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รายงานการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2565 2 

ดวยวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 3 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 11.10 นาิกา  4 

 5 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2565 6 

เมื่อวันพุธท่ี 28 กันยายน 2565 ดวยวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนดวาดวยการ7 

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการ8 

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกอบกับมาตรา 15  9 

แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 10 

ผูมาประชุม สภาวิศวกรไดจัดใหสมาชิกผูรวมประชุมแสดงตน เพ่ือรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  11 

กอนรวมประชุม ทั้งหมดจำนวน 674 คน (หน่ึงคนตอหนึ่งสิทธิผูใชงานผานระบบ Cisco WebEx) ดังนี้ 12 

 1. สมาชิกสามัญ  จำนวน   650 คน 13 

2. สมาชิกวิสามัญ  จำนวน      24  คน 14 

ผูเขารวมประชุม 1.  นายอนวัช สุวรรณเดช   รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในนามผู แทน15 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายก16 

พิเศษแหงสภาวิศวกร 17 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 นาิกา 18 

รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ นายกสภาวิศวกร ในฐานะประธาน 19 

ที่ประชุม เม่ือมีสมาชิกสามัญลงทะเบียนเขาประชุมครบองคประชุมแลว (ไมนอยกวาสองรอยคน) ประธานฯ 20 

ไดกลาวตอนรับนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในนามผูแทนรัฐมนตรีวาการ21 

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแหงสภาวศิวกร ที่กรุณาใหความอนุเคราะหมารวมเปนสักขีพยาน22 

ในการประชุมครั้งนี้ และเรียนเชิญนายอนวัช สุวรรณเดช กลาวตอท่ีประชุม 23 

นายอนวัชฯ ไดกลาวโดยสรุปวาการประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมใหญวิสามัญ 24 

สภาวิศวกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกสมาชิกสภาวิศวกรท่ัวประเทศ 25 

ในการเขารวมประชุมใหญและการพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับเพ่ือรองรับและสอดคลองกับ26 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 ที่ไดประกาศราชกิจจา27 

นุเบกษาเมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 และรางขอบังคับท่ีจะเปนประโยชนและมีความสำคัญตอการประกอบ28 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรท้ังในประเทศและตางประเทศ 29 

จากน้ัน ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและ30 

ผังเมือง และกรรมการสภาวิศวกรท่ีเขารวมการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2565 ดวยวิธีการ31 

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งกลาวเปดการประชุม  32 

ประธานฯ แจงให ท่ีประชุมทราบวาการจัดประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกรในครั้งนี้ 33 

มีเหตุผลและความจำเปนเน่ืองจากกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 34 

พ.ศ. 2565 ไดประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 และจะมีผลบังคับใชวันที่ 2 35 

มกราคม 2566 สภาวิศวกรจึงมีความจำเปนท่ีจะตองเสนอรางขอบังคับตอท่ีประชุมใหญวิสามัญในวันนี้ เพื่อ36 

รองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูไดรับใบอนุญาตฯ แตละระดับใหสอดคลองตามกฎกระทรวง37 

ใหมดังกลาว นอกจากนี้ ประธานฯ ไดแจงใหทราบวากฎกระทรวงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมหนังสือรับรอง38 



การไดรับใบอนุญาต เพื่อใชเปนหลักฐานแนบแบบ คำขอ ข.1-ข.7 ท่ีไดปรับลดคาธรรมเนียมเหลือฉบับละ  39 

20 บาท ไดประกาศในราชกิจจาและมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวนัที่ 15 กนัยายน 2565  40 

จากนั้น ประธานฯ ไดมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการ 41 

สภาวิศวกร นำเสนอขอมูลกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกำหนดวาดวยการ42 

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ใหสมาชิกผูรวมประชุมทราบกอนเขาวาระการประชุมตอไป 43 

ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา 44 

การประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรในครั้งนี้เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยพระราชกำหนดวาดวย45 

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 มาตรา 6 และมาตรา 11 บัญญัติรองรับใหการประชุมใหญ46 

สามัญสภาวิศวกรซึ่งเปนการประชุมตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม ประธานในท่ีประชุมสามารถ47 

กำหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไว48 

ในกฎหมาย รวมถึงการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัตกิำหนดนี้ ใหเปนการประชุมโดยชอบ49 

ดวยกฎหมาย 50 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   51 

1.1  แจงทบทวนระเบียบวิธีการประชุม 52 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ี 1 53 

แจงขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการประชุม54 

ใหญสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 สรุปได55 

ดังน้ี 56 

1. วิธีการประชุม การพิจารณาวาระการประชุม ท่ีประชุมจะตองพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มี57 

อยูในระเบียบวาระการประชุมและตองดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว เวนแตท่ีประชุมจะลง58 

มติเปนอยางอ่ืน 59 

2. อำนาจของประธานที่ประชุม ปรึกษาที่ประชุมในปญหาใด ๆ สั่งพักการประชุม เลื่อน60 

การประชุม หรือยกเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร และอนุญาตใหคณะกรรมการสภาวิศวกรหรือผูที่ไดรับ61 

มอบหมาย แถลงและชี้แจงตอท่ีประชุม 62 

3. การเสนอญัตติตอที่ประชุม การพิจารณาญัตติที่สมาชิกเสนอในที่ประชุมใหญใหกระทำ63 

ไดภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาเรื่องท่ีมีอยูในระเบียบวาระการประชุมเสร็จ สมาชิกคนใดท่ีเสนอใหมีการ64 

พิจารณาญัตติในเรื่องใด ๆ ในที่ประชุมใหญนั้น จะตองมีสมาชิกอ่ืนรับรองอยางนอยสิบคน กรณีสมาชิกผูใด65 

ประสงคจะเสนอญัตติใหแสดงเครื่องหมายยกมือ เมื่อประธานอนุญาตแลวใหเปดกลองและ Microphone  66 

แจงชื่อ นามสกุล และเลขที่สมาชิก กอนกลาวนำเสนอญัตต ิเม่ือกลาวรายละเอียดเสร็จประธานจะแจงใหเปด67 

ระบบเพื่อใหสมาชิกในที่ประชุมรับรองญัตติดังกลาว 68 

4. การอภิปราย หลังการนำเสนอขอมูลในแตละวาระประธานจะกลาวเชิญใหสมาชิกรวม69 

แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สมาชิกทานใดประสงคจะกลาวถอยคำตอที่ประชุมใหแสดง70 

เครื่องหมายยกมือ แจงชื่อ นามสกุล เลขท่ีสมาชิก และประเด็นที่ตองการอภิปรายผานทาง Chat ของระบบ 71 

เจาหนาที่จะติดตอกลับเพ่ือเตรียมความพรอม เมื่อประธานอนุญาตแลวใหเปดกลองและ Microphone  72 

แจงชื่อ นามสกุล และเลขที่สมาชิกกอนกลาวถอยคำตอที่ประชุม ซึ่งตองเปนคำกลาวกับประธาน โดยใชเวลา73 

ไมเกิน 3 นาที เพื่อประโยชนของสมาชิกทานอ่ืน ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมอยางเหมาะสม  74 

ในกรณีสมาชิกสงคำถามมาทาง Chat จะมีเจาหนาท่ีคอยตอบคำถาม หากมีคำถามเปนจำนวนมากสมาชิกบาง75 

ทานอาจไดรับการตอบคำถามกลับในภายหลัง เพ่ือใหการบริหารเวลาใหเปนไปอยางเหมาะสม ท้ังนี้   76 

การอภิปรายตองอยูในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู ตองไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ำซาก 77 



หรือซ้ำกับผูอ่ืน และหามมิใหนำเอกสารใดๆ มาอานใหที่ประชุมฟงโดยไมจำเปน หากประธานเห็นวาผูใด 78 

ไดอภิปรายพอสมควรแลวประธานจะใหผูนั้นหยุดอภิปรายก็ได 79 

ในการนี้ ประธานไดแจงถึงวิธีการลงมติ มตขิองท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก สมาชิกสามัญ80 

คนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง81 

หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด และสำหรับมติของที่ประชุมใหญในการใหความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกรตองมี82 

คะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกท่ีเขาประชุม 83 

 วิธีการออกเสียงลงมติมีดังนี้ 84 

1. ประธานจะแจงใหเจาหนาท่ีดำเนินการเปดระบบใหสมาชิกผูเขารวมประชุมลงมติผาน85 

ระบบ WebEx 86 

2. เมื่อระบบลงมตเิปดจะปรากฏตัวเลือกข้ึนท่ีหนาจอของสมาชิกสามัญ 87 

3. สมาชิกสามัญมีเวลาในการลงมติภายใน 1 นาที เมื่อสมาชิกเลือกคำตอบแลวตองกดสง88 

ทุกครัง้ หากไมกดสงภายในเวลาท่ีกำหนดการออกเสียงของสมาชิกในคร้ังนั้นจะกลายเปนการงดออกเสียง 89 

4. สมาชิกวิสามัญและผูสังเกตการณไมสามารถลงมติได 90 

 ทั้งนี้ ประธานฯ ไดแจงวิธีนับเสียงลงคะแนนทุกวาระการประชุม หรือในการขอความ91 

เห็นชอบตาง ๆ ดังนี้ 92 

1. นับจำนวนองคประชุม   =  A 93 

2. นับจำนวนสมาชิกท่ียกมือใหความเห็นชอบ  =  B 94 

3. นับจำนวนสมาชิกท่ียกมือไมเห็นชอบ  =  C 95 

4. จำนวนผูที่งดออกเสียงคือ    =  A – B – C 96 

มติที่ประชุม รับทราบ 97 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 98 

2.1  รายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 2565 99 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 100 

2565 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2565 ซึ่งเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนดวาดวย 101 

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐาน102 
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รางขอบังคับดังกลาว คือ สำหรับระดับภาคีวิศวกร งานไฟฟากำลัง ไดเพ่ิมงานวางโครงการและกำหนด211 
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สภาวิศวกรไวลวงหนาเรียบรอยแลว 220 

 ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในท่ีประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป221 
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กอใหเกิดอัตรายตอชีวิตและทรัพยสินได 234 
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คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... เพ่ือเสนอ 303 



ขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  304 

พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมท่ี 4.7 305 

 ประธานฯ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร 306 

นำเสนอขอมูลตอท่ีประชุม 307 

 ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชู โต ไดนำเสนอประโยชนและสาระสำคัญของ 308 

รางขอบังคับดังกลาว คือ สำหรับระดับภาคีวิศวกรไดเพิ่มเติมงานควบคุมการสรางและเพิ่มเติมประเภทงาน 309 

ในงานอำนวยการใชใหทำไดทุกขนาด ยกเวนกระบวนการผลิตที่ใชหรือกอใหเกิดสารพิษ หรือสารไวไฟ หรือ310 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ระบบการเก็บ ขนสง หรือขนถายซึ่งวัตถุอันตราย สารเคมี หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด  311 

ซึ่งอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตได ระบบเครื่องปฏิกรณ และในระดับสามัญวิศวกรงานออกแบบ312 

และคำนวณสามารถทำไดทุกขนาด ยกเวนกระบวนการผลิตที่ใชหรือกอใหเกิดสารพิษ หรือสารไวไฟ หรือวัตถุ313 

อันตรายชนิดที่ 3 และระบบการเก็บ ขนสง หรือขนถายซึ่งวัตถุอันตราย สารเคมี หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด  314 

อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตได อนึ่ง สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดขึ้นประชาสัมพันธบนเว็บไซต315 

สภาวิศวกรไวลวงหนาเรียบรอยแลว 316 

ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในที่ประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีสมาชิก317 

แสดงความเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมติเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ318 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... 319 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 540 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 320 

344 คน ไมเห็นชอบจำนวน 3 คน และงดออกเสียงจำนวน 193 คน 321 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบ322 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง323 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เขาประชุม โดยจากองคประชุมจำนวน 540 324 

คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 344 คน ไมเห็นชอบจำนวน 3 คน และ325 

งดออกเสียงจำนวน 193 คน 326 

 4.8 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกำหนดคาจดทะเบียน327 

สมาชิกคาบำรุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 328 

 คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกำหนด 329 

คาจดทะเบียนสมาชิกคาบำรุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่ ..)  330 

พ.ศ. .... เพื่ อเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 44  331 

แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมท่ี 332 

4.8 333 

 ประธานฯ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร 334 

นำเสนอขอมูลตอท่ีประชุม 335 

 ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชู โต ไดนำเสนอประโยชนและสาระสำคัญของ 336 

รางขอบังคับดังกลาว คือ เปนการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาฯ  337 

แกสถาบันโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส การกำหนดแยกอัตราคาธรรมเนียมคาใชจายการตรวจประเมินฯ  338 

ณ สถาบันการศึกษา และการตรวจประเมินฯ ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส และการกำหนดอัตราคาคำขอรับรอง339 

มาตรฐาน ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 อนึ่ง 340 

สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดขึ้นประชาสัมพันธบนเว็บไซตสภาวิศวกรไวลวงหนาเรียบรอยแลว 341 



ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในทีป่ระชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีสมาชิก342 

แสดงความเห็น จึงขอใหท่ีประชุมลงมติเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกำหนดคาจดทะเบียน343 

สมาชิกคาบำรงุ และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 344 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 522 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 345 

327 คน ไมเห็นชอบจำนวน 8 คน และงดออกเสียงจำนวน 187 คน 346 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกำหนดคาจดทะเบียนสมาชิกคาบำรุง 347 

และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ดวย348 

คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เขาประชุม โดยจากองคประชุม349 

จำนวน 522 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 327 คน ไมเห็นชอบ350 

จำนวน 8 คน และงดออกเสียงจำนวน 187 คน 351 

 4.9 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกร352 

วิชาชพีตางชาติ พ.ศ. .... 353 

 คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกร354 

วิชาชีพตางชาติ พ.ศ. .... เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 355 

44 แหงพระราชบัญญัตวิิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 4.9 356 

 ประธานฯ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร 357 

นำเสนอขอมูลตอท่ีประชุม 358 

 ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชู โต ไดนำเสนอประโยชนและสาระสำคัญของ 359 

รางขอบังคับดังกลาว คือ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการขึ้นทะเบียนวิชาชีพวิศวกรรมตามขอตกลง360 

ระหวางประเทศเพิ่มเติม จากขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม กำหนดคุณสมบัติและ361 

ลักษณะตองหามของวิศวกรวิชาชีพตางชาติที่ประสงคจะขึ้นทะเบียน การกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ362 

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ และกำหนดเง่ือนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ตองปฏิบัติ363 

ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศไทยและตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด อนึ่ง สำหรับรายละเอียด364 

อ่ืน ๆ ไดข้ึนประชาสัมพันธบนเว็บไซตสภาวิศวกรไวลวงหนาเรียบรอยแลว 365 

 ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในท่ีประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป366 

สาระสำคัญไดดังน้ี 367 

 นายอภิชิต ล้ำเลิศพงศพนา (สมาชิกสามัญเลขที่ 17546) ไดเสนอความเห็นวาขอให 368 

สภาวิศวกรชวยพิจารณาหาแนวทางใหการประกอบวิชาชีพของทั้งวิศวกรไทยและวิศวกรตางชาติมีความเทา369 

เทียมกัน 370 

 นายจรัญ คชารักษ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 207412) ไดเสนอความเห็นวาสภาวิศวกรควรทำ371 

ความเขาใจกับนิติบุคคลในการวาจางวิศวกรตางชาติเขามาทำงานในประเทศไทยซึ่งตองปฏิบัติใหถูกตองตาม372 

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด 373 

 รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ อุปนายกสภาวศิวกรคนที่ 2 ไดใหขอมูลวา374 

การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติเปนการเปดโอกาสและยอมรับขอตกลงระหวางประเทศซึ่งประเทศไทย375 

ไดลงนามขอตกลง FTA กับประเทศตาง ๆ ในดานงานบริการวิศวกรรมซึ่งเปนการลงทุนรวมและเขามาปฏิบัติ376 

วิชาชีพตามเงื่อนไขและพันธะท่ีไดกำหนดไว โดยตามพันธะดังกลาวตางชาตจิะสามารถสงวิศวกรมากำกับดูแล377 

การปฏิบัติงานในระยะสั้นได ขณะเดียวกันทางสภาวิศวกรไดมีการจัดทำรางขอบังคับฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใหเกิดการ378 

ยอมรับและปฏิบัติงานรวมกันระหวางวิศวกรไทยและวิศวกรตางชาติโดยไมกาวกายการประกอบวิชาชีพ379 



วิศวกรรมควบคุมและการดำเนินการของภาคีวิศวกรพิเศษ ขอบังคับฉบับน้ีเปนประโยชนตอการเจรจาการคา380 

ระหวางประเทศและการสรางเง่ือนไขในการไปปฏิบัติงานที่ประเทศตาง ๆ ดวยเชนกัน รวมถึงเปนการสงเสริม381 

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชสาขาวิศวกรรมควบคุม 17 สาขา วิศวกรวิชาชีพจะไดรับการขึ้นทะเบียน382 

และสามารถดำเนินการขอเขาเมอืงและพักอาศัยอยูในประเทศไทยในระยะสั้นไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 383 

 จากน้ัน ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้น384 

ทะเบยีนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ พ.ศ. .... 385 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 522 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 386 

285 คน ไมเห็นชอบจำนวน 41 คน และงดออกเสียงจำนวน 196 คน 387 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ  388 

พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เขาประชุม โดยจาก389 

องคประชุมจำนวน 522 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 285 คน  390 

ไมเห็นชอบจำนวน 41 คน และงดออกเสียงจำนวน 196 คน 391 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ 392 

 ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในที่ประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือ393 

ขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของสภาวิศวกร หรือการเสนอญัตติตอที่ประชุม เพ่ือ394 

พิจารณาในเรื่องใด ๆ โดยสรุปสาระสำคัญที่สมาชิกเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดังนี้ 395 

 นายสุพจน โลหวัชรินทร (สมาชิกสามัญเลขที่ 9062) ไดมีขอเสนอแนะใหสภาวิศวกรเปด396 

ชองทางใหสมาชิกไดรับทราบขอมูลวิศวกรตางชาติท่ีเขามาปฏิบัติงานในประเทศไทยเพ่ือใหสามารถติดตาม397 

และตรวจสอบการปฏิบัติวิชาชีพของวิศวกรตางชาติได 398 

 รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ี 2 ไดให399 

ความเห็นวาความเห็นของนายสุพจน โลหวัชรินทร จะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของสภาวิศวกรและ400 

หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 401 

 นายชูเลิศ จิตเจือจุน (สมาชิกสามัญเลขท่ี 89873) ไดเสนอความเห็นวาปจจุบันมีวิศวกร402 

ตางชาติเขามาทำงานในประเทศไทยเปนจำนวนมากจึงสนับสนุนขอเสนอของนายสุพจน โลหวัชรินทร โดย 403 

สภาวิศวกรควรมีชองทางในการรับแจงเรื่องรองเรียนกรณีการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกรตางชาติ 404 

ที่ ไมถูกตองตามกฎหมายเพื่อประโยชนในการควบคุมและกำกับดูแลตอไป รวมถึงสภาวิศวกรควร 405 

มกีารตรวจสอบในเรื่องดังกลาวหรือมีการตรวจสอบรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวยอีกทางหนึ่ง 406 

 จาสิบตรี พรศักดิ์  อนันตปรีดาสุข (สมาชิกสามัญเลขที่  123199) ไดสอบถามถึง 407 

แนวทางแกไขปญหากรณีผูวาจางนำแบบท่ีวิศวกรไดออกแบบไวไปใหวิศวกรอ่ืนใชงานตอในโครงการเดียวกัน408 

หรือโครงการอ่ืน 409 

 รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ี 2 ไดให410 

ความเห็นวาตองพิจารณาวาทรัพยสินทางปญญานั้นเปนของผูใดระหวางวิศวกรผูออกแบบหรือผูวาจางซ่ึงตอง411 

เปนไปตามท่ีไดตกลงกันไวตามกฎหมาย กรณีวิศวกรเห็นวาตนเองเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาดังกลาว412 

และถูกนำไปใชโดยไมถูกตองตามขอตกลงท่ีไดทำตอกนัไวเปนเรื่องท่ีจะพิจารณาใชสิทธิทางกฎหมายตอไป 413 

 นายทองคำ ปยธีรวงศ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 26673) ไดเสนอความเห็นวาสภาวิศวกรควร414 

กำหนดใหวิศวกรตางชาตทิี่เขามาทำงานในประเทศไทยตองมีการทำประกันภัยวิชาชีพดวย 415 



 นางอัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หลอทองคำ (สมาชิกสามัญเลขที่ 164001) ไดเสนอความเห็น416 

วา กรณีหากมีการตรวจสอบและมีหลักฐานที่ชัดเจนวามีการนำแบบของตนเองไปใชโดยไมถูกตองและวิศวกรท่ี417 

นำไปใชงานตอทราบอยูแลววามีการนำแบบมาใชโดยไมถูกตองสามารถสงเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการ418 

จรรยาบรรณได ทั้งนี้วิศวกรตองมีการรวมมือกันในการรณรงคไมใหเกิดเหตุการณในลักษณะเชนน้ี รวมถึงเมื่อ419 

วิศวกรไดรับแบบจากผูวาจางมาควรมีการตรวจสอบถึงท่ีมาของแบบดังกลาวใหชัดเจน 420 

จากนั้น ประธานฯ กลาวในนามของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ขอบคุณสมาชิก421 

สภาวิศวกรทุกทานท่ีสละเวลาเขารวมประชุมในวันนี้ ทุกเรื่องท่ีสมาชิกนำเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกรจะ422 

นำไปพิจารณาและดำเนินการตอไป รวมถึงขอใหสมาชิกติดตามการประชาสัมพันธของสภาวิศวกรเพ่ือเขารวม423 

โครงการอบรมสัมมนาในการสงเสริมวิชาชีพวศิวกรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมตอไป และขอให424 

เลิกการประชุม โดยอาศัยอำนาจตามขอ 14 ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการประชุมใหญสภาวิศวกร  425 

พ.ศ. 2543 426 

เลิกประชุม เวลา 11.10 นากิา 427 
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