
สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ 
ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวศิวกร 

และอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนง่กรรมการที่ว่างลง  
(ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 
๑. เพ่ือประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิศกร เพ่ือดํารงตําแหน่งนายก 

สภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร ให้มีความเหมาะสมกว่าเดิมในรูปแบบของการลงคะแนนลับ 
 รวมถึงกําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน่ง
นายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร เพ่ือป้องกันปัญหากรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดต่อ
อันตราย หรือภัยพิบัติทางธรมมชาติอ่ืน ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสภาวิศวกรต่อไป จึงมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับดังกล่าว 

 
๒. สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณได้จัดทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับ 

สภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการ
เลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าวข้างต้น ผ่านเว็บไซต์
ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ต้ังแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผู้แสดงความคิดเห็นจากสมาชิกและประชาชนผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร  
จํานวน ๒๙ คน โดยผลการรับฟังความคิดเห็นต่างก็เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับน้ี 

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



สรุปผลประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการเลือกกรรมการ 

เพื่อดำรงตำแหนงนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทน

ตำแหนงกรรมการที่วางลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

 

 

 



  ๑

การแสดงความคิดเหน็ร่างขอ้บังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรฯ 
 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สรุปข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

ข้อ ๕  ในการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งนายก
สภาวิศวกร กรรมการแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการซึ่งอยู่ใน
ที่ประชุมและสมควรได้รับเลือกเป็นนายกสภาวิศวกรคนละ
หนึ่งชื่อ 

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานในที่ประชุมจัดให้มี
บัตรลงคะแนน เพื่อให้กรรมการผู้ใช้สิทธิเสนอชื่อ เลือกทํา
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องลงคะแนนตามรายชื่อของ
กรรมการที่อยู่ในที่ประชุม และในกรณีไม่ประสงค์จะเสนอชื่อ
ผู้ใด ให้ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทําเครื่องหมาย 
“ไม่ประสงค์เสนอชื่อ” เมื่อได้เลือกกากบาทดังกล่าวแล้ว
ให้ส่งให้ประธาน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนไม่ต้องระบุชื่อและลายมือ
ชื่อของกรรมการผู้ใช้สิทธิ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- เห็นว่าเป็นการสมควรที่จะแก้ไขให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
- ควรใช้วิธีการลงคะแนนแบบระบุตัวตนและมีการ

ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน 
-- เห็นว่าเป็นการเลือกตั้งในวงแคบ มีผู้ลงคะแนน

ไม่กี่คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว ดังนั้น การ
เขียนชื่อและเซ็นกํากับทําให้มีความชัดเจนและมีการ
ปลอมแปลงยากได้ดีกว่า 

- เห็นว่าเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็ว 
 

 
 
 
 
แก้ไขวิธีการใหม่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการ

ลงคะแนนลับทั่วไป โดยให้ประธานในที่ประชุมจัด
ให้มีบัตรลงคะแนน เพื่อให้กรรมการผู้ใช้สิทธิเสนอ
ชื่อ สามารถทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่อง
ลงคะแนนตามรายชื่อของกรรมการที่อ ยู่ในที่
ประชุม และในกรณีไม่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้ใด ให้
ทํ า เค รื่ อ งห ม ายก ากบ าท  (X) ล งใน ช่ อ งทํ า
เครื่องหมาย “ไม่ประสงค์เสนอชื่อ” ทั้งนี้ บัตร
ลงคะแนนไม่ ต้องระบุ ชื่อและลายมือ ชื่อของ
กรรมการผู้ใช้สิทธิ 

 
 
 
 
 
 



  ๒

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สรุปข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

เมื่อกรรมการซึ่งอยู่ในที่ประชุมทุกคนได้ดําเนินการตาม
วรรคสองแล้ว ให้ประธานในที่ประชุมและกรรมการซึ่งได้รับ
มอบหมายตามข้อ ๔ วรรคสอง ดําเนินการนับคะแนน 

 
บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสีย 
(ก)   ลงคะแนนเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคน 
(ข)   มีการแก้ไขด้วยวิธีการขูด ลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขด้วย

วิธีการอื่นใด 
(ค )  มี ก าร เขี ยนข้ อค วาม  หรือทํ าสัญ ลั กษณ์ ห รื อ

เครื่องหมายใด ๆ นอกเหนือจากที่กากบาทไว้ 
(ง)   ไม่ปรากฏเครื่องหมายกากบาทลงคะแนนให้แก่

ผู้ใดเลย และมิได้ทําเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์
เสนอชื่อ 

(จ)  ปรากฏเครื่องหมายกากบาททั้งลงคะแนนเสนอชื่อ 
และไม่ประสงค์เสนอชื่อ 

(ฉ)  กรณีอื่น ๆ ให้เป็นดุลพินิจของประธานในที่ประชุมใน
การวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

 
 
 
 
 

 
กําหนดการวินิจฉัยบัตรเสีย เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนและไม่เกิดปัญหาทางปฏิบัติในภายหลัง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สรุปข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนสูงสุดเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งเสนอชื่อและแสดงความประสงค์
ตามวรรคสองเป็นผู้ได้รับเลือก หากไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย
คะแนนสูงสุดเกินกึ่งหนึ่ง ให้มีการเลือกใหม่เฉพาะผู้ได้รับการ
เสนอชื่อด้วยคะแนนสูงสุดสองลําดับแรก และให้ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อด้วยคะแนนสูงสุดของจํานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งเสนอ
ชื่อและแสดงความประสงค์ตามวรรคสองในรอบนี้เป็นผู้ได้รับ
เลือก แต่ถ้าในรอบนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนสูงสุด
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 

ในกรณีตามวรรคห้า หากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ได้รับ
การเสนอชื่อและได้คะแนนสูงสุดเท่ากันกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ
รายอื่น ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องมีการลงคะแนนใหม่ระหว่างผู้
ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในที่ประชุม
และมีอายุสูงสุดถัดลงมา และมิใช่ผู้ได้รับการเสนอชื่อทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราวแทนเฉพาะการเลือก
กรรมการตามวรรคนี้ และถ้าในรอบนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานชั่วคราวออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ถ้ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ไม่ว่าจะมีการแสดง
ความประสงค์ไม่เสนอชื่อด้วยหรือไม่ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

- หลักการคงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สรุปข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

การดําเนินการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภา
วิศวกร และการนับคะแนน อาจกระทําโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ 

การดําเนินการเลือกกรรมการเพื่ อ ดํารง
ตําแหน่งนายกสภาวิศวกร และการนับคะแนนอาจ
กระทําโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อป้องกันปัญหา
กรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย 
หรือภัยพิบัติทางธรมมชาติอื่น ๆ 

 


