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ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยการออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  และมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  

พ.ศ .  ๒๕๔๒   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบ 

ของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   

จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการออกใบอนุญาตใหแกผูขอ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“ผูขอรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ขอ ๔ ผูใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่

กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  

ถาประสงคจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาดังกลาวตอไป  ตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้  ภายใน

สองปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  และเมื่อย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแลวใหผูนั้นประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมออกใบอนุญาต 

จากสภาวิศวกร   

ขอ ๕ ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ 
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ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด   

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตตองสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาต  ซ่ึงเปนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา   ประกาศนียบัตร   
หรือวุฒิบัตรสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช  สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให 
ในระดับเดิมที่ไดรับ  และไมตัดสิทธิการเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
สาขาวิศวกรรมโยธา   

กรณีผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ระดับ
ภาคีวิศวกร  หรือระดับสามัญวิศวกร  ตามวรรคหนึ่ง  มีความประสงคขอเลื่อนระดับใบอนุญาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร  หรือระดับวุฒิวิศวกร  ตามแตกรณี   
สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตใหตามเกณฑดังนี้ 

(๑) ระดับสามัญวิศวกร  ผูขอรับใบอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ระดับภาคีวิศวกร  โดยมีผลงานและปริมาณงานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  ไมนอยกวาสามป  และตองผาน
การทดสอบความรูดวยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณกอนไดรับใบอนุญาต  ระดับสามัญวิศวกร   

กรณีผูขอรับใบอนุญาตที่มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ไมนอยกวาหาป  ใหไดรับอนุโลมยกเวนการทดสอบความรูดวยวิธี 
สอบขอเขียน  แตตองผานการทดสอบความรูดวยวิธีการสอบสัมภาษณ  กอนไดรับใบอนุญาต  ระดับ
สามัญวิศวกร 

(๒) ระดับวุฒิวิศวกร  ผูขอรับใบอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ระดับสามัญวิศวกร  โดยมีผลงานและปริมาณงานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  ไมนอยกวาแปดป  และตองผาน
กอนทดสอบความรูดวยวิธีสอบสัมภาษณกอนไดรับใบอนุญาต  ระดับวุฒิวิศวกร 
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ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาต  ซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
และประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  โดยมิไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร  สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  สภาวิศวกร 
จะพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ใหตามเกณฑ
ดังนี้ 

(๑) ระดับภาคีวิศวกร  ผูขอรับใบอนุญาตตองมีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  ไมนอยกวาสามป  โดยไดรับการยกเวน 
การทดสอบความรู  และการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ 
กอนไดรับใบอนุญาต  ระดับภาคีวิศวกร 

(๒) ระดับสามัญวิศวกร  ผูขอรับใบอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ระดับภาคีวิศวกร  โดยมีผลงานและปริมาณงานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  ไมนอยกวาสามป  และตองผาน
การทดสอบความรูดวยวิธีสอบขอเขียน  และสอบสัมภาษณกอนไดรับใบอนุญาต  ระดับสามัญวิศวกร   

กรณีผูขอรับใบอนุญาตที่มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ไมนอยกวาหาป  ใหไดรับอนุโลมยกเวนการทดสอบความรูดวยวิธี 
สอบขอเขียน  แตตองผานการทดสอบความรูดวยวิธีการสอบสัมภาษณ  กอนไดรับใบอนุญาต   
ระดับสามัญวิศวกร 

(๓) ระดับวุฒิวิศวกร  ผูขอรับใบอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ระดับสามัญวิศวกร  โดยมีผลงานและปริมาณงานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  ไมนอยกวาแปดป  และตองผาน
กอนทดสอบความรูดวยวิธีสอบสัมภาษณกอนไดรับใบอนุญาต  ระดับวุฒิวิศวกร 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาต  ซ่ึงเปนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา   ประกาศนียบัตร   
หรือวุฒิบัตรสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  และยังไมเคยเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ควบคุม  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ใหตามเกณฑดังนี้ 

(๑) ระดับภาคีวิศวกร  ผูขอรับใบอนุญาตตองมีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  ไมนอยกวาสามป  โดยไดรับการยกเวน 

การทดสอบความรูกอนไดรับใบอนุญาต  ระดับภาคีวิศวกร  ทั้งนี้  ผูขอรับใบอนุญาตตองผานการอบรม

และทดสอบความรู  เกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด   

(๒) ระดับสามัญวิศวกร  ผูขอรับใบอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ระดับภาคีวิศวกร  โดยมีผลงานและปริมาณงานในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  ไมนอยกวาสามป  และตองผาน

การทดสอบความรูดวยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณกอนไดรับใบอนุญาต  ระดับสามัญวิศวกร   

กรณีผูขอรับใบอนุญาตที่มีผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ไมนอยกวาหาป  ใหไดรับอนุโลมยกเวนการทดสอบความรูดวยวิธีสอบ

ขอเขียน  แตตองผานการทดสอบความรูดวยวิธีการสอบสัมภาษณ  กอนไดรับใบอนุญาต  ระดับสามัญ

วิศวกร 

(๓) ระดับวุฒิวิศวกร  ผูขอรับใบอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ระดับสามัญวิศวกร  โดยมีผลงานและปริมาณงานในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช  ไมนอยกวาแปดป  และตองผาน

กอนทดสอบความรูดวยวิธีสอบสัมภาษณกอนไดรับใบอนุญาต  ระดับวุฒิวิศวกร 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรแตงต้ังคณะอนุกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ  ในสาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  เพื่อพิจารณาผลงานและปริมาณงานของผูขอรับใบอนุญาต 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๒ ใหนําขอ  ๔  (๓)  และขอ  ๕  (๓)  ของขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการออกใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับสามัญวิศวกร  และระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 


	ข้อบังคับสภาวิศวกร 

