
 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  

พ.ศ .  ๒๕๔๒   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบ 

ของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   

จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา   “ขอบังคับสภาวิศวกร   วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติ 

ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหงาน  ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

แขนงเหมืองแร  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   

งานเหมืองแร  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

แขนงเหมืองแร  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   

งานเหมืองแร  ไดเฉพาะงานวางโครงการ  งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  

งานพิจารณาตรวจสอบ  และงานอํานวยการใช  ตามประเภทและขนาดดังนี้ 

(๑) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน  ๑๕,๐๐๐  กิโลวัตต   



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) การทําเหมืองใตดินที่มีหนาตัดไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  หรือมีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  
๑๕๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป 

(๓) การเจาะอุโมงคในเหมือง  หรือปลองหรือโพรงในหินที่มีหนาตัดไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  
หรือมีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  ๑๕๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป 

(๔) งานวิศวกรรมที่ มี ก ารใช วัตถุ ระ เบิด   ที่ มีป ริมาณวัส ดุจากการระ เบิดไม เ กิน   
๑๐,๐๐๐  เมตริกตันตอวัน  หรือไมเกิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป 

(๕) การโม  บด  หรือยอยแรและหินทุกขนาด 
(๖) การแยกวัสดุตาง ๆ   ออกจากของที่ใชแลว  โดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด 
(๗) การแตงแรทุกขนาด 
ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

แขนงเหมืองแร  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   
งานเหมืองแร  ไดเฉพาะงานควบคุมการสรางหรือการผลิต  งานพิจารณาตรวจสอบ  และงานอํานวยการใช
ตามประเภทและขนาดดังนี้ 

(๑) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน  ๑,๒๐๐  กิโลวัตต   
(๒) งานวิศวกรรมที่ มี ก ารใช วัตถุ ระ เบิด   ที่ มีป ริมาณวัส ดุจากการระ เบิดไม เ กิน   

๘๐๐  เมตริกตันตอวัน  หรือไมเกิน  ๒๘๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป 
(๓) การแยกวัสดุตาง ๆ   ออกจากของที่ใชแลว  โดยใชกรรมวิธีทางการแตงแร  ที่ใชกําลัง

สูงสุดรวมกันไมเกิน  ๒๐๐  กิโลวัตต 
(๔) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตต 
ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  

แขนงเหมืองแร  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
งานเหมืองแร  ไดตามงาน  ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ขอ ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
แขนงโลหะการ  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   
งานโลหะการ  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  และทุกขนาด 

ขอ ๙ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
แขนงโลหะการ  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   



 หนา   ๒๙ 
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งานโลหะการ  ไดเฉพาะงานวางโครงการ  งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  
งานพิจารณาตรวจสอบ  และงานอํานวยการใช  ตามประเภทและขนาดดังนี้ 

(๑) การแยกวัสดุตาง ๆ   ออกจากของที่ใชแลวโดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด 
(๒) การแตงแรทุกขนาด 
(๓) การถลุงแรเหล็กหรือการผลิตเหล็กกลาที่มีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  

เมตริกตันตอป   
(๔) การถลุงแรอื่น ๆ   หรือการสกัดโลหะ  โลหะเจือ  หรือสารประกอบโลหะออกจากแร  

ตะกรัน  เศษโลหะ  วัสดุ  หรือสารอื่นใด  รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  
๔๐,๐๐๐  เมตริกตันตอป  หรืองานที่ลงทุนไมเกินหนึ่งรอยลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน  และไมรวม
มูลคาของขอ  ๙  (๓)   

(๕) การหลอม  การหลอ  การแปรรูป  การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว  
หรือการชุบเคลือบโลหะสําหรับงานที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน  หรืองานที่ลงทุนไมเกินหกสิบ 
ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

ขอ ๑๐ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
แขนงโลหะการ  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร   
งานโลหะการ  ไดเฉพาะงานควบคุมการสรางหรือการผลิต  งานพิจารณาตรวจสอบ  และงานอํานวยการใช
ตามประเภทและขนาดดังนี้ 

(๑) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตต 
(๒) การถลุงแรเหล็กหรือการผลิตเหล็กกลาที่มีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  ๘๐  เมตริกตัน 

ตอวัน  หรือไมเกิน  ๒๘,๐๐๐  เมตริกตันตอป   
(๓) การถลุงแรอื่น ๆ   หรือการสกัดโลหะ  โลหะเจือ  หรือสารประกอบโลหะออกจากแร  

ตะกรัน  เศษโลหะ  วัสดุ  หรือสารอื่นใด  รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน  
๕,๐๐๐  เมตริกตันตอป  หรืองานที่ลงทุนไมเกินย่ีสิบลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน  และไมรวมมูลคา 
ของขอ  ๑๐  (๒)   

(๔) การหลอม  การหลอ  การแปรรูป  การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว  
หรือการชุบเคลือบโลหะสําหรับงานที่ใชคนงานไมเกินหนึ่งรอยคน  หรืองานที่ลงทุนไมเกินสามสิบลานบาท
โดยไมรวมคาที่ดิน   



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๑ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
แขนงโลหะการ  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
งานโลหะการ  ไดตามงาน  ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 

ขอ ๑๓ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  
ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๐๘)  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๐๘)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  งานเหมืองแร  และงานโลหะการไดตามระดับใบอนุญาตที่ไดรับ 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท  และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต  ภายในขอกําหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวง
ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๐๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  อยูกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 


	ข้อบังคับสภาวิศวกร 

