
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 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  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) โดยกำหนดใหแสดงความ
คิดเห็นผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th)  ตั้งแตวันท่ี ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏ
วามีผูแสดงความคิดเห็นจำนวน ๑๖๗ คน โดยผลการรับฟงความคิดเห็นตางก็เห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ 

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



๑ 
                                                    สรุปผลการรับฟงความเห็น  

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็นรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัต ิของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ .ศ . ... 

ประเด็น ผลการพิจารณา /คำชี้แจง/เหตุผล  
ระดับวุฒิวิศวกร 

๑. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับวุฒิวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน 
ทุกประเภทและทุกขนาด )ขอ ๕ ของรางฯ(  
กลุมที่เห็นดวย 

- เห็น วามีความเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นควรมีการกำหนดเฉพาะทาง 
- เห็นควรใหเฉพาะดานที ่มีความชำนาญเปนพิเศษหรือกำหนดใหมี

ประสบการณตรงอยางนอยก่ีปตามเหมาะสม 

 
 
- การกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหสอดคลองกับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิมมีความ
เหมาะสมแลว 

ระดับสามัญวิศวกร 
๒ .ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได
เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๖ ของรางฯ 
กลุมที่เห็นดวย 

- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นควรเสนอใหเพิ่มขอบเขตงานอำนวยการใชหมอไอน้ำระดับสามัญ
วิศวกรเครื่องกล ความดันไดถึง ๑๐๐ บาร หรือไมจำกัดแรงดัน แตอัตราการ
ผลิตไอ ๑๐๐,๐๐๐ กก/ชม/ครื่อง หรือ ๓๐๐ กก/ชม/ระบบ เหมาะสมแลว 
เพื่อแกปญหาุฒิวิศวกรเครื ่องกลขาดแคลนงานดานโรงไฟฟาตาง ๆ เชน  
ชีวมวล และงานวิศวกรอำนวยการใชหมอน้ำเสนอใหเพิ่มจำนวนโรงงาน/
โรงไฟฟาที่ขึ้นทะเบียนไดเชน ๓ โรงงาน/สามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร ๑ คน 

 
 
 
- สภาวิศวกรและผูที่เกี่ยวของไดมีการพิจารณาอยางรอบดานและเหมาะสม
แลว โดยทบทวนการกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ใหสอดคลอง
กับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิม รวมถึงการกำหนดเพิ่มเติม
ในสวนงาน ประเภท และขนาดของงาน ตามที ่ได ม ีการเพ ิ ่มเต ิมใน



๒ 
                                                    สรุปผลการรับฟงความเห็น  

 

ประเด็น ผลการพิจารณา /คำชี้แจง/เหตุผล  
- เห็นควรใหเพิ่มการนำแนะได เนื่อจากงานใหคำปรึกษาเปนของระดับ

วุฒิวิศวกร ซึ่งทำใหการแกไขหรืออธิบายความหมายของมาตรฐานตาง ๆ 
สามัญจะทำไมไดเลย 

- เห็นควรเสนอแกไขราง )๒ (งานออกแบบ  )ฉ ( ระบบของไหลในทอรับ
แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันเกจของไหลในทอทุกขนาด เวนแตของ
ไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมวัตถุ
อันตราย ทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงสารทำความเย็นทั่วไปเปน ดังนี ้
ขอเสนอ 

๑ . ระบบของไหลในทอรับแรงดัน เสนอแกไขเปน ระบบของไหลใน
กระบวนการผลิตที่รับแรงดันหรือสุญญากาศ ..... (เนื่องจากทอ มักจะตอกับ 
ภาชนะรับแรงดัน เชน ถัง อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนหรือ อุปกรณอื่นๆ 
ดวย ไมมีกระบวนการผลิตไหนมีแตทอโดยไมมีภาชนะรับแรงดันหรืออุปกรณ
อ่ืนประกอบ) 

๒ . ตัดประโยคดังตอไปนี้ออก  "เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุ
อันตรายตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี ้มิใหหมายความ
รวมถึงสารทำความเย็นทั ่วไป" (เนื ่องจากหากมีกระบวนการผลิตที่มีทั้ง
สารเคมีอันตรายหรือสารไวไฟ และเปนระบบกระบวนการผลิตที่มีภาชนะ 
และ  /หรือ ทอ รับแรงดันดวย จ ะไมมีวิศวกรรมควบคุมประเภทใดเลยที่จะ
ส ามา ร ถออ กแ บบ ระบ บ กร ะบว น กา ร ผ ล ิ ตน ี ้ ไ ด  ร  า ง ป  จ จ ุ บั น 
วิศวกรรมเครื่องกลออกแบบที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไมได  วิศวกรรมเคมี 
ออกแบบที่เก่ียวกับภาชนะรับแรงดันไมได) 

อนึ ่ง การออกแบบระบบกระบวนการผลิตที ่มีสารเคมีอันตรายและ
แรงดัน เขามาเก่ียวของรวมกัน จำเปนตองใชความรูดาน วิศวกรรมเครื่องกล 
เปนหลัก ในการออกแบบระบบปองกันความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ อยางเหมาะสม 
 
 



๓ 
                                                    สรุปผลการรับฟงความเห็น  

 

ประเด็น ผลการพิจารณา /คำชี้แจง/เหตุผล  
หรือที่เรียกวา Process Safety Study เพ่ือที่จะกำจัดความเสี่ยงและปองกัน
อันตรายดวยกระบวนการทางวิศวกรรม เชนการกำหนด Safety Integrated 
System, Safety Integrity Level ของอุปกรณปองกัน 

  - เห็นวางานอำนวยการซอม การสราง การผลิต ระดับสามัญวิศวกรควรทำ
ไดทุกประเภทและทุกขนาดงาน เนื ่องจากเปนผูที ่อยู หนางานและตอง
ปฏิบัติงานภายใตการกำกับของวุฒิวิศวกรท่ีทำการออกแบบอยูแลว 
  - งานอำนวยการใช ระดับสามัญวิศวกรควรทำไดทุกประเภท และทุกขนาด

งาน เนื่องจากตามความเปนจริงโรงงานใหญ ๆ เชน โรงงานน้ำตาล ทุกวันนี้
มีชาง ปวช  .ปวส .ทำงานนี้เปนสวนใหญ ไมมีใครใหความสำคัญกับวิศวกร  

 ไมมีกฎหมายใดมาบังคับ เพื่อเปนการยกระดับงานและไมมีก็ทำงานได
วิศวกรรมเครื่องกลอยางแทจริง เพื่อใหวิศวกรระดับสามัญวิศวกรมีบทบาท
มากขึ้น ไมควรปดกั้นงานอำนวยการใชไวเฉพาะวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรซึ่ง
ควรทำงานท ี ่ ใหญ ๆ และมีค ุณค ามากกว า เช น งานให คำปร ึกษา  
งานวางโครงการใหญ งานออกแบบเครื่องจักรที่เปนระบบใหญ ๆ 

  - เห็นวางานที่เกี ่ยวกับภาชนะรับความดันและทอ ถูกกำหนดใหทำได
ยกเวนที่มีการบรรจุสารเคมีที่เปนไปตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย หาก
ขอกำหนดนี้ถูกประกาศใช งานติดตั้งทอและถังเกือบทั้งหมดวิศวกรเครื่องกล
ระดับต่ำกวาระดับวุฒิวิศวกรจะไมสามารถกระทำไดถึงแมจะมีการใชตาม
มาตรฐาน asme ก็ยังไมสามารถติดตั้งได เนื่องจากทุกสารเคมีเขาขายเปน
วัตถุอันตรายแทบทั้งสิ้น จึงไมควรจำกัดความสามารถภาควีิศวกร และสามัญ
วิศวกร 

  - เห็นควรพิจารณาขอบเขตอำนวยการใชหมอน้ำเพ่ิมเติม เนื่องจากหมอน้ำ
ขนาดใหญ จำนวนวิศวกรที่สามารถอำนวยการใชไดอาจมีจำนวนไมเพียงพอ 

- ความหมายของไหลในทอรวมถึงระบบน้ำใชและน้ำทิ้งดวยหรือไม 



๔ 
                                                    สรุปผลการรับฟงความเห็น  

 

ประเด็น ผลการพิจารณา /คำชี้แจง/เหตุผล  
- เห็นวาสามัญวิศวกร ควรทำไดทุกประเภท ทุกขนาด ยกเวนงานให

คำปรึกษา แตสามารถใหคำแนะนำได 
- เห็นวาสำหรับระดับของสามัญวิศวกร ควรเพิ่มขนาดงานอำนวยการใช

เครื่องกำหนดไอน้ำฯ ใหไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ กก  /.ซม . เนื่องจากปจจุบันงาน
อำนวยการหมอไอน้ำขาดแคลนวุฒิวิศวกร 

- เห็นควรเสนอเพ่ิมงานผูอำนวยการการใชหมอไอน้ำใหมีขนาดที่สามารถ
รับผิดชอบ ไดมากกวาที่กำหนดไว 

- กรณีสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลควรที่จะทำงานในประเภท
และขนาดเทียบเทากับสามัญวิศวกรสาขาอ่ืน ๆ เชน วิศวกรรมเคมี  

๑) ออกแบบและคำนวณไดทุกขนาด 
๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองาน

อำนวยการใช ไดทุกประเภท ทุกขนาดตัวอยางการออกแบบและคำนวณ
กระบวนการผลิตของโรงงานที่สามัญวิศวกรเคมีสามารถทำงานวิศวกรรม
ควบคุมไดไม จำกัด (ยกเว นให คำปรึกษา) อาจจะมีเครื ่องจ ักรกลใน
กระบวนการผลิตที ่มีขนาดกำลังเกิน ๗๕๐ กิโลวัตตตอเครื่อง ซึ่ งวิศวกร
สามัญเครื ่องกลไมสามารถออกแบบได แตสามัญวิศวกรเคมีสามารถ
ออกแบบได หรือ กระบวนการผลิตของโรงงานเคมีที่มีเตาอุตสาหกรรม 
ทุกขนาดที่มีขนาดอัตราความรอนเกิน ๘๐๐ กิโลวัตตตอเตา สามัญวิศวกร
เคมีสามารถออกแบบได แตสามัญวิศวกรเครื่องกลไมสามารถออกแบบได 
หรือระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันเกจของไหล
ในทอทุกขนาด เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย 
สามัญวิศกรเครื่องกลไมสามารถออกแบบได แตสามัญวิศวกรเคมีสามารถ
ออกแบบได ตัวอยางงานพิจารณาตรวจสอบสามัญวิศวกรเครื่องกลพิจารณา
ตรวจสอบได ท ุกประเภทและทุกขนาดตาม (๒) (๓) (๔) และ ( ๖)  



๕ 
                                                    สรุปผลการรับฟงความเห็น  

 

ประเด็น ผลการพิจารณา /คำชี้แจง/เหตุผล  
แตไมสามารถทำได ตาม (๕) ซึ่งมีการระบุรายละเอียดเอาไววา งานพิจารณา
ตรวจสอบ หมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล 
และสถิติตาง ๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย
งาน การสอบทาน หรือ การตรวจประเมินการจ ัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิตหรือการจัดการสิ ่งแวดลอม ขณะที่สามัญวิศวกรเคมี
สามารถทำตาม (๕)ได ฉะนั้น สามัญวิศวกรเครื่องกลควรจะสามารถพิจารณา
ตรวจสอบตาม (๕) ไดเชนกัน สรุป สามัญวิศวกรเครื่องกลควรที่จะทำงาน
วิศวกรรมควบคุมเครื่องกลได ทุกประเภท ทุกขนาด ยกเวนงานใหคำปรึกษา 
เพ่ือไมใหลักลั่นกับสามัญวิศวกรเคมี 

- ควรระบุใหเปนในแนวทางเดียวสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ โดยสามัญวิศวกร
ควรทำงานไดทุกประเภทและขนาด ยกเวนว ัตถุอ ันตรายและงานให
คำปรึกษา 

- เสนอแกไขขอ ๖ (๒) (จ) ๒) การออกแบบเพื่อประกอบเปนระบบฯ  
ไมเกิน ๗๕๐๐ kW  

- เห็นควรผู ไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร 
๓ .ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได
เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ 
กลุมที่เห็นดวย 

- ไมมีความเห็น  
 

กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

 
 
 
 



๖ 
                                                    สรุปผลการรับฟงความเห็น  

 

ประเด็น ผลการพิจารณา /คำชี้แจง/เหตุผล  
- เห็นวาสามารถควบคุมไดแตควรมีวิศวกรระดับที่สูงกวาควบคุมดูเเลอยู 

 - เห็นควรใหงานพิจารณาตรวจสอบ ระบบดับเพลิง ที่ภาคีวิศวกรเครื่องกล 
เคยทำได ควรใหทำไดตามเดิม และเห็นควรใหเพิ่มงานพิจารณาตรวจสอบ
สำหรับ ภาชนะรับแรงดัน สำหรับภาคีวิศวกรเครื่องกล 
- เห็นวาควรจะเพ่ิมขนาด ประเภท ของระดับภาคีวิศวกรใหมากขึน้ 
- เห็นวางานพิจารณาตรวจสอบจากเดิมภาคีเครื่องกลเคยทำได แตราง
ขอบังคับใหมหายไป โดยเห็นควรใหคงไวตามเดิม เนื่องจากในสาขาอื่นซึ่ง
อาจไมเกี่ยวของโดยตรงยังสามารถตรวจสอบได ระบบดับเพลิงดวยน้ำหรือ
ปองกันอัคคีภัย ซึ่งไมใชระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เชน การใชกาซ โฟม หรือ
สารดับเพลิงอื่น เปนตน ที่มีมูลคารวมกันไมเกินสิบลานบาท หรือมีพื ้นท่ี
ปองกันอัคคีภัยไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
- เห็นวาระดับภาคีวิศวกรเคยพิจารณาตรวจสอบระบบดับเพลิงได  
- เห็นวาภาคีวิศวกรไมควรไดรับอนุญาตใหทำงานพิจารณาตรวจสอบระบบ
แกสรถยนต เนื ่องจากบางคนยังไมมีประสบการณและความรู ที ่มากพอ  
หรือเห็นควรใหกำหนดขนาดของแรงดัน เพราะหากอนุญาตใหทำไดทุก
ขนาด จะทำใหผูที่จะเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกรนอยลงและทำใหวิศวกร
เครื่องกลทุกคนสามารถทำงานนี้ได 

- เห็นควรใหพิจารณาตรวจสอบงานดับเพลิงไดทุกขนาด  
- เห็นควรใหออกแบบเครื่องจักรไดไมเกิน ๑๐๐ Kw 
- เห็นควรใหงานออกแบบและคำนวณ เครื่องจักรกลสำหรับลิฟตหรือ

บันไดเลื่อนหรือปนจั่น ขนาดไมเกิน ๒๐ kW. ตอเครื่อง ควรคงใวที่ ๑๐๐ 
kW. ตอเครื่อง 
- เห็นควรเสนอทบทวนขอบเขตงานของระดับภาคีวิศวกร ขอบเขตที่เคยทำ
ได เชน งานออกแบบและคำนวน ลิฟท บันไดเลื่อน ปนจั่นขอบเดิมทำได 

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



๗ 
                                                    สรุปผลการรับฟงความเห็น  

 

ประเด็น ผลการพิจารณา /คำชี้แจง/เหตุผล  
ไมเกิน ๑๐๐ kw. เสนอใหคงเดิมไว และงานพิจารณาตรวจสอบ ระบบ
ดับเพลิง ซึ่งเปนงานหลักของวิศวกรเครื่องกลของเดิมเคยทำได เห็นควร
เสนอใหคงเดิม 
-  เห็นวาระดับภาคีวิศวกรควรจะมีการอบรมตามหัวขอที่จะลงนามรับรองใน
เรื่องนั้น ๆ ถึงรับรองได เชน การตรวจสอบรถติดตั้งแกสรถยนต หากอบรม
มาก็ควรที่จะรับรองได เปนตน 
- เห็นวางานพิจารณาตรวจสอบควรเพ่ิม ภาชนะรับความดันใหสอดคลองกับ
งานออกแบบ เนื่องจากภาคีวิศวกรสามารถออกแบบได ในงานพิจารณา
ตรวจสอบก็คิดตามหลักการออกแบบ ซึ ่งในปจจุบันกฏหมายกำหนดให 
ผูประกอบการตองทำการทดสอบภาชนะรับแรงดัน มีผลบังคับใชแลวบาง
สถานประกอบการจะม ี  ภาชนะร ับแรงด ัน  ๑ -๕ ล ูกบาตรเมตร  
เปนจำนวนมาก 
- เห็นควรใหระดับของภาคีวิศวกรงานตรวจสอบลิฟตโดยสารและรถ LPG 
นาจะตองเพิ ่มเง ื ่อนไขอบรมหรือขึ ้นทะเบียน เน ื ่องจากระบบตาง ๆ  
มีความซับซอนมากโดยเฉพาะลิฟตโดยสาร 
- เห็นวาขนาดเครื่องจักรในปจจุบันเกิน ๑๐๐ kw.ไป ๕๐-๑๐๐ % แลว  
เห็นควรปรับความสามารถวิศวกรในการตรวจสอบเครื่องจักรและปนจั่นขึ้น
เปน ๓๐๐ - ๕๐๐ kw.  

 - เห็นวางานพิจารณาตรวจสอบควรจะเพิ่มขนาดกำลัง เฉพาะรถยนตสวน
บุคคล ในปจจุบัน ขนาดกำลังไมนอยกวา 110kW หรือกลุ มรถบรรทุก 
ยังไมต่ำกวา ๑๗๐ kW  
- เห็นควรใหมีอำนาจควบคุมที่มากขึ้นเล็กนอยอยางเชนกรณีเครื่องจักรควร
มีประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ Kw 



๘ 
                                                    สรุปผลการรับฟงความเห็น  

 

ประเด็น ผลการพิจารณา /คำชี้แจง/เหตุผล  
   เห็นวาไมควรใหภาคีวิศวกร ปฏิบัต ิ(4) งานพิจารณาตรวจสอบ )ค (ระบบ
ของไหลในทอร ับแรงดันสำหรับแกสเชื ้อเพลิงในยานพาหนะทุกขนาด 
เนื่องจากยังขาดประสบการณ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตและทรัพยสิน
ยกเวนภาคีวิศวกรที่มีประสบณการไมนอยกวา ๒ ป สามารถใหขอใบอนุญาต
ภาคีวิศวกรพิเศษสำหรับงานนี้ได และไมควรใหปฏบิัติในระบบของไหลในทอ
แรงดันสำหรับแกสเชื้อเพลิงในยานพาหนะทุกขนาด เนื่องจากงานดังกลาว
ตองมีประสบการณและเปนงานอันตรายที่มีแรงดันในทอสูงถึง ๒๐๐ บาร 
และรถขนาดใหญมีกำลังงานเกิน ๑๐๐ kW แตเห็นควรใหมีประสบการณ
กอน ๒-๓ ป โดยใหขอภาคีวิศวกรพิเศษในงานพิจารณาตรวจสอบระบบของ
ไหลในทอแรงดันสำหรับแกสเชื้อเพลิงในยานพาหนะเพ่ิมเติม 

- เห็นวาภาคีวิศวกรที่สอบผานและขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจประเมินคา
การอนุรักษพลังงานกับพลังงานควรที ่จะสามารถตรวจสอบแบบอาคาร
อนุรักษพลังงานที่จะกอสรางอาคารไดทุกขนาดดวยเชนกัน 

- เสนอใหรวมเรื่องของรถยนตที่ใชในกรมขนสงทางบกดวย และปจจุบัน
ยังมีการดัดแปลงสภาพรถสันดาบเปนรถไฟฟากันอยางแพรหลาย 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
๔ . ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดท่ีระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 

  - เห็นวาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ถือวาเปน
บคุคลากรที่มีความชำนาญประสบการณเฉพาะดาน ๆ นั้น โดยทำงานเฉพาะ
ดานนั้น ๆ มานาน เห็นวาเหมาะสมแลว  
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

 
 
 
 
 



๙ 
                                                    สรุปผลการรับฟงความเห็น  

 

ประเด็น ผลการพิจารณา /คำชี้แจง/เหตุผล  
  - เห็นควรมีขอบเขตที่ชัดเจน และไมใหเกินขอบเขตของวิศวกรในแต

ละระดับ 
- การกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหสอดคลองกับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิมมีความ
เหมาะสมแลว 
 
 
 
 

การวินิจฉัยชี้ขาด 
๕ . กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตาม
ขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนท่ีสุด (ขอ ๙ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 

- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นควรใหมีกรรมการเฉพาะทาง 

 
 

- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 
 

บทเฉพาะกาล 
๖ . กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต 
ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ๒๕๕๐ อยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มี .ศ .
ผลใชบังคับใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสรจ็ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ(ขอ ๑๐ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 

- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

 - เห็นควรใหดำเนินการจนแลวเสร็จ 

 
 

 
- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 

 
 



รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

๑. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับวุฒิวิศวกรให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ) 

 
เห็นดวย 

๑๕๒ (๙๓.๓%) 
ไมเห็นดวย 

๑๑ ( ๖.๗%) 
๒.  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๖ ของรางฯ  

                    
 

เห็นดวย 
๑๔๔ (๘๖.๗%) 

ไมเห็นดวย 
๒๒ (๑๓.๓%)  

๓ .  ผ ู  ไ ด  ร ั บ ใบอน ุญาต เป  นผ ู  ป ร ะกอบว ิ ช าช ี พว ิ ศวกรรมควบค ุ ม  ส าขาว ิ ศวกรรม เคร ื ่ อ ง กล 
ระดับภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด (ตามขอ ๗ ของ 
รางฯ) 

                        
เห็นดวย 

๑๒๙ (๗๘.๗%) 
ไมเห็นดวย 

๓๕ (๒๑.๓%) 



๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของ
รางฯ)  

      
เห็นดวย 

๑๔๘ (๙๐.๘%) 
ไมเห็นดวย 
๑๕ (๙.๒%) 

๕. กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 
สาขาวิศวกรรมเครื ่องกล ตามขอบังคับนี ้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผู ว ินิจฉัยชี ้ขาด คำวินิจฉัย 
ชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด (ขอ ๙ ของรางฯ)  

 
เห็นดวย 

๑๕๖ (๙๔.๕%) 
ไมเห็นดวย 
๙ (๕.๕%) 

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

 
เห็นดวย 

๑๕๗ (๙๕.๒%) 
 

ไมเห็นดวย 
๘ (๔.๘%) 



๗. โดยภาพรวมทานเห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ หรือไม 

 
เห็นดวย 

๑๔๙ (๘๘.๗%) 
ไมเห็นดวย 

๑๙ (๑๓.๓%) 
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