
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แตละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 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  
สาขาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. .... ผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) โดยกำหนดใหแสดงความ
คิดเห็นผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th)  ตั้งแตวันท่ี ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏ
วามีผูแสดงความคิดเห็นจำนวน ๒๐๖ คน โดยผลการรับฟงความคิดเห็นตางก็เห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ 

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



๑ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็นรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัต ิของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. .... 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับวุฒิวิศวกร (งานไฟฟากำลัง) 

๑. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง ระดับวุฒิวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๕ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

 

ระดับสามัญวิศวกร (งานไฟฟากำลัง) 
๒. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง ระดับสามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๖ ของรางฯ  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวางานพิจารณาตรวจสอบควรระบุเรื ่องการตรวจรับรองการจัด
การพลังงาน ใหชัดเจนเปนหัวขอหนึ่งในหมวดพิจารณาตรวจสอบ เนื่องจาก
เรื ่องนี ้เปน Pain point ของวิศวกรไฟฟาที ่ทำงานดานพลังงานมาตั ้งแต 
ป ๕๑  
- เห็นควรระบุการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน ใหชัดเจนเหมือน 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่ใหเปนงานของสามัญเครื่องกล เนื่องจากการจัด
การพลังงานมีกฎหมายที่แบงระดับตามขนาดการใชพลังงานขององคกรซึ่ง
ตองการความชำนาญตางกัน 

 
 
ทบทวนแกไข ขอ ๖ (๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  

(จ) ระบบไฟฟาสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใชตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารสำหรับใชเก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดไดและวัตถุไวไฟ  
ทุกประเภทและทุกขนาด ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร 
 



๒ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- เห็นควรเพ่ิมขนาดงานใหมากขึ้น 
- เห็นควรเพิ ่มเติมรายละเอียดของงานที ่ไดมาเพิ ่มเติม กรณีงานลิฟต  
และงานดานพลังงาน ใหมีความชัดเจนและม ี
- เห็นวางานดานพลังงานมีความสำคัญอยางมาก ควรลงรายละเอียดให 
มากขึ้น และควรใหเพิ่มรายละเอียดในการพิจารณาตรวจสอบ (เพิ่มรับรอง) 
เพื่อใหเปนผูตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานไดเพื่อตอยอดไป T- ver  
ที่กำลังจะมาในอนาคตไดโดยไมตองรอแกไขอีก 
-  

ระดับภาคีวิศวกร (งานไฟฟากำลัง) 
๓. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง ระดับภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นควรเสนอ (๒) งานออกแบบและคำนวน (ก) และ (ข ) ควรปรับแกไข
ขนาดแรงดันจาก ๑๒ kv เปนแรงดัน ๒๔ kv เพื่อใหสอดคลองกับแรงดัน
ของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาฝานผลิตท่ีใชงานในปจจุบัน 
- เห็นควรเสนอแกไขขอ ๗ (๒) (ก),(ข) แกไขขนาดแรงดันงานออกแบบจาก
๑๒ kv เปน ๒๔ kv เนื่องจากปจจุบัน ๑๒ แทบไมมีใชแลว 
- เห็นวางานพิจารณาตรวจสอบควรกำหนดขอบเขต และขนาด เพื่อไมให
เปนภาระเกินกวาความรูความชำนาญ การพิจารณาตรวจสอบระบบไฟฟา
ขนาดใหญ และไมมีความชำนาญเปนความเสี่ยงกับผูประกอบวิชาชีพ เชน 
ระบบไฟฟาระดับแรงดัน ๑๑๕ kV ระบุใหสามัญวิศวกรเปนผูอำนวยการใช 
และดูแล แตให ภาคีวิศวกรไปตรวจสอบเพ่ือรับรอง ซึ่งอาจไมมีความชำนาญ

 
 
 
 
 
ทบทวนแกไข ขอ ๗ (๒) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร 
หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน ๑๒ ๒๔ กิโลโวลต    

(ข) ระบบไฟฟาสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารที่มีขนาดการใชกำลังไฟฟารวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปร
หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน ๑๒ ๒๔  กิโลโวลต 

... (ง) ระบบไฟฟาสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใชตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารท่ีมีขนาดการใชไฟฟากำลังรวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโล



๓ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
พอที่จะสรางความมั่นใจ และนาเชื่อถือกับผูรับการตรวจ และงานพิจารณา
ตรวจสอบในประเด็นที่เก่ียวของกับการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน
ควรนำมาพิจารณา และระบุใหชัดเจนเหมือน ทางเครื่องกลที่ใหเปนงานของ
สามัญเครื่องกล เพราะงานตรวจสอบรับรองตองใชประสบการณ จะใหไป
ตรวจท ุกขนาด ท ุกประเภทน าจะไม  เหมาะสม และแย งก ั บทาง
วิศวกรรมเครื่องกลที่ไมไดใหภาคีวิศวกรทำงานพิจารณาตรวจสอบการจัด
การพลังงาน 
- เห็นควรขยายงานออกแบบและคำนวณเปน ๑๐,๐๐๐ kVA 
- เห็นวาควรเพ่ิมประเภทและขนาดใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 
- เห็นวาขอบเขตงานภาคีวิศวกรควรกำหนดใหนอยกวานี ้
- เห็นวางานพิจารณาตรวจสอบของวิศวกรระดับภาคี ควรระบุขนาดจะ
เหมาะสมกวา ถึงแมจะเปนงานพิจารณาตรวจสอบ ในปจจุบันก็สงผลตอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนทั่วไป ในงานตรวจสอบ
ในบางงานที่มีขนาดใหญมาก ๆ จำเปนตองใชประสบการณและความรูความ
ชำนาญในการตรวจสอบ 
- เห็นวางานพิจารณาตรวจสอบภาคีว ิศวกรทำไดทุกขนาด ยกเวนการ
วิเคราะหระบบไฟฟา ควรอธิบายใหชัดเจนวาการวิเคราะหระบบไฟฟามี
ลักษณะงานเชนไร เนื่องจากปจจุบันมีการประกอบอาชีพการตรวจรับรอง
ความปลอดภัยระบบไฟฟาของโรงงานทุกป ประเด็นคือ การตรวจรับรอง
ความปลอดภัยระบบไฟฟา มีงานที ่เก่ียวของกับการวิเคราะหระบบไฟฟา
หรือไม และเห็นควรสนับสนุนใหภาคีวิศวกรสามารถทำได  
- เห็นควรเสนองานพิจารณาตรวจสอบใหเพ่ิมคำวารับรอง งานที่ทำสวนใหญ
จะมาคูกัน เพื่อระบุขนาดและระดับแรงดัน เพื่อไมใหเปนภาระเกินความรู

โวลตแอมแปร หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน ๑๒ ๒๔  
กิโลโวลต 
 



๔ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ประสบการณความสามารถ ใหภาคีตรวจสอบ ระดับ ๑๑๕ kV โดยไมมีความ
ชำนาญหรือประสบการณ  
- เห็นวาควรเปลี ่ยนขนาดแรงดันจาก ๑๒ KVA. เปนไมเกิน ๒๒ KVA. 
เนื่องจากวาระบบจำหนายภูมิภาคเปน ๒๒ KVA. ดังนั้น วิศวกรที่อยู ตาม
ภูมิภาคหรือทองถ่ินก็ไมสามารถที่จะทำได 
- เห็นควรเพ่ิมขนาดแรงดันระหวางสายเปน ๓๖ KV 
- เห็นควรใหมีการนิยาม "วิเคราะหระบบไฟฟา" วาหมายถึงอะไร ที ่ไม
อนุญาตใหระดับภาคีวิศวกรไฟฟากำลังทำเองโดยลำพังในงานพิจารณา
ตรวจสอบ เพ่ือลดขอถกเถียงในความหมายของคำวา "วิเคราะหระบบไฟฟา" 
งานพิจารณาตรวจสอบ ในเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟาในอาคารที่มีวัตถุระเบิด
ได หรือวัตถุไวไฟ ควรจะเปนขอบเขตงานของระดับสามัญวิศวกรไฟฟากำลัง 
และงานวางโครงการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ควรเปนงานของนระดับ
สามัญวิศวกรไฟฟากำลัง เพื ่อใหสอดคลองกับระดับผู ชำนาญการใน
กฎกระทรวงเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
- เห ็นวางานวางโครงการ การจ ัดการพลังงาน ควรเปนงานในระดับ
ผูชำนาญการซึ่งเปนสามัญวิศวกร เพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงในการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน งานพิจารณาตรวจสอบควร
กำหนดระดับแรงดันที่จะตรวจสอบได เชน ไมเกิน ๓๖ kV หากไมกำหนด
แลวก็จะทำใหตรวจสอบสถานีไฟฟา ๑๑๕ kV หรือโรงไฟฟาขนาด ๑๑๕-
๒๓๐ kV ซึ ่งงานประเภทนี ้ต องมีความรู และประสบการณในการให
คำแนะนำกับผูควบคุมสถานีไฟฟาหรือโรงไฟฟาได นอกจากนี้ที่สำคัญควรให
คำนิยามของ "การวิเคราะหระบบไฟฟา" ใหชัดเจนวาเปนการวิเคราะหใน
ระดับใด เพื่อลดขอถกเถียงที ่มีกอนหนาในเรื่องของการตรวจสอบรับรอง



๕ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ความปลอดภัยของระบบไฟฟา ตามกฏหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (งานไฟฟากำลัง) 
๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได
ตามงาน ประเภทและขนาดท่ีระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๘ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวางานบางประเภททำงานแทนสามัญวิศวกร แตควรมีสามัญวิศวกร
กำกับดูแล 

 
 
 
- การกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใหสอดคลองกับสิทธิการประกอบวิชาชีพฯ ตามขอบังคับเดิมมีความ
เหมาะสมแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
ระดับวุฒิวิศวกร (งานไฟฟาสื่อสาร) 

๕. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร ระดับวุฒิวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๙ ของรางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

 

ระดับสามัญวิศวกร (งานไฟฟาสื่อสาร) 
๖. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร ระดับสามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๑๐ ของราง  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวางานอำนวยการใช คา EIRP ๘๒ วัตตตอคลื่นพาหตอสถานี ต่ำเกินไป
สำหรับระบบชวยการเดินอากาศ DVOR, DME และ NDB ซึ ่งใชกำลังสง 
๑๐๐, ๑๐๐๐, และ ๔๐๐ วัตตตามลำดับ 
- เห็นวาขอบเขตของการอำนวยการใชของไฟฟาสื่อสาร กาวกายสายงาน
คอมพิวเตอรที่ดูแลเรื่อง computer network รวมทั้งมีขอความไมชัดเจน
โดยใชขอความวากำลังสงไมเกิน ทำใหแมจะสงดวยขนาดกำลังสง ๑ W  
ก็ตองมีวิศวกรมาอำนวยการใช 
 
- เห็นวา (ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนสงสาธารณะ 
ไดแก ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

ทบทวนแกไข ขอ ๑๐ (๑) งานวางโครงการ 
(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ตามตารางกำหนด

คลื ่นความถี ่แหงชาติโดยใชกำลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก 
(Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) ทุกประเภทที่มี
ขนาดไมเกิน ๙๐ วัตต กิโลวัตต (E.I.R.P.) ตอคลื่นพาหตอสถาน ี
 
ทบทวนแกไข ขอ ๑๐ (๒) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ตามตารางกำหนด
คลื ่นความถี ่แหงชาติโดยใชกำลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก 
(Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) ทุกประเภทที่มี
ขนาดไมเกิน ๙๐ วัตตกิโลวัตต (E.I.R.P.) ตอคลื่นพาหตอสถาน ี
 

ทบทวนแกไข ขอ ๑๐ (๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 



๗ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือ ระบบควบคุมระยะไกลของ
ระบบ คมนาคมขนสงสาธารณะ ไดแก ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทาง
อากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด ควรมีการกำหนดขั้นต่ำไวดวยวาระบบมี
ขนาดเทาไหรหรือมีคุณลักษณะอยางไร จึงจะถือวาเขาขายตองควบคุมตาม
ประกาศ 
- ไมเห็นดวยในหัวขอ (๕) งานอำนวยการใช (ก) ระบบที ่มีสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ โดยใชกำลัง
ส  งออกอากาศสมม ู ลแบบไอโซทรอป ก (Equivalent Isotropically 
Radiated Power- E.I.R.P.) ทุกประเภทที่มีขนาดไมเกิน ๘๒ วัตต (E.I.R.P.) 
ตอคลื่นพาหตอสถานี รวมถึงขอสอบถามวา เหตุใดจึงกำหนด ๘๒ วัตต 
(E.I.R.P.) ตอคลื ่นพาหตอสถานีที ่ตางจากงานอื ่นๆ โดยมีความเห็นควร
กำหนดคาใหเทากับ ๙๐ วัตต (E.I.R.P.) ตอคลื่นพาหตอสถานีเหมือนกับงาน 
(๑) งานวางโครงการ , (๒) งานออกแบบและคำนวณ, (๓) งานควบคุมการ
สรางหรืองานผลิต 
- เห็นวากำลังสงออกอากาศ EIRP ระบุไมเกิน ๙๐ watt ซึ่งเปนคาที่นอย
เกินไป และมีกำลังสงออกอากาศต่ำกวาระดับภาคี อาจวาตกหลนหนวย 
Kilo  

(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ตามตารางกำหนด
คลื ่นความถี ่แหงชาติโดยใชกำลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก 
(Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) ทุกประเภทท่ีมี
ขนาดไมเกิน ๙๐ วัตตกิโลวัตต (E.I.R.P.) ตอคลื่นพาหตอสถาน ี

... (ค) ระบบสั ่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม
ระยะไกลของระบบคมนาคมขนสงสาธารณะ ไดแก ทางถนน ทางราง ทาง
น้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด เว นแตระบบรางรถไฟ
ความเร็วสูง (Hi-speed) รถไฟความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) หรือรถไฟ
ความเร็วสูงพิเศษ (Ultra Hi-Speed) ที่มีความเร็วตั้งแต ๒๐๐ กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงข้ึนไป  

ทบทวนแกไข ขอ ๑๐ (๕) งานอำนวยการใช 
(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ตามตารางกำหนด

คลื ่นความถี ่แหงชาติโดยใชกำลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก 
(Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.)ทุกประเภทที ่ มี
ขนาดไมเกิน ๘๒ วัตต ๙๐ กิโลวัตต (E.I.R.P.) ตอคลื่นพาหตอสถาน ี

ระดับภาคีวิศวกร (งานไฟฟาสื่อสาร) 
๗.  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๑๑ ของรางฯ  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามคีวามเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

 
 

 



๘ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- เห็นควรเสนอแกไขขอ ๗ (๒) (ก),(ข) แกไขขนาดแรงดันงานออกแบบจาก 
๑๒ kv เปน ๒๔ kv เนื่องจากปจจุบัน ๑๒ แทบจะไมมีใชแลว 
- เห็นวางานอำนวยการใช คา EIRP ๓๓ กิโลวัตต อาจไมถูกตอง เนื่องจาก 
หากเปน ๓๓ วัตตจะต่ำเกินไปสำหรับระบบชวยการเดินอากาศ DVOR, 
DME และ NDB ซึ่งใชกำลังสง ๑๐๐, ๑๐๐๐, และ ๔๐๐ วัตตตามลำดับ 
- เห็นวาขอบเขตของการอำนวยการใชของไฟฟาสื่อสาร กาวกายสายงาน
คอมพิวเตอรที่ดูแลเรื่อง computer network รวมทั้งมีขอความไมชัดเจน
โดยใชขอความวากำลังสงไมเกิน ทำใหแมจะสงดวยขนาดกำลังสง ๑ W  
ก็ตองมีวิศวกรมาอำนวยการใช 
- เห็นควรใหเพ่ิมประเภทและขนาดใหสอดคลองกับสภาพการในปจจุบัน 
- เห็นวา (ค) ระบบสั ่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือ ระบบควบคุม
ระยะไกลของระบบคมนาคมขนสงสาธารณะ ไดแก ทางถนน ทางราง ทาง
น้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาดควรกำหนดขั้นต่ำไวดวยวา
ระบบมีขนาดเทาไหรหรือมีคุณลักษณะอยางไร จึงจะถือวาเขาขายตอง
ควบคุมตามประกาศ  

- สภาวิศวกรและผูที่เก่ียวของไดมีการพิจารณาอยางรอบดานและเหมาะสม
ในการกำหนดเพ่ิมเติมในสวนงาน ประเภท และขนาดของงาน ใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร งานไฟฟาสื่อสาร ตามที่ไดมีการเพ่ิมเติมใน
กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว 
  

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (งานไฟฟาสื่อสาร) 
๘.  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต (ขอ ๑๒ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น- 

 

การวินิจฉัยชี้ขาด 



๙ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
๙. กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟา
กำลัง/งานไฟฟาสื่อสาร) ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปน
ที่สุด (ขอ ๑๓ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวามีความเหมาะสม 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น 
 
 
 

 

บทเฉพาะกาล 
๑๐. กำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามระดับ และสาขาที ่ระบุไวใน
ใบอนุญาต ภายในขอกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูกอนวันที่
ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ (ขอ ๑๔ ของ
รางฯ)  
กลุมที่เห็นดวย 
- เห็นวาเพ่ือความตอเนื่องและเหมาะสมแลว 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- เห็นควรระบุวาเปนงานในหมวดไหนที่จะไดรับขอยกเวนนี้ เนื่องจากงาน
ออกแบบคำนวณ งานอำนวยการใช งานพิจารณาตรวจสอบ ไมมีกรอบเวลา 
การใหระยะเวลาเทากันดูจะไมมีความจำเปน 

 
 
 
- การกำหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้มีความเหมาะสมแลว 



๑๐ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- เห็นวาควรแยกพิจารณากรอบเวลา ตามลักษณะงานวิศวกรรมควบคุม 
พิจารณาตรวจสอบ, อำนวยการใช, ออกแบบคำนวณโครงการขนาดเล็ก 
๓ ปนานเกินไป 

 
 



รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. .... 

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

          
เห็นดวย 

 ๑๙๒ (๙๕.๕%) 
ไมเห็นดวย 
๙ (๔.๕%) 

๒. ผ ู  ไดร ับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง 
ระดับสามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๖ ของ
รางฯ  

            
เห็นดวย 

๑๙๐ (๙๕%) 
ไมเห็นดวย 
๑๐ (๕%) 

๓. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง ระดับภาคี
วิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๗ ของรางฯ  

                                        
เห็นดวย 

๑๗๒ (๘๕.๖%) 
ไมเห็นดวย 

๒๙ (๑๔.๔%) 
๔. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต (ขอ 
๘ ของรางฯ) 



                  
เห็นดวย 

๑๘๘ (๙๔%) 
ไมเห็นดวย 
๑๒ (๖%) 

๕. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร ระดับ
วุฒิวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ขอ ๙ ของรางฯ)  

            
เห็นดวย 

๑๘๗ (๙๕.๙%) 
ไมเห็นดวย 
๘ (๔.๑%) 

๖. ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร ระดับ
สามัญวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๑๐ ของราง  

                
เห็นดวย 

๑๘๗ (๙๓.๓%) 
ไมเห็นดวย 
๑๓ (๖.๗%) 

๗.  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร ระดับ
ภาคีวิศวกร ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาด ตามขอ ๑๑ ของรางฯ 

                



เห็นดวย 
๑๘๒ (๙๑.๕%) 

ไมเห็นดวย 
๑๗ (๘.๕%) 

๘.  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร ระดับ
ภาคีว ิศวกรพิเศษ ใหประกอบวิชาชีพว ิศวกรรมควบคุมไดตามงาน ประเภทและขนาดที ่ระบุไว  ใน
ใบอนุญาต (ขอ ๑๒ ของรางฯ) 

          
เห็นดวย 

๑๗๘ (๙๓.๒%) 
ไมเห็นดวย 
๑๓ (๖.๘%) 

๙. กรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากำลัง/งานไฟฟาสื่อสาร) ตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด (ขอ ๑๓ ของรางฯ) 

            
เห็นดวย 

 ๑๙๕ (๙๘%) 
เห็นดวย 
๔ (๒%) 

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

          
เห็นดวย 

๑๙๔ (๙๗.๕%) 
ไมเห็นดวย 
๕ (๒.๕%) 



๑๑. โดยภาพรวมทานเห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ หรือไม 

 
เห็นดวย 

๑๙๔ (๙๔.๒%) 
ไมเห็นดวย 
๑๒ (๕.๘%) 
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