- ร่าง รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจาปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
___________________________
ผู้มาประชุม

ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด จานวน 941 คน แบ่งออกเป็น
1. สมาชิกสามัญ
จานวน 930 คน
2. สมาชิกวิสามัญ จานวน 11 คน

เข้าร่วมประชุม

นางอนงค์นุช

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 นาฬิกา

ตันมณีวัฒนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8314

นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ในฐานะประธานที่ประชุม เมื่อมีสมาชิก สามัญ
ลงทะเบี ย นเข้าประชุมครบองค์ป ระชุมแล้ ว (ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน) ประธานฯ ได้กล่ าวเปิ ดประชุมและ
กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ ผู้ตรวจสภาวิศวกร
และผู้สอบบัญชีสภาวิศวกรที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจาปี 2562
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมขอให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการประชุมใหญ่ สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่ สภาวิศวกร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 4 ข้อ คือ
1. วิธีการประชุม
2. การเสนอญัตติต่อที่ประชุม
3. การอภิปราย
4. การลงมติ
ในการประชุมจะพิจารณาเฉพาะตามวาระการประชุม โดยญัตติที่เสนอจะนาไปพิจารณา
ในวาระเรื่องอื่น ๆ ในขณะเดียวกันสมาชิกที่จะกล่าวถ้อยคาต่อที่ประชุมจะต้องยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาต
แล้ว ให้สมาชิกแจ้งแนะนาตัวต่อที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้ตรวจ
สภาวิศวกร จะร่วมตอบคาถาม หากสมาชิกซักถามในเรื่องต่าง ๆ เมื่อยกมืออภิปรายเนื่องจากเวลามีจากัด
ขอให้สมาชิกอภิปรายไม่เกินคนละ 3 นาที และในการลงมติ ประธานฯ ขอใช้วิธีการที่ ใช้ในการประชุมใหญ่
เหมื อ นทุ ก ครั้ ง ที่ ผ่ า นมาคื อ ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก วิ ธี ก ารนั บ เสี ย งลงคะแนนทุ ก วาระการประชุ ม หรื อ
ในการขอความเห็นชอบต่าง ๆ ดังนี้
1. นับจานวนองค์ประชุม
=
A
2. นับจานวนสมาชิกที่ยกมือให้ความเห็นชอบ =
B
3. นับจานวนสมาชิกที่ยกมือไม่เห็นชอบ
=
C
4. จานวนผู้ที่งดออกเสียงคือ
=
A–B–C
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ เห็นชอบวิธีการนับเสียงลงคะแนน ผลการลงมติ
จากองค์ประชุมนับได้ จานวน 446 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จานวน 428 คน ไม่เห็นชอบ จานวน
0 คน และงดออกเสียง จานวน 18 คน
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มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็น ชอบวิธี การนับเสียงลงคะแนนทุกวาระการประชุม หรื อในการ
ขอความเห็นชอบต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ผลการเลื อ กตั้ งกรรมการสภาวิ ศ วกร สมั ย ที่ 7 ตามมาตรา 24 (1) และ (2)
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ประธานฯ แจ้งรายชื่อกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ที่ได้รับการเลือ กตั้ง เป็นกรรมการ
สภาวิศวกรตามมาตรา 24 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จานวน 15 คน ดังนี้
ก. กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิได้ดารงตาแหน่ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24 (1) จานวน 10 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายไกร ตั้งสง่า
สาขาวิศวกรรมโยธา
2. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
สาขาวิศวกรรมโยธา
3. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
4. นายเกชา ธีระโกเมน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
5. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
6. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
7. นายดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
8. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9. นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10. นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม
สาขาวิศวกรรมเคมี
ข. กรรมการซึ่ งสมาชิ ก สามั ญ เลื อกตั้ งขึ้ น จากสมาชิ ก สามั ญ และด ารงต าแหน่ ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24 (2) จานวน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธเนศ วีระศิริ
สาขาวิศวกรรมโยธา
2. นายชายชาญ โพธิสาร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
4. นายสุธา ขาวเธียร
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5. นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
สาขาวิศวกรรมเคมี
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 1.1)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 24 บัญญัติ
ให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิศวกร แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญ
เลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิได้ดารงตาแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จานวน 10
คน (2) กรรมการ ซึ่ ง สมาชิ ก สามั ญ เลื อ กตั้ ง ขึ้ น จากสมาชิ ก สามั ญ และด ารงต าแหน่ ง คณาจารย์
ในสถาบั น อุดมศึกษาระดับปริญญา จานวน 5 คน และ (3) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากสมาชิก
สามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรีจานวน 5 คน และมาตรา 25 บัญญัติว่า เมื่อได้มีการแต่งตั้ งกรรมการและ
ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 24 แล้ว ให้สภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรกาหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการภายในสามสิ บ วัน และให้ ถื อว่าวันประชุ มดังกล่ าวเป็ น วัน เริ่มวาระของการอยู่ในต าแหน่ ง
กรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันคณะรัฐมนตรียังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (3) และ
2

ยังมิได้มีการประชุมในวาระเริ่มแรกของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่
7 จึ งยั งไม่ เริ่ ม วาระการด ารงต าแหน่ งกรรมการสภาวิศ วกร ดั งนั้ น คณะกรรมการสภาวิ ศ วกร สมั ย ที่ 6
จึงมีความจาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการสภาวิศวกรชุด ใหม่ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ข้างต้นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของสภาวิศวกรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สภาวิศวกร สมาชิก และประชาชนได้
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว คณะกรรมการสภาวิ ศ วกร สมั ย ที่ 6 จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
สภาวิศวกร ประจาปี 2562 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ ขออนุมัติงบดุลในปีที่ผ่านมา
ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ต รวจสภาวิศวกรซึ่งกาลังจะหมดวาระลง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สภาวิศวกร รวมถึง
นาเสนอแผนการดาเนินงานและงบประมาณที่ได้จัดเตรียมไว้สาหรับปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการสมัยต่อไป
สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 ผลการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทาการสภาวิศวกร

ตามที่ ในการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
มี ส มาชิ ก สภาวิศ วกรเสนอให้ ส ภาวิ ศ วกรจั ด หาที่ ท าการส านั ก งานของตนเอง เพื่ อ รองรับ จานวนสมาชิ ก
สภาวิศวกรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ ในการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2561 ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ง บประมาณการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งที่ ท าการสภาวิ ศ วกร เป็ น จ านวนเงิ น
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) นั้น
สภาวิ ศ วกรจึ ง ได้ ป ระกาศเชิ ญ ชวนให้ ผู้ ส นใจเสนอขายที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งที่ ท าการ
สภาวิศ วกร โดยสภาวิ ศวกรได้แ ต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการและคณะท างานเพื่ อพิ จ ารณาคั ด เลื อ กที่ ดิ น ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ผู้แทนจากหน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงานอัยการสูงสุด
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สภาสถาปนิก และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และได้ คั ด เลื อ กที่ ดิ น แปลงติ ด ถนนลาดพร้ า ว บริ เวณป ากซอยลาดพร้ า ว 54
แขวงวังทองหลาง เขตวั งทองหลาง กรุ งเทพมหานคร เป็ น ที่ ดิ น ที่ มี ความเหมาะสมเพื่ อก่ อสร้างที่ ท าการ
สภาวิศวกร เนื้อที่รวมทั้งสิ้น จานวน 2 ไร่ 20 ตารางวา (820 ตารางวา) ราคา 200,000,000 บาท (สองร้อย
ล้านบาทถ้วน)
อนึ่ ง เมื่อวัน ที่ 19 กัน ยายน 2561 สานั กงานสภาวิศวกร และนายสมศักดิ์ ล้ อจักรชั ย
เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ได้ มี ก ารจดทะเบี ย นซื้ อ ขายที่ ดิ น ดั งกล่ า วต่ อ เจ้ า หน้ าที่ ที่ ดิ น ณ ส านั ก งานที่ ดิ น
กรุ ง เทพมหานคร สาขาบางกะปิ และขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการเตี ย มการเพื่ อ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งที่ ท าการ
สภาวิศวกร
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รูปภาพที่ดินติดถนนลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54

ประธานฯ อนุ ญ าตให้ ส มาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม กล่ าวอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดังนี้
นายอารักข์ หาญสันเทียะ (สมาชิกสามัญเลขที่ 99687) ได้เสนอแนะให้สภาวิศวกรจัดซื้อ
ที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมในส่วนท้ายของที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มเติมของสภาวิศวกร
ประธานฯ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จะน าข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วเสนอคณะกรรมการ
สภาวิศวกร สมัยที่ 7 พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจาปี 2561
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทารายงานการประชุ มใหญ่ส ามัญสภาวิศวกร ประจ าปี
2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้ องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง คณะกรรมการสภาวิศวกรได้ประกาศร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร
ประจ าปี 2561 ลงในเว็บ ไซต์ส ภาวิศวกรและเปิดโอกาสให้ ส มาชิกขอแก้ไขตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561
ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 2.1
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จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร
ประจาปี 2561 ผลการลงมติ จากองค์ประชุมนับได้ จานวน 489 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จานวน
461 คน ไม่เห็นชอบ จานวน 0 คน และงดออกเสียง จานวน 28 คน
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจาปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทารายงานประจาปี 2561 เพื่อแสดงผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปีสภาวิศวกร พ.ศ. 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ น ายอมร พิ ม านมาศ เล ขาธิ ก ารสภาวิ ศ วกร น าเสนอ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 โดยสรุปต่อที่ประชุม
โดยหลังจากที่เลขาธิการสภาวิศวกรได้รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 แล้ว
ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. ขอชมเชยว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ได้ดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
มากมาย
2. ผลการดาเนินงานตามนโยบายด้ านองค์กร เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้าง
เครือข่ายเพื่อประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมและสมาชิก สภาวิศวกรได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนา
โปรแกรมข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ แต่ ปั จ จุ บั น ปรากฏว่ า ผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส ามารถด าเนิ น งานให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้
คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงยกเลิกสัญญาว่าจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานและ
การปรับ ปรุงระบบฐานข้อมูล จึ งขอให้ คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศพิจารณาดาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายให้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น
3. การติดต่อขอรับเอกสารจากสภาวิศวกร กรณีที่เป็นข้อมูลธรรมดาต้องให้ ผู้ร้องขอได้
ทันที เป็นสิทธิ์ของผู้ร้องขอตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แต่กระบวนการของสภาวิศวกร
ต้องเสนอเลขาธิการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะดาเนินการได้ จึงควรมีการปรับปรุงเรื่องดังกล่าว
4. ผลการดาเนินงานตามนโยบายด้านสังคม เรื่องการส่งเสริมบทบาทของวิศวกรเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย เป็นเรื่องดีที่สภาวิศวกรมีบทบาทร่วมกับสมาคมวิชาชีพ แต่อยากให้ประสานกับสมาคมวิชาชีพ
และร่วมมือกันให้มากขึ้น ไม่ควรมีการทางานในลักษณะซ้าซ้อนกัน
5. การจัดทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรควรมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ท างด้านวิศวกรรมที่ดีเข้ามาเป็นวิศวกร เนื่องจากปัจจุบันเป็นข้อสอบแบบปรนั ย
ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถเตรียมตัว อ่านและท่องข้อสอบมาก่อนได้ ทาให้ผู้เข้าสอบใช้เวลาในการทาข้อสอบน้อย
และสอบผ่านด้วย
6. ในปี 2561 คณะกรรมการจรรยาบรรณได้รับเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร
จ านวน 56 เรื่ อ ง พิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ 23 เรื่ อ ง เป็ น จ านวนที่ ไม่ น่ า พอใจ และได้ เคยส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
จรรยาบรรณไป ซึ่งบางเรื่องคณะกรรมการจรรยาบรรณไม่รับเรื่องไว้พิจารณา คณะกรรมการจรรยาบรรณเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา การไม่รับเรื่องร้องเรียนบางเรื่องต้องระวังการกระทาที่อาจเข้า
ข่ายมาตรา 157
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นายธารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. สอบถามความคืบหน้าของการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกร
2. ตามที่ ได้รายงานถึงการดาเนินการเกี่ยวกับกรณี ข้อขัดแย้งระหว่างพระราชบัญ ญั ติ
ที่สาคัญ รายงานเพียงว่าดาเนิ นการอะไร แต่ไม่มีการรายงานผลสรุปของการดาเนินการ โดยเฉพาะกรณีข้อ
ขัดแย้งระหว่างร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งมีข้อ
ขัดแย้งในเรื่องการประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกรได้มีการดาเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างไรในการปกป้องสิทธิของ
สมาชิก เพราะกรรมการสภาวิศวกรบางท่านดารงตาแหน่งทีเ่ กี่ยวข้องกับทั้งสภาการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร
ซึง่ อาจจะเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และสภาวิศวกรจะมีมาตรการกับกรรมการสภาวิศวกรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวอย่างไรบ้าง
3. การด าเนิ น การจั ด ท าระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการเงิ น และ
การบั ญ ชี พ.ศ. 2561 ในเรื่ อ งของการเบิ ก จ่ ายเบี้ ย เลี้ ย งประชุ ม หรือ งานต่ าง ๆ ควรพิ จ ารณาให้ ล ะเอี ย ด
รอบคอบและเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นได้
4. การรับรองปริญญาขอให้หารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
5. กรณีสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา สภาวิศวกรจะมีการให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ
ให้แก่สังคมอย่างไรบ้าง
6. สภาวิศ วกรด าเนิ น การอย่ างไรตามค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ด กรณี น ายสุ ขุ ม
สุขพันธ์โพธาราม เป็นผู้ฟ้องคดี
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
1. สภาวิศวกรได้ตั้งคณะทางานปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกรเพื่อดาเนิน การปรับปรุง
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร ซึ่ งมี ผู้ แ ทนจากส านั ก งานอั ย การสู งสุ ด เข้ าร่ ว มเป็ น คณะท างานด้ ว ย โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทาร่างพระราชบัญญัติต่อไป
2. กรณี ข้ อ ขั ด แย้ ง ระหว่ า งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. .... และ
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 สภาวิศวกรได้ร่วมมือกับ 11 สภาวิชาชี พ เรียกว่า สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
ร่วมกัน พิจารณาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญ หาเรื่องดังกล่าวร่วมกัน และได้มีการแถลงข่าวเพื่อรายงานใน
ประเด็นที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ สาหรับประเด็นที่ยังคงค้างอยู่ระหว่างการดาเนินการจะเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาต่อไป
3. กรณี ส ะพานข้ า มแม่ น้ าเจ้ า พระยาอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาร่ ว มกั น ของสมาพั น ธ์
สภาวิชาชีพ
4. กรณี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจรรยาบรรณที่ ยั งพิ จ ารณาไม่ แ ล้ ว เสร็จ อยู่ ร ะหว่างด าเนิ น การ
อย่างต่อเนื่อง
5. คดีที่มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด แล้ว สภาวิศวกรจะดาเนินการตามคาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดต่อไป
นายไกร ตั้งสง่า อุป นายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้สภาวิศวกร
กาลังดาเนินการจัดทาร่างประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในสภาวิศวกร ซึ่งจะได้เสนอเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และจะนาประมวลจริยธรรมดังกล่าวมาใช้ในการกากับดูแลการ
ดาเนินงานของกรรมการสภาวิศวกรต่อไป
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นายสุธีร์ ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะมีรัฐธรรมนูญกาหนดไว้ว่าจะต้องมีการแข่งขันโดยเสรี
และเป็ น ธรรม เสนอให้ มีตลาดกลางในการควบคุม กากั บดูแลราคากลาง โดยมีคณะกรรมการสภาวิศวกร
คณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้ตรวจสภาวิศวกร เป็นคณะกรรมการกากับดูแลตลาดกลางกากับดูแลราคา
กลางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2. เสนอให้ มี ก ารพิ จ ารณาถึ งเรื่ อ งการประกอบวิ ช าชี พ ข้ า มชาติ ข องวิ ศ วกร ซึ่ ง ต้ อ ง
มีการศึกษาข้อมูลและกาหนดความสมดุลกันระหว่างการที่คนไทยไปประกอบวิชาชีพข้ามชาติกับการรับวิศวกร
ต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย
3. เสนอให้มีการปรับปรุงการดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรในโอกาสต่อไป
เนื่องจากมีบัตรเสียจานวนมาก
นายสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 1646) ติดตามเรื่องสวัสดิการเงินช่วยเหลือ
วิศวกรอาวุโสและการมอบพวงหรีดให้แก่สมาชิก สภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้ การมอบเงินช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพรวมถึงค่าพวงหรีดจานวน
1,000 บาทต่อคน น้อยเกินไป ไม่เพียงพอ ขอเสนอให้มีการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเพิ่มเติม
นายเรื อ งวิท ย์ โชติ วิ ท ยธานิ น ทร์ (สมาชิ ก สามั ญ เลขที่ 15027) ได้ เสนอความเห็ น ว่ า
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 ขาดผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในข้อ
2 สอดส่องดูแลและดาเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และ ข้อ 5 วินิ จฉัยชี้ขาด
อุ ท ธรณ์ ซึ่ งผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตอุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา 62 โดยมี
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้
1. ในข้ อ 2 เสนอให้ น ายกสภาวิ ศ วกรใช้ อ านาจในการออกหนั งสื อ แจ้ งให้ ก รรมการ
สภาวิศวกรที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งศาลมีคาพิพากษาแล้ว นาเงินมาคืนสภาวิศวกร
2. ขอให้สภาวิศวกรรายงานจานวนเรื่องที่มีการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร
ตามกฎหมาย
นายพรชัย ธรณธรรม (สมาชิกสามัญเลขที่ 14885) ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. ได้ ขอให้ ส ภาวิศ วกรจั ด ส่ งเอกสารระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารป ระกอบ
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจาปี 2562 แต่สภาวิศวกรขอให้ทาหนั งสือร้องขออย่างเป็นทางการ
ซึง่ เรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเลขาธิการสภาวิศวกรและเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรที่จะต้องให้ข้อมูล ไม่ควรต้องให้
สมาชิกทาหนังสือร้องขอ ทาให้เกิดความยุ่งยาก
2. เสนอให้ มี ก ารเผยแพ ร่ ค วามผิ ดของวิ ศ วกรที่ มี ค าพิ พ ากษาแล้ ว เพื่ อเป็ น
การประชาสัมพันธ์ให้วิศวกรคนอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและไม่กระทาผิดเช่นเดียวกันอีก
3. กรณี เกิ ด เหตุ ก ารณ์ วิ บั ติ ท างวิศ วกรรมต่ าง ๆ เช่ น เครนถล่ ม สะพานพั ง เป็ น ต้ น
สภาวิศวกรได้ดาเนินการอย่างไรบ้าง และจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้าเช่นเดิม
นายเกียรติ สิทธีอมร (สมาชิกสามัญเลขที่ 31916) ได้เสนอความคิดเห็นดังนี้
1. เสนอให้มีการพิจารณาการกาหนดเวลาในการอภิปรายคนละ 3 นาที หากสมาชิกที่
อภิปรายนาเสนอข้อมูลมีสาระและเป็นประโยชน์ควรเปิดให้อภิปรายต่อไปได้
2. ขอให้สภาวิศวกรพิจารณาการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากขึ้น
สร้างบรรทัดฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิ ดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ และควรมี การรายงานความ
คืบหน้าให้สมาชิกทราบด้วย
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3. ขอให้พิจารณาเรื่องการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ ทิศทางของสภาวิ ศวกรเป็นอย่างไร
มี ท่ า ที ห รื อ และนโยบายอย่ า งไร และจะผลั ก ดั น ในเรื่ อ งใดบ้ า ง เพื่ อ สมาชิ ก ทุ ก คนจะได้ ร่ ว มกั น ผลั ก ดั น
ให้มีน้าหนักมากขึ้น ทั้งนี้ เราจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติเหมือนกันหมด
ต้องมีกระบวนการในการกากับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทย กรณีการยินยอมเปิดเสรีให้ แก่
วิศวกรจีนเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยมีกฎกติกาอย่างไร
ประธานฯ ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า กรณี วิ ศ วกรจี น เข้ า มาประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ในประเทศไทย เป็นการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2560 เรื่องมาตรการ
เร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา ซึง่ เป็นความ
ร่วมมือของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคาสั่งให้สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกมีการอบรม
และทดสอบวิศวกรและสถาปนิกของจีน แต่ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวยกเว้นเฉพาะโครงการรถไฟความเร็ว
สูงช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมาเท่านั้น ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูง จากนครราชสีมา – หนองคาย ขณะนี้
วิศวกรจีนกาลังจะมายื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามกระบวนการปกติของสภาวิศวกร ส่วน
เรื่ อ งอื่ น ๆ จะขอรั บ ความเห็ น ดั งกล่ าวไปพิ จ ารณาต่ อ ไป ทั้ งนี้ สภาวิ ศ วกรได้ จั ด ให้ มี โครงการสวั ส ดิ การ
ช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่ าใช้จ่ายในการจัดงานศพรวมถึงค่าพวงหรีด
ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรมรายละ 1,000 บาท และได้มี ครอบครัวของสมาชิกขอรับสวัสดิการแล้ว 1
ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกร ประจาปี 2561

ด้วยผู้ตรวจสภาวิศวกร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม ใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559 ประกอบด้วย นายสุวัฒน์
เชาว์ ป รี ช า นายประศั ก ดิ์ บั ณ ฑุ น าค และนายนพพร ลี ป รีช านนท์ ซึ่ งผู้ ต รวจสภาวิ ศ วกรมี อ านาจหน้ า ที่
ตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรและทารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานผู้ตรวจสภาวิศวกร ประจาปี 2561
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ผู้ตรวจสภาวิศวกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ไม่มีการกระทาความผิด
หรือบกพร่องในหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร อาจจะมีข้อขัดข้อง
ในการทางานบ้าง ซึ่งผู้ตรวจสภาวิศวกรได้สอบถามไปและคณะกรรมการสภาวิศวกรก็ได้ชี้แจงตอบข้อซักถาม
มาแล้ว
นายนพพร ลีปรีชานนท์ ผู้ตรวจสภาวิศวกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้
มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีการจัดทาบันทึกข้อความเพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะและข้อสั งเกตจาก
ผู้ตรวจสภาวิศวกรต่อการดาเนินงานของสภาวิศวกร และได้รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบและติดตามการ
ดาเนิ นงานตั้งแต่ปี 2559, 2560 และ 2561 ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานผู้ ตรวจสภาวิศวกร
โดยสรุป จากการตรวจสอบพบว่า การดาเนิ นงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่
กาหนด ในส่วนที่ตรวจพบปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร ผู้ตรวจ
สภาวิศวกรก็ได้ร่วมหารือกัน และหาประเด็นเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและดาเนินการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย โดยทาเป็นหนังสือและได้รับการตอบและนาไปปฏิบั ติ แต่ก็ยังไม่ครบทุกเรื่อง
โดยสาระสาคัญส่วนใหญ่เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือมีความสาคัญก็ได้รับการตอบมาทันการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นไป ทั้งนี้
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ยังพบบางประเด็น ที่การดาเนิ น การตามแผนประสิ ทธิภ าพอาจยังไม่ดีนัก เช่น บางโครงการไม่ส ามารถใช้
งบประมาณได้ตามแผนการดาเนินงานที่ได้กาหนดไว้ ซึง่ สามารถปรับปรุงให้มีศักยภาพมากขึ้นได้
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ผู้ตรวจสภาวิศวกร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
1. คณะผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร
เรื่องที่เป็นข้อสังเกตว่าอาจจะทาให้เกิดความเสียหายหรืออาจจะไม่ถูกต้องในกระบวนการทางกฎหมายก็ได้ตั้ง
ข้อสังเกตไป ซึ่งคณะกรรมการสภาวิศวกรก็ได้นาไปพิจารณาและปรับปรุงการดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงได้มีการ
ตอบข้อชี้แจงที่น่าพอใจ
2. การรายงานผลการด าเนิ น งานรายเดื อ นไม่ ได้ อ้ างอิ งตามนโยบาย แต่ อ้ างอิ งตาม
ฝ่ายงานว่าแต่ละฝ่ายมีงบประมาณโครงการอะไรบ้าง
3. การก าหนด KPI ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานและการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
เจ้าหน้าทีส่ ภาวิศวกรแบบ 360 องศา ต้องพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม
4. การใช้งบประมาณตามแผนดาเนินงานเมื่อสิ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่า ไม่มี
โครงการใดใช้งบประมาณถึงร้อยละ 100 มีโครงการที่ใช้งบประมาณเกินร้อยละ 50 จานวน 73 โครงการ มี
โครงการที่ใช้งบประมาณต่ากว่าร้อยละ 50 จานวน 14 โครงการ และมีโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณจานวน
2 โครงการ ซึ่งจะนามาเป็นข้อมูลในการพิจารณางบประมาณในปี 2562 ต่อไป
5. ไม่พบกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี เนื่องจากการชี้แจงผลการดาเนินงานรายเดือน
ไม่ได้อิงตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้ แต่อิงตามผลการดาเนินงานของฝ่ายงานว่าแต่ละฝ่ายมีโครงการอะไรบ้าง
ดาเนินการอะไร และใช้งบประมาณเป็นอย่างไรบ้าง
6. จานวนผู้ที่สอบไม่ผ่านการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรมีจานวนมาก
7. ขอให้ คณะกรรมการสภาวิศ วกรพิ จารณาตรวจสอบและหาข้อมู ล ในการตอบหรือ
ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
8. ในการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจาปี 2561 ได้อนุมัติงบประมาณการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทาการสภาวิศวกร จานวน 200,000,000 บาท แต่ ในรายงานการประชุมตลอดปีที่
ผ่านมาไม่มีการรายงานแจกแจงงบประมาณดังกล่าว มีเพียงการรายงานเมื่อจะเบิกจ่ายเงิน 200,000,000 บาท
ซึง่ เป็นเรื่องของการติดตามการดาเนินงานตลอดช่วงเวลาการทางาน
9. การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างที่ทาการสภาวิศวกร งบประมาณ 600,000
บาท ผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทาหนังสือไปสอบถามว่า ผลผลิตที่ได้คืออะไร และสามารถนาไปต่อยอดอะไรได้บ้าง
โดยหลั ง จากที่ ผู้ ต รวจสภาวิ ศ วกรได้ ร ายงานผลการตรวจสอบการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ประจาปี 2561 แล้ว ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นายธารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดี ดังนี้
1. ในการเลื อ กตั้ งทุ ก ครั้ ง ควรตั้ ง เป็ น ข้ อ สั งเกตหรือ ออกเป็ น ข้ อ บั งคั บ ว่ า กรรมการ
สภาวิศวกร กรรมการจรรยาบรรณ หรือผู้ตรวจสภาวิศวกร หากลงสมัครรับเลือกตั้งควรลาออก เนื่องจากอาจมี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ขณะที่อยู่ระหว่างการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ได้มีผู้สมัครเลือกตั้ง
ไปอภิปรายหรือสัมมนาต่าง ๆ เหมาะสมหรือไม่
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3. ไม่ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการชุ ด ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ คณะกรรมการ
สภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้ตรวจสภาวิศวกร ไม่มีการประชุมร่วมกันเพื่อหารือหรือประสาน
ความร่วมมือในการดาเนินงาน ผู้ตรวจสภาวิศวกรต้องร้องขอข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ทั้งนี้ อยากให้ผู้ตรวจ
สภาวิศวกรมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ มากขึ้น
นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้เสนอความเห็นว่า เจตนารมณ์
ของผู้ตรวจสภาวิศวกร คือ จะต้องทาหน้าที่แทนสมาชิก ดูแลสมาชิก ปีที่แล้วผู้ตรวจสภาวิศวกรให้ความเห็น
เกี่ ย วกั บ การท างานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ม าก ซึ่ ง จะ ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า
การดาเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณในการพิจารณาสมาชิกและกรรมการมี 2 มาตรฐานหรือไม่
รวมถึงการใช้สิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการสภาวิศวกรไม่ควรต้องทาหนังสืออย่างที่
ได้มีสมาชิกทักท้วงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร
นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ (สมาชิกสามัญเลขที่ 15068) ได้เสนอความเห็นดังนี้
1. คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอานาจหน้าที่หลักในเรื่องการกาหนดนโยบาย วางกลยุทธ์
และจั ด ท าแผนด าเนิ น การที่ จ ะเสนอต่อ ที่ ป ระชุ มใหญ่ ส ภาวิศวกรเพื่ อพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ซึ่งแผน
ดาเนินงานจะต้องมาจากนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกรและวัตถุประสงค์หรือเหตุผลและหลักการตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ นโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ที่นาเสนอมาทั้งหมด
เป็นงานประจา ไม่ได้มีการนาเสนอองค์รวมต่อที่ประชุมใหญ่ มีเพียงแผนการดาเนินงานประจาปี
2. การายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2561 มี แ ต่ จ านวนการประชุ ม การใช้
งบประมาณ แต่ไม่มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
นายสุธีร์ ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ได้เสนอความเห็นดังนี้
1. สภาวิ ศ วกรควรรวบรวมงานวิ จั ย ที่ ส มาคมหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ได้ ร วบรวม
ผลงานวิจัยไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการเป็นผู้รวบรวม
2. เสนอขอให้ แก้ไขปั ญ หาการประกอบวิ ช าชีพ วิศวกรรม ซึ่ งถึงแม้ว่าจะมี ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแล้ว แต่ปรากฏว่าหลายหน่วยงานมีการออกกฎหมายให้ไปขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานซ้าอีกจึงจะมีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติงบดุล ประจาปี 2561
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทางบดุล บัญชีรายได้และรายจ่าย และฐานะทางการเงินของ
สภาวิศวกร ประจาปี 2561 ตามมาตรา 19 (2) และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี จ าก บริ ษั ท เอพี ออดิ ท เซอร์ วิ ส จ ากั ด (เลขประจ าตั ว ผู้ เสี ย ภาษี อ ากร
0105553030101) ผู้สอบบั ญชีสภาวิศวกร ประจาปี 2561 ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ สามัญ
สภาวิศวกร ประจาปี 2561 เมื่ อวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี
สภาวิ ศ วกร พ.ศ. 2561 หน้ า 87 – 96 ประกอบกั บ รายงานสถานภาพทางการเงิ น ประจ าปี 2561
ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4.1
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นางอนงค์นุช ตันมณีวัฒนา ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รายงานงบดุลประจาปี 2561
โดยสรุปต่อที่ประชุม
จากนั้น ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดย
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นายธารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. ขอให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ง บประมาณของ
สภาวิศวกร ในด้านประสิทธิผลของการใช้งบประมาณว่าอยู่ในระดับใด
2. เสนอหัวข้อธรรมาภิบาลและความประพฤติในการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับเงินบริจาค
เงิน ช่ว ยเหลื อ องค์กรต่าง ๆ และเงิน ช่วยเหลื อ สมาคมวิช าชีพ โดยควรมีห ลั กเกณฑ์ การพิจารณาและแนว
ทางการดาเนินการที่ชัดเจนและเหมาะสม เนื่องจากกรรมการสภาวิศวกรบางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคม
วิชาชีพหรือหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่มาขอรับเงินสนับสนุน แต่มีสิทธิและอานาจอนุมัติเงินสนับสนุนดังกล่าว
นางอนงค์นุช ตันมณีวัฒนา ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีที่จะ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณควรจะมีการจัดทีมเพื่อดาเนินการตรวจสอบ โดยมีวิศวกรเข้าร่วม
ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบงบดุลของผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบตามเอกสาร
และระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งสภาวิศวกรเป็นผู้กาหนด หากจะตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณใน
ด้านประสิทธิผลของการดาเนินงานควรจะมีวิศวกรเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย ซึ่งน่าจะให้คาแนะนาที่ดีได้ จะทา
ให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้สอบถามว่า ขณะนี้สภาวิศวกร
มีเงินสดเหลืออยู่สาหรับก่อสร้างอาคารที่ทาการสภาวิศวกรและการดาเนินการต่าง ๆ จานวนเท่าใด
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เหรัญญิกสภาวิศวกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้สภาวิศวกร
มีงบประมาณอยู่ประมาณ 300,000,000 บาท ซึ่งเพียงพอสาหรับก่อสร้างอาคารที่ทาการสภาวิศวกร โดยเป็น
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสานักงานประมาณ 270,000,000 บาท และจะมีเงินสดเหลือที่พร้อมใช้อยู่ใน
ธนาคารประมาณ 90,000,000 บาท
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะนาเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 7 เพื่อพิจารณาต่อไป
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลประจาปี 2561 จากองค์ประชุมนับได้
จานวน 531 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จานวน 499 คน ไม่เห็นชอบ จานวน 0 คน และงดออก
เสียง จานวน 32 คน
มติที่ประชุม

อนุมัติงบดุลประจาปี 2561
4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการสภาวิศวกรขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอพี ออดิท เซอร์วิส
จากัด (เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553030101) โดยมี นางอาภรณ์ พุทธรักษา ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบี ยน 0275 เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ส ภาวิ ศวกร และนางอนงค์ นุ ช ตั ณ มณี วั ฒ นา ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
เลขทะเบียน 8314 เป็ นผู้ สอบบัญชีสภาวิศวกร (สารอง) และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ส าหรั บผู้ สอบบั ญชี สภาวิศวกร ประจ าปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่ งแสนหกหมื่ นบาทถ้วน)
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ตามมาตรา 19 (3) แห่งพระราชบั ญญั ติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมที่ 4.2
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี โดยมีผลการลงมติดังนี้
1. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอพี ออดิท เซอร์วิส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร ประจาปี
2562 โดยมี นางอาภรณ์ พุทธรักษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0275 เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร และ
นางอนงค์นุช ตัณมณีวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8314 เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร (สารอง) จาก
องค์ประชุม นับได้ จานวน 537 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จานวน 373 คน ไม่เห็นชอบ จานวน
7 คน และงดออกเสียง จานวน 157 คน
2. อนุมัติค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชี จานวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท
ถ้ว น) ต่ อ ปี จากองค์ ป ระชุ ม นั บ ได้ จ านวน 515 คน มี ส มาชิ ก สามั ญ ให้ ค วามเห็ น ชอบ จ านวน 364 คน
ไม่เห็นชอบ จานวน 3 คน และงดออกเสียง จานวน 148 คน
มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอพี ออดิท เซอร์วิส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร ประจาปี
2562 โดยมี นางอาภรณ์ พุทธรักษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0275 เป็น
ผู้สอบบัญ ชีสภาวิศ วกร และนางอนงค์นุ ช ตัณ มณี วัฒ นา ผู้สอบบั ญ ชี รับอนุ ญ าต
เลขทะเบียน 8314 เป็น ผู้สอบบัญ ชีสภาวิศวกร (สารอง) และอนุมัติ ค่าตอบแทน
สาหรับผู้สอบบัญชี จานวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมืน่ บาทถ้วน) ต่อปี
4.3 ขอความเห็นชอบแผนการดาเนินงานและขออนุมัติงบประมาณ ประจาปี 2562

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทาแผนการดาเนินงานและงบประมาณประจาปี 2562
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 19 (1) และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4.3
ประธานฯ มอบหมายให้นายพิชญะ จันทรานุวัฒ น์ เหรัญญิกสภาวิศวกร รายงานแผน
การดาเนิ น งานและงบประมาณ ประจาปี 2562 ซึ่งเหรัญ ญิ กสภาวิศวกรได้ชี้แจงต่อที่ ประชุมว่า แผนการ
ดาเนินงานและงบประมาณ ประจาปี 2562 ประกอบด้วย ประมาณการรายได้ จานวน 141,500,000.00 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่าย จานวน 130,128,400.00 บาท โดยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดาเนินงานและ
งบประมาณ ประจ าปี 2562 จ านวน 114,128,400.00 บาท งบประมาณกลาง (เงิน ส ารองจ่าย) จานวน
6,000,000.00 บาท และงบสารองการคุ้มครองความรับผิดทางละเมิด จานวน 10,000,000.00 บาท ซึ่งในปีนี้
สภาวิศวกรได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างที่ทาการสภาวิศวกร จานวน 24,000,000.00 บาท โดยเป็น
งบประมาณในการออกแบบและจั ด เตรี ย มสถานที่ ส าหรั บ ก่ อ สร้ างอาคารที่ ท าการสภาวิ ศ วกร จ านวน
14,700,000 บาท และงบประมาณการว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสภาวิศวกร
(Project Management Consultant : PMC) ระยะที่ 2 จ านวน 9,300,000 บาท ทั้ ง นี้ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวมประจาปี 2562 ทั้งสิ้น จานวน 154,128,400.00 บาท
การประมาณการรายได้ปี 2562 จานวน 141,500,000.00 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว
เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ได้มีการประสานกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าควรมี
วิศวกรในเขตเทศบาลส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านงานวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง
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โดยจะมีการส่งเสริมการให้ความรู้ อบรม และขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่ง คาดว่า
จะมีวิศวกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 3,000 คน จึงคาดว่าจะทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ประธานฯ อนุ ญ าตให้ ส มาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม กล่ าวอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดังนี้
นายอารักข์ หาญสันเทียะ (สมาชิกสามัญเลขที่ 99687) เสนอของบประมาณการจัดซื้อ
ที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมในส่วนท้ายของที่ดินประมาณ 250 ตารางวา จานวน 60,000,000 บาท เพื่อประโยชน์ใน
การใช้งานเพิ่มเติมของสภาวิศวกร และเพื่อให้ได้รูปทรงที่ดินที่สมบูรณ์สวยงาม โดยคานวณจากงบประมาณที่ได้
จัดซื้อที่ดินไปแล้ว จานวน 2 ไร่ 20 ตารางวา หรือ 820 ตารางวา ราคา 200,000,000 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ตารางวาละ 243,902.439 บาท เนื่องจากภายหลังจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วเสร็จราคา
ที่ดินอาจจะเพิ่มสูงขึ้น
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ นาเสนอเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ในวาระเรื่อง
อื่น ๆ แต่ทงั้ นี้ควรเสนอให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 เป็นผู้พิจารณาจะเหมาะสมกว่า
นายมนต์ชัย ราบรื่น ทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้ตั้งข้อสั งเกตว่า ที่ประชุมฯ
ได้ อ นุ มั ติ แ ต่ งตั้ งผู้ ส อบบั ญ ชี ส ภาวิศ วกรไปทั้ ง ที่ เป็ น ภาระหน้ าที่ ข องคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร สมั ย ที่ 7
เนื่ อ งจากมิ เช่ น นั้ น ในช่ ว ง 3 – 4 เดื อ นที่ ยั งไม่ มี ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกร สมั ย ที่ 7 จะไม่ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี
สภาวิศวกร แต่ ตอนนี้ กาลั งจะอนุ มัติงบประมาณ 154 ล้ านบาท ซึ่งขาดดุล 12 ล้ านบาท ให้ กับกรรมการ
ที่ยังไม่ทราบว่านายกสภาวิศวกรจะเป็นใคร นายกสภาวิศวกร เลขาธิการสภาวิศวกร และเหรัญญิกสภาวิศวกร
คนปัจจุบัน ไม่ได้เป็นคณะกรรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ความผิดไม่ได้อยู่ที่ท่าน ท่านจัดประชุมครั้งนี้ถูกแล้ว
ท่านรักษาการ แต่การดาเนินการตามมาตรา 28 และ 29 จะต้องให้นักกฎหมายที่อ่านกฎหมายแตกชี้แจง
สภาวิศวกรเลือกตั้งเสร็จตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 หมดวาระตั้งแต่
วัน ที่ 11 พฤศจิกายน 25561 ผ่านไป 2 เดือนกว่า ยังไม่แต่งตั้งกรรมการสภาวิศวกร ขอเสนอให้ ที่ประชุม
ไม่อนุมัติงบประมาณโครงการทั้งหมด รอให้คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 มาจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ
สภาวิศวกร มิเช่นนั้นจะเหมือนการเซ็นเช็คเปล่าให้คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ซึ่ งยังไม่ทราบว่านายก
สภาวิศวกรจะเป็นใคร
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สภาวิศวกรมีคณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร
โดยมี ผู้ แ ทนจากส านั กงานอั ย การสู งสุ ด เข้าร่ว มเป็ น อนุ กรรมการด้ วย ซึ่ งคณะอนุ ก รรมการกฎหมายของ
สภาวิศวกรได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าการดาเนินงานรวมถึงการปฏิบั ติห น้าที่ไปพลางก่อนของคณะกรรมการ
สภาวิศวกร สมัยที่ 6 เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะต้องพิจารณา
ในเรื่องดังกล่าวอีก และการที่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 นาเสนอแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
ประจาปี 2562 เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่มีงบประมาณในการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่
7 เช่ น เดี ย วกั บ ช่ ว งระหว่ างคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร สมั ย ที่ 4 และสมั ย ที่ 5 ซึ่ งมี ช่ ว งระยะเวลาที่ ไม่ มี
งบประมาณในการดาเนินงานประมาณ 7 – 8 เดือน เนื่องจากงบประมาณในช่วงปลายสมัยที่ 4 ไม่ ได้รับการ
อนุมัติ ทาให้คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ไม่มีงบประมาณในการดาเนินงาน ต้องรอจัดการประชุมใหญ่
สามัญสภาวิศวกร
นายธารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. คณะกรรมการสภาวิ ศ วกร สมั ย ที่ 7 สามารถปรั บ แก้ ไ ขแผนด าเนิ น งานและ
งบประมาณ ประจ าปี 2562 ได้ ห รื อ ไม่ เนื่ อ งจากคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร สมั ย ที่ 6 เป็ น ผู้ จั ด ท าแผน
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ดาเนินงานและงบประมาณ ประจาปี 2562 แต่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 เป็นผู้ดาเนิน การ และ
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรสามารถจัดได้ปีละ 1 ครั้ง
2. การประชุม ใหญ่ ส ามั ญ สภาวิศ วกรสามารถพิ จารณาได้ 3 เรื่อง ได้แ ก่ 1. ให้ ความ
เห็นชอบแผนการดาเนินงานประจาปีของคณะกรรมการ 2. พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจาปีของสภาวิศวกร
และ 3. ตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 สามารถทา
ได้ แต่จะขอให้คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 อธิบายเหตุผลและความจาเป็น ว่า เหตุใดจึงจะต้องให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานและอนุมัติงบประมาณ และขอแนวทางปฏิบัติสาหรับ
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้จัดทาแผนการดาเนินงาน
และงบประมาณ
3. ขอเสนอแนวทางว่าที่ประชุมสามารถอนุมัติงบประมาณแบบมีเงื่อนไขได้หรือไม่ โดยใช้
มติที่ประชุมกาหนดเงื่อนไขว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 สามารถปรับแก้ไขงบประมาณได้ เนื่องจาก
หากไม่ ก าหนดเงื่อ นไขดั งกล่ าวไว้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสภาวิ ศวกร สมั ยที่ 7 ไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ แผนการ
ดาเนินงานและงบประมาณที่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 เสนอ จะไม่สามารถดาเนินการใด ๆ ได้ ให้
ระบุเลยว่างบประมาณส่วนใดที่จาเป็ นต้องอนุมัติก่อน เช่น เงินเดือน งานประจา หรือโครงการที่เป็นเรื่อง
ต่อเนื่อง ส่วนโครงการใหม่จะต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
4. ค่าใช้ จ่ ายในการเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสภาวิศ วกร 6 ล้ านบาท สู ง เกิน ไปหรือไม่
มีวิธีการใดบ้างในการลดค่าใช้จ่ ายดังกล่ าว ตนได้เคยเสนอแนวทางไปหลายครั้งแล้ว ทั้งในคณะกรรมการ
สภาวิศวกร สมัยที่ 5 และสมัยที่ 6 เช่น การเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ร้อยละ
50 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร ประมาณ 2 – 3 ล้านบาท
5. งบประมาณการจั ดประชุมใหญ่ ส ภาวิศวกรจานวน 3.3 ล้ านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งเอกสารประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง ควรพิจารณาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
นายพิ ช ญะ จั น ทรานุ วัฒ น์ เหรัญ ญิ กสภาวิศ วกร ชี้แ จงต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวมประจาปี 2562 จานวน 154,128,400.00 บาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่มีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ของสภาวิศวกร ส่วนแผนการดาเนินงานที่ไม่ใช่งานประจามีประมาณ 14 ล้าน
บาทเท่านั้น รวมทั้งการก่อสร้างอาคารที่ทาการสภาวิศวกรอีก 24 ล้านบาท
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
1. สภาวิศวกรมีระเบียบรองรับการโอนงบประมาณระหว่างโครงการได้ คณะกรรมการ
สภาวิ ศ วกร สมั ย ที่ 7 สามารถโอนงบประมาณระหว่ างโครงการได้ อ ยู่ แ ล้ ว โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งขอมติ จ าก
ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร
2. เรื่องแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรและ
การจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกร ขอนาเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 เพื่อพิจารณาต่อไป
นายกิต ติพ งษ์ ก๊ก มาศ (สมาชิ กสามัญ เลขที่ 76757) ได้ เสนอที่ ป ระชุ ม ว่า ควรอนุ มั ติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร จานวนเงิน 55,232,400.00 บาทไปก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายตามแผนการดาเนินงาน
และค่าใช้จ่ ายในการลงทุน ควรรอคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 เข้ามาบริห าร และเสนอขออนุมั ติ
งบประมาณดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยอ้างอิงการดาเนินงาน
ของรัฐบาลว่าได้ตั้งงบประมาณปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายความว่าได้ ตั้งงบประมาณสาหรับปี 2562
ซึ่งเป็ น การดาเนิ น งานของรั ฐบาลชุดใหม่ แล้ ว เช่นเดียวกับ คณะกรรมการสภาวิศวกร ซึ่งเจตนารมณ์ ของ
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คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 คือ ต้องการให้คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 สามารถทางานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และทั้งหมดนั้นก็คือการบริการสมาชิกสภาวิศวกร
นายกิ ต ติ พ งษ์ ก๊ ก มาศ (สมาชิ ก สามั ญ เลขที่ 76757) ได้ เสนอความเห็ น ว่ า ขณะนี้
ได้กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 แล้วจานวน 15 คน ดังนั้น คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 จึงไม่ควร
กาหนดแผนการดาเนินงานและงบประมาณให้ ซึ่งต่างจากรัฐบาลที่เสนองบประมาณในแต่ละปีที่ชัดเจน ดังนั้น
จึ ง ควรอนุ มั ติ ง บประมาณครึ่ ง หนึ่ ง หรื อ 55,232,400.00 บาท ซึ่ ง หากงบประมาณไม่ เพี ย งพอหรื อ
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ต้องการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ในการประชุมใหญ่สภาวิศวกรต่อไป
นายธารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้เสนอความเห็นว่า การดาเนินงาน
ของรัฐบาลมีระเบี ย บข้อบั งคับ รองรับ จึงสามารถดาเนินการได้ หากสภาวิศวกรมีระเบียบข้อบังคั บรองรับ
ก็สามารถดาเนินการได้เช่นกัน
นายวิชัย สถาปิตานนท์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 17008) ได้เสนอความเห็นว่า งบประมาณที่
ต้องใช้ ดุ ล ยพินิ จ ในการพิจ ารณาหรือมีความผู กพัน ต่อเนื่ องควรเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร สมั ยที่ 7
พิจารณา
นายเกียรติ สิทธีอมร (สมาชิกสามัญเลขที่ 31916) ได้เสนอความเห็นว่า อานาจในการ
อนุมัติงบประมาณคืออานาจของสมาชิกสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกรมีหน้าที่เสนอ เพราะฉะนั้น หาก
ที่ประชุมฯ เห็นว่าแผนการดาเนินงานและงบประมาณตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 เสนอมามี
ความเหมาะสม ก็มีสิทธิที่จะอนุมัติงบประมาณได้ และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ก็ต้องปฏิบัติตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 เสนอ และหากที่ประชุมฯ ไม่เห็นด้วยในส่วนใดสามารถตั้งข้อสังเกตได้
แต่ไม่จาเป็นต้องรอคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 เสนอ
นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ (สมาชิกสามัญเลขที่ 15068) ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. การประมาณการค่าใช้จ่าย ประจาปี 2562 มีข้อสังเกตดังนี้
1.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารรวมทั้งหมด 55,232,400.00 บาท
1.2 งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดาเนินงาน จานวน 62,336,000.00 บาท แต่
ในรายละเอี ย ดแผนการด าเนิ น งานและงบประมาณ ที่ น าเสนอมี เ พี ย ง
52,336,000.00 บาท หายไป 10,000,000.00 บาท
2. งานประจาคืองานปกติทั่วไปไม่ควรนามารวมอยู่ในงานโครงการ
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า งบประมาณค่ าใช้จ่ายตามแผนการดาเนินงาน จานวน
62,336,000.00 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการดาเนินงาน 52,336,000.00 บาท และการคุ้มครองความ
รับผิดทางละเมิด 10,000,000.00 บาท
นายพิชญะ จันทรานุวั ฒ น์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดาเนินงานจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นงาน
ประจ าซึ่งต้ องท าอยู่ แล้ ว เช่น การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ ยวกับ ความพร้อมในการประกอบวิช าชี พ
วิศวกรรม หรือการจัดทดสอบความรู้ต่าง ๆ จัดทาเป็นโครงการแล้วให้ คณะอนุกรรมการดูแล ส่วนค่าใช้จ่าย
บริหารเป็นงานบริหารจริง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในสานักงาน เป็นต้น
ว่าที่ร้อยตรีลทธพล จารุวั ฒนวงศ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 96253) ได้สอบถามที่ประชุมว่า
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองความรับผิดทางละเมิด จานวน 10,000,000.00 บาท ตั้งมาเพื่ออะไรและคุ้มครองใคร
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ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองความรับผิดทางละเมิดตั้งไว้เป็น
งบประมาณที่เตรียมไว้ สาหรับกรณี ที่กรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในนามของสภาวิศวกรปฏิบัติห น้าที่แล้ ว
ถูกฟ้องร้อง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
นายไกร ตั้งสง่า ชี้แจงต่อที่ป ระชุมว่า กรรมการทุกท่านมาด้วยจิตอาสาตามเจตนารมณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจรรยาบรรณจะถูกฟ้องร้องได้มาก ซึ่งจะฟ้องทั้งทางแพ่งและอาญา จึงเป็นการตั้ง
งบประมาณเพื่อปกป้องทั้งกรรมการสภาวิศวกรและกรรมการจรรยาบรรณในกรณีที่ถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
นายพรชัย ธรณธรรม (สมาชิกสามัญเลขที่ 14885) ได้ตั้งข้อสังเกตว่ า รายได้ในปี 2560
จานวน 129 ล้านบาท รายได้ปี 2561 จานวน 125 ล้านบาท แต่เหตุใดปี 2562 จึง ประมาณการรายได้ถึง
141,500,000.00 บาท
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ผู้ออกแบบและคานวณและผู้ควบคุมงานที่เข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วย
วิศ วกรจะต้ องมีใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุม จึ งมี เจ้าหน้ าที่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่จ ะต้อ งเตรี ย มคนที่ จ ะมาขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯ ระดั บ ภาคี วิศวกรพิ เศษ ประมาณการ 3,000 คน จึ งท าให้
ประมาณการว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้เพิ่มขึ้น รวมถึงจะมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดทดสอบความรู้ดังกล่าว
เพิ่มขึ้นด้วย
จากนั้ น ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมลงมติเห็ นชอบแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
ประจาปี 2562 จากองค์ป ระชุม นับ ได้จานวน 509 คน มีสมาชิกสามัญให้ ความเห็ นชอบ จานวน 433 คน
ไม่เห็นชอบ จานวน 4 คน และงดออกเสียง จานวน 72 คน
มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการดาเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจาปี 2562
4.4 การเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกร

เนื่ อ งจากผู้ ต รวจสภาวิศ วกรซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งจากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ สภาวิ ศ วกร
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2559 ประกอบด้วย
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายประศักดิ์ บัณฑุนาค และนายนพพร ลีปรีชานนท์ จะหมดวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงขอเสนอที่ ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดจานวนผู้ตรวจ
สภาวิศวกรชุดใหม่ และเสนอชื่อผู้ ที่จะดารงตาแหน่งผู้ตรวจสภาวิศวกร ตามมาตรา 20 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากการดารงตาแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากการดารงตาแหน่งของผู้ตรวจสภาวิ ศวกร
พ.ศ. 2559 โดยมี วาระอยู่ ในต าแหน่ งคราวละ 3 ปี (โดยให้ มี ผ ลตั้ งแต่ วั น ที่ 10 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)
อนึ่ง ผู้ตรวจสภาวิศวกรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ประธานฯ นาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. กาหนดจานวนผู้ตรวจสภาวิศวกรชุดใหม่
2. เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งผู้ตรวจสภาวิศวกร ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542
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1. กาหนดจานวนผู้ตรวจสภาวิศวกรชุดใหม่
ประธานฯ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเลือกจานวนผู้ตรวจสภาวิศวกร จะกระทา
โดยการขอเสี ย งจากสมาชิกตามล าดับ จ านวนจากน้อยไปมาก และเสี ยงที่ นับ คะแนนได้สู งสุ ด จะเป็นการ
กาหนดจานวนผู้ตรวจสภาวิศวกร ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือลงคะแนน มีผลการนับ
คะแนนจากองค์ประชุมจานวน 426 คน ดังนี้
1. จานวนผู้ตรวจสภาวิศวกร 1 คน จานวน 61 เสียง
2. จานวนผู้ตรวจสภาวิศวกร 3 คน จานวน 344 เสียง
3. จานวนผู้ตรวจสภาวิศวกร 5 คน จานวน 85 เสียง
ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกร จานวน 3 คน
2. การเสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งผู้ตรวจสภาวิศวกร ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ส มาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ ตรวจสภาวิศวกรที่พร้อมทา
หน้าที่ผู้ตรวจสภาวิศวกร และมีผู้รับรองรายชื่อ ซึ่งที่ประชุมเสนอรายชื่อจานวน 9 คน ดังนี้
1. นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
2. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
3. นายนพพร ลีปรีชานนท์
มีสมาชิกรับรองไม่นอ้ ยกว่า 10 คน
4. นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
5. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
6. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
7. นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข
มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
8. นายวิชัย สถาปิตานนท์
มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
9. นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ
มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
ทั้งนี้ ประธานฯ ได้อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อแนะนาตัวและประวัติการทางาน
โดยสังเขปต่อที่ประชุมคนละ 1 นาที เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสภาวิศวกร
จากนั้ น ประธานฯ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า การพิ จ ารณาเลื อ กผู้ ต รวจสภาวิ ศ วกร
จะกระทาโดยการขอเสียงจากสมาชิกตามลาดับรายชื่อที่มีผู้เสนอ โดยผู้ตรวจสภาวิศวกรที่ได้รับเลือกจะเป็นผู้ที่
ได้เสียงสนับสนุนสูงสุด 3 ลาดับแรก ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ต่อจากนั้นประธานฯ ขอให้สมาชิกยกมือตาม
รายชื่อ โดยได้รับคะแนนเสียงจากองค์ประชุมจานวน 470 คน ดังนี้
1. นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
จานวน 259 เสียง
2. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
จานวน 183 เสียง
3. นายนพพร ลีปรีชานนท์
จานวน 159 เสียง
4. นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
จานวน 146 เสียง
5. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
จานวน 142 เสียง
6. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
จานวน 118 เสียง
7. นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข
จานวน 104 เสียง
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8. นายวิชัย สถาปิตานนท์
9. นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ

จานวน
จานวน

47 เสียง
41 เสียง

ประธานฯ จึงสรุปว่า ผู้ตรวจสภาวิศวกรที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม จานวน 3 คน คือ
1. นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
จานวน 259 เสียง
2. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
จานวน 183 เสียง
3. นายนพพร ลีปรีชานนท์
จานวน 159 เสียง
ทั้งนี้ ที่ป ระชุมเห็ น ว่าผู้ ตรวจสภาวิศวกรชุดเดิมจะหมดวาระการดารงตาแหน่งในวัน ที่
9 เมษายน 2562 ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้ตรวจสภาวิศวกรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่
10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกร จานวน 3 คน คือ
1. นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
2. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
3. นายนพพร ลีปรีชานนท์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายกสภาวิศวกรมอบหมายให้นายไกร ตั้งสง่า อุ ปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแทนในวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ โดยนายไกร ตั้งสง่า อนุญ าตให้ สมาชิกในที่ประชุมกล่าว
อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ าง ๆ โดยสรุ ป สาระส าคั ญ ที่ ส มาชิ ก เสนอข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทาการสานักงานสภาวิศวกรเพิ่มเติม
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ ป ระชุ มว่า ตามที่ นายอารักข์ หาญสั น เที ยะ (สมาชิกสามั ญ เลขที่
99687) ได้เสนอแนะให้สภาวิศวกรจัดซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมในส่วนท้ายของที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
เพิ่มเติมของสภาวิศวกร นั้น จะขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และนาเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7
เพื่อพิจารณาต่อไป
2. การประกอบวิชาชีพข้ามชาติ
นายเกียรติ สิทธีอมร (สมาชิกสามัญเลขที่ 31916) ได้เสนอความเห็นดังนี้
1. ตามที่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ และรัฐมีการใช้มาตรา 44 นั้น
ตนไม่ เห็ น ด้ ว ย เนื่ อ งจากการใช้ ม าตรา 44 จะต้ อ งเป็ น เรื่อ งความมั่ น คงเท่ า นั้ น อยากให้ ค ณะกรรมการ
สภาวิศวกรชุดใหม่สู้ต่อไป นอกจากนี้ ตนเองได้มีโอกาสพูดคุยกับเอกอัครราชทูตของจีนแล้ว ได้แสดงความเห็น
ว่าการที่ประเทศจีนเรียกร้องสิ่งเหล่านี้นั้นจะทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่ างประเทศ เพราะเป็นเงื่อนไขที่
เกินเลยจากมาตรฐานที่ปฏิบัติจากทั่วโลกและไม่เป็นธรรม รวมทั้งอัตราค่าจ้างที่ประเทศจีนเรียกร้องมาสูงมาก
ไม่ มี ม าตรฐาน เรื่ อ งนี้ ค วรเป็ น วาระที่ ต้ อ งหารื อต่ อ ไป เพราะเป็ น กรณี ที่ เป็ น บรรทั ด ฐานต่ อไปส าหรับ ทุ ก
มาตรการในอนาคตว่าไม่ควรเจรจาในเรื่องที่ไม่ควรเจรจาหรือแลกเปลี่ยน
2. สภาวิศวกรควรพิ จ ารณาถึ งเรื่องบรรทั ด ฐานในการเจรจาข้ อตกลงการค้ าระหว่าง
ประเทศ หรือข้อตกลงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีการเจรจาต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการ
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ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม ทุกครั้งที่มีการเจรจาข้อตกลงการค้า ระหว่างประเทศ ข้อตกลงเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศต้องระวังเรื่องบรรทัดฐาน สภาวิศวกรเองควรจะมีฐานข้อมูลว่าในกรณีเช่นเดียวกัน ของประเทศอื่น ๆ
ที่เขาก้าวไปไกลกว่าเราแล้วเขาปฏิบัติอย่างไร เราก็ไม่สับสน
3. การเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร และการดารงตาแหน่งนายกสภาวิศวกร
นายเกี ย รติ สิ ท ธี อ มร (สมาชิ ก สามั ญ เลขที่ 31916) ได้ ก ล่ า วถึ ง เจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ที่ได้บัญญัติให้ต้องมีกรรมการสภาวิศวกรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิก
สามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรีจานวน 5 คน ตามมาตรา 24(3) เนื่องจากสภาวิศวกรจาเป็นต้องมีการ
ประสานงานและประสานความร่ ว มมื อ กั บ ฝ่ ายบริ ห ารหรือ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
สภาวิศวกร แต่ไม่ได้หมายความว่ากรรมการเหล่านั้นมีศักดิ์เท่า กับกรรมการที่ได้รับการเลือกโดยสมาชิก สภา
วิศวกรจานวน 15 คน โดยเฉพาะการดารงตาแหน่งนายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกร หรือผู้ บริหารหลัก
ขอให้มีความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออิทธิพลครอบงาต่าง ๆ
นายธารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้เสนอความเห็นว่า เจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ที่ได้ บัญญัติให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิศวกร แบ่ง เป็น 3
ส่วน มีดังนี้
1. กรรมการซึ่ งสมาชิ ก สามั ญ เลื อ กตั้ งขึ้ น จากสมาชิ ก สามั ญ และมิ ได้ ด ารงต าแหน่ ง
คณาจารย์ในสถาบั นอุ ดมศึกษาระดับ ปริญญา จานวน 10 คน มีเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายเพื่อให้กลุ่ ม
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกากับดูแล ควบคุม และส่งเสริมวิชาชีพของตนเองให้ได้มาตรฐาน จึงกาหนดให้มี
จานวนมากถึงครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเป็น 10 คน
2. กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และดารงตาแหน่งคณาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จานวน 5 คน มีเจตนารมณ์และความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาการดารงชีพอย่ างต่อเนื่อง การจัดการ และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
3. กรรมการซึ่งคณะรั ฐ มนตรีแ ต่ งตั้ งจากสมาชิ กสามัญ โดยการเสนอชื่ อ ของรัฐ มนตรี
จานวน 5 คน มีเจตนารมณ์และความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐที่ทางานด้านวิศวกรรมเข้าไป
มีส่วนร่วมในการยื่นข้อเสนอแนะให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชี พทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสังคม
ทั้งนี้ ได้มีกรรมการบางท่านที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับสมัครเลือกตั้งตามมาตรา 24 (1) และ
(2) แต่ไม่ลงสมัคร แต่อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา 24 (3) โดยในระยะแรกกาหนดให้มีจานวน
กรรมการในแต่ ล ะมาตราให้ ส อดคล้ อ งเป็ น สั ด ส่ ว นตามสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ซึ่ ง ในสมั ย นั้ น มี
5 สาขา และกรรมการสภาวิศวกรที่ได้รับการแต่งตั้ ง 5 คน ควรประกอบด้วยผู้แทนจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่ งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค การประปา หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องและ
ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายหรือการดาเนินงานต่าง ๆ ของสภาวิศวกร สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์กับสภาวิศวกรได้ การจะให้กรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (3) เป็นนายกสภาวิศวกรสามารถทา
ได้ แต่ต้องจาเป็นจริง ๆ มิเช่นนั้นจะเลือกตั้งไปเพื่ออะไร การที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรุณ ชัยเสรี ดารง
ตาแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 1 เจตนารมณ์ก็คือ เนื่องจากเป็นการเริ่มก่อตั้งสภาวิศวกรจึงต้องการให้มีผู้ที่
ร่างพระราชบัญญัติวิศวกรเข้ามากากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กาหนด ดังนั้น ไม่ควรอาศัย
ช่องโหว่ทางกฎหมายนี้ จะทาให้เกิดความแตกแยกในหมู่สมาชิก โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
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1. สมาชิกต้องแสดงเจตนารมณ์ ของที่ประชุมว่านายกสภาวิศกรอย่างน้อยต้องมาจาก
กรรมการเลื อกตั้งตามมาตรา 24 (1) หรือ (2) โดยตามจริงแล้วนายกสภาวิศวกรควรมาจากมาตรา 24 (1)
เท่านั้น เพราะกรรมการตามมาตรา 24 (1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นแกนหลัก ส่วน (2) และ (3) เป็นฝ่าย
สนับสนุน ขอให้สมาชิกแสดงเจตนารมณ์ว่าต้องการนายกสภาวิศวกรที่มาจากเสียงที่สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง
เท่านั้น
2. ต้องพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายดังกล่าว
เช่น อาจจะแก้ไขข้อบังคับหรือพระราชบัญญัติวิศวกรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
3. เสนอให้ มีการทาหนั งสื อถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายก
พิเศษ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของสมาชิกสภาวิศวกรดังกล่าวข้างต้นต่อไป
นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้เสนอความเห็นดังนี้
1. ตนเองเห็ น ด้ว ยว่านายกสภาวิศวกรควรมาจากมาตรา 24 (1) และ (2) ผู้ ประกอบ
วิชาชีพและอาจารย์เท่านั้น เพราะว่ากรรมการตามมาตรา 24 (3) บางท่านยังไม่เกษียณ จะมีเวลาทางานให้กับ
สภาวิศวกรหรือไม่ หรือการประชุมอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 – 2 วัน แต่กรรมการสภาวิศวกร
บางท่านเป็นอนุกรรมการถึง 20 – 30 ชุด รายได้จากสภาวิศวกรเดือนหนึ่งประมาณ 70,000 – 80,000 บาท
2. สภาวิศวกรมีส มาชิก 270,000 คน แต่จานวนบั ตรเลื อกตั้งที่ส ภาวิศวกรได้รับ ตาม
มาตรา 24 (1) จานวน 30,351 ใบ และมาตรา 24 (2) จานวน 30,417 ใบ แค่ประมาณร้อยละ 12 ของจานวน
สมาชิกที่สภาวิศวกรส่งบัตรเลือกตั้งออกไป และปรากฏว่าจานวนบัตรเสียตามมาตรา 24 (2) ร้อยละ 13.45
ส่ ว นมาตรา 24 (1) ร้ อยละ 10.8 มากกว่า การเลื อกตั้ งระดั บ ประเทศร้อยละ 3 สภาวิศวกรควรพิ จารณา
ในประเด็นนี้ต่อไป
นายเรื อ งวิ ท ย์ โชติ วิ ท ยธานิ น ทร์ (สมาชิ ก สามั ญ เลขที่ 15027) ได้ เสนอความเห็ น ว่ า
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี ตามมาตรา 24(3) ไม่ควรจะ
ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งนายกสภาวิศวกรหรืออุปนายกสภาวิศกรได้ สภาวิศวกรหลงผิดไปออกข้อบังคับโดย
ไม่ได้นาเจตนารมณ์ของกฎหมายไปใช้ โดยตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กาหนดว่า เมื่อ
ตาแหน่งกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกผู้มีคุ ณสมบัติตามมาตรา
27 และมาตรา 24 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตาแหน่งกรรมการนั้น
ว่างลง และตามมาตรา 32 กาหนดว่า การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 24 (1) หรือ (2) การเลือกกรรมการ
เพื่อดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา 26 และการเลือกหรือการเลือกตั้งตามมาตรา 30 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สภาวิศวกร ซึ่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ระบุไว้ชัดเจนว่าให้กรรมการตามมาตรา 24 (1) และ (2)
เท่านั้นที่สามารถดารงตาแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร แต่ข้อบังคับสภาวิศวกรไม่ได้ไปเน้นที่
24 (1) และ (2) จึงกลายเป็นปัญหาว่ากรรมการตามมาตรา 24 (3) สามารถเข้ามารับเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ จึงขอ
เสนอให้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว
นายปกรณ์ การุ ณ วงษ์ (สมาชิ ก สามั ญ เลขที่ 215207) ได้ เสนอความเห็ น ว่ า ตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กาหนดให้คณะกรรมการสภาวิศวกร 20 คน เป็นผู้เลื อกกรรมการที่มีความ
เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งนายกสภาวิศวกร ขณะนี้ยังไม่ทราบว่ากรรมการตามมาตรา 24 (3) จะได้ดารง
ตาแหน่งนายกสภาวิศวกรจริงหรือไม่ หากกรรมการสภาวิศวกรท่านใดดีจริงถึงแม้จะมาจากมาตรา 24 (3) ก็จะ
สามารถนาพาไปได้
นายกชนน สุ ภ าตรี (สมาชิ ก สามั ญ เลขที่ 116980) ได้ เสนอความเห็ น ว่ า กรรมการ
สภาวิศวกรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี ตามมาตรา 24 (3) เป็น
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วิศวกรและเป็นสมาชิกผู้มีเกียรติและทรงคุณวุฒิในสายสาขาวิชาชีพ การที่จะไปลิดรอนสิทธิ์ไม่ถูกต้อง และตาม
พระราชบั ญ ญั ติ วิศ วกร พ.ศ. 2562 มาตรา 29 ระบุ ว่า กรรมการที่ ก ระท าผิ ด น ามาซึ่ งความเสื่ อ มเกี ย รติ
สภาวิศวกรมีสิทธิ์ให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
นายสุ ธี ร์ ซื่ อ ตรง (สมาชิ ก สามั ญ เลขที่ 20716) ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า จ านวนสมาชิ ก
สภาวิศวกรที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ถึงร้ อยละ 20 ของจานวนสมาชิกสภาวิศวกรทั้งหมด จะถือเป็นตัวแทน
ได้หรือไม่ ผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกรจะมาจากหน่วยงานเอกชน มหาวิทยาลัย สมาคม
ต่าง ๆ และหน่ ว ยงานราชการ กระทรวงมหาดไทย สมาชิก ทั่ วไปมีจานวนมากแต่ ไม่ ค่อยลงคะแนนเสี ย ง
ทุกวันนี้คะแนนเสียงส่วนใหญ่มาจากองค์กรใหญ่ ๆ เพียงร้อยละ 20 ไม่ลงคะแนนเสียงร้อยละ 80
4. การถ่ายโอนเทคโนโลยี
นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุ ข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้เสนอความเห็นว่า เรื่องการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยีกรณีรถไฟความเร็วสูง ต้ องเกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย ขณะที่สภาวิศวกรและวิศวกรไทยพยายาม
ที่จะให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีและอีกหลาย ๆ เรื่อง แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้ง 2 ฝ่าย เช่น เมื่อ 8 – 9
ปีก่อน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทาสัญญาซื้อ แต่ในสัญญาเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีไม่ได้ครอบคุลมถึง
วิ ศ วกรหั ว หน้ า หน่ ว ย ดั ง นั้ น เมื่ อ ถึ งเวลาท างานจริ ง จะต้ อ งเรี ย กคนที่ ท างานไปอบรม พยายามต่ อ ยอด
แต่สุดท้ายก็ไม่สาเร็จ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานด้วย และอีกส่วนหนึ่งถึงแม้ จะมีความพร้อมและมีการวิจัย เช่น
การทาเรือบินน้า ซึ่งใช้งบประมาณของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถ้าทาไปแล้วไม่สามารถขาย
เทคโนโลยีนั้นได้ ลงทุนวิจัยไปก็เสียเปล่า
5. จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกร
นายมนต์ ชัย ราบรื่ น ทวีสุ ข (สมาชิ ก สามั ญ เลขที่ 21226) ได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
ตามที่ ต นเองได้ เคยรายงานเรื่ อ งกรรมการสภาวิ ศ วกรที่ ท าไม่ ถู ก แต่ ก ลั บ ถู ก แจ้ ง ความหมิ่ น ประมาท
ซึ่งตนเองปฏิบั ติตามหน้าที่ และไม่ได้กล่ าวเท็จใส่ร้าย เมื่อมีกรรมการที่ไม่ดี ก็ต้องดาเนินการตามกฎหมาย
มิใช่ดาเนินการเฉพาะกรณีสมาชิกกระทาผิด ดังนั้ น จึงขอเสนอให้เร่งดาเนินการเรื่องจริยธรรมของกรรมการ
สภาวิศวกร
6. การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสานักงานสภาวิศวกรในต่างจังหวัด
นายสุ ธี ร์ ซื่ อ ตรง (สมาชิ ก สามั ญ เลขที่ 20716) ได้ เสนอให้ มี ก ารลงทุ น ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ
ตั้งสานักงานสภาวิศวกรในต่างจังหวัด อาจเป็นอาคาร 3 ชั้น งบประมาณ 5,000,000 บาท เนื่องจากการ
ตั้งศูน ย์ บ ริการสมาชิกในมหาวิท ยาลั ยอาจไม่เหมาะสมหรือ มีข้อขัดข้องได้ โดยเสนอเป็น ที่ ช ลบุรี ราชบุ รี
บุรีรัมย์ และนครราชสีมา อาจเพิ่มงบประมาณเป็น 30,000,000 บาท เพื่อซื้ออาคารสาหรับใช้เป็นสานักงาน
ถาวร เพื่อให้บริการแก่สมาชิกที่อาศัยอยู่ภูมิภาคต่าง ๆ
7. การปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารดิจิตอล
นายภู วริ น ทร์ นิ ล รังษี (สมาชิกสามัญ เลขที่ 54143) ได้ ห ารือว่า ตนเองมีใบอนุ ญ าตฯ
ระดับภาคีวิศวกร แต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรได้ เนื่องจากข้อกาหนดเรื่องผลงาน
ที่เป็นการกระจายคลื่นในตาแหน่งไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ ในปั จจุบันการสื่อสารดิจิตอลได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบ
การสื่อสารระบบแรงต่าง ๆ ซึ่งตามมาตรฐานมีกาลังวัตต์ไม่ถึง 5 กิโลวัตต์ หรือการควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ
ใช้กาลังวัตต์ 5 หรือ 10 วัตต์เท่านั้น ทาให้วิศวกรที่ มีใบอนุญาตฯ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร ที่ทางานด้านสื่อสาร
ดิจิตอลไม่สามารถเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ได้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ศึกษา
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ว่าการสื่ อสารดิจิ ตตอลที่เกิดขึ้น ในปั จจุ บั น มีอะไรบ้ าง และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ ครอบคลุมงาน
ปัจจุบัน เพื่อให้วิศวกรที่ทางานด้านการสื่อสารดิจิตอลสามารถเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ได้
ประธานฯ แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ าจะขอรับ ข้ อ เสนอของสมาชิ ก ดั งกล่ าวข้ างต้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 เพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

จากนั้ น ประธานฯ กล่ าวในนามของคณะกรรมการสภาวิศ วกร สมั ยที่ 6 ขอขอบคุ ณ
สมาชิกสภาวิศวกรทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้เลิกการประชุม โดยอาศัยอานาจตาม
ข้อ 14 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร พ.ศ. 2543
เลิกประชุม

เวลา 15.00 นาฬิกา

(นายอมร พิมานมาศ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายกมล ตรรกบุตร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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