
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แตละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา 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  
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) โดยกำหนดใหแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th)  ตั้งแตวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏวามี 
ผูแสดงความคิดเห็นจำนวน ๒๕๐ คน โดยผลการรับฟงความคิดเห็นตางก็เห็นดวยกับรางขอบังคบันี้ 

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



๑ 

                                                       สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็นรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัต ิของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับวุฒิวิศวกร 

๑. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน  
ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นดวยเนื่องจาก ระดับวุฒิวิศวกรเปนขั้นระดับที่สูงและมีประสบการณ
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวาระดับวุฒิวิศวกรควรมีการรับรองในสาขายอย เชน วิศวกรรม
โครงสราง วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ำ วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมธรณี
เทคนิค เปนตน โดยไมควรใหผู ไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกรประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด  

  
 
 
- การกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหสอดคลองกับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิมมีความ
เหมาะสมแลว ประกอบกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองอยู
ภายใตจรรยาบรรณ 

ระดับสามัญวิศวกร 
๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ไดทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด ยกเวนงานใหคำปรึกษาทำไดเฉพาะการใหคำแนะนำ แตไมสามารถใหการวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน  
(ขอ ๖ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
- เห็นดวยวาควรใหทำได แตอาจจะเพ่ิมข้ันตอนการการทำงาน หรือเพิ่มการ
รับรองจากบุคคลอ่ืน เพ่ือการทำงานสอบทานที่รัดกุม และตรวจสอบได  
- เห็นดวยเนื่องจากสามัญวิศวกรที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถ
ที่เพียงพอ 
  - เห็นดวย ถาเปรียบเทียบดานวิชาการแลว ถือไดวาครอบคลุม ทุกงาน ทุก
ประเภท และทุกขนาด เชน เดียวกับระดับ ปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

                                                       สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
  - เห็นวา สามัญวิศวกร ควรสามารถทำงานดังกลาวได แตอาจกำหนด
ประเภทและขนาดใหชัดเจน 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
 - เห็นวาการตรวจรับรองงานควรใหคำนิยามชัดเจน อยางเชน รับรองการ
ตรวจสอบอาคาร รับรองการตรวจสอบแบบทำไดหรือไม 
- เห็นวาควรใหตรวจรับรองงานและวินิจฉัยได 
- เห็นวาสามารถใหการวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน 
- เห็นวาในการใหคำปรึกษา วินิจฉัย ตรวจรับงาน ควรระบุประเภทของงาน
ใหชัดเจน 
- เห็นวาควรใหสามารถวินิจฉัยหรือตรวจรับรองงานไดเปนบางประเภทหรือ
ตามมูลคาของงาน 
- เห็นวาควรใหปฏิบัติตามสาขาที่มีประสบการณ และชำนาญ และสามารถ
ใหการวินิจฉัยหรือตรวจรับรองงานในสาขาที่ไดรับอนุญาตได 
- เห็นวาในปจจุบัน งานดานวิศวกรรมโยธามีความซับซอนมากขึ้นกวาในอดีต
มาก และหากเกิดขอผิดพลาด อาจเปนอันตรายตอทรัพยสินและชีวิต 
ตลอดจนเกิดความเสียหารตอภาครัฐ ดังนั ้น สามัญวิศวกรจึงตองมีการ
รับรองในสาขายอย เชน วิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ำ 
ว ิศวกรรมขนสง วิศวกรรมธรณีเทคนิค เปนตน โดยไมควรให "ผู ไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับสามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได ทุกงาน  
ทุกประเภท และทุกขนาด ยกเวนงานใหคำปรึกษา ทำไดเฉพาะการให
คำแนะนำ แตไมสามารถใหการวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน" แตควร  
"ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ระดับสามัญวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได ทุกงาน  
ทุกประเภท และทุกขนาดในสาขาที่ไดรับใบอนุญาตฯ และในสวนของงานให

 
 
 
- สภาวิศวกรและผูที่เกี่ยวของไดมีการพิจารณาอยางรอบดานและเหมาะสม
แลว โดยกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมใหสอดคลองกับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิม รวมถึง
การกำหนดใหระดับสามัญวิศวกร สามารถประกอบวิชาชีพฯ สาขาวิศวกรรม
โยธา ไดทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด ยกเวนงานใหคำปรึกษาใหทำได
เฉพาะการใหคำแนะนำแตไมสามารถใหการวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน 
 
 
 



๓ 

                                                       สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
คำปรึกษา ทำไดเฉพาะการใหคำแนะนำสาขาที่ไดรับใบอนุญาตฯ เทานั้น 
โดยไมสามารถใหการวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงานได" 
- เห็นวาควรใหสามารถวินิจฉัยไดโดยกำหนดขนาดที่สามารถทำได 
- ตองอาศัย ความรูและประสบการณ ขั้นสูง ถึงจะใหคำปรึกษาและ วินิจฉัย
การรับรองงานนั้นได 
- เห็นวาควรจะระบุวางานใดที่สามารถหรือไมสามารถวินิจฉัยหรือตรวจ
รับรอง 
- เห็นวา ระดับสามัญวิศวกรควรสามารถทำงานดังกลาวได แตอาจกำหนด
ประเภทและขนาดใหชัดเจน 
- เห็นวาหากมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะควรใหวินิจฉัยหรือการตรวจรับรอง
งานได 
  - เห็นควรใหขยายความคำวา “แนะนำ” มีความหมายตางกับ “ให
คำปรึกษา”อยางไร   

ระดับภาคีวิศวกร 
๓. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด (ขอ ๗ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
  - เห็นวามีความเหมาะสมตามประสบการรและความชำนาญ 
  กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นควรพิจารณาขอบเขตการออกแบบ ถนนสาธารณะขนาดกวางไมเกิน 
๕.๐๐ เมตร และกำหนดขนาดบรรทุกของถนนวาไมเกินเทาใด เพื่อการ
ทำงานไดเหมาะสมกับความรับผิดชอบพื้นฐานในระดับชุมชน 
- เห็นควรขยายขอบเขตงานใหกวางขึ้นและครอบคลุมงานออกแบบคำนวณ 
หรือโครงสรางความปลอดภัยทุกชนิด  

 
 
 
- สภาวิศวกรและผูที่เกี่ยวของไดมีการพิจารณาอยางรอบดานและเหมาะสม
แลว โดยทบทวนการกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ใหสอดคลองกับ
สิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิม รวมถึงการกำหนดเพิ่มเติมใน
สวนงาน ประเภท และขนาดของงาน ตามที่ไดมีการเพิ่มเติมในกฎกระทรวง



๔ 

                                                       สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- เห็นควรขยายขอบเขตงานสำหรับผูที่มีความชำนาญ ในการออกแบบดวย 
software (ตองมีการรับรองระดับความชำนาญการใชงาน ) 
- เห็นควรใหงานออกแบบและคำนวณ ควรเพิ่มงานอาคารสาธารณะโดย
กำหนดขนาดชั้นและพ้ืนที่ใชสอยเชน อาคารสาธารณะไมเกิน ๒ ชั้น พื้นท่ีให
สอยไมเกิน ๖๐๐ ตารางเมตร  
- เห็นวาควรขยายประเภทและขนาดใหกวางกวาปจจุบัน 
- เห็นวางานออกแบบอาคารคลังสินคา ควรกำหนดเปนความสูงเสาหรือพ้ืนที่ 
ไมควรกำหนดเปนปริมาตร  
- เห็นควรใหระบุความยาวของคาน  
- ควรจะปรับปรุงท้ังสองลักษณะงานใหสอดคลองกัน และทันตอสถานการณ 
และขอเท็จจริง ปจจุบันภาคีวิศวกรคุมงานอาคารสูงจำนวนมาก (เนื่องจาก
สามัญวิศวกรโยธามีนอย ภาคีวิศกรมีมากกวา) เพียงแตไมไดเปนผูลงนาม 
ซึ่งผิดกฎหมาย  
- เห็นควรใหคงงานออกแบบอาคารมีความสูงเสาไมเกิน ๔.๐๐ เมตรและ
ความยาวคานไมเกิน ๕ เมตร เชนเดิม 
- เห็นวาภาคีวิศวกรเปนจำนวนมากไมไดไปเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร  
แตเรียนจบดานวิศวกรรมโยธาเฉพาะทางในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
และทำงานเฉพาะทางในสายงานนั้น ๆ มาโดยตลอด ภาคีวิศวกรเหลานี้มี
ความสามารถ ควรไดรับการยอมรับในความเชี่ยวชาญ กฎระเบียบควรเขียน
ใหกวางและใหครอบคลุม และเพ่ือไมหเกิดการตีความภายหลัง 
- การแสดงหลักฐานการเรียนการสอนหรืออบรมเรื่องแรงแผนดินไหวจะ
แสดงอยางไร 
- กรณีควบคุมงาน (ป) นั่งรานหรือค้ำยันสูงไมเกิน ๔๒ เมตร มีหลักการ
แนวคิดอยางไรในการใชความสูง ๔๒ เมตรเปนเกณฑ ในขณะที่ออกแบบ
และคำนวณไดไมเกิน ๒๕ เมตร 

กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

                                                       สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
 
 
 
 
 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ไดตามงาน ประเภทและขนาดท่ีระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นควรใหประกอบวิชาชีพไดทุกประเภท และตองไมมีอำนาจลงนาม
รับรองงาน 
- เห็นควรใหไดเฉพาะควบคุมงานกอสรางเทานั้น สวนใหญภาคีวิศวกรพิเศษ
มักออกแบบและทำรายการคำนวณ ตลอดจนวิเคราะหพฤติกรรมโครงสราง
ไมได 
- เห็นควรใหพิจารณาหนาที่การควบคุมงานตามอายุงาน 
- เห็นควรเจาะจงลักษณะงานที่ทำได  
- เห็นควรใหควบคุมไดกอสรางเฉพาะงานบานพักอาศัยก็เปนบานพักอาศัย
ทั้งหมด คือจำพวกอาคารพักอาศัยรวมทั้งหมด อาคารสาธารณะ ใหแยกขาด
ตามเดิม โดยอยากใหจำกัดแคบานพักอาศัย อาคารพักอาศัยจำกัดความสูง 
๘ ชั้น หรือ ๒๕ เมตรถึงชั้นดาดฟา 
 
 
 

 
 
 
- การกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหสอดคลองกับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิมมีความ
เหมาะสมแลว 



๖ 

                                                       สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
 

การวินิจฉัยชี้ขาด 
๕. กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามขอบังคับนี้  
ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนท่ีสุด (ขอ ๙ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสมแลว  
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นควรใหสามารถยื่นคำชี้แจงหรือใหขอมูลเพ่ิมกรณีมีหลักฐานใหม 
- การใหเฉพาะคณะกรรมการเปนผูชี้ขาด ถือเปนการจำกัดสิทธิ ผูมีสวนได
สวนเสีย และผูมีสวนเก่ียวของ  
- เห็นควรใหสามารถโตแยงได 

 
 
 
- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
๖. กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต 
ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูกอนวันที่ขอบังคับนี ้
มีผลใชบังคับใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ (ขอ ๑๐ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นควรใหดำเนินงานตอไปจนกวางานแลวเสร็จ  
- เห็นควรแกไขเปนไมเกิน ๑ ป 
- เห็นควรแกไขเปนไมเกิน ๒ ป 
- เห็นวา ๓ ป ตามที่กำหนดมีระยะเวลานานเกินไป 

 
 
 
- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 

 



รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

๑. ผู ไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร 
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ)  

 
เห็นดวย 

๒๓๔ (๙๔%) 
ไมเห็นดวย 
๑๕ (๖ %) 

๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร  
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด ยกเวนงานใหคำปรึกษา ทำได
เฉพาะการใหคำแนะนำ แตไมสามารถใหการวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน 

                      
 

เห็นดวย 
๒๐๕ (๘๓.๓ %) 

ไมเห็นดวย 
๓๘ (๑๕.๔%) 

หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ๓  
๓. ผู ไดร ับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร  
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ 

                        
เห็นดวย 

๒๑๔ (๘๕.๖%) 
ไมเห็นดวย 

๓๖ (๑๔.๔%) 



๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต 

      
เห็นดวย 

๒๒๗ (๙๑.๙%) 
ไมเห็นดวย 
๒๐ (๘.๑%) 

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

 
เห็นดวย 

๒๒๙ (๙๓.๑%) 
ไมเห็นดวย 
๑๗ (๖.๙%) 

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 

๒๓๑ (๙๓.๕%) 
 

ไมเห็นดวย 
๑๖ (๖.๕๔%) 



๗. โดยภาพรวมทานเห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ หรือไม 

 
เห็นดวย 

๒๓๗ (๙๔.๘%) 
ไมเห็นดวย 
๑๓ (๕.๒%) 
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