
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... 

จากการรับฟงความคิดเห็นผาน www.coe.or.th 

 

๑. เนื่องดวยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 
ซึ่งวิทยาการและเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมกาวหนา ไปอยางรวดเร็ว งานวิศวกรรมบางประเภทอาจสงผล
กระทบตอความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดลอม 
สมควรแกไขปรับปรงุงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหสอดคลองกับสภาพการณ
ในปจจุบัน รวมทั ้งกฎหมายอื ่นที ่ก ําหนดเกี ่ยวกับ ความปลอดภัยทางดานวิศวกรรม จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไดประกาศราช
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (มีผลบังคบัใชวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๖)  

๒. สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณไดจัดทำประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นรางขอบังคับ 
สภาวิศวกร วาด วยหลักเกณฑและค ุณสมบัติ ของผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) โดยกำหนดใหแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th)  ตั้งแตวันท่ี ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏวา 
มีผูแสดงความคดิเห็นจำนวน ๕๘ คน โดยผลการรับฟงความคิดเห็นตางก็เห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ 

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



๑ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็นรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัต ิของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับวุฒิวิศวกร 

๑. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน 
ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมคีวามเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

-ไมมีความเห็น- 

 

ระดับสามัญวิศวกร 
๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับสามัญวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได
เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๖ ของรางฯ  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นควรตัด ๕) ระบบเครื ่องปฏิกรณซึ ่งมีลักษณะเปนภาชนะหรือเปน
ลักษณะอื่น ที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือ
พันธะทางเคมี ซึ่งอาจใชหรือไมใชตัวเรงปฏิกิริยาเพ่ือผลิตสารหรือผลิตภัณฑ
ซึ่งมีสมบัติแตกตางจากสารตั้งตน ที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี" เนื่องจากมีอันตราย
สูงความสามารถระดับสามัญยังไมเพียงพอ 
- เห็นวาการออกแบบและคำนวณ ควรจะกำหนดขนาด ของ (ฉ) ขอ ๕)  
แตเมื ่อเปนเชนนี ้จะเกี ่ยวของและกระทบตอ (ก) อาจจะ (ค) และ (ง)  
ก็ตองกำหนดขนาดในกรณีท่ีเก่ียวของดังกลาวนี้ดวย 

 
 
 
- สภาวิศวกรและผูที่เกี่ยวของไดมีการพิจารณาอยางรอบดานและเหมาะสม
แลว ในการกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูไดรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ในเรื่องนี้  



๒ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
และคำนวณระดับภาคีวิศวกร 

๓.ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับภาคีวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได
เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
แกไขกลุมที่เสนอการปรับปรุงใหมี 
- เห็นวาระดับภาคีวิศวกรทำไดทุกประเภทและขนาดเฉพาะงานควบคุมการ
ผลิต (ไมรวมงานควบคุมการสราง) ดังนั้น ตองเขียนลักษณะงานแยกออก 
ดังนี้ งานควบคุมการสรางทำไมได งานควบคุมการผลิตทำไดทุกประเภทและ
ขนาด 
- เห็นควรใหทบทวนพิจารณาประเภทและขนาดของงานอำนวยการใช ขอ ๗
(๒) (ก) ควรใหสอดคลองกับ "กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใชหรือกอใหเกิดสารพิษ หรือสาร
ไวไฟ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายทุกขนาด 
ทำไมได" และ "ระบบการเก็บ ขนสง หรือขนถายซึ ่งว ัตถุอันตรายตาม
กฎหมายวาดวย วัตถุอันตราย สารเคมี หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด ซึ่งอาจ
กอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตไดที่มีขนาดตั ้งแต ๒๐ เมตริกตัน 
ขึ้นไป ทำไมได" ในกรณโีรงงานปโตรเคมีจะเขาขายท้ังหมด 

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

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได
ตามงาน ประเภทและขนาดท่ีระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 

 



๓ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

การวินิจฉัยชี้ขาด 
๕. กรณีท่ีตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี ตามขอบังคับนี้ 
ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนท่ีสุด (ขอ ๙ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นควรใหมีสิทธิอุธรณ 

 
 
 
- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 
 
 
 
  

บทเฉพาะกาล 
๖. กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต 
ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้มี
ผลใชบังคับใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ (ขอ ๑๐ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

 

 

 



รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... 

๑. ผ ู ไดร ับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิวิศวกร 
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ)  

 
เห็นดวย 

๕๗ (๙๘.๓%) 
ไมเห็นดวย 
๑ (๑.๗%) 

๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับสามัญวิศวกรให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๖ ของรางฯ 

           
เห็นดวย 

๕๔ (๙๓.๑%) 
ไมเห็นดวย 
๔ (๖.๙%) 

๓. ผู ไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับภาคีวิศวกร 
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ  

      
เห็นดวย 

๕๖ (๙๖.๖%) 
ไมเห็นดวย 
๒ (๓.๔%) 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของรางฯ) 



     
เห็นดวย 

๕๖ (๙๘.๒%) 
ไมเห็นดวย 
๑ (๑.๘%) 

๕. กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 
สาขาวิศวกรรมเคมี ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด (ขอ ๙ ของรางฯ) 

        
เห็นดวย 

๕๖ (๙๖.๖%) 
ไมเห็นดวย 
๒ (๓.๔%) 

๖.  กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตาม
ระดับ และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู กอนวันที ่ข อบังคับนี ้ม ีผลใชบังคับใหผู น ั ้น
ประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ ทั ้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  
(ขอ ๑๐ ของรางฯ)  

      
เห็นดวย 

๕๗ (๙๘.๓%) 
ไมเห็นดวย 
๑ (๑.๗%) 

๗. โดยภาพรวมทานเห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ หรือไม 



 
เห็นดวย 

๕๖ (๙๖.๖%) 
ไมเห็นดวย 
๒ (๓.๔%) 
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