
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเหน็ 
ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติ ของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 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 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๒ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (งานเหมืองแร่ งานโลหการ) ให้ปฏิบัติงานได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (งานเหมืองแร่ งานโลหการ) ให้ปฏิบัติงานเฉพาะประเภทและขนาดที่กำหนดไว้  

๓.๔ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (งานเหมืองแร่ งานโลหการ) ให้ปฏิบัติงานเฉพาะประเภทและขนาดที่กำหนดไว้ 



๓.๕ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (งานเหมืองแร่ งานโลหการ) ให้ปฏิบัติงานได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต 

๓.๖ กรณีมีวินิจฉัยชี ้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (งานเหมืองแร่ งานโลหการ) ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัย 
ช้ีขาด และคำวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด 

๓.๗ การกำหนดบทเฉพาะกาล 

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

๔.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่  
ระดับวุฒิวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ข้อ ๕ ของร่างฯ)  

๔.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่  
ระดับสามัญวิศวกร ใหป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๖ ของร่างฯ)  

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
งานให้คำปรึกษา (ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒

ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ 
กิโลวัตต์ 

(ข) การเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินหรือแร่หรือการสร้างโพรงโดยการ
ชะละลายแร่ในการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ หรือ
ประเภทที่ ๒ หรือการเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เกิน 
๔๐ ตารางเมตร หรือมีกำลังผลิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(ค) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิด
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐เมตริกตันต่อวันหรือไม่เกิน ๓.๕ ล้านเมตริกตันต่อปี 
หรือการใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่  

(ง) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธี
แต่งแร่ที่ใช้กำลังเคร่ืองจักร ทุกขนาด 

(จ) การตรวจสอบและประเมินปริมาณแร่ที่ทำเหมืองได้ทุกขนาด 
(ฉ) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำเหมือง การปรับคุณภาพแร่ 

หรือวัสดุด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 
(ช) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิดเหมืองในเขต

เหมืองแร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
(ซ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่ ทุกประเภท

และทุกขนาด 
งานวางโครงการ งานออกแบบ
และคำนวณ งานควบคุมการ
ส ร ้ า ง ห ร ื อ ก า ร ผ ลิ ต  
งานพิจารณาตรวจสอบ และ
งานอำนวยการใช้ 

(ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ 
ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ 
กิโลวัตต์ 

(ข) การเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินหรือแร่หรือการสร้างโพรงโดยการ
ชะละลายแร่ในการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือการเจาะอุโมงค์หรือ
ช่องเปิดในหินที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร หรือกำลังผลิตไม่เกิน 
๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(ค) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิด
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อวันหรือไม่เกิน ๓.๕ ล้านเมตริกตันต่อปี 
หรือการใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่  

(ง) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธี
แต่งแร่ที่ใช้กำลังเคร่ืองจักร ทุกขนาด 

(จ) การตรวจสอบและประเมินปริมาณแร่ที่ทำเหมืองได้ทุกขนาด 
(ฉ) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำเหมือง การปรับคุณภาพแร่ 

หรือวัสดุด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 
(ช) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิดเหมืองในเขต

เหมืองแร่ทุกประเภทและทุกขนาด 
(ซ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่ ทุกประเภท

และทุกขนาด 

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

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานควบคุมการสร้างและการผลิต (ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ ที่มีกำลังสูงสุด
ของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์  

(ข) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิด
ไม่เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต่อวันหรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี ยกเว้น
การใช้วัตถุระเบิดในการเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินทุกขนาด 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

(ค )  การแต ่งแร ่หร ือการแยกว ัสด ุต ่าง ๆ ออกจากของท ี ่ ใช ้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที่มีกำลังสูงสุดของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกัน
ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ยกเว้นการแต่งแร่หรือแยกวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้แล้ว
ด้วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ้า 

(ง) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิดเหมืองในเขต
เหมืองแร่ประเภทที่ ๑ ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(จ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่ ในการทำ
เหมืองประเภทที่ ๑ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกัน
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

งานพิจารณาตรวจสอบ (ก) การทำเหมืองประเภทที่ ๑ ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(ข) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิด
ไม่เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี ยกเว้น
การใช้วัตถุระเบิดในการเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินทุกขนาด 

(ค )  การแต ่งแร ่หร ือการแยกว ัสด ุต ่าง ๆ ออกจากของท ี ่ ใช ้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที่มีกำลังสูงสุดของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกัน
ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ยกเว้นการแต่งแร่หรือแยกวัสดุต่างๆที่ใช้แล้วด้วย
กรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ้า 

งานอำนวยการใช้ (ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ ที่มีกำลังสูงสุด
ของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(ข) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิด
ไม่เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี ยกเว้น
การใช้วัตถุระเบิดในการเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินทุกขนาด 

(ค )  การแต ่งแร ่หร ือการแยกว ัสด ุต ่าง ๆ ออกจากของท ี ่ ใช ้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที่มีกำลังสูงสุดของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกัน
ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ยกเว้นการแต่งแร่หรือแยกวัสดุต่างๆที่ใช้แล้วด้วย
กรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ้า 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

(ง) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิดเหมืองในเขต
เหมืองแร่ประเภทที่ ๑ ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(จ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่ ในการทำ
เหมืองประเภทที่ ๑ ที่มีกำลังสูงสุดของเครื ่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

๔.๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมือง
แร่ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต (ข้อ ๘ ของร่างฯ)  

๔.๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหการ
ระดับวุฒิวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ข้อ ๙ ของร่างฯ)  

๔.๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหการ
ระดับสามัญวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี(ข้อ ๑๐ ของร่างฯ)  

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานให้คำปรึกษา (ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ ของที่ใช้
แล้วจากภาคครัวเรือน และกากของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่
และกรรมวิธ ีทางโลหกรรม ที ่ม ีการใช ้สารเคมีอ ันตราย ทุกประเภท 
และทุกขนาด 

(ข )  การแต ่งแร ่หร ือการแยกว ัสด ุต ่าง ๆ  ออกจากของท ี ่ ใช ้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม 
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(ง) การถลุงแร่อ่ืน ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะ
ออกจากแร่ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทำโลหะให้
บริสุทธิ์ ด้วยกรรม วิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย และมีกำลัง
ผลิตไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ 
เช่น การหลอม การหล่อ การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด้วยกระบวนการ
โลหะผง หรือการขึ้นรูปด้วยการเติมเน้ือวัสดุที่ใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อน 
การตกแต่งผิวหรือการเคลือบผวิโลหะ ที่ใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบแบบ
ไม่ทำลายการบ่งลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติการ
เสื่อมสภาพของโลหะ การกัดกร่อน ของโลหะและการป้องกันความเสียหาย 
ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 

งานวางโครงการ งานออกแบบ
และคำนวณ งานควบคุมการ
ส ร ้ า ง แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต  
งานพิจารณาตรวจสอบ และ
งานอำนวยการใช้ 

(ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ ของที่ใช้
แล้วจากภาคครัวเรือน และกากของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่
และกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ทุกประเภทและ
ทุกขนาด  

(ข )  การแต ่งแร ่หร ือการแยกว ัสด ุต ่าง ๆ ออกจากของท ี ่ ใช ้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(ง) การถลุงแร่อ่ืน ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะ
ออกจากแร่ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทำโลหะให้
บริสุทธิ์ ด้วยกรรมวิธีทาง โลหกรรม ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย และมีกำลัง
ผลิตไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ 
เช่น การหลอม การหล่อ การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด้วยกระบวนการ
โลหะผง หรือการขึ้นรูปด้วยการเติมเน้ือวัสดุที่ใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน  

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อน 
การตกแต่งผิวหรือการเคลือบผิวโลหะ ที่ใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบแบบ
ไม่ทำลายการบ่งลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติการ
เสื่อมสภาพของโลหะ การกัดกร่อน ของโลหะและการป้องกันความเสียหาย 
ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 



๔.๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหการ
ระดับภาคีวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๑๑ ของร่างฯ) 

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานวางโครงการ งานออกแบบ
และคำนวณ งานควบคุมการ
ส ร ้ า ง แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต  
งานพิจารณาตรวจสอบ และ
งานอำนวยการใช้ 

(ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ ของที่ใช้
แล้วจากภาคครัวเรือน และกากของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่
และกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ทุกประเภทและ
ทุกขนาด 

(ข )  การแต ่งแร ่หร ือการแยกว ัสด ุต ่าง ๆ ออกจากของท ี ่ ใช ้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม 
ไม่เกิน ๘๐ เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน ๒๘,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(ง) การถลุงแร่อ่ืน ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะ
ออกจากแร่ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทำโลหะให้
บริสุทธิ์ ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย และมีกำลัง
ผลิตไม่เกิน ๕,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ 
เช่น การหลอม การหล่อ การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด้วยกระบวนการ
โลหะผง หรือการขึ้นรูปด้วยการเติมเน้ือวัสดุที่ใช้คนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อน
การตกแต่งผิว หรือการเคลือบผิวโลหะ ที่ใช้คนงานไม่เกิน ๑๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบแบบ
ไม่ทำลายการบ่งลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติการ
เสื่อมสภาพของโลหะ การกัดกร่อน ของโลหะและการป้องกันความเสียหาย 
ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรมของเหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง 
และเหล็กกล้าไร้สนิม ยกเว้นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด Super-Austenitic กับ 
Duplex  

 ๔.๘  ผู้ได้ร ับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  
งานโลหการ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต (ข้อ ๑๒ ของร่างฯ)  



๔.๙ กรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยช้ี
ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๓ ของร่างฯ)  

๔.๑๐ 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  
ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
(ข้อ ๑๔ ของร่างฯ)  

………………………………………………………………………………….. 



๑ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. .... 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

ข้อ ๕ ประเภทและขนาดของงาน
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ 
มีดังต่อไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแร่ ได้แก่ 
(ก) การทำเหมืองแร่ที่ใช้กำลัง

สูงสุดรวมกันตั้งแต่ ๖๐๐ กิโลวัตต์ 
ขึ้นไป 

(ข )  การทำ เหม ื อ ง ใต ้ ดิน 
ทุกขนาด 

(ค) การเจาะอุโมงค์ในเหมือง 
หรือปล่องหรือโพรงในหินทุกขนาด 

ระดับวุฒิวิศวกร (งานเหมือง
แร่) 

ข้อ ๔ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม เ ห ม ื อ ง แ ร่  
แขนงเหมืองแร่ ระดับวุฒิว ิศวกร 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมือง
แร ่ ได ้ท ุกงาน  ท ุกประเภท  และ
ทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานเหมือง
แร่) 

ข้อ ๗  ประเภทและขนาดของงาน
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่มีดังต่อไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแร่ ได้แก่ 
( ก )  ก า ร ท ำ เ ห ม ื อ ง ต า ม

กฎหมายว่าด้วยแร่ ทุกประเภทและ
ทุกขนาด 

(ข) การเจาะอุโมงค์หรือช่อง
เปิดในหินหรือแร่หรือการสร้างโพรง
โดยการชะละลายแร่ทุกขนาด 

(ค) งานวิศวกรรมที ่มีการใช้
วัตถุระเบิดทุกขนาด 

ระดับวุฒิวิศวกร (งานเหมือง
แร่) 

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมือง
แร่ ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ ได้ทุกงาน 
ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานเหมือง
แร่) 

ข้อ ๖ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 



๒ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(ง) งานวิศวกรรมที่มีการใช้
วัตถุระเบิดทุกขนาด 

(จ) การโม่ บด หรือย่อยแร่
และหินที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต่ 
๖๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป 

(ฉ) การแยกวัสดุต่าง ๆ ออก
จากของที ่ใช้แล้ว โดยใช้กรรมวิธี
ทางการแต่งแร่ทุกขนาด 

(ช ) การแต ่งแร ่ท ี ่ ใช ้กำลัง
สูงสุดรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลวัตต์ 
ขึ้นไป 

(ซ )  การประ เม ินผลและ
วิเคราะห์มูลค่าของแหล่งแร่ทุกขนาด 

(๒) งานโลหะการ ได้แก่ 

ข้อ ๕ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมเหม ืองแร่ แขนง
เหม ืองแร ่  ระด ับสาม ัญว ิศวกร 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมือง
แร่ ได้เฉพาะงานวางโครงการ งาน
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ค ำ น ว ณ 
งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
งานพิจารณาตรวจสอบ และงาน
อำนวยการใช้ ตามประเภทและ
ขนาดดังนี้ 

(๑) การทำเหมืองแร่ที ่ใช้กำลัง
ส ู งส ุดรวมก ันไม ่ เก ิน  ๑๕ ,๐๐๐ 
กิโลวัตต์ 

(ง) การแต่งแร่หรือการแยกวสัดุ
ต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้แล้ว ด้วย
กรรมวิธีแต่งแร่ที่ใช้กำลังเครื่องจักร 
ทุกขนาด 

(จ) การตรวจสอบและประเมิน
ปริมาณแร่ที่ทำเหมอืงได้ทุกขนาด 

(ฉ) การศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงท ุนทำเหม ือง การปรับ
คุณภาพแร่หรือวัสดุด้วยกรรมวิธีแต่ง
แร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ช )  การฟ ื ้ นฟ ูสภาพพ ื ้นที่
ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิด
เหมืองในเขตเหมืองแร่ทุกประเภท
และทุกขนาด 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมือง
แร่ ระดับสามัญวิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 
ตามประเภทและขนาด ดังนี้   

(๑) งานให้คำปรึกษา  
 ( ก )  ก า ร ท ำ เ ห ม ื อ ง ต า ม

กฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที ่ ๑ 
หรือประเภทที่ ๒ ที่มีกำลังสูงสุดของ
เคร ื ่องจ ักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมกันไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ 

(ข) การเจาะอุโมงค์หรือช่อง
เปิดในหินหรือแร่หรือการสร้างโพรง
โดยการชะละลายแร่ในการทำเหมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ 



๓ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(ก) การแยกวัสดุต่าง ๆ ออก
จากของที ่ใช ้แล ้วโดยใช้กรรมวิ ธี
ทางการแต่งแร่ทุกขนาด 

(ข ) การแต ่งแร ่ท ี ่ ใช ้กำลัง
สูงสุดรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลวัตต์ขึ้น
ไป 

(ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการ
ผลิตเหล็กกล้าที ่ม ีกำ ลังการผลิต
สูงสุดตั้งแต่ ๗,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี
ขึ้นไป 

(ง) การถลุงแร่อื่น ๆ หรือการ
ส ก ั ด โ ล ห ะ  โ ล ห ะ เ จ ื อ  ห รื อ
สารประกอบโลหะออกจากแร่  
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น
ใด รวมทั้งการทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มี

(๒) การทำเหมืองใต้ดินที่มีหน้า
ตัดไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร หรือมี
ก ำ ล ั ง ก า ร ผ ล ิ ต ส ู ง ส ุ ด ไ ม ่ เ กิ น 
๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(๓) การเจาะอุโมงค์ในเหมือง 
หรือปล่องหรือโพรงในหินที่มีหน้าตัด
ไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตรหรือมีกำลัง
การผลิตสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อปี 

(๔) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุ
ระเบ ิดท ี ่ม ีปร ิมาณว ัสด ุจากการ
ระเบิดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ เมตริกตัน
ต่อว ัน หรือไม่เก ิน ๓ ,๕๐๐ ,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อปี 

(ซ) การควบคุมการพังทลาย
ของด ินหร ือห ินในเขตเหม ืองแร่ 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานโลหการ ได้แก่ 
(ก) การแยกและการเตรียม

วัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ 
ของที่ใช้แล้วจากภาคครัวเรือน และ
ก า ก ข อ ง เ ส ี ย อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ด้วยกรรมวิธ ีแต่งแร่และกรรมวิธี
ทางโลหกรรมที ่ม ีการใช ้สารเคมี
อันตราย  

(ข) การแต่งแร่หรือการแยก
วัสดุต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ทุกขนาด 

หร ือประเภทที่ ๒ หร ือการเจาะ
อ ุ โมงค ์หร ือช ่อง เป ิดในห ินท ี ่ มี
พื้นที่หน้าตัดไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร 
หรือมีกำลังผลิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อปี 

(ค) งานวิศวกรรมที ่มีการใช้
วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการ
ระเบิดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐เมตริกตันต่อ
วันหรือไม่เกิน ๓.๕ ล้านเมตริกตันต่อ
ปี หรือการใช้วัตถุระเบิดในการทำ
เหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่  

   (ง) การแต่งแร่หรือการแยก
วัสดุต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้แล้ว 
ด ้วยกรรมว ิธ ีแต ่ งแร ่ท ี ่ ใช ้กำลั ง
เครื่องจักร ทุกขนาด 



๔ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

กำลังการผลิตสูงสุดตั ้งแต่ ๑,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อปีข ึ ้นไป หรืองานที่
ลงทุนตั ้งแต่สิบล้านบาทขึ ้นไปโดย 
ไม่รวมค่าที่ดิน 

(จ) การหลอม การหล่อ การแปร
รูป การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความ
ร ้อนการตกแต ่งผ ิวหร ือการชุบ
เคลือบโลหะสำหรับงานที่ใช้คนงาน
ตั ้งแต่สามสิบคนขึ ้นไป หรืองานที่
ลงทุนตั ้งแต่สิบล้านบาทขึ ้นไปโดย 
ไม่รวมค่าที่ดิน 

(๕) การโม่ บด หรือย่อยแร่และ
หินทุกขนาด 

(๖) การแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจาก
ของที่ใช้แล้ว โดยใช้กรรมวิธีทางการ
แต่งแร่ทุกขนาด 

(๗) การแต่งแร่ทุกขนาด 
ระดับภาคีวิศวกร (งานเหมือง

แร่) 
ข้อ ๖ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมเหม ืองแร ่ แขนง
เหม ื อ ง แ ร ่  ระด ั บภาค ี ว ิ ศ วกร 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมือง
แร่ ได้เฉพาะงานควบคุมการสร้าง

(ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการ
ผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธีทางโล
หกรรมทุกขนาด 

(ง) การถลุงแร่อื ่น ๆ หรือการ
สกัดโลหะโลหะเจือ หรือสารประกอบ
โลหะออกจากแร่ ตะกรันเศษโลหะ 
วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ ด้วยกรรมวิธีทางโล
หกรรม ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย  

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูป
หรือกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการขึ้น
รูปต่าง ๆ เช่น การหลอม การหล่อ 
การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด้วย
กระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูป

(จ) การตรวจสอบและประเมิน
ปริมาณแร่ที่ทำเหมืองได้ทุกขนาด 

(ฉ) การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงท ุนทำ เหม ื อ ง  การป รับ
คุณภาพแร่ หรือวัสดุด้วยกรรมวิธี
แต่งแร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ช )  การฟ ื ้ นฟ ู สภาพพ ื ้ นที่
ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิด
เหมืองในเขตเหมืองแร่ทุกประเภท
และทุกขนาด 

(ซ) การควบคุมการพังทลาย
ของด ินหร ือห ินในเขตเหม ืองแร่ 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒ )  งานวาง โครงการ  งาน
ออกแบบและคำนวณ งานควบคุม



๕ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

หรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ 
และงานอำนวยการใช้ตามประเภท
และขนาดดังนี้ 

(๑) การทำเหมืองแร่ที ่ใช้กำลัง
สูงสุดรวมกันไม่เกิน ๑,๒๐๐ กิโลวัตต์

(๒) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุ
ระเบ ิดท ี ่ม ีปร ิมาณว ัสด ุจากการ
ระเบิดไม่เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต่อวัน 
หรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน
ต่อปี 

(๓) การแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจาก
ของที่ใช้แล้วโดยใช้กรรมวิธีทางการ
แต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันไม่เกิน 
๒๐๐ กิโลวัตต์ 

ด้วยการเติมเนื ้อว ัสดุท ี ่ใช ้คนงาน
ตั้งแต่สามสิบคนขึ้นไป 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะ
ด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อน 
การตกแต่งผิวหรือการเคลือบผิว
โลหะ ที่ใช้คนงานตั้งแต่สามสิบคน
ขึ้นไป 

(ช) การวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบ
แบบไม่ทำลายการบ่งลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติ
การเสื ่อมสภาพของโลหะ การกัด
กร่อนของโลหะ และการป้องกัน
ความเสียหายด้วยกรรมวิธ ีทางโล
หกรรม 

การสร้างหรือการผลิตงานพิจารณา
ตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ 
ตามประเภทและขนาด ดังนี้ 

(ก )  การทำเหม ืองตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที ่ ๑ 
หรือประเภทที่ ๒ ที่มีกำลังสูงสุดของ
เคร ื ่องจ ักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมกันไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ 

(ข) การเจาะอุโมงค์หรือ
ช่องเปิดในหินหรือแร่หรือการสร้าง
โพรงโดยการชะละลายแร่ในการทำ
เหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือ
การเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินที่
ม ีพื ้นที ่หน้าตัดไม่เกิน ๔๐ ตาราง



๖ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(๔) การแต่งแร่ที ่ใช้กำลังสูงสุด
รวมกันไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(๕) การโม่ บด หรือย่อยแร่และ
หิน ที่ใช้กำลังรวมกันไม่เกิน ๑,๒๐๐ 
กิโลวัตต์ 

 
ร ะ ด ั บ ภ า ค ี ว ิ ศ ว ก ร พ ิ เ ศ ษ 

(งานเหมืองแร่) 
ข้อ ๗ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมเหม ืองแร ่ แขนง
เหมืองแร่ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่งานเหมือง

 
 

เ ม ต ร  หร ื อ ก ำ ล ั ง ผ ล ิ ต ไ ม ่ เ กิ น 
๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(ค) งานวิศวกรรมที่มีการ
ใช้วัตถุระเบิดที ่มีปริมาณวัสดุจาก
ก า ร ร ะ เ บ ิ ด ไ ม ่ เ ก ิ น  ๑๐ ,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อวันหรือไม่เกิน ๓.๕ ล้าน
เมตร ิกต ันต ่อป ี หร ือการใช ้ว ัตถุ
ระเบิดในการทำเหมืองตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่  

(ง) การแต่งแร ่หร ือการ
แยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้
แล้ว ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที ่ใช้กำลัง
เครื่องจักร ทุกขนาด 



๗ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

แร่ ได้ตามงาน ประเภท และขนาดที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ระด ับวุฒิว ิศวกร (งานโลหะ
การ) 

ข้อ ๘ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาดป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ แขนงโลหะ
การ ระด ับว ุฒ ิว ิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบกุม สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหะการ 
ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

 
ระดับสามัญวิศวกร (งานโลหะ

การ) 

(จ )  การตรวจสอบและ
ประเมินปริมาณแร่ที ่ทำเหมืองได้
ทุกขนาด 

(ฉ) การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการลงทุนทำเหมือง การปรับ
คุณภาพแร่ หรือวัสดุด้วยกรรมวิธี
แต่งแร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ช) การฟื ้นฟูสภาพพื ้นที่
ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิด
เหมืองในเขตเหมืองแร่ทุกประเภท
และทุกขนาด 

( ซ )  ก า ร ค ว บ ค ุ ม ก า ร
พังทลายของดินหรือหินในเขตเหมือง
แร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 



๘ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

ข้อ ๙ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ แขนงโลหะ
การระดับสามัญวิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหะการ 
ได ้ เฉพาะงานวางโครงการ  งาน
ออกแบบและคำนวณ งานควบคุม
ก า ร ส ร ้ า ง ห ร ื อ ก า ร ผ ลิ ต
งานพิจารณาตรวจสอบ และงาน
อำนวยการใช้ ตามประเภทและ
ขนาดดังนี้ 

(๑) การแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจาก
ของที่ใช้แล้วโดยใช้กรรมวิธีทางการ
แต่งแร่ทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร (งานเหมือง
แร่) 

ข้อ ๗ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมือง
แร ่ ระด ับภาค ีว ิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่
ได้เฉพาะงาน งานควบคุมการสร้าง
และการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ 
และงานอำนวยการใช้ตามประเภท
และขนาด ดังนี้ 

(๑) งานควบคุมการสร้างและการ
ผลิต  



๙ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(๒) การแต่งแร่ทุกขนาด
(๓) การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิต

เหล็กกล้าที ่ม ีกำลังการผลิตสูงสุด
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(๔) การถลุงแร่อื ่น ๆ หรือการ
ส ก ั ด โ ล ห ะ  โ ล ห ะ เ จ ื อ  ห รื อ
สารประกอบโลหะออกจากแร่
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น
ใด รามทั้งการทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มี
กำลังการผลิตสูงสุดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อปี หรืองานที ่ลงทุน
ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทโดยไม่รวม
ค่าที่ดิน และไม่รวมมูลค่าของข้อ ๙ 
(๓) 

(ก )  กา รทำ เหม ื อ ง ต าม
กฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที ่ ๑ 
ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ 
กิโลวัตต์  

(ข) งานวิศวกรรมที่มีการใช้
วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการ
ระเบิดไม่เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต่อวัน
หรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน
ต่อปี ยกเว้นการใช้วัตถุระเบิดในการ
เจาะอ ุ โมงค ์หร ือช ่องเป ิดในหิน
ทุกขนาด 

(ค) การแต่งแร่หรือการแยก
วัสดุต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที ่มีกำลังสูงสุด



๑๐ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(๕) การหลอม การหล่อ การแปร
รูปการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความ
ร ้อนการตกแต ่งผ ิวหร ือการชุบ
เ ค ล ื อ บ โ ล ห ะ ส ำ ห ร ั บ ง า น
ที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน หรือ
งานที ่ลงทุนไม่เกินหกสิบล้านบาท
โดยไม่รวมค่าที่ดิน 

ระดับภาคีว ิศวกร (งานโลหะ
การ) 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ แขนงโลหะ
การ ระดับภาคีว ิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหะการ 

ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมกันไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ยกเว้น
การแต่งแร่หรือแยกวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้
แล้วด้วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ้า 

(ง) การฟื ้นฟ ูสภาพพื ้นที่
ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิด
เหมืองในเขตเหมืองแร่ประเภทที่ ๑ 
ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ 
กิโลวัตต์ 

(จ) การควบคุมการพังทลาย
ของด ินหร ือห ินในเขตเหม ืองแร่
ในการทำ เหม ือ งประ เภทท ี ่  ๑ 
ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและ



๑๑ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

ได้เฉพาะงานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ 
และงานอำนวยการใช้ตามประเภท
และขนาดดังนี้ 

(๑) การแต่งแร่ที ่ใช้กำลังสูงสุด
รวมกันไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(๒) การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิต
เหล็กกล้าที ่ม ีกำลังการผลิตสูงสุด
ไม่เกิน ๘๐ เมตริกตันต่อวัน หรือไม่
เกิน ๒๘,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(๓) การถลุงแร่อื ่น ๆ หรือการ
ส ก ั ด โ ล ห ะ  โ ล ห ะ เ จ ื อ  ห รื อ
สารประกอบโลหะออกจากแร่  
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น
ใด รวมทั้งการทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มี

อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐
กิโลวัตต์ 

(๒) งานพิจารณาตรวจสอบ 
(ก) การทำเหมืองประเภท

ที่ ๑ ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม ่เกิน 
๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(ข) งานวิศวกรรมที่มีการใช้
วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการ
ระเบิดไม่เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต่อวัน 
หรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อ
ปี ยกเว้นการใช้วัตถุระเบิดในการ
เจาะอ ุ โมงค ์หร ือช ่องเป ิดในหิน
ทุกขนาด 



๑๒ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

กำลังการผลิตสูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อปี หรืองานที ่ลงทุน
ไม ่ เก ินย ี ่ส ิบล ้านบาทโดยไม ่รวม
ค่าที่ดินและไม่รวมมูลค่าของข้อ ๑๐ 
(๒) 

(๔) การหลอม การหล่อ การแปร
รูปการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความ
ร ้อนการตกแต ่งผ ิวหร ือการชุบ
เ ค ล ื อ บ โ ล ห ะ ส ำ ห ร ั บ ง า น
ที่ใช้คนงานไม่เกินหนึ่งร้อยคน หรือ
งานที่ลงทุนไม่เกินสามสิบล้านบาท
โดยไม่รวมค่าที่ดิน 

ร ะ ด ั บ ภ า ค ี ว ิ ศ ว ก ร พ ิ เ ศ ษ 
(งานโลหะการ) 

(ค) การแต่งแร่หรือการแยก
วัสดุต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที ่มีกำลังสูงสุด
ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมกันไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ยกเว้น
การแต่งแร่หรือแยกวัสดุต่างๆที่ใช้
แล้วด้วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ้า 

(๓) งานอำนวยการใช้ 
(ก )  กา รทำ เหม ื อ ง ต าม

กฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ ที่มี
กำลังสูงสุดของเครื ่องจักรกลและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ 
กิโลวัตต์ 

(ข) งานวิศวกรรมที่มีการใช้
วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการ



๑๓ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ แขนงโลหะ
การ  ระด ั บภาค ี ว ิ ศ วก รพ ิ เ ศษ 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหะ
การ ได้ตามงาน ประเภท และขนาด
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  

 
 
 
 
 
 
 

ระเบิดไม่เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต่อวัน 
หรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน
ต่อปี ยกเว้นการใช้วัตถุระเบิดในการ
เจาะอ ุ โมงค ์หร ือช ่องเป ิดในหิน
ทุกขนาด 

(ค) การแต่งแร่หรือการแยก
วัสดุต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที ่มีกำลังสูงสุด
ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมกันไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ยกเว้น
การแต่งแร่หรือแยกวัสดุต่างๆที่ใช้
แล้วด้วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ้า 

(ง) การฟื ้นฟ ูสภาพพื ้นที่
ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิด
เหมืองในเขตเหมืองแร่ประเภทที่ ๑ 



๑๔ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ 
กิโลวัตต์ 

(จ) การควบคุมการพังทลาย
ของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่ ใน
การทำเหมืองประเภทที่ ๑ ที่มีกำลัง
สูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์

ระด ับภาค ีว ิศวกรพ ิ เศษ 
(งานเหมืองแร่) 

ข้อ ๘ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ระดับภาคี
ว ิ ศวกรพ ิ เศษ  ประกอบว ิชา ชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม



๑๕ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

 
 
 

 

เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ได้ตามงาน 
ประเภท  และขนาดท ี ่ ระบ ุ ไว ้ ใน
ใบอนุญาต 

ระดับวุฒิวิศวกร (งานโลหการ) 
ข้อ ๙ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลห
การ ระด ับว ุฒ ิว ิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร ่ งานโลหการ 
ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานโลห
การ) 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 



๑๖ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลห
การ ระดับสามัญวิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหการตาม
ประเภทและขนาด ดังนี้   

(๑) งานให้คำปรึกษา  
(ก) การแยกและการเตรียม

วัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ 
ของที่ใช้แล้วจากภาคครัวเรือน และ
กากของเส ียอ ุตสาหกรรม  ด ้วย
กรรมวิธีแต่งแร่และกรรมวิธีทางโล
หกรรม ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย 
ทุกประเภท และทุกขนาด 



๑๗ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(ข) การแต่งแร่หรือการแยก
วัสดุต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการ
ผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธ ีทาง
โลหกรรม  ไม ่ เ ก ิ น  ๓๐๐ ,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อปี 

(ง) การถลุงแร่อื่น ๆ หรือการ
ส ก ั ด โ ล ห ะ  โ ล ห ะ เ จ ื อ  ห รื อ
สารประกอบโลหะออกจากแ ร่
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น
ใด รวมทั ้งการทำโลหะให้บริสุทธิ์ 
ด้วยกรรม วิธีทางโลหกรรม ที่มีการ
ใช้สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิต
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 



๑๘ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูป
หรือกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการขึ้น
รูปต่าง ๆ เช่น การหลอม การหล่อ 
การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด้วย
กระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูป
ด้วยการเติมเนื ้อว ัสดุท ี ่ใช ้คนงาน
ไม่เกิน ๓๐๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะ
ด้วยกรรมวิธ ีการอบชุบทางความ
ร้อน การตกแต่งผิวหรือการเคลือบ
ผิวโลหะ ที่ใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน

(ช) การวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบ
แบบไม่ทำลายการบ่งลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติ



๑๙ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

การเสื ่อมสภาพของโลหะ การกัด
กร่อน ของโลหะและการป้องกัน
ความเส ียหาย ด้วยกรรมว ิธ ีทาง
โลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒ )  ง าน ว า ง โ ค ร ง ก า ร  ง าน
ออกแบบและคำนวณ งานควบคุม
การสร้างและการผลิตงานพิจารณา
ตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ 

(ก) การแยกและการเตรียม
วัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ 
ของที่ใช้แล้วจากภาคครัวเรือน และ
ก า ก ข อ ง เ ส ี ย อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ด้วยกรรมวิธ ีแต่งแร่และกรรมวิธี
ทางโลหกรรม ที ่ม ีการใช้สารเคมี
อันตราย ทุกประเภทและทุกขนาด 



๒๐ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(ข) การแต่งแร่หรือการแยก
วัสดุต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ทุกประเภทและ
ทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการ
ผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธีทางโล
หกรรมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ เมตริกตัน
ต่อปี 

(ง) การถลุงแร่อื ่น ๆ หรือ
การสก ัด โลหะ  โลหะเจ ือ  หรือ
สารประกอบโลหะออกจากแ ร่
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น
ใด รวมทั ้งการทำโลหะให้บริสุทธิ์ 
ด้วยกรรมวิธีทาง โลหกรรม ที่มีการ



๒๑ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

ใช้สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิต
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูป
หรือกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการขึ้น
รูปต่าง ๆ เช่น การหลอม การหล่อ 
การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด้วย
กระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูป
ด้วยการเติมเนื ้อว ัสดุท ี ่ใช ้คนงาน
ไม่เกิน ๓๐๐ คน  

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะ
ด้วยกรรมวิธ ีการอบชุบทางความ
ร้อน การตกแต่งผิวหรือการเคลือบ
ผิวโลหะ ที่ใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน

(ช) การวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบ



๒๒ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

แบบไม่ทำลายการบ่งลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติ
การเสื ่อมสภาพของโลหะ การกัด
กร่อน ของโลหะและการป้องกัน
ความเส ียหาย ด้วยกรรมว ิธ ีทาง
โลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร (งานโลหการ) 
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลห
การ ระดับภาคีว ิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร ่ งานโลหการ 
ตามประเภทและขนาด ดังนี้   



๒๓ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(๑ )  ง าน ว า ง โ ค ร ง ก า ร  ง าน
ออกแบบและคำนวณ งานควบคุม
การสร้างและการผลิตงานพิจารณา
ตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ 

(ก) การแยกและการเตรียม
วัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ 
ของที่ใช้แล้วจากภาคครัวเรือน และ
กากของเส ียอ ุตสาหกรรม  ด ้วย
กรรมวิธีแต่งแร่และกรรมวิธีทางโล
หกรรม ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ข) การแต่งแร่หรือการแยก
วัสดุต่าง ๆ ออกจากของที ่ใช้แล้ว 
ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ทุกประเภทและ
ทุกขนาด 



๒๔ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

(ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการ
ผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธ ีทาง
โลหกรรม ไม ่เก ิน ๘๐ เมตริกตัน
ต ่ อว ั น  หร ื อ ไม ่ เ ก ิ น  ๒๘ ,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อปี 

(ง) การถลุงแร่อื ่น ๆ หรือ
การสก ัด โลหะ  โลหะเจ ือ  หรือ
สารประกอบโลหะออกจากแ ร่
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น
ใด รวมทั ้งการทำโลหะให้บริสุทธิ์ 
ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช้
สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิต
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูป
หรือกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการขึ้น



๒๕ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

รูปต่าง ๆ เช่น การหลอม การหล่อ 
การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด้วย
กระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูป
ด้วยการเติมเนื ้อว ัสดุท ี ่ใช ้คนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะ
ด้วยกรรมวิธ ีการอบชุบทางความ
ร้อน การตกแต่งผิว หรือการเคลือบ
ผิวโลหะ ที่ใช้คนงานไม่เกิน ๑๐๐ คน

(ช) การวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบ
แบบไม่ทำลายการบ่งลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติ
การเสื ่อมสภาพของโลหะ การกัด
กร่อน ของโลหะและการป้องกัน



๒๖ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

ความเสียหาย ด้วยกรรมวิธีทางโล
หกรรมของเหล็กหล่อ เหล็กกล้า
คาร ์บอนต ่ ำถ ึ งปานกลาง  และ
เหล็กกล้าไร้สนิม ยกเว้นเหล็กกล้าไร้
สน ิ มชน ิ ด  Super-Austenitic กับ 
Duplex  

ร ะ ด ั บ ภ า ค ี ว ิ ศ ว ก ร พ ิ เ ศ ษ 
(งานโลหการ) 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ระดับภาคี
ว ิ ศวกรพ ิ เศษ  ประกอบว ิชา ชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ งานโลหการ ได้ตามงาน 



๒๗ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

ประเภทและขนาดท ี ่ ระบ ุ ไว ้ ใน
ใบอนุญาต 

 
ข ้อ  ๑๓  ในกรณ ีท ี ่ ต ้องม ีการ

ว ิน ิ จฉ ั ยช ี ้ ข าดหล ั ก เกณฑ ์และ
คุณสมบัต ิของผู ้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ ตามข้อบังคับนี้ 
ใ ห ้ คณะกรรมกา รสภาว ิ ศ วก ร 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็น
ที่สุด 

ข ้ อ  ๑๔  ผ ู ้ ไ ด ้ ร ั บ ใบอน ุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ซ ึ ่ งประกอบว ิ ชาช ีพว ิ ศวกรรม 



๒๘ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

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

ข ้อบ ังค ับสภาว ิศวกร  ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เหม ืองแร่  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แก ้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่ พ.ศ. .... 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและ
เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
ว ิศวกรรมควบค ุม  พ .ศ .  ๒๕๕๐ 
อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้
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                                                         ฉบับรับฟังความคิดเห็น

 
ร่าง 

ข้อบังคบัสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติของผูป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาเหมืองแร่  
 พ.ศ. .... 

 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ .ศ . ๒๕๖๕  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม ใหญ่ วิสามัญ  ครั้ ง ท่ี ../.... เมื่ อ วัน ท่ี  
..............................และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑)  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ให้งาน ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
งานเหมืองแร่ ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 
ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
งานเหมืองแร่ ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 
ตามประเภทและขนาด ดังน้ี   

(๑) งานให้คำปรึกษา  
 (ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทท่ี ๑ หรือประเภทท่ี ๒ ท่ีมีกำลังสูงสุด

ของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ 
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(ข) การเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินหรือแร่หรือการสร้างโพรงโดยการชะละลายแร่ 
ในการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทท่ี ๒ หรือการเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิด 
ในหินท่ีมีพ้ืนที่หน้าตัดไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร หรือมีกำลังผลิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

    (ค) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิดท่ีมีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐
เมตริกตันต่อวันหรือไม่เกิน ๓.๕ ล้านเมตริกตันต่อปี หรือการใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแร่  

    (ง) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ท่ีใช้กำลัง
เครื่องจักร ทุกขนาด 

   (จ) การตรวจสอบและประเมินปริมาณแร่ท่ีทำเหมืองได้ทุกขนาด 
     (ฉ) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำเหมือง การปรับคุณภาพแร่ หรือวัสดุด้วย

กรรมวิธีแต่งแร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 
    (ช) การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิดเหมืองในเขตเหมืองแร่ 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

   (ซ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒ ) งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ  งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต  
งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ ตามประเภทและขนาด ดังน้ี 

(ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ท่ีมีกำลังสูงสุด
ของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ 

(ข) การเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินหรือแร่หรือการสร้างโพรงโดยการชะละลายแร่ใน
การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือการเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินท่ีมีพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่เกิน ๔๐ 
ตารางเมตร หรือกำลังผลิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

    (ค) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิดท่ีมีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อวันหรือไม่เกิน ๓.๕ ล้านเมตริกตันต่อปี หรือการใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแร่  

 (ง) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ท่ีใช้กำลัง
เครื่องจักร ทุกขนาด 

   (จ) การตรวจสอบและประเมินปริมาณแร่ที่ทำเหมืองได้ทุกขนาด 
     (ฉ) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำเหมือง การปรับคุณภาพแร่ หรือวัสดุด้วย

กรรมวิธีแต่งแร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 
    (ช) การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองหรือการปิดเหมืองในเขตเหมืองแร่ 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

 (ซ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่ ทุกประเภทและทุกขนาด 
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ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
งานเหมืองแร่ ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 
ได้เฉพาะงาน งานควบคุมการสร้างและการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ตามประเภท
และขนาด ดังน้ี 

(๑) งานควบคุมการสร้างและการผลิต  
(ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ ท่ีมีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกล

และอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์  
(ข) งานวิศวกรรมท่ีมีการใช้วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม่เกิน ๘๐๐ 

เมตริกตันต่อวันหรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี ยกเว้นการใช้วัตถุระเบิดในการเจาะอุโมงค์หรือ 
ช่องเปิดในหินทุกขนาด 

(ค) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที่มี
กำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ยกเว้นการแต่งแร่หรือแยกวัสดุ
ต่าง ๆ ท่ีใช้แล้วด้วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ้า 

(ง) การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีภายหลังการทำเหมืองหรือการปิดเหมืองในเขตเหมืองแร่ประเภท
ท่ี ๑ ที่มีกำลังสูงสุดของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(จ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่ ในการทำเหมืองประเภทที่ ๑  
ท่ีมกีำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(๒) งานพิจารณาตรวจสอบ 
(ก) การทำเหมืองประเภทท่ี ๑ ท่ีมีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกัน

ไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 
(ข) งานวิศวกรรมท่ีมีการใช้วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม่เกิน ๘๐๐ 

เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี ยกเว้นการใช้วัตถุระเบิดในการเจาะอุโมงค์หรือ 
ช่องเปิดในหินทุกขนาด 

(ค) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ท่ีมีกำลัง
สูงสุดของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ยกเว้นการแต่งแร่หรือแยกวัสดุต่างๆ
ท่ีใช้แล้วด้วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ้า 

(๓) งานอำนวยการใช้ 
(ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ประเภทที่ ๑ ท่ีมีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกล

และอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 
(ข) งานวิศวกรรมท่ีมีการใช้วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม่เกิน ๘๐๐ 

เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี ยกเว้นการใช้วัตถุระเบิดในการเจาะอุโมงค์หรือช่อง
เปิดในหินทุกขนาด 
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(ค) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที่มี
กำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์ ยกเว้นการแต่งแร่หรือแยกวัสดุ
ต่างๆท่ีใช้แล้วด้วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ้า 

(ง) การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีภายหลังการทำเหมืองหรือการปิดเหมืองในเขตเหมืองแร่ประเภท
ท่ี ๑ ที่มีกำลังสูงสุดของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

(จ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่ ในการทำเหมืองประเภทที่ ๑ 
ท่ีมีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ 

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่ได้ตาม
งาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ ๙ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
งานโลหการ ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหการ  
ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
งานโลหการ ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหการ
ตามประเภทและขนาด ดังน้ี   

(๑) งานให้คำปรึกษา  
(ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพ่ือการสกัดโลหะออกจากขยะ ของที่ใช้แล้วจากภาค

ครัวเรือน และกากของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่และกรรมวิธีทางโลหกรรม ท่ีมีการใช้สารเคมี
อันตราย ทุกประเภท และทุกขนาด 

(ข) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของท่ีใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ 
ทุกขนาด 

(ค ) การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ไม่ เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(ง) การถลุงแร่อ่ืน ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร่
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอ่ืนใด รวมทั้งการทำโลหะให้บริสุทธ์ิ ด้วยกรรม วิธีทางโลหกรรม ท่ีมีการใช้
สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิตไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการข้ึนรูปต่าง ๆ เช่น การหลอม 
การหล่อ การแปรรูป การเช่ือม การขึ้นรูปด้วยกระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูปด้วยการเติมเน้ือวัสดุ  
ท่ีใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อน การตกแต่งผิวหรือการ
เคลือบผิวโลหะ ท่ีใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน 
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(ช) การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบแบบไม่ทำลายการบ่ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติการเสื่อมสภาพของโลหะ การกัดกร่อน ของโลหะและ
การป้องกันความเสียหาย ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒ ) งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ  งานควบคุมการสร้างและการผลิต  
งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ 

(ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพ่ือการสกัดโลหะออกจากขยะ ของที่ใช้แล้วจากภาค
ครัวเรือน และกากของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่และกรรมวิธีทางโลหกรรม ท่ีมีการใช้สารเคมี
อันตราย ทุกประเภทและทุกขนาด  

(ข) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของท่ีใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ค) การถลุงแรเ่หล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ 
เมตริกตันต่อปี 

(ง) การถลุงแร่อ่ืน ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร่
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอ่ืนใด รวมทั้งการทำโลหะให้บริสุทธ์ิ ด้วยกรรมวิธีทาง โลหกรรม ท่ีมีการใช้
สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิตไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการข้ึนรูปต่าง ๆ เช่น การหลอม 
การหล่อ การแปรรูป การเช่ือม การขึ้นรูปด้วยกระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูปด้วยการเติมเน้ือวัสดุ  
ท่ีใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน  

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อน การตกแต่งผิว  
หรือการเคลือบผิวโลหะ ท่ีใช้คนงานไม่เกิน ๓๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ  เชิงกล เคมี การทดสอบแบบไม่ทำลายการบ่ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติการเสื่อมสภาพของโลหะ การกัดกร่อน ของโลหะและ
การป้องกันความเสียหาย ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
งานโลหการ ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหการ 
ตามประเภทและขนาด ดังน้ี   

(๑ ) งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ  งานควบคุมการสร้างและการผลิต  
งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ 

(ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพ่ือการสกัดโลหะออกจากขยะ ของที่ใช้แล้วจากภาค
ครัวเรือน และกากของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่และกรรมวิธีทางโลหกรรม ท่ีมีการใช้สารเคมี
อันตราย ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ข) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของท่ีใช้แล้ว ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ 
ทุกประเภทและทุกขนาด 
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(ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ไม่เกิน ๘๐ 
เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน ๒๘,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(ง) การถลุงแร่อ่ืน ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร่
ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอ่ืนใด รวมท้ังการทำโลหะให้บริสุทธ์ิ ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช้
สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิตไม่เกิน ๕,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ เช่น การหลอม 
การหล่อ การแปรรูป การเช่ือม การขึ้นรูปด้วยกระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูปด้วยการเติมเน้ือวัสดุ  
ท่ีใช้คนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อน การตกแต่งผิว หรือการ
เคลือบผิวโลหะ ท่ีใช้คนงานไม่เกิน ๑๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห์สมบั ติทางกายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบแบบไม่ทำลายการ 
บ่งลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือการวิเคราะห์การวิบัติการเสื่อมสภาพของโลหะ การกัดกร่อน ของโลหะ  
และการป้องกันความเสียหาย ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรมของเหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง 
และเหล็กกล้าไร้สนิม ยกเว้นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด Super-Austenitic กับ Duplex  

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหการ ได้ตามงาน 
ประเภทและขนาดท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีต้องมีการวินิจฉัยช้ีขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ตามข้อบังคับน้ี ให้คณะกรรมการสภาวิศวกร  
เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด คำวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นท่ีสุด 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและเง่ือนไขตามกฎกระทรวงกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ  
ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ท้ังน้ี ไม่เกินสามปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี                     พ.ศ. ....   
                      

                    นายกสภาวศิวกร 
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