
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


