
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร 

ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 
๑. เน่ืองด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร กรณีจีงเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ์การยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศและระดับสากล จึงมีความจําเป็นต้องเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์
การยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่สําเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรอง
ปริญญา และมีหนังสือรับรองการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การ
กํากับของผู้ได้รับใบอนุญาตต้ังแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ ย่ืนคําขอ  
หรือหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีผู้
ย่ืนคําขอสังกัดอยู่ ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ ในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และหมวด
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  

๒. สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณได้จัดทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภา
วิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ดังกล่าวข้างต้น ผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th รับฟังความคิดเห็นต้ังแต่วันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้แสดงความคิดเห็นจากสมาชิกและประชาชน 
จํานวน ๓๓๗ คน โดยผลการรับฟังความคิดเห็นต่างก็เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับน้ี 

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









    

การแสดงความคิดเหน็ร่างขอ้บังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (ฉบบัที่.. ) พ.ศ. .... 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเปน็ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   

สรุปข้อแนะนาํ คําชี้แจง 

เนื่องด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร 
สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับภาคีวิศวกร กรณีจีงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์การยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) (๖) (ง) (ฉ) 
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่.................... 
ครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ............. และโดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 

- คําปรารภ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

- 
 

 

  
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นฉบับที่ ๒ 

  



  
- ๒ - 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเปน็ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   

สรุปข้อแนะนาํ คําชี้แจง 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

-  - 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  ของข้อ บังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๓ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่
ผู้ยื่นคําขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

(๑)  เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสมาชิกสามัญ 
(๒)  ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอน

ที่สองตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ และไม่เกินกําหนดเวลาตาม
ข้อ ๑๐ ของข้อบังคับนี้ 

(๓)  ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพ  

(๔)  ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

กรณี ผู้ ข อ รั บ ใบอนุญาต ที่ สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษา ที่
สภาวิศวกรรับรองปริญญา และมีหนังสือรับรองการทํางาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน
ภายใต้การกํากับของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญ
วิศวกรขึ้ น ไป  ในสาขา วิศวกรรม เ ดียว กัน กับที่ ยื่ น
คําขอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การกําหนดทางเลือกเ พิ่มเ ติมในการยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร โดยไม่ต้องทดสอบความรู้นั้น 
จะทําให้มาตรฐานและคุณภาพของวิศวกรมีความแตกต่างกัน
หรือไม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (๑ )  กํ าหนดใ ห้ผู้ ขอ รับใบอนุญาตที่ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา และมีหนังสือ
รับรองการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่
น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การกํากับของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขา
วิศวกรรมเดียวกันกับที่ ยื่นคําขอ หรือหัวหน้าส่วน



  
- ๓ - 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเปน็ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   

สรุปข้อแนะนาํ คําชี้แจง 

อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ที่ผู้ยื่นคําขอสังกัดอยู่ ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้
ตาม (๒) ของวรรคหนึ่ง 

-ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ที่ประสงค์จะใช้หนังสือรับรองการ
ทํางานฯ  โดยในระหว่างการเก็บอายุการทํางาน สามารถขอ
สมัครทดสอบความรู้ตามวิธีเดิมได้หรือไม่ 

- เหตุใดจึงกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสามารถรับรองการทํางานได้ 

- เหตุใดจึงกําหนดให้ต้องอยู่ภายใต้การกํากับของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร หรือระดับวุฒิวิศวกร เท่านั้น  
แก้ไขให้รวมถึงระดับภาคีวิศวกรได้หรือไม่ 

ราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ผู้ยื่นคําขอ
สังกัดอยู่ ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ ใน
หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และหมวดวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรม 

(๒) ส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกร
รับรองได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้
ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากสถาบันการศึกษามีการ
ทดสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิศวกรรมในลักษณะ
ใกล้เคียงกันกับการทดสอบความรู้ในระดับภาคีวิศวกร
อยู่แล้ว ดังนั้น การยกเว้นการทดสอบความรู้ฯ จึงเป็น
การลดความซ้ําซ้อนในการทดสอบความรู้ฯ รวมถึงการ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้สอดคล้องกับระดับสากล 

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เป็นผู้สําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ตามที่กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ กําหนด รวมถึงได้ผ่านการรับรอง
ปริญญาฯ จากสภาวิศวกรแล้ว จึงสามารถรับรอง 
ได้ว่าวิศวกรที่จบจากการหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง
มีคุณภาพอยู่แล้ว การยกเว้นการทดสอบความรู้ให้กับ 
ผู้มีหนังสือรับรองการทํางานฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เป็นทางเลือก
เ พิ่มเ ติม  ที่สอดคล้องกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญ 



  
- ๔ - 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเปน็ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   

สรุปข้อแนะนาํ คําชี้แจง 

สภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔  

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ที่ประสงค์จะใช้หนังสือ
รับรองการทํางานฯ  โดยในระหว่างการเก็บอายุการ
ทํางาน สามารถขอสมัครทดสอบความรู้ตามวิธีเดิมได้
และเมื่อผ่านการทดสอบความรู้ก็จะเข้าสู่กระบวนการ
อบรมความพร้อมก่อนได้รับใบอนุญาตฯ ต่อไป 

(๕ )  เห ตุที่ กํ าหนดใ ห้หั วห น้าส่ วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามารถรับรองการทํางานได้ 
เนื่องจากเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งมีกฎหมาย
จัดตั้งและให้อํานาจและหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เช่น การไฟฟ้า การประปา 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ฯลฯ 

(๖) การกําหนดให้ต้องอยู่ภายใต้การกํากับของผู้
ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร หรือระดับวุฒิ
วิศวกร เพื่อประโยชน์ของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับ
ภาคีวิศวกร ที่จะได้รับการส่งเสริมความสามารถและ
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  



  
- ๕ - 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเปน็ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   

สรุปข้อแนะนาํ คําชี้แจง 

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร หรือระดับ
วุฒิวิศวกร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้เป็น 
Professional Engineer / Senior Professional 
Engineer     

 
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๖ ของข้อบังคับ

สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“ข้อ ๑๖  คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต คําสั่งทาง
ปกครอง หรือการดําเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ ถ้าได้
กระทําในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถือว่าใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับนี้  

-ปัจจุบันเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกมากขึ้นควรปรับเปลี่ยน
ตามยุค  5G  เพราะ เข้ า กับสถานการณ์ ใน ปัจจุ บัน อัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

-เห็นด้วยตามข้อบังคับนี้ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพ
และความสะดวกสบาย 

-ไม่เห็นด้วยในส่วนของคําสั่งทางปกครอง อันที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ควรต้องเรียกให้โอกาสชี้แจงต่าง ๆ ด้วย
ตนเองก่อน 

เพื่อรองรับการให้บริการและการอํานวยความ
สะดวก  เ พิ่มประสิท ธิภาพในการให้บริการของ 
สภา วิ ศ ว ก ร ผ่ า น ธุ ร ก ร ร มท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์   
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 


