
เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น  

รางประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนำหนวยความรูมาใชใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของระเบียบคณะกรรมการ

สภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ.๒๕๖๕   

 

๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 

ดวยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษาเมื ่อวันที ่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดใหมีการพัฒนาความรู เพื ่อยกระดับความรู

ความสามารถและประสิทธิผลของผูไดรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สงเสริมและสนับสนุนใหผูไดรับใบรับรองความรูความ

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดพัฒนา

ทักษะและความรูในการประกอบวิชาชีพโดยตรง สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การศึกษา การวิจัย  

อันเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของ 

ผูไดรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม เพื่อเปนหลักประกันและเสริมสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการวิชาชีพภายในประเทศ 

และเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อใชประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รวมถึงเพื่อ

ใชประกอบการยื่นขอใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและการตออายุใบรับรอง

ความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งการกำหนดจำนวนและการคำนวณหนวยความรู 

เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขอ ๕ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศ

กำหนด 

๒. ความจำเปนที่ตองออกกฎหมายเพ่ือแกไขปญหา 

เพื่อพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการนำหนวยความรูมาใชใหสอดคลองตามขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการ 

สภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. หลักการอันเปนสาระสำคัญ 

๓.๑ เพ่ือกำหนดจำนวนและการคำนวณหนวยความรูสำหรับผูยื่นคำขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออก

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๓.๒ เพื่อกำหนดหนวยความรูสำหรับยื่นคำขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม ระดับวิศวกรวิชาชีพ และการตออายุใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ ตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. ประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 

 ๔.๑ กำหนดใหผูยื่นคำขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

และระดับวุฒิวิศวกร ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตองมีหนวยความรูตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 

๔.๑.๑ นับแตวันที่ประกาศน้ีมีผลบังคับใช ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตองมีหนวยความรู

จำนวนไมนอยกวา ๕๐ หนวย  

๔.๑.๒ ตั้งแตวันที ่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที ่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตองมีหนวยความรู 

จำนวนไมนอยกวา ๑๐๐ หนวย 

๔.๑.๓ ตั้งแตวันที ่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ เปนตนไป ตองมีหนวยความรูจำนวนไมนอยกวา 

๑๕๐ หนวย 

๔.๑.๔ กำหนดใหหนวยความรู ตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับถึงวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับ

สามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกรแลวแตกรณ ี

๔.๒ กำหนดใหผู ย ื ่นคำขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ระดับวิศวกรวิชาชีพ และการตออายุใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ ตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองความรูความชำนาญ ในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตองมีหนวยความรูตามจำนวนท่ีกำหนด ดังน้ี 

๔.๒.๑ กรณียื่นคำขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับ

วิศวกรวิชาชีพ ตองมีหนวยความรูจำนวนไมนอยกวา ๕๐ หนวย 

๔.๒.๒ กรณีตออายุใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับ

วิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ ตองมีหนวยความรูจำนวนไมนอยกวา ๑๕๐ หนวย  

๔.๒.๓ กำหนดใหหนวยความรูตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับถึงวันที่ยื่นคำขอใบรับรอง หรือตออายุ

ใบรับรองแลวแตกรณ ี

………………………………………………………………………………….. 



  ฉบับรับฟงความคิดเห็น 

-ราง- 

  ประกาศสภาวิศวกร 

ที่ ../.... 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนำหนวยความรูมาใชใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของระเบียบคณะกรรมการ

สภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕     

 

  โดยที่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑและวิธีการนำหนวยความรู มาใชใหสอดคลอง 

ตามวัตถุประสงคของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕     

                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และขอ ๕  

ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื ่อง พ.ศ. ๒๕๖๕ มติที ่ประชุม

คณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งท่ี ๖๑-๘/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ

สภาวิศวกรออกประกาศไว ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร ที่ ../.... หลักเกณฑและวิธีการนำหนวย

ความรูมาใชใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพ

ตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ในประกาศน้ี 

“หนวยความรู ” หมายความวา หนวยความรู ท ี ่ไดร ับจากการพัฒนาวิชาชีพตอเนื ่อง  

ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอ ๔ ผูยื่นคำขอเล่ือนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

และระดับวุฒิวิศวกร ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตองมีหนวยความรูตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 

(๑)  ตั้งแตวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตองมีหนวยความรู

จำนวนไมนอยกวา ๕๐ หนวย  

(๒) ตั ้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที ่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตองมีหนวยความรู 

จำนวนไมนอยกวา ๑๐๐ หนวย 

(๓) ตั ้งแตว ันที ่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ เปนตนไป ตองมีหนวยความรู จำนวนไมนอยกวา 

๑๕๐ หนวย 



 
 

  ฉบับรับฟงความคิดเห็น 
 

                     กรณีตาม (๑) ถึง (๓)  หนวยความรูตองไมเกิน ๓ ป นับถึงวันที่ยื ่นคำขอรับใบอนุญาต 

ระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกรแลวแตกรณ ี

ขอ ๕ ผูยื่นคำขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับ

วิศวกรวิชาชีพ และการตออายุใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร

และระดับวิศวกรวิชาชีพ ตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตองมีหนวยความรูตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 

                    (๑) กรณียื ่นคำขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ ตองมีหนวยความรูจำนวนไมนอยกวา ๕๐ หนวย 

                     (๒) กรณีตออายุใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร

และระดับวิศวกรวิชาชีพ ตองมีหนวยความรูจำนวนไมนอยกวา ๑๕๐ หนวย  

กรณีตาม (๑) และ (๒) หนวยความรู ตองไมเกิน ๓ ป นับถึงวันที ่ย ื ่นคำขอใบรับรอง  

หรือตออายุใบรับรองแลวแตกรณ ี

 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี                       พ.ศ. ..... 

 

 

(..............................................................) 

นายกสภาวิศวกร 

 



ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรเมื่อวันที่   ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  คณะกรรมการ 
สภาวิศวกร  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่อง  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง”  หมายความว่า   การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรม 

ที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี   

“หน่วยความรู้”  หมายความว่า  หน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
ข้อ ๕ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้   
(๑) เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพโดยตรง   

(๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม  การศึกษา  การวิจัย  อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง   

(๔) เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๕) เพ่ือเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวิชาชีพภายในประเทศ
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(๖) เพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   และ
ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

(๗) เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
และการต่ออายุใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ข้อ ๖ การก าหนดจ านวนและการค านวณหน่วยความรู้เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๕  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนด 

ข้อ ๗ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่จะได้รับหน่วยความรู้มีสองประเภท  ดังนี้   
(๑) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน  อันได้แก่การบรรยาย  ฝึกอบรม  ประชุม  

สัมมนาหรือการอื่นในท านองเดียวกัน  ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหน่วยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ   
(๒) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมก าหนดเองหรือของหน่วยงานใด  ๆ  ที่ไม่ได้ขอรับ 

ความเห็นชอบตาม  (๑)  เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้   ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพอันได้แก่   การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นนอกจากหลักสูตรหรือกิจกรรม   
โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพให้แก่
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น 

ข้อ ๘ หน่วยงานที่จะขอให้สภาวิศวกรเห็นชอบให้จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน 
ต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนด   

การยื่นขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  
สภาวิศวกรประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมก าหนดเองหรือ 
ของหน่วยงานใด ๆ  หากประสงค์จะได้รับหน่วยความรู้  ให้ยื่นค าร้องขอเทียบหน่วยความรู้ต่อส านักงาน
สภาวิศวกรพร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม   
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการท ากิจกรรม  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดหน่วยความรู้ 

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๐ ค าขอ  ใบสมัคร  การอนุญาต  หรือการด าเนินการใด ๆ  ตามระเบียบนี้  จะกระท า

ในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้   ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑ ให้สภาวิศวกรพิจารณาการให้หน่วยความรู้จากหลักสูตร  กิจกรรมก าหนดเองหรือ
ของหน่วยงานใด ๆ  ตามแนวทาง  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๑) มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายชัดเจนด้วยเนื้อหาสาระ  ในประการที่จะรักษาสภาพ  
ปรับปรุง  หรือขยายทักษะและความรู้ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

(๒) เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสม   
(๓) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในหัวข้อที่บรรยาย   
(๔) เวลาที่ใช้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหา   
(๕) ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของวิศวกร   
(๖) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๒ หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการวิศวกร 

ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นหน่วยความรู้ 
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   
ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ด าเนินการต่อไปจนสิ้นอายุตามที่ก าหนดไว้ 

ข้อ ๑๔ ให้ค าขอเป็นหน่วยงานเพ่ือจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
ระเบียบนีใ้ช้บังคับให้ด าเนนิการตอ่ไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวชิาชีพตอ่เนือ่ง   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้น าประกาศและ 
ค าสั่งต่าง ๆ  ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
มาบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

รองศาสตราจารยป์ิยะบตุร  วานิชพงษ์พันธุ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการออกใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุ 

ระดบัสามญัวศิวกร  และระดับวุฒวิิศวกร 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับสามัญวิศวกร  และระดับวุฒิวิศวกร   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๑)  (๖)  (ง)  (ฉ)  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๘   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่อวันที่   
๕  เมษายน  ๒๕๖๕  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  และระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ขอ้ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  และระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ข้อ ๕ ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรม

ควบคุมหรืองานที่ไม่มีหรือไม่สามารถหาผู้รับรองผลงานและปริมาณงานที่เหมาะสมได้  ให้คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนดวิธีการรับรองผลงานและปริมาณงานด้วยวิธีอื่น 

ข้อ ๖ ค าขอ  ใบสมัคร  ใบอนุญาต  ค าสั่งทางปกครองอื่น  หรือการด าเนินการใด ๆ   
ตามข้อบังคับนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกา 
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ภาครัฐอื่น  ให้มีผลบังคับตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
ระดบัสามญัวศิวกร 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรตอ้งยื่นค าขอตอ่ส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบ
ค าขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



(๑) หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง   ตามจ านวนที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

(๒) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   หลังจาก
ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี   และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ประกอบวิชาชีพ  ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  โดยให้วิศวกรตั้งแต่
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป  ในสาขาและงาน  (แขนง)  เดียวกันกับผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนาม
รับรองผลงาน 

(๓) รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจ านวนไม่น้อยกว่าสองเรื่อง  แต่ไม่เกินห้าเรื่อง   
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร  ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับ

ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  ต้องยื่นค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอรับใบอนุญาต 
ระดับสามัญวิศวกรและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ส าเนาหลักฐานการศึกษา  (transcript)  ระดับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร

เทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตรท์ี่สภาวิศวกรรับรอง  หรือหลักสูตรที่ไดร้ับการรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  (TABEE)  ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับ
ใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร 

(๒) หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง   ตามจ านวน 
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

(๓) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคมุ  หลังจากไดร้บั
ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี  และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบ
วิชาชีพ  ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   ภายใต้การก ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาและงาน   (แขนง)  
เดียวกันกับที่ยื่นค าขอนั้นเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน 

(๔) รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจ านวนไม่น้อยกว่าสองเรื่อง  แต่ไม่เกินห้าเรื่อง 
ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรที่ได้ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นค าขอแล้ว   ต้องได้รับการประเมินความรู้ 
ในประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  ดังนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร  ตามข้อ  ๗  ของข้อบังคับนี้  ต้องเข้ารับการทดสอบ
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามข้อ  ๘   
ของข้อบังคับนี้  ต้องเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์   

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๒ 
ระดบัวฒุิวศิวกร 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร  ต้องยื่นค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบ
ค าขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกรและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่ อง  ตามจ านวน 

ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
(๒) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   หลังจาก

ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่าห้าปี   และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการ 
ประกอบวิชาชีพ  ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  โดยให้วิศวกรระดับวุฒิวิศวกร   
ในสาขาและงาน  (แขนง)  เดียวกันกับผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน 

(๓) รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจ านวนไม่น้อยกว่าสองเรื่อง  แต่ไม่เกินห้าเรื่อง 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกรที่ได้ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นค าขอแล้ว  ต้องได้รับการประเมินความรู้ในประสบการณ์ 
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

หมวด  ๓ 
การออกใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษ 
ด้านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้งทดสอบความรู้ 
ในประสบการณ์และความสามารถ  ตลอดจนด าเนินการอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบอนุญาตหรือในกรณีที่มีมติ  
ไม่ออกใบอนุญาต  ให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอนั้น ๆ  ทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึง่อาจท าในรปูขอ้มลูอิเล็กทรอนกิส์ตามทีผู่้ยื่นค าขอแจ้งความประสงค์ไว้ก็ได้ 
ให้ผู้ยื่นค าขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจากส านักงานสภาวิศวกร  
กรณีผู้ย่ืนค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขอใบอนุญาต 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกรจัดส่งหรือส่งมอบ
ใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้น 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๔ ค าขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไป 
จนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกร  และระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้    
ให้น าระเบียบ  หรือประกาศ  ซึ่งออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

รองศาสตราจารยป์ิยะบตุร  วานิชพงษ์พันธุ์   
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  เพ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศรวมถงึ 
เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน  จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฎ)  และ  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ 
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร   
เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 
ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ที่สภาวิศวกรออกให้แก่บุคคลที่ผ่านการประเมินการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไข  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้” 

“ระดับวิศวกร”  หมายความว่า  ผู้มีความรู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในระบบงาน  ดูแล  ซ่อมบ ารุง  
และรักษาระบบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

“ระดับวิศวกรวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ 
ในการประกอบวิชาชีพ  ในการออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหม่  ให้ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสาขานั้นได้อย่างเหมาะสม  รวมถึงตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบ 
ของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมนั้น 

หมวด  ๑ 
ใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๔ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและออกใบรบัรอง  ให้เป็นไปตามสาขาวชิาชีพวิศวกรรมตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ ๕ ใบรับรองมี  ๒  ระดับ  คือ 
(๑) ระดับวิศวกร  และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Registered  Engineer”   
(๒) ระดับวิศวกรวิชาชีพ  และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Registered  Professional  Engineer”   
หลักเกณฑ์  ประเภท  และขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแต่ละระดับ  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๖ ใบรับรองให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  โดยให้มีอายุห้าปี

นับแต่วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรอง   

หมวด  ๒ 
คุณสมบตัิ  และลักษณะต้องห้าม 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอใบรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) เป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ  หรือสมาชิกวิสามัญ 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทียบเท่า 
(4) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับรองด้วยเหตุตามข้อ  ๑๔  (๓)  (ข)  (ค)” 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการออกใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๘ ให้ผู้ประสงค์ขอใบรับรอง  ยื่นค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอใบรับรอง 
และหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาออกใบรับรองในนามสภาวิศวกรเมื่อผู้ยื่นค าขอ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ภายใต้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ระดับวิศวกร 
 (ก) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทียบเท่าปริญญา

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ยื่นค าขอ  โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสภาวิศวกร  หรือองค์กรระดับสากล  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
ก าหนด 

 (ข) กรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตาม  (ก)  ผู้ยื่นค าขอ
ต้องผ่านการทดสอบความรู้  ในสาขาวิศวกรรมที่ยื่นค าขอ  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ  
จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้   

(๒) ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
 (ก) มีใบรับรองระดับวิศวกร 
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 (ข) มีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  โดยยื่นบัญชีแสดงผลงาน
และปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นค าขอไม่น้อยกว่าสามปี  และมีหน่วยความรู้ 
ตามจ านวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด   

 (ค) ผ่านการทดสอบความรู้ความช านาญในประสบการณ์และความสามารถโดยได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้ 

 กรณีผู้ยื่นค าขอใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  หรือมีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  โดยยื่นบัญชีแสดงผลงาน  
และปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นค าขอตั้งแต่สามปีขึ้นไป  ให้ยกเว้น
คุณสมบัติตาม  (๒)  (ก) 

(๓) การทดสอบความรู้ตาม  (๑)  (ข)  และ  (๒)  (ค)  สภาวิศวกรจะจัดการทดสอบเอง 
หรือเห็นชอบให้สมาคมวิชาชีพหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการทดสอบก็ได้  ทั้งนี้  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการยื่นขอความเห็นชอบในการจัดการทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
ก าหนด 

ข้อ  ๑๐ การทดสอบความรู้ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ  ๑๑ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากผู้ช านาญการพิเศษ 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๙  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณาผลงานและปริมาณงาน  พร้อมทั้ง
ด าเนินการอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ  ๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองหรือในกรณีที่มีมติ 
ไม่ออกใบรับรอง  ให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ยื่นค าขอนั้น ๆ  ทราบภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ยื่นค าขอแจ้งความประสงค์
ไว้ก็ได้ 

ให้ผู้ยื่นค าขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองช าระค่าธรรมเนียม
ใบรับรองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจากส านักงาน 
สภาวิศวกร  กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์  
จะขอใบรับรอง 
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เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกรด าเนินก าร 
ออกใบรับรองให้แก่ผู้นั้น 

หมวด  ๔ 
การต่ออายุใบรบัรอง 

 
 

ข้อ  ๑๓ ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง  ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองต่อส านักงานสภาวิศวกร  
ตามแบบค าขอต่ออายุใบรับรองและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
ก่อนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุ  และมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

เมื่อยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองแล้ว  ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร 
จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรอง 

ให้น าข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้กับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ต่ออายุใบรับรองโดยอนุโลม 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรองแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกร  
ออกใบรับรองการต่ออายุให้แก่ผู้นั้น 

ใบรับรองการต่ออายุ  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  โดยให้มีอายุห้าปี
นับจากวันที่ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ 

หมวด  ๕ 
การสิ้นสดุและการเพิกถอนใบรับรอง 

 
 

ข้อ  ๑๔ ใบรับรองสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) เมื่อผู้ได้รับใบรับรองตาย 
(๒) ขาดต่ออายุใบรับรอง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๓) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบรับรอง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
 (ก) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 (ข) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอใบรับรองหรือค าขอต่ออายุใบรับรอง

ในสวนที่เป็นสาระส าคัญ   
 (ค) มีการกระท าหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันท าให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย

แห่งวิชาชีพวิศวกรรมอย่างร้ายแรง   
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ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนใบรับรองตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการสภาวิศวกร
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๖ 
เรื่องอืน่ ๆ 

 
 

ข้อ  ๑๕ กรณีผู้ได้รับใบรับรองระดับวิศวกร  หรือใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพ  ประสงค์  
จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจาก  
สภาวิศวกร 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๑๖ ในวาระเริ่มแรกของคณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์  
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของแต่ละสาขา  และออกใบรับรองให้เป็นระดับ
วิศวกรวิชาชีพ  เพ่ือแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษ  แล้วแต่กรณี  
โดยให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 
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