
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเหน็ 
ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติ ของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

เนื่องด้วยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ ม พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันซึ่งวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมก้าวหน้า ไปอย่างรวดเร็ว งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อม สมควรแก้ไขปรับปรุงงาน 
ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งกฎหมาย
อื่นที่กําหนดเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ประกาศราชราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
(มีผลบังคับใช้วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖)  

๒. ความจำเป็นที่ต้องออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้หากเข้าข่าย
ตามงาน ประเภท และขนาดของงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงต้องประกอบวิชาชีพโดยผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร โดยความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละ
ระดับ  

๓. หลักการอันเป็นสาระสำคัญ  

๓.๑ ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุแต่ละ
ระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๒ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา ให้ปฏิบัติงานได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา ให้ปฏิบัติงานได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด ยกเว้นงานให้คำปรึกษา ทำได้เฉพาะการ
ให้คำแนะนำ แต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน 

๓.๔ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา ให้ปฏิบัติงานเฉพาะประเภทและขนาดที่กำหนดไว้ 



๓.๕ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ให้ปฏิบัติงานได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

๓.๖ กรณีมีวินิจฉัยชี ้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด 

๓.๗ การกำหนดบทเฉพาะกาล 

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

๔.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร  
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ข้อ ๕ ของร่างฯ)  

๔.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร   
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด ยกเว้นงานให้คำปรึกษา ทำได้เฉพาะ
การให้คำแนะนำ แต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน (ข้อ ๖ ของร่างฯ) 

๔.๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร   
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๗ ของร่างฯ) 

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
งานออกแบบและคำนวณ (ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔ ชั้น หรือโครงสร้างของอาคารแต่ละชั้นมี

ความสูง ไม่เกิน ๕ เมตร หรืออาคารที่มีช่วงคานยาวทุกขนาด ทั้งนี้ อาคาร
หรือโครงสร้างของอาคารหรือองค์อาคารต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะ 

(ข) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ยุ้งฉาง หรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีความจุ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

(ค) เขื ่อน ฝาย หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ำ ที่มีความสูง
ไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 

(ง) ท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน 
๑.๕๐ เมตร หรือที่มีพ้ืนที่หน้าตัดไม่เกิน ๒ ตารางเมตร  

(จ) ระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ำ ที่มีพื้นที่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ไร่
ต่อโครงการ 

(ฉ) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น หอถังน้ำ 
หอกระเช้าไฟฟ้า อนุสาวรีย์ พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ 
เมตร 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
(ช) โครงสร้างใต้ดิน อุโมงค์ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่อยู่ใต้ดิน โครงสร้างกัน

ดิน คันดินป้องกันน้ำ หรือคลองส่งน้ำ ที่มีความสูงหรือความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ 
เมตร 

(ซ) โครงสร้างเก็บกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมันหรือสระว่ายน้ำ 
ที่มีความจุไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

(ฌ) น่ังร้านหรือค้ำยันช่ัวคราว ที่มีความสูงไม่เกิน ๒๕ เมตร 
(ญ) แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีตสำหรับ

เสา ผนังหรือกำแพง ที่มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร  
(ฎ) กรณีตาม (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ที่เข้าข่ายต้องออกแบบ

และคำนวณตามกฎกระทรวงว ่าด ้วยการร ับน ้ำหนัก ความต้านทาน 
ความคงทนของอาคาร และพื ้นด ินท ี ่รองร ับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ต้องผ่านการเรียนการสอนหรือการอบรมว่า
ด้วยการออกแบบอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 

งานควบค ุมการสร ้างหรือ 
การผลิต 

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ช้ัน
(ข) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีความสูง

ไม่เกิน ๘ ช้ัน  
(ค) อาคารต้านแรงไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร ที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ช้ัน 
(ง) อาคารที ่มีพื ้นที ่รวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ซึ ่งอยู ่บนพื ้นที่

เชิงลาดที่มีความลาดไม่เกิน ๓๕ องศา  
(จ) คลังสินค้า ยุ้งฉาง หรือศูนย์กระจายสินค้าทุกขนาด 
(ฉ) ไซโลหรือห้องเย็นที่มีพ้ืนที่ทุกขนาด 
(ช) อัฒจันทร์ที่มีพื ้นที่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร หรือสูงไม่เกิน ๑๒ 

เมตร จากระดับฐานหรือพ้ืนดิน 
(ซ) ท่าเทียบเรือ หรืออู ่เร ือสำหรับเรือที ่ม ีระวางขับน้ำไม่เกิน ๕๐ 

เมตริกตัน 
(ฌ) เขื่อน ฝาย หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ำ ทุกขนาด 
(ญ) อุโมงค์ส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำหรือช่องระบายน้ำ ทุกขนาด 
(ฎ) ระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ำ ทุกขนาด 
(ฏ) ทางสาธารณะทุกขนาด 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
(ฐ) โครงสร้างที ่มีลักษณะเป็นหอปล่องที่มีความสูงไม่เกิน ๔๐ เมตร 

หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร  
(ฑ) โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั ้งอุปกรณ์รับส่งระบบ

โทรคมนาคมหรือเสาไฟฟ้า ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างไม่เกิน 
๕๐ เมตร 

(ฒ) โครงสร้างสะพานทุกประเภทที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือ
ตอม่อช่วงใดช่วงหน่ึงยาวไม่เกิน ๑๒ เมตร 

(ณ) โครงสร้างใต้ดิน อุโมงค์ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่อยู่ใต้ดิน โครงสร้างกัน
ดิน คันดินป้องกันน้ำ คลองส่งน้ำ หรือคลองระบายน้ำ ที่มีความสูงหรือ
ความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 

(ด) โครงสร้างเก็บกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน หรือสระว่าย
น้ำ ทุกขนาด 

(ต) โครงสร้างที่เป็นคาน เสา แผ่นพื้น กำแพง ผนัง หรือบันได ที่ใช้รับ
น้ำหนัก ประกอบด้วยคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ 
ทุกขนาด 

(ถ) โครงสร้างรองรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๓๐ เมตรหรือ
พ้ืนที่หน้าตัดของทุกท่อรวมกันไม่เกิน ๐.๑๐ ตารางเมตร 

(ท) โครงสร้างรองรับหรือติดตั้งเครื่องเล่นที่เคลื่อนที่ได้ โดยมีความเร็ว
ไม่เกิน ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือมีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเครื่องเล่น
ถึงระดับพื้นที่สูงสุดที่ผู้เล่นขึ้นไปเล่นไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร หรือมีส่วนที่ต้องใช้
น้ำมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน ๐.๘๐ เมตร 

(ธ) โครงสร้างของปั้นจั่นหอสูงหรือเดอริกเครนสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร จาก
ระดับฐานที่ต้ัง 

(น) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย มีความสูงจากพื้นดิน
ไม่เกิน ๒๓ เมตร หรือป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่
ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ที่ติดอยู่บนหลังคา ดาดฟ้า หรือกันสาด หรือที่ติดกับ
ส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคาร 

(บ) งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตทุกขนาด 
(ป) น่ังร้านหรือค้ำยันช่ัวคราวที่มีความสูงไม่เกิน ๔๒ เมตร 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
(ผ) แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสา 

ผนังหรือกำแพง มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร สำหรับคานหรือแผ่นพื้นมีช่วงยาว
ไม่เกิน ๘ เมตร 

งานพิจารณาตรวจสอบหรือ
งานอำนวยการใช้ 

ทุกประเภทและทุกขนาด

๔.๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ตามงาน ประเภทและขนาดที ่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
(ข้อ ๘ ของร่างฯ)  

๔.๕ กรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด (ข้อ ๙ ของร่างฯ)  

๔.๖ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมและวิชาชีพว ิศวกรรมควบคุม พ .ศ . ๒๕๕๐ อยู ่ก ่อนว ันที ่ข ้อบ ังค ับน ี ้ม ีผลใช ้บ ังคับ  
ให้ผู้น้ันประกอบการงานนั้นต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
(ข้อ ๑๐ ของร่างฯ)  

………………………………………………………………………………….. 



๑ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

ข้อ ๔ ประเภทและขนาดของงาน
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา
วิศวกรรมโยธามีดังต่อไปนี้ 

 (๑) อาคารที ่ม ีความสูงตั ้งแต่  
๓ ชั ้นข ึ ้นไป หร ือโครงสร ้างของ
อาคารที ่ช ั ้นใดชั ้นหนึ ่งม ีความสูง
ตั้งแต่ ๔ เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มี
ช่วงคานตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้นไป 

(๒) อาคารสาธารณะทุกขนาด 
(๓) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 

หรือยุ ้งฉางที ่มีความจุตั ้งแต่ ๑๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 

ระดับวุฒิวิศวกร
ข้อ ๔ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมโยธา  ระด ับว ุ ฒิ
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบค ุ ม  สาขาว ิ ศ วกรรม โยธา 
ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

 
ระดับสามัญวิศวกร 
ข้อ ๕ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๖  ประเภทและขนาดของงาน
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา
วิศวกรรมโยธามีดังต่อไปนี้ 

(๑) อาคารที ่มีความสูงตั ้งแต่ ๓ 
ชั้นขึ้นไป โครงสร้างของอาคารที่ชั้น
ใดชั้นหนึ่งมีความสูงตั้งแต่ ๔ เมตร
ขึ้นไป อาคารที่มีระยะห่างระหว่าง
ศูนย์กลางเสาหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต่ 
๕ เมตรขึ้นไป หรือองค์อาคารยื่นจาก
ขอบนอกของที่รองรับตั้งแต่ ๒ เมตร
ขึ้นไป 

ระดับวุฒิวิศวกร
ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมโยธา ได ้ท ุกงาน 
ทุกประเภทและทุกขนาด  

ระดับสามัญวิศวกร 
ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ทุก



๒ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

(๔) โครงสร้างที่มีลักษณะเปน็หอ 
ป ล ่ อ ง  ห ร ื อ ศ า ส น ว ั ต ถ ุ  เ ช่ น 
พระพุทธรูปหรือเจดีย์ที ่มีความสูง
ตั้งแต่ ๖ เมตรขึ้นไป 

(๕) โครงสร้างสะพานที ่ม ีช ่วง
ระหว ่างศ ูนย ์กลางตอม ่อช ่วงใด
ช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป 

(๖) ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือสำหรับ
เร ือท ี ่ม ี ระวางข ับน ้ำต ั ้ งแต ่  ๕๐ 
เมตริกตันขึ้นไป 

(๗) ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต
หล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อ
สำเร็จทุกชนิดที ่มีความยาวตั ้งแต่  
๕ เมตรขึ้นไป 

ค วบค ุ ม ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า 
ไ ด ้ เ ฉ พ า ะ ง า น ว า ง โ ค ร ง ก า ร 
งานออกแบบและคำนวณ  งาน
ควบคุมการสร้างหรือการผลิต งาน
พ ิ จ า รณาตรวจสอบ  หร ื อ ง าน
อำนวยการใช ้ท ุ กประ เภทและ
ทุกขนาด 

 
ระดับภาคีวิศวกร 
ข้อ ๖ ให้ผู ้ด ้ร ับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมโยธา ระดับภาคี
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบค ุ ม  สาขาว ิ ศ วกรรม โยธา 

( ๒ )  อ า ค า ร ส า ธ า รณ ะ ต า ม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ทุกขนาด  

(๓) อาคารตามประเภทที่กำหนด
ในกฎกระทรวงว่าด้วยเรื ่องการรับ
น้ำหนักความต้านทาน ความคงทน
ของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต ้ านทานแรงส ั ่ นสะเท ื อน
ของแผ่นดินไหว 

(๔) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 
๑๕๐ ตารางเมตรขึ ้นไป ซึ ่งอยู ่บน
พื้นที่เชิงลาดที่มีความลาดตั้งแต่ ๓๕ 
องศาขึ้นไป 

(๕) คลังส ินค้า ไซโล ห้องเย็น 
ยุ้งฉาง หรือศูนย์กระจายสินค้า ที่มี

งานทุกประเภทและทุกขนาด ยกเว้น
งานให้คำปรึกษา ทำได้เฉพาะการให้
คำแนะนำ แต่ไม ่สามารถให ้การ
วินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน 

 
ระดับภาคีวิศวกร 
ข้อ ๗ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมโยธา ระดับภาคี
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบค ุ ม  สาขาว ิ ศ วกรรม โยธา
ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด
ดังนี้ 

(๑)  งานออกแบบและคำนวณ 



๓ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

(๘) เสาเข็มคอนกรีตที ่ม ีความ
ยาวตั้งแต่ ๖ เมตรขึ้นไป หรือที่รับ
น ้ำหน ักบรรท ุกปลอดภ ัยต ั ้ งแต่   
๓ เมตริกตันขึ้นไป 

(๙) งานเสริมความมั่นคงของฐาน
รากทุกขนาด 

(๑๐) นั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราวที่
มีความสูงตั้งแต่ ๔ เมตรขึ้นไป 

(๑๑) แบบหล่อคอนกรีตสำหรับ
เสาที่มีความสูงตั้งแต่ ๔ เมตร หรือ
คานที่มีช่วงคานตั้งแต่๕ เมตรขึ้นไป 

(๑๒) โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้าง
ชั่วคราว กำแพงกันดิน คันดินป้องกัน
น้ำ หรือคลองส่งน้ำที่มีความสูงหรือ

ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด
ดังนี้ 

(๑) งานออกแบบและคำนวณ 
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 

๔ ชั้น หรือโครงสร้างของอาคารที่ชั้น
ใดชั้นหนึ่งมีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร 
หร ื อ อ า ค า รท ี ่ ม ี ช ่ ว ง ค า นย า ว
ทุกขนาด 

(ข) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 
หรือยุ้งฉางที่มีความจุไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

(ค) โครงสร้างที่มีลักยณะเป็น
หอ  ปล ่อง  หร ือศาสนว ัตถ ุ  เ ช่น 
พระพุทธรูป หรือเจดีย์ที ่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๕ เมตร 

ความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้น
ไป 

(๖) อัฒจันทร ์ท ี ่ม ีพ ื ้นท ี ่ต ั ้งแต่ 
๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่มี
ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นอัฒจันทร์สูง
จากระดับฐานหรือพื้นดินที่ก่อสร้าง
ตั้งแต่ ๒.๕๐ เมตรขึ้นไป 

(๗) ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือสำหรับ
เร ือท ี ่ม ี ระวางข ับน ้ำต ั ้ งแต ่  ๕๐ 
เมตริกตันขึ้นไป 

(๘ )  เข ื ่ อน  ฝาย  หร ืออาคาร
ชลประทานประเภทบังคับน้ำ ที ่มี
ความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป 

(๙) อุโมงค์ส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อ
ระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำ ที่มี

(ก )  อาคารท ี ่ม ีความสูง
ไม่เกิน ๔ ชั ้น หรือโครงสร้างของ
อาคารแต่ละชั้นมีความสูง ไม่เกิน ๕ 
เมตร หรืออาคารที ่ม ีช่วงคานยาว
ทุกขนาด ทั้งนี้ อาคารหรือโครงสร้าง
ของอาคารหรือองค์อาคารต้องไม่เข้า
ข่ายเป็นอาคารสาธารณะ  

(ข )  คล ั ง ส ิ น ค ้ า  ไ ซ โ ล 
ห้องเย็น ยุ้งฉาง หรือศูนย์กระจาย
สินค ้าท ี ่ม ีความจุไม ่เก ิน ๑ ,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

(ค) เขื่อน ฝาย หรืออาคาร
ชลประทานประ เภทบ ั งค ั บ น้ ำ 
ที่มีความสูงไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 
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คว ามล ึ ก ต ั ้ ง แ ต ่  ๑ .๕๐  เ ม ต ร 
ขึ้นไป 

(๑๓) โครงสร้างของระบบขนส่ง
สาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือ
ทางวิ่งสนามบินทุกขนาด 

(๑๔ )  ทางรถไฟ  ทางรถราง
สาธารณะทางหลวง ทางสาธารณะ 
หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด 

(๑๕) เข ื ่อน ฝาย อุโมงค ์ ท่อ
ระบายน้ำ หรือระบบชลประทานที่มี
ความสูงตั ้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ ้นไป 
หรือมีความจุตั ้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์
เมตรขึ ้นไป หรือที ่มีอัตราการไหล
ของน้ำตั ้งแต่ ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาทีขึ้นไป 

(ง) นั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราว
ที่มีความสูงไม่เกิน ๒๕ เมตร 

(จ) แบบหล่อคอนกรีตสำหรับ
เสาที่มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร หรือ
คานที่มีช่วงคานยาวทุกขนาด 

( ฉ )  โ ค ร ง ส ร ้ า ง ใ ต ้ ดิ น 
สิ ่งก่อสร้างชั ่วคราว กำแพงกันดิน 
คันดินป้องกันน้ำ หรือคลองส่งน้ำที่มี
ความสูงหรือความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ 
เมตร 

(ช) เขื ่อน ฝ่าย อุโมงค์ ท่อ
ระบายน้ำ หรือระบบชลประทานที่มี
ความสูงไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร หรือมี
ค ว า ม จ ุ ไ ม ่ เ ก ิ น  ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร หรือที่มีอัตราการไหล

เส ้นผ ่านศูนย ์กลางภายในตั ้งแต่ 
๐ .๘๐  เ ม ต ร ข ึ ้ น ไ ป  ห ร ื อ ท ี ่ มี
พื ้นที ่หน้าตัดตั ้งแต่ ๐.๕๐ ตาราง
เมตรขึ ้นไป หรือที ่มีอัตราการไหล
ของน้ำตั ้งแต่ ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาทีขึ้นไป 

(๑๐) ระบบชลประทานหรือระบบ
ระบายน้ำที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแต่ ๕๐๐ ไร่ 
ต่อโครงการขึ้นไป 

(๑๑) งานวางแนวและกำหนด
ระดับของทางขนส่งในระบบราง 
ท า ง ร ถ ส า ธ า รณ ะ  ท า ง ห ล ว ง 
ทางสาธารณะ หรือทางวิ ่ง ทางขับ 
หรือลานจอดของสนามบิน ทุกขนาด 

(ง) ท่อระบายน้ำ หรือช่อง
ระบายน้ำ ที ่ม ีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือที่มี
พื้นที่หน้าตัดไม่เกิน ๒ ตารางเมตร  

(จ) ระบบชลประทานหรือ
ระบบระบายน้ำ ที ่ม ีพ ื ้นที ่ไม ่เกิน  
๕,๐๐๐ ไร่ต่อโครงการ 

(ฉ) โครงสร้างที่มีลักษณะ
เป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น 
หอถังน้ำ หอกระเช้าไฟฟ้า อนุสาวรีย์ 
พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๕ เมตร 

(ช) โครงสร้างใต้ดิน อุโมงค์ 
ส ิ ่ งก ่อสร ้างช ั ่ วคราวท ี ่อย ู ่ ใต ้ ดิน 
โครงสร้างกันดิน คันดินป้องกันน้ำ 
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(๑๖) โครงสร้างที ่มีการกักของ
ไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน 
อุโมงค์ส ่งน้ำ หรือสระว่ายน้ำที ่มี
ความจุตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้น
ไป 

(๑๗) ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ 
ห ร ื อ ช ่ อ ง ร ะ บ า ย น ้ ำ ท ี ่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๘๐ เมตร
ขึ้นไป หรือพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่ ๐.๕๐ 
ตารางเมตรขึ ้นไปและมีโครงสร้าง
รองรับ หรือมีความยาวตั้งแต่๑๐๐ 
เมตรขึ้นไป 

(๑๘) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่
ชลประทานต ั ้ งแต ่  ๕๐๐  ไร ่ ต่อ
โครงการขึ้นไป 

ของน้ำไม่เกิน ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที 

(ซ) โครงสร้างที่มีการกักของ
ไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน 
อุโมงค์ส ่งน้ำ หรือสระว่ายน้ำที ่มี
ความจุไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

(ฌ) ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ 
หรือช่องระบายน้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือพื้นที่หน้าตัด
ไม่เกิน ๒.๐๐ ตารางเมตร และมี
โครงสร้างรองรับ 

(ญ) ระบบชลประทานที ่มี
พื้นที่ชลประทานไม่เกิน ๕,๐๐๐ ไร่
ต่อโครงการ 

 

(๑๒ )  งาน เสร ิ มความม ั ่ นคง
แข็งแรงของโครงสร้างหรือฐานราก
ทุกขนาด 

(๑๓ ) งานยกหร ือเคล ื ่อนย ้าย
อาคารทุกประเภทที่มีน้ำหนักรวม
ของอาคารตั้งแต่ ๕๐ เมตริกตันขึ้น
ไป หรือมีพื ้นที ่ตั ้งแต่ ๑๕๐ ตาราง
เมตรขึ้นไป 

(๑๔) งานต่อเติม รื ้อถอน หรือ
ดัดแปลงอาคารทุกประเภท ที่ทำให้
สัดส่วนของอาคารผิดไปจากแบบ
แปลนหรือรายการประกอบแบบที่
ได้รับอนุญาตเกินร้อยละห้าของพื้นที่
อาคารนั้นหรือเป็นการเพิ่มน้ำหนัก

หรือคลองส่งน้ำ ที ่ม ีความสูงหรือ
ความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 

(ซ) โครงสร้างเก็บกักของ
ไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน
ห ร ื อ ส ร ะ ว ่ า ยน ้ ำ  ท ี ่ ม ี ค ว าม จุ
ไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

(ฌ )  น ั ่ งร ้ านหร ือค ้ ำ ยัน
ชั ่วคราว ที ่ม ีความสูงไม่เก ิน ๒๕ 
เมตร 

(ญ )  แบบหล ่อคอนกรีต
และโครงสร ้างรองร ับแบบหล่อ
คอนกร ีตสำหร ับเสา  ผน ัง  หรือ
กำแพง ที่มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร  

(ฎ) กรณีตาม (ก) (ข) (ค) 
(จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ที่เข้าข่าย
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(๑๙ ) ป้ายหร ือส ิ ่ งท ี ่สร ้างขึ้น
สำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 
๕๐ ตารางเมตรขึ้นไปและมีความสูง
จากพื ้นดินตั ้งแต่ ๑๕ เมตรขึ ้นไป 
หรือป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด
หรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตาราง
เมตรขึ ้นไปที ่ต ิดตั ้งอยู ่บนหลังคา 
ดาดฟ้า หรือกันสาด หรือที ่ติดกับ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร 

(๒๐) อัฒจันทร์ที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแต่ 
๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒๑) โครงสร้างสำหรับใช้ในการ
รับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุ
หรือโทรทัศน์ที่มีความสูงจากระดับ
ฐานของโครงสร้างตั้งแต่ ๒๕ เมตร

 ให้แก่โครงสร้างของอาคารส่วนหนึ่ง
ส่วนใดเกินร้อยละสิบ 

(๑๕) งานขุดดินที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินมากกว่า ๓ เมตร หรือ
พื้นที่ปากบ่อดินมากกว่า ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

(๑๖) งานถมดินที่มีพื ้นที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันมากกว่า 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง
ของเนินดินตั ้งแต่ ๒ เมตร นับจาก
ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง 

(๑๗) โครงสร้างที ่มีลักษณะเป็น
หอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น หอถัง
น ้ำ หอกระเช ้าไฟฟ้า อนุสาวร ี ย์ 

ต ้องออกแบบและคำนวณตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการรับน้ำหนัก 
ความต ้านทาน  ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั ่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว ต้องผ่านการเรียนการ
สอนหร ือการอบรมว ่ าด ้ วยการ
ออกแบบอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว 

(๒) งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต 

(ก )  อาคารท ี ่ม ีความสูง
ไม่เกิน ๘ ชั้น 
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ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

ขึ้นไป หรือที่มีน้ำหนักตั้งแต่ ๒๐๐ 
กิโลกรัมขึ้นไป 
 

พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูง
ตั้งแต่ ๖ เมตรขึ้นไป 

(๑๘) โครงสร้างสำหรับใช้ในการ
รับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งระบบ
โทรคมนาคมหรือเสาไฟฟ้า ที่มีความ
สูงจากระดับฐานของโครงสร้างตั้งแต่ 
๒๕ เมตรขึ ้นไป หรือที ่ม ีน ้ำหนัก
ตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 

(๑๙ )  โ ค ร งสร ้ า งสะพานทุ ก
ประเภทท ี ่ ม ี ระยะห ่างระหว ่ าง
ศ ูนย ์กลางเสาหร ือตอม ่อช ่วงใด
ช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป 

(๒๐) โครงสร้างใต้ด ิน อุโมงค์ 
ส ิ ่ งก ่อสร ้างช ั ่ วคราวท ี ่อย ู ่ ใต ้ ดิน 
โครงสร้างกันดินคันดินป้องกันน้ำ 

(ข) อาคารสาธารณะตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น  

(ค ) อาคารต ้านแรงไหว
สะ เท ื อนจากแผ ่ นด ิ น ไหวตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น 

(ง) อาคารที่มีพื้นที่รวมกัน
ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ซึ่งอยู่บน
พ ื ้ น ท ี ่ เ ช ิ ง ล า ดท ี ่ ม ี ค ว า ม ล า ด
ไม่เกิน ๓๕ องศา  

(จ) คลังสินค้า ยุ้งฉาง หรือ
ศูนย์กระจายสินค้าทุกขนาด 

(ฉ) ไซโลหรือห้องเย็นที่มี
พื้นที่ทุกขนาด 



๘ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

คลองส่งน้ำ หรือคลองระบายน้ำ ที่มี
ความสูงหรือความลึกตั ้งแต่ ๑.๕๐ 
เมตรขึ้นไป 

(๒๑) โครงสร้างสำหรับทางขนส่ง
ในระบบราง  ทางรถสาธารณะ 
ทางหลวง ทางสาธารณะ ทางวิ่ง 
ทางขับ หรือลานจอดของสนามบิน 
ทุกขนาด 

(๒๒) โครงสร้างเก็บกักของไหล 
เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน หรือ
สระว่ายน้ำที ่ม ีความจุต ั ้งแต่ ๕๐ 
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 

(๒๓) โครงสร้างที ่เป็นคาน เสา 
พื้น กำแพง ผนัง หรือบันได ที่ใช้รับ
น้ำหนัก ประกอบด้วยคอนกรีตหล่อ

(ช) อัฒจันทร์ที ่มีพื ้นที ่ไม่
เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร หรือสูงไม่
เกิน ๑๒ เมตร จากระดับฐานหรือ
พื้นดิน 

(ซ) ท่าเทียบเรือ หรืออู่เรือ
สำหรับเรือที ่มีระวางขับน้ำไม่เกิน 
๕๐ เมตริกตัน 

(ฌ) เขื่อน ฝาย หรืออาคาร
ชลประทานประเภทบังคับน้ำ ทุก
ขนาด 

(ญ) อุโมงค์ส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ 
ท่อระบายน้ำหร ือช ่องระบายน้ำ 
ทุกขนาด 

(ฎ) ระบบชลประทานหรือ
ระบบระบายน้ำ ทุกขนาด 



๙ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

สำเร ็จหร ือคอนกร ีตอ ัดแรงหล่อ
สำเร็จทุกขนาด 

(๒๔) โครงสร้างรองรับท่อที่มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๓๐ เมตรขึ้น
ไปหร ือพ ื ้นท ี ่หน ้าต ัดของท ุกท่อ
รวมกันตั ้งแต่ ๐.๑๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป 

(๒๕) โครงสร้างรองรับหรือติดตั้ง
เคร ื ่ อง เล ่นท ี ่ เคล ื ่อนท ี ่ ได ้ โดยมี
ความเร็วตั้งแต่ ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขึ้นไป หรือมีความสูงจากระดับพื้น
ที ่ตั ้งของเครื ่องเล่นถึงระดับพื ้นที่
สูงสุดที ่ผู ้เล่นเครื ่องเล่นขึ ้นไปเล่น
ตั้งแต่ ๒.๕๐ เมตรขึ้นไป หรือมีส่วน

(ฏ) ทางสาธารณะทุกขนาด
(ฐ) โครงสร้างที่มีลักษณะ

เป็นหอปล่องที่มีความสูงไม่เกิน ๔๐ 
เ ม ต ร  ห ร ื อ ศ า ส น ว ั ต ถุ  เ ช่ น 
พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูง
ไม่เกิน ๒๓ เมตร  

(ฑ) โครงสร้างสำหรับใช้ใน
การรับส่งหรือติดตั ้งอุปกรณ์รับส่ง
ระบบโทรคมนาคมหรือเสาไฟฟ้า 
ท ี ่ม ีความส ูงจากระด ับฐานของ
โครงสร้างไม่เกิน ๕๐ เมตร 

(ฒ )  โครงสร ้ างสะพาน
ทุกประเภทที ่ม ีระยะห่างระหว่าง
ศ ูนย ์กลางเสาหร ือตอม ่อช ่วงใด
ช่วงหนึ่งยาวไม่เกิน ๑๒ เมตร 



๑๐ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

ที่ต้องใช้น้ำมีความลึกของระดับน้ำ
ตั้งแต่ ๐.๘๐ เมตรขึ้นไป  

(๒๖) โครงสร้างของปั้นจั่นหอสูง
หรือเดอริกเครน ทุกขนาด 

(๒๗) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ
ติดหรือตั ้งป้ายที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแต่ ๕๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป และมีความสูงจาก
พื้นดินตั ้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือ
ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือ
ตั ้งป้ายที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแต่ ๒๕ ตาราง
เมตรขึ ้นไป ที ่ติดตั ้งอยู ่บนหลังคา 
ดาดฟ้า หรือกันสาด หรือที ่ติดกับ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร 

(๒๘) เสาเข็มที่มีความยาวตั้งแต่ 
๖ เมตรขึ ้นไป หรือที ่ร ับน ้ำหนัก

(ณ )  โ ค ร ง ส ร ้ า ง ใ ต ้ ดิ น 
อุโมงค์ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่อยู่ใต้ดิน 
โครงสร้างกันดิน คันดินป้องกันน้ำ 
คลองส่งน้ำ หรือคลองระบายน้ำ 
ที ่ม ีความสูงหร ือความลึกไม ่ เกิน 
๒.๕๐ เมตร 

(ด) โครงสร้างเก็บกักของ
ไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน 
หรือสระว่ายน้ำ ทุกขนาด 

(ต) โครงสร้างที ่เป็นคาน 
เสา แผ่นพื้น กำแพง ผนัง หรือบันได 
ท ี ่ ใช ้ ร ับน ้ ำหน ัก  ประกอบด ้วย
คอนกรีตหล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัด
แรงหล่อสำเร็จ ทุกขนาด 



๑๑ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

บรรทุกปลอดภัยตั้งแต่ ๓ เมตริกตัน
ขึ้นไป 

(๒๙) นั่งร้านหรือค้ำยัน ที่มีความ
สูงตั้งแต่ ๔ เมตรขึ้นไป  

(๓๐ )  แบบหล ่อคอนกร ีตและ
โครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีต
สำหรับ 

(ก) เสา ผนัง หรือกำแพง ที่มี
ความสูงตั้งแต่ ๔ เมตรขึ้นไป  

(ข) คานหรือแผ่นพื ้น ที ่มี
ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือ
สิ ่งรองรับอื ่นตั ้งแต่ ๕ เมตรขึ ้นไป 
หรือที่มีความสูงตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป 

(ค) ฐานรองรับน้ำหนักที ่มี
ความสูงตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป 

(ถ) โครงสร้างรองรับท่อที่
มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๓๐ 
เมตรหรือพื ้นที ่หน้าตัดของทุกท่อ
รวมกันไม่เกิน ๐.๑๐ ตารางเมตร 

(ท) โครงสร้างรองรับหรือ
ติดตั้งเครื่องเล่นที่เคลื่อนที่ได้ โดยมี
ความเร ็วไม ่ เก ิน ๖ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง หรือมีความสูงจากระดับพื้น
ที ่ตั ้งของเครื ่องเล่นถึงระดับพื ้นที่
สูงสุดที่ผู้เล่นขึ้นไปเล่นไม่เกิน ๒.๕๐ 
เมตร หรือมีส่วนที่ต้องใช้น้ำมีความ
ลึกของระดับน้ำไม่เกิน ๐.๘๐ เมตร 

(ธ) โครงสร้างของปั ้นจั่น
หอสูงหรือเดอริกเครนสูงไม่เกิน ๒๓ 
เมตร จากระดับฐานที่ตั้ง 



๑๒ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

(น) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
สำหรับติดหรือตั้งป้าย มีความสูงจาก
พื ้นดินไม่เกิน ๒๓ เมตร หรือป้าย 
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง
ป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
ที่ติดอยู่บนหลังคา ดาดฟ้า หรือกัน
สาด หรือที ่ติดกับส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของอาคาร 

(บ )  ง า น ผล ิ ต เ ส า เ ข็ ม
คอนกรีตทุกขนาด 

(ป )  น ั ่ งร ้ านหร ือค ้ำ ยัน
ชั่วคราวที่มีความสูงไม่เกิน ๔๒ เมตร 

(ผ) แบบหล่อคอนกรีตและ
โครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีต
สำหรับเสา ผนังหรือกำแพง มีความ



๑๓ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

สูงไม่เกิน ๕ เมตร สำหรับคานหรือ
แผ่นพื้นมีช่วงยาวไม่เกิน ๘ เมตร 

( ๓ )  ง า น พ ิ จ า ร ณ า
ตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช้ 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข้อ ๘ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาว ิศวกรรมโยธา ระดับภาคี
ว ิ ศวกรพ ิ เศษ  ประกอบว ิชา ชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธา ได้ตามงาน ประเภทและขนาด
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัย
ชี้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



๑๔ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา 
ตามข้อบังคับนี ้ ให้คณะกรรมการ
สภาวิศวกรเป็นผู ้วินิจฉัยชี ้ขาด คำ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภา
วิศวกรให้เป็นที่สุด 

ข ้ อ  ๑๐  ผ ู ้ ไ ด ้ ร ั บ ใบอน ุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ซ ึ ่ งประกอบว ิ ชาช ีพว ิ ศวกรรม 
ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและ
เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่
ก่อนวันที ่ข้อบังคับนี ้มีผลใช้บังคับ 
ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้



๑๕ 
              ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 



   

   ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

 

ร่าง 
ข้อบังคบัสภาวิศวกร 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติของผูป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมโยธา  

 พ.ศ. .... 
 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งท่ี../.... เมื่อวันท่ี ..............................และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑   ข้อบั งคับ น้ี เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบั ติ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔  ให้งาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  
ระดับวุฒิ วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ทุกงาน ทุกประเภท 
และทุกขนาด  

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  
ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ทุกงาน ทุกประเภท  
และทุกขนาด ยกเว้นงานให้คำปรึกษา ทำได้เฉพาะการให้คำแนะนำ แต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัย 
หรือการตรวจรับรองงาน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
ภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังน้ี 

(๑)  งานออกแบบและคำนวณ 
(ก) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๔ ช้ัน หรือโครงสร้างของอาคารแต่ละช้ันมีความสูง ไม่เกิน 

๕ เมตร หรืออาคารท่ีมีช่วงคานยาวทุกขนาด ท้ังน้ี อาคารหรือโครงสร้างของอาคารหรือองค์อาคารต้อง 
ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะ  



 

   ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

 

(ข) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ยุ้งฉาง หรือศูนย์กระจายสินคา้ท่ีมีความจุไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

(ค) เขื่อน ฝาย หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ำ ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 
(ง) ท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำ ท่ีมีเสน้ผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร 

หรือที่มีพ้ืนที่หน้าตัดไม่เกิน ๒ ตารางเมตร  
(จ) ระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ำ ท่ีมีพ้ืนท่ีไม่เกิน  ๕,๐๐๐ ไร่ต่อโครงการ 
(ฉ) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น หอถังน้ำ หอกระเช้าไฟฟ้า 

อนุสาวรีย์ พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร 
(ช) โครงสร้างใต้ดิน อุโมงค์ สิ่งก่อสรา้งช่ัวคราวที่อยู่ใต้ดิน โครงสร้างกันดิน คันดินป้องกัน

น้ำ หรือคลองส่งน้ำ ท่ีมีความสูงหรือความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 
(ซ) โครงสร้างเก็บกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมันหรือสระว่ายน้ำ ท่ีมีความจุ 

ไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
(ฌ) น่ังร้านหรือค้ำยันช่ัวคราว ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๒๕ เมตร 
(ญ ) แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสา ผนัง  

หรือกำแพง ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร  
(ฎ) กรณีตาม (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ท่ีเข้าข่ายต้องออกแบบและคำนวณ

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ต้องผ่านการเรียนการสอนหรือการอบรมว่าด้วยการออกแบบ
อาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 

(๒) งานควบคมุการสร้างหรือการผลิต 
(ก) อาคารท่ีมคีวามสูงไม่เกิน ๘ ช้ัน 
(ข) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๘ ช้ัน  
(ค) อาคารต้านแรงไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๘ ช้ัน 
(ง) อาคารที่มพ้ืีนที่รวมกันไมเ่กิน ๑๕๐ ตารางเมตร ซึ่งอยู่บนพ้ืนที่เชิงลาดท่ีมีความลาด 

ไม่เกิน ๓๕ องศา  
(จ) คลังสินค้า ยุ้งฉาง หรือศูนย์กระจายสินคา้ทุกขนาด 
(ฉ) ไซโลหรือห้องเย็นท่ีมีพ้ืนท่ีทุกขนาด 
(ช) อัฒจันทรท์ี่มีพ้ืนท่ีไม่เกนิ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร จากระดับฐาน

หรือพ้ืนดิน 
(ซ) ท่าเทียบเรือ หรืออู่เรือสำหรับเรือท่ีมีระวางขับน้ำไม่เกิน ๕๐ เมตริกตัน 
(ฌ) เขื่อน ฝาย หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ำ ทุกขนาด 
(ญ) อุโมงค์ส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำหรือช่องระบายน้ำ ทุกขนาด 
(ฎ) ระบบชลประทานหรอืระบบระบายน้ำ ทุกขนาด 



 

   ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

 

(ฏ) ทางสาธารณะทุกขนาด 
(ฐ) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอปล่องท่ีมีความสูงไม่เกิน ๔๐ เมตร หรือศาสนวัตถุ  

เช่น พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร  
(ฑ ) โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งหรือติดต้ังอุปกรณ์รับส่งระบบโทรคมนาคม 

หรือเสาไฟฟ้า ท่ีมีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างไม่เกิน ๕๐ เมตร 
(ฒ) โครงสร้างสะพานทุกประเภทท่ีมีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือตอม่อช่วงใด

ช่วงหนึ่งยาวไม่เกิน ๑๒ เมตร 
(ณ) โครงสร้างใต้ดิน อุโมงค์ สิ่งก่อสร้างช่ัวคราวที่อยู่ใต้ดิน โครงสร้างกันดิน คันดิน

ป้องกันน้ำ คลองส่งน้ำ หรือคลองระบายน้ำ ท่ีมีความสูงหรือความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 
(ด) โครงสร้างเก็บกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน หรือสระว่ายน้ำ ทุกขนาด 
(ต ) โครงสร้างที่ เป็นคาน  เสา แผ่น พ้ืน  กำแพง ผนัง หรือบันได ที่ ใช้รับน้ำหนัก 

ประกอบด้วยคอนกรตีหล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ ทุกขนาด 
(ถ) โครงสร้างรองรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๓๐ เมตรหรือพ้ืนท่ีหน้าตัดของ 

ทุกท่อรวมกันไม่เกิน ๐.๑๐ ตารางเมตร 
(ท) โครงสร้างรองรับหรือติดต้ังเคร่ืองเล่นที่เคลื่อนที่ได้ โดยมีความเร็วไม่เกิน ๖ กิโลเมตร

ต่อช่ัวโมง หรือมีความสูงจากระดับพ้ืนท่ีต้ังของเครื่องเล่นถึงระดับพ้ืนที่สูงสุดที่ผู้เล่นขึน้ไปเล่นไม่เกิน ๒.๕๐ 
เมตร หรือมีส่วนท่ีต้องใช้น้ำมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน ๐.๘๐ เมตร 

(ธ) โครงสร้างของปั้นจ่ันหอสูงหรือเดอริกเครนสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร จากระดับฐานท่ีต้ัง 
(น) ป้ายหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นสำหรับติดหรือต้ังป้าย มีความสูงจากพ้ืนดินไม่เกิน ๒๓ เมตร 

หรือป้าย หรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นสำหรับติดหรือต้ังป้ายท่ีมีพ้ืนท่ีไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ท่ีติดอยู่บนหลังคา ดาดฟ้า 
หรือกันสาด หรือที่ติดกับส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร 

(บ) งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตทุกขนาด 
(ป) น่ังร้านหรอืค้ำยันชั่วคราวท่ีมีความสูงไม่เกิน ๔๒ เมตร 
(ผ) แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสา ผนัง  

หรือกำแพง มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร สำหรับคานหรือแผ่นพ้ืนมีช่วงยาวไม่เกิน ๘ เมตร 
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช้ ทุกประเภทและทุกขนาด 
ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงาน ประเภทและขนาด 
ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ ๙ ในกรณี ท่ีต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็น 
ผู้วินิจฉัยช้ีขาด คำวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นท่ีสุด 



 

   ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

 

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและเง่ือนไขตามกฎกระทรวงกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ  
ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ไม่เกินสามปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี                     พ.ศ. ....   
                      

                    นายกสภาวศิวกร 
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