
รายชื�อหนว่ยงานที�ผา่นการรบัรองเป็นองคก์รแมข่า่ย
รายชื�อองคก์รขอ้กําหนดองคก์รแมข่า่ยแมข่า่ยปัจจบุนั

ลาํดบัที�รหสัองคก์รแมข่า่ย ชื�อหนว่ยงาน

1 1000 สภาวศิวกร

สมาคมวชิาชพี

2 2001 สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

3 2002 สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแหง่ประเทศไทย

4 2003 สมาคมวศิวกรที�ปรกึษาเครื�องกลและไฟฟ้าไทย

5 2004 สมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแหง่ประเทศไทย

6 2005 สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี�ปุ่ น)

7 2006 สมาคมวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้มแหง่ประเทศไทย

8 2007 สมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย

9 2009 สมาคมวศิวกรที�ปรกึษาแหง่ประเทศไทย

10 2013 สมาคมสถาบนัวศิวกรไฟฟ้าและอเิลคโทรนคิแหง่ประเทศไทย (IEEE Thailand
Section)

11 2017 สมาคมคอนกรตีไทย

12 2018 สมาคมชา่งเหมาไฟฟ้าและเครื�องกลไทย

13 2021 สมาคมผูต้รวจสอบอาคาร

14 2022 สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย

15 2023 มลูนธิอิาคารเขยีวไทย

16 2025 สมาคมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)

17 2026 สมาคมนักอทุกวทิยาไทย

18 2028 สมาคมเครื�องกําเนดิไฟฟ้าไทย

19 2029 สมาคมหมอ้นํ�าและภาชนะรับความดนัไทย

20 2030 สมาคมวศิวกรเครื�องกลไทย

21 2031 สมาคมทางหลวงแหง่ประเทศไทย
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22 2032 สมาคมวชิาการไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์คอมพวิเตอรโ์ทรคมนาคมและสารสนเทศ

23 2033 สมาคมนักศกึษาเกา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีในพระบรม
ราชปูถมัภ์

24 2034 สมาคมแอชเร่

คณะวศิวกรรมศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัของรฐับาล

25 3001 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

26 3004 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

27 3005 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

28 3006 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

29 3007 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครักษ์

30 3008 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

31 3010 สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

32 3011 คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร

33 3012 คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

34 3016 สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

35 3019 คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา

36 3020 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ

37 3022 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง

38 3023 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

39 3024 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา

คณะวศิวกรรมศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัของเอกชน

40 4001 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทมุ

41 4002 มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ

42 4011 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ

43 4012 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม

ระเภทสถาบนั ศนูย ์องคก์ร

หนว่ยงานราชการ

44 5001 ศนูยเ์ชี�ยวชาญพเิศษเฉพาะดา้นเทคโนโลยไีฟฟ้ากําลงั
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45 5003 มลูนธิเิพื�อการพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

46 5005 สถาบนัวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั

47 5007 สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ

48 5009 ศนูยบ์รกิารปรกึษาการออกแบบและวศิวกรรม

49 5010 กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน

50 5011 กรมทางหลวงชนบท

51 5012 กรมชลประทาน

52 5013 สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

53 5014 สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ�น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น

54 5015 กรมทางหลวง

55 5016 สถาบนัไทย-เยอรมนั

56 5017 กรมโยธาธกิารและผังเมอืง

หนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ

57 6001 การไฟฟ้านครหลวง

58 6002 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

59 6003 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

60 6004 การประปาสว่นภมูภิาค

บรษิทัเอกชน

61 7005 บรษัิท ออีซี ีเอ็นจเินยีริ�ง เน็ทเวริค์ จํากดั

62 7006 บรษัิท อติาเลยีนไทย ดเิวลอ๊ปเมนต ์จํากดั(มหาชน)

63 7009 บรษัิท โปรเซส อคีวปิเมนท ์เทคโนโลย ีจํากดั

64 7010 บรษัิท โปรเจค แพลนนิ�ง เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน)

65 7011 บรษัิท พอีเีอ เอ็นคอม อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั

66 7012 บรษัิท ทมี คอนซลัติ�ง เอนจเินยีริ�ง แอนด ์แมเนจเมนท ์จํากดั (มหาชน)

67 7013 บรษัิท คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจํากดั

68 7016 บรษัิท คมัเวล คอรป์อเรชั�น จํากดั

69 7017 บรษัิท ซนิเท็ค คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน)
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70 7018 บรษัิท อาซฟีา จํากดั (มหาชน)

71 7019 ศนูยฝึ์กอบรม ไทยโอบายาช ิเทรนนิ�งเซน็เตอร ์(บรษัิท นันทวนั จํากดั)

72 7020 บรษัิท ครสิเตยีนแีละนลีเสน็ (ไทย) จํากดั (มหาชน)

73 7021 บรษัิท เอบบี ีจํากดั

74 7022 บรษัิท ไทย บมิ ยสูเซอร ์จํากดั

75 7023 บรษัิท ทรปิเปิ�ลดบับลวิ จํากดั

76 7024 สภาอตุสาหกรรมจังหวดัเชยีงใหม่

77 7025 บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุ
1. องคก์รแมข่า่ยที�ไมไ่ดดํ้าเนนิการตอ่อาย ุถอืวา่พน้สภาพการเป็นองคก์รแมข่า่ยการพัฒนาวชิาชพี

วศิวกรรมตอ่เนื�องของสภาวศิวกร
2. กรณี องคก์รแมข่า่ยฯ ที�พน้สภาพการเป็นองคก์รแมข่า่ยไปแลว้ หากประสงคจ์ะสมคัรเป็น องคก์ร

แมข่า่ยอกีครั �ง ตอ้งดําเนนิการขอสมคัรใหม ่โดยอนุโลมใหใ้ชร้หสัองคก์รแมข่า่ยเดมิ และ
กจิกรรมที�จัดขึ�นในระหวา่งที�ไมม่สีถานภาพเป็นองคก์รแมข่า่ยไมส่ามารถนํามาใชนั้บคะแนน
หน่วยความรูไ้ด ้
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