“สมาชิก” หมายถึง ผู้ใช้หรือผู้ซื้อบริการต่าง ๆ ของ วสท. รวมไปถึงการเข้าใช้เว็บไซต์ หรือการติดต่อมายัง 

วสท. 
“วสท. สาขาภาค” หมายถึง วสท. สาขาภาค อาทิ วสท. สาขาภาคเหนือ 1, สาขาภาคเหนือ 2,   สาขาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  1, สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2, สาขาภาคตะวันออก 1, สาขาภาคตะวันออก 2, สาขา
ภาคใต้ 1, สาขาภาคใต้ 2, สาขาภาคตะวันตก และสาขาภาคอ่ืน ๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายหลัง 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถท าให้ระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ทางตรง หรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ 
รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา 
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ด าเนินการจัดเก็บและคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก ติดต่อ และประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
วสท. มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่

จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของ วสท. จึงต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของเจ้าของข้อมูล โดย วสท. จะเก็บรักษา
ข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ การเก็บข้อมูลจาก แหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง 
วสท. จะแจ้งการจัดเก็บให้เจ้าของข้อมูลทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บเจ้าของข้อมูลสามารถ
เลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ วสท. หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากเจ้าของข้อมูล
ไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ วสท. อาจมีบางบริการที่ วสท. ไม่สามารถให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลได้หาก
ปราศจากข้อมูลส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูล เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา 
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน 
ข้อมูลพันธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น (เว้นแต่  วสท. จะน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้เพ่ือการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล ของ
ลูกจ้าง หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด) 

 
2. ข้อมูลที ่วสท. เก็บรวบรวม 

วสท. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น 
2.1 เมื่อเจ้าของข้อมูลสมัครงานกับ วสท. ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์  วสท. ขอทราบข้อมูลที่

จ าเป็นต่อการสมัครงานดังต่อไปนี้ ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ประวัติการศึกษา 
ฯลฯ 

2.2 เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสนใจบริการของ วสท.  วสท. อาจขอข้อมูล
เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ 

2.3 วสท. อาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของเจ้าของข้อมูลโดยจะจัดเก็บ  
ข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือเวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น 

2.4 คุกกี ้ เว็บไซต์ของ วสท. อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่ง  
แลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลและเว็บไซต์ของ วสท.  วสท. ใช้คุกก้ีเฉพาะ
เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลในครั้งถัดไปที่เจ้าของข้อมูลกลับมา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ วสท.  

 
เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ เจ้าของข้อมูลสามารถตั้งค่า  เพ่ือยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือ

ปฏิเสธคุกกี้ท้ังหมด หรือแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลทราบเมื่อมีการส่งคุกก้ี โดยเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู 
"ความช่วยเหลือ" ในบราวเซอร์เพ่ือเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของเจ้าของข้อมูลได้ โปรดทราบว่าการปิด
การใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของเจ้าของข้อมูลได ้ 
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3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
วสท. จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายในระยะเวลาที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์

ตราบเท่าที่ วสท. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตาม
สมควรเพ่ือป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การท าส าเนา การดัดแปลง การ
ก าจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว  
วสท. อาจจะลบหรือท าลายทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทันที 

4. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
วสท. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้มา เพ่ือด าเนินการ

ตามความประสงค์ ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างเจ้าของข้อมูลกับ  วสท. โดยทาง 
วสท.จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หาก วสท. มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ วสท. จะด าเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอีก
ครั้ง โดยทาง วสท. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  4.1 เพ่ือใช้ในการสมัครงานของเจ้าของข้อมูล 
4.2 เพ่ือติดต่อและให้บริการ หรือตอบค าถามตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ 
4.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของ วสท. หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจ านวนผู้เยี่ยมชม 
เว็บไซต์  

  4.4 การกระท าอ่ืนที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม 
4.5 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

 
วสท. จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่การ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
1. สัญญา (Contract)  

เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อมายัง วสท. ผ่านทางเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ วสท. จะน า
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปประมวลผลเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ เพ่ือด าเนินการ
ติดต่อหรือเสนอบริการตามสัญญาต่อไป 

2. ความยินยอม (Consent)  
วสท. อาจรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานข้อมูลสมาชิก เพ่ือน าไปวิเคราะห์หรือเสนอบริการ   

ใหม่ ๆ หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ สามารถแจ้งความประสงค์มายัง วสท.  
3. ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)   

วสท. อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือด าเนินงานที่จ าเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

4. ประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต (Vital Interest)  
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วสท. อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของเจ้าของข้อมูล 

5. หน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
 

5.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
วสท. จะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีดังนี้ 
5.1  ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
5.2  ค าสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

โปรดทราบว่า วสท. อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลระหว่าง วสท. สาขาภาค 
ด้วยกัน เพ่ือการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์โดย
ข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ชื่อสมาชิก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ชื่อ
หน่วยงาน (องค์กร) ต าแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยจะเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริการเท่านั้นเว็บไซต์ของ วสท. อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ 
โปรดทราบว่า วสท. จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อ่ืน 
นอกเหนือจากเว็บไซตข์อง วสท. เอง 

 
6.   การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

วสท. ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูก
จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้ 

6.1  สร้างความตระหนักรู้ และฝึกอบรมเสริมสร้างการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน 
บุคคลให้แก ่คณะกรรมกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการสาขาต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการ  
คณะท างาน บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และแนวทาง 
การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

6.2 วสท. จ ากัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) ไว้ส าหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพ่ือท าการประมวลผลข้อมูล โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด 

6.3 ก าหนดมาตรการที่เข้มงวดและเหมาะสม ส าหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หรือข้อมูลที่อาจกระทบต่อความรู้สึก ความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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6.4 ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
6.5 ในกรณีที่ วสท. ว่าจ้างบริษัทอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริการในนามของ วสท. และมอบหมายให้บริษัท

เหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล วสท. จะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสม
และก าหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วน
บุคคล นอกจากนี้ วสท. ยังใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

6.6 การเข้ารหัส วสท. ใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าการ
ส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอย่างปลอดภัย 

6.7 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจใหม่ (Redesign Business Process) เพ่ือลดความเสี่ยงการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

วสท. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject 
Right) โดยทาง วสท. ได้จัดท า "แบบค าร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information 
Request Form)" ซึ่งสามารถแจ้งให้ทาง วสท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่าน
ทางอีเมล eit@eit.or.th หรือผ่านทางโทรศัพท์เพ่ือแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดย วสท. จะ
ด าเนินการตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอนั้น 
ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์กับทาง วสท. ได้ตามสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
7.1  การคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม 

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิโต้แย้ง หรือ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล วสท. จะ
ด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูล และจะไม่เก็บรวบรวม เปิดเผย ส่งต่อ หรือน าไปใช้ซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอีกต่อไป 
      การเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่ วสท. ไม่สามารถให้บริการแก่เจ้าของ
ข้อมูลได้หากปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้  วสท. จะแจ้งให้ทราบถึงผลของการ
เพิกถอนความยินยอมภายหลังจากท่ี วสท. ได้รับค าร้องขอเพิกถอน 

7.2 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถขอส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของ
ข้อมูล โดย วสท. จะน าส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนั 
นับแต่มีการส่งค าขอถึง วสท. 

7.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้  วสท. แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่
ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคล 

7.4  ขอให้ระงับการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
7.5  การลบข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้ด าเนินการลบ หรือ ท าลายข้อมูลส่วน 

บุคคลของเจ้าของข้อมูล 
7.6  การขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

mailto:eit@eit.or.th
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7.7  การขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
 

8. รายช่ือคณะท างานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วสท. 
8.1  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือ เลขาธิการ มีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ การเก็บ รวบรวม 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
8.2  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือ เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ฝ่ายบุคคล, 

ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบัญชี-การเงิน, ฝ่ายโครงการวิชาการ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์สารสนเทศ, ฝ่าย
ทะเบียนสมาชิก, ฝ่ายบริหารส านักงาน, ฝ่ายมาตรฐาน, ฝ่ายอาคารสถานที่, ฝ่ายสถาบัน
วิศวพัฒน์, ฝ่ายกิจกรรมองค์กร, เลขานุการนายก, ฝ่ายวิศวกรไฟฟ้า  มีหน้าที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเก็บ การรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

8.3  คณะท างาน วสท. ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ประกอบด้วย 
   (1) เลขาธิการ 
    (2) ฝ่ายประชาสัมพันธ์สารสนเทศ 
    (3) ฝ่ายบุคคล 
   (4) ฝ่ายโครงการวิชาการ 

(5) ฝ่ายทะเบียนสมาชิก 
(6) ฝ่ายสถาบันวิศวพัฒน์  

ก าหนดให้คณะท างานอย่างน้อย 4 คน ตาม 8.3 มีภารกิจในการติดตาม จัดประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง และ 
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริหาร วสท. ทราบต่อไป 
 

9. คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการสาขาต่าง ๆ คณะกรรมการท างาน ผู้แทน วสท. และ
เจ้าหน้าที่ วสท. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

10. เลขาธิการมีหน้าที่สนับสนุนและก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่  วสท. ปฏิบัติตาม แนวนโยบายในการ
คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด 

11. วสท. จะด าเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ านาจหรือโดยขัดต่อ
กฎหมายและลงโทษทางวินัย ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของ วสท .ทั้งนี้รวมถึงมาตรการ
ลงโทษอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการ วสท. ประกาศก าหนด  

12. ให้นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มีอ านาจในการทบทวน
นโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

13. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็น
ที่สิ้นสุด 
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14. ช่องทางการติดต่อ 

487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามค าแหง แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 02-1844600  โทรสาร 02-1844662 

อีเมล : eit@eit.or.th 

15. ประกาศนโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  

   

       (ดร.ธเนศ  วีระศิริ) 
     นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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