
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเหน็ 
ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติ ของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

เนื่องด้วยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ ม พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันซึ่งวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมก้าวหน้า ไปอย่างรวดเร็ว งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อ 
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อม สมควรแก้ไข
ปรับปรุงงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่กําหนดเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ประกาศราชราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป (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 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๒ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง/งานไฟฟ้าสื่อสาร) ให้ปฏิบัติงานได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง/งานไฟฟ้าสื่อสาร) ให้ปฏิบัติงานเฉพาะประเภทและขนาดที่กำหนดไว้  

๓.๔ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง/งานไฟฟ้าสื่อสาร) ให้ปฏิบัติงานเฉพาะประเภทและขนาดที่กำหนดไว้ 



๓.๕ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง/งานไฟฟ้าสื่อสาร) ให้ปฏิบัติงานได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต 

๓.๖ กรณีมีวินิจฉัยชี ้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  
สาขา (งานไฟฟ้ากำลัง/งานไฟฟ้าสื ่อสาร) ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู ้วินิจฉัยชี ้ขาด  
และคำวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด 

๓.๗ การกำหนดบทเฉพาะกาล 

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

๔.๑ งานไฟฟ้ากำลัง 

๔.๑.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง  
ระดับวุฒิวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ข้อ ๕ ของร่างฯ)  

๔.๑.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร  
ระดับสามัญวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๖ ของร่างฯ)  

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
งานวางโครงการ 

 
(ก) ระบบการผลิตไฟฟ้าที ่มีขนาดรวมกันไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต์

แอมแปร์หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์

  (ข) ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และระบบการใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบ
ไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 

(ค) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน ๕๐ เมกะวัตต์ 

(ง) การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน 
ทุกประเภททุกขนาด  

งานออกแบบและคำนวณ  
 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์
หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 

(ข) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารที่มีขนาดการใช้กำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ 
หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทุกประเภทและทุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที ่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐
กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ 
กิโลโวลต์ 

(จ) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารสำหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และวัตถุ
ไวไฟ ที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์หรือที่มีขนาดแรงดัน
ระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑๐ 
เมกะวัตต์ 

(ช) การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

งานควบคุมการสร้างการผลิต 
 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์
หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๑๕ กิโลโวลต์ 

(ข) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทุกประเภททุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที ่ม ีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์    

(จ) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารสำหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และวัตถุ
ไวไฟ ทุกประเภทและทุกขนาด 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๐ เมกะวัตต์ 

งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด
งานอำนวยการใช้ 

 
(ก) ระบบไฟฟ้าที่มีขนาดสูงสุดระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๑๕ กิโลโวลต์

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์หรือที่มี
ขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๑๕ กิโลโวลต์  

(ข) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ 
หรือที่มีขนาดกำลังไม่เกิน ๔๐ เมกะวัตต์ต่อเคร่ือง 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พ ิ เศษตามกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมอาคาร
หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทุกประเภททุกขนาด 

๔.๑.๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 
ระดับภาคีวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๗ ของร่างฯ)  

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานวางโครงการ การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๒ เมกะวัตต์ต่อโครงการ 
หรือใช้พลังงานความร้อนไม่เกิน ๔๐ ล้านเมกะจูลต่อปีต่อโครงการ 

 
งานออกแบบและคำนวณ 

 
(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ 

หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๒ กิโลโวลต์    

(ข) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารที่มีขนาดการใช้กำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์
หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๒ กิโลโวลต์ 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทุกประเภทและทุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที ่ม ีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๒ 
กิโลโวลต์ 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑ 
เมกะวัตต์ 

(ช) การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๒ เมกะวัตต์หรือใช้
พลังงานความร้อนรวมไม่เกิน ๔๐ ล้านเมกะจูลต่อปี 

งานควบคุมการสร้าง 
หรือการผลิต 

 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ 
หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์    

(ข) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ 

 (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พ ิ เศษตามกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมอาคาร 
หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทุกประเภทและทุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารที ่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์ 

(ฉ) ระบบและเครื ่องจักรกลไฟฟ้าที ่มีขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน 
๒ เมกะวัตต์ 

งานพิจารณาตรวจสอบ 
ยกเว้นการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 

ทุกประเภทและทุกขนาด

งานอำนวยการใช้ (ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์
หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายภายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์  

(ข) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ 
หรือที่มีขนาดกำลังไม่เกิน ๔ เมกะวัตต์ต่อเคร่ือง 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทุกประเภทและทุกขนาด 



๔.๑.๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
(ข้อ ๘ ของร่างฯ)  

๔.๒ งานไฟฟ้าสื่อสาร 

๔ .๒ .๑  ผู้ ได ้ ร ับใบอน ุญาตเป ็นผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม  สาขาว ิศวกรรมไฟฟ้า  
งานไฟฟ้าสื่อสาร ระดับวุฒิวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด  
(ข้อ ๙ ของร่างฯ)  

๔.๒.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 
ระดับสามัญวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๑๐  
ของร่างฯ)  

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
งานวางโครงการ 

 
(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่น

ความถ ี ่แห ่งชาติโดยใช ้กำล ังส ่งออกอากาศสมม ูลแบบไอโซทรอปิก 
( Equivalent Isotropically Radiated Power-  E. I. R. P. ) 
ทุกประเภทท่ีมีขนาดไม่เกิน ๙๐ วัตต์ (E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ 
ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของ
ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทาง
อากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด เว ้นแต่ระบบรางรถไฟความเร็วสูง 
(Hi-speed) รถไฟความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) หรือรถไฟความเร็วสูง
พิเศษ (Ultra Hi-Speed) ที่มีความเร็วต้ังแต่ ๒๐๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมงขึ้นไป  

งานออกแบบและคำนวณ 
 

(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่น
ความถ ี ่แห ่งชาติโดยใช ้กำล ังส ่งออกอากาศสมม ูลแบบไอโซทรอปิก 
( Equivalent Isotropically Radiated Power-  E. I. R. P. ) 
ทุกประเภทท่ีมีขนาดไม่เกิน ๙๐ วัตต์ (E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ 
ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของ

ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทาง
อากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด เว ้นแต่ระบบรางรถไฟความเร ็วสูง
(Hi-speed) รถไฟความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) หรือรถไฟความเร็วสูง
พิเศษ (Ultra Hi-Speed) ที่มีความเร็วต้ังแต่ ๒๐๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมงขึ้นไป 

งานควบคุมการสร้าง 
หรือการผลิต 

 

(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่น
ความถ ี ่แห ่งชาติโดยใช ้กำล ังส ่งออกอากาศสมม ูลแบบไอโซทรอปิก 
(Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) ทุกประเภทที ่มี
ขนาดไม่เกิน ๙๐ วัตต์ (E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ 
ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของ
ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทาง
อากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด เว ้นแต่ระบบรางรถไฟความเร็วสูง 
(Hi-speed) รถไฟความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) หรือรถไฟความเร็วสูง
พิเศษ (Ultra Hi-Speed) ที่มีความเร็วต้ังแต่ ๒๐๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมงขึ้นไป  

งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด
งานอำนวยการใช้

 
(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่น

ความถ ี ่แห ่งชาติโดยใช ้กำล ังส ่งออกอากาศสมม ูลแบบไอโซทรอปิก 
( Equivalent Isotropically Radiated Power-  E. I. R. P. ) 
ทุกประเภทท่ีมีขนาดไม่เกิน ๘๒ วัตต์ (E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่
ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของ
ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือ
ทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

๔.๒.๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 
ระดับภาคีวิศวกร ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๑๑ ของร่างฯ)  



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด
งานพิจารณาตรวจสอบ ทำได้ทุกประเภททุกขนาด ยกเว้นการวิเคราะห์

งานอำนวยการใช้ 
 

(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่น
ความถ ี ่แห ่งชาติโดยใช ้กำล ังส ่งออกอากาศสมม ูลแบบไอโซทรอปิก 
(Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) ทุกประเภทที ่มี
ขนาดไม่เกิน ๓๓ กิโลวัตต์ (E.I.R.P) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี  

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ 
ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือ ระบบควบคุมระยะไกลของ
ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทาง
อากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

๔.๒.๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
(ข้อ ๑๒ ของร่างฯ)  

๔.๓ กรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยช้ีขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง/งานไฟฟ้าสื่อสาร) ตามข้อบังคับน้ี ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัย
ช้ีขาด คำวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๓ ของร่างฯ)  

๔.๔ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตาม
ระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและเงื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
ว ิศวกรรมและว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม  พ .ศ .  ๒๕๕๐  อย ู ่ ก ่ อนว ันท ี ่ ข้ อบ ั งค ับน ี ้ ม ี ผลใช ้บ ั งคับ  
ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
(ข้อ ๑๔ ของร่างฯ)  

………………………………………………………………………………….. 

 

 



๑ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ข้อ ๗ ประเภทและขนาดของ
งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
มีดังต่อไปนี้ 

(๑) งานไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ 
(ก) งานให้คำปรึกษาตาม (ข) 

(ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ทุกประเภทและ
ทุกขนาด 

(ข) งานวางโครงการ 
๑) ระบบการผลิตไฟฟ้าที่

ม ี ขนาดรวมก ันต ั ้ ง แต ่  ๑ ,๐๐๐  
กิโลโวลต์แอมแปร์ข ึ ้นไปหรือที ่มี

ระดับวุฒิวิศวกร (งานไฟฟ้า
กำลัง) 

ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้า
กำลัง ระดับวุฒิว ิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้า กำลัง
ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานไฟฟ้า
กำลัง) 

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ข้อ ๙  ประเภทและขนาดของงาน
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้ 

(๑) งานไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ 
(ก) งานให้คำปรึกษาตาม (ข) 

(ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ทุกประเภทและ
ทุกขนาด  

(ข) งานวางโครงการ 
๑) ระบบการผลิตไฟฟ้าที่

ม ี ขนาดรวมก ันต ั ้ ง แต ่  ๑ ,๐๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ ้นไป หรือที ่มี
ขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ
ตั้งแต่ ๓.๓๐ กิโลโวลต์ขึ้นไป 

ระดับวุฒิว ิศวกร (งานไฟฟ้า
กำลัง) 

ข้อ ๕ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง 
ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพ
ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า
ว ิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 
ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานไฟฟ้า
กำลัง) 

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 



๒ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายใน
ระบบตั้งแต่ ๓,๓๐๐ โวลต์ขึ้นไป 

๒ )  ร ะ บ บ ส ่ ง  ร ะ บ บ
จำหน่าย และระบบการใช้ไฟฟ้าที่มี
ข น า ด ร ว ม ก ั น ต ั ้ ง แ ต่  ๑ ,๐๐๐  
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ ้นไป หรือที ่มี
ขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ
ตั้งแต่ ๑๒ กิโลโวลต์ขึ้นไป 

(ค) งานออกแบบและคำนวณ 
๑ )  ระบบหร ืออ ุปกรณ์

ไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดัน
ระหว่างสายในระบบตั้งแต่ ๓,๓๐๐ 
โวลต์ขึ้นไป 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้า
กำลัง ระดับสามัญวิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ได้
เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้  

(๑) งานวางโครงการ ระบบการ
ผ ล ิ ต ไ ฟฟ ้ า ท ี ่ ม ี ข น า ด ร ว ม กั น
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต์ แอมแปร์ 
หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่าง
สายในระบบไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ โวลต์ 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ  
(ก )  ระบบหร ืออ ุปกรณ์

ไฟฟ้าท ี ่ม ีขนาดไม ่เก ิน ๕๐ ,๐๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือที ่มี ขนาด

๒ )  ร ะ บ บ ส ่ ง  ร ะ บ บ
จำหน่าย และระบบการใช้ไฟฟ้า 
ท ี ่ม ีขนาดรวมก ันต ั ้ งแต่  ๑ ,๐๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ ้นไป หรือที ่มี
ขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ
ตั้งแต่ ๑๒ กิโลโวลต์ขึ้นไป 

๓ )  ร ะ บ บ แ ล ะ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป 

๔) การจัดการพลังงานที่
ม ีการใช ้พล ังงานไฟฟ้าต ั ้ งแต ่ ๑ 
เมกะว ัตต ์ข ึ ้นไป หร ือท ี ่ม ีการใช้
พลังงานความร้อนรวมตั ้งแต่ ๒๐ 
ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป 

(ค) งานออกแบบและคำนวณ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง 
ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพ
ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า
ว ิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 
ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด 
ดังนี้   

(๑) งานวางโครงการ 
(ก) ระบบการผลิตไฟฟ้าที่มี

ขนาดรวมกันไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโล
โวลต์แอมแปร์หรือที่มีขนาดแรงดัน
สูงสุดระหว่างสายในระบบไม่เกิน 
๓๖ กิโลโวลต์ 

(ข) ระบบส่ง ระบบจำหน่าย 
และระบบการใช้ไฟฟ้าท ี ่ม ีขนาด
รวมกันไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต์



๓ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

๒ )  ระบบไฟฟ้าสำหรับ
อาคารสาธารณะที ่ม ีขนาดการใช้
ไฟฟ ้ากำล ังรวมก ันต ั ้ งแต่  ๒๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

๓) ระบบสัญญาณเตือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า
สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ หรืออาคารชุด 

(ง) งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต 

๑ )  ระบบหร ืออ ุปกรณ์
ไฟฟ ้ าท ี ่ ม ี ขนาดต ั ้ งแต ่  ๑ ,๐๐๐  
กิโลโวลต์แอมแปร์ข ึ ้นไปหรือที ่มี
ขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ
ตั้งแต่ ๑๒ กิโลโวลต์ขึ้นไป 

แรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน 
๓๖,๐๐๐ โวลต์ 

(ข )  ระบบไฟฟ ้าสำหรับ
อาคารสาธารณะที ่ม ีขนาดการใช้
ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์ 

(ค) ระบบสัญญาณเตือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า
สำหรับ อาคารสูง อาคาร ขนาดใหญ่
พิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด 

 
 
 
 
 

๑ )  ระบบหร ืออ ุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไปหรือที่มีขนาดแรงดัน
ระหว่างสายในระบบตั ้งแต่ ๓.๓๐ 
กิโลโวลต์ขึ้นไป 

๒ )  ระบบไฟฟ ้ าสำหรับ
อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ
ใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั ้งแต่ ๒๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

๓) ระบบสัญญาณเตือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า
สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ

แอมแปร์ หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุด
ระหว่างสายในระบบไม ่เก ิน ๓๖ 
กิโลโวลต์ 

(ค) ระบบและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน ๕๐ เม
กะวัตต์ 

(ง) การจัดการพลังงานที่มี
การใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงาน
ความร้อน ทุกประเภททุกขนาด  

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 
(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่มีขนาดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์  หร ือท ี ่ม ีขนาดแรงดัน
ระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโล
โวลต์ 



๔ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

๒ )  ระบบไฟฟ้าสำหรับ
อาคารสาธารณะที ่ม ีขนาดการใช้
ไฟฟ ้ ากำล ั งรวมก ันต ั ้ งแต ่๒๐๐  
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

๓ )  ระบบส ัญญาณ
เตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า
สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ หรืออาคารชุด 

(จ) งานพิจารณาตรวจสอบ 
๑) ระบบไฟฟ้าที่มีขนาด

รวมกันตั ้งแต ่ ๑ ,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไป หรือที่มีแรงดันสูงสุด
ระหว ่างสายในระบบต ั ้ งแต ่ ๑๒  
กิโลโวลต์ขึ้นไป 

 
 
 
 
 

 

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

๔ )  ระบบไฟฟ ้ าสำหรับ
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
ม ีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกัน
ตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

๕ )  ระบบไฟฟ ้ าสำหรับ
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
สำหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะ
วัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟทุกขนาด 

๖) ระบบและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ ๗.๕๐ 
กิโลวัตต์ขึ้นไป 

(ข )  ระบบไฟฟ ้ าสำห รับ
อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ
ใ ช ้ ก ำ ล ั ง ไฟฟ ้ า ร วมก ั น ไ ม ่ เ กิ น 
๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือที่มี
ขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ
ไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 

(ค )  ระบบส ัญญาณเต ือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า 
สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
ก ฎ ห ม า ย ว ่ า ด ้ ว ย อ า ค า ร ชุ ด 
ทุกประเภทและทุกขนาด 



๕ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

๒) ระบบสัญญาณเตือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า
สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ หรืออาคารชุด 

(ฉ) งานอำนวยการใช้ระบบ
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที ่มีขนาดตั ้งแต่ 
๑,๐๐๐ กิโลโวลต์ 
แอมแปร์ขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดัน
สูงสุดระหว่างสายในระบบตั้งแต่ ๑๒ 
กิโลโวลต์ขึ้นไป 

(๒) งานไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ 
(ก) งานให้คำปรึกษาตาม 

(ข) (ค) หรือ (ง) ทุกประเภทและ 
ทุกขนาด 

๗) การจัดการพลังงานที่มี
การใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๑ เมกะ
วัตต์ขึ ้นไป หรือที่มีการใช้พลังงาน
ความร้อนรวมตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะ
จูลต่อปีขึ้นไป 

(ง) งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต 

๑ )  ระบบหร ืออ ุปกรณ์
ไฟฟ ้ าท ี ่ ม ี ขนาดต ั ้ งแต ่  ๑ ,๐๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ ้นไป หรือที ่มี
ขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ
ตั้งแต่ ๑๒ กิโลโวลต์ขึ้นไป 

๒ )  ระบบไฟฟ ้ าสำหรับ
อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ

( ง )  ระบบไฟฟ ้ าสำหรั บ
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
ม ีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกัน
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ 
หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายใน
ระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 

(จ )  ระบบไฟฟ ้ าสำห รับ
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
สำหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะ
วัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟ ที ่มี
ขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร ์หร ือท ี ่ ม ี ขนาดแรงดัน



๖ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

(ข) งานวางโครงการระบบ
เคร ือข ่ายท ี ่ม ีสถาน ีร ับ ส ่ง และ
ถ ่ า ย ท อ ด เ พ ื ่ อ ก ร ะ จ า ย ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ตั้งแต่ ๓๐๐ 
กิโลเฮิรตซ์ และที ่มีกำลังส่งแต่ละ
สถานีตั้งแต่ ๑ กิโลวัตต์ขึ้นไป 

(ค )  ง านออกแบบและ
คำนวณ งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ 

๑) ระบบกระจายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ตั้งแต่ ๓๐๐ 
กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปและที่มีกำลังส่งแต่
ละสถานีตั้งแต่ ๑ กิโลวัตต์ขึ้นไป 

๒) ระบบรับ ส่ง แยก 
หรือรวมสัญญาณส่งโดยใช้ความถี่

ใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั ้งแต่ ๒๐๐
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

๓) ระบบสัญญาณเตือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า
สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

๔ )  ระบบไฟฟ ้ าสำหรับ
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
ม ีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกัน
ตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

๕ )  ระบบไฟฟ ้ าสำหรับ
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม

ระหว่างสายในระบบไม ่เก ิน ๓๖ 
กิโลโวลต์ 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่
เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ 

(ช) การจัดการพลังงานที่มี
การใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงาน
ความร้อน ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๓) งานควบคุมการสร้างการผลิต 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่
มีขนาดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์  หร ือท ี ่ม ีขนาดแรงดัน
ระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๑๕ 
กิโลโวลต์ 



๗ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ขึ ้นไป และที่มีช่องการ
สื่อสารตั้งแต่ ๖๐ วงจรเสียงขึ ้นไป
หรือเทียบเท่า 

(ง) งานอำนวยการใช้ระบบ
กระจายคล ื ่นแม ่ เหล ็กไฟฟ้าท ี ่มี
ความถี่ตั้งแต่ ๓๐๐ กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไป 
และที่มีกำลังส่งแต่ละสถานีตั้งแต่ ๑ 
กิโลวัตต์ขึ้นไป 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
สำหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะ
วัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟทุกขนาด 

๖) ระบบและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าที ่ม ีขนาดรวมกันตั ้งแต่ ๒๐ 
กิโลวัตต์ขึ้นไป 

(จ) งานพิจารณาตรวจสอบ 
๑ )  ระบบไฟฟ ้าท ี ่ม ีขนาด

รวมกันตั ้งแต ่ ๑ ,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไปหรือที่มีขนาดแรงดัน
ระหว ่างสายในระบบต ั ้ งแต ่ ๑๒ 
กิโลโวลต์ขึ้นไป 

๒ )  ระบบส ัญญาณเต ือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า
สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด

(ข) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้า
กำล ั งรวมก ันไม ่ เก ิน  ๒๐ ,๐๐๐
กิโลโวลต์แอมแปร์ 

(ค )  ระบบส ัญญาณเต ื อน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า 
สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
ก ฎ ห ม า ย ว ่ า ด ้ ว ย อ า ค า ร ชุ ด
ทุกประเภททุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาด



๘ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

๓) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้า
กำลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไป 

๔) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาด
การใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

๕) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมาย

การใช ้ไฟฟ้ากำล ังรวมก ันไม ่ เกิน 
๒๐,๐๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์   

(จ) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับใช้
เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิด
ได้และวัตถุไวไฟ ทุกประเภทและ
ทุกขนาด 

(ฉ) ระบบและเครื ่องจักรกล
ไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๐ เม
กะวัตต์ 

(๔ )  งานพ ิ จารณาตรวจสอบ 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๕) งานอำนวยการใช้ 



๙ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับใช้
เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิด
ได้และวัตถุไวไฟทุกขนาด 

๖) การจัดการพลังงานที่มี
การใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๑ เมกะ
วัตต์ขึ ้นไป หรือที่มีการใช้พลังงาน
ความร้อนรวมตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะ
จูลต่อปีขึ้นไป 

๗) ลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์
ขนส่งที่บุคคลสามารถเข้าไปโดยสาร
ได้ทุกขนาด  

(ฉ) งานอำนวยการใช้ 
๑) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

ที ่มีขนาดตั ้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดัน

(ก) ระบบไฟฟ้าที่มีขนาดสูงสุด
ระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๑๕ 
กิโลโวลต์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มขีนาด
ไม ่ เ ก ิ น  ๑๐๐ ,๐๐๐  ก ิ โ ล โ วล ต์
แอมแปร ์หร ือท ี ่ ม ี ขนาดแรงดัน
ระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๑๕ 
กิโลโวลต์ 

(ข) ระบบและเครื ่องจักรกล
ไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ 
เมกะวัตต์ หรือที่มีขนาดกำลังไม่เกิน 
๔๐ เมกะวัตต์ต่อเครื่อง 

(ค )  ระบบส ัญญาณเต ื อน
อัคคีภ ัย และระบบป้องกันฟ้าผ่า
สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ



๑๐ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ระหว ่างสายในระบบต ั ้ งแต ่ ๑๒ 
กิโลโวลต์ขึ้นไป 

๒) ระบบและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าที ่มีขนาดรวมกันตั ้งแต่ ๕๐๐ 
กิโลวัตต์ขึ ้นไป หรือที่มีขนาดกำลัง 
๒๕๐ กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป 

๓ )  ระบบส ัญญาณเต ือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า
สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

(๒) งานไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ 

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
ก ฎ ห ม า ย ว ่ า ด ้ ว ย อ า ค า ร ชุ ด
ทุกประเภททุกขนาด 

ระดับภาคี (งานไฟฟ้ากำลัง) 
ข้อ ๗ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 
ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพ
ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า
ว ิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 
ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด 
ดังนี้ 

(๑ )  งานวางโครงการการ จัด
การพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ไม่เกิน ๒ เมกะวัตต์ต่อโครงการ หรือ



๑๑ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

(ก) งานให้คำปรึกษาตาม (ข) 
(ค )  หร ื อ  ( ง )  ท ุกประ เภทและ
ทุกขนาด 

(ข) งานวางโครงการ 
๑) ระบบที ่มีสถานีวิทยุ

คมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตาราง
กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติโดยใช้
กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิก (Equivalent Isotropically 
Radiated Power-  E. I. R. P. )  ต่ อ
คลื่นพาห์ต่อสถานีตั้งแต่ ๓๐ วัตต์ขึ้น
ไป 

๒) ระบบสายสัญญาณที่
ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง

ใช้พลังงานความร้อนไม่เกิน ๔๐ ล้าน
เมกะจูลต่อปีต่อโครงการ 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 
(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่มีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร ์  หร ือท ี ่ม ีขนาดแรงดัน
ระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๒ กิโล
โวลต์    

(ข )  ระบบไฟฟ ้ าสำห รับ
อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ
ใช้กำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
กิโลโวลต์แอมแปร์หรือที ่ม ีขนาด
แ ร ง ด ั น ร ะห ว ่ า ง ส า ย ใ น ร ะบบ
ไม่เกิน ๑๒ กิโลโวลต์ 



๑๒ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

๓) ระบบสั่งการระยะไกล 
ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม
ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

( ค )  ง า น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
คำนวณงานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ

๑) ระบบที่มีสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตาราง
กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติโดยใช้
กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิก (Equivalent Isotropically 

(ค )  ระบบส ัญญาณเต ือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า 
สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
ก ฎ ห ม า ย ว ่ า ด ้ ว ย อ า ค า ร ชุ ด
ทุกประเภทและทุกขนาด 

( ง )  ระบบไฟฟ ้ าสำหรั บ
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่
เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือ
ท ี ่ม ีขนาดแรงด ันระหว ่างสายใน
ระบบไม่เกิน ๑๒ กิโลโวลต์ 



๑๓ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

Radiated Power-  E. I. R. P. )  ต่ อ
คลื่นพาห์ต่อสถานีตั้งแต่ ๓๐ วัตต์ขึ้น
ไป 

๒) ระบบสายสัญญาณ
ท ี ่ รองร ับระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

๓ )  ร ะ บ บ ส ั ่ ง ก า ร
ระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบ
ควบคุมระยะไกลของระบบคมนาคม
ขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทาง
ราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุก
ขนาด 

(ง) งานอำนวยการใช้ระบบที่
มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่
เกิน ๑ เมกะวัตต์ 

(ช) การจัดการพลังงานที่มี
การใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๒ เมกะ
วัตต์หรือใช้พลังงานความร้อนรวม
ไม่เกิน ๔๐ ล้านเมกะจูลต่อปี 

(๓) งานควบคุมการสร ้าง
หรือการผลิต 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร ์  หร ือท ี ่ม ีขนาดแรงดัน
ระหว่างสายในระบบไม ่เก ิน ๓๖ 
กิโลโวลต์    



๑๔ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ตามตารางกำหนดคล ื ่นความ ถี่
แห่งชาติโดยใช้กำลังส่งออกอากาศ
ส ม ม ู ล แ บ บ ไ อ โ ซ ท ร อ ปิ ก 
( Equivalent Isotropically 
Radiated Power-  E. I. R. P. )  ต่ อ
คล ื ่นพาห์ต ่อสถานีต ั ้ งแต ่ ๓ .๓๐ 
กิโลวัตต์ขึ้นไป 

(ข )  ระบบไฟฟ ้ าสำห รับ
อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ
ใ ช ้ ไ ฟฟ ้ า ก ำล ั ง ร วมก ั น ไ ม ่ เ กิ น 
๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์  

(ค )  ระบบส ัญญาณเต ือน
อัคค ีภ ัยและระบบป้องก ันฟ้าผ่า 
สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
ก ฎ ห ม า ย ว ่ า ด ้ ว ย อ า ค า ร ชุ ด
ทุกประเภทและทุกขนาด 

( ง )  ระบบไฟฟ ้ าสำหรั บ
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่



๑๕ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกัน
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่
เกิน ๒ เมกะวัตต์ 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบยกเว้น
การว ิ เ ค ราะห ์ ร ะบบไฟฟ ้ า  ทุ ก
ประเภทและทุกขนาด  

(๕) งานอำนวยการใช้  
(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์ หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุด
ระหว่างสายภายในระบบไม่เกิน ๓๖ 
กิโลโวลต์  



๑๖ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

(ข) ระบบและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน ๑๐ เม
กะวัตต์ หรือที่มีขนาดกำลังไม่เกิน ๔ 
เมกะวัตต์ต่อเครื่อง 

(ค )  ระบบส ัญญาณเต ือน
อัคคีภ ัย และระบบป้องกันฟ้าผ่า
สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
ก ฎ ห ม า ย ว ่ า ด ้ ว ย อ า ค า ร ชุ ด 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง 
ระดับภาคีว ิศวกรพิเศษ ประกอบ



๑๗ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ได้
ตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต 

ระดับวุฒิว ิศวกร (งานไฟฟ้า
สื่อสาร) 

 
ข้อ ๙ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า 
งานไฟฟ้าสื ่อสาร ระดับวุฒิวิศวกร 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้า
สื่อสาร ได้ทุกงาน ทุกประเภทและ
ทุกขนาด 



๑๘ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ระดับสามัญวิศวกร (งานไฟฟ้า
สื่อสาร) 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมไฟฟ ้างานไฟฟ้า
สื่อสาร ระดับสามัญวิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้าสื ่อสาร 
ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด
ดังนี้   

(๑) งานวางโครงการ  
(ก )  ระบบท ี ่ ม ี สถาน ี ว ิท ยุ

คมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตาราง
กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติโดยใช้
กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ



๑๙ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ทรอปิก (Equivalent Isotropically
Radiated Power-  E. I. R. P. ) 
ทุกประเภทที่มีขนาดไม่เกิน ๙๐ วัตต์ 
(E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข )  ระบบสายส ัญญาณที่
ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง
สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 
ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม
ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท
และทุกขนาด เว้นแต่ระบบรางรถไฟ
ความ เร ็ วส ู ง  (Hi- speed)  รถ ไฟ



๒๐ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) 
หรือรถไฟความเร็วสูงพิเศษ (Ultra 
Hi-Speed) ที่มีความเร็วตั้งแต่ ๒๐๐ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป  

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 
(ก )  ระบบท ี ่ ม ี สถาน ี ว ิท ยุ

คมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตาราง
กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติโดยใช้
กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิก (Equivalent Isotropically 
Radiated Power-  E. I. R. P. ) 
ทุกประเภทที่มีขนาดไม่เกิน ๙๐ วัตต์ 
(E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข )  ระบบสายส ัญญาณที่
ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง



๒๑ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 
ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม
ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท
และทุกขนาด เว้นแต่ระบบรางรถไฟ
ความ เร ็ วส ู ง  (Hi- speed)  รถ ไฟ
ความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) 
หรือรถไฟความเร็วสูงพิเศษ (Ultra 
Hi-Speed) ที่มีความเร็วตั้งแต่ ๒๐๐ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป  

(๓) งานควบคุมการสร้างหรือการ
ผลิต 



๒๒ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

(ก )  ระบบท ี ่ ม ี สถาน ี ว ิท ยุ
คมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตาราง
กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติโดยใช้
กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิก (Equivalent Isotropically 
Radiated Power-  E. I. R. P. ) 
ทุกประเภทที่มีขนาดไม่เกิน ๙๐ วัตต์ 
(E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข )  ระบบสายส ัญญาณที่
ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง
สาธารณะได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 
ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม
ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส่ง



๒๓ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท
และทุกขนาด เว้นแต่ระบบรางรถไฟ
ความ เร ็ วส ู ง  (Hi- speed)  รถ ไฟ
ความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) 
หรือรถไฟความเร็วสูงพิเศษ (Ultra 
Hi-Speed) ที่มีความเร็วตั้งแต่ ๒๐๐ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป  

(๔ )  งานพ ิจารณาตรวจสอบ 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๕) งานอำนวยการใช้ 
(ก )  ระบบท ี ่ม ีสถาน ีว ิทยุ

คมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตาราง
กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติโดยใช้
กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ



๒๔ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ทรอปิก (Equivalent Isotropically
Radiated Power-  E. I. R. P. ) 
ทุกประเภทที่มีขนาดไม่เกิน ๘๒ วัตต์ 
(E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข ) ระบบสายส ัญญาณที่
ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง
สาธารณะ ได้แก่ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 
ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม
ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท
และทุกขนาด 



๒๕ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ระดับภาคีว ิศวกร (งานไฟฟ้า
สื่อสาร) 

 
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้า
สื่อสาร ระดับภาคีวิศวกร ประกอบ
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสารได้
เฉพาะงาน ประเภทและขนาดดังนี้  

(๑) งานพิจารณาตรวจสอบทำได้
ทุกประเภททุกขนาด ยกเว ้นการ
วิเคราะห์ 

(๒) งานอำนวยการใช้ 



๒๖ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

(ก )  ระบบท ี ่ม ีสถาน ีว ิทยุ
คมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตาราง
กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติโดยใช้
กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิก (Equivalent Isotropically 
Radiated Power-  E. I. R. P. )  ทุ ก
ประ เภทท ี ่ ม ี ขนาดไม ่ เ ก ิ น  ๓๓ 
กิโลวัตต์ (E.I.R.P) ต่อคลื ่นพาห์ต่อ
สถานี  

(ข ) ระบบสายส ัญญาณที่
ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง
สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท
และทุกขนาด 



๒๗ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 
ระบบโทรมาตร หรือ ระบบควบคุม
ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท
และทุกขนาด 

ระดับภาคีว ิศวกรพิเศษ (งาน
ไฟฟ้าสื่อสาร) 

 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาว ิศวกรรมไฟฟ ้างานไฟฟ้า
ส ื ่อสาร ระดับภาค ีว ิศวกรพิ เศษ 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้า



๒๘ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

สื่อสาร ได้เฉพาะงาน ประเภทและ
ขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต    

ข ้อ  ๑๓  ในกรณ ีท ี ่ ต ้องม ีการ
ว ิ น ิ จ ฉ ั ย ชี้ ข าดหล ั ก เกณฑ ์ และ
คุณสมบัต ิของผู ้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ตามข้อบังคับนี้ ให้
คณะกรรมการสภาว ิศวกร เ ป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็น
ที่สุด 

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



๒๙ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

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

ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชพี
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและ
เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่
ก่อนวันที ่ข้อบังคับนี ้มีผลใช้บังคับ 
ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
 



                                      ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

 ร่าง 
ข้อบังคบัสภาวิศวกร 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติของผูป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

 พ.ศ. .... 
 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่../....  เมื่อวันที่ ..............................และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔  ให้งาน ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
งานไฟฟ้ากำลัง ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง  
ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างาน
ไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง  
ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังนี้   

(๑) งานวางโครงการ  
     (ก) ระบบการผลิตไฟฟ้าท่ีมีขนาดรวมกันไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์หรือท่ีมีขนาด

แรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 
     (ข) ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และระบบการใช้ไฟฟ้าท่ีมีขนาดรวมกันไม่เกิน ๕๐,๐๐๐  

กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 
     (ค) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าท่ีมีขนาดรวมกันไม่เกิน ๕๐ เมกะวัตต์ 

(ง) การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน ทุกประเภท 
ทุกขนาด  

(๒) งานออกแบบและคำนวณ  
(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ กโิลโวลต์แอมแปร์ หรือท่ีมีขนาด

แรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 



 

                                                            ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
 

 

(ข) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีมีขนาด
การใช้กำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือท่ีมีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ 
ไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารท่ีมีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือท่ีมีขนาดแรงดันระหว่าง
สายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 

(จ) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารสำหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟ ท่ีมีขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์
แอมแปร์หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์ 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าท่ีมีขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ 
(ช) การจัดการพลังงานท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน ทุกประเภท 

และทุกขนาด 
(๓) งานควบคุมการสร้างการผลิต 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือที่มีขนาด
แรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๑๕ กิโลโวลต์ 

(ข) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีมีขนาด
การใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
ทุกประเภททุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารท่ีมีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๒๐,๐๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์      

(จ) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารสำหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าท่ีมีขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๐ เมกะวัตต์ 
(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๕) งานอำนวยการใช้ 

(ก) ระบบไฟฟ้าท่ีมีขนาดสูงสุดระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๑๕ กิโลโวลต์หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลตแ์อมแปร์หรือท่ีมีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๑๕ 
กิโลโวลต์             
  



 

                                                            ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
 

 

(ข) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าท่ีมีขนาดรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ หรือท่ีมีขนาด
กำลังไม่เกิน ๔๐ เมกะวัตต์ต่อเคร่ือง 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
ทุกประเภททุกขนาด 

ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างาน
ไฟฟ้ากำลัง ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง  
ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการการจัดการพลังงานท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๒ เมกะวัตต์ต่อ
โครงการ หรือใช้พลังงานความร้อนไม่เกิน ๔๐ ล้านเมกะจูลต่อปีต่อโครงการ 

 (๒) งานออกแบบและคำนวณ 
  (ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือท่ีมีขนาด

แรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๑๒ กิโลโวลต์    
   (ข) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาด
การใช้กำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์หรือท่ีมีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ 
ไม่เกิน ๑๒ กิโลโวลต์ 
    (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
ทุกประเภทและทุกขนาด 
   (ง) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารท่ีมีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่าง
สายในระบบไม่เกิน ๑๒ กิโลโวลต์ 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าท่ีมีขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๑ เมกะวัตต์ 
(ช) การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๒ เมกะวัตต์หรือใช้พลังงานความ

ร้อนรวมไม่เกิน ๔๐ ล้านเมกะจูลต่อปี 
(๓) งานควบคมุการสร้างหรือการผลิต 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ กโิลโวลต์แอมแปร์ หรือท่ีมีขนาด
แรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์    

(ข) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีมีขนาด
การใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์  
    (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
ทุกประเภทและทุกขนาด 



 

                                                            ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
 

 

   (ง) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารท่ีมีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ 
  (ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าท่ีมีขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๒ เมกะวัตต์ 
       (๔) งานพิจารณาตรวจสอบยกเว้นการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ทุกประเภทและทุกขนาด  
       (๕) งานอำนวยการใช้  
                      (ก) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือท่ีมขีนาด
แรงดันสูงสุดระหว่างสายภายในระบบไม่เกิน ๓๖ กิโลโวลต์  

(ข) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าท่ีมีขนาดรวมกันไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ หรือท่ีมีขนาด
กำลังไม่เกิน ๔ เมกะวัตต์ต่อเคร่ือง 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างาน
ไฟฟ้ากำลัง ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 
ได้ตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ ๙ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
งานไฟฟ้าสื่อสาร ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 
ได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างาน
ไฟฟ้าสื่อสาร ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้าสื่อสาร  
ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาดดังนี้   

(๑) งานวางโครงการ  
(ก) ระบบทีม่ีสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ

โดยใช้กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.)   
ทุกประเภทท่ีมขีนาดไม่เกิน ๙๐ วัตต์ (E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณท่ีรองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ
คมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด เว้นแต่
ระบบรางรถไฟความเร็วสูง (Hi-speed) รถไฟความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) หรือรถไฟความเร็วสูง
พิเศษ (Ultra Hi-Speed) ท่ีมีความเร็วต้ังแต่ ๒๐๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมงขึ้นไป  

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 
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(ก) ระบบทีม่ีสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ
โดยใช้กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.)  
ทุกประเภทท่ีมขีนาดไม่เกิน ๙๐ วัตต์ (E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบส่ังการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ
คมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด เว้นแต่
ระบบรางรถไฟความเร็วสูง (Hi-speed) รถไฟความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) หรือรถไฟความเร็วสูง
พิเศษ (Ultra Hi-Speed) ท่ีมีความเร็วต้ังแต่ ๒๐๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมงขึ้นไป  

(๓) งานควบคมุการสร้างหรือการผลิต 
(ก) ระบบทีม่ีสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ

โดยใช้กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) 
ทุกประเภทท่ีมขีนาดไม่เกิน ๙๐ วัตต์ (E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบส่ังการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ
คมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด เว้นแต่
ระบบรางรถไฟความเร็วสูง (Hi-speed) รถไฟความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) หรือรถไฟความเร็วสูง
พิเศษ (Ultra Hi-Speed) ท่ีมีความเร็วต้ังแต่ ๒๐๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมงขึ้นไป  

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๕) งานอำนวยการใช้ 

(ก) ระบบท่ีมีสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ
โดยใช้กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.)  
ทุกประเภทท่ีมีขนาดไม่เกิน ๘๒ วัตต์ (E.I.R.P.) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบส่ังการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ
คมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างาน
ไฟฟ้าสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร  
ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาดดังนี้   

(๑) งานพิจารณาตรวจสอบทำได้ทุกประเภททุกขนาด ยกเว้นการวิเคราะห์ 
(๒) งานอำนวยการใช้ 
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(ก) ระบบท่ีมีสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใช้คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ
โดยใช้กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) 
ทุกประเภทท่ีมีขนาดไม่เกิน ๓๓ กิโลวัตต์ (E.I.R.P) ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานี  

(ข) ระบบสายสัญญาณท่ีรองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือ ระบบควบคุมระยะไกลของระบบ
คมนาคมขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้างาน
ไฟฟ้าสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้า
สื่อสาร ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต    

ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีต้องมีการวินิจฉัยช้ีขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามข้อบังคับน้ี ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็น 
ผู้วินิจฉัยช้ีขาด 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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