
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แตละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 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  
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร พ.ศ. .... ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) โดยกำหนดใหแสดงความ
คิดเห็นผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th)  ตั้งแตวันท่ี ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏ
วามีผูแสดงความคิดเห็นจำนวน ๔๘ คน โดยผลการรับฟงความคิดเห็นตางก็เห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ 

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



๑ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็นรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัต ิของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร พ.ศ. .... 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับวุฒิวิศวกร (งานเหมืองแร) 

๑. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานเหมืองแร ระดับวุฒิวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น- 

 

ระดับสามัญวิศวกร (งานเหมืองแร) 
๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานเหมืองแร ระดับสามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๖ ของราง  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นควรใหมีการเพิ่มเติมประเภทที่ไดระบุไวในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
งานโลหการ ที่วา"การแยกและการเตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจาก
ขยะของที ่ใช แล วจากภาคคร ัวเร ือน และกากของเส ียอ ุตสาหกรรม  
ดวยกรรมวิธีแตงแรและกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใชสารเคมีอันตราย 
ทุกประเภทและทุกขนาด" เพิ่มเติมในประเภทของสาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
งานเหมืองแร โดยอาจจะมีการปรับขอความบางสวน เปน "การแยกและการ
เตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ ของที่ใชแลวจากภาคครัวเรือน 
และกากของเสียอุตสาหกรรม ดวยกรรมวิธีแตงแร ทุกประเภทและทุกขนาด" 

 
 
 
- เนื่องจากขอความที ่ไดเสนอขอแกไขขัดตอกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จึงไมสามารถดำเนินการตามขอเสนอแนะได 



๒ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับภาคีวิศวกร (งานเหมืองแร) 

๓. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานเหมืองแร ระดับภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นควรมีการเพิ ่มเติมประเภทที่ไดระบุไวในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
งานโลหการ ที่วา"การแยกและการเตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจาก
ขยะ ของที ่ใช แลวจากภาคคร ัวเร ือน และกากของเส ียอุตสาหกรรม  
ดวยกรรมวิธีแตงแรและกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใชสารเคมีอันตราย 
ทุกประเภทและทุกขนาด" เพิ่มเติมในประเภทของสาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
งานเหมืองแร โดยอาจจะมีการปรับขอความบางสวน เปน "การแยกและการ
เตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ ของที่ใชแลวจากภาคครัวเรือน 
และกากของเสียอุตสาหกรรม ดวยกรรมวิธีแตงแร ทุกประเภทและทุกขนาด" 
 

 
 
 
- เนื่องจากขอความที ่ไดเสนอขอแกไขขัดตอกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จึงไมสามารถดำเนินการตามขอเสนอแนะได 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (งานเหมืองแร) 
๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานเหมืองแร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น- 
 

- 



๓ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
 

ระดับวุฒิวิศวกร (งานโลหการ) 
๕. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานโลหการ ระดับวุฒิวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น- 

- 

ระดับสามัญวิศวกร (งานโลหการ) 
๖. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานโลหการระดับสามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมได เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๑๐ ของรางฯ  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นวาการแตงแรไมควรกำหนดใหงานโลหการและงานเหมืองแรแตกตาง
กัน 
- เห็นวาการกำหนดกำลังผลิตในการถลุงแรอื ่นอยางเดียวอาจไมเหมาะ
สำหรับแรโลหะที่มีราคาสูงบางชนิดแตกำลังผลิตต่ำ อาจตองกำหนดวงเงิน
ลงทุนดวย 
 
 
 
 

 
 
 
- รางขอบังคับฯ มีความเหมาะสมแลว เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปน 
ผูกำกับดูแลใหวิศวกรปฏิบัติงานตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ การกำหนดแร
บางชนิดเลือกใชขนาดและเทคโนโลยีเปนหลัก 



๔ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับภาคีวิศวกร (งานโลหการ) 

๗. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานโลหการระดับภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได  เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๑๑ ของรางฯ  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นวาการแตงแรไมควรกำหนดใหงานโลหการและงานเหมืองแรแตกตาง
กัน 
- เห็นวาการกำหนดกำลังผลิตในการถลุงแรอื ่นอยางเดียวอาจไมเหมาะ
สำหรับแรโลหะที่มีราคาสูงบางชนิดแตกำลังผลิตต่ำ อาจตองกำหนดวงเงิน
ลงทุนดวย 

 
 
- รางขอบังคับฯ มีความเหมาะสมแลว เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปน 
ผูกำกับดูแลใหวิศวกรปฏิบัติงานตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ การกำหนดแร
บางชนิดเลือกใชขนาดและเทคโนโลยีเปนหลัก 

ภาคีวิศวกรพิเศษ (งานโลหการ) 
๘.ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานโลหการ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๑๒ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น- 

- 

การวินิจฉัยชี้ขาด 
๙. กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนท่ีสุด (ขอ ๑๓ ของรางฯ) 
กลุมทีเ่ห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 

-  



๕ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น- 
บทเฉพาะกาล 

๑๐. กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามระดับ และสาขาที ่ระบุไวใน
ใบอนุญาต ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูกอนวันที่
ขอบังคับนี ้มีผลใชบังคับใหผู นั ้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ ทั ้งนี ้ ไมเกินสามปนับแตวันที ่ขอบังคับนี ้ใชบังคับ 
(ขอ ๑๔ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น- 

- 

 



รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร พ.ศ. .... 

๑. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานเหมืองแร ระดับ
วุฒิวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ)  

 
เห็นดวย 

๔๗ (๙๗.๙%) 
ไมเห็นดวย 
๑ (๒.๑%) 

๒. ผู ไดร ับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานเหมืองแร 
ระดับสามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด (ตามขอ ๖ ของ
ราง) 

            
เห็นดวย 

๔๗ (๙๗.๙%) 
ไมเห็นดวย 
๑ (๒.๑%) 

๓. ผู ไดร ับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานเหมืองแร 
ระดับภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด (ตามขอ ๗ ของ 
รางฯ) 

                              
เห็นดวย 

๔๗ (๙๗.๙%) 
ไมเห็นดวย 
 ๑ (๒.๑%) 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานเหมืองแร ระดับ
ภาคีว ิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพว ิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที ่ระบุไว  ใน
ใบอนุญาต (ขอ ๘ ของรางฯ) 



      
เห็นดวย 

๔๗ (๙๗.๙%) 
ไมเห็นดวย 
๑ (๒.๑%) 

๕. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานโลหการระดับวุฒิ
วิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

      
เห็นดวย 

๔๖ (๙๕.๘%) 
ไมเห็นดวย 
๒ (๔.๒%) 

๖. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานโลหการระดับ
สามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได เฉพาะงาน ประเภท และขนาด (ตามขอ ๑๐ ของ 
รางฯ) 

 
เห็นดวย 

๔๘ (๑๐๐%) 
ไมเห็นดวย 
๐ (๐%) 

๗. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร งานโลหการระดับภาคี
วิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได  เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๑๑ ของรางฯ  

 



เห็นดวย 
๔๗ (๙๗.๙%) 

ไมเห็นดวย 
๑ (๒.๑%) 

๘.   ผ ู  ไ ด  ร ั บ ใบอน ุญาต เป  นผ ู  ป ระกอบว ิ ช าช ีพว ิ ศวกรรมควบค ุ ม  ส าขาว ิ ศวกรรม เหม ื อ งแร  
งานโลหการ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่
ระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๑๒ ของรางฯ)  

          
เห็นดวย 

๔๗ (๙๗.๙%) 
ไมเห็นดวย 
๑ (๒.๑%) 

๙. กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี ้ขาด
ของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด (ขอ ๑๓ ของรางฯ) 

            
เห็นดวย 

๔๘ (๑๐๐%) 
เห็นดวย 
๐ (๐%) 

๑๐. 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 ๑๔ ของรางฯ)  

          
เห็นดวย 

๔๗ (๙๗.๙%) 
ไมเห็นดวย 
๑ (๒.๑%) 

๑๑. โดยภาพรวมทานเห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ หรือไม 



 
เห็นดวย 

๔๗ (๙๗.๙%) 
ไมเห็นดวย 
๑ (๒.๑%) 
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