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ข่าวสถานีเว็ป วสท.
“ผลสารว ข้ อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม”
14 กุมภาพันธ์ 2561
สภาวิศวกร เมื่อเดื อน มกราคม 2561 ได้มีหนังสื อ ถึง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ขอสารวจข้อมูลการปฏิบตั ิ
วิชาชีพ และแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม เป็ น สองประเด็น คือ:

แนวทางการถ่ ายทอดเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรม และการพัฒนาบุคลากรประจา ในโครงการต่างๆ ของ กระทรวง
คมนาคม

ร่ างขอบเขตงาน (ToR- Terms of Reference) ของ โครงการต่างๆ ที่ กระทรวงคมนาคม ได้ดาเนิ นการ โดยกาหนด
คุณสมบัติ ของ บุคคล และ นิติบุคคล ทั้งไทย และต่างด้าว ที่รับประกอบงานวิชาชี พวิศวกรรม
ควบคุม จาก กระทรวงคมนาคม ว่า บุคคล และ นิติบุคคล เหล่านั้น จะต้องเป็ น ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ ม จาก สภาวิศวกร และ กระทรวงคมนาคม ได้มีการกาหนดให้มี
การถ่ายทอด เทคโนโลยีวิศวกรรม รวมถึงการติดตามการปฏิบตั ิงานจริ ง หรื อไม่?? อย่างไร??
กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังก ัด พิจารณาการขอข้อมูลดังกล่าว จาก สภาวิศวกร แล้ว รวม หก
กรม และ 14รัฐวิสาหกิจ พบผลสารวจ “การปฏิบตั ิวิชาชีพ และแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ของ
กระทรวงคมนาคม” ใน สองประเด็น ดังกล่าว ตาม สรุ ป ในตาราง หน้าถัดไป:

ตารางสรุปข้ อมูลการปฏิบัตวิ ชิ าชีพ และแนวทางการถ่ ายทอดเท็คโนโลยีวศิ วกรรม ของ กระทรวงคมนาคม
14 กุมภาพันธ์ 2561

ประเด็นทีห่ นึ่ง: แนวทางการถ่ ายทอดเท็คโนโล
ยีวิศวกรรม
และการพัฒนาบุคลากรประ า ในโครงการ
ต่ างๆ ของ กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้ าท่า:
มีการพัฒนาความรู ้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม
ให้แก่วิศวกร โดยการอบรมสัมมนาวิชาการ และ
อบรมเซิงปฏิบตั ิ การ รวมถึงการว่าจ้าง ที่ปรึ กษา ที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็ นผูด้ าเนินงาน

ประเด็นทีส่ อง: การกาหนด “คุณสมบัติ ของ บุคคล และ นิติบุคคล
ทั้งไทย และต่ างด้ าว ว่ า ะต้ องได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ไว้ ใน ข้ อกาหนด
ToR ของ โครงการ กระทรวงคมนาคม
- ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องเป็ น ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามสาขา วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม และระดับใบอนุญาตฯ ใน TOR จะกาหนด ให้ วิศวกร ของ คู่สญั ญา ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กาหนด
- มีการกาหนดแนวทางการถ่ายทอดเท็คโนโลยีวิศวกรรมใน TOR สาหรับบางโครงการ ตามความ เหมาะสม

กรมการขนส่ งทางบก
มีกาฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ โนการใช้เครื่ องมือต่างๆ ของ ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ ใบอนุญาตฯ จาก สภาวิศวกร ในบางโครงการ และกาหนด เงื่อน
ไชให้มีการถ่ายทอดเท็คโนโลยีดา้ นวิศวกรรม และ การพัฒนาบุ คลากร เซ่ น การประกวดราคาจ้างทาระบบตรวจสภาพ
ระบบตรวจสภาพรถ
รถ

กรมทางหลวง:
จัดให้มีการถ่ายทอดเท็คโนโลยีพฒั นาบุคลากร ที่
ดาเนินงานประจาโครงการ ของ กรมทางหลวง โดย
กาหนดให้ บริ ษทั ที่ปรึ กษา ต้องทาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในลักษณะงาน ที่ค ล้ายคลึงกนั ก ับลักษณะ
งานโครงการ เซ่น การพัฒนาทาแบบมาตรฐานงานที่
เกีย่ วข้อง หรื อการจัดฝึ กอบรม พร้อมส่งมอบ
โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่จะนามาใช้ใน
งานออกแบบงาน และส่งมอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่สามารถใช้งาน โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ดังกล่าวได้ หรื อจัดศึกษาดูงาน พร้อมสัมมนา ใน
ลักษณะงานที่เกีย่ วข้อง ตามความเหมาะสม

- ร่ าง TOR ของ ทุกโครงการ นิติบุคคล จะต้องเป็ น บริ ษทั ที่จดทะเบียน ก ับ ศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษา กระทรวงการคลัง และ
ที่ปรึ กษาหลัก จะต้องเป็ นบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษา จดทะเบียน ก ับ ศูนย์ฯ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภท นิติบุคคล จาก สภาวิศวกรด้วย และต้องมี วิศวกร และ พนักงาน ที่มีคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถ เหมาะสม ก ับตาแหน่งหน้าที่ มีความชานาญเกีย่ วก ับงานวิชาชีพ เป็ นอย่างดี
- วิศวกรต่างชาติ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ ประเทศไทย มีจานวนบุคลากร ที่ เพียงพอ
เพื่อดาเนินการให้บริ การโครงการดังกล่าว ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- บุคลากรหลัก ที่ดาเนิ นงานโครงการ จะต้องมีวุฒิการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ทางาน ใน
ตาแหน่งงาน ตามที่ระบุ

กรมทางหลวงชนบท:
ในการจัดทา ร่ างขอบเขต ของ งาน กรมทางหลวง บริ ษทั ที่ปรึ กษา จะต้องได้รับอนุ ญาต ให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จาก สภาวิศวกร
ชนบท ได้กาหนดหัวข้อการเสริ มสร้าง องค์ความรู ้ และวิศวกรที่ปรึ กษา จะต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จาก สภาวิศวกร
ไว้ในร่ าง TOR ให้ ที่ปรึ กษา ต้องถ่ายทอด องค์ความรู ้
ให้แก่บุคลากร ของ กรมทางหลวงชนบท ได้เรี ยนรู ้
และนาไปปฏิบตั ิ งานไต้จริ ง

กรมท่าอากาศยาน:
มีการจัดส่ง บุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ทั้ง ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ โครงการจัดจ้างก่อสร้าง และ บารุ งรักษา ที่เกีย่ วก ับงานวิศวกรรมทุกโครงการ จะต้อง
ใน และ ต่างประเทศ และ นาความรู ้ หรื อนา เป็ น ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงมีการ แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ กาก ับ ติดตาม และ
ดูแลการ ทางานของผูร้ ับจ้าง
Software ที่ได้รับ มาเผยแพร่ และประยุกต์ ใช้งาน

สานักนโยบาย และแผนการขนส่ ง และจราจร:
มีการกาหนด
แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีๆ
เฉพาะโครงการที่จาเป็ น และ เกีย่ วข้อง โดยการจัด
ฝึ กอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรม และการ
พัฒนา บุคลากร รวมถึงการจัดบรรยายพิเศษ โดย
วิศวกรผูเ้ ชี่ ยวชาญ จาก ทั้งใน และต่างประเทศ

การจ้าง ที่ปรึ กษา ของ สานักนโยบาย และแผนการขนส่ ง และจราจร ส่ว นใหญ่ เป็ นโครงการด้านนโยบาย และแผน
ขนส่ง และจราจร ซึ่งไม่รวมถึง การออกแบบ และก่อสร้างงานวิศวกรรม จึงไม่มีการกาหนด คุณสมบัติ ของ บุคคล และ
นิติบุคคล ที่รับประกอบงานวิชาชีพวิศวกรรม จาก สานักนโยบาย และแผนการขนส่ ง และจราจร ว่าจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพๆ จาก สภาวิศวกร

การรถไฟ แห่ ง ประเทศไทย:
มีการจัดส่ง วิศวกร เข้าร่ วมการศึกษาดูงาน การ
ฝึ กอบรม การประชมเซิงปฏิบตั ิการ งานแสดง
เทคโนโลยี ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึง การ
คัดเลือก บุคลากร ไปศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาโท ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์

- ในโครงการที่เกีย่ วก ับการออกแบบรายละเอียด และการควบคุมงานก่อสร้าง การรถไฟ แห่ ง ประเทศไทย จะ
กาหนดให้ บุคลากรในสาขาวิศวกรรม และ สถาปั ตยกรรม ต้องมีคุณสมบัติ และมีวุฒิวิชาชีพ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ
ข้อบังคับ และตามกฎหมายที่ เกีย่ วข้อง
- สาหรับการปฏิบตั ิงาน ของ ที่ปรึ กษา นั้น การรถไฟ แห่ ง ประเทศไทย จะสามารถติดตามงานโครงการ ได้ โดย
กาหนดให้ บริ ษทั ที่ ปรึ กษา ส่งใบลงนามการทางาน และจัดส่งรายงานดาเนินการ ในแต่ละงวดงาน ให้แก่ การรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทย
- ไม่มีการกาหนดการถ่ายทอดเท็คโนโลยีวิศวกรรม ไว้ใน TOR ของ การรถไฟ แห่ ง ประเทศไทย

การท่าเรือ แห่ง ประเทศไทย:
- มีการสอนงานระหว่างบังคับบัญชา ที่เป็ นวิศวกร วิศวกร และสถาปนิก ที่ปฏิบตั ิงาน ในทุ กโครงการก่อสร้าง และ โครงการจัดจ้างที่ปรึ กษา ด้านวิศวกรรม ของ การ
ปฏิบตั ิงาน และมีประสบการณ์สูง ให้แ ก่ วิศวกรที่เข้า ท่าเรือ แห่ ง ประเทศไทย จะด้องเป็ นผูไ้ ด้,รับโบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จาก สภาวิศวกร
รับการปฏิบตั ิงานใหม่
- มีการจัดฉกอบรมวิศวกรรม หรื อ เท็คโนโลยีใหม่
ให้ก ับ บุค ลากร ของ การท่ าเรือ แห่ ง ประเทศไทย
- จัดทา KM- Knowledge Management ในรู ปแบบ
เอกสาร และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

การทางพิเศษ แห่ ง ประเทศไทย:
กาหนดให้ ที่ปรึ กษา ดาเนินการถ่ายทอด ความรู ้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในโครงการจ้างที่ปรึ กษา เพือ่ ศึกษา ความเหมาะสม งานออกแบบ รายละเอียด และงาน
วิศวกรรม และ เท็คโนโลยี ให้ก ับ บุคลากรใน ควบคุมก่อสร้าง ของ การทางพิเศษ แห่ ง ประเทศไทย จะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม นอกจากนี้
ในงานจ้างก่อสร้าง ของ การทางพิเศษ แห่ ง ประเทศไทย นั้น ได้มีการกาหนดคุณสมบัติ ดังกล่าว ไว้ในรายละเอียดของ
โครงการ ของ การทางพิเศษ แห่ ง ประเทศไทย
งาน หรื อมีข ้อกาหนดการก่อสร้าง (Specification) ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่ง ของ เอกสารสัญญาจ้างงานโครงการ ของ การ
ทางพิเศษ แห่ ง ประเทศไทย

การรถไฟฟ้า ขนส่ งมวลชน แห่ ง ประเทศไทย:
มีการฝึ กอบรมบุค ลากร ของ การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มีการกาหนดคุณสมบัติ ของ ผูป้ ระกอบงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไว้โน TOR ของ การรถไฟฟ้ า ขนส่ งมวลชน แห่ ง
ประเทศไทย รวมถึงมีข ้อกาหนด เรื่ อง การถ่ายทอดเท็คโนโลยีเกีย่ วข้องต่างๆ
มวลชน แห่ ง ประเทศไทย อย่างต่อเนื่ อง
มีการกาหนดคุณสมบัติ ของ ผูป้ ระสงค์ จะเสนอราคา ไว้ใน TOR และ เอกสารประกวดราคา ของ องค์ การขนล่ งมวลชน
องค์การขนล่ งมวลชนกรุงเทพ:
กรุงเทพ ว่าจะต้องจัดวิศวกรโยธา ที่ได้รับใบอนุญาต ให้เป็ นผู ้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จาก สภาวิศวกร ในระดับไม่
ไม่มีวิศวกรประจาโครงการ
ต่ากว่าสามัญวิศวกร ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็ นผูค้ วบคุมงานโครงการ ของ องค์ การขนล่ งมวลชนกรุงเทพ

สถาบันการบินพลเรือน:
ไม่มีวิศวกรประจาโครงการ

มีการกาหนดคุณสมบัติ ของ บุคคล หรื อนิติบุคคล ว่าจะต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามเกณฑ์
และหลักการที่เหมาะสม สาหรับ โครงการที่เกีย่ วข้องก ับการก่อสร้าง ของ สถาบันการบินพลเรือน

บจก. ขนส่ ง:
ไม่มีการถ่ายทอดเท็คโนโลยีวิศวกรรม และไม่มี การ ผูป้ ระกอบงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใน ทุ กโครงการ ของ บจก. ขนส่ ง จะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จาก สภาวิศวกร
พัฒนาบุคลากร ของ บจก. ขนส่ ง

บจก. วิทยุการบิน แห่ ง ประเทศไทย:
มีการจัดฝึ กอบรม หลักสูตรระยะสั้น และ หลักสูตร
ระยะยาว ให้แก่ ผูร้ ับผิดชอบ โครงการวิศวกรรม ของ
บจก. วิทยุการบิน แห่ ง ประเทศไทย รวมถึงจัด ให้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรม จาก บริ ษทั ผูผ้ ลิต
โดยตรง

โดยปรกติแล้ว TOR ใน ทุกโครงการ ของ บจก. วิทยุการบิน แห่ ง ประเทศไทย ที่เกีย่ วกับงานวิศวกรรมโดยตรง บจก. วิทยุการบิน แห่ง
ประเทศไทย จะกาหนด คุณสมบัติ ของ ผูป้ ระกอบงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ว่า ต้องเป็ นผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม จาก สภาวิศวกร แต่ท้ งั นี้ บางหน่วยงาน ของ บจก. วิทยุการบิน แห่ง ประเทศไทย ก็ มิได้กาหนดคุณสมบัติบุคคล หรือนิติบุคคล ว่า
ต้องเป็ นผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จาก สภาวิศวกร รวมถึงมีได้มีการกาหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิศวกรรม หรือ ให้มีการติดตามการปฏิบัติงานโครงกาาร เนื่องจาก หน่วยงานตรวจสอบภายใน ของ บจก. วิทยุการบิน แห่ง ประเทศไทย
ให้ขอ้ คิดเห็นว่า การกาหนดคุณสมบัตดิ ังกล่าว เปรียบเหมือนเป็ นการกีดกันผู้ เข้าเสนอราคา รายอื่น ที่มีอภิสิทธิ์ ในการทาผิดกฎหมาย
วิศวกรรม ของ ประเทศไทย โดยหน่วยงานดังกล่าว ของ บจก. วิทยุการบิน แห่ ง ประเทศไทย ไม่มีความประสงค์จะให้ ผูเ้ ข้าเสนอราคา
เหล่านั้น ต้องมี วิศวกรไทย ไว้ประจากิจการ ของ ตน ใน ประเทศไทย

บจม. การบินไทย:
มีการถ่ายทอดเท็คโนโลยีวิศวกรรม และมีการพัฒนาบุคลากร มีการกาหนดคุณสมบัติ ของ บุคคล หรื อ นิติบุคคล ไว้ใน ToR ของ บจม. การบินไทย ว่า คู่สญ
ั ญา ของ บจม. การบินไทย
ของ บจม. การบินไทย แต่เนื่องจากเท็คโนโลยีอากาศยาน เป็ น จะต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จาก สภาวิศวกร
เท็คโนโลยีจาเพาะในแต่ละผูผ้ ลิตอากาศยานนั้นๆ เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้งานอากาศยาน เหล่านั้น บจม. การบินไทย
จึงมีความจาเป็ น ต้องอาศัยความร่วมมือ จาก ผู,้ ผลิต หรื อจาก
แหล่งซ่อม ใน การถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ของ ผูผ้ ลิตอากาศ
ยานนั้นๆ โดยตรง

บจม. ท่าอากาศยานไทย:
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการส่ง บุคลากร ของ ส่วนใหญ่ มีการกาหนดคุณสมบัติ ของ บุค ลากร บจม. ท่ าอากาศยานไทย ว่า จะต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
บจม. ท่ าอากาศยานไทย ไป เข้ารับการฝึ กอบรม ตาม วิศวกรรมควบคุม จาก สภา วิศวกรรม ตามประเภทของงานนั้นๆ
สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมเกีย่ วข้อง ต่างๆ เพื่อให้
บุคลากร ที่ ได้รับการอบรม นาประสบการณ์
เกีย่ วข้อง จาก วิทยากร มาใช้งาน และ ถ่ายทอด
ประสบการณ์วิชาชีพต่างๆเหล่านั้น ให้เพื่อนร่ ว มงาน
รับทราบด้วย

โรงแรม ท่าอากาศยานสุ วรรณภูม:ิ
ไม่มีขอ้ มูลด้านการปฏิบตั ิวิชาชีพ และไม่มี แนว
ทางการถ่ายทอดเท็คโนโลยีวิศวกรรม แต่อย่างใด
เพราะ ในโรงแรม ไม่มีเครื่ องจักรกล

=ไม่ ได้ กาหนดคุณสมบัติวิศวกร ไว้ ใน ToR ของ โรงแรม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ=
เพราะ โรงแรม ไม่มเี ครื่อง ักรกล

บจก. รถไฟฟ้า รฟท.:
กรณี ที่มีการติดตั้ง หรื อมีการนาเข้าอุปกรณ์ใหม่ มาใช้ กาหนดเฉพาะ TOR ที่มีบุคคล และนิติบุคคลไทย มาประกอบงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้แก่ บ ก. รถไฟฟ้ า รฟท.
งาน บ ก. รถไฟฟ้ า รฟท. จะมอบหมายให้ พนักงาน ว่า คู่สญั ญา เหล่านั้น จะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จาก สภา วิศวกร และ บ ก.
มีส่วนร่ วม และปฏิบตั ิงานร่ ว มกนั ก ับ ผูใ้ ห้บริ การ รถไฟฟ้ า รฟท. กาหนดให้มีการถ่ายทอดเท็คโนโลยีวิศวกรรม ตามความเหมาะสม
นาเข้า หรื อผูต้ ิดตั้งอุปกรณ์ใหม่ เหล่านั้น

