
 

ท่ี บร.ว.1429/๒๕๖๕ 

 

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี ๒๕๖๕ 

        15 มีนาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี ๒๕๖๕ 

เรียน สมาชิกสภาวิศวกร 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 ๒. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ. .... 

 ๓.  ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายก 
สภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกรแทนตำแหน่งท่ีว่างลง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 4. ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. .... 
  ด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี ๒๕๖๕  
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
และตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 กรณีนายกสภาวิศวกร (สมัยท่ี 7) ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร
และกรรมการสภาวิศวกร และการเลือกกรรมการสภาวิศวกรมาแทนตำแหน่งท่ีว่างลง 

สืบเนื่องจากกรณีท่ีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ นายกสภาวิศวกร (สมัยท่ี 7) ได้ย่ืนหนังสือ
ลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี 7) มีผลให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง 
นายกสภาวิศวกรตั้งแต่วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาวิศวกรต้ังแต่วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
ตามมาตรา 29 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

คณะกรรมการสภาวิศวกร เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 มีมติเลือกกรรมการสภาวิศวกรมาแทนตำแหน่ง 
ท่ีว่างลงตามมาตรา 26 มาตรา 30 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการ
แทนตำแหน่งกรรมการท่ีว่างลง พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังน้ี  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร 
2. นายกิตติพงษ์ วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ   ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีหนึ่ง 
ท้ังนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ

สภาวิศวกร รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสภาวิศวกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา  
มหัจฉริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาวิศวกร ตำแหน่งละหนึ่งคน ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงได้เสนอเรื่องต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรเพ่ือเสนอแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีว่างลง ตามมาตรา 
24 (3) และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เรียบร้อยแล้ว 

1.2 กำหนดการเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี 8) 
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี 7) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันท่ี 10 เมษายน 2565 

ดังนั้น สภาวิศวกรจึงออกประกาศสภาวิศวกรท่ี 9/2565 เร่ือง กำหนดการเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี 8) ลงวันท่ี  
20 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 1 กำหนดระยะเวลารับสมัครผู้ท่ีประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 
24 (1) และ (2) ตั้งแต่วันท่ี 9 ถึงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขท่ี 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

๔๘๗/๑ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 
สายด่วน ๑๓๐๓ โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕ www.coe.or.th 
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ข้อ 2 กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) 
ตั้งแต่วันท่ี 8 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) 

ข้อ 3 กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ (Paper vote) 
ตั้งแต่วันท่ี 8 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) 

ข้อ 4 กำหนดวันนับคะแนนเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร 
ท่ีทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี 8)  
จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 256๔ เม่ือวันท่ี 

11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซ่ึงเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้ประกาศร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 256๔  
ลงในเว็บไซต์สภาวิศวกรและเปิดโอกาสให้สมาชิกขอแก้ไขต้ังแต่วันท่ี ๙ มีนาคม 256๔ ถึงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  
โดยไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาดังกล่าว (ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร 
www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม ๒๕65) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร 
ที่ทำการสภาวิศวกร 
 คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๔  เพ่ือแสดงผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ๒๕๖๔ และขอรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้าง
อาคารท่ีทำการสภาวิศวกรให้ท่ีประชุมทราบ (ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร www.coe.or.th 
ได้ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม ๒๕65) 

๓.๒ รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกรประจำปี ๒๕๖4 
 ด้วยผู้ตรวจสภาวิศวกรซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายนพพร  
ลีปรีชานนท์ และนายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ซ่ึงผู้ตรวจสภาวิศวกรมีอำนาจหน้าท่ีตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ
สภาวิศวกรและทำรายงานเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานผู้ตรวจสภาวิศวกรประจำปี 
๒๕๖4 (ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม ๒๕65) 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ ขออนุมัติงบดุลประจำปี ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทำงบดุล บัญชีรายได้และรายจ่าย และฐานะทางการเงินของสภาวิศวกร 

ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีจาก บริษัท สำนักงานบรีโอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125552000276) ผู้สอบบัญชี 
สภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๔ ตามท่ีได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี  
11 กุมภาพันธ์ 256๔ (ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันท่ี  
18 มีนาคม ๒๕65) 

๔.๒ ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและขออนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ 
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ เสนอท่ีประชุม

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๙ (๑) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ๒๕๖5 (ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในระบบสารสนเทศของ 
สภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม ๒๕65) 

ระเบียบวาระที่ 4.3... 
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๔.๓ ขออนุมัติต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
คณะกรรมการสภาวิศวกรขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาต้ังบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  

(เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105527006444) โดยมี นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
8658 เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร และนางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12784 เป็นผู้สอบ
บัญชีสภาวิศวกร (สำรอง) และเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสภาวิศวกรประจำปี ๒๕๖5 
เป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม ๒๕65) 
 ๔.๔ ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทำร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
จำนวน  ๔  ฉบับ  เพ่ื อ เสนอขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมใหญ่ สภาวิศวกร ตามมาตรา ๔๓  และมาตรา 33 (3 )  
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ี (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ – 4) 
 ๔.๔.๑ ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 4.๔.2 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ. .... 
 4.๔.3 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร 

และอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งท่ีว่างลง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 4.4.4 ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. .... 
 ๔.5 การเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรเพ่ือแต่งต้ังผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 เนื่องจากผู้ตรวจสภาวิศวกรซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๒  
เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา  
นายนพพร ลีปรีชานนท์ และนายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
สภาวิศวกรจึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดจำนวนผู้ตรวจสภาวิศวกรชุดใหม่ และเสนอชื่อผู้ท่ีจะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจ 
สภาวิศวกร ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงคุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากการดำรง
ตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจ 
สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี (โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) ผู้ตรวจ 
สภาวิศวกรซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
ระเบยีบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

สภาวิศวกรขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันท่ี 21 – 31 มีนาคม 256๕ 
(ระบบการประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3,000 คน และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่ฯ ผ่านช่องทาง 
ท่ีสภาวิศวกรกำหนด) และสามารถดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทางระบบ
สารสนเทศของสภาวิศวกรท่ี www.coe.or.th 

อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องผ่านระบบ
สารสนเทศของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม ๒๕65 หรือติดต่อสภาวิศวกร สายด่วน ๑๓๐๓ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 
                        
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์) 
  นายกสภาวิศวกร 
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สรุปสาระสําคัญร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหา  
เนื่องด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 

๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร 
สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกร กรณีจึงเป็นการสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นการทดสอบ
ความรู้ระดับภาคีวิศวกร เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศและระดับสากล 

 
 

๒. ประโยชน์ 
ส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจาก
สถาบันการศึกษามีการทดสอบวัดผลความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมในลักษณะใกล้เคียงกันกับการทดสอบความรู้ใน
ระดับภาคีวิศวกรอยู่แล้ว ดังนั้น การยกเว้นการทดสอบ
ความรู้ฯ จึงเป็นการลดความซ้ําซ้อนในการทดสอบ
ความรู้ฯ รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้สอดคล้อง
กับระดับสากล 

 

 

๓. สาระสําคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม 
๓.๑ กําหนดทางเลือกเพิ่มเติมในการยื่นคําขอรับ 

ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่
สําเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา และมีหนังสือ
รั บรองการ ทํ า งานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง กับ วิชา ชีพ วิศวกรรม 
ไม่ น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การกํากับของผู้ ไ ด้รับ
ใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม
เดียวกันกับที่ยื่นคําขอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมที่ผู้ ยื่นคําขอสังกัดอยู่ ให้ได้รับการยกเว้นการ
ทดสอบความรู้ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและ
หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการของสภาวิศวกรแก่สมาชิกสภาวิศวกร  
ผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 
 

 
 
 

ร่าง 
ข้อบังคบัสภาวิศวกร 

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

 
 

 
เน่ืองด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร กรณีจึงเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ 
การยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๘  (๑ ) (๖ ) (ง ) (ฉ ) มาตรา ๔๖  และมาตรา ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่............................... ครั้งที่ ../.... 
เมื่อวันที่ .............  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๓ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืนคําขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 
(๑)  เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสมาชิกสามัญ 
(๒)  ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนท่ีหน่ึงและขั้นตอนที่สองตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕  

และไม่เกินกําหนดเวลาตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับน้ี 
(๓)  ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ  
(๔ )  ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่สําเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา และมีหนังสือรับรองการ

ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การกํากับของผู้ได้รับใบอนุญาตต้ังแต่
ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ย่ืนคําขอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ผู้ย่ืนคําขอสังกัดอยู่ ให้ได้รับการ
ยกเว้นการทดสอบความรู้ตาม (๒) ของวรรคหน่ึง  

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๑๖ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒ 
 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 
“ข้อ ๑๖   คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต คําสั่งทางปกครอง หรือการดําเนินการใด ๆ  

ตามข้อบังคับน้ี ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับน้ี” 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่                     พ.ศ. ....   
                      

                    นายกสภาวิศวกร 
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                                                                                                                                                        ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

  

ตารางเปรยีบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... 

ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลในการแก้ไข 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) (๔) (๖) 
(ง) (ฉ) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่ง
สภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

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

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

 

คําปรารภ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑” 

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

  
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นฉบับที่ ๒ 
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๒ 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลในการแก้ไข 

 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 - 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ข้ อ บั งคั บสภา วิศวกร ว่ า ด้ วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๒) ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร ว่ า ด้ ว ย ก า ร ออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

- 

 
- 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 

“ ก า ร ทด สอบค ว า ม รู้ ”   หม า ย ค ว า ม ว่ า 
การทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 

 

- 

 
- 
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๓ 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลในการแก้ไข 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  

“ ป ริ ญ ญ า ”  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ป ริ ญ ญ า 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม     

ข้อ ๕  การทดสอบความรู้ประกอบด้วยการสอบ
สองขั้นตอน ดังนี้ 

(๑)  ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อ
ประเมินความรู้ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

(๒)  ขั้นตอนที่สอง เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อ
ประเมินความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

การทดสอบความรู้ในแต่ละหมวดวิชาต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการ
ทดสอบความรู้ในหมวดวิชานั้น  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบ รวมถึง
รายละเอียดของรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและ
ราย วิชาเฉพาะทาง วิศวกรรม   ให้ เ ป็นไปตาม ที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

 

- 

 
- 
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๔ 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๖  ผู้มีความประสงค์จะขอเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑)  ยื่นใบสมัครต่อสํานักงานสภาวิศวกร หรือ
สถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรกําหนดให้เป็นศูนย์
จัดการทดสอบความรู้ 

(๒)  ชําระค่าทดสอบความรู้ตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับ  
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

 

 

- 

 
- 

ข้อ  ๗   ผู้ มีสิท ธิสมัครทดสอบความรู้ ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(๑)  ประเภทที่หนึ่ง เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตร
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  ใ น
สถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา 

(๒)  ประเภทที่สอง เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือ เทียบเท่า  
และ ไ ด้ รั บป ริญญา บัต รจ ากสถา บันกา รศึ กษา
ภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สภาวิศวกรรับรอง
ปริญญา  

 

 

- 

 
- 
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๕ 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้จะต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับการสอบแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

(๑)  ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง แบ่งเป็น 
(ก )   การทดสอบความ รู้ขั้นตอนที่ห นึ่ง 

ต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่าน
การศึกษาในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

(ข )   การทดสอบความ รู้ขั้ นตอนที่ สอง 
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่ง 
และมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่าน
การศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

(๒) ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สองมีสิทธิเลือก
สมัครทดสอบความรู้ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด หรือทั้งสอง
ขั้นตอนได้ในการสมัครครั้งเดียวกัน 

 

- 

 
- 

ข้อ ๙ เมื่อผู้สมัครทดสอบความรู้สอบผ่านขั้นตอน
หนึ่งขั้นตอนใดแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรออก
ใบรับรองผลการทดสอบความรู้ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

กรณีผู้สมัครทดสอบความรู้ทําใบรับรองผล
การทดสอบความรู้ชํารุดหรือสูญหายอาจขอใบแทน
ใบรับรองได้โดยยื่นคําขอต่อสํานักงานสภาวิศวกรพร้อม
ชําระค่าธรรมเนียม 

 

- 

 
- 
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๖ 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลในการแก้ไข 

แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้ คําขอ
ใบแทนและใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

 
ข้อ ๑๐ ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งสามารถเก็บ

ผลการสอบไว้ได้สองปีนับแต่วันสําเร็จการศึกษา  

ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สองสามารถเก็บผลการ
สอบไว้ไ ด้ขั้นตอนละสองปีนับแต่ วันที่สํ า นักงาน
สภาวิศวกรออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้  

- 

 

- 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตต่อสํ า นักงานสภาวิศวกร  ตามแบบที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

 

- 

 
- 

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการอบรม
และทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

 

- 

 
- 

 

ข้อ ๑๓ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสมาชิกสามัญ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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๗ 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลในการแก้ไข 

(๒)  ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่งและ
ขั้นตอนที่สองตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ และไม่เกิน
กําหนดเวลาตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับนี้ 

(๓)  ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมใน
การประกอบวิชาชีพ  

(๔)  ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“ข้อ ๑๓ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่
ผู้ยื่นคําขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

(๑)  เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสมาชิกสามัญ 
(๒)  ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอน

ที่สองตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ และไม่เกินกําหนดเวลาตาม
ข้อ ๑๐ ของข้อบังคับนี้ 

(๓)  ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพ  

(๔)  ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

กรณี ผู้ ข อ รั บ ใบอนุญาตที่ สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษา ที่
สภาวิศวกรรับรองปริญญา และมีหนังสือรับรองการทํางาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน
ภายใต้การกํากับของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญ
วิศวกรขึ้ น ไป  ในสาขา วิศวกรรม เดี ยว กัน กับที่ ยื่ น
คําขอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ที่ผู้ยื่นคําขอสังกัดอยู่ ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้
ตาม (๒) ของวรรคหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

       เพิ่มเติม 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตที่สําเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกร

รับรองปริญญา และมีหนังสือรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การกํากับของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขา
วิศวกรรมเดียวกันกับที่ ยื่นคําขอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ เ กี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ผู้ยื่นคําขอสังกัดอยู่ ให้ได้รับการ
ยกเว้นการทดสอบความรู้ ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม และหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
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๘ 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้ว
เสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ หรือ
ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ให้นําระเบียบ 
หรือประกาศ ซึ่งออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 กําหนดบทเฉพาะกาล 

 ข้ อ  ๔  ใ ห้ เ พิ่ ม ค ว า ม ต่ อ ไ ป นี้ เ ป็ น ข้ อ  ๑ ๖ 
ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“ข้อ ๑๖  คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต คําสั่งทาง
ปกครอง  หรือการดําเนินการใด  ๆ  ตามข้อบังคับนี้
ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ต ามหลั ก เ กณฑ์ของกฎหมาย ว่ า ด้ วยธุ รกรรมทาง

เพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการของสภาวิศวกรแก่สมาชิกสภาวิศวกร  
ผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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๙ 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เหตุผลในการแก้ไข 

อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วย
ข้อบังคับนี้  
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สรุปสาระสําคัญร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหา  

เ นื่องจากปัจจุ บันข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่ า ด้วย
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระ ดับสามัญ วิศวกร  และระดับ วุฒิ วิศวกร 
พ.ศ.๒๕๔๓ ยังมิได้มีการกําหนดในเรื่องของการพัฒนา
วิชาชีพ ตามข้อกําหนดกรอบความสามารถการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ . ๒๕๖๑ และการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง รวมถึง
เป็นการสมควรเพิ่มเติมในเรื่องของหลักเกณฑ์การขอรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สําหรับวิศวกรที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ
หลายสาขาที่ เกี่ยวข้องกัน (Multidisciplinary) ดังนั้น 
สภาวิศวกรจึงเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. .... 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

 
 
 

๒. ประโยชน์ 
เพื่อประโยชน์ในการยกระดับความรู้ความสามารถ

และประสิทธิผลของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ ใ นการประกอบ วิชา ชีพ วิศวกรรมควบคุม
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จึงมีความ
จําเป็นต้องเพิ่มเติมเรื่องข้อกําหนดกรอบความสามารถการ
ประกอบ วิชา ชีพ วิศวกรรมควบคุ มตามข้ อ บั งคั บ
สภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่อง รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตฯ 
ระดับสามัญวิศวกร สําหรับวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพหลายสาขา
ที่ เ กี่ยวข้องกัน (Multidisciplinary) ไว้ในร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิ
วิศวกร พ.ศ. ....    

 
 

๓. สาระสําคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม 
๓.๑ ระดับสามัญวิศวกร  
กําหนดเอกสารหลักฐานสําหรับยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ในกรณีเลื่อนระดับปกติ
และกรณีเลื่อนระดับข้ามสาขาวิชาชีพกับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 
(Multidisciplinary) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ 
ได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อกําหนดกรอบความสามารถ 
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ในประสบการณ์และความสามารถ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
สําหรับสาขาตรง  และวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์ 
กรณีข้ามสาขาวิชาชีพ  

๓.๒ ระดับวุฒิวิศวกร  
กําหนดเอกสารหลักฐานสําหรับยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อกําหนด
กรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึง 
การเข้ารับการทดสอบความรู้ในประสบการณ์และความสามารถ  
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

๓ .๓  เ พื่ อ อํ า น วยค ว ามสะดวกและ เ พิ่ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
ในการให้บริการของสภาวิศวกรแก่สมาชิกสภาวิศวกรผ่านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
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ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร  
พ.ศ. .... 

 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) (๖) (ง) (ฉ) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ

วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่................. เมื่อวันที่ .............  และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    

หมวด ๑ 
ระดับสามัญวิศวกร 

ข้อ ๕  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรต้องย่ืนคําขอต่อสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอรับ
ใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรและหลักฐานท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑)  หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง ตามจํานวนที่คณะกรรมการ

สภาวิศวกรกําหนด 
(๒ )  บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจาก 

ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบ
วิชาชีพ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยให้วิศวกรต้ังแต่ระดับสามัญวิศวกร
ขึ้นไป ในสาขาและงาน (แขนง) เดียวกันกับผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน 

(๓) รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจํานวนไม่น้อยกว่าสองผลงานแต่ไม่เกินห้าผลงาน 
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ข้อ ๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาต 
ระดับภาคีวิศวกร ต้องย่ืนคําขอต่อสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร 
และหลักฐานท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑)  สําเนาหลักฐานการศึกษา (transcript) ระดับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่า

ปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับใบอนุญาต 
ระดับสามัญวิศวกร 

(๒)  หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง ตามจํานวนที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกําหนด 

(๓)  บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจากได้รับ
ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ 
ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภายใต้การกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
ร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตต้ังแต่ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไปในสาขาและงาน (แขนง) เดียวกันกับที่ย่ืนคําขอน้ันเป็น
ผู้ลงนามรับรองผลงาน 

(๔) รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจํานวนไม่น้อยกว่าสองผลงานแต่ไม่เกินห้าผลงาน 

ข้อ ๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรที่ได้ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ย่ืนคําขอแล้ว ต้องได้รับการประเมินความรู้ในประสบการณ ์
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ดังน้ี 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับน้ี ต้องเข้ารับการทดสอบ 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับน้ี 
ต้องเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์  

ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
 

หมวด ๒ 
ระดับวุฒิวิศวกร 

 

ข้อ ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร ต้องย่ืนคําขอต่อสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอรับ
ใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกรและหลักฐานท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
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(๑)  หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง ตามจํานวนที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกําหนด 

(๒)  บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจากได้รับ
ใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่าห้าปี และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ 
ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยให้วิศวกรระดับวุฒิวิศวกร ในสาขาและงาน 
(แขนง) เดียวกันกับผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน 

(๓) รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจํานวนไม่น้อยกว่าสองผลงานแต่ไม่เกินห้าผลงาน 

ข้อ ๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกรที่ได้ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ย่ืนคําขอแล้ว ต้องได้รับการประเมินความรู้ในประสบการณ์
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

หมวด ๓ 
การออกใบอนญุาต 

 

ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือผู้ชํานาญการพิเศษด้านวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้อง พิจารณาผลงานและปริมาณงาน พร้อมทั้งทดสอบความรู้ในประสบการณ์
และความสามารถ ตลอดจนดําเนินการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 

ข้อ  ๑๑   เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบอนุญาตหรือในกรณีที่มีมติ 
ไม่ออกใบอนุญาต ให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอนั้น ๆ ทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหน่ึงอาจทําในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีผู้ย่ืนคําขอแจ้งความประสงค์ไว้ก็ได้ 
ให้ผู้ย่ืนคําขอท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจากสํานักงานสภาวิศวกร  
กรณีผู้ย่ืนคําขอไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอไม่ประสงค์จะขอใบอนุญาต 

เมื่อผู้ย่ืนคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้น้ัน 
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หมวด ๔ 
อ่ืน ๆ 

 
ข้อ ๑๒  สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมควบคุม

หรืองานที่ไม่มีหรือไม่สามารถหาผู้รับรองผลงานและปริมาณงานที่เหมาะสมได้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนดวิธีการรับรองผลงานและปริมาณงานด้วยวิธีอ่ืน 

ข้อ ๑๓ คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต คําสั่งทางปกครอง หรือการดําเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับน้ี  
ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยข้อบังคับ
น้ี ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมวด ๕ 
       บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่า 
จะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ
สามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๑๕  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับน้ี ให้นําระเบียบ 
หรือประกาศ ซึ่งออกก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม   

 
ประกาศ ณ วันที่             พ.ศ. .... 

 
นายกสภาวิศวกร 
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ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ตารางเปรยีบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. .... 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖ )(ฉ) และ
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ .ศ .๒๕๔๒ 
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิศวกรจึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑ )  (๖ )  (ง )  (ฉ ) 
มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญั ติ วิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่.......... เมื่อวันที่ 
.. . . . . . . . . . . .  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่ง
สภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

คําปรารภ 

ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระ ดับสามัญ วิศวกร  และระ ดับ วุฒิ วิศวกร 
พ.ศ.๒๕๔๓” 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ
วิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....” 

 

ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ
วิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ยกเลิกข้อ บังคับสภาวิศวกร  ว่ า ด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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 ๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม    

 

 หมวด ๑ 
ระดับสามัญวิศวกร 

 

ข้อ  ๔  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ในระดับสามัญวิศวกรต้องกรอกข้อความ
ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด ยื่นต่อ
หัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกร พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
และวิธีการ ดังนี้ 

(๑ )  บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับ
ภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยให้
วิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาและแขนงเดียวกัน
กับผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน 

(๒)  ให้สภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
ผู้ ชํานาญการพิเศษด้านวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่
เกี่ยวข้องพิจารณาผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้ง
ทดสอบความรู้ในประสบการณ์ และความสามารถในการ

ข้อ ๕  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรต้องยื่นคําขอ
ต่อสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอรับใบอนุญาตระดับสามัญ
วิศวกรและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑)  หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา

วิชาชีพต่อเนื่อง ตามจํานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
(๒)  บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจากได้รับใบอนุญาตระดับภาคี
วิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ใน
การประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม โดยให้วิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 
ในสาขาและงาน (แขนง) เดียวกันกับผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ลงนามรับรองผลงาน 

เพิ่มเติม 
(๑) มีหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพ

ต่อเนื่อง ตามจํานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนด 

(๒ )  การพัฒนาวิชาชีพตามข้อ กําหนดกรอบ
ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑   

(๓) คําว่า “งาน (แขนง) ” เช่น ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
เหมื อ ง แ ร่  ง าน เห มื อ ง แ ร่  หรื อ ง าน โ ลหะกา ร  
หรือผู้ ไ ด้ รับ ใบอนุญาตฯ  สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  
งานไฟฟ้ากําลัง หรืองานไฟฟ้าสื่อสาร แล้วแต่กรณี 
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 ๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข 

ประกอบวิชาชีพ เมื่อผ่านการทดสอบให้ออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับสามัญ
วิศวกรได้ 

(๓ )   การทดสอบความรู้ ในประสบการณ์ และ
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพนั้นให้กําหนดเป็น
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ระดับสามัญวิศวกร 

(๓) รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจํานวนไม่น้อยกว่า
สองผลงานแต่ไม่เกินห้าผลงาน 

(๔) กําหนดรองรับเรื่องรายงานผลงานวิศวกรรม
ดีเด่นที่ปฏิบัติอยู่แล้วในปัจจุบัน 

 
 

 ข้ อ  ๖   ผู้ ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ร ะ ดั บ ส า มั ญ วิ ศ ว ก ร 
ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาตระดับภาคี
วิศวกร ต้องยื่นคําขอต่อสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอรับ
ใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรและหลักฐานที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑)  สําเนาหลักฐานการศึกษา (transcript) ระดับปริญญา 

ประกาศนียบัตร  หรือ วุฒิ บัตร เที ยบเ ท่าป ริญญาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง หรือหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) 
ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับใบอนุญาต
ระดับสามัญวิศวกร 

เพิ่มเติม 
การเลื่อนระดับสามัญวิศวกรข้ามสาขากับระดับ

ภาคีวิศวกร 
(๑) สําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม 

โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
เ ที ย บ เ ท่ า ป ริญญา ใ น ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
ที่สภาวิศวกรรับรอง หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) 
ในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ขอเลื่อนระดับเป็นสามัญ
วิศวกร 

(๒) มีหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่อง ตามจํานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนด 
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 ๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข 

(๒)  หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง ตามจํานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

(๓)  บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจากได้รับใบอนุญาตระดับภาคี
วิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ใน
การประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ภายใต้การกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
ร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขา
และงาน (แขนง) เดียวกันกับที่ยื่นคําขอนั้นเป็นผู้ลงนามรับรอง
ผลงาน 

(๔) รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจํานวนไม่น้อยกว่า
สองผลงานแต่ไม่เกินห้าผลงาน 

(๓ )  การพัฒนาวิชาชีพตามข้อ กําหนดกรอบ
ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ต า ม ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  ว่ า ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑   

(๔) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภายใต้การกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาและงานเดียวกันกับที่
ยื่นคําขอนั้นเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน 

(๕) คําว่า “งาน (แขนง) ” เช่น ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
เหมื อ ง แ ร่  ง าน เห มื อ ง แ ร่  หรื อ ง าน โ ลหะกา ร  
หรือผู้ ไ ด้ รับ ใบอนุญาตฯ  สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  
งานไฟฟ้ากําลัง หรืองานไฟฟ้าสื่อสาร แล้วแต่กรณี 

(๖) กําหนดรองรับเรื่องรายงานผลงานวิศวกรรม
ดีเด่นที่ปฏิบัติอยู่แล้วในปัจจุบัน 
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 ๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข 

 ข้อ ๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรที่ได้ตรวจ
รับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นคําขอแล้ว ต้องได้รับการประเมิน
ความรู้ในประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
ดังนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ตามข้อ ๕ ของ
ข้อบังคับนี้ ต้องเข้ารับการทดสอบ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรข้ามสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับนี้ ต้องเข้ารับการ
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกําหนด 

 
 
 
 
 

 
แก้ไข โดยกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญ

วิศวกรต้องได้รับการประเมินความรู้ในประสบการณ์
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 

(๑ )  ผู้ ขอ รับ ใบอ นุญาตระ ดับสามัญ วิศวกร  
(ตรงสาขา )  ตามข้อ  ๕  ต้อง เ ข้า รับการทดสอบ 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

(๒ )  ผู้ ขอ รับ ใบอ นุญาตระ ดับสามัญ วิศวกร  
(ข้ ามสาขา )  ตามข้อ  ๖  ต้อง เ ข้า รับการทดสอบ 
โดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์  
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 ๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข 

 หมวด ๒ 
ระดับวุฒิวิศวกร 

 

ข้อ  ๕  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในระดับวุฒิวิศวกรต้องกรอกข้อความ
ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด ยื่นต่อ
หัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกร พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 
และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑ )  บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับ
สามัญวิศวกรไม่น้อยกว่าห้าปี และได้รับการเสริมสร้าง
ป ร ะสบกา รณ์ ใ นก า รประกอบ วิ ช า ชีพ วิ ศ วกร รม 
โดยมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรในสาขาและแขนงเดียวกันกับ
ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน 

(๒)  ให้สภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
ผู้ ชํานาญการพิเศษด้านวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่
เ กี่ยวข้องพิจารณาผลงานและปริมาณงาน พร้อมทั้ง
ทดสอบความรู้ในประสบการณ์และความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ เมื่อผ่านการทดสอบให้ออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับวุฒิวิศวกร
ได้ 

ข้อ ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร ต้องยื่นคําขอต่อ
สํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร
และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑)  หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา

วิชาชีพต่อเนื่อง ตามจํานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
(๒)  บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจากได้รับใบอนุญาตระดับสามัญ
วิศวกรไม่น้อยกว่าห้าปี และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์
ในการประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยให้วิศวกรระดับวุฒิวิศวกร ในสาขา
และงาน (แขนง) เดียวกันกับผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนาม
รับรองผลงาน 

(๓) รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจํานวนไม่น้อยกว่า
สองผลงานแต่ไม่เกินห้าผลงาน 

เพิ่มเติม 
(๑) มีหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพ

ต่อเนื่อง ตามจํานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนด 

(๒ )  การพัฒนาวิชาชีพตามข้อ กําหนดกรอบ
ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑  

(๓) คําว่า “งาน (แขนง) ” เช่น ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
เหมื อ ง แ ร่  ง าน เห มื อ ง แ ร่  หรื อ ง าน โ ลหะกา ร  
หรือผู้ ไ ด้ รับ ใบอนุญาตฯ  สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  
งานไฟฟ้ากําลัง หรืองานไฟฟ้าสื่อสาร แล้วแต่กรณี 

(๔ )  รองรับการ กําหนดเรื่ องรายงานผลงาน
วิศวกรรมดีเด่นที่ปฏิบัติอยู่แล้วในปัจจุบัน 
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 ๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข 

(๓ )   การทดสอบความรู้ในประสบการณ์ และ
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพนั้นให้กําหนดเป็น
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ระดับวุฒิวิศวกร 

  
 

 ข้อ ๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกรที่ได้ตรวจรับรอง
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นคําขอแล้ว ต้องได้รับการประเมิน
ความรู้ในประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

แก้ไขข้อความให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยต้องได้รับ
การประเมินความรู้ในประสบการณ์และความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 หมวด ๓ 
การออกใบอนุญาต 

 

 ข้ อ  ๑ ๐   ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า วิ ศ ว ก รแ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือผู้ชํานาญการพิเศษด้านวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาผลงานและปริมาณงาน พร้อม
ทั้งทดสอบความรู้ในประสบการณ์และความสามารถ ตลอดจน
ดําเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

หลักการคงเดิม 
 

 ข้อ ๑๑  เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออก
ใบอนุญาตหรือในกรณีที่มีมติไม่ออกใบอนุญาต ให้สํานักงานสภา
วิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอนั้น ๆ ทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

๑ .  กํ าหนด วิ ธีการแ จ้ งผลการ พิจารณาและ
ระยะเวลาชําระค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน 
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 ๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจทําในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ผู้ยื่นคําขอแจ้งความประสงค์ไว้ก็ได้ 

ให้ผู้ยื่นคําขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควร
ออกใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ ไ ด้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจาก
สํานักงานสภาวิศวกร กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายใน
กําหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะขอใบอนุญาต 

เมื่อผู้ ยื่นคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว ให้
สํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้น 

๒. อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการของสภาวิศวกร โดยมีหนังสือแจ้งผ่าน
ธุรกรรมทางเล็กทรอนิกส์ 

 

 หมวด ๔  
อื่น ๆ 

 

ข้อ  ๕  สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตในระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมควบคุมหรือ
แขนงที่ไม่มีหรือไม่สามารถหาผู้รับรองผลงานและปริมาณ
งานที่เหมาะสมได้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
วิธีการรับรองผลงานและปริมาณงานด้วยวิธีอื่น 

ข้อ ๑๒  สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรหรือ
ระดับวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมควบคุมหรืองานที่ไม่มีหรือไม่
สามารถหาผู้รับรองผลงานและปริมาณงานที่เหมาะสมได้ ให้
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนดวิธีการรับรองผลงานและปริมาณ
งานด้วยวิธีอื่น 

 
 

หลักการคงเดิม 
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 ๙ 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ....
เหตุผลในการแก้ไข 

 ข้อ ๑๓ คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต คําสั่งทางปกครอง หรือ
การดําเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูล
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าใช้บังคับได้และมีผลโดย
ชอบด้วยข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ่มเติม เ พื่อรองรับการอํานวยความสะดวก 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของสภาวิศวกร
ผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภา
วิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๕  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ หรือประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ ให้นําระเบียบ หรือประกาศ ซึ่งออก
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม   

 

บทเฉพาะกาล 
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สรุปสาระสําคัญร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหา  
ปรับเปลี่ยนบัตรลงคะแนนในการเลือกกรรมการ

สภา วิศกร  เ พื่ อ ดํ า ร ง ตํ าแห น่ งนายกสภา วิ ศ วก ร
และอุปนายกสภาวิศวกร ให้มีความเหมาะสมกว่าเดิม 
ร ว ม ถึ ง กํ า หนด เ พิ่ ม เ ติ ม ใ ห้ ร อ ง รั บ ก า ร นํ า ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ดําเนินการเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและการนับคะแนนก็ได้ 

 

๒. ประโยชน์ 
เ พื่อประโยชน์ ในการดําเนินการเลือกกรรมการ

เ พื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายก
สภาวิศวกร ในส่วนของการลงคะแนนและการนับคะแนน
ใ ห้มี ความ เหมาะสมก ว่ า เ ดิม  รวม ถึ งอาจกระทํ า
โดยวิ ธี อิ เล็กทรอนิกส์  เ พื่อประโยชน์ ในการรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย หรือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอื่น ๆ 

 

๓. สาระสําคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม 
แก้ไขเรื่องบัตรลงคะแนนจากเดิม ที่กําหนดให้

กรรมการสภาวิศวกรแต่ละคนเขียนชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่ตน
เสนอลงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อของตน 
กํากับไ ว้  แก้ ไขเป็นให้ ใ ช้ บัตรลงคะแนนที่สามารถทํา
เ ครื่ อ งหมายลง ใน ช่องลงคะแนนไ ด้แทน  เ พื่ อ ใ ห้มี 
ความเหมาะสมกว่าเดิมและสอดคล้องกับบัตรลงคะแนน
เลือก ตั้ ง โดยทั่ ว ไป  อีกทั้ ง ยั งรองรับ วิ ธีการนํ า ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้อีกด้วย รวมถึงเพิ่มเติมการวินิจฉัย
บัตรเสีย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่เกิดปัญหาทางปฏิบัติ
ในภายหลัง    

[30]

me
Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓



ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 
 

 
  
 
 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการเลอืกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 
และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. …. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน่งนายก 
สภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร ให้มีความเหมาะสมกว่าเดิมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของสภาวิศวกรต่อไป 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ค) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่ ............... เมื่อวันที่ ...................และโดย 
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพ่ือดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการ
แทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ
เพ่ือดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการ
แทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๕  ในการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกร กรรมการ 
แต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือกรรมการซึ่งอยู่ในที่ประชุมและสมควรได้รับเลือกเป็นนายกสภาวิศวกร  
คนละหน่ึงช่ือ 
  การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานในที่ประชุมจัดให้มีบัตรลงคะแนน เพ่ือให้
กรรมการผู้ใช้สิทธิเสนอช่ือ เลือกทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในช่องลงคะแนนตามรายช่ือของ
กรรมการที่อยู่ในที่ประชุม และในกรณีไม่ประสงค์จะเสนอช่ือผู้ใด ให้ทําเคร่ืองหมายกากบาท (X)  
ลงในช่องทําเครื่องหมาย “ไม่ประสงค์เสนอช่ือ” เมื่อได้เลือกกากบาทดังกล่าวแล้วให้ส่งให้ประธาน 
ทั้งน้ี บัตรลงคะแนนไม่ต้องระบุช่ือและลายมือช่ือของกรรมการผู้ใช้สิทธิ  

เมื่อกรรมการซึ่งอยู่ในที่ประชุมทุกคนได้ดําเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ประธาน 
ในที่ประชุมและกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายตามข้อ ๔ วรรคสอง ดําเนินการนับคะแนน 
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๒

บัตรลงคะแนนดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นบัตรเสีย 
(ก)   ลงคะแนนเสนอช่ือมากกว่าหน่ึงคน 
(ข)   มีการแก้ไขด้วยวิธีการขูด ลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขด้วยวิธีการอ่ืนใด 
(ค)  มีการเขียนข้อความ หรือทําสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายใด ๆ นอกเหนือจากที่

กากบาทไว้ 
(ง)   ไม่ปรากฏเคร่ืองหมายกากบาทลงคะแนนให้แก่ผู้ใดเลย และมิได้ทําเคร่ืองหมาย

กากบาทในช่องไม่ประสงค์เสนอช่ือ 
(จ)  ปรากฏเคร่ืองหมายกากบาททั้งลงคะแนนเสนอช่ือ และไม่ประสงค์เสนอช่ือ 
(ฉ)  กรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นดุลพินิจของประธานในที่ประชุมในการวินิจฉัยและให้ถือเป็น

ที่สุด 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือด้วยคะแนนสูงสุดเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

ซึ่งเสนอช่ือและแสดงความประสงค์ตามวรรคสองเป็นผู้ได้รับเลือก หากไม่มีผู้ได้รับการเสนอช่ือด้วย
คะแนนสูงสุดเกินก่ึงหนึ่ง ให้มีการเลือกใหม่เฉพาะผู้ได้รับการเสนอช่ือด้วยคะแนนสูงสุดสองลําดับแรก 
และให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือด้วยคะแนนสูงสุดของจํานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งเสนอช่ือและแสดงความ
ประสงค์ตามวรรคสองในรอบน้ีเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าในรอบน้ีมีผู้ได้รับการเสนอช่ือด้วยคะแนนสูงสุด
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในกรณีตามวรรคห้า หากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือและได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันกับผู้ได้รับการเสนอช่ือรายอ่ืน ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด และต้องมีการลงคะแนนใหม่ระหว่างผู้ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว โดยให้กรรมการซึ่ง
อยู่ในที่ประชุมและมีอายุสูงสุดถัดลงมา และมิใช่ผู้ได้รับการเสนอช่ือทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมเป็น
การช่ัวคราวแทนเฉพาะการเลือกกรรมการตามวรรคน้ี และถ้าในรอบน้ีมีผู้ได้รับการเสนอช่ือด้วย
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานช่ัวคราวออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ถ้ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือเพียงคนเดียว ไม่ว่าจะมีการแสดงความประสงค์ไม่เสนอช่ือ
ด้วยหรือไม่ ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก 

การดําเนินการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกร และการนับ
คะแนน อาจกระทําโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่                พ.ศ. …. 

(…………………………………..) 
นายกสภาวิศวกร 
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๑

ตารางเปรยีบเทียบ 
 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการ

เลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

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

 
หมายเหตุ 

ข้อ ๕  ในการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งนายก  
สภาวิศวกร กรรมการแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการซึ่งอยู่ในที่
ประชุมและสมควรได้รับเลือกเป็นนายกสภาวิศวกรคนละ  
หนึ่งชื่อ 

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเขียนชื่อและ
ชื่อสกุลของผู้ที่ตนเสนอในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อของตน
กํากับ แล้วส่งให้ประธาน กรรมการผู้ใดไม่ประสงค์จะเสนอชื่อ 
ให้เขียนข้อความที่แสดงความประสงค์ดังกล่าว ลงลายมือชื่อของ
ตนกํากับ แล้วส่งให้ประธาน 

ความผิดพลาดในการสะกดชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของการเสนอชื่อ 

 
 
 
 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 

- หลักการคงเดิม ในการเสนอ
กรรมก ารซึ่ งอ ยู่ ใน ที่ ป ระ ชุ ม เพื่ อ 
เป็นนายกสภาวิศวกรคนละหนึ่งชื่อ 

 
แก้ไข วิธีการเสนอชื่อจากเดิมที่ใช้

วิธีการเขียนชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่จะ
เสนอชื่อเป็นนายกสภาวิศวกรลงใน
บัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อของ
ผู้ใช้สิทธิกํากับในบัตรลงคะแนนด้วย 

แก้ไขวิธีการใหม่เป็น ให้ประธาน
ในที่ประชุมจัดให้มี บัตรลงคะแนน 
เพื่อให้กรรมการผู้ ใช้สิท ธิเสนอชื่อ 
สามารถทําเครื่องหมายกากบาท (X) 
ลงในช่องลงคะแนนตามรายชื่อของ
กรรมการที่อยู่ในที่ประชุม และในกรณี
ไม่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้ ใด  ให้ทํ า
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทํา
เครื่องหมาย “ไม่ประสงค์เสนอชื่อ” 
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๒

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการ

เลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

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

 
หมายเหตุ 

 
 
เมื่อกรรมการซึ่งอยู่ในที่ประชุมทุกคนได้ดําเนินการตาม

วรรคสองแล้วให้ประธานในที่ประชุมและกรรมการซึ่งได้รับ
มอบหมายตามข้อ ๔ วรรคสอง ดําเนินการนับคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 กษ ณ์ ห รือ

เครื่องหมายใด ๆ นอกเหนือจากที่กากบาทไว้ 
(ง)   ไม่ปรากฏเครื่องหมายกากบาทลงคะแนนให้แก่

ผู้ใดเลย และมิได้ทําเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์
เสนอชื่อ 

(จ)  ปรากฏเครื่องหมายกากบาททั้งลงคะแนนเสนอชื่อ 
และไม่ประสงค์เสนอชื่อ 

(ฉ)  กรณีอื่น ๆ ให้เป็นดุลพินิจของประธานในที่ประชุมใน
การวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนไม่ต้องระบุ ชื่อ 
และลายมือชื่อของกรรมการผู้ใช้สิทธิ 

- หลักการคงเดิม   
 
 
 
- เพิ่มเติม การวินิจฉัยบัตรเสีย 

เพื่อให้ เกิดความชัดเจนและไม่ เกิด
ปัญหาทางปฏิบัติในภายหลัง    
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๓

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการ

เลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

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

 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนสูงสุดเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด ซึ่งเสนอชื่อและแสดงความประสงค์ตามวรรค
สองเป็นผู้ได้รับเลือก หากไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนน
สูงสุดเกินกึ่งหนึ่ง ให้มีการเลือกใหม่เฉพาะผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ด้วยคะแนนสูงสุดสองลําดับแรก และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย
คะแนนสูงสุดของจํานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งเสนอชื่อและแสดง
ความประสงค์ตามวรรคสองในรอบนี้เป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าใน
รอบนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในกรณีตามวรรคห้า หากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ได้รับ
การเสนอชื่อและได้คะแนนสูงสุดเท่ากันกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ
รายอื่น ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องมีการลงคะแนนใหม่ระหว่างผู้ได้รับ
การเสนอชื่อดังกล่าว โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในที่ประชุมและมี
อายุสูงสุดถัดลงมา และมิใช่ผู้ได้รับการเสนอชื่อทําหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมเป็นการชั่วคราวแทนเฉพาะการเลือกกรรมการตาม

 
 
 
 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนสูงสุดเกินกึ่งหนึ่งของ

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

ในกรณีตามวรรคห้า หากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ได้รับ
การเสนอชื่อและได้คะแนนสูงสุดเท่ากันกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ
รายอื่น ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องมีการลงคะแนนใหม่ระหว่าง
ผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในที่ประชุม
และมีอายุสูงสุดถัดลงมา และมิใช่ผู้ได้รับการเสนอชื่อทําหน้าที่

 
 
 
 
- หลักการคงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักการคงเดิม 
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๔

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการ

เลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
เพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร 

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

 
หมายเหตุ 

วรรคนี้ และถ้าในรอบนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนสูงสุด  
เท่ากันอีก ให้ประธานชั่วคราวออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น  
เสียงชี้ขาด 

 
ถ้ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ไม่ว่าจะมีการแสดง

ความประสงค์ไม่เสนอชื่อด้วยหรือไม่ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 
 

ประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราวแทนเฉพาะการเลือก
กรรมการตามวรรคนี้ และถ้าในรอบนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานชั่วคราวออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ถ้ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ไม่ว่าจะมีการแสดง
ความประสงค์ไม่เสนอชื่อด้วยหรือไม่ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

การดําเนินการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภา
วิศวกร และการนับคะแนน อาจกระทําโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ 

 
 
 
 
- หลักการคงเดิม 
 
เพิ่ ม เติม  การดําเนินการเลือก

กรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งนายก 
สภาวิศวกร  และการ นับคะแนน  
อาจกระทําโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
เพื่ อ ป้ อ งกั น ปัญ หากรณี ห าก เกิ ด
สถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย 
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ 
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สรุปสาระสําคัญร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหา  

เ พื่อใ ห้ วิศวกรมีการปรับปรุงทั้ งคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางานให้อยู่ในระดับสูงเพื่อรักษา
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ในสากลและการแข่งขันของตลาดงานในอนาคต 

 
 

๒. ประโยชน์ 
เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และ

เสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับ
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม  และผู้ ไ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  

 

๓. สาระสําคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม 
๓ .๑ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนา

วิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการขอ
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ การยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ แล้วแต่กรณี 

๓.๒ กําหนดให้จํานวนชั่วโมงและวิธีการคิดหน่วย
ความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ออกเป็นประกาศ 
เ พื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการดําเนิน
กิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

๓.๓ เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการของสภาวิศวกรแก่สมาชิกสภาวิศวกร 
ผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชพีต่อเนือ่ง 
 พ.ศ. .... 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง 

เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ได้รับ
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติ
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรเมื่อวันที่ ..................... พ.ศ. .... คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง  
พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี  
“การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง” หมายความว่า การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาสาระในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี  

“หน่วยความรู้” หมายความว่า หน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง 
ข้อ ๕ การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(๑) เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพโดยตรง  

(๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพต่อเน่ือง  

(๔) เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๕) เพ่ือเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการวิชาชีพภายในประเทศและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 
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๒ 
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(๖) เพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และประกอบการ
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

(๗) เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
และการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ข้อ ๖ การกําหนดจํานวนและการคํานวณหน่วยความรู้เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๕ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

ข้อ ๗ การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองที่จะได้รับหน่วยความรู้มีสองประเภท ดังน้ี  
(๑) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน อันได้แก่การบรรยาย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

หรือการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหน่วยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ  
(๒) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงานใด ๆ ที่ไม่ได้ขอรับความเห็น

ชอบตาม (๑) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพอัน
ได้แก่ การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมอ่ืนนอกจากหลักสูตรหรือกิจกรรม โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น 

ข้อ ๘ หน่วยงานที่จะขอให้สภาวิศวกรเห็นชอบให้จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานต้องเป็น 
นิติบุคคลและมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด  

การย่ืนขอความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการสภา
วิศวกรประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงานใด ๆ หาก
ประสงค์จะได้รับหน่วยความรู้ ให้ย่ืนคําร้องขอเทียบหน่วยความรู้ต่อสํานักงานสภาวิศวกรพร้อมเอกสาร 
ดังต่อไปนี้  

(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม  
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการทํากิจกรรม หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดหน่วยความรู้ให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๐ คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต หรือการดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบน้ี จะกระทําในรูปของ

ข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๑๑ ให้สภาวิศวกรพิจารณาการให้หน่วยความรู้จากหลักสูตร กิจกรรมกําหนดเองหรือของ

หน่วยงานใด ๆ ตามแนวทางดังต่อไปนี้  
(๑) มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายชัดเจนด้วยเนื้อหาสาระ ในประการที่จะรักษาสภาพ ปรับปรุง 

หรือขยายทักษะและความรู้ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

(๒) เน้ือหามีความทันสมัยและเหมาะสม  
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๓ 
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(๓) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในหัวข้อที่บรรยาย  
(๔) เวลาที่ใช้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเน้ือหา  
(๕) ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของวิศวกร  
(๖) อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองที่ได้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการวิศวกร 

ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับให้ถือว่าเป็นหน่วยความรู้ตามระเบียบน้ี 
ข้อ ๑๓ หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย

การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ดําเนินการต่อไปจนสิ้นอายุตามท่ีกําหนดไว้ 
ข้อ ๑๔ ให้คําขอเป็นหน่วยงานเพ่ือจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานท่ีได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ระเบียบน้ี 

ใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองพ.ศ. 
๒๕๕๑ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ีให้นําประกาศและคําสั่งต่าง ๆ  
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่                พ.ศ. …. 
(…………………………………..) 

นายกสภาวิศวกร 
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                                                                                                                                                                          ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

  

ตารางเปรยีบเทียบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. .... 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

โดย ที่ เ ป็นการสมควรให้มี ระเ บียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

โดยที่ เ ป็นการสมควรปรับปรุงระเ บียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แล้วแต่กรณี 

คําปรารภ 
 
 
 
 

อา ศัย อํ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓ )  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติของ
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่ อ วันที่  ๓  เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการสภาวิศวกร จึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

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

- 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑”   

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

- 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

- 
 

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

 
 

- 
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 ๒ 

                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

  

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง” หมายความว่า การเข้าร่วม

หลักสูตรหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระในอันที่
จะรักษาหรือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

“หน่วยความรู้” หมายความว่า คะแนนที่ได้รับจากการ
พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
 “การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง” หมายความว่า การเข้าร่วม

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

“หน่วยความรู้” หมายความว่า หน่วยความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

แก้ไขนิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงให้
รองรับการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้าง
การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ข้อ  ๔  การพัฒนาวิชาชีพต่อเ นื่อง  มี วัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้  

(๑) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 
(๒) เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผล

ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความรู้
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยต่อเนื่อง  

(๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษาหรือ
การวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  

ข้อ ๕ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(๑) เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของ

ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพโดยตรง  

(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย 
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ และความรู้
ในการประกอบวิชาชีพ ในการขอใบรับรองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม  
การเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามที่จะมีการกําหนดใน
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมภายใต้ความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรต่อไป 
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 ๓ 

                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

(๕ )  เ พื่อประโยชน์ ในการแลกเปลี่ ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  

(๖) เพื่อเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในการให้บริการวิชาชีพ  

(๔) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๕) เพื่อเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการวิชาชีพภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(๖) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

(๗) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอใบรับรองความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการต่ออายุใบรับรองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

  

ข้อ ๕ ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมที่ประสงค์จะใช้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
ประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร จะต้องได้รับหน่วย
ความรู้ไม่น้อยกว่าที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ การกําหนดจํานวนและการคํานวณหน่วยความรู้เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

 
 
 

จํานวนชั่วโมงและวิธีการคิดหน่วยความรู้การ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ออกเป็นประกาศ
เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ดําเนินกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

ข้อ ๖ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่จะได้รับหน่วยความรู้
มีสองประเภท ดังต่อไปนี้  

(๑ )  การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน 
อันได้แก่ การบรรยาย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือการอื่น

ข้อ ๗ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่จะได้รับหน่วยความรู้
มีสองประเภท ดังนี้  

(๑) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน อันได้แก่
การบรรยาย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาหรือการอื่นในทํานองเดียวกัน 
ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหน่วยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ  

 
 
 
- 
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 ๔ 

                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

ในทํานองเดียวกัน ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหน่วยงานที่
สภาวิศวกรเห็นชอบ  

(๒ ) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเอง 
อันได้แก่ การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นนอกจาก
หลักสูตรหรือกิจกรรมตาม (๑) โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ วมหลั กสู ต รห รือ กิ จกรรม นั้น 
เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

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

ข้อ ๗ หน่วยงานที่จะขอให้สภาวิศวกรเห็นชอบให้
จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน ต้องเป็นนิติบุคคลและ
มีคุณสมบัติตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด  

การยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด  

ข้อ ๘ หน่วยงานที่จะขอให้สภาวิศวกรเห็นชอบให้จัดหลักสูตร
หรือกิจกรรมมาตรฐานต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด  

การยื่นขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด  

- 

ข้อ ๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมซึ่ ง เข้ า ร่ วมหลักสูตรหรื อกิ จกรรม กําหนดเอง
หากประสงค์จะได้รับหน่วยความรู้ ให้ยื่นคําร้องขอเทียบหน่วย
ความรู้ต่อสํานักงานสภาวิศวกร พร้อมกับเอกสาร ดังต่อไปนี้  

(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม  
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการทํากิจกรรม  
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดหน่วยความรู้ให้เป็นไป

ตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด  

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมซึ่งเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงาน
ใด ๆ หากประสงค์จะได้รับหน่วยความรู้ ให้ยื่นคําร้องขอเทียบหน่วย
ความรู้ต่อสํานักงานสภาวิศวกรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้  

(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม  
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการทํากิจกรรม  
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดหน่วยความรู้ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

- 
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 ๕ 

                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

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

เพื่อประโยชน์ต่อการอํานวยความสะดวกให้แก่
สมาชิกสภาวิศวกร 

ข้อ ๙ ให้สภาวิศวกรพิจารณาการให้หน่วยความรู้ 
จากหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดตามแนวทาง ดังต่อไปนี้  

(๑) มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายชัดเจนด้วยเนื้อหา
สาระ ในประการที่จะรักษาสภาพ ปรับปรุง หรือขยายทักษะ
และความรู้ ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  

(๒) ความทันสมัยของเนื้อหา  
(๓) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในหัวข้อ

ที่บรรยาย  
(๔) เวลาที่ใช้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหา  
(๕) อื่น ๆ ตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๑ ให้สภาวิศวกรพิจารณาการให้หน่วยความรู้จากหลักสูตร 
กิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงานใด ๆ ตามแนวทางดังต่อไปนี้  

(๑) มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายชัดเจนด้วยเนื้อหาสาระ 
ในประการที่จะรักษาสภาพ ปรับปรุง หรือขยายทักษะและความรู้ของ
ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

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

เพิ่มเติมข้อความให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึง
เพิ่มเติมเรื่องประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ของวิศวกร 

 ข้อ ๑๒ หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่ได้ดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นหน่วยความรู้ตามระเบียบนี้  

บทเฉพาะกาล 
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 ๖ 

                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี ๒๕๖๕ 

 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

     ข้อ ๑๓ หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให้ดําเนินการต่อไปจนสิ้นอายุตามที่กําหนดไว้  

 

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

 

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