
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แตละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 
จากการรับฟงความคิดเห็นผาน www.coe.or.th 

 

๑. เนื่องดวยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันซึ่ง
วิทยาการและเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมกาวหนา ไปอยางรวดเร็ว งานวิศวกรรมบางประเภทอาจสงผล
กระทบตอความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดลอม 
สมควรแกไขปรับปรงุงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหสอดคลองกับสภาพการณ
ในปจจุบัน รวมทั้งกฎหมายอื ่นที่กําหนดเกี ่ยวกับ ความปลอดภัยทางดานวิศวกรรม จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไดประกาศราชราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (มีผลบังคับใชวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๖)  

๒. สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณไดจัดทำประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นรางขอบังคับ 
สภาวิศวกร วาด วยหลักเกณฑและค ุณสมบัติ ของผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) โดยกำหนดใหแสดงความ
คิดเห็นผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th)  ตั้งแตวันท่ี ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏ
วามีผูแสดงความคิดเห็นจำนวน ๑๐๕ คน โดยผลการรับฟงความคิดเห็นตางก็เห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ 

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



๑ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็นรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัต ิของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับวุฒิวิศวกร 

๑. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ระดับวุฒิวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุก
งาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสมที่จะสามารถควบคุมงานไดทุกประเภท ทุกขนาด 
เนื่องจากมีประสบการณ 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวาวุฒิวิศวกรจะชำนาญเฉพาะเรื่องที่ตนเองถนัด เชน ถนัดและชำนาญ
เรื่องการออกแบบใหคำปรึกษาเรื่องการบำบัดน้ำเสีย แตไมเคยปฏิบัติงาน
หรือเชี่ยวชาญในการการควบคุมหรือออกแบบระะบบควบคุมมลพิษอากาศ
เลย แตสามารถลงนามเอกสารรับรอง ใหคำปรึกษา หรือออกแบบระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศได ซึ่งสิ่งที่ดำเนินการอยูในปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
- การกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหสอดคลองกับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิมมีความ
เหมาะสมแลว ประกอบกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองอยู
ภายใตจรรยาบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับสามัญวิศวกร 

๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ระดับสามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สิ่งแวดลอม ไดเฉพาะงานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสรางการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช  
ไดทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๖ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห ็นว าม ีความเหมาะสมเน ื ่องจากะระด ับสาม ัญน ั ้นก ็ถ ือเป นผ ู มี
ประสบการณ มีผลงาน ผานการทดสอบการสัมภาษณ  
- เห็นวาระดับสามัญเปนระดับที่สูงขึ้นจากระดับภาคี มีประสบการณที่มาก
ขึ้นกวาเดิมจึงเหมาะสมกับหนาที่ในการรับผิดชอบงานที่เพ่ิมมากข้ึน สามารถ
ทำงานไดหลากหลายรูปแบบเพ่ิมมากขึ้น 
- เห็นวาเหมาะสมเนื่อวจากระดับสามัญนั้นถือเปนผู มีประสบการณ ๓ ป  
มีผลงาน ผานการทดสอบการสัมภาษณ แตยังไมเพียงพอที่จะคุมงานทั้งหมด 
ดังนั้น จึงเหมาะสมกับตรวจสอบ งานอำนวยการ 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวาควรใหรับรอง งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสราง 
การผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช ไดเฉพาะงานที่
ตนเองเชี ่ยวชาญหรือถนัด ไดทุกประเภทและทุกขนาด (เชน ไมเคยมี
ประสบการณในการออกแบบ งานควบคุมการสรางการผลิต งานพิจารณา
ตรวจสอบหรืองานอำนวยการใชในระบบใด ก็ไมควรอนุญาตใหดำเนินการใน
เรื่องนั้น) 
- เห็นวาไมควรรวมงานวางโครงการและงานพิจารณาตรวจสอบเนื่องจาก
งานบางประเภทจะตองใชวิศวกรชำนาญเฉพาะดานสิ่งแวดลอม  
- เห็นวาผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมสิ ่งแวดลอม ระดับสามัญวิศวกร ไมควรใหประกอบวิชาชีพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สภาวิศวกรและผูที่เกี่ยวของไดมีการพิจารณาอยางรอบดานและเหมาะสม
แลว โดยทบทวนการกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ใหสอดคลอง
กับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิม รวมถึงการกำหนดเพิ่มเติม
ในสวนงาน ประเภท และขนาดของงาน ตามที ่ได ม ีการเพ ิ ่มเต ิมใน
กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ อยางเหมาะสม 
 



๓ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
วิศวกรรมควบคุมสิ่งแวดลอมไดเฉพาะงานวางโครงการ งานออกแบบและ
คำนวณ งานควบคุมการสรางการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองาน
อำนวยการใช ไดทุกประเภทและทุกขนาดเพียงเทานั้น  

ระดับภาคีวิศวกร 
๓. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ระดับภาคีวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได
เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ   
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวาเหมาะสมเนื่องจากระดับภาคีวิศวกรยังไมมีประสบการณ  
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวารางฯ ยังขาดขอบขายหนาที่ ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือนสำหรับโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน อาคารหรือ
อาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีคาเกินมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด ระบบการฟนฟูสภาพดินหรือระบบการฟนฟูสภาพน้ำที่มี
การปนเปอน ระบบกำจัดการกากอุตสาหกรรม ระบบการจัดการมูลฝอย 
รวมแหลงที่ทำใหมีมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และ
รวมแหลงที่กอใหเกิดการปนเปอนของวัสดุกัมมันตรังสีตามกฎหมายวาดวย
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันต ิ
- เห็นวาระดับภาคีควรใหออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียไดไมเกิน ๕๐๐ 
ลูกบาศกเมตรตอวัน 
- เห็นวาระดับภาควีิศวกรควรวางโครงการ ออกแบบและคำนวณ ยกเวนงาน
ตรวจสอบ และงานอำนวยการใช ที่ตองใชระดับสามัญวิศวกร 
- เห็นควรเพิ ่มขอ ช (๑) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยไมเกิน ๒๐,๐๐๐ 
กิโลกรัมตอวัน สำหรับภาคีวิศวกร 

              

 

 

 

- สภาวิศวกรและผูที่เกี่ยวของไดมีการพิจารณาอยางรอบดานและเหมาะสม
แลว โดยทบทวนการกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ใหสอดคลองกับ
สิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิม รวมถึงการกำหนดเพิ่มเติมใน
สวนงาน ประเภท และขนาดของงาน ตามที่ไดมีการเพิ่มเติมในกฎกระทรวง
กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อยางเหมาะสม 
 



๔ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- เห็นวาระบบดับเพลิงหรือปองกันอัคคีภัยที่มีมูลคารวมตั้งแตสามลานบาท
ตอระบบขึ้นไปหรือที่มีพื ้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร  
ควรจะเพ่ิมพ้ืนที่จากไมเกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตรเปนไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร เทากับระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
- เห็นวากรณีการออกแบบระบบจัดการขยะมูลฝอย ที่กำหนดไวไมเกิน ๑๐ 
ตัน/วัน ตัวเลข ๑๐ ตัน/วัน สูงเกินไป หากพิจารณาที่อัตราการเกิดขยะ ๑ 
กก./คน_วัน พบวา ผูออกแบบระบบระดับภาคี สามารถออกแบบระบบ 
เพื่อรองรับขยะสำหรับชุมชนขนาด ๑๐,๐๐๐ คน ก็นาจะระดับ เทศบาล
ตำบลขึ้นไป เห็นวาควรจะลดขนาดที่สามารถออกแบบไดลง เหลือไมเกิน ๕  
ตัน/วัน 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดท่ีระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม มีประสบการณและความถนัดเฉพาะดาน เห็นควร
สามารถควบคุมไดตามงานที่ระบุไวในใบอนุญาตฯ 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น- 

  

การวินิจฉัยชี้ขาด 
๕. กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ตาม
ขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนท่ีสุด (ขอ ๘ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 

  
 



๕ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวาควรใหมีหลายกระบวนการเพ่ือความยุติธรรมที่สุด  

 
- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 

บทเฉพาะกาล 
๖. กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต 
ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูกอนวันที่ขอบังคับนี ้
ม ีผลใช บ ังค ับใหผ ู น ั ้นประกอบการงานน ั ้นต อไปได จนกว างานจะแล วเสร ็จ ท ั ้ งน ี ้  ไม  เก ินสามปน ับแต ว ันท ี ่ข อบ ังค ับนี ้ ใช บ ังค ับ 
(ขอ ๑๐ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นควรใหจนกวาจะปฏิบัติงานแลวเสร็จแตเกินกวา ๕ ป  
- เห็นวาไมควรกำหนดระยะเวลาเรื่องจากบางโครงการใชระยะเวลาหลายป 
ควรกำหนดระยะเวลาใหสอดคลองกับงาน 

 
 
 
- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 
 

 

 
 



รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 

๑. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ระดับวุฒิวิศวกร 
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ)  

  
เห็นดวย 

๑๐๐ (๙๖.๒%) 
ไมเห็นดวย 
๔ (๓.๘%) 

๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ระดับสามัญวิศวกร 
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสิ ่งแวดลอม ไดเฉพาะงานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ 
งานควบคุมการสรางการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช  ได ท ุกประเภทและ 
ทุกขนาด (ขอ ๖ ของรางฯ)  

      
เห็นดวย 

๙๖ (๙๑.๔%) 
ไมเห็นดวย 
๙ (๘.๖%) 

๓.   ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ระดับภาคีวิศวกร
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ  

 
เห็นดวย 

๙๕ (๙๑.๓%) 
ไมเห็นดวย 
๙ (๘.๗%) 



๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘  
ของรางฯ) 

 
เห็นดวย 

๑๐๓ (๙๘.๑%) 
ไมเห็นดวย 
๒ (๑.๙%) 

๕. กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด (ขอ ๘ ของรางฯ) 

 
เห็นดวย 

๑๐๐ (๙๖.๒%) 
ไมเห็นดวย 
๔ (๓.๘%) 

๖.  กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตาม
ระดับ และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
ว ิศวกรรมและว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม  พ.ศ .  ๒๕๕๐ อย ู  ก  อนว ันท ี ่ข อบ ั งค ับน ี ้ม ี ผลใช บ ั งค ับ 
ใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ 
(ขอ ๑๐ ของรางฯ)  

 
เห็นดวย 

๑๐๐ (๙๕.๒%) 
ไมเห็นดวย 
๕ (๔.๘%) 



๗. โดยภาพรวมทานเห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ หรือไม 

 
เห็นดวย 

๙๘ (๙๓.๓%) 
ไมเห็นดวย 
๗ (๖.๗%) 
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