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คณะผู้ตรวจสภาวศิวกร สมัยที่ 7 (2562-2565) 

 

  

 

 

 

 
สารจากผู้ตรวจสภาวิศวกร 

เรียน ท่านสมาชิกสภาวิศวกร 

รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกร ประจ าปี 2564 ฉบับนี้ เป็นอีกวาระหนึ่งที่รวบรวมผลการด าเนินงาน 
ของผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2565 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร 
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  24 มกราคม 2562 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2565  ทั้งนี้ ผู้ตรวจ 
สภาวิศวกร สมัยที่ 7 ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 อนุกรรมการฯ 
คณะท างานในชุดต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตามอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสภาวิศวกรที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาวิศวกรแห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.  2542 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง ได้มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรเพ่ือพิจารณาต่อไป 

อนึ่ง ในวาระที่ผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 7 จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 10 เมษายน 2565 นี้  
ในนามของผู้ตรวจสภาวิศวกร ขอขอบคุณสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วา งใจในการปฏิบัติหน้าที ่
ของผู้ตรวจสภาวิศวกรสมัยนี้มาโดยตลอด 

 

   

 

นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายนพพร ลีปรีชานนท์   นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ 
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รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกรสมัยที่ 7 ประจ าปี 2562-2565 

เสนอ ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจ าปี 2562-2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจ
สภาวิศวกร สมัยที่ 7 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2565 นั้น 
ผู้ ต ร ว จสภ า วิ ศ ว ก ร ได้ เ ข้ า ด า เ นิ น ก า รต ร ว จสอบกา รด า เ นิ น ง านขอ งคณะกร รมกา รสภ า วิ ศ วกร  
คณะอนุกรรมการฯ คณะท างาน ๆ และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 20 มาตรา 21 
มาตรา 22 และมาตรา 23 ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จึงขอเสนอรายงานผู้ตรวจสภาวิศวกรสมัยที่ 7 
ประจ าปี 2562-2565 ดังต่อไปนี้ :   

อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสภาวิศวกร ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  

 มาตรา 20 ให้มีผู้ตรวจคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรแต่งตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก 

    คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และพ้นจากการด ารงต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับสภาวิศวกร 
               ผู้ตรวจมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการแล้วท ารายงานเสนอต่อ  
ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร  

 มาตรา 21 ในการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้ผู้ตรวจมีอ านาจเข้าไปตรวจในสถานที่
ท างานต่าง ๆ ของสภาวิศวกรในระหว่างเวลาท างานได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ
หรือให้ค าชี้แจงแก่ผู้ตรวจตามควรแก่กรณี  

 มาตรา 22 กรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ลูกจ้าง และตัวแทนของสภาวิศวกรมีหน้าที่  
ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยู่ในอ านาจของตนให้แก่ผู้ตรวจและให้ค าชี้แจงเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานต่าง ๆ ในกิจการของสภาวิศวกร ทั้งนี้เมื่อผู้ตรวจร้องขอ  

 มาตรา 23 ในกรณีที่พบว่าคณะกรรมการมิได้ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี หรือด าเนินงานไป
ในทางที่อาจก่อเกิดความเสียหายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรให้ผู้ตรวจแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ 
สภาวิศวกรหรือสมาชิกสามัญตามที่ตนเห็นควรเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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แนวทางการด าเนินงานของผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 

การด าเนินงานของผู้ตรวจควรเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยให้ครอบคลุม
ใน 4 ประเด็นดังนี ้

1. การด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ
ที่เสนอไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจาก 

(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร 
(2) รายงานแสดงฐานะทางการเงิน รายรับและการใช้งบประมาณ 

2. ค าว่าแผนการด าเนินงานหมายถึงแผนการประชุม แผนการบริหาร และแผนการใช้
งบประมาณ 

3. กรณีตรวจพบการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรมิได้ด าเนินงานตามแผน            
การด าเนินงานประจ าปี หรือด าเนินงานไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือขัดต่อวัตถุประสงค์             
ของสภาวิศวกรจะแจ้งต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมใหญส่ามัญสภาวิศวกรประจ าปีต่อไป 

4. ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผู้ตรวจจะมี 1 คนหรือหลายคนก็ได้ กรณีหลายคน
ผู้ตรวจอาจแยกกันด าเนินการตรวจสอบ จากนั้นน าเรื่องดังกล่าวมาหารือร่วมกันเพ่ือให้มีมติ หรือจะเสนอเรื่อง
โดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ปฏิทินการประชุมผู้ตรวจสภาวิศวกรต่อประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2562 

คณะผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร  
นับจากได้รับการแต่งตั้ง โดยก าหนดให้มีการประชุมเดือนละครั้ง ซึ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2562  
ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มีการประชุมไปแล้วทั้งสิ้นจ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ประชุม 
33-1/2562 17  มกราคม 2562 
34-2/2562  21 กุมภาพันธ์ 2562 
35-3/2562 7 มีนาคม 2562 
36-4/2562 1 เมษายน 2562 

 

ปฏิทินของผู้ตรวจสภาวิศวกรเสนอต่อประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2563 

คณะผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7  
โดยก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มีการประชุมไปแล้ว ทั้งสิ้น
จ านวน 12 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ประชุม 
1/2563 22 มกราคม 2563 
2/2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 
3/2563 25 มีนาคม 2563 
4/2563 22 เมษายน 2563 
5/2563 19 พฤษภาคม 2563 
6/2563 24 มิถุนายน 2563 
7/2563 29 กรกฎาคม 2563 
8/2563 27 สิงหาคม 2563 
9/2563 24 กันยายน 2563 
10/2563 22 ตุลาคม 2563 
11/2563 27 พฤศจิกายน 2563 
12/2563 21 ธันวาคม 2563 
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ปฏิทินของผู้ตรวจสภาวิศวกรเสนอต่อประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2564 

คณะผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7  
โดยก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มีการประชุมไปแล้ว  
ทั้งสิ้นจ านวน 12 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ประชุม 
1/2564 26 มกราคม 2564 
2/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 
3/2564 24 มีนาคม 2564 
4/2564 27 เมษายน 2564 
5/2564 18 พฤษภาคม 2564 
6/2564 22 มิถุนายน 2564 
7/2564 20 กรกฎาคม 2564 
8/2564 27 สิงหาคม 2564 
9/2564 28 กันยายน 2564 
10/2564 26 ตุลาคม 2564 
11/2564 22 พฤศจิกายน 2564 
12/2564 29 ธันวาคม 2564 

 

ปฏิทินการประชุมผู้ตรวจสภาวิศวกรต่อประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2565 

คณะผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร  
นับจากได้ รั บการแต่ งตั้ ง  โ ดยก าหนดให้มี การประชุม เดื อนละครั้ ง  ซึ่ ง ตั้ ง แต่ เ ดื อนมกราคม 2565 
ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มีการประชุมไปแล้วทั้งสิ้นจ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ประชุม 
34-1/2565 28 มกราคม 2565 
35-2/2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 
36-3/2565 24 มีนาคม 2565 

 

ในการประชุมของคณะผู้ตรวจสภาวิศวกรได้พิจารณาเอกสารการประชุมของคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร ซึ่งจะแสดงการด าเนินงานและสรุปมติของคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการการบริหาร 
คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชุดต่าง ๆ ในแต่ละเดือน 

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจได้ลงรายละเอียดเชิงลึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร 
คณะอนุกรรมการการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และติดตามตรวจสอบรายงาน
สถานะการเงินและผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดท าวาระและรายงาน 
การประชุม พร้อมทั้งรวบรวมและจัดท าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสภาวิศวกรเพ่ือเสนอต่อนายกสภาวิศวกร  
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โดยความช่วยเหลือของหัวหน้าส านักงานสภาวิศวกรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยมีเลขานุการฯ ดูแลงานให้  
ผู้ตรวจสภาวิศวกร 

จากการประชุมผู้ตรวจสภาวิศวกร นับจากการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรเดือนมกราคม 
2564 ถึงปัจจุบันผ่านมา รวม 12 ครั้ง คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรมีเรื่องเสนอต่าง ๆ  ดังนี้ 

การด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องชุดต่าง  ๆ  
และเจ้าหน้าที่ของสภาวิศวกรส่วนใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและระเบียบของสภาวิศวกร อย่างไรก็ตามพบว่ามีการด าเนินการบางประการที่ผู้ตรวจ 
สภาวิศวกรมีข้อสังเกตว่ายังไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและ 
ระเบียบของสภาวิศวกร ซึ่งผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ได้มีบันทึกให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในปี 2562-2565
ดังต่อไปนี้  
 

 
1. ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสภาวิศวกร สมัยท่ี 7  เพิ่มเติม (บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 2/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562, 
ผต. 3/2562 และ ผต. 4/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562) 

ผู้ตรวจสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 4-4/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม        
มีมติเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ตามหลักธรรมภิบาล ดังนี้ 

1. คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรขอข้อมูลการแต่งตั้งต าแหน่งประธานอนุกรรมการของคณะกรรมการ
สภาวิศวกร สมัยที่ 7 ทั้ง 20 ท่าน  

2. คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรขอข้อมูลจ านวนผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ใน 3 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมโยธา  

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสภาวิศวกรขอทราบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวของ  
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดังกล่าวข้างต้น ทั้งหลักเกณฑ์หลักและหลักเกณฑ์ย่อยที่อาจ 
ถูกก าหนดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

3. กรณีขอความเห็นในเรื่องของการจัดจ้างนิติบุคคล เพ่ือด าเนินการแปลข้อบังคับสภาวิศวกร
และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นภาษาอังกฤษ คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อสังเกตว่าเจตนารมณ์ของการ
แปลภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องการที่จะท าให้สภาวิศวกรได้รับประโยชน์ในระดับนานาชาติและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ในระดับสากล ดังนั้น สภาวิศวกรควรพิจารณาการแปลข้อบังคับสภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรทั้งหมดให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และเว็บไซต์ของ  
สภาวิศวกรได้ 

4. กรณีขอความเห็นในเรื่องของการจัดจ้างนิติบุคคล เพ่ือด าเนินการแปลข้อบังคับสภาวิศวกร
และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นภาษาอังกฤษ คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อสังเกตว่าเจตนารมณ์ของ 
การแปลภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องการที่จะท าให้สภาวิศวกรได้รับประโยชน์ในระดับนานาชาติและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ในระดับสากล ดังนั้น สภาวิศวกรควรพิจารณาการแปลข้อบังคับสภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการ  
สภาวิศวกรทั้งหมดให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และเว็บไซต์ของ  
สภาวิศวกรได้ 

บันทึกให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสภาวิศวกรในปี 2562 ดังต่อไปนี้ 
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5. กรณีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกรควรพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขระบบและลดขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้สมาชิก ทั้งนี้ อาจด าเนินการต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ในรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิเช่น ปรับปรุงระบบให้สมาชิกสามารถจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
สภาวิศวกรได้ เป็นต้น 
ผลการด าเนินการ   ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีบันทึกข้อความที่ ผต. 2/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562,  
บันทึกข้อความที่ ผต. 3/2562 และบันทึกข้อความที่ ผต. 4/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เพ่ือให้ข้อสังเกตใน 
การด าเนินงานของสภาวิศวกร นั้น 

คณะอนุกรรมการการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 5 -5/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562  
เห็นควรมอบหมายหัวหน้าส านักงานสภาวิศวกรจัดท าบันทึกเลขที่ บร.414/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562  
ตอบข้อหารือและข้อสังเกตของผู้ตรวจสภาวิศวกร โดยผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการสภาวิศวกร ดังนี้  

1. กรณีคณะผู้ตรวจสภาวิศวกรขอข้อมูลการแต่งตั้งต าแหน่งประธานอนุกรรมการของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ทั้ง 20 ท่าน 
ผลการด าเนินการ : สภาวิศวกรมอบข้อมูลการแต่งตั้งต าแหน่งประธานอนุกรรมการของคณะกรรมการสภาวิศวกร 
สมัยที่ 7 ทั้ง 20 ท่านต่อผู้ตรวจสภาวิศวกรแล้ว  

2. กรณีคณะผู้ตรวจสภาวิศวกรขอข้อมูลจ านวนผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ใน 3 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมโยธา  
ผลการด าเนินการ : หัวหน้าส านักงานสภาวิศวกรได้ให้ข้อมูลและรายงานต่อท่ีประชุมผู้ตรวจสภาวิศวกรแล้ว  

3. กรณีขอความเห็นในเรื่องของการจัดจ้างนิติบุคคล เพ่ือด าเนินการแปลข้อบังคับสภาวิศวกร
และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นภาษาอังกฤษ คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อสังเกตว่าเจตนารมณ์ของการ
แปลภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องการที่จะท าให้สภาวิศวกรได้รับประโยชน์ในระดับนานาชาติและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ในระดับสากล ดังนั้น สภาวิศวกรควรพิจารณาการแปลข้อบังคับสภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการ  
สภาวิศวกรทั้งหมดให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้ อมูลต่าง ๆ และเว็บไซต์ของ 
สภาวิศวกรได้ 
ผลการด าเนินการ : สภาวิศวกรด าเนินการแปลข้อบังคับสภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรเป็น
ภาษาอังกฤษแล้ว จ านวน 8 ฉบับ ดังนี้ 

3.1 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่ าด้ วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอ เปค  
(APEC Engineer) พ.ศ. 2552 

3.2 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
(ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. 2557 

3.3 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559 

3.4 ระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2546 
3.5 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3.6 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 
3.7 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับ 

การเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 
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3.8 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2551 

4. สภาวิศวกรควรพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการ                 
สภาวิศวกร เพ่ือให้วิศวกรที่ส าเร็จการศึกษาในต่างประเทศสามารถเข้ามาสมัครทดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ และเพ่ือเป็นการยกระดับสภาวิศวกรให้อยู่ในระดับสากลต่อไป 
ผลการด าเนินการ : สภาวิศวกรมีบันทึกเลขที่ ศว.33/2563 ตอบข้อสังเกตผู้ตรวจสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว โดย
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาได้น าเรื่องดังกล่าวพิจารณาในการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) แล้ว
เห็นว่าตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ.2554 ข้อ 6 ย่อหน้าที่ 2 กรณีที่เป็นสถานศึกษา
ต่างประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสภาที่จะพิจารณาเป็นการ
เฉพาะราย ท าให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาต่างประเทศยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม โดยมีรายวิชา เนื้อหาในรายวิชา และรายละเอียดอ่ืน ๆ ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด
สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกรได้ 

5. กรณีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกรควรพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขระบบและลดขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้สมาชิก ทั้งนี้ อาจด าเนินการต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ในรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิเช่น ปรับปรุงระบบให้สมาชิกสามารถจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
สภาวิศวกรได้ เป็นต้น 
ผลการด าเนินการ : ส านักงานสภาวิศวกรได้ด าเนินการปรับปรุงระบบเพ่ือเปิดให้บริการสมาชิกท ารายการต่าง ๆ 
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สภาวิศวกรแล้ว จ านวน 15 รายการ ดังนี้ 

5.1 การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร และการขอรับใบอนุญาต 
5.2 การยื่นขอหนังสือรับรอง 39 ทวิ 
5.3 การต่ออายุใบอนุญาต ประเภทบุคคล 
5.4 การสมัครทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 
5.5 การต่ออายุใบอนุญาต ประเภทบุคคล 
5.6 การสมัครอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
5.7 การขอใบแทนใบอนุญาต ประเภทบุคคล 
5.8 การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต 
5.9 การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
5.10 การยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ นิติบุคคล 
5.11 การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ นิติบุคคล 
5.12 การขอรับรองปริญญา 
5.13 การสอบวัดผลผู้ตรวจสอบอาคาร 
5.14 การข้ึนทะเบียน/ต่ออายุ วิศวกรเอเปค (APEC) 
5.15 การข้ึนทะเบียน/ต่ออายุ วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
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2. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสภาวิศวกรเกี่ยวกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการใช้ชื่อสภาวิศวกร
ภาษาอังกฤษ (บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 4/2562 ลงวันที่ 9  กันยายน 2562) 

ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 5 -5/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  
ที่ประชุมได้รับทราบและมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสรุปมติรายงานการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ในการประชุมครั้งที่ 5-5/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. กรณีการก าหนดวิสัยทัศน์  และพันธกิจ ของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่  7  
คณะผู้ตรวจสภาวิศวกร มีข้อเสนอแนะในส่วนของวิสัยทัศน์ว่า สภาวิศวกรควรก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจและมาตรการด าเนินการด้วย 
 2.  คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อเสนอแนะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการประกอบวิชาชีพ 
ของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ดังนี้  
 2.1 สภาวิศวกรมีมาตรการ “ส่งเสริมการท ากรอบความสามารถของผู้ปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละ
สาขาเพ่ือใช้ประเมินผลในการสอบเลื่อนระดับ และการออกใบรับรองความรู้ความช านาญ ประสานงานกรรมการ
จรรยาบรรณในกรณีพิพาทและไกล่เกลี่ย ปรับปรุงระบบและข้อสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรโดยเน้น
เรื่องการประเมินผลความสามารถของผู้สอบ”  

สภาวิศวกรควรพิจารณาเพ่ิมเติมข้อความท้ายประโยค เพ่ือให้มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน 
ดังนี้ “ในการประเมินปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการวัดผลการสอบสภาวิศวกรอาจผนวกกรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นจากกรณีพิพาทและไกล่เกลี่ยเข้าไปในการสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ด้วย ทั้ งนี้ เพ่ือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ  
ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรียนรู้ เพ่ือน ามาประกอบการประเมิน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเน้น  
เรื่องยกระดับจรรยาบรรณวิชาชีพของวิศวกรเพ่ือลดโอกาสในการเกิดกรณีพิพาทในลักษณะเช่นนี้ในอนาคต” 
 2.2  ในส่วนของแผนปฏิบัติการข้อ 3.6 สภาวิศวกรควรปรับแก้ข้อความจาก “ส่งเสริมการ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความประพฤติ (Code of Conducts) และ
มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ (Code of Services)” เป็น “ก ากับดูแลการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
(Code of Practices) มาตรฐานความประพฤติ (Code of Conducts) และมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ (Code 
of Services)”  
 3. กรณีการใช้ชื่อเรียกสภาวิศวกรในภาษาอังกฤษ คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อสังเกตว่า 
การใช้ค าว่า “Council of Engineers Thailand : COET” นั้น ขาดค าบุพบทระหว่างค าว่า Engineers กับ 
Thailand ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจฯ ขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  
โดยอ้างอิงจากสภาวิชาชีพอ่ืน อาทิเช่น สภาทนายความ ใช้ชื่อ Lawyers Council Under the Royal Patronage, 
สภาสถาปนิก ใช้ชื่อ Architect Council of Thailand และแพทย์สภา ใช้ชื่อ The Medical Council of Thailand 
เป็นต้น คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงขอเสนอให้แก้ไขให้ถูกต้อง ดังนี้ 
 3.1  Council of Engineers of Thailand: COET 
    หรือ 
 3.2  Thai Council of Engineers: TCOE 
ผลการด าเนินการ : คณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่  10-10/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
รับทราบข้อสังเกตดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงต่อไป  
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3. ข้อสังเกตจากแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 2562 (บันทึกผู้ตรวจเลขที่ ผต. 5/2562 ลงวันที่  
22 ตุลาคม 2562) 

จากการตรวจสอบเอกสารรายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 2562 
ที่เสนอเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร นั้น  

คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสัมมนา การให้ความรู้แก่สมาชิกสภาวิศวกร
ในแต่ละจังหวัดว่าเพราะเหตุใดแต่ละสาขาถึงต้องแยกกันจัดสัมมนาในแต่ละสถานที่ต่าง ๆ ด้วย สภาวิศวกรควรจัด
สัมมนาพร้อมกันเพ่ือให้สาขาที่มีสมาชิกจ านวนน้อยสามารถที่จะจัดสัมมนาได้และเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย  
ที่อาจเกิดข้ึนได้ ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสัมมนา ดังนี้ 

1.  การส่งเสริมเพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกรที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตฯ ได้หลายช่องทาง โดยใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ Social Media โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 สภาวิศวกรควรจัดท าสกู๊ปหรือวีดีทัศน์ที่มี เนื้อหาสารที่มีประโยชน์ต่อสมาชิก  
โดยให้ใช้วิธีการถ่ายท าที่ง่าย อาจจะถ่ายท าภายในห้องที่จัดเตรียมไว้ แล้วน าไฟล์ขึ้นช่อง YouTube หรือเพจ Facebook  
ของสภาวิศวกร 
 1.2 สภาวิศวกรควรจัดอบรมสัมมนาโดยมีการบันทึกภาพผ่าน Facebook life เพ่ือให้
สมาชิกสภาวิศวกรสามารถเข้ามาชมและสอบถามได้ตามฐานเวลาจริงได้จากทุกที่  เพ่ือเป็นการลดภาระการเดินทาง
ของสมาชิกท่ีอยู่ต่างจังหวัด 

2. การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณในการจัดอบรมสัมมนา ที่ได้รับงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตฯ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการโดยปรับการอบรมสัมมนาและ
งบประมาณให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางตามข้อที่ 1 ประกอบ 

ทั้งนี้ ขอให้สภาวิศวกรพิจารณาจัดท าทั้งระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร                    
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ โดยอาจท าเป็นเทปบันทึกหลักการของทุกสาขา ซึ่งอาจแยกเป็นรายสาขาและแยกเป็น
ระดับ (ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร) ด้วยก็ได้  

คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรเห็นว่าในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นการช่วย                   
สภาวิศวกรประหยัดงบประมาณเป็นจ านวนมาก โดยปรับปรุงงบประมาณบางส่วน เช่น โครงการอบรมสัมมนาชุด
ต่าง ๆ โครงการจัดอบรมทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจ าปี 2562 และงานจัดท า คลังข้อสอบ                     
ระดับภาคีวิศวกร ปี 2562 และน างบประมาณส่วนหนึ่งจากโครงการดังกล่าวมาจัดท าโครงการที่น าเสนอข้างต้นได้ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการสภาวิศวกรต่อไป  
ผลการด าเนินการ : สภาวิศวกรก าลังพิจารณาการจัดท าคลิปเกี่ยวกับการจัดอบรม/สัมมนาต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ทาง
สื่อ Social Media ของสภาวิศวกร ให้สมาชิกหรือผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ โดยปัจจุบันสภาวิศวกรได้มี  
การบันทึกภาพการจัดสัมมนาผ่านทาง Facebook Live เพ่ือให้สมาชิกหรือผู้ที่สนใจที่ไม่ได้เข้าอบรมสามารถรับชม
การจัดอบรม/สัมมนา ไปพร้อมกันได้ การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณในการจัดอบรมสัมมนา ที่ได้รับ
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตฯ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการโดยปรับการ
อบรมสัมมนาและงบประมาณให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางตามข้อที่ 1 ประกอบ  
ทัง้นี้ขอให้สภาวิศวกรพิจารณาจัดท าทั้งระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ โดยอาจท าเป็นเทปบันทึกหลักการของทุกสาขา ซึ่งอาจแยกเป็นรายสาขาและแยกเป็นระดับ (ระดับภาคี
วิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร) ด้วยก็ได้ และมีหลักเกณฑ์ในการจัดอบรม/สัมมนา ปี 2563  
ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุด จะจัดอบรม/สัมมนาได้ ไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง/ปี) ตามความเหมาะสม 
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4. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  (บันทึกผู้ตรวจเลขที่ 
ผต. 5/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563) 

ตามที่ คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 มีนโยบายด้านองค์กรและการให้บริการ ข้อ 3.12 
โดยระบุว่า สภาวิศวกรจะปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้สภาวิศวกรเป็นหน่วยงาน 
ผู้น าด้านดิจิตัลของประเทศไทย นั้น 

ผู้ตรวจสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 11-2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีข้อสังเกต
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2563 เนื่องจากพบว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือ
นัดประชุมใหญ่ฯ เป็นจ านวนเงิน 1,530,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนมาก
ที่สภาวิศวกรจะต้องเสียไปกับการจัดพิมพ์หนังสือนัดประชุมและส่งไปรษณีย์ อีกทั้งการจัดส่งหนังสือนัดประชุมฯ 
ทางไปรษณีย์นั้น ไม่สามารถรับรองได้ว่าสมาชิกสภาวิศวกรจะได้รับเอกสารหรือไม่ เนื่องจากไม่มีการตรวจเช็ค หรือ 
Update ฐานข้อมูล  

ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงตั้งข้อสังเกตว่าควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุม
ใหญ่สภาวิศวกร หมวดที่ 2 วีธีการประชุม ข้อ 8 “คณะกรรมการต้องมีหนังสือเรียกประชุมโดยส่งทางไปรษณีย์  
ไปยังสมาชิกทุกคน ณ ภูมิล าเนา หรือส านักงานก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือมีหนังสือเรียกประชุม
โดยประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนการประชุม
หนังสือเรียกประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย”  

ซึ่ งการปรับปรุ งข้อบั งคับดั งกล่ าว เ พ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร สมัยที่ 7 ในการน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ให้สามารถท างานร่วมกันได้ และการปรับปรุงการ
ให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานผู้น าด้านดิจิตัลของประเทศไทย อีกท้ังยังเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของสภาวิศวกรและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  ผู้ตรวจ 
สภาวิศวกรขอเสนอแนะแนวทางการจัดท าและจัดส่งหนังสือนัดประชุมฯ ดังนี้ 

1. ส าหรับสมาชิกใหม่ สภาวิศวกรควรให้สมาชิกระบุ E-mail และช่องทางมีเดีย อาทิเช่น 
Facebook, Line เพ่ือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารส าคัญของสภาวิศวกร ส าหรับสมาชิกชิกเก่าสภาวิศวกรควรมีช่องทางให้
สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบและ Update ฐานข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันได้ 

2. ควรจัดท าหนังสือนัดประชุมเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือจัดส่งให้สมาชิกทาง  E-mail  
และช่องทางมีเดียของสภาวิศวกร อาทิเช่น เว็บไซต์สภาวิศวกร, Facebook, Line ฯลฯ เป็นต้น  
5. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการเลื่อนประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2563 (บันทึกผู้ตรวจเลขที่  
ผต. 5/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563) 

ตามที่ สภาวิศวกรก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่  
22 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา ณ การไฟฟ้านครหลวงส านักงานใหญ่ (คลองเตย)
กรุงเทพมหานคร นั้น 

สืบเนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ที่ก าลังแพร่ระบาดอยู่ใน
ขณะนี้ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
16 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการน าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เข้าสู่ประเทศไทย และมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว 
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ประกอบกับปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยขอให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาให้ความร่วมมือการท างานที่บ้าน  

การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และงดการจัดกิจกรรมรวมพลหรือกิจกรรมที่ท าให้มีคน
รวมกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม เป็นต้น นั้น ส่งผลให้
สภาวิศวกรจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญฯ ประจ าปี 2563 ออกไปก่อนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยก าหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยสรุปได้ดังนี้ 
1. ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 มาตรา 37 วรรค 2 “ให้คณะกรรมการจัดท ารายงาน

ประจ าปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ล่วงมา ค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีรายได้และ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งผู้สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีรับรองเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน” นั้น  

ผู้ตรวจฯ มีความเห็นในกรณีที่สภาวิศวกรพิจารณาเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร 
ประจ าปี 2563 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าที่ก าลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ การเลื่อนประชุมฯ ดังกล่าว
ควรพิจารณาว่าขัดต่อพระราชบัญญัติวิศวกรหรือข้อบังคับหรือไม่ สุ่มเสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมายหรือไม่ และหากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ามีความยืดเยื้อเป็นเวลาหลายเดือน สภาวิศวกรจะด าเนินการอย่างไรต่อไปให้การประชุม
ใหญ่สามัญฯ ที่จะเกิดข้ึนหลังเดือนเมษายน 2563 เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง 

สภาวิศวกรจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากการเลื่อนการประชุมใหญ่ฯ ดังกล่าว 
2. หากมีการเลื่อนประชุมฯ ผู้ตรวจฯ เห็นควรให้สภาวิศวกรมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย  

ในฐานะสภานายกพิเศษ เพ่ือชี้แจงในเรื่องการเลื่อนประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2563 เนื่องจาก  
สภาวิศวกรไม่มีอ านาจในการตัดสินใจกระท าการใด ๆ ด้วยตนเอง 

3. ผู้ตรวจฯ มีข้อเสนอแนะให้สภาวิศวกรพิจารณาการเปลี่ยนรูปแบบการประชุมใหญ่ฯ ด้วยการ
ใช้วิธีอิเล็คทรอนิกส์ที่ออกแบบให้สมาชิกสามารถยืนยันตัวตนได้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ และต้องมีการบันทึก
ประชุมได้ทั้งภาพและเสียง สภาวิศวกรควรน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยอาจจะใช้วิธีการประชุมออนไลน์ด้วย
โปรแกรมพ้ืนฐานต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศ โดยอาจซื้อลายเส้นของโปรแกรม Zoom มาใช้ในการประชุมฯ  
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก ทั้งนี้ เห็นควรให้ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าวว่าขัดต่อ
ระเบียบข้อบังคับของสภาวิศวกรหรือไม่ อนึ่ง หากสภาวิศวกรสามารถด าเนินการประชุมในรูปแบบนี้ได้  
จะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่ฯ ลงไปได้จ านวนมาก 

 

 
1. ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 7/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563) 

ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 13-4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  
ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 16-3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 17-4/2563 (วาระพิเศษครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น  
ผู้ตรวจฯ มีข้อสังเกตและเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
สภาวิศวกรจึงเปิดให้บริการสมาชิกเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสภาวิศวกร 
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 

บันทึกให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสภาวิศวกรในปี 2563 ดังต่อไปนี้ 
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       (1) กรณีสมาชิกไม่สามารถสแกน QR CODE เพ่ือท าการช าระค่าบริการต่าง ๆ ได้ แก้ไขโดย
แนะน าให้สมาชิกใช้วิธีการเข้า Mobile Banking Application ในโทรศัพท์มือถือ เลือกเมนูจ่ายบิลเพ่ือค้นหาค าว่า
สภาวิศวกร จากนั้นใส่รหัสการช าระเงินตามใบแจ้งช าระ และใส่จ านวนเงินที่จะช าระ หรือสามารถน าใบแจ้งช าระเงิน
ไปยื่นช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือธนาคาร และแจ้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก้ไขปัญหานั้นๆ ในทันที 
             (2) กรณีสมาชิกไม่สามารถโหลดเอกสารเข้าระบบได้ แก้ไขโดยแนะน าให้สมาชิกจัดส่งเอกสาร
ผ่านช่องทางอีเมล์หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ และแจ้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก้ไขปัญหานั้น ๆ ในทันท ี     
  2. สถิติในการติดต่อของสมาชิกสภาวิศวกรและสมาชิกท่ีโทรเข้ามาสอบถามมากท่ีสุด ดังนี้ 

 สถิติสมาชิกติดต่อทางสายด่วน 1303 ในเดือนเมษายน 2563 จ านวน 2,480 สาย และเดือน
พฤษภาคม 2563 จ านวน 2,260 สาย เรื่องที่สอบถามมากที่สุดคือ 
 (1) ติดตามสถานะใบอนุญาตใหม่และต่ออายุใบอนุญาตที่ช าระเงินแล้ว 
   (2) ขอรหัสผ่านเข้า Login ระบบสมาชิก 
   (3) ขอทราบวิธีการต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์ส าหรับบุคคล 
   (4) ขอทราบวิธีการต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์ส าหรับนิติบุคคล 
   (5) ติดตามการส่งเอกสารเลื่อนระดับทาง E-mail 

2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสภาวิศวกรในโครงการสวัสดิการและสมาชิกสัมพั นธ์ และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร (บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 8/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563) 

ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 13-4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  
ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16 -3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 และรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 17-4/2563 (วาระพิเศษครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น 

ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อสังเกตในโครงการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือสมาชิกที่ถึง
แก่กรรม สภาวิศวกรได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นอย่างไร และโครงการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งขอสถิติสมาชิกท่ีได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวด้วย  

อนึ่ง ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อเสนอแนะกรณีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก สภาวิศวกรควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบข่าวสารของสภาวิศวกรในเชิงรุกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแจ้งข่าวสารและ
สิทธิ์ประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้ทั่วถึง และควรมีแนวทางในการให้สมาชิกด าเนินการอัพเดตฐานข้อมูลที่อยู่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ สภาวิศวกรควรให้ความส าคัญในการของที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่น้อยไปกว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
ผลการด าเนินงาน : สภาวิศวกรจัดท าบันทึกเลขท่ี สอ. 074/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน2563 ตอบข้อสังเกตผู้ตรวจฯ 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) ตามที่ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มีข้อสังเกตในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสวัสดิการและ
สมาชิกสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรมนั้น สภาวิศวกรได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึง
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง 
ๆ ได้ ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร อีกท้ังได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานสัมมนาของโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ให้สมาชิกทราบเช่นเดียวกัน 

(2) คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ขอรายงานจ านวนสมาชิกที่สภาวิศวกรให้
การช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท กรณีสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ประจ าปี 2562 มีจ านวน 3 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่สมาชิก 
1 นายเฉลิมศักดิ์ กันจนา 78094 
2 นายชัยโรจน์ โฆษิตศิริทวีพร 204819 
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3 นายพีรพัฒน์ พละสาร 259391 
 

 
3. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร (บันทึกผู้ตรวจเลขที่  
ผต. 9/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มีการประชุมครั้งที่ 16-7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในกรณีที่สภาวิศวกรมีแผนด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพ่ือเป็นสวัสดิการ
เพ่ิมเติมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยข้อมูลเบื้องต้นบริษัทประกันภัยได้เสนอประกันแบบไม่ระบุรายชื่อผู้รับ
ผลประโยชน์ในราคา 7.50 บาทต่อคนนั้น 

ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีความเห็นว่าประกันอุบัติเหตุในราคาที่บริษัทเสนอมานั้นอาจไม่ครอบคลุม
กรณีการเสียชีวิตเนื่องจากสิ้นอายุขัย สภาวิศวกรควรตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์เพ่ือให้ครอบคลุมผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับด้วย อนึ่ง หากประกันอุบัติเหตุกลุ่มดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีการเสียชีวิตเนื่องจากสิ้นอายุขัย เห็นควรให้คง
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมรายละ 1,000 บาทไว้เช่นเดิม  
ผลการด าเนินงาน : บันทึกข้อเสนอแนะดังกล่าว ได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
เรียบร้อยแล้ว โดยประกันอุบัติเหตุที่สภาวิศวกรจัดท าให้สมาชิกมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
และสภาวิศวกรยังคงสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรมรายละ 1,000 บาทไว้เช่นเดิม 

4. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่ท าการสภาวิศวกรแห่งใหม่  (บันทึกผู้ตรวจเลขที่  
ผต. 10/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้พิจารณาสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่   
19-6/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสภาวิศวกรได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกร น าข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการฯ กลับไปพิจารณาทบทวนงานระบบของการ
ออกแบบอาคารโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการสภาวิศวกร ซึ่งคณะอนุกรรมการก่อสร้างที่ท าการฯ ได้พิจารณาตัด
เครื่อง EV Charger ภายนอกอาคารออกจ านวน 5 ชุด เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการใช้งาน นั้น  

ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีความเห็นว่าไม่ควรตัดระบบ EV Charger ออกจากการออกแบบดังกล่าว 
และเห็นควรให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาทบทวนใหมโ่ดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุน ดังนี้ 

(1) เพ่ือรองรับการใช้งานเทคโนโลยียานยนต์ที่จะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนในอนาคต 
(2) เพ่ือให้สภาวิศวกรเป็นผู้น าในการกระตุ้นเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสภาวิศวกรในการแสดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี
สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  

(3) ต้นทุนต่อหน่วย หากคิดในระยะยาวไม่สูงมากนัก ซึ่งในอนาคตหากสภาวิศวกรคิดจะติดตั้ง
ระบบดังกล่าวอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ทั้งนี้ สภาวิศวกรอาจจะยังไม่พิจารณาติดตั้ง 
Charger หรืออาจจะขอรับบริจาค Charger จากภาคเอกชนก็ได้ 

(4) หากคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้ว เห็นควรตัดระบบ EV Charger ออก  
 ก็ควรมีแผนการส ารองเพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต  

(5)  สภาวิศวกรควรเพ่ิมระบบประหยัดพลังงาน โดยใช้โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ในแบบ  
    อาคารโครงการก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกรแห่งใหม่ด้วย 

ผลการด าเนินงาน : ฝ่ายเลขานุการน าความเห็นของผู้ตรวจสภาวิศวกรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรใน 
การประชุมครั้งที่ 19-6/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กรรมการสภาวิศวกรมีความเห็นว่า
ระบบ EV Charger ยังไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ชัดเจน จึงเห็นควรให้ตัดออกจากการออกแบบดังกล่าว 
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5. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสภาวิศวกรในการปรับแก้ไขชื่อศูนย์อุบัติภัยภายใต้คณะท างานบรรเทาทุกข์จาก
สถานการณ์ COVID-19 (บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 11/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ 15-6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  
ได้พิจารณาสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรครั้งที่ 19-6/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นั้น 

ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อเสนอแนะต่อคณะท างานบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ COVID-19  
ให้ปรับแก้ไขชื่อศูนย์อุบัติภัย จาก “ศูนย์อุบัติภัยวิศวกรรมแห่งชาติ” เป็น “ศูนย์วิศวกรรมป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” 
เพ่ือให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ผลการด าเนินงาน : บันทึกข้อความดังกล่าวได้เสนอต่อคณะท างานบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ COVID-19 
เรียบร้อยแล้ว 
6. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร (บันทึกผู้ตรวจเลขที่ ผต. 12/2563 
ลงวันที่ 18 สิงหาคม และ เลขที่ ผต.14/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563) 

ตามที่ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้พิจารณาเรื่องจ านวนสมาชิกสภาวิศวกรและจ านวนใบอนุญาตฯ  
ที่มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับข้อมูลที่นายกสภาวิศวกรน าเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้กล่าวถึงจ านวนผู้ที่มาสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร เมื่อเปรียบเทียบกับวิศวกรที่  
จบใหม่ในแต่ละปีมีสัดส่วนน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ให้ความส าคัญในวิชาชีพวิศวกรน้อยลง และสนใจ
วิชาชีพอ่ืนมากขึ้น 

ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงมีความเห็นว่า กระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สภาวิศวกรอาจพิจารณาให้ใบอนุญาตฯ แก่สมาชิกได้เลย เนื่องจากการขอ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของแต่ละสถาบัน สภาวิศวกร
เป็นผู้พิจารณาตรวจรับรองหลักสูตรในการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทีส่ภาวิศวกรก าหนดอยู่แล้ว  

ดังนั้น สภาวิศวกรสามารถออกใบอนุญาตฯ ให้แก่บัณฑิตวิศวกรได้ หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
(1) สมาชิกต้องแสดงความจ านง โดยยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตฯ กับสภาวิศวกร 
(2) จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญาฯ ประกาศนียบัตร 

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และต้องได้เกรดไม่น้อยกว่า C ใน 8 วิชาหลัก 
(3) เข้ารับการอบรมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพที่สภาวิศวกรเป็นผู้จัด โดยอาจจะเป็น 

วิชาจรรยาบรรณ วิชาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วันหรือ 2 วัน  
โดยไม่มีการทดสอบ 

อนึ่ง เมื่อสมาชิกผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อแล้ว สมาชิกควรได้รับใบอนุญาตฯ เลย ทั้งนี้ ผู้ตรวจ 
สภาวิศวกรเห็นว่าการด าเนินงานของวิศวกรระดับภาคีวิศวกร ต้องด าเนินงานภายใต้วิศวกรระดับสามัญวิศวกร  
จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในขั้นตอนของการขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ แทน 
ผลการด าเนินงาน : ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณได้เปิดให้สมาชิกสภาวิศวกรแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ
สภาวิศวกรและอีเมล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคณะท างาน Streering Group พิจารณาและติดตาม
ความคืบหน้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กรณียกเว้นการทดสอบ
ความรู้ระดับภาคีวิศวกร โดยมีการจัดท าแผนการด าเนินงานการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
ผลการด าเนินงาน : รอน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 วันท่ี 16 มีนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 
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7. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายของสภาวิศวกร (บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 13/2563 ลงวันที่ 18 
สิงหาคม 2563) 

ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ 16-7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้
พิจารณาสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรครั้งที่  19 -6/2563 เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2563  
ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องข้อกฎหมาย ดังนี้  

(1) มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายฉบับใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับกรณีการแก้ไขใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทตลอดชีพ  

(2) เห็นควรให้ขอค าพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ 801/2560 คดีหมายเลข
แดงที่ 324/2563 กรณีนายอนุนาท เสือสมิง (ผู้ฟ้องคดี) กับสภาวิศวกร ที่  1 คณะกรรมการสภาวิศวกร ที่ 2 (ผู้ถูก
ฟ้องคดี) และขอความอนุเคราะห์ให้จัดท าเป็นกรณีศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและการพัฒนารวมถึงเป็น
แนวทางในการด าเนินงานทางด้านกฎหมายของสภาวิศวกรต่อไป 
ผลการด าเนินงาน : ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณรายงานว่าคดีหมายเลขด าที่ 801/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 
324/2563 กรณีนายอนุนาท เสือสมิง (ผู้ฟ้องคดี) กับสภาวิศวกร ที่ 1 คณะกรรมการสภาวิศวกร ที่ 2 (ผู้ถูกฟ้องคดี) 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร อนึ่ง หากคดีดังกล่าวพิจารณาเสร็จ
สิ้นแล้ว ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณจัดท าเป็นกรณีศึกษาต่อไป  

8. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกรสู่สาธารณะ  
(บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 15/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563) 

ตามที่ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสภาวิศวกรที่เผยแพร่ออก 
สู่สาธารณะตามสื่อต่าง ๆ นั้น  

ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีความเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่สื่อออกไปภายนอกองค์กรโดยบุคคลใด
บุคคลหนึ่งถือเป็นภาพลักษณ์โดยรวมของสภาวิศวกร ซึ่งผู้ตรวจสภาวิศวกรเห็นควรให้มีการประชุมหารือภายใน
ก่อนและข้อมูลนั้นควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกรก่อน เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน  
เพ่ือประโยชน์และภาพลักษณ์ท่ีดีของสภาวิศวกรต่อไป 
ผลการด าเนินงาน : บันทึกข้อความดังกล่าวได้เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่   
26-13/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาแล้ว โดยคณะกรรมการสภาวิศวกรรับทราบข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวแล้ว 

9. ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องของสัญญาก่อสร้างที่เกิดข้อพิพาท (บันทึกผู้ตรวจเลขที่  
ผต. 16/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563) 

ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างใน
เรื่องของตัวสัญญาก่อสร้างและข้อก าหนด (TOR) ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดคดีความเพ่ือให้ศาลหรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาในหลาย ๆ กรณี ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก นั้น 

ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีความเห็นว่า สัญญาก่อสร้างที่ใช้ในขณะนี้อ้างอิงมาจากข้อก าหนด (TOR) 
ซึ่งท าให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เช่น ผู้รับจ้างรับงานตามข้อก าหนด (TOR) โดยระบุในสัญญาว่า
จะต้องเจาะหินความลึก 10 เมตร แตห่น้างานจริงกลับเป็นหินที่มีลักษณะพิเศษ ในทางปฏิบัติสามารถเจาะได้เพียง 5 
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เมตรเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนด จึงกลายเป็นข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง และไม่มี
หน่วยงานใดเข้าไปดูแล  

ผู้ตรวจสภาวิศวกรเสนอให้สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาคม
วิศวกรที่ปรึกษา และสถาบันอนุญาโตตุลาการมีส่วนช่วยในการดูแลและแก้ไขปัญหานี้ โดยอาจจะร่าง พ.ร.บ.  
ว่าด้วยสัญญาก่อสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในการลดปัญหาที่เกิดขึ้น  

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงเห็นควรให้ขอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อพิพาทที่สภาวิศวกรเคย
พบเจอปัญหาในด้านการก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่าง
กฎหมายว่าด้วยสัญญาก่อสร้าง เพ่ือลดปัญหาข้อพิพาททางสัญญาของการก่อสร้างต่อไป 
ผลการด าเนินงาน : ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณได้หาข้อมูลจากบทคัดย่อค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะมี
การพิพาทกันในเรื่องของสัญญาก่อสร้างซึ่งเป็นสัญญาจ้างท าของอย่างหนึ่ง เช่น ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 22/2558 
เป็นเรื่องการก่อสร้างสนามกีฬา ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 69/2559 เรื่องการก่อส ร้างรั้วคอนกรีต เป็นต้น  
ทั้งนี้ ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณได้รวบรวมค าพิพากษาของศาลต่างๆ อันจะเป็นต่อประโยชน์ต่อสภาวิศวกร 
เสนอต่อผู้ตรวจสภาวิศวกรเพ่ือทราบเรียบร้อยแล้ว  

10. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องหลักเกณฑ์ในการก าหนดกรอบจ านวนบุคคลที่ท าหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน และการก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมออนไลน์  (บันทึกผู้ตรวจเลขที่ ผต. 17/2563 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2563) 

 ตามที่ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้พิจารณาวาระการประชุมกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 18 -9/2563 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่องการขอเสนอปรับปรุงรายชื่อและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ พบว่า
สัดส่วนจ านวนผู้ที่ท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการฯ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการ
เงินและเศรษฐกิจขององค์กร และพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประชุม/ค่าเดินทางของกรรมการ อนุกรรมการ 
และคณะท างาน โดยคณะอนุกรรมการบางชุดมีจ านวนอนุกรรมการและที่ปรึกษามากเกินไป ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ   

ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงเห็นควรให้มีระเบียบสภาวิศวกรในเรื่องของการแต่งตั้งจ านวนอนุกรรมการ
และการแต่งตั้งจ านวนที่ปรึกษา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยขอเสนอให้ 

(1) ก าหนดจ านวนองค์ประชุมด้วยการจ ากัดวงเงินค่าเบี้ยประชุมที่เหมาะสมในคณะอนุกรรมการ 
แต่ละชุด ส าหรับจ านวนอนุกรรมการและที่ปรึกษาควรก าหนดให้มีตามความจ าเป็นเพ่ือ  
ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) ประเภท
ที่มีค่าตอบแทนและ 2) ประเภทที่ไม่มีค่าตอบแทน  

(2) ก าหนดจ านวนองค์ประชุมด้วยการจ ากัดจ านวนอนุกรรมการและที่ปรึกษา โดยยึดหลักการ 
เพ่ือประโยชน์สูง ประหยัดสุด 

(3) ควรก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม กรณีที่การประชุมออนไลน์ เช่น การอ้างอิงข้อมูลที่บันทึก 
เวลาในการเข้าและออกจากระบบการประชุม  

การที่ผู้ตรวจได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร  
เพ่ือเป็นการขยายขีดความสามารถในการเพ่ิมรายได้ให้กับสภาวิศวกร ด้วยผู้ตรวจฯ ได้พบจากรายงานสถานะการเงิน 
และสถิติจ านวนการรับสมาชิกของสภาวิศวกรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เห็นว่ารายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจการของสภาวิศวกร ดังนั้นนอกจากการเพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้แล้ว ควรต้องมีการพิจารณา
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ตัวอย่างเช่น จ านวนขององค์ประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานฯ ชุดต่าง  ๆ 
รวมทั้งที่ปรึกษาควรให้มีความเหมาะสมตามความจ าเป็น เป็นต้น  
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ทั้งนี้ หากกรรมการสภาวิศวกรเห็นว่ามีช่องทางใดที่สามารถปรับดุลภาพระหว่างรายได้  
กับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ก็ให้พิจารณาเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร อนึ่ง ในการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ตามข้อเสนอนี้มิได้เป็นการลดมาตรฐานของสมาชิกใหม่ด้วยเหตุที่สภาวิศวกรได้ท าการ
รับรองปริญญาฯ ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสมาชิกได้จบการศึกษามาตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผลการด าเนินงาน บันทึกข้อความดังกล่าว ได้เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้ งที่   
26-13/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

11.พิจารณาประเด็นข้อมูลข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาก่อสร้าง (บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 18/2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563) 

 ตามที่ผู้ตรวจสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ 18-9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  
ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อพิพาทที่สภาวิศวกรเคยได้รับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในการก่อสร้างระหว่าง 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยสัญญาก่อสร้าง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาข้อพิพาททางสัญญาของการก่อสร้าง นั้น 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวอาจจะไม่ได้อยู่ ในภารกิจของ 
สภาวิศวกรในเรื่องของสัญญา ประกอบกับเรื่องของสัญญาก่อสร้าง เป็นที่มาของการจ้างผู้รับจ้างและผู้รับเหมา 
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมถึงที่ปรึกษา และการบริหารโครงการก่อสร้างสัญญาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด  
 อุตสาหกรรมการก่อสร้างประกอบไปด้วย ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมา มีผู้บริหารโครงการ
ก่อสร้าง และผู้บริหารการก่อสร้าง ในส่วนของผู้ออกแบบแต่ละองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการก ากับ
ควบคุมโดยสัญญาทั้งสิ้น ที่ผ่านมาพบว่าสัญญาการก่อสร้าง หากเป็นสัญญาที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะไปสู่การเกิดข้อ
พิพาท ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าว อาจจะมาจากสาเหตุทางเทคนิคหรือสาเหตุอ่ืนใดก็ได้ เมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วศาลหรือว่าผู้
ชี้ขาดขาดความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการพิจาณาคดีที่พิพาทให้เกิดความเป็นธรรม  
 ดังนั้น สภาวิศวกรซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านวิศวกรรมอาจจะมีบทบาทช่วยท าให้การพิจารณา
คดีหรืออาจจะพิจารณาตัวสัญญามาตรฐานในเรื่องของการก่อสร้าง ซึ่งเป็นสัญญาทางด้านเทคนิควิศวกรรมใหม้ีความ
เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพ่ือลดโอกาสในการเกิดข้อพิพาทก่อนจะขึ้นสู่ชั้นศาลต่อไป  
 ข้อสังเกตที่พบในกรณีต่าง ๆ มาจากตัวสัญญามาตรฐานที่มีปัญญา ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับ
เรื่องการท าสัญญาไม่ได้ก าหนดในเรื่องของสัญญาก่อสร้างโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ซ่ึง
ศาลยุติธรรมไม่สามารถเอากฎหมายทั่วไปมาพิจาณาให้เกิดความเป็นธรรมได้  
 ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงมีความเห็นว่าสภาวิศวกรอาจมีความจ าเป็นต้องพิจารณาเรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมท่ีปรึกษา สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ เพ่ือท าให้เกิดสัญญาที่มีมาตรฐาน ซึ่งอาจจะท าให้น าไปสู่การลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก
ข้อพิพาทในทางวิศวกรรมได้ ในการท าข้อพิพาทก่อนที่คดีขึ้นสู่ชั้นศาลควรจบลงที่คณะกรรมการป้องกันระงับข้อ
พิพาทและหลีกเลี่ยงการขึ้นสู่ศาล โดยการไต่สวนจากอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมี 2 ระดับ ฉะนั้น ศาลควรเป็นทางเลือก
สุดท้าย ตามหลักสากลปัญหาในสัญญาก่อสร้างเริ่มจากการไกล่เกลี่ยก่อน และมีการป้องกันระงับข้อพิพาทใน
เบื้องต้น โดยมีคณะกรรมการป้องกันและระงับข้อพิพาทเป็นผู้พิจารณา อนึ่ง หากคณะกรรมการป้องกันและระงับข้อ
พิพาทเป็นผู้พิจารณาไมส่ามารถชี้ขาดได้ ขั้นต่อไปต้องไปที่อนุญาโตตุลาการ หากอนุญาโตตุลาการไม่สามารถชี้ขาดและไม่
เป็นกลาง ล าดับต่อไปคือชั้นศาลซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้าย หากสภาวิศวกรมีบทบาทในระดับหนึ่ง ก็อาจจะช่วยในเรื่องของ
การยกร่างกฎหมายข้อนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้างได ้
 ผู้ตรวจสภาวิศวกรพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การด าเนินการเรื่องรูปแบบสัญญามาตรฐานว่า
ด้วยสัญญาก่อสร้าง อาจไม่อยู่ในขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของสภาวิศวกรโดยตรง แต่สภาวิศวกรซึ่งเป็นสภาวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรม ควรมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการยกร่างกฎหมายว่าด้วยสัญญาก่อสร้างให้เป็น
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กฎหมายเฉพาะในภายภาคหน้า หากมีการร้องขอให้สภาวิศวกรมีส่วนร่วมในการยกร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ผู้ตรวจ
เห็นว่า สภาวิศวกรควรจะมีบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
           ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาวิศวกรพิจารณามอบหมายส านักกฎหมาย  
และจรรยาบรรณพิจารณาว่า หากมีการร้องขอจากหน่วยงานผู้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวมายังสภาวิศวกร  
สภาวิศวกรสามารถน าเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการต่อได้อย่างไรหรือไม่  
ผลการด าเนินงาน : สภาวิศวกรจัดท าบันทึกเลขที่ กจ.383/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตอบข้อสังเกตของ
ผู้ตรวจฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
มาตรา 7 สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(2) ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก 
(3) ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(4) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
(5) ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชน และองค์กรอ่ืน

ในเรื่องทีเ่กี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 
(6) ให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมรวมทั้งด้าน

เทคโนโลยี 
(7) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย 
(8) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
ข้อพิจารณา 

 ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรณีการมีส่วนร่วมในการยกร่าง
กฎหมายว่าด้วยสัญญาก่อสร้างโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ภายใต้วัตถุประสงค์  
ของสภาวิศวกรในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยที่ผ่านมาสภาวิศวกรได้เคยร่วมกับ 
สภาสถาปนิก และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดท า Building 
Information Modeling Guild  
12.ขอข้อมูลสถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (บันทึกผู้ตรวจเลขที่ ผต. 19/2563  
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563) 

ตามที่  ผู้ตรวจผู้สภาวิศวกร พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ครั้งที่ 24-11/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 แล้ว พบว่ามีผู้ลาประชุมติดต่อกันหลายครั้ง ซึ่งผู้ตรวจฯ  
มีความเห็นว่า สภาวิศวกรควรมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี  
ตามหลักธรรมาภิบาล ในประเด็นความรับผิดชอบ ความมีส่วนร่วม และความมีประสิทธิภาพ  

ประกอบกับการประชุมผู้ตรวจสภาวิศวกรครั้งที่ 19-10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
ผู้ตรวจสภาวิศวกรเห็นควรให้ขอสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ตั้งแต่เข้ารับต าแหน่งเมื่อ 
วันที่ 11 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบันเสนอต่อประชุมนั้น 
ผลการด าเนินงาน : สภาวิศวกรจัดท าบันทึกเลขที่ บร. 253/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยฝ่ายบริหารได้
ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 ตั้ งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 
ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตอบข้อสังเกตของผู้ตรวจฯ เรียบร้อยแล้ว 
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13.การจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 
(บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 20/2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563) 

 ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มีบันทึกข้อความที่ ผต.14/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563   
เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร โดยผู้ตรวจสภาวิศวกรได้
เสนอให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญาฯ และได้ระดับผลการเรียนไม่
น้อยกว่า C ใน 8 วิชาหลัก ให้เข้ารับการอบรมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพที่สภาวิศวกรเป็นผู้จัด โดยอาจจะ
เป็นวิชาจรรยาบรรณ วิชาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วันหรือ 2 วัน โดยไม่มีการทดสอบ 
แล้วได้รับใบอนุญาตฯ เลย นั้น 
                        คณะท างานจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 11-11/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
ไดร้ับทราบความเห็นของผู้ตรวจสภาวิศวกรตามท่ีเสนอแล้ว ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรได้มี
การอภิปรายในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง จึงได้มีแนวคิดในการจัดท าแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส ารวจ
ความคิดเห็นสมาชิกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรตามที่ผู้ตรวจ
สภาวิศวกรเสนอดังกล่าว สมาชิกจะเห็นด้วยหรือไม่ และมีความต้องการอย่างไร เพ่ือน าความคิดเห็นของสมาชิกมา
ประกอบการพิจารณา หากเห็นด้วยและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก จะน ามาขยายผลและด าเนินการต่อไป คณะท างาน
จัดประชุมใหญ่สภาวิศวกรจึงเห็นควรให้มีการหารือผู้ตรวจสภาวิศวกรต่อการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
สมาชิกดังกล่าว โดยหากเห็นชอบจะได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามในนามของผู้ตรว จสภาวิศวกรและ
คณะกรรมการสภาวิศวกรต่อไป  
 ผู้ตรวจฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หากให้สมาชิกซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกความคิดเห็นโดยตรง  คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มในการตอบแบบสอบถาม 2 แนวทาง คือ  
ผู้ที่จบใหม่จะเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่เรียนจบแล้วสามารถขอรับใบอนุญาตฯ ได้ทันที แต่ส าหรับผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรแล้ว อาจมี 2 แนวคิด คือ 1) การขอรับใบอนุญาตฯ แบบเดิมดีอยู่แล้วเพราะว่า 
สภาวิศวกรมีหน้าที่ดูแลก ากับวิศวกรจ าเป็นต้องเข้มงวดในการขอรับใบอนุญาตฯ และ 2) คนที่พ่ึงได้รับใบอนุญาตฯ 
ระดับภาคีวิศกร จะไม่เห็นด้วยเนื่องจากการสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตฯ นั้น ต้องผ่านการทดสอบและขั้นตอนต่างๆ  
หลายขั้นตอน 

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้คณะท างานจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกร ด าเนินการ
จัดท าแบบสอบถามในนามของผู้ตรวจสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร โดยให้ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาแบบสอบถามดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
สมาชิกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
ผลการด าเนินงาน : บันทึกข้อความดังกล่าว ได้เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่  
26-13/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาแล้วรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
โดยส านักกฎหมายและจรรยาบรรณได้จัดท าและส่งแบบสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรและรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้วใน
การประชุมครั้งที่ 27-14/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แล้ว โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 5,244 คน 
เห็นด้วย 2,763 คน (52.7%) ไม่เห็นด้วย 2,481 คน (47.3%) 

14.ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแจ้งสถิติการเข้าร่วมประชุมกรรมการสภา วิศวกรทุกไตรมาส   
(บันทึกผู้ตรวจเลขท่ี ผต. 21/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563) 

ตามที่  ผู้ ตรวจสภาวิศวกร พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ครั้งที่ 24-11/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 แล้วพบว่ามีผู้ลาประชุมติดต่อกันหลายครั้ง ซึ่งผู้ตรวจสภาวิศวกร  
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มีความเห็นว่า สภาวิศวกรควรมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนครั้ งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการในรอบปี  
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นควรมอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดหาสถิติการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการสภาวิศวกร ตั้งแต่เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 เสนอที่ประชุมต่อไปนั้น 

ฝ่ายบริหารได้จัดส่งข้อมูลสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือเสนอผู้ตรวจ
สภาวิศวกรพิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 20-11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

โดยผู้ตรวจสภาวิศวกรได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการสภาวิศวกร 
บรรจุเรื่องสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสภาวิศวกรเป็นวาระการประชุม หรือวาระแจ้งเพ่ือทราบในแต่ละ 
ไตรมาศด้วย 
ผลการด าเนินงาน : บันทึกข้อความดังกล่าว ได้เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่   
27-14/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสภาวิศวกรรับทราบข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว  

15.ขอข้อมูลรายได้เกี่ยวกับสมาชิกสภาวิศวกรประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (บันทึกผู้ตรวจเลขที่ ผต. 22/2563 
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563) 

 ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้มีการประชุมครั้งที่ 21-12/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 
มีมติให้ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. ตารางเปรียบเทียบรายได้จากค่าสมัครสมาชิก และรายได้จากการจัดทดสอบความรู้ 
       2. จัดท าตารางแสดงรายละเอียดโดยมีสมมติฐานและตัวแปรดังนี้ 

                         (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรในประเทศไทย  
1ย้อนหลัง 5 ปี  

                             - 80 % ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          - แยกจ านวนเป็นรายปี และแยกจ านวนตามชื่อหลักสูตร  
                        (2) จ านวนผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกรย้อนหลัง 5 ปี 
                        (3) อัตราค่าสมัครทดสอบความรู้ฯ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการทดสอบความรู้ขอรับ 
                            ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 
                        (4) อัตราค่าธรรมเนียมส าหรับค่าใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร (กรณีเมื่อสอบผ่านการทดสอบ 
                            ความรู้ฯ แล้ว) 
                        (5) อัตราค่าธรรมเนียมค่าสมาชิก 
                    3. ตารางเปรียบเทียบรายได้จากการเก็บค่าธรรมเรียมขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร  
                         สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร และเปรียบเทียบจ านวนผู้ ได้รับอนุญาต แยกประเภท  
                        (ภาคี สามัญ วุฒิ) โดยจัดท าเป็นตารางแสดงจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท   
                    4. สรุปรายงานทางการเงิน ผลการวิเคราะห์ประเมินรายได้ และค่าใช้จ่ายทางการเงินของสภาวิศวกร 
  ทั้งนี้ ผู้วิเคราะห์อาจเตรียมข้อมูลเป็นตารางเปรียบเทียบในรูปแบบที่เหมาะสมที่แตกต่างจากข้อ 1-4  
ตามที่ผู้วิเคราะห์เห็นว่าเป็นประโยชน์ โดยรวมเป็นตารางเดียวกัน หรือ ท าตารางแยกตามข้อก็ได้ ขอเพียงให้ 
ผู้วิเคราะห์มีข้อมูลข้างต้นให้เพียงพอส าหรับประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปเป็นผลการวิเคราะห์ตามข้อ 4 
แล้วส่งให้ผู้ตรวจพิจารณาต่อไปไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
ผลการด าเนินงาน : สภาวิศวกรจัดท าบันทึกเลขที่ กค.006/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 และ บันทึกเลขท่ี 
ทบ.11/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ตอบผู้ตรวจสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลสามารถแยกเป็น  
2 กรณี ดังนี้ 
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 (1) กรณีผู้จบการศึกษาแล้วผ่านการทดสอบความรู้ปี52 ข้อมูล 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ยมีผู้สมัครสอบ
ทั้งสิ้น 9,944 คน รายได้ทั้งหมดเกิดจากรายได้จากการค่าสมัครสมาชิก ค่าสมัครทดสอบความรู้ปี52 ค่าอบรม
ทดสอบความพร้อมและค่าใบอนุญาตเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังอยู่ที่ 45,825,400 บาท  
 (2) กรณียกเว้นการทดสอบความรู้ปี52 ข้อมูล 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ยจะมีผู้สมัครสมาชิกและได้รับ
ใบอนุญาตทั้งสิ้น จ านวน 13,840 คน รายได้จะประกอบด้วย ค่าสมัครสมาชิก ค่าอบรมทดสอบความพร้อมและ 
ค่าใบอนุญาตเฉลี่ย 5 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,359,360 บาท 
  ทั้งนี้ประกอบกับการออกข้อสอบทดสอบความรู้ปี52 นั้น การออกข้อสอบเชิงทฏษฎีอาจเป็น 
การซ้ าซ้อนกับการที่นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบเชิงทฤษฎีในปีการศึกษาที่ 4 มาแล้ว และจากรายงานพบว่า  
หากสภาวิศวกรยกเว้นการทดสอบความรู้ปี52 จะท าให้มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมาอยู่ใต้ก ากับการดูแล
ของสภาวิศวกรเพ่ิมมากขึ้นเฉลี่ยย้อน 5 ปี จ านวน 6,978 คน จึงเห็นว่าการยกเว้นการทดสอบความรู้ปี52  
น่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกและสภาวิศวกรมากกว่า รายละเอียดข้อมูลปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

บันทึกให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสภาวิศวกรในปี 2562 ดังต่อไปนี้ 
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1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกสภาวิศวกร (บันทึกผู้ตรวจเลขที่ ผต. 1/2564  
    ลงวันที่ 29 มกราคม 2564) 

ตามที่  ผู้ตรวจผู้สภาวิศวกร พิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกสภาวิศวกร  
ในการประชุมครั้งที่ 22-1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 แล้ว สามารถแยกแหล่งที่มาของรายได้ออกเป็น  
2 กรณี คือ 
 1) กรณีผู้จบการศึกษาแล้วผ่านการทดสอบความรู้ปี52 ข้อมูล 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ยมีผู้สมัครสอบ
ทั้งสิ้น 9,944 คน รายได้ทั้ งหมดเกิดจากรายได้จากการค่าสมัครสมาชิก ค่าสมัครทดสอบความรู้ปี 52  
ค่าอบรมทดสอบความพร้อมและค่าใบอนุญาตเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,825,400 บาท  
 (2) กรณียกเว้นการทดสอบความรู้ปี52 ข้อมูล 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ยจะมีผู้สมัครสมาชิกและได้ 
รับใบอนุญาตทั้งสิ้น จ านวน 13,840 คน รายได้จะประกอบด้วย ค่าสมัครสมาชิก ค่าอบรมทดสอบความพร้อมและ
ค่าใบอนุญาตเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,359,360 บาท 
  ประกอบกับการออกข้อสอบทดสอบความรู้ปี52 นั้น การออกข้อสอบเชิงทฏษฎีอาจเป็น 
การซ้ าซ้อนกับการที่นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบเชิงทฤษฎีในปีการศึกษาที่ 4 มาแล้ว และจากรายงานพบว่า  
หากสภาวิศวกรยกเว้นการทดสอบความรู้ปี52 จะท าให้มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมาอยู่ใต้ก ากับการดูแลของ
สภาวิศวกรเพ่ิมมากขึ้นเฉลี่ยย้อน 5 ปี จ านวน 6,978 คน จึงเห็นว่าการยกเว้นการทดสอบความรู้ปี52  
น่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกและสภาวิศวกรมากกว่า รายละเอียดข้อมูลปรากฏตามตาราง ดังนี้ ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
มีความเห็นว่ากรณีไม่มีการทดสอบความรู้ปี 52 ก่อให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นและอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
สภาวิศวกรและสภาวิศวกร ทั้งนี้ ผู้ตรวจสภาวิศวกรมีความเห็นว่าผู้ตรวจสภาวิศวกร จะน าเสนอรายได้และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสมาชิกสภาวิศวกรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจ าปี 2564 
ผลการด าเนินงาน : บันทึกข้อความดังกล่าว ได้เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 29-2/2564 
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาแล้วรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
2. ขอข้อมูลรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่  (บันทึกผู้ตรวจเลขที่   
    ผต. 2/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564) 

ตามที่ ผู้ตรวจสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 27-6/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564  
ได้มีประเด็นสอบถามถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่ถึงปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง
และมีมติมอบหมายฝ่ายเลขานุการสอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่ รวมถึงปัญหา
และอุปสรรค์ในการก่อสร้าง น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ตรวจสภาวิศวกรเพ่ือทราบทุกเดือนนั้น 

ผู้ตรวจสภาวิศวกร จึงขอให้ฝ่ายอาคารสถานที่จัดส่งข้อมูลรายงานความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างอาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการก่อสร้างให้ผู้ตรวจสภาวิศวกรทราบ  
โดยขอให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
ผลการด าเนินงาน : ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ด าเนินการงานรายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสภาวิศวกร 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการก่อสร้างให้ผู้ตรวจสภาวิศวกรทราบทุกเดือน 
 

บันทึกให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสภาวิศวกรในปี 2564 ดังต่อไปนี้ 
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3. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการประชาพิจารณ์ (บันทึกผู้ตรวจเลขที่ ผต. 3/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564) 
  ตามที่ผู้ตรวจสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 28-7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาถึงเรื่อง
การยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2564  
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ประกอบกับคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการ
ประชุมครั้งที่ 33-6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. .... และคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 35-8/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... และมอบหมาย
คณะอนุกรรมการกฎหมายตรวจพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวก่อนด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ตามขั้นตอนต่อไป นั้น 
  ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มีข้อสังเกตในเรื่องการจัดท าร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ...  ซึ่งก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร 
ประจ าปี 2564 สภาวิศวกรได้มีการจัดท าแบบโพลส ารวจความเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับแนวทางการยกเว้นการ
ทดสอบความรู้ ร ะดั บภาคี วิ ศ วกรแล้ ว  และ ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญสภาวิ ศ วกร  ประจ าปี  2564  
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรแล้ว เมื่อสภาวิศวกรด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับ
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ฯ จ าเป็นต้องมีการจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาวิศวกรอีกครั้งหรือไม่ 
เนื่องจากมีความเห็นว่าหากได้มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการท าประชาพิจารณ์ไป 
แล้วก่อนหน้านี้หรือได้มีการอนุมัติหลักการไปแล้วยังมีความจ าเป็นต้องท าประชาพิจารณ์หรือไม่ ตามพระราชบัญญัติสภา
วิศวกร พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดให้ต้องท าประชาพิจารณ์หรือไม่ หากกฎหมายไม่ได้บังคับให้ท าแล้ว 
สภาวิศวกรท าจะเป็นการกระท าเกินกว่าที่กฎหมายบังคับหรือไม่ หากกระท าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดจะต้องมีเหตุผลชี้แจง
และจะต้องไม่ขัดต่อหลักการที่ได้ให้ไว้ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2564 ซึ่งหากเป็นการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจฯได้ให้ความเห็น
ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวบังคับใช้กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย ซึ่งการที่
พระราชบัญญัติฯก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายตามที่บังคับใช้
ดังกล่าวเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีหลายหมวดหลายมาตราและมีหลักการที่ลึกซึ้ง ดังนั้นกฎหมายที่เป็นกฎหมาย
พระราชบัญญัติจึงจ าเป็นต้องมีการท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ต้องมีการท า  
Focus Group มีทฤษฎีมารองรับ แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องท าประชาพิจารณ์ในส่วนของการ
จัดท าร่างข้อบังคับฯก็ตามผู้ตรวจฯก็ไม่ขัดข้องในการด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง แต่การรับฟังความเห็นหรือการท าประชาพิจารณ์ในครั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อหลักการที่ได้อนุมัติไว้ในที่
ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2564 และการด าเนินงานต้องมีความกระชับและมีประสิทธิภาพรวมถึงไม่
เพ่ิมขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น เช่น อาจจะตรวจทานถ้อยค าว่าถูกหรือผิดครอบคลุมหรือไม่ หรือมีประเด็นใดที่ในที่ประชุมใหญ่
สามัญฯให้หลักการไว้แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจทานให้ครบถ้วนอีกครั้ง มิเช่นนั้นจะเป็นการเพ่ิมขั้นตอน
และระยะเวลาในการด าเนินการโดยไม่จ าเป็นเปรียบเสมือนเป็นการถ่วงเวลาเพ่ือให้เรื่องช้ากว่าที่ควรจะเป็นไป ซึ่งอาจจะเป็น
เหตุที่ให้มีการอ้างถึง การยกเลิก หรือการล้มล้างหลักการนี้ในที่ประชุมใหญ่ต่อไป  
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ผู้ตรวจสภาวิศวกร จึงเสนอให้เลขานุการขอจัดท าตัวร่างประชาพิจารณ์และร่างข้อบังคับที่จะท าประชา
พิจารณ์ให้ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดท าตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักการการยกเว้นการ
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2564 กับร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... และร่าง
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิวิศวกร พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร 
รวมถึงกรณีหากมีหลักการใดที่ไม่สอดคล้องกันขอให้มีค าชี้แจงประกอบด้วย พร้อมทั้งน าเสนอ  Timeline  
ในการเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวเพ่ือให้ทราบถึงก าหนดการและกระบวนการในการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน : บันทึกข้อความดังกล่าว ได้เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 38-11/2564  
ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 พิจารณาแล้วรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานโดยการเดินสายเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ EV Charger 
สถานีชาร์จไฟฟ้าที่อาคารส านักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ (บันทึกผู้ตรวจเลขที่ ผต. 1/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 
2565) 
 ผู้ตรวจสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 33-12/2564 เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้รับทราบข้อมูล
งบประมาณทางการเงินว่าขณะนี้สถานะการเงินของสภาวิศวกรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่แล้วสภาวิศวกรยังคงมีสถานะการเงินที่มั่นคงและมีเงินหมุนเวียนมากกว่าร้อยล้านบาท  
ประกอบกับอาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นมีความประสงค์หนึ่งเพ่ือให้เป็นอาคารสาธารณะและเป็นอาคารเขียว 
ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานโดยการเดินสายเพ่ือรองรับการติดตั้ง
อุปกรณ์ EV Charger สถานีชาร์จไฟฟ้าที่อาคารส านักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ ซึ่งในการด าเนินการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยการเดินสายไว้จะใช้งบประมาณไม่มาก ประกอบกับขณะนี้การด าเนินการด้านระบบได้ด าเนินการไปแล้วเพียง 15%  
จึงอยู่ในวิสัยที่ยังสามารถด าเนินการได้ ในอนาคตหากมีความประสงค์จะให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ EV Charger สถานีชาร์จ
ไฟฟ้าที่ส านักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ก็จะมีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับและสามารถด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ EV Charger  
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงเสนอให้มีการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานโดยการเดินสายเพ่ือรองรับการติดตั้ง
อุปกรณ์ EV Charger สถานีชาร์จไฟฟ้าที่ส านักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ เพ่ือรองรับการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์  
EV Charger ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือให้สภาวิศวกรเป็นผู้น าในการกระตุ้นเทคโนโลยียานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภาวิศวกรในการแสดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ผลการด าเนินงาน : ฝ่ายเลขานุการรายงานต่อผู้ตรวจสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้วเมื่อการประชุมครั้งที่ 31 -1/2565 
ได้น าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการการบริหารแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ครั้งที่ 39 -1/2565 ทาง
ผู้ออกแบบแจ้งว่าโครงสร้างพื้นฐานโดยการเดินสายเพ่ือรองรับการติดตั้ง อุปกรณ์ EV Charger นั้น รวมอยู่ในงานของผู้
รับจ้างหลักอยู่แล้ว 
2.ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกรแบบ Self-Declaration (บันทึกผู้ตรวจ
เลขที่ ผต. 2/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565) 
 ผู้ตรวจสภาวิศวกร ในการประชุมครั้ งที่  33-12/2564 เมื่อวันพุธที่  29 ธันวาคม 2564   
ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกรแบบ Self-Declaration โดยผู้ตรวจ 
สภาวิศวกรทราบว่านโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกรที่ได้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรในเรื่องที่  
สภาวิชาชีพจะไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาและการออกแบบพัฒนาหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษารับรองตนเอง (Self-Declaration) การออกตรวจเยี่ยมรับรองหลักสูตรจะ
ท าเฉพาะที่จ าเป็นจริง ๆ ซึ่งจะท าให้สถาบันการศึกษามีค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมรับรองหลักสูตรลดลงมาก  

บันทึกให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสภาวิศวกรในปี 2565 ดังต่อไปนี้ 
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จากสถิติข้อมูลการรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกรแบบ Self-Declaration ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 
ของทุกสาขาพบว่ามีเพียงสาขาเดียวที่ออกไปตรวจเยี่ยมทุกหลักสูตรซึ่งแตกต่างจากสาขาอ่ืน ๆ ที่โดยส่วนมากแล้วจะ
ไม่ตรวจเยี่ยม ส่วนน้อยจะตรวจเยี่ยมแบบ Online โดยไม่พบว่ามีสาขาใดเลยที่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่
สถาบันการศึกษา อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงที่สถาบันการศึกษาต้องปฏิบัติงาน Work From Home  
ซึ่งท าให้เพ่ิมภาระงานในการเตรียมการของสถาบันการศึกษาและเพ่ิมภาระให้สถาบันการศึกษาเกิดความล าบากใจ
ในการดูแลรับรอง คณะผู้ประเมินในสถานการณ์โควิดที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องปฏิบั ติตามมาตรการของ
รัฐบาลในการเดินทางเข้าไปใช้สถานที่เพ่ือปฏบัติงานในที่ตั้งอย่างเข้มงวด ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสภาวิศวกร ทั้งนี้ที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามนโยบายของสภาวิศวกรทั้ ง ใน เรื่ อง  Outcome base , TABEE , TABET , และ Washington Accord  
จากรายงานดังกล่าวผู้ตรวจสภาวิศวกร จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจรับรองหลักสูตรแบบ  
Self-Declaration ของสภาวิศวกรว่ามีการก าหนดนโยบายในการรับรองหลักสูตรไว้อย่างไร กรรมการสภาวิศวกรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการที่เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

      ผู้ตรวจสภาวิศวกรจึงเห็นควรมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้สภาวิศวกรมีการก าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติในการตรวจรับรองหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของสภาวิศวกรและที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาวิชาชีพและพิจารณายึดหลักปฏิบัติในการตรวจรับรองหลักสูตรแบบ Self-Declaration  
โดยในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาอาจพิจารณาตรวจเยี่ยมในรูปแบบออนไลน์ภายใต้
มาตรฐานด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลประกาศก าหนด 

ผลการด าเนินงาน : ฝ่ายเลขานุการรายงานต่อผู้ตรวจสภาวิศวกรว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 
47-4/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาและได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายประธาน
อนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาน าไปพิจารณาทบทวนก าหนดแนวปฏิบัติในการตรวจรับรองปลักสูตรให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา และขอรับรองมติในคราวเดียวกัน 
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