
การขอรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
(แนะน าการขออนุญาตและเตรียมสอบ) 

มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าท่ีรับเอกสารและตรวจสอบหลักฐาน 

3. เจ้าหน้าท่ีส่งให้อนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และ 
พิจารณาความรู้ การศึกษา ผลงาน และประสบการณ์ 
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4. อนุกรรมการฯ พิจารณาผลงาน (ตามเอกสาร)  
ตรงตามข้อบังคับสภาวิศวกร  

ผลงานผ่าน 

ส่งทดสอบความรู้ 

ผลงานไม่ผ่าน 

ส่งผลงาน
เพิ่มเติม 

ปฏิเสธ 
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ (ต่อ) 



5. การทดสอบความรู้ 

งานออกแบบและค านวณ 

ส่งทดสอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 

- งานวางโครงการ 
- งานควบคุมการสร้างหรือผลิต 
- งานพิจารณาตรวจสอบ 
- งานอ านวยการใช้ 

สอบสัมภาษณ ์ปฏิเสธ 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ (ต่อ) 
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6. สอบสัมภาษณ์ผ่าน 

7. ผ่านการอบรมและ 
ทดสอบความพร้อม 

ประกอบวิชาชีพได้เฉพาะตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ เท่านั้น 
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ (ต่อ) 



เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตฯ 

1. ค าขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

2. ส าเนาหลักฐาน คุณวุฒิการศึกษา  

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

5. ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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6. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานวิศวกรรมควบคุม 
(ให้สามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาหรือแขนงเดียวกันกับผู้ขอ 
ลงนามรับรองทุกงาน) 
 

7. ส าเนาใบอนุญาตฯ ของผู้รับรองคุณสมบัติ 
* หมายเหตุ : หากรับรองเป็นเท็จ ผู้รับรองอาจมีความผิดทางด้าน

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

8. ใบรับรองแพทย์ 
9. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตฯ (ต่อ) 



*** ส าหรับผู้ขอฯ ที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม 

 - ส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทางตัวจริง  

 - มีหลักฐานของทางราชการที่อนุญาตให้ท างานในประเทศ 
และให้อยู่อาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 6 เดือน (Work Permit) 
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เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตฯ (ต่อ) 



1. ผู้ขอฯ จะต้อง... 
    มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานตรงกับ 
    ลักษณะงานที่ขอ ตามระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าขึน้ไป ผลงาน 2 ปี 

(2) วุฒ ิปวส. หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม 

(3) วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม 

(4) วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาอื่น หรือต่ ากว่า ปวช. 

ผลงาน 4 ปี 

ผลงาน 6 ปี 

ผลงาน 10 ปี 

งานที่ขออนุญาตต้องเป็นงานที่อยู่ในข่ายวิศวกรรมควบคุม 
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เกณฑ์การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตฯ 



2. การนับระยะเวลาของผลงานที่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ  
 - จะนับระยะเวลาของแต่ละผลงานที่เสนอมารวมกันไม่น้อยกว่า

ระยะเวลาที่ก าหนด  
 - นับระยะเวลาเฉพาะผลงานที่ตรงกับลักษณะงานที่ต้องการขอเท่านัน้ 

3. ยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ลักษณะงาน                      
กรณีที่จะขอในลักษณะงานอื่นอีกให้ยื่นค าขอใหม่ 

10 

เกณฑ์การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตฯ (ต่อ) 



5. การลงนามรับรองผลงานและปริมาณงานต้องมีสามัญวิศวกร/ 
วุฒวิิศวกร ในสาขาและแขนงเดียวกับผูย้ื่นขอ  ลงนามรับรอง 

6. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ หากต้องการยื่นขอรับใบอนุญาต 
ในงานลักษณะเดิม สามารถยื่นค าขอใหม่ได้  ภายหลังจากวันที่ยื่นค าขอ 
ครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน   

4. การระบุงานที่จะขออนุญาตฯ ต้องระบุสาขางาน  ลักษณะงาน  
ประเภทของงาน และขนาดที่ต้องการขอ ให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
ตามที่ตนเองต้องการขออนุญาตฯ เช่น งานในสาขาเครือ่งกล เฉพาะ 
งานอ านวยการใช้ เครื่องจักรกล ขนาดไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง 
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เกณฑ์การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตฯ (ต่อ) 



- ทดสอบข้อเขียนได้ 1 คร้ัง 

- เกณฑ์ผ่านการทดสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ 

- การออกข้อสอบข้อเขียน ผู้ช านาญการพิเศษฯจะพิจารณาออกข้อสอบ
เองหรือให้ทดสอบข้อเขียนร่วมกับภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรก็ได้ 

- กรณีทดสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

- กรณีทดสอบข้อเขียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้มีมติปฏิเสธ 
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เกณฑ์การทดสอบข้อเขียน 



 เกณฑก์ารสอบสัมภาษณ์ 
 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ 
 

 - กรณีสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ ให้อนุมัติเข้า 
           อบรมและทดสอบความพร้อมต่อไป 
 

 - กรณีสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ให้ ‘ผู้ช านาญการพิเศษ’ 
           พิจารณาว่าจะให้สอบสัมภาษณใ์หม่ 
 (ให้สอบสัมภาษณ์ได้อีก 1 ครั้ง) 
 

 หรือปฏิเสธ 

13 

เกณฑ์การสอบสัมภาษณ ์



1. ข้อมูลส่วนตัว 
 

 บุคลิกภาพ 
 วุฒิภาวะ 
 ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพ 

10 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 



2. ความรู้ความช านาญในสาขาอาชีพ 
 

 ทักษะในการท างานของงานที่ขออนุญาต 
 ความสามารถในการพัฒนางาน 
 ความรู้เชี่ยวชาญในขอบเขตของงานที่ขออนุญาต 

35 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 



3. การประกอบวิชาชีพ 
 

 ความเข้าใจในมาตรฐานในการท างาน โดยได้มีการศึกษา 
 ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง และมีความเข้าใจใน COP ในการประกอบ

วิชาชีพ 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับ Standard หรือ Code ของความปลอดภัย

และอาชีวะอนามัย  ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
 ความรู้เชี่ยวชาญในขอบเขตของงานที่ขออนุญาต 
    ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นเข้าใจ 
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เกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 



3. การประกอบวิชาชีพ (ต่อ) 
 

    ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ความตระหนักในงานวิศวกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
    ความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ 

45 คะแนน 

17 

เกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 



4. จรรยาบรรณ 
 

 ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณวิศวกร  

10 คะแนน 

ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 



 
ข้อแนะน าในการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์  

 
1. แต่งกายสุภาพเพราะเปน็การสอบสัมภาษณท์ี่มี

ความส าคัญมากในการประกอบวิชาชีพของวิศวกร 
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2. ตรงต่อเวลา  
(ควรมาก่อนเวลานัดอย่างนอ้ย 15 นาที) 

3. ทบทวนความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่เสนอ
ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึน้ตลอดจนแนวทางในการ
ป้องกันแก้ปัญหาใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นไปตามหลักวิชาการ 
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Chatchawan Kooncumchoo วก 491  วส 49 21 



Chatchawan Kooncumchoo วก 491  วส 49 22 



Chatchawan Kooncumchoo วก 491  วส 49 23 



ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ค าขอรบัใบอนญุาตฯ 
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6(1) 

ไม่เกิน 4000 กิโลวตัต ์หรือ ปริมาณความร้อนไม่เกิน 80 ลา้นเมกกะจูลต่อปี 

เคร่ืองกล 



Chatchawan Kooncumchoo วก 491  วส 49 25 



Chatchawan Kooncumchoo วก 491  วส 49 26 



27 แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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Chatchawan Kooncumchoo วก 491  วส 49 29 
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ตัวอย่าง 
การกรอกแบบบัญชีแสดงผลงาน 

และปริมาณงาน 
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ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ค าขอรบัใบอนญุาตฯ(ตอ่) 



 

ล าดับ 

วัน เดือน ปี 

ประกอบวิชาชีพ 

ต าแหน่งหน้าที ่

และที่ท างาน  

 

ลักษณะงานที่ท า  

1 1 ส.ค.50-30 
ต.ค.51 

-อาจารย ์

มหาวิทยาลัย........... 

-คณะกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

-ผู้รับผิดชอบพลังงาน
อาคาร................... 

-ท าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ กิจกรรม
พลังงาน 

-ท าหน้าที่ช่วย เจ้าของอาคารในการ
จัดท า รายงานการจัดการพลังงาน 

-ท าหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารงาน
พลังงานในมหาวิทยาลัย 

ตัวอย่างการกรอกประวัติ 
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ล าดับ 

วัน เดือน ปี 

ประกอบวิชาชีพ 

ต าแหน่งหน้าที ่

และที่ท างาน  

 

ลักษณะงานที่ท า  

 

2 1 พ.ย. 51-31 
ธ.ค.52 

 

-วิศวกร 

-ผู้ช่วยผู้จัดการ
โรงงาน............ 

-ผู้รับผิดชอบ
พลังงานโรงงาน
.............. 

 

- ตรวจติดตามการใช้พลังงานในโรงงาน 

-ท าหน้าที่ช่วย เจ้าของโรงงานในการ
จัดท า รายงานการจัดการพลังงาน 

-ท าหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารงาน
พลังงาน 
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ตัวอย่างการกรอกประวัติ (ต่อ) 



 

ล าดับ 

วัน เดือน ปี 

ประกอบวิชาชีพ 

ต าแหน่งหน้าที่ 

และที่ท างาน  

 

ลักษณะงานที่ท า  

 

3 1 ม.ค. 53 

-31 ส.ค. 55  

-ผู้ประเมิน 
ISO50001 

บริษ ท.............  

- ประเมิน ตรวจ ติดตาม ระบบการจัด
การพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO50001 
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ตัวอย่างการกรอกประวัติ (ต่อ) 



บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงาน 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกรพิเศษ 
ของนาย   ... กขค....  เลขทะเบียน....(ยังไม่มีไม่ต้องเขียน)...... 

35 

ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน 
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ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน (ต่อ) 



( 1 )   

ล าดับ 

( 2 ) 

รายละเอียดงาน 

1 วิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงาน ในระบบปรับอากาศ ระบาย
อากาศ  
ชื่อโครงการ....................................................... 
สถานที่ตั้ง ................................................ 
เงินลงทุน ............................. 
ประเภทและขนาดงาน 
 Water Cooler Chiller 
 
 ขนาด.........ตัน  จ านวน ......... เครื่อง 
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ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน (ต่อ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 )   

ล าดับ 

( 2 ) 

รายละเอียดงาน 

1 Cooling Tower 
 ขนาด..........ตัน  จ านวน..........เครื่อง 
 
Outside Air Handling Unit 
 ขนาด.........ตัน   จ านวน.........เครื่อง 
 
Chilled And Condenser Water Pump 
 ขนาด 37 KW จ านวน ....... เครื่อง 
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ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน (ต่อ) 



( 3 ) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

( 4 ) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวง 

( 5 ) 
ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

เริ่ม ส าเร็จ 
มกราคม 51 ตุลาคม 51 - ตรวจสอบการจัด

การพลังงาน 
ภายใต้การก ากับดูแล
ของสามัญวิศวกร 

- เป็นผู้รับผิดชอบ 
ตามสายบังคับบัญชา 

           หรือ 
 - เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง 

* กรณีปฏิบัติงานเกินขอบเขตของระดับภาคีวิศวกร ต้องปฏิบัติภายใต้  
   การก ากับดูแลของวิศวกรระดับสามัญหรือวุฒิวิศวกร 39 

ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน (ต่อ) 



( 6 ) 
ผลของงาน 

( 7 ) 
บันทึกและลายมือชื่อ 

ผู้รับรอง 

( 8 ) 
หมายเหต ุ

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์   
 

(นายวิศวกร  รักเครื่องกล) 
สก..................หรือ  

    วก.............. 
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ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน (ต่อ) 



ตัวอย่างหนังสือผู้รับรองผลงาน 
 

หนังสือรับรองของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 
เขียนที่  บริษัท ...............................................จ ากัด 

วันท่ี 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2559 
                โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายวิศวกร   รักเครื่องกล  อายุ  50 ปี  เชื้อชาติ  ไทย  

สัญชาติ  ไทย  
อยู่บ้านเลขที่  50/6  ซอย  รามค าแหง 40  ถนน  ถ.รามค าแหง  แขวง หัวหมาก  เขต  บางกะปิ   
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร ที่ท างาน 999/6 ซอย รามค าแหง 39  ถนน รามค าแหง  แขวง หัวหมาก   
เขต  บางกะปิ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-935-6868  ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน 

  สก............... 
                 ขอรับรองแบบบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานเพื่อประกอบการยื่นขอภาคีวิศวกร

พิเศษ ของนายสภา   รักชาติ  
  เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
    ลงชื่อ  ……………………………สามัญวิศวกรเครื่องกล 

 ( นายวิศวกร  รักเครื่องกล) ผู้รับรอง 
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ตัวอย่างเรื่องที่เลือกเป็นรายงาน 
1. เกณฑ์การศึกษาและวิเคราะห์ 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
- สภาพเดิมของมาตรการนี้ และแนวคิดในการวิเคราะห์ 
- การตรวจวัดด้านที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ 
- เปรียบเทียบผลการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้าน

ต่างๆ แสดงรายการค านวณ 
- ผลการติดตั้ง ตรวจวัดและรับรองผล  

(ให้เจ้าของโครงการรับรอง) 
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2. มาตรการด้านความร้อน 
- ไอน้ าและหม้อไอน้ า 
- เครื่องอัดอากาศ 
- เครื่องปรับอากาศ 
- เตาอุตสาหกรรม 
- การเปลี่ยนรูปเชื้อเพลิง 
- การน าพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ 
- อื่นๆ 
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ตัวอย่างเรื่องที่เลือกเป็นรายงาน 



3. มาตรการด้านไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
- การเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
- การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลัง 
- การใช้ VSD 
- อื่นๆ เช่น พัดลม ปั๊มน้ า 

44 

ตัวอย่างเรื่องที่เลือกเป็นรายงาน 



4. มาตรการบริหารจัดการ 
- การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
- การจัดการด้านพลังงาน 
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ตัวอย่างเรื่องที่เลือกเป็นรายงาน 



manit@engineer.com 

LINE id : manit.koo 

มาสอบสัมภาษณ์-->ต้องเตรียมตัวมาสอบ 
ด้วยความปรารถนาดี 

Q & A 
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ประวัติวิทยากร 

มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 
MANIT KOOTHANAPATH 

การศึกษา วศ.บ.  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
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