
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกำหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบำรุง และคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ
จากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
จากการรับฟงความคิดเห็นผาน www.coe.or.th 

 

๑. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพรระบาด 
ไปท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยสงผลกระทบในวงกวาง ทั้งดานสาธารณสุข เศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง ตลอดจน
การดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักวิถีใหม (New Normal) ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศได 
เขามามีบทบาทในการดำเนินงานดานตาง ๆ มากยิ่งข้ึน ทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกและไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการยื่นคำขอ
รับรองมาตรฐานในการใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณไดจัดทำประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นรางขอบังคับ 
สภาวิศวกร วาดวยการกำหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบำรุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือ
บุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) โดยกำหนดใหแสดง 
ความคิดเห ็นผานเว็บไซตของสภาว ิศวกร (www.coe.or.th) ตั ้งแตวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงว ันที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏวามีผูแสดงความคิดเห็นจำนวน ๔๙ คน โดยผลการรับฟงความคิดเห็นตางก็เห็น
ดวยกับรางขอบังคับนี้ 

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



๑ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็นรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกำหนดคาจดทะเบียนสมาชิกคาบำรุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
๑. อัตราคาธรรมเนียมคายื่นคำขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เสนอเปน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- เห็นควรปรับลดลงเปนศูนย เนื่องจากการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรเปนสวนหนึ่ง
ของการควบค ุ มค ุณภาพการศ ึ กษา ท ี ่ ร ั ฐบาลต อง เป  นผ ู  บ ั ง คับ 
(enforcement) และเปนผู จัดสรรงบประมาณคาธรรมเนียมคายื ่นคำขอ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาทนี้ใหกับสภาวิศวกร (ที่เปนผูทำ
หนาที่รับรอง) โดยตรง แทนการเรียกเก็บจากสถาบันการศึกษา เพื่อชวยลด
ภาระสถาบันการศึกษาที่เปนหนวยงานใหบริการการศึกษาและไมไดรับ
จ ัดสรรงบประมาณอัตราค าธรรมเนียมค าย ื ่นคำขอร ับรองปร ิญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จาก
ทางรัฐบาล นอกจากนั้นแลว จากงบประมาณและแผนดำเนินงาน ประจำป 
๒๕๖๕ พบวา สภาว ิศวกรมีประมาณการรายไดมากกว ารายจ ายถึง 
๓๐,๖๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสภาวิศวกรนาจะสามารถนำเงินสวนนี้มาชวย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตรของประเทศไทยโดยการ 
ไมเก็บคาธรรมเนียมฯ ขางตนนี้ ในกรณีที่รัฐบาลไมสนับสนุนงบประมาณฯ 

 
 
 
 
- สภาว ิศวกรเห ็นวาอัตราค าธรรมเนียมคายื ่นคำขอรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ดังกลาวมีความเหมาะสมแลว รวมถึงรองรับกับวิธีการยื ่นคำขอรับรอง
ปริญญาฯ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 



๒ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- เห็นควรใหแจกแจงที่มาของคาธรรมเนียม คายื่นฯ เนื่องจากหลักสูตรใน
สถาบันการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
๒. อัตราคาธรรมเนียมคาใชจายในการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ณ สถาบันการศึกษาในอัตรา ดังนี ้
(๑) ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ภาคกลาง ยกเวนจังหวัดตาม (๑) ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ครั้งละ ๓๕,๐๐๐ บาท 
(๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ภาคเหนือ ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท 
(๕) ภาคใต ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นควรใหมีอัตราเดียวกันทั่วประเทศ คือ ๕๐,๐๐๐ บาท 
- เห็นวานาจะพิจารณาลดลงเพราะถารวมคาใชจายขอ ๑ และ ๒ ตาม
ตางจังหวัดจะใกลเคียงกับการรับรองแบบมาตรฐาน TABEE 
- เห็นวาสวน ๑ กรุงเทพฯและปริมณฑล มีอัตราคาธรรมเนียมอัตราที่ ๑ ที่
เทากันทุกภาคสวนสวนที่ ๒ เขตภูมิภาค มีอัตราคาธรรมเนียมอัตราที่ ๒ ที่
เทากันทุกภาคสวนไมพิจารณาเรื่องระยะทาง หรือจำนวนบุคคลที่ตองการรับ
การรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรคำนึงถึงความเทาเทียมและปญหาดาน
คาธรรมเนียมท่ีจะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต 
- เห็นควรปรับลดลงเปนศูนย เนื่องจากการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรเปนสวนหนึ่ง
ของการควบค ุ มค ุณภาพการศ ึ กษา ท ี ่ ร ั ฐบาลต อง เป  นผ ู  บ ั ง คับ 
(enforcement) และเปนผู จัดสรรงบประมาณคาธรรมเนียมคายื ่นคำขอ

 
 
 
-สภาวิศวกรเห็นวาอัตราคาธรรมเนียมคาใชจายในการตรวจประเมิน
หลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ณ สถาบันการศึกษาดังกลาวมีความเหมาะสมแลว 
 



๓ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาทนี้ใหกับสภาวิศวกร (ที่เปนผูทำ
หนาที่รับรอง) โดยตรง แทนการเรียกเก็บจากสถาบันการศึกษา เพื่อชวยลด
ภาระสถาบันการศึกษาที ่เปนหนวยงานใหบริการการศึกษาและไมไดรับ
จ ัดสรรงบประมาณอัตราค าธรรมเนียมค าย ื ่นคำขอร ับรองปร ิญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จาก
ทางรัฐบาล นอกจากนั้นแลว จากงบประมาณและแผนดำเนินงาน ประจำป 
๒๕๖๕ พบวา สภาว ิศวกรมีประมาณการรายไดมากกว ารายจ ายถึง 
๓๐,๖๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสภาวิศวกรนาจะสามารถนำเงินสวนนี้มาชวย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตรของประเทศไทยโดยการ 
ไมเก็บคาธรรมเนียมฯ ขางตนนี้ ในกรณีที่รัฐบาลไมสนับสนุนงบประมาณฯ 
- เห็นควรใหแจกแจงรายละเอียด และใชเกณฑการคิดเชนเดียวกับกองคลัง
กรมบัญชีกลาง  
- เห็นควรที่จะคำนึงถึงคาใชจายในการเดินทางจริง ดังนั้น อัตราคาใชจาย
ควรจะลดลง 
๓. อัตราคาใชจายตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยวิธี
อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวาการประเมินหลักสูตรควรทำในพื้นที ่ เพราะตองเห็นสภาพทาง
กายภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งอุปกรณการเรียนการสอน หองปฏิบัติการวิจัยและ
บุคลากรตัวเปน ๆ วามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม 
- เห็นวาจะเปนครึ่งนึงคาใชจายแบบไม online 

 
 
 
- สภาวิศวกรเห็นวาคาใชจายตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยวิธี
อิเล็กทรอนิกส ดังกลาวมีความเหมาะสมแลว 
 



๔ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- เห็นควรปรับลดลงเปนศูนย เนื่องจากการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรเปนสวนหนึ่ง
ของการควบค ุ มค ุณภาพการศ ึ กษา ท ี ่ ร ั ฐบาลต อง เป  นผ ู  บ ั ง คับ 
(enforcement) และเปนผู จัดสรรงบประมาณคาธรรมเนียมคายื ่นคำขอ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาทนี้ใหกับสภาวิศวกร (ที่เปนผูทำ
หนาที่รับรอง) โดยตรง แทนการเรียกเก็บจากสถาบันการศึกษา เพื่อชวยลด
ภาระสถาบันการศึกษาที ่เปนหนวยงานใหบริการการศึกษาและไมไดรับ
จ ัดสรรงบประมาณอัตราค าธรรมเนียมค าย ื ่นคำขอร ับรองปร ิญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จาก
ทางรัฐบาล นอกจากนั้นแลว จากงบประมาณและแผนดำเนินงาน ประจำป 
๒๕๖๕ พบวา สภาว ิศวกรมีประมาณการรายไดมากกว ารายจ ายถึง 
๓๐,๖๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสภาวิศวกรนาจะสามารถนำเงินสวนนี้มาชวย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตรของประเทศไทยโดยการ 
ไมเก็บคาธรรมเนียมฯ ขางตนนี้ ในกรณีที่รัฐบาลไมสนับสนุนงบประมาณฯ 
๔. อัตราคาคำขอรับรองมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตามอัตราที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด แตตองไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทตอมาตรฐาน 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวา ๑๐,๐๐๐ ก็เพียงพอ  
- เห็นวา ๕๐,๐๐๐ จะเหมาะสมกวา 
- เห็นควรปรับลดลงเปนศูนย เนื่องจากการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรเปนสวนหนึ่ง

 
 
 
 
 
- การกำหนดอัตราคาคำขอรับรองมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพและ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เพื ่อรองรับการดำเนินงานตามขอบังคับ 



๕ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ของการควบค ุ มค ุณภาพการศ ึ กษา ท ี ่ ร ั ฐบาลต อง เป  นผ ู  บ ั ง คับ 
(enforcement) และเปนผู จัดสรรงบประมาณคาธรรมเนียมคายื ่นคำขอ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาทนี้ใหกับสภาวิศวกร (ที่เปนผูทำ
หนาที่รับรอง) โดยตรง แทนการเรียกเก็บจากสถาบันการศึกษา เพื่อชวยลด
ภาระสถาบันการศึกษาที ่เปนหนวยงานใหบริการการศึกษาและไมไดรับ
จ ัดสรรงบประมาณอัตราค าธรรมเนียมค าย ื ่นคำขอร ับรองปร ิญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จาก
ทางรัฐบาล นอกจากนั้นแลว จากงบประมาณและแผนดำเนินงาน ประจำป 
๒๕๖๕ พบวา สภาว ิศวกรมีประมาณการรายไดมากกว ารายจ ายถึง 
๓๐,๖๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสภาวิศวกรนาจะสามารถนำเงินสวนนี้มาชวย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตรของประเทศไทยโดยการ 
ไมเก็บคาธรรมเนียมฯ ขางตนนี้ ในกรณีที่รัฐบาลไมสนับสนนุงบประมาณฯ 

สภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเหมาะสมแลว 

 



สรุปผลการรับฟงความเห็นรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกำหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบำรุง  

และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
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