
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เพื ่อใหการจัดทำรางพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 

เกิดความสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาวิศวกรจึงไดจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติดังกลาวจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเปนที ่เรียบรอยแลว 

จึงขอสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ดังนี้ 

๑. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 

 การเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) พระราชบัญญัติฯ ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สภาวิศวกร : www.coe.or.th  โดยเนนการเผยแพรขอมูลผานระบบสารสนเทศของสภาวิศวกรและเชื่อมลิงค

แบบสอบถามออนไลนเพื่อใหประชาชนและผูสนใจทั่วไปตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามที่

เตรียมไวให 

๒. ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น 

รับฟงความเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกร : www.coe.or.th จำนวน ๑ ครั้ง  

ในระหวางวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และปดรับฟงความคิดเห็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๔๒ วัน) 

๓. พื้นท่ีหรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกร : www.coe.or.th กลุ มเปาหมายคือ ทุกภาคสวนที่

เก่ียวของ และประชาชนทั่วไป 

๔. ประเด็นที่มีการรับฟงความคิดเห็น 

๔.๑ เพื่อประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงเห็นควร

เสนอใหสภาวิศวกรมีอำนาจในการออกขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม เพื่อรองรับการกำหนดใหมีการพัฒนาวิชาชีพ และการกำหนดจำนวนหนวยพัฒนาวิชาชีพ

ตอเนื่อง (CPD) ประกอบการตออายุใบอนุญาตฯ (แกไขเพิ่มเติม (๑) (ง) (๖) ของมาตรา ๘ และมาตรา ๔๘)  

๔.๒ เพื่อประโยชนในการจัดการประชุมใหญสามัญประจำปไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

รวมถึงเพื ่อแกไขปญหาการตีความหรือความเขาใจที ่คลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับการเสนอเรื ่องวาระพิจารณาอื ่น ๆ  

ของคณะกรรมการสภาวิศวกร จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกลาวไวมาตรา ๑๙ (๔) ใหชัดเจน  

๔.๓ เพื ่อประโยชนในการบริหารและดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

ไดอยางตอเนื่องรวมถึงปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกและผูที ่เกี ่ยวของ ในระหวางที่กรรมการ 



สภาวิศวกรพนจากตำแหนงตามวาระ จึงเห็นควรเสนอใหกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่

เฉพาะเทาที่จำเปนไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกตั้งและแตงตั ้งกรรมการใหม (แกไขเพิ่มเติมวรรคสอง 

ของมาตรา ๒๘)  

๔.๔ เพื ่อประโยชนในการบริหารและดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

ไดอยางตอเนื่องรวมถึงปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกและผู ที ่เกี ่ยวของ จึงเห็นควรเสนอเพิ่มเติม 

เรื ่ององคประกอบของคณะกรรมการสภาวิศวกร ในกรณีที ่ตำแหนงกรรมการวางลงไมว าดวยเหตุใด ๆ  

และยังไมไดมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งขึ้นแทนตำแหนงที่วางแลวแตกรณี ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่

ต อไปได และใหถ ือว าคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที ่เหลืออยู  แตถามีกรรมการเหลืออย ู  

ไมถึงสิบคนใหกระทำไดเฉพาะเทาที่จำเปนอันไมอาจกาวลวงได (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙)  

๔.๕ เพื่อประโยชนของสมาชิกที ่จะสามารถเสนอรางขอบังคับตอที ่ประชุมใหญสภาวิศวกร 

ไดอยางเหมาะสม จึงเห็นควรกำหนดรายละเอียดและวิธีการดังกลาวไวในขอบังคับสภาวิศวกร (แกไขเพิ่มเติม

มาตรา ๔๓)  

๔.๖ เพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาความสับสนในเรื่องขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพของ ผูไดรับใบอนุญาตฯ “ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” กับ “ระดับภาคีวิศวกร” จึงเห็นควรเสนอกำหนดชื่อ

เรียกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษใหม ใหมีความชัดเจนและเปนประโยชนตอการประกอบวิชาชีพของ 

ผูไดรับใบอนุญาตฯ โดยแกไขชื่อเรียก “ภาคีวิศวกรพิเศษ” เปน “วิศวกรสมทบ” (แกไขเพิ ่มเติม (๔) ของ 

มาตรา ๔๖)  

๔.๗ เพ่ือประโยชนในการสงเสริม กำกับ และควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ของนิติบุคคล จึงเห็นควรเสนอแกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะขอรับไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ว ิ ศ วก รรมควบค ุ ม จ ากสภา ว ิ ศ ว กร  ให  ม ี ค ว าม เหมาะส มและสอดคล  อ งต  อ ก าร เปล ี ่ ย นแ ปล ง 

ในปจจุบัน(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสาม)   

๔.๘ เพื่อประโยชนในการกำหนดกรอบระยะเวลาสิ้นสุดการกลาวหาและการกลาวโทษผูไดรับ

ใบอนุญาตฯ ใหมีระยะเวลาที่ชัดเจนและเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ จึงเห็นควรเสนอกำหนดการใชสิทธิ

กลาวหาและกลาวโทษผู ไดรับใบอนุญาตฯ สิ ้นสุดลงเมื ่อพนหนึ ่งปนับแตวันที ่ผู ไดรับความเสียหายหรือ 

ผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด  

หรือเมื่อพนสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสาม)  

๔.๙ เพื ่อประโยชนในการพิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดอุทธรณและกอใหเกิดความเปนธรรมแก 

ผูที ่เกี ่ยวของ จึงเห็นควรเสนอแกไขคุณสมบัติของกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งตองหามดำรงตำแหนงกรรมการ 

สภาวิศวกร เนื่องจากเปนผูมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูที ่สมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่



ประช ุมใหญ สภาว ิศวกร  เพ ื ่ อแต  งต ั ้ ง เป  นกรรมการจรรยาบรรณให ม ีความช ั ด เจนโดยกำหนด 

เปนขอบังคับสภาวิศวกร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๓ วรรคสอง)  

๔.๑๐ เพื่อประโยชนในการดำเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณไดอยางตอเนื่องรวมถึง

ปองกันผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้นกับสมาชิกและผู ท ี ่เกี ่ยวของ จึงเห็นควรเสนอกำหนดเพิ ่มเติมตำแหนง 

รองประธานกรรมการจรรยาบรรณ เพื ่อให ม ีอำนาจหนาที ่ เปนผู ช วยประธานกรรมการจรรยาบรรณ  

และเปนผูทำการแทนประธานกรรมการจรรยาบรรณเมื่อไมอยู ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือพนจากตำแหนง 

รวมถ ึ งการแก  ไขป ญหากรณ ี ไม ม ี ประธานและรองประธานฯ พ นจากตำแหน  ง  (แก  ไข เพ ิ ่ ม เต ิม 

มาตรา ๕๓ วรรคสามและสี่)  

ทั้งนี้ ภายหลังจากครบกำหนดการรับฟงความเห็นผานชองทางผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสภาวิศวกร : www.coe.or.th มผีูแสดงความคิดเห็น จำนวน ๑,๕๐๘ คน  ดังนี้ 

ผูแสดงความเห็น จำนวน รอยละ 

๑. สมาชิกสภาวิศวกร ๗๓๓  ๔๘.๖ % 

๒. ประชาชน ๕๖๘  ๓๗.๗ % 

๓. หนวยงานภาครัฐ ๕๗  ๓.๘ % 

๔. สถาบันการศกึษา ๕๒  ๓.๔ % 

๕. สมาคมวิชาชีพ ๑๙  ๑.๓ % 

๖. อ่ืน ๆ ๗๙ ๕.๒ % 

 

 

 

 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

๕. ความเห็นของหนวยงานและผูเกี่ยวของในแตละประเด็นพรอมคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

๕.๑ อำนาจและหนาที่ในการตออายุใบอนุญาต และการออกขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(แกไขเพิ่มเติม (๑) (ง) (๖) ของมาตรา ๘ และมาตรา ๔๘)  

กลุมทีเ่ห็นดวย 

- เพื่อการพัฒนาใหเปนสากล และเพื่อใหวิศวกรมีการพัฒนาตนเองไดอยาง

ตอเนื่อง เปนการเพ่ิมพูลความรู เนื่องจากความรูใหม ๆ เกิดข้ึนทุกวัน 

- เห็นวาควรตองมีการอบรมอยางตอเนื่อง เปนการแสดงใหทราบวาเปนการ

พยายามศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

- เพ่ือมาตรฐานในการควบคุมวิศวกรใหมีคุณภาพ 

- เพ่ือการพัฒนาและสรางมาตรฐานสำหรับบุคคลหรือหนวยงาน  

- เพื ่อความทันสมัยและทันตอเหตุการณ และปรับตามสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป 

- เพื่อเปนการพัฒนาองคความรูของวิศวกรที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 

- ควรมีการกำหนดหนวยการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสม 

- เห็นดวยแตอยากใหพิจารณาความเหมาะสม 

- เห็นดวย โดยเสนอวาการอบรมควรเปนรูปแบบออนไลน คาใชจาย และ

ระยะเวลาที่เหมาะสม 

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นดวยหากไมกอใหเกิดคาใชจาย 

- เห็นวากรณไีมมีความจำเปน 

- เพ่ือใหวิศวกรมีการปรับปรุงท้ังคณุภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

ใหอยูในระดับสูงเพื่อรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อใหเปน

ที่ยอมรับในสากลและการแขงขันของตลาดงานในอนาคต  

- การพัฒนาว ิชาช ีพว ิศวกรรมอยางต อเน ื ่อง หร ือ Continuing 

Professional Development (CPD) สำหรับวิศวกรคือการพัฒนาวิชาชีพ

วิศวกรรมอยาง ตอเนื ่องเพื ่อใหทันเทคโนโลยีและความรู ใหมที ่เกิดขึ้น  

ซึ่งหนวยความรู ที่นำมาใช ตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับแตวันที่ไดรับหนวย

ความรู และตองเปนหนวยความรูที่ ไดรับจากสภาวิศวกร องคกรแมขาย 

หรือหนวยงานใดๆ หรือในองคกรของตนเอง ซึ่งกิจกรรมมิไดจำกัดแคเรื ่อง

ของการอบรมแตเพียงอยางเดียว แตเกิดจากความรู ความสามารถ ในการ

ปฏิบัติงาน หรือการไดเพิ่มความรูตาง ๆ ทั้งนี้ ประเภทของกิจกรรมตาง ๆ 

สามารถนำมาน ับเป นหนวยของ CPD ได โดยแบงเป น ๙ ก ิจกรรม 

ประกอบดวย  

(๑) การศกึษาแบบเปนทางการสูง  

(๒) การศกึษาแบบไมเปนทางการ  

(๓) การเขารวมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ 

(๔) การเขามีสวนรวมในกิจกรรมวิชาชีพ 

(๕) กิจกรรมการบริการวิชาชีพ 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

- การพัฒนาวิชาชีพสามารถกระทำไดหลายวิธีการเขาอบรมเปนการพัฒนา

ความรูที ่มีประสิทธิภาพต่ำกวาการเรียนรู การปฏิบัติงาน เห็นวาควรให

น้ำหนักกวาการปฏิบัติงานมากกวา  

- ไมเห็นดวยเนื ่องจากปญหาความไมสะดวกในการเขารับการอบรม เชน 

เวลาในการอบรม และภาระงาน 

- เห็นวาเปนปญหาเรื่องภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

- การพิจารณาจาก CPD จะเปนการจำกัดการพัฒนาความรูจากแหลงอ่ืน

มากเกินไปและผูตออายุใบอนุญาตฯ ก็มีคุณสมบัติเพียงพอตอใบอนุญาตฯ  

ที่ไดรับแลว 

- เห็นวาควรเปนไปตามความสมัครใจ 

- เสนอใหมีการเรียกอบรมเปนชุด ๆ หรือตามที่มีขอกำหนดในการออกแบบ

ใหม ๆ 

- คาใชจายในการจัดอบรมมีราคาสูง เสนอแนะใหสภาวิศวกรมีการจัดอบรม

โดยไมมีคาใชจาย 

- เสนอใหมีการสงผลงานเปนการพิจารณาตออายุใบอนุญาต หรือใหมีการ

ทดสอบความรู 

- เห็นวาควรเปนแคบางสวนของการพิจารณา 

- เห็นวาควรใช CPD เปนคะแนนชวยในการเลื่อนระดับสามัญและระดับวุฒิ  

- คนทั่วไปที่มาทำแบบสอบถามนี้ ไมเขาใจถึงขอความของมาตราที่ไดกลาว

มา 

(๖) การมีสวนรวมในวงการอุตสาหกรรม 

(๗) การสรางสรรคความรู 

(๘) การจดสิทธิบัตรที่เก่ียวของกับการงานวิศวกรรม 

(๙) การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) (ที่มีการวัดผลหลัง

การอบรมและตองผานการวัดผล)  

โดยมีรายละเอียดตามคูมือการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

- สภาวิศวกรมีการจัดสัมมนาตาง ๆ โดยเปนการจัดในรูปแบบออนไลน 

และไมเสียคาใชจายในการเขาอบรมสัมมนา และมีองคกรแมขายมีหนาที่ใน

การจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง ใหการรับรอง

กิจกรรม และจำนวนหนวยพัฒนา (PDU) ของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

วิศวกรรมอยางตอเนื่อง สามารถออกประกาศนียบัตรรับรองการเขารวม

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่องไดโดยที่หนวยงานตาง ๆ 

ตองไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร  

- รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติเพื่อกำหนดเรื่องอำนาจและ

หนาที่ในการตออายุใบอนุญาตใหชัดเจน และสอดคลองกับการเสนอแกไข

เพิ่มเติมการออกขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการตออายุใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและเพ่ือประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให

เปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอใหสภาวิศวกรมีอำนาจในการ

ออกขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม เพื่อรองรับการกำหนดใหมีการพัฒนาวิชาชีพ และการ

กำหนดจำนวนหนวยพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (CPD) ประกอบการตออายุ 

ใบอนุญาตฯ 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

๕.๒ การเสนอเรื่องวาระพิจารณาอื่น ๆ ของคณะกรรมการสภาวิศวกร เปนกิจการอันพึงกระทำในการประชุมใหญสามัญประจำป (มาตรา ๑๙ (๔)) 

กลุมทีเ่ห็นดวย 

- เห็นวามีความเหมาะสม 

- เพ่ือความเห็นที่ตรงกันทุกฝายทุกภาคสวน 

- เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการดำเนินงาน 

- เห็นวาเพ่ือความชัดเจน 

- เห็นดวยในการรักษาการจนกวาจะเลือกตั้งใหมไดกรรมการชุดใหมแลวสง

มอบงาน ในระหวางรักษาการไมควรมีการดำเนินงานใหม นอกเหลือจากงาน

เดิมที่ทำตอเนื่อง  

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นวาไมมีความจำเปน 

- (๔) อื่น ๆ  ตามที่สมาชิกสภาวิศวกรเสนอจะเหมาะสมกวา เนื่องจากใน

บางครั้งกรรมการไมไดเสนอใหสมาชิกเสนอ อีกทั้งกรรมการก็เปนสมาชิก 

ไมขัดกับขอนี ้

- (๔) เสนอเปน “อื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการสภาว ิศวกรหรือสมาชิก 

สภาวิศวกรเสนอ” 

- ควรอนุญาตใหมีการเขารวมประชุมทางออนไลน 

- คนทั่วไปที่มาทำแบบสอบถามนี้ ไมเขาใจถึงขอความของมาตราที่ไดกลาว

มา 

 

 

 

- รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติเพื่อประโยชนในการจัดการประชุม

ใหญสามัญประจำปไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงเพื่อแกไข

ปญหาการตีความหรือความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการเสนอเรื่องวาระ

พิจารณาอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการสภาวิศวกร 

 

 

 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

๕.๓ ใหกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเทาท่ีจำเปนไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการใหม (มาตรา 

๒๘ วรรคสอง) 

กลุมทีเ่ห็นดวย 

- เห็นวาเพื่อความตอเนื่อง และไมขาดตอน จนกวาจะมีชุดใหมมาปฏิบัติ

หนาที่  

- เห็นวากิจการบางอยางไมสามารถรอได 

- เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงาน  

- จำกัดขอบเขตอำนาจ 

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นวาควรเลือกตั้งใหมทันที  

- เห็นวาไมควรมีชวงสุญญากาศ 

- เห็นวาควรใหมีผูรักษาการแทนกรรมการที่พนจากตำแหนง  

- เห็นวาควรเปนกลุมอื่นที่ไมมีความเก่ียวของกับกรรมการชุดเดิม 

- ควรพนจากตำแหนงตามวาระ 

- เห็นควรใหมีการเลือกตั้งและแตงตั้งโดยเร็วท่ีสุดไมควรเกินสามเดือน 

- เห็นวาควรจัดการเลือกตั้งกอนหมดวาระ 

- เทาที่จำเปนหมายถึงอยางไรบาง หรือควรกำหนดขอบเขตเทาที่จำเปนไว 

เชน งานตอใบอนุญาตเปนตน 

- ควรเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการสภาวิศวกรในมาตรา ๒๔ ดังนี้ 

กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญและดำรงตำแหนง

คณาจารยประจำในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนดานวิศวกรรม

ระดับปริญญาจำนวนเจ็ดคน เพื่อใหสอดคลองกับสาขาวิศวกรรมควคุมและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแนวคิดเดิมของพระราชบัญญัติ

 

- รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติเพื่อประโยชนในการบริหารและ

ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดอยางตอเนื่องรวมถึง

ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกและผูที่เกี่ยวของ และมิใหเกิดผล

กระทบในการดำเนินงานในระหวางที่กรรมการสภาวิศวกรพนจากตำแหนง

ตามวาระ จึงเห็นควรเสนอใหกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระปฏิบัติ

หนาที่เฉพาะเทาที่จำเปนไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกตั้งและแตงตั้ง

กรรมการใหม  

 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

วิศวกร ประกอบกับเนื่องจากการเลือกตั้งกรรมการที่ผานมา มีปญหาขอ

โตแยงเก่ียวกับสถานภาพของบุคคลท่ีรับสมัครเลือกตั้งภายใตมาตรา ๒๔ (๒) 

ที่อาจจะไมมีสถานภาพเปนคณาจารยจริง แตอาจเปนอาจารยพิเศษ หรือ

เกษียณอายุในสถานบันอุดมศึกษาที ่มีการเรียนการสอนดานวิศวกรรม 

เนื่องจากการตีความขอความในพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่มีความคลุมเครือ 

ดังนั้น จึงเสนอแกไขขอความใหมีความชัดเจนตามเจตนารมยตั้งแตตน  

- ควรแกไขเปนทำงานทีละครึ่ง โดยทำงานแบบเหลื่อมภาระกัน เชน ให

กรรมการอยูในวาระเพิ่มขึ้น จาก ๑ ป เปน ๒ ป เมื่อหมดวาระไมมีการ

รักษาการตอใหกรรมการที่เหลืออยูในวาระทำงาน  

- หนาที่ของผูรักษาการคือรอสงมอบงาน ใหผูที่ไดรับเลือกและดูแลปญหา

เฉพาะหนา สวนปญหาระยะยาวควรรอผูที่ไดรับเลือก 

- หากเปนการพนจากตำแหนงจากการเปนคดคีวามหรือมีปญหาอ่ืนไมควรให

ปฏิบัติหนาที่ตอ 

- เสนอแกไขเปน “กรรมการใหม ีตำแหนงอยู ในวาระคราวละสามป 

กรรมการซึ ่งไดร ับเลือกตั ้งและแตงตั ้ง จะดำรงตำแหนงเกินสองวาระ

ติดตอกันไมได ใหกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่เฉพาะ

เทาที ่จำเปนไปพลางกอนจนถึงว ัน กอนเร ิ ่มวาระของกรรมการใหม 

ตามมาตรา ๒๕  

- คนทั่วไปที่มาทำแบบสอบถามนี้ ไมเขาใจถึงขอความของมาตราที่ได

กลาวมา 

 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

๕.๔ เพิ่มเติมเรื่ององคประกอบของคณะกรรมการสภาวิศวกรในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังไมไดมีการเลือกตั้งหรือ

แตงตั้งขึ้นแทนตำแหนงที่วางแลวแตกรณี ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่

เหลืออยู แตถามีกรรมการเหลืออยูไมถึงสิบคนใหกระทำไดเฉพาะเทาที่จำเปนอันไมอาจกาวลวงได (มาตรา ๒๙)  

กลุมที่เห็นดวย 

- เห็นวาควรดำเนินงานตอไป เพ่ือใหการทำงานที่มีประสิทธิภาพตอเนื่อง  

- เห็นวาเพ่ือความตอเนื่องของงาน และความเหมาะสม 

- เห็นวาเพ่ือการบริหารงานไดมีความคลองตัว 

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นวาควรเลือกตั้งแทนตำแหนงท่ีวางลง  

- เห็นวาควรใหมีการรักษาการแทนในระยะสั้น ๆ แลวจัดใหมีการเลือกตั้ง

ใหมโดยเร็วไมเกิน ๙๐ วัน  

- เห็นวาควรจัดใหมีบุคลากรทดแทนชวงตำแหนงที่วางลง  

- เสนอใหเลือกกรรมการสภาวิศวกรประเภท (๑) สาขาละสองคน และ (๒) 

สาขาละสองคน เพื่อใหครบเจ็ดสาขาวิศวกรรมควบคุม เนื่องจากระบบนี้ถูก

ใชสำหรับหาสาขาวิศวกรรมควบคุม เม่ือมีการเพิ่มสองสาขาเขามาใหมควรมี

การปรับเปลี่ยนแปลงในคราวนี้เลยทีเดียว 

- เห็นวาควรใหมีการแตงตั้งรักษาการแทนเพื่อรับผิดชอบสวนนั้นไปพลาง

กอน 

- เห็นวาควรเขียนไวในขอบังคับ 

- ในการแตงตั ้งกรรมการควรแตงตั ้งผู มีอำนาจในกรณีที ่คณะกรรมการ 

สภาวิศวกรไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

- เห็นวาในบางเรื่องที่มีความสำคัญซึ่งมีกรรมการไมถึงสอบคนไมควรนำเขา

พิจารณา 

- รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติเพื่อประโยชนในการบริหารและ

ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดอยางตอเนื่องรวมถึง

ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกและผูที่เกี่ยวของ และมิใหเกิดผล

กระทบในการดำเนินงาน จึงเห็นควรเสนอเพิ ่มเติมเรื่ององคประกอบของ

คณะกรรมการสภาวิศวกร ในกรณทีี่ตำแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ 

และยังไมไดมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งขึ้นแทนตำแหนงที่วางแลวแตกรณีให

กรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวาคณะกรรมการ 

ประกอบ ดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู แตถามีกรรมการเหลืออยูไมถึงสิบคน

ใหกระทำไดเฉพาะเทาที่จำเปนอันไมอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ไดมีมาตรา ๓๐ 

แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ รองรับใหสามารถเลือกสมาชิก 

ผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการแทน 

 

 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

- เสนอแกไขเปน “ในกรณีที ่ตำแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ  

และยังไมไดมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งขึ้นแทนตำแหนงที่วางลงแลวแตกรณี  

ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวาคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู” 

- คนทั่วไปที่มาทำแบบสอบถามนี้ ไมเขาใจถึงขอความของมาตราที่ไดกลาว

มา 

๕.๕ กำหนดรายละเอียดและวิธีการ กรณีสมาชิกเสนอรางขอบังคับตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร โดยไวในขอบังคับสภาวิศวกร (มาตรา ๔๓)  

กลุมที่เห็นดวย 

- เห็นดวยเพ่ือความชัดเจน ความเหมาะสม และทราบขอมูลท้ังหมด  

- เห็นวาเพ่ือจะไดเสนอความคิดเห็นไดดวย  

- เพ่ือใหสมาชิกไดศึกษาและทราบขอบังคับตามพระราชบัญญัติไดชัดเจน 

- เพ่ือใหมีหลักฐานการทำงานที่ชัดเจน 

- เพ่ือการปรับปรุงใหครอบคลุม 

กลุมที่เสนอใหมีการปรบัปรุงแกไข 

- เนื่องจากที่ผานมาบางเรื่องสมาชิกมีความประสงคใหดำเนินการเปนเรื่อง

เรงดวนอาจผานเขาไปไมถึงคณะกรรมการสภาวิศวกร 

- เสนอแกไขเปน “ การเสนอรางขอบังคับสภาวิศวกรของสมาชิกสามัญจะ

กระทำไดเมื่อมีสมาชิกสามัญจำนวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนรับรอง ทั ้งนี้  

การเขาเสนอชื ่อรางขอบังคับสภาวิศวกรของสมาชิกสามัญใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในขอบังคับสภาวิศวกร และเปน

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่มุงสงเสริมการมีสวนรวม การอำนวยความ

สะดวกใหแกสมาชิกสามัญผูเสนอรางขอบังคับนั้น ใหคณะกรรมการจัดใหมี

การประชุมใหญสภาวิศวกรเพื ่อพิจารณารางขอบังคับสภาวิศวกรที่มีการ

- รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีบทบัญญัติเพื ่อประโยชนของสมาชิกที ่จะ

สามารถเสนอรางขอบังคับตอที ่ประชุมใหญสภาวิศวกรไดอยางเหมาะสม  

จึงเห็นควรกำหนดรายละเอียดและวิธีการดังกลาวไวในขอบังคับสภาวิศวกร 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

เสนอตามความเหมาะสมแก  กรณ ี  ก ารพ ิ จ ารณาร  า ง ข  อบ ั ง คั บ 

สภาวิศวกรจะเสนอเปนวาระจรไมได แตตองกำหนดเปนวาระในหนังสือนัด

ประชุมใหมีความชัดเจนและแนบรางขอบังคับสภาวิศวกรที่เสนอไปพรอมกัน

ดวย” 

- คนทั่วไปที่มาทำแบบสอบถามนี้ ไมเขาใจถึงขอความของมาตราที่ไดกลาว

มา 

๕.๖ แกไขชื่อเรียก “ภาคีวิศวกรพิเศษ” เปน “วิศวกรสมทบ” (มาตรา ๔๖ (๔))  

กลุมที่เห็นดวย 

- เห็นวาเพ่ือใหชื่อเรียกไมซ้ำซอน และไมเกิดความสับสน เนื่องจากที่ผานมา

มีความสับสนและเกิดการถกเถียง 

- เห็นวาควรมีการแยกใหชัดเจน เนื่องจากภาคีวิศวกรคือผูจบหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร สวนภาคีวิศวกรพิเศษคือผู ใชประสบการณไมไดผาน

หลักสูตรมาโดยตรง เพื ่อปองกันการสับสนระหวางภาคีวิศวกรและภาคี

วิศวกรพิเศษ 

- เห็นวาควรใชชื่อแยะออกจากภาคีวิศวกร 

- เห็นวาเพื ่อปองกันความสับสนในเร ื ่องของความหมาย เนื ่องจากมี

ประชาชนและหนวยงานจำนวนมากเกิดความสับสน 

- เห็นวาการแกไขชื่อเรียกจากภาคีวิศวกรพิเศษ เปนวิศวกรสมทบ มีความ

เหมาะสมทำใหไมเกิดความสับสน สมควรที่จะดำเนินการแกไขมานานแลว 

- เห็นดวยเนื่องจากประชาชนยอมไมเขาใจหรือไมทราบถึงคุณสมบัติขอบเขต

ความรับผิดชอบเนื ่องจากชื ่อคลายกัน บุคคลทั ่วไปเกิดความเขาใจผิด

เนื่องจากคำวา “พิเศษ” มีความรูมากกวาปกติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

- เห็นวาชื่อเรียก “ภาคีวิศวกรพิเศษ” ทำใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนวิศวกร

ที่มีความชำนาญพิเศษ เชน งาน specialist ซึ่งใชองคความรูความชำนาญ 

ทักษะชั้นสูง ซึ่งแตกตางกับชื่อเรียกสามัญวิศวกรซึ่งดูธรรมดาพื้นฐาน 

- เห็นวาชื่อภาคีวิศวกรพิเศษทำใหเกิดความสับสนสำหรับบุคคลภายนอก

วงการวศิวกรรม ซึ่งเขาใจวาเปนระดับสูงสุดของวิศวกร  

- เห็นดวยใหใชชื่อวิศวกรสมทบ เชี่ยวชาญและปฏิบัติควบคุมเฉพาะงานเชียว

ชาญเฉพาะทาง 

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นวาชื่อเดิมมีความเหมาะสมแลว เห็นควรใหคงไวตามเดิม  

- เห็นวาชื่อเดิมมีเกียรติศกัดิ์มากกวาสมทบ 

- เห็นวาคำวาวิศวกรสมทบเปนการแบงแยกและลดคุณคา 

- เปนการใชคำที่ไมเหมาะสมเนื่องจากชื่อเรียกเดิมดีอยูแลว ไมเกิดความ

สับสนแตอยางใด  

- เห็นวาภาคีวิศวกรพิเศษมีความชัดเจนแลว เนื่องจากมีการกำหนดขอบเขต

การทำงานไวอยูแลว ไมเกิดความสับสัน และมีการใชชื่อเรียกนี้มานานแลว

ไมมีความสับสนแตอยางใด  

- ไมเหน็ดวยกับคำวาสมทบเนื่องจากเปนการลดคณุคาของวิศวกรพิเศษ 

- เห็นวาหากเปลี่ยนเปนวิศวกรสมทบดูเหมือนไมมีสิทธิและศักดิ์ศรีเทียบเทา

วิศวกร  

- เห็นวา ภาคีวิศวกรพิเศษเปนชื ่อที ่บุคคลมีความรู ทางวิศวกรรมหรือ

ประชาชนทั่วไปในสายงานวิศวกรรมในปจจุบันมีความเขาใจชื่อเรียกนี้อยาง

ถองแทในความหมายของภาคีวิศวกรพิเศษ ดังนั้น การเปลี่ยนชื่อเรียกใหม

อาจทำใหผูที่อยูในสายงานเกิดความเขาใจผิด ไมเขาใจ หรือไมรูความหมาย

 

 

 

 

 

 

 

- การกำหนดชื่อเรียกใหมเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาความสับสนใน

เรื่องขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาตฯ  

“ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” กับ “ระดับภาคีวิศวกร” จึงเห็นควรเสนอกำหนด

ชื่อเรียกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษใหม ใหมีความชัดเจนและเปน

ประโยชนตอการประกอบวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาตฯ โดยแกไขชื่อเรียก 

“ภาคีวิศวกรพิเศษ” เปน “วิศวกรสมทบ” รวมถึงเพื ่อใหสอดคลองกับ 

ชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ (Adjunct engineer) โดยเปนแตเพียงการแกไข

ชื ่อเรียกเทานั ้น ทั ้งนี ้ สิทธิและขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายไมไดมีการเปลี ่ยนแปลงแกไข 

แตอยางใด  

 

 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

ไดงายกวาชื่อเดิมที่เปนภาคีวิศวกรพิเศษ การแกไขชื่อเรียกเปนวิศวกรสมทบ

จึงไมเปนประโยชนและไมไดเพ่ิมความชัดเจนแตอยางใด มีแตจะเพิ่มการ

สรางความสงสัยใหกับบุคคลที่มีความรู ทางดานวิศวกรรมหรือประชาชน

ทั่วไปในสายงานวิศวกรรมในปจจุบัน และสรางความกังวลใจใหกับผูที ่ถือ

ใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษในปจจุบันและในอนาคต  

- เห็นวาควรใชคำวาภาคีวิศวกรพิเศษตอไปเพ่ือประโยชนในการพัฒนา 

สายอาชีพ และบานเมืองในการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพวิศวกรรม 

- เห็นวาภาคีวิศวกรพิเศษคือวิศวกรที่ชำนาญเฉพาะทางจึงมีความชำนาญใน

ดานนั้น ๆ จึงควรคงชื่อนี้ไว 

- เห็นควรใหคงไวเนื่องจากไมไดมีขอบเขตที ่มากเปนระดับเริ่มตนในการ

ประกอบวิชาชีพ จะกลายเปนการแบงแยกและทำใหขาดความสามัคคีใน

กลุมผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

- เห็นวาภาคีวิศวกรพิเศษมีความสามารถมากกวาภาคีวิศวกร 

- เห็นวาภาคีวิศกรพิเศษมีเอกลักษณเฉพาะตัวคือมีความสามารถเฉพาะดาน 

แตคำวาสมทบเทากับวาเปนวิศวกรผูชวย เห็นวาไมเหมาะสม 

- เห็นวาภาคีวิศวกรพิเศษบางคนอาจไดรับอนุญาตมากกวาภาคีวิศวกร การ

แกไขชื่อไมไดแสดงถึงสมรรถนะในปจจุบันของผูไดรับอนุญาต 

- เห็นวาภาคีวิศวกรพิเศษเปนการออกใบอนุญาตสำหรับผู ไมไดสำเร็จ

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร หรือตางสาขาแตเปนผูมีประสบการณและเชียว

ชาญเฉพาะสาขา ซึ่งบางคนอาจจะมากกวาผูไดรับใบอนุญาตตรงตามสาขา 

จึงควรมีชื่อเรียกที่แสดงการใหเกียรติและแสดงความยอมรับมากกวาคำวา 

“วิศวกรสมทบ” เชน วิศวกรเชียวชาญเฉพาะดาน เปนตน หรือชื่อเดิมก็มี

ความเหมาะสมเนื ่องจากเปนชื ่อที ่ใชมานาน และยังมีความเชื ่อมั ่นและ



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

เหมาะสมกวาคำวาสมทบ สมทบคือเหมือนเปดการเรียนพิเศษ แตวิศวกร

พิเศษคือการแลกมาดวยความรู ประสบการณ และขอในประเภทนั้น 

- เสนอใชชื่อเปน “วิศวกรพิเศษ” เนื่องจากผูที่ขอใบอนุญาตมีความสามารถ

หลายระดับ ซึ่งในระดับที่ขอบเขตเทียบเทาสามัญหรือวุฒ ิ

- เสนอใชชื่อเปน “วศิวกรพิเศษสมทบ” 

- เสนอใหใชชื ่อตามลักษณะงานที่ขอ เชน “วิศวกรควบคุมงาน” หรือ 

“วิศวกรออกแบบ”  

- เสนอใหใชชื่อ “ภาคีพิเศษเฉพาะทาง” 

- เสนอวาควรใชคำเจาะจง เชน “ภาคีวิศวกรเฉพาะควบคุมงานกอสราง” 

- เสนอใชคำวา “วิศวกรภาคี (พิเศษเฉพาะดาน)” 

- เสนอใหยกเลิกภาคีวิศวกรพิเศษ  

- เสนอใหใชคำวา “ชำนาญงาน” หรือ “ปฏิบัติการ” 

- เสนอใหเรียกเปน วิศวกรระดับหนึ่ง ระดับสอง ระดับสามระดับสี่  

- เสนอใหยกเลิกภาคีวิศวกรพิเศษ เนื ่องจากปจจุบันวิศวกรที ่เร ียนจบ

วิศวกรรมศาสตรโดยตรงมีเพียงพอตอความตองการในปจจุบันจึงไมมีความ

จำเปนตองมีผูที่ไมไดจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมาขอรับใบอนุญาตฯ เพ่ือ

ประกอบวิชาชีพวิศวกร และวิศวกรพิเศษไมเขาใจในหลักการวิศวกรรมอยาง

ถองแท ทำใหเกิดความผิดพลาดได จากประสบการณผูที ่เปนภาคีวิศวกร

พิเศษไมเขาใจงานวิศวกรรมไมคำนึงถึงจรรยาบรรณ เมื่อปฏิบัติงานจึงเกิด

ขอผิดพลาดมากไมเขาใจหลักการออกแบบบางครั้งการตัดสินใจเกิดความ

ผิดพลาด ตางจากวิศวกรท่ีจบวิศวกรรมศาสตรโดยตรง 

- คนทั่วไปที่มาทำแบบสอบถามนี้ ไมเขาใจถึงขอความของมาตราที่ไดกลาว

มา 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

๕.๗ แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะขอรับไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร (มาตรา ๔๙ วรรคสาม)   

กลุมที่เห็นดวย 

- เห็นดวยเนื่องจากเปนการเพ่ิมจำนวนสมาชิก 

- เพ่ือใหสถานประกอบกิจการไดมีการการันต ี

- เห็นวามีความเหมาะสมกับบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

- เห็นวาคุณสมบัติของนิติบุคคลมีความลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงกับ

ภาวะสังคมในปจจุบัน สมควรมีการเปลี่ยนแปลง  

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นวาควรมีผูบริการก่ึงหนึ่งท่ีมีใบอนุญาตฯ ตามเดิม 

- เห็นวาตามที่กำหนดเดิมไมมีปญหา 

- เสนอแกไขเปน “ผูไดรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคล ไมวาเปนนิติบุคคลซึ่งมี

ทุนเปนของคนตางดาวจำนวนเทาใด ตองมีคุณสมบัติดังต อไปนี ้ (๑) 

สำนักงานใหญหรือสาขาที่ประกอบกิจการหรือใหบริการวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมในราชอาณาจักร (๒) ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของ

บริษัท หรือสมาชิกในคณะผูบริหารของหางหุนสวนบริษัท จำนวนไมนอย

กวากึ่งหนึ่ง เปนผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ (๓) หรือหุนสวน

ผูจัดการของหางหุนสวน กรรมการผู จัดการหรือกรรมการผูมีอำนาจลง

ลายมือชื่อของบริษัท หรือผูมีอำนาจบริหารแตผูเดียวของหางหุนสวนบริษัท 

เปนผูซึ่งไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี”้ 

 

 

- รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติเพื่อประโยชนในการสงเสริม กำกับ 

และควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคล จึงเห็น

ควรเสนอแกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะขอรับไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันขององคกรวิชาชีพทางวิศวกรรม  

 

 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

๕.๘ กำหนดการใชสิทธิกลาวหาและกลาวโทษผูไดรับใบอนุญาตฯ สิ้นสุดลงเม่ือพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการ

ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด หรือเมื่อพนสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

นั้น (มาตรา ๕๑ วรรคสาม)  

กลุมที่เห็นดวย 

- การกำหนดขอบเวลารองทุกขกลาวโทษสิ ้นสุดลงเมื ่อพนหนึ ่งปเปน

ระยะเวลาที่สั้นเกินไป อาจเปนชองทางใหเกิดการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ไดงายข้ึน  

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นวาควรเพ่ิมระยะเวลาจากหนึ่งปเปนสองป  

- เห็นวาไมควรกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด 

- เสนอแกไขเปน “สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกลาวโทษตาม

วรรคสองสิ ้นสุดลงเมื ่อพนสามป นับแตวันที ่ผู ไดร ับความเสียหายหรือ 

ผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด หรือเมื่อพนหาปนับแตวันทีม่ีการประพฤติผิด

จรรยาบรณนั้น” 

- รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติเพื่อประโยชนในการกำหนดกรอบ

ระยะเวลาสิ้นสุดการกลาวหาและการกลาวโทษผูไดรับใบอนุญาตฯ ใหมี

ระยะเวลาที่ชัดเจนและเปนธรรมแกทุกฝายที ่เกี่ยวของ จึงเห็นควรเสนอ

กำหนดการใชสิทธิกลาวหาและกลาวโทษผู ไดรับใบอนุญาตฯ สิ ้นสุดลง 

เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผู ไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรู เรื ่องการ

ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดังกลาวและรู ตัว 

ผูประพฤติผิดหรือเมื่อพนสามปนับแตวันท่ีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น  

เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการแสวงหาขอเท็จจริงไดอยาง

เหมาะสมและเปนธรรม สอดคลองกับรางพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ... 

ที่ไดมีการแกไขมาตรา ๕๑ วรรค ๓ “สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือ

สิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งป นับแตวันที่ผู ไดรับ 

ความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

สถาปตยกรรมดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มี

การประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น” 

๕.๙ แกไขคุณสมบัติของกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งตองหามดำรงตำแหนงกรรมการสภาวิศวกร รวมถึงกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการใน

การสรรหาผูท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณใหมีความชัดเจนโดยกำหนดเปนขอบังคับ

สภาวิศวกร (มาตรา ๕๓ วรรคสอง)  

- เห็นวาจะไดไมมีการดำรงตำแหนงท่ีซ้ำซอนกันของกรรมการ 

- เห็นวาเพ่ือใหมาทำหนาที่ในสวนนี้โดยเฉพาะเทานั้น 

- เพ่ือเปนประโยชนการแกผูประกอบวิชาชีพ  

- รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีบทบัญญัติเพื่อประโยชนในการพิจารณา

วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณและกอใหเกิดธรรมาภิบาลและความเปนธรรมแกผูที่

เกี ่ยวของ จึงเห็นควรเสนอแกไขคุณสมบัติของกรรมการจรรยาบรรณ 



                                                                                                                                       ฉบับเผยแพรผลการรบัฟง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 

- เห็นวาแบงแยกการปฏิบัติหนาที่ที่ชัดเจน 

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีแสดงความคิดเห็น- 

ซึ่งตองหามดำรงตำแหนงกรรมการสภาวิศวกร เนื ่องจากเปนผู มีอำนาจ

พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุธรณ ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหา

ผูที ่สมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร เพื่อแตงตั้งเปน

กรรมการจรรยาบรรณใหมีความชัดเจนโดยกำหนดเปนขอบังคับสภาวิศวกร 

๕.๑๐ เพิ่มเติมตำแหนงรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ (มาตรา ๕๓ วรรคสามและสี่)  

กลุมที่เห็นดวย 

- เห็นวามีความเปนไปไดเนื่องจากอาจเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดกระทันหัน 

- เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงาน  

- เพ่ือเปนการกระจายอำนาจและแบงเบาภาระ  

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมเห็นดวยกับการกำหนดตำแหนงรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ 

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ การมอบหมายใหดำเนินการแทน ประธาน

สามารถมอบหมายในที่ประชุมไดอยูแลว หากกำหนดตำแหนงในลักษณะนี้

ในพระราชบัญญัติ ก็คงตองกำหนดตำแหนงอื่น ๆ ของกรรมการสภาวิศวกร

ดวย เชน อปุนายก เลขาธิการ  

- เห็นวาไมมีความจำเปน และซ้ำซอน  

- เสนอใหเพ่ิมสัดสวนกรรมการจรรยาบรรณ 

- รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัตเิพื่อประโยชนในการดำเนินงานของ

คณะกรรมการจรรยาบรรณไดอยางตอเนื่องรวมถึงปองกันผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับสมาชิกและผูที่เก่ียวของ จึงเห็นควรเสนอกำหนดเพ่ิมเติมตำแหนง

รองประธานกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อใหมีอำนาจหนาที่เปนผูทำการแทน

ประธานกรรมการจรรยาบรรณเมื่อไมอยู ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือพน

จากตำแหนง รวมถึงการแกไขปญหากรณีไมมีประธานและรองประธานฯ 

พ นจากตำแหน ง รวมถ ึงสอดคล องก ับกฎหมายอ ื ่นที่กำหนดให มี

คณะกรรมการในกฎหมายเพื ่อทำหนาที่ตาง ๆ และกำหนดตำแหนงรอง

ประธาน 

 



  ภายหลังรับฟงความคิดเห็นแลว 

๖. รางพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นแลว   

ราง 

พระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........

............................................................ 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยวิศวกร 

พระราชบัญญัตินี้ม ีบทบัญญัต ิบางประการเกี ่ยวกับการจำกัดส ิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทำได

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........

............................................................ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๑) ในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒ และใหใช

ความตอไปนี้แทน  

“(๑) ออกใบอนุญาตและตออายุใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน(ง) ของ (๖) ในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒ และ

ใหใชความตอไปนี้แทน  

“(ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอน

ใบอนญุาต และการรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” 

มาตรา ๕ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๔) ของมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒ 

“(๔) อ่ืน ๆ ตามทีค่ณะกรรมการสภาวิศวกรเสนอ” 



  ภายหลังรับฟงความคิดเห็นแลว 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒ และใหใช 

ความตอไปนี้แทน  

“ใหกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระปฏิบัตหินาที่เฉพาะเทาที่จำเปนไปพลางกอน จนถึงวันกอน

เริ่มวาระของกรรมการใหมตามมาตรา ๒๕” 

มาตรา ๗ ให เพิ ่มความตอไปนี ้เปนวรรคสองของมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติว ิศวกร  

พ.ศ ๒๕๔๒ 

“ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังไมไดมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งข้ึนแทน

ตำแหนงที่วางแลวแตกรณี ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวาคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู แตถามีกรรมการเหลืออยูไมถึงสิบคนใหกระทำไดเฉพาะเทาที่จำเปนอัน

ไมอาจกาวลวงได” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

ใหใชความตอไปนี้แทน 

“การเสนอรางขอบังคับสภาวิศวกรของสมาชิกสามัญจะกระทำไดเมื่อมีสมาชิกสามัญจำนวนไมนอย

กวาหนึ่งรอยคนรับรอง ทั ้งนี ้ การเขาชื ่อเสนอรางขอบังคับสภาวิศวกรของสมาชิกสามัญใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในขอบังคับสภาวิศวกร” 

ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อพิจารณารางขอบังคับสภาวิศวกรที่มีการ

เสนอตามความเหมาะสมแกกรณีการพิจารณารางขอบังคับสภาวิศวกรจะเสนอเปนวาระจรไมไดแตตองกำหนด

เปนวาระในหนังสือนัดประชุมใหชัดเจนและแนบรางขอบังคบัสภาวิศวกรท่ีเสนอไปพรอมกันดวย 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒ และใหใช

ความตอไปนี้แทน  

“(๔) วิศวกรสมทบ” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒ และใหใชความ

ตอไปน้ีแทน  

“มาตรา ๔๘ การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต    การตออายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต 

การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ใหเปนไปตามที่กำหนดในขอบังคับสภาวิศวกร” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒ 

และใหใชความตอไปนี้แทน  

“ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคล ไมวาจะเปนนิติบุคคลซึ่งมีทุนเปนของคนตางดาวจำนวนเทาใด 

ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 



  ภายหลังรับฟงความคิดเห็นแลว 

(๑) มีสำนักงานใหญหรือสาขาที ่ประกอบกิจการหรือใหบริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใน

ราชอาณาจักร 

(๒) ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผูบริหารของหางหุนสวน 

บริษัท นิติบุคคลอ่ืนจำนวนไมนอยกวาหนึ่งคน เปนผูซึ่งไดรบัใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน กรรมการผูจัดการหรือกรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อของ

บริษัท หรือผู มีอำนาจบริหารของนิติบุคคลอื ่นแตเพียงผู เดียว เปนผู ซึ ่งไดร ับใบอนุญาตตามพระราช 

บัญญัตินี้” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒ 

และใหใชความตอไปนี้แทน  

“สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแต

วันที่ผู ไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิดหรือเม่ือพนสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น”  

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ๒๕๔๒ และใหใช 

ความตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๕๓  ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดวยประธานกรรมการจรรยาบรรณคนหนึ่ง 

รองประธานกรรมการจรรยาบรรณคนหนึ่ง และกรรมการจรรยาบรรณตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดแต

ไมนอยกวาสามคน 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญสภาวิศวกรจากสมาชิก  

ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวาสิบป 

(๒) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

(๓) ไมเปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจากสมาชิกตามวรรคสองเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ

สภาวิศวกร ทั้งนี้ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการสรรหา รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการใน

การสรรหาใหเปนไปตามที่กำหนดในขอบังคับสภาวิศวกร 

รองประธานกรรมการจรรยาบรรณมีอำนาจหนาที่เปนผูชวยประธานกรรมการจรรยาบรรณใน

กิจการอันอยู ในอำนาจหนาที ่ของประธานกรรมการจรรยาบรรณตามที่ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

มอบหมาย และเปนผู ทำการแทนประธานกรรมการจรรยาบรรณเมื ่อประธานกรรมการจรรยาบรรณ 

ไมอยู ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือพนจากตำแหนง 

กรณีประธานกรรมการจรรยาบรรณหรือรองประธานกรรมการจรรยาบรรณพนจากตำแหนง แลวแต

กรณี ใหกรรมการจรรยาบรรณประชุมกันเพื ่อเลือกกรรมการเพื ่อดำรงตำแหนงที่วางลง และใหถือวา

คณะกรรมการจรรยาบรรณประกอบดวยกรรมการจรรยาบรรณเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตทั้งนี้

จะตองมีจำนวนไมนอยกวาสามคน” 



  ภายหลังรับฟงความคิดเห็นแลว 

มาตรา ๑๔ ใหแกไขคำวา “ภาคีวิศวกรพิเศษ” ทุกแหง ในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

วิศวกรพ.ศ. ๒๕๔๒ เปนคำวา “วิศวกรสมทบ”  

มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ยังคงอยูในตำแหนงเพื่อปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ตอไป จนกวาจะพนจากตำแหนงหรือครบวาระ  และให

คณะกรรมการจรรยาบรรณมีการประชุมกันเพ่ือเลือกกรรมการจรรยาบรรณคนหน่ึงเปนรองประธานกรรมการ

จรรยาบรรณ แลวแจงใหคณะกรรมการแตงตั้งรองประธานกรรมการจรรยาบรรณ    

มาตรา ๑๖ ใหใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษยังคงใชได

ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนญุาตนั้น 

มาตรา ๑๗ คำขออนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และคำขออนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ซึ่งไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให

พิจารณาดำเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

                 ........................................ 

                 นายกรัฐมนตรี 
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