
 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
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  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหงาน  ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  
และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ไดเฉพาะงาน  
ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด 
(๒) งานออกแบบและคํานวณ   
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๗๕๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม   
ที่มีขนาดความดันไมเกิน  ๔,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน  ๑๐  ลูกบาศกเมตร
ตอถัง  หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมง   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทํ าความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน  
๗๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง  หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นไมเกิน  ๕๐,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอทุกขนาด  
เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมวัตถุอันตราย  ทั้งนี้   
มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป 

 (จ) การจัดการพลังงานทุกขนาด 
 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 
(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี

ความดันไมเกิน  ๔,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน  ๓๐  ลูกบาศกเมตรตอถัง  
หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมง   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน   
๑,๕๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง 

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน  
๓,๐๐๐  กิโลปาสกาล  เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุม
วัตถุอันตราย  ทั้งนี้  มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป   

 (จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด   
(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ  ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๕) งานอํานวยการใช 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลวัตตตอระบบ   
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม 

ที่มีความดันไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือที่มีอัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน   
๑๐๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเคร่ือง  หรือที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมง 
ตอระบบ 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดันไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลปาสกาล  

และมีปริมาตรไมเกิน  ๕๐  ลูกบาศกเมตร 

 (ง) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็น  ทุกขนาด 

 (จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอทุกขนาด  

เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมวัตถุอันตราย  ทั้งนี้   

มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป   

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 

ขอ ๖ ให ผู ไ ด รั บ ใบอนุญาต เป นผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม   สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ 

 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีมูลคาไมเกินหาสิบลานบาทตอโครงการ  หรือที่มีขนาดระบบ

รวมกันไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตต  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  

หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกินหารอยคน 

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม   

ที่มีมูลคาไม เกินหาสิบลานบาทตอโครงการ   หรือเคร่ืองกํา เนิดไอน้ํ าหรือไออยางอื่น   หรือ 

เตาอุตสาหกรรมที่ใชความรอนไมเกิน  ๑๐๐  ลานเมกะจูลตอป  หรือเครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  

ภาชนะรับแรงดัน   หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใช งานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไม เกิน   

๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกินหารอยคน   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีมูลคาไมเกินหาสิบลานบาท 

ตอโครงการ  หรือที่มีขนาดทําความเย็นของระบบไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตต  หรือที่ใชงานในอาคาร 

ที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกิน 

หารอยคน   

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดัน  หรือสุญญากาศที่มีมูลคาไมเกินหาสิบลานบาท 

ตอโครงการ  หรือที่มีขนาดระบบไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตต  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอย 

ในอาคารไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกินหารอยคน   



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (จ) การจัดการพลังงานที่มีขนาดไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลวัตต  หรือใชความรอนไมเกิน  
๔๐  ลานเมกะจูลตอป   

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย  ซ่ึงไมใชระบบดับเพลิงแบบพิเศษ  เชน  การใชกาซ  
หรือโฟม  เปนตน  ที่มีมูลคารวมกันไมเกินสิบลานบาทตอระบบ  หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร   

(๒) งานออกแบบและคํานวณ 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๑๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม   

ที่มีขนาดความดันไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือภาชนะรับแรงดัน  ปริมาตรไมเกิน  ๓  ลูกบาศกเมตร 
ตอถัง  หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมง   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน   
๑๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง  หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน  
๑,๕๐๐  กิโลปาสกาล  เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุม
วัตถุอันตราย  ทั้งนี้  มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป 

 (จ) การจัดการพลังงานขนาดไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลวัตต  หรือใชความรอนไมเกิน   
๒๐  ลานเมกกะจูลตอป 

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย  ซ่ึงไมใชระบบดับเพลิงแบบพิเศษ  เชน  การใชกาซ  
หรือโฟม  เปนตน  ที่มีมูลคารวมกันไมเกินหาลานบาทตอระบบ  หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร   

(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๕๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม 

ที่มีความดันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน  ๑๐  ลูกบาศกเมตร  
ตอถัง  หรืออัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน   
๓๕๐  กิโลวัตตตอเครื่อง   



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน  

๑,๕๐๐  กิโลปาสกาล  เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุม

วัตถุอันตราย  ทั้งนี้  มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป   

 (จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ 

 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๑๐๐  กิโลวัตตตอเครื่อง 

 (ข) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๕) งานอํานวยการใช 

 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลวัตตตอระบบ 

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม 

ที่มีความดันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลปาสกาล  หรือที่มีอัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน   

๒๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง  หรือที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอระบบ 

 (ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดันไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลปาสกาล 

และมีปริมาตรไมเกิน  ๓๐  ลูกบาศกเมตร   

 (ง) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดทําความเย็นไม เกิน   

๒,๐๐๐  กิโลวัตตตอระบบ 

 (จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศ  ที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน  

๒,๐๐๐  กิโลปาสกาล  เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุม

วัตถุอันตราย  ทั้งนี้  มิใหหมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป 

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยทุกขนาด 

ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได  ตามงาน  

ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๙ 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 

