
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แตละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 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  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) โดยกำหนดใหแสดงความ
คิดเห็นผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th)  ตั้งแตวันท่ี ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏ
วามีผูแสดงความคิดเห็นจำนวน ๘๙ คน โดยผลการรับฟงความคิดเห็นตางก็เห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ 

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



๑ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็นรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัต ิของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับวุฒิวิศวกร 

๑. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได 
ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ควรกำหนดใหระดับวุฒิวิศวกรรับดำเนินงานที ่ต องใชองคความรู ที่ 
สูงกวา ไมใชระดับวุฒิดำเนินงานไดทั้งหมด การกำหนดใหวุฒิรับงานได 
ไมจำกัด เปนการเพิ่มภาระใหกับผูประกอบการ ตัวอยางการรับรองความ
แข็งแรงของอาคารโรงงานที ่กำหนดวา ตองเปนวุฒิเทานั ้น ที ่จริงควร
พิจารณาขนาดของโรงงาน เชน ภาคีรับรองไดไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
สามัญรับรองได ๒,๐๐๐ ตารางเมตร เนื่องจากโรงงานสวนใหญจะประกอบ
กิจการในชั้นลางเปนสวนใหญ ซึ่งพื้นดานลางจะสามารถรับ load ไดเต็มที่ 
หากผูประกอบการมีการลงเสาเข็มเพื่อรอวงรับน้ำหนักเครื่องจักร ประกอบ
กับการตรวจโรงงานทุกรูปแบบ เชน ตรวจเหตุเดือดรอนรำคาญจากการ
ประกอบกิจการ ตรวจตออายุใบอนุญาต ตรวจขออนุญาตตั ้งโรงงานใหม 
ตรวจโรงงานในตางจังหวัดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากำหนด จึงทราบถึง
ภาระของผูประกอบการที่ตองเสียคาใชจายจากกฎเกณฑของภาครัฐด ีการที่
สภาวิศวกรกำหนดใหระดับสามัญ กรอบงานโรงงานที ่มีการลงทุนไมเกิน 
๕๐๐ ลานบาท โรงงานที่ใชคนงานไมเกิน ๓๐๐ คน ระดับภาคีกรอบงาน
โรงงานที่มีการลงทุนไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท คนงานไมเกิน ๑๕๐ คน ซึ่งแค

 
 
 
- การกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหสอดคลองกับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิมมีความ
เหมาะสมแลว ประกอบกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองอยู
ภายใตจรรยาบรรณ 



๒ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
โรงงานจิวเวลรี่หนึ่งโรงงานก็มีคนงานไมต่ำกวา ๒๐๐-๓๐๐ คนแลว (การ
กำหนดภาคี = ไมเกิน ๑๕๐ คน สามัญ = ไมเกิน ๓๐๐ คน) เห็นวากำหนด
นอยเกินไป สวนการลงทุนภาคีไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท สามัญไมเกิน ๕๐๐ 
ลานบาท เห็นวาไมเหมาะสมเนื่องจากปจจุบันวัสดุกอสราง เครือ่งจักรตาง ๆ 
มีราคาแพง จึงเห็นควรเพ่ิมหลักเกณฑมากกวานี ้

ระดับสามัญวิศวกร 
๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับสามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุอุตสาหการ ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๖ ของรางฯ  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เหตุใดสามัญวิศวกรอุตสาหการถึงสามารถทำงานใหคำปรึกษาไดซึ่งสาขา
อื่นไมสามารถทำไดเนื่องจากเปนงานตรวจวินิจฉัย งานใหคำปรึกษาควรให
วุฒิวิศวกรดำเนินการเทานั้น  
- เห็นควรเสนอแกไขงานใหคำปรึกษาจาก ๕๐๐ ลานบาท เปน ๘๐๐ ลาน
บาท เพื ่อใหง ายตอการจดจำ (งานประเภทอื ่น เชน งานวางโครงการ 
และอื่น ๆ เปน ๘๐๐ ลานบาท) 
- เห็นวาขอบขายงานที่ปรึกษาควรปรับเปนไมเกิน ๘๐๐ ลานบาท เทางาน
ลักษณะอื่น ๆ เนื่องจากงานลักษณะอื่นเชนงานวางโครงการ (ไมเกิน ๘๐๐ 
ลาน) ตองใชความรูและทักษะที่มีอยูจรงิเพ่ือใหงานสำเร็จ จึงสามารถใหงาน
ที่ปรึกษาที่มีมูลคาเทากันได (ไมเกิน ๘๐๐ ลาน) ซึ ่งนาจะสมเหตุสมผล
มากกวา 

 
 
 
 - สภาวิศวกรและผูที่เก่ียวของไดมีการพิจารณาอยางรอบดานและเหมาะสม
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 
- เห็นวาการกำหนดระดับอุตสาหกรรมไมเกิน ๕๐๐ แรงมา ซึ ่งปจจุบัน
โรงงานขนาดเล็กมีขนาดเปนพันแรงมา การใหสามัญวิศวกรดำเนินงาน 
ไมเหมาะสม 
- ขนาดโรงงานปจจุบันใช AI มากขึ้นขนาดการลงทุนสูง ไมสอดคลองกับ
ภาวะปจจุบัน  
- เสนอใหสามัญวิศวกรควรจะปรับการลงทุน ใหเปน ๒,๐๐๐ ลานบาท 
จึงจะมีความเหมาะสม 
- เห็นวาปจจุบันโรงงานขนาดเล็กก็มีขนาด ๗๐๐-๑,๐๐๐ HP แลว และ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ กำหนดโรงงาน "อาคารสถานที่ที ่มี
เครื ่องจักรรวมตั ้งแต ๒ HP คนงานเกิน ๘ คน" พระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดโรงงาน "อาคารสถานที่ที่มีเครื่องจักรรวมตั้งแต ๕ HP 
คนงานเกิน ๗ คน" พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด
โรงงาน "อาคารสถานที่ที่มีเครื่องจักรเกิน ๕๐ HP ขึ้นไป หรือ คนงานเกิน 
๕๐ คน" ประกอบกับโรงงานยังแตเปน ๓ จำพวก โดยแบงตามชนิดและ
ประเภทของโรงงาน มี ๑๐๗ ประเภท ดังนั้น ตามที่กำหนดไว ระดับภาคีก็
คงกำกับไดแคโรงงานในอาคารพาณิชยเทานั้น สวนระดับสามัญก็กำกับ 
โรงงานทีใ่หกวาโรงงานในอาคารพาณิชย ซึ่งปจจุบันโรงงานยายฐานการผลิต
ไปอยูเวียดนามมากขึ้นเนื่องจากกฎกติกาอำนวยใหกับผูประกอบการ 

ระดับภาคีวิศวกร 
๓. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

 
 
 



๔ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- เห็นควรใหระดับภาคีวิศวกรออกแบบและคำนวณได แตไมเกิน ๒๐๐ 
ลานบาท  
- เห็นวางานที่วิศวกรรมอุตสาหการไดปฏิบัติงานจริงคือการวางผังโรงงาน 
นอกเหนือจากนั้นมีแค certificate เสนอใหภาควีิศวกรออกแบบและคำนวณ 
การวางผังโรงงานได โดยอาจกำหนดขอบเขตไวที ่๕ ลาน ๑๐ ลาน หรือ ๒๐
ลาน  
- เห็นควรเพ่ิมขอบเขตใหไกลเคยีงกับระดับสามัญวิศวกร 
- เห็นควรเสนอใหเพ่ิมในเรื่องการออกแบบ เพ่ิมเรื่อง การออกแบบ Working 
Space Ergonomic 
- เห็นควรใหระดับภาคีสามารถออกแบบและคำนวณ ในสวนของงานวางผัง
โรงงานไดดวยขอบเขตไมเกิน ๕ ลาน ๑๐ ลาน ๑๕ ลาน ๒๐ ลาน เนื่องจาก
งานสวนอื่นงานควบคุมการสรางและผลิตปฏิบัติตาม ISO มี certificate 
เฉพาะงานก็ทำได งานพิจารณาก็ตองยอนกับไปดูหัวขอการออกแบบและ
คำนวณวาทำไดหรือไมในเมื่อออกแบบและคำนวณไมไดแลวมีคนถือแบบผัง
โรงงานมาใหพิจารณาแลวรับรองไดหรือไม ทุกอยางคือตองทำงานภายใต 
ระดับสามัญหรือระดับวุฒิถึงจะรับรองได  
- เห ็นว ากรอบวงเง ินลงท ุนไม สอดคล องก ับ ทิศทางการลงท ุนใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในปจจุบัน ที ่นำระบบอัตโนมัติมาชวยมากข้ึน  
ทำใหวงเงินการลงทุนตอไลนการผลิตสูงข้ึน เห็นควรเพ่ิมจาก ๒๐๐ ลานเปน 
๓๐๐ ลานในแตละปงบประมาณ 
- เห็นวาขนาดอุตสาหกรรมมีขนาดเล็กมาก ๒๐๐ แรงมาควรขยับขึ้นไมเกิน 
๕๐๐ แรงมา เทียบกับสภาพปจจุบัน 
- เห็นควรเปดกวางใหระดับภาคีเปน ๕๐๐ HP ๕๐๐ คน และเงินลงทุน 
๕๐๐ ลานบาท 

- - สภาวิศวกรและผู ท ี ่เกี ่ยวของไดมีการพิจารณาอยางรอบดานและ
เหมาะสมแลว โดยทบทวนการกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู ไดรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ให
สอดคลองกับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิม รวมถึงการ
กำหนดเพิ ่มเติมในสวนงาน ประเภท และขนาดของงาน ตามที ่ไดมีการ
เพิ่มเติมในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ อยางเหมาะสม 
 



๕ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

๔. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดท่ีระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

 

การวินิจฉัยชี้ขาด 
๕.  กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตาม
ขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด (ขอ ๑๐ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น-  
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เปนการวินจิฉัยโดยคณะกรรมการหลายสาขา 

 
 
 
- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 
 

บทเฉพาะกาล 
๖. กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต 
ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้มี
ผลใชบังคับใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ (ขอ ๑๑ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวาระยะเวลานานเกินไป  

 
 
 
- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 



๖ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- เสนอเปน ๕ ป 
- เห็นวาจำกัดสิทธิ์การทำงานเนื่องจากหากกิจการยังตองการใหทำงานก็ 
ไมสามารถทำได 

 

 



รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

๑. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิวิศวกรให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ)  

 
เห็นดวย 

๘๑ (๙๒%) 
ไมเห็นดวย 
๗ (๘%) 

๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับสามัญวิศวกร 
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุอุตสาหการ ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๖ ของรางฯ  

 
เห็นดวย 

๗๓ (๘๕.๙%) 
ไมเห็นดวย 

๑๒ (๑๔.๑%) 
๓. ผู ไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับภาคี
วิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ  

 
เห็นดวย 

๗๑ (๘๑.๖%) 
ไมเห็นดวย 

๑๖ (๑๘.๔%) 
๔. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของ
รางฯ)  



 
เห็นดวย 

๘๐ (๙๔.๑%) 
ไมเห็นดวย 
๕ (๕.๙%) 

๕.  กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละ
ระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด (ขอ ๑๐ ของรางฯ) 

 
เห็นดวย 

๘๓ (๙๓.๓%) 
ไมเห็นดวย 
๖ (๖.๗%) 

๖. กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตาม
ระดับ และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู กอนวันที ่ข อบังคับนี ้ม ีผลใชบังคับใหผู น ั ้น
ประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ (ขอ 
๑๑ ของรางฯ)  

 
เห็นดวย 

๘๐ (๙๐.๙%) 
ไมเห็นดวย 
๘ (๙.๑%) 

๗. โดยภาพรวมทานเห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ หรือไม 



 
เห็นดวย 

๗๙ (๘๘.๘%) 
ไมเห็นดวย 

๑๐ (๑๑.๒%) 
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