
สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ 
ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชพีต่อเนือ่ง พ.ศ. .... 

 
๑. เพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยการเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการขอ
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ การย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ แล้วแต่กรณี กําหนดให้จํานวนช่ัวโมงและวิธีการคิดหน่วยความรู้การ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ออกเป็นประกาศ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมใน
แต่ละเรื่อง รวมถึงกําหนดให้คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต หรือการดําเนินการใด ๆ จะกระทําในรูปของข้อมูล
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงระเบียบดังกล่าว 

๒. สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณได้จัดทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th 
ต้ังแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจากสมาชิก 
และประชาชนผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร จํานวน ๓๑ คน โดยผลการรับฟังความคิดเห็นต่างก็เห็นด้วยกับ 
ร่างระเบียบน้ี 

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



๑. เพ่ิมเติมวัตถุประสงคการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (ขอ ๕ ของรางระเบียบฯ) (๑) เพ่ือยกระดับ

ความรูความสามารถและประสิทธิผลของผูไดรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (๒) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูไดรับใบรับรองความรู

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดพัฒนา

ทักษะและความรูในการประกอบวิชาชีพโดยตรง (๓) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การศึกษา การวิจัย 

อันเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (๔) เพ่ือประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของ

ผูไดรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (๕) เพื่อเปนหลักประกันและเสริมสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการวิชาชีพภายในประเทศ

และเปนที่ยอมรับในระดับสากล (๖) เพ่ือใชประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (๗) เพื่อใช

ประกอบการยื่นขอใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการตออายุใบรับรอง

ความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

 
 

 

 

 

 



๒. การกำหนดจำนวนและการคำนวณหนวยความรูเพื ่อพิจารณาดำเนินการ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกำหนด (ขอ ๖ ของรางระเบียบฯ) 

 
 

 

๓. การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องที่จะไดรับหนวยความรูมีสองประเภท (ขอ ๗ ของรางระเบียบฯ) 

(๑) การเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน อันไดแกการบรรยาย ฝกอบรม ประชุม สัมมนาหรือการอื่นใน

ทำนองเดียวกัน ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหนวยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ (๒) การเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรม

กำหนดเองหรือของหนวยงานใด ๆ ที่ไมไดขอรับความเห็นชอบตาม (๑) เพื่อประโยชนในการเพิ่มพูนความรู 

ประสบการณที่เปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพอันไดแก การเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นนอกจาก

หลักสูตรหรือกิจกรรม โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี ่ยวกับการประกอบ

วิชาชีพใหแกผูเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น 

 

 



๔. คำขอ ใบสมัคร การอนุญาต หรือการดำเนินการใด ๆ ตามระเบียบนี้ จะกระทำในรูปของ

ขอมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ขอ ๑๐ 

ของรางระเบียบฯ) 

 
 

 

๕. กำหนดบทเฉพาะกาล (๑) ใหหนวยความรูการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องที่ไดดำเนินการตาม

ระเบียบคณะกรรมการวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหถือวาเปน

หนวยความรูตามระเบียบนี้ (ขอ ๑๒ ของรางระเบียบฯ) (๒) หนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรตาม

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหดำเนินการตอไปจนสิ้นอายุ

ตามที่กำหนดไว (ขอ ๑๓ ของรางระเบียบฯ) (๓) ใหคำขอเปนหนวยงานเพื่อจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานที่

ไดย่ืนไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหดำเนินการตอไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่องพ.ศ. ๒๕๕๑ จนกวาจะแลวเสร็จ (ขอ ๑๔ ของรางระเบียบฯ) (๔) ในระหวางที่ยังไมไดออก

ประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหนำประกาศและคำสั่งตาง ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวย

การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ (ขอ ๑๕ ของราง

ระเบียบฯ) 



 

๖. โดยภาพรวมทานเห็นดวยกับรางระเบียบดังกลาว หรือไม 

 



                                                                                                                                                                                                                 ฉบับรับฟังความคิดเห็น  

สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. .... 
ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 

ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. .... สรุปข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

โดยที่ เ ป็นการสมควรปรับปรุ งระเ บียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แล้วแต่กรณี 

- คําปรารภ 
 
 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร
เมื่อวันที่ ..................... พ.ศ. .... คณะกรรมการสภาวิศวกรออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

- - 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ....” 

- - 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

- - 
 

ข้ อ  ๓  ให้ ยก เลิ ก ระ เ บี ยบคณะกรรมการสภา วิ ศ วก ร 
ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 

- - 
 



  
- ๒ - 

                                                 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. .... สรุปข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
 “การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง” หมายความว่า การเข้าร่วม

หลั ก สู ต รห รื อ กิ จ ก ร รมที่ มี วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ แ ละ เ นื้ อห าส า ร ะ
ในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบรับรองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี  

“หน่วยความรู้” หมายความว่า หน่วยความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

- แก้ไขนิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงให้
รอบรับการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้าง
การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ของผู้ได้ รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ข้อ ๕ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(๑) เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของ

ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพโดยตรง  

(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย 
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  

(๔) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๕) เพื่อเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการวิชาชีพภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

- เพื่อความมีมาตรฐาน และเห็นควรให้เพิ่มใน
การต่อใบอนุญาตประกอวิชาชีพวิศวกรรควบ
คุมในทุกระดับ 

-  เห็ น ว่ าหากมี การ พัฒนา วิชา ชีพควรใ ห้
ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็น
ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอาจเพิ่มความยุ่งยากและ
เพิ่มขั้นตอนกับสมาชิกได้ 

 

 

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ 
และความรู้ ในการประกอบวิชาชีพ ในการขอ
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม การเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ การ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
ตามที่จะมีการกําหนดในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสมภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่สภาวิศวกรต่อไป 
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(๖) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

(๗) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอใบรับรองความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการต่ออายุใบรับรองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ข้อ ๖ การกําหนดจํานวนและการคํานวณหน่วยความรู้เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

 
 
 

-เห็นว่าระยะเวลาอายุของคะแนน CPD ควร
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เช่น ๓ ปี สําหรับการเลื่อน
ระดับแต่ละครั้ง 

 

จํานวนชั่วโมงและวิธีการคิดหน่วยความรู้การ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ออกเป็นประกาศ
เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ดําเนินกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

ข้อ ๗ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่จะได้รับหน่วยความรู้
มีสองประเภท ดังนี้  

(๑) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน อันได้แก่
การบรรยาย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาหรือการอื่นในทํานองเดียวกัน 
ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหน่วยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ  

(๒) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของ
หน่วยงานใด ๆ ที่ไม่ได้ขอรับความเห็นชอบตาม (๑) เพื่อประโยชน์ใน
การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพอันได้แก่ การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นนอกจาก
หลักสูตรหรือกิจกรรม โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์

- เห็นว่าควรมีความหลากหลายในด้านหัวข้อ 
สถานที่ และทางออนไลน์ 

การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สภาวิศวกร
มีการจัดทําคู่มือและตารางประเภทกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาวิศวกรสามารถดําเนินการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน CPD ได้หลากหลาย 
ถึง ๙ กิจกรรม เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนา
กับสภาวิศวกร (ไม่มีค่าใช้จ่าย) การเป็นสมาชิก
สมาคม การเป็นจิตอาสา กิจกรรมบริการ
วิชาชีพ หรือการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
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ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ เข้าร่วม
หลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น 

- 

ข้อ ๘ หน่วยงานที่จะขอให้สภาวิศวกรเห็นชอบให้จัดหลักสูตร
หรือกิจกรรมมาตรฐานต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด  

การยื่นขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด  

- - 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมซึ่งเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงาน
ใด ๆ หากประสงค์จะได้รับหน่วยความรู้ ให้ยื่นคําร้องขอเทียบหน่วย
ความรู้ต่อสํานักงานสภาวิศวกรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้  

(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม  
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการทํากิจกรรม  
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดหน่วยความรู้ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

- - 

ข้อ ๑๐ คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต หรือการดําเนินการ
ใด ๆ ตามระเบียบนี้ จะกระทําในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- เพื่อประโยชน์ต่อการอํานวยความสะดวกให้แก่
สมาชิกสภาวิศวกร 
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ข้อ ๑๑ ให้สภาวิศวกรพิจารณาการให้หน่วยความรู้จากหลักสูตร 
กิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงานใด ๆ ตามแนวทางดังต่อไปนี้  

(๑) มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายชัดเจนด้วยเนื้อหาสาระ 
ในประการที่จะรักษาสภาพ ปรับปรุง หรือขยายทักษะและความรู้ของ
ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

(๒) เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสม  
(๓) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในหัวข้อที่บรรยาย 
(๔) เวลาที่ใช้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหา  
(๕) ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของวิศวกร  
(๖) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

- เพิ่มเติมข้อความให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึง
เพิ่มเติมเรื่องประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ของวิศวกร 

ข้อ ๑๒ หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่ได้ดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นหน่วยความรู้ตามระเบียบนี้  

- บทเฉพาะกาล 

    ข้อ ๑๓ หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให้ดําเนินการต่อไปจนสิ้นอายุตามที่กําหนดไว้  

- - 

ข้อ ๑๔ ให้คําขอเป็นหน่วยงานเพื่อจัดหลักสูตรหรือกิจกรรม
มาตรฐานที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
พ.ศ. ๒๕๕๑ จนกว่าจะแล้วเสร็จ  

- - 
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ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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 ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้ นํ าประกาศและคํ าสั่ ง ต่ าง  ๆ  ตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้ได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

- - 

 


