
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเหน็ 
ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติ ของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 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 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๒ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้ปฏิบัติงานได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้ปฏิบัติงานเฉพาะประเภทและขนาดที่กำหนดไว้  

๓.๔ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้ปฏิบัติงานเฉพาะประเภทและขนาดที่กำหนดไว้ 



๓.๕ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้ปฏิบัติงานได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

๓.๖ กรณีมีวินิจฉัยชี ้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด 

๓.๗ การกำหนดบทเฉพาะกาล 

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

๔.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิวิศวกร  
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ข้อ ๕ ของร่างฯ)  

๔.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับสามัญวิศวกร 
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุอุตสาหการ ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๖ ของร่างฯ)  

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานให้คำปรึกษา (ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการ
วางผังการเคลื ่อนย้ายเครื ่องจักรในโรงงานที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ 
ล้านบาท  

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิต
วัสดุสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง 
การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
หรือสถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบ
อัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียงเก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ หรือ
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแรแ่ละการทำโลหะให้บริสุทธ์ิทีม่ีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุก  

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหลก็หรือเหล็กกล้า  



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

ทุกประเภทท่ีมกีารลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิต
หรืออุตสาหกรรมบริการที ่ม ี การประเมินความเสี ่ยง การจัดการความ
ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการจัดการระบบ
โลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

งานวางโครงการ 

 

(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการ
วางผังการเคลื ่อนย้ายเครื ่องจักรในโรงงานที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ 
ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิต
วัสดุสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง 
การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบ
อัตโนมัติ หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อม
บำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียงเก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุก  

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า  

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

ทุกประเภทท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิต
หรืออุตสาหกรรมบริการที ่ม ี การประเมินความเสี ่ยง การจัดการความ



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการระบบ
โลจิสติกส์ ที่ที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

งานออกแบบและคำนวณ 

 

(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการ
วางผังการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงาน โรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ 
ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิต
วัสดุสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง 
การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบหรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบ
อัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน
ประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุก  

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า 

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

ทุกประเภทท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิต
หรืออุตสาหกรรมบริการที ่ม ี การประเมินความเสี ่ยง การจัดการความ
ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการระบบ
โลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิหรอืป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
 

(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการ
วางผังการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงาน ที่โรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน 
๘๐๐ ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิต
วัสดุสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง 
การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบ
อัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ  ปร ับปร ุ ง  แปรสภาพ  ลำ เล ี ย ง  เก ็บร ั กษา  หร ือทำลาย
สิ่งใด ๆ สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุกไม่เกิน ๓๐ เมตริกตันต่อวัน 

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อวัน 

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อวัน 

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
จากกระบวนการผลิตดีบุกไม่เกิน ๓๐ เมตริกตันต่อวัน ตะกั่ว ทองแดงหรือ
พลวงไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อวัน เหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เกิน ๒๐๐ 
เมตริกตันต่อวัน 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิต
หรืออุตสาหกรรมบริการที ่ม ี การประเมินความเสี ่ยง การจัดการความ
ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการระบบ
โลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

งานพิจารณาตรวจสอบและ
งานอำนวยการใช้ 

ทุกประเภททุกขนาด 



๔.๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร  
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๗ ของร่างฯ)  

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานวางโครงการ (ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการ
วางผังการเคลื ่อนย้ายเครื ่องจักรในโรงงานที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ 
ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิต
วัสดุสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง 
การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบ
อัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียงเก็บรักษา หรือทำลายสิ ่งใด ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุก  

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า  

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ 
ทุกประเภทท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิต
หรืออุตสาหกรรมบริการที ่ม ี การประเมินความเสี ่ยง การจัดการความ
ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการระบบ
โลจิสติกส์ มีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ลา้นบาท 

(ฉ)  ระบบดับเพลิงด้วยน้ำหรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบดับเพลิงแบบ
พิเศษเช่น การใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอื่น เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกัน
ไม่เกินสิบล้านบาท หรือมีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานออกแบบและคำนวณ (ก) ประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพและการจัดการระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 
๑๐๐  ล้านบาท 

(ข) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำหรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบดับเพลิงแบบ
พิเศษ เช่น การใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอื่น เป็นต้น  ที่มีมูลค่ารวมกัน
ไม่เกินห้าล้านบาท หรือมีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

งานควบคุมการสร้างหรือการ
ผลิต 

 (ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการ
วางผังการเคลื ่อนย้ายเครื ่องจักรในโรงงานที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ 
ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิต
วัสดุสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง 
การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบ
อัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียงเก็บรักษา หรือทำลายสิ ่งใด ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุกไม่เกิน ๑๐ เมตริกต่อวัน 

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน ๒๐ เมตริกต่อวัน 

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เกิน ๒๐ เมตริกต่อวัน 

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
จากกระบวนการผลิตดีบุกไม่เกิน ๑๐ เมตริกตันต่อวัน ตะกั่ว ทองแดงหรือ
พลวงไม่เกิน ๒๐ เมตริกตันต่อวัน เหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เกิน ๒๐ เมตริกตัน
ต่อวัน 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิต
หรืออุตสาหกรรมบริการที ่ม ี การประเมินความเสี ่ยง การจัดการความ
ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการระบบ
โลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำหรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบดับเพลิงแบบ
พิเศษ เช่นการใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอื่น เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกัน
ไม่เกินสิบล้านบาท หรือมีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

งานพิจารณาตรวจสอบ (ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการ
วางผังการเคลื ่อนย้ายเครื ่องจักรในโรงงานที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ 
ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิต
วัสดุสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง 
การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบหรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบ
อัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเล ียงเก ็บรักษา หรือทำลายสิ ่งใด ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

 (ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุก  

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า  

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ทุก
ประเภทขนาดไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิต
หรืออุตสาหกรรมบริการที ่ม ี การประเมินความเสี ่ยง การจัดการความ



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการระบบ
โลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำหรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบดับเพลิงแบบ
พิเศษ เช่นการใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอื่น เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกัน
ไม่เกินสิบล้านบาท หรือมีพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

งานอำนวยการใช้ ทุกประเภทท่ีมีขนาดการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท  

๔.๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ข้อ ๘ ของร่างฯ)  

๔.๕ กรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยช้ีขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด (ข้อ ๙ ของร่างฯ)  

๔.๖ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตาม
ระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและเงื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
ว ิศวกรรมและว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม  พ .ศ .  ๒๕๕๐  อย ู ่ ก ่ อนว ันท ี ่ ข ้ อบ ั งค ับน ี ้ ม ี ผลใช ้บ ั งคับ  
ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
(ข้อ ๑๐ ของร่างฯ)  

………………………………………………………………………………….. 



๑ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ข้อ ๘ ประเภทและขนาดของงาน
ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
มีดังต่อไปนี้ 

(๑ )  ง า น ใ ห ้ ค ำป ร ึ ก ษ า  ง า น
วางโครงการ  งานออกแบบและ
คำนวณ งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ 

(ก) โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่
ห้าสิบคนขึ้นไป หรือโรงงานที่ลงทุน
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวม
ค่าที่ดิน 

ระดับวุฒิวิศวกร
ข้อ ๔ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิ
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร 
ข้อ ๕ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ
สาม ัญว ิศวกร  ประกอบว ิชา ชีพ

ข้อ ๑๐  ประเภทและขนาดของ
งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ มีดังต่อไปนี้ 

(๑ )  ง าน ให ้ ค ำป ร ึ กษ า  ง าน
วางโครงการ  งานออกแบบและ
คำนวณ งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ

(ก) โรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน 
หร ือการวางผ ั งการเคล ื ่อนย ้าย
เครื่องจักรในโรงงาน 

(ข) ระบบการผลิต การสร้าง
ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ิ ่ ง ใ ด  ๆ 

ระดับวุฒิวิศวกร
ข้อ ๕ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิ
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร 
ข้อ ๖ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ
สาม ัญว ิศวกร  ประกอบว ิชา ชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ข) การผลิต การสร้างหรือ
การประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการ
ผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป 
การหลอม การหล่อ การรีด หรือการ
เคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ 
หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุ
อื่น ๆ ที่ใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้น
ไป หรือที่ลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ค) การถลุงแร่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เป็นดีบุกตั้งแต่ 
๒ ตันต่อวันขึ ้นไป ในกรณีที ่ เป็น
ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง 
ตั้งแต่ ๕ ตันต่อวันขึ้นไป หรือในกรณี

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ ได้เฉพาะงาน ประเภท 
และขนาด ดังนี้ 

(๑) งานให้คำปรึกษาทุกประเภท
และทุกขนาด ที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อย
ล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(๒) งานวางโครงการทุกประเภท
และทุกขนาด ที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อย
ล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(๓) งานออกแบบและคำนวณ 
โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน 
หรือโรงงานที ่ลงทุนไม่เกินห้าร้อย
ล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(๔) งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ 
ก า ร ร ี ด  ก า ร เ ช ื ่ อ ม  ก า ร ก ลึ ง 
การเคลือบโลหะการอบชุบ การชุบ 
หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุ
อื่น ๆ ที่ใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้น
ไป หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต 
ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย  ร ะ บ บ
กึ ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ หรือ
ระบบอ ัจฉร ิยะ สำหร ับทำ ผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ที่ใช้

สาหการ ได้เฉพาะงาน ประเภทและ
ขนาด ดังนี้   

(๑) งานให้คำปรึกษา  
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน 
หร ือการวางผ ั งการเคล ื ่อนย ้าย
เครื ่องจักรในโรงงานที่มีการลงทุน
ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท  

(ข) ระบบการผลิต การสร้าง
ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ิ ่ ง ใ ด  ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ 
การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ
เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ
การแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าตั้งแต่ ๑๐ 
ตันต่อวันขึ้นไป 

(ง) ระบบดับเพลิงที ่มีมูลค่า
รวมกันตั ้งแต่สามล้านบาทขึ ้นไป 
หรือที่มีพื ้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 
๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒) งานอำนวยการใช้ 
(ก) สิ่งก่อสร้างและเครื่องจักรที่

ใช ้ควบคุมมลพิษ บำบัดของเสีย 
กำจัดสารพิษ กำจัดวัตถุอันตราย 
หรือกำจัดสิ่งใด ๆ ของโรงงานที่ใช้
คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือที่
ลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปโดย
ไม่รวมค่าที่ดิน 

(ก) โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกิน
สามร้อยคน หรือโรงงานที ่ลงทุน
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท โดยไม่รวม
ค่าที่ดิน 

(ข) การผลิต การสร้างหรือ
การประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการ
ผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป
การหลอม การหล่อ การรีด หรือการ
เคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ 
หรือการแปรรูปโลหะ ไม้หรือวัสดุ
อื่น ๆ ที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน 
หรือที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาท
โดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ค) การถลุงแร่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปหรือที่มี
การลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
โดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ง) การถลุงแร่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ดีบ ุก ตั ้งแต ่ ๒ ตัน
ต่อวันขึ้นไป  

๒ )  ต ะ ก ั ่ ว  ส ั ง ก ะ สี  
ทองแดง หรือพลวง ตั ้งแต่ ๕ ตัน
ต่อวันขึ้นไป  

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า 
ตั้งแต่ ๑๐ ตันต่อวันขึ้นไป  

หรือสถานประกอบการที่มีการลงทุน
ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต 
ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย  ร ะ บ บ
กึ ่งอ ัตโนมัต ิ ระบบอัตโนมัต ิหรือ
ระบบอ ัจฉร ิยะ สำหร ับทำ ผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ หรือ
สถานประกอบการที่ม ีการลงทุน
ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(ง ) การถล ุงแร ่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑) ดีบุก  



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ข) ระบบระบายอากาศ ระบบ
แสงสว ่าง และระบบอย ่างอ ื ่นที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ การ
บำบัดของเสีย การกำจัดสารพิษ การ
กำจัดวัตถุอันตราย หรือการกำจัดสิ่ง
ใด ๆ ของโรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่
ห้าสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั ้งแต่
ยี ่ส ิบล้านบาทขึ ้นไปโดยไม่รวมค่า
ที่ดิน 

(ค )  กระบวนการผล ิตท ี ่ มี
ปฏิกิร ิยาเคมี ใช้สารไวไฟ ใช้สาร
อันตราย ใช้การกลั่นลำดับส่วนหรือ
กระทำภายในอุปกรณ์ที่มีความดันสูง
กว ่าบรรยากาศ  ในโรงงานท ี ่ ใ ช้
คนงานตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปหรือที่

ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เป็นดีบุกไม่เกิน 
๓๐ ตันต่อวัน ในกรณีที ่เป็นตะกั่ว 
สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน 
๒๐๐ ตันต่อวันหรือในกรณีที ่เป็น
เหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน ๒๐๐ ตัน
ต่อวัน 

(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด 
(๕ )  งานพ ิจารณาตรวจสอบ

ทุกประเภทและทุกขนาด 
( ๖ )  ง า น อ ำ น ว ย ก า ร ใ ช้

ทุกประเภทและทุกขนาด 
ระดับภาคีวิศวกร 
ข้อ ๖ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการระดับ

๔) กากกัมมันตรังสีตาม
กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ 

(จ) ระบบการจัดการด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี
การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ
การประกันคุณภาพ และการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนตั้งแต่
ย ี ่ส ิบล ้านบาทข ึ ้นไปโดยไม ่รวม
ค่าที่ดิน  

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ที ่ม ีม ูลค่ารวมกัน
ตั ้งแต่สามล้านบาทขึ ้นไป หรือที ่มี

๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง
หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า  
๔) กากกัมมันตรังส ีตาม

กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ   

ทุกประเภทที่มีการลงทุน
ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(จ )  ระบบการจ ัดการด ้ าน
วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพและการจัดการ



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ลงทุนตั ้งแต่สิบล้านบาทขึ ้นไปโดย 
ไม่รวมค่าที่ดิน 

(ง) ระบบดับเพลิงที ่ม ีม ูลค่า
รวมกันตั ้งแต่สามล้านบาทขึ ้นไป 
หรือที่มีพื ้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 
๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

ภาค ี ว ิ ศ วกร  ประกอบว ิ ช า ชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการได้เฉพาะงาน ประเภทและ
ขนาด ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการทุกประเภท
และทุกขนาด ที ่ลงทุนไม่เกินหนึ่ง
ร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(๒) งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต 

(ก) โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกิน
หนึ ่งร ้อยห้าสิบคน หรือโรงงานที่
ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทโดย
ไม่รวมค่าที่ดิน 

(ข) การผลิต การสร้างหรือ
การประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการ

พื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒) งานอํานวยการใช้ 
(ก) สิ่งก่อสร้างและเครื่องจักร

ที่ใช้ในการควบคุมมลพิษ การบําบัด
ของเสียการกําจัดสารพิษ การกําจัด
ว ั ตถ ุอ ันตราย  การจ ัดการกาก
กัมมันตรังสี หรือการกําจัดสิ่งใด ๆ 
ของโรงงานตามกฎหมายว่าด ้วย
โรงงาน หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ยี่สิบ
ล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ข) ระบบระบายอากาศ ระบบ
แสงสว ่าง และระบบอย ่างอ ื ่นที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับการควบค ุมมลพิษ 
การบําบัดของเสีย การกําจัดสารพิษ 

ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 
๕๐๐ ล้านบาท 

(๒) งานวางโครงการ 
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน 
หร ือการวางผ ั งการเคล ื ่อนย ้าย
เครื ่องจักรในโรงงานที่มีการลงทุน
ไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร้าง
ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ สิ่ ง ใ ด  ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ 
การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ
เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ
การแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป
การหลอม การหล่อ การรีด หรือการ
เคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ 
หรือการแปรรูปโลหะ ไม้หรือวัสดุอื่น 
ๆ ที่ใช ้คนงานไม่เก ินสามร้อยคน 
หรือที่ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท
โดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ค) การถลุงแร่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เป็นดีบุกไม่เกิน 
๑๐ ตันต่อวัน ในกรณีที ่เป็นตะกั่ว 
สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน 
๒๐ ตันต่อวันหรือในกรณีที่เป็นเหล็ก
หรือเหล็กกล้าไม่เกิน ๒๐ ตันต่อวัน 

(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด 

การกําจัดวัตถุอันตราย การจัดการกาก
กัมมันตรังสี หรือการกําจัดสิ ่งใด ๆ 
ของโรงงานตามกฎหมายว่าด ้วย
โรงงาน หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ยี่สิบ
ล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ค )  กระบวนการผล ิตท ี ่ มี
ปฏิกิร ิยาเคมี ใช้สารไวไฟ ใช้สาร
อันตราย ใช้การกลั่นลำดับส่วน หรือ
กระทําภายในอุปกรณ์ที่มีความดันสูง
กว ่ าบรรยากาศในโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือที่มีการ
ลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปโดย
ไม่รวมค่าที่ดิน 

(ง) ระบบดับเพลิงหรือระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ที ่ม ีมูลค่ารวมกัน

สถานประกอบการที ่ม ีการลงทุน
ไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต 
ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย  ร ะ บ บ
ก ึ ่ ง อ ั ต โนม ั ต ิ  ระบบอ ั ต โนม ั ติ  
หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน
ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน 
๘๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑) ดีบุก  



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(๓ )  งานพ ิจารณาตรวจสอบ
ทุกประเภทและทุกขนาด 

( ๔ )  ง า น อ ำ น ว ย ก า ร ใ ช้
ทุกประเภทและทุกขนาด ที ่ลงทุน
ไ ม ่ เ ก ิ น ส อ ง ร ้ อ ย ล ้ า น บ า ท 
โดยไม่รวมค่าที่ดิน 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
ข้อ ๗ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ ระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ  ได ้ ตามงาน  ประ เภท
และขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ตั ้งแต่สามล้านบาทขึ ้นไป หรือที ่มี
พื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป 

(จ) ระบบหรือเครื่องจักรที่ใช้
ในระบบการผลิต ระบบสนับสนุน
การผลิต ระบบกึ ่งอัตโนมัติ ระบบ
อัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ หรือระบบ
ความปลอดภ ัย สำหรับทำ ผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ที่ใช้
คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือที่มี
การลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
โดยไม่รวมค่าที่ดิน 

 

๒ )  ต ะ ก ั ่ ว  ส ั ง ก ะ สี  
ทองแดง หรือพลวง 

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า  
๔) กากกัมมันตรังสีตาม

กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ   

ทุกประเภทที่มีการลงทุน
ไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(จ )  ระบบการจ ัดการด ้ าน
วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพและการจัดการ



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ระบบโลจิสติกส์ ที ่ท ี ่ม ีการลงทุน
ไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือป้องกัน
อัคคีภัยทุกขนาด 

(๓) งานออกแบบและคำนวณ 
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน 
หร ือการวางผ ั งการเคล ื ่อนย ้าย
เครื่องจักรในโรงงาน โรงงานที่มีการ
ลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร้าง
ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ิ ่ ง ใ ด  ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ 
การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

เคล ือบโลหะ การอบชุบ การชุบ 
หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุ
อื ่น ๆ สถานประกอบการที ่ม ีการ
ลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต 
ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย  ร ะ บ บ
ก ึ ่ ง อ ั ต โนม ั ต ิ  ระบบอ ั ต โนม ั ติ  
หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน
ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน 
๘๐๐ ล้านบาท 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ง ) การถล ุงแร ่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑) ดีบุก  
๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง 

หรือพลวง  
๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า 
๔) กากกัมมันตรังส ีตาม

กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ   

ทุกประเภทที่มีการลงทุน
ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(จ )  ระบบการจ ั ดการด ้ าน
วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพและการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 
๘๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิหรือป้องกัน
อัคคีภัยทุกขนาด 
(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการ

ผลิต 
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือ
การวางผังการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
ในโรงงาน ที ่โรงงานที ่มีการลงทุน
ไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ข) ระบบการผลิต การสร้าง
ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ิ ่ ง ใ ด  ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ 
การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ
เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ
การแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
สถานประกอบการที ่ม ีการลงทุน
ไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาทโดยไม่รวมค่า
ที่ดิน 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต 
ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย  ร ะ บ บ
กึ ่งอ ัตโนมัต ิ ระบบอัตโนมัต ิหรือ
ระบบอ ัจฉร ิยะ สำหร ับทำ ผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน
ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน 
๘๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำโลหะ
ให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑ )  ด ี บ ุ ก ไ ม ่ เ ก ิ น  ๓ ๐ 
เมตริกตันต่อวัน 

๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง 
หรือพลวง ไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อ
วัน 

๓ )  เหล ็กหร ือ เหล ็กกล้ า
ไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อวัน 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

๔ )  กากก ัมม ันตร ังส ีตาม
กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ จากกระบวนการผลิตดีบุก
ไม่เกิน ๓๐ เมตริกตันต่อวัน ตะกั่ว 
ทองแดงหร ือพลวงไม ่ เก ิน ๒๐๐ 
เมตริกตันต่อวัน เหล็กหรือเหล็กกล้า 
ไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อวัน 

(จ )  ระบบการจ ั ดการด ้ าน
วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพและการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 
๘๐๐ ล้านบาท 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือป้องกัน
อัคคีภัยทุกขนาด 

(๕) งานพิจารณาตรวจสอบและ
งานอำนวยการใช้ ทุกประเภททุก
ขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร 
ข้อ ๗  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ
ภาค ี ว ิ ศ วกร  ประกอบว ิ ช า ชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ ได้เฉพาะงาน ประเภทและ
ขนาด ดังนี้  

(๑) งานวางโครงการ 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ก) โรงงานตามกฎหมาย
ว ่าด ้วยโรงงาน  เช ่น  การวางผัง
โ ร ง ง า น  ห ร ื อ ก า ร ว า ง ผ ั ง ก า ร
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่มี
การลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ข) ระบบการผล ิต การ
สร ้างหร ือการประกอบส ิ ่ ง ใด  ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ 
การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ
เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ
การแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
สถานประกอบการที ่ม ีการลงทุน
ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ค) ระบบสนับสนุนการ
ผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบ
กึ ่งอ ัตโนมัต ิ ระบบอัตโนมัต ิหรือ
ระบบอ ัจฉร ิยะ สำหร ับทำ ผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน
ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน 
๒๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑) ดีบุก  
๒ )  ตะก ั ่ ว  ส ั ง ก ะสี  

ทองแดง หรือพลวง  



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า
๔) กากกัมมันตรังสีตาม

กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ   

ท ุกประเภทท ี ่ม ีการ
ลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพและการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ มีการลงทุนไม่เกิน 
๒๐๐ ล้านบาท 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ฉ)  ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
หรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบ
ด ั บ เ พ ล ิ ง แ บ บ พ ิ เ ศ ษ 
เช ่น  การใช ้ก ๊ าซ  โฟม  หร ือสาร
ดับเพลิงอื่น เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกัน
ไม ่ เก ินส ิบล ้านบาท หร ือม ีพ ื ้นที่
ป ้องกันอัคคีภ ัยไม่เกิน ๑๐ ,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 
(ก) ระบบการจัดการด้าน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพและการจัดการ



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 
๑๐๐  ล้านบาท 

(ข) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
หรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบ
ดับเพลิงแบบพิเศษ เช่น การใช้ก๊าซ 
โฟม หรือสารดับเพลิงอื ่น เป็นต้น 
ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าล้านบาท 
หรือมีพื ้นที ่ป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๓) งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต 

(ก) โรงงานตามกฎหมาย
ว ่าด ้วยโรงงาน  เช ่น  การวางผัง
โ ร ง ง า น  ห ร ื อ ก า ร ว า ง ผ ั ง ก า ร



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่มี
การลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ข) ระบบการผล ิต การ
สร ้างหร ือการประกอบส ิ ่ ง ใด  ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ 
การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ
เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ
การแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
สถานประกอบการที ่ม ีการลงทุน
ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการ
ผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบ
ก ึ ่ ง อ ั ต โนม ั ต ิ  ระบบอ ั ต โนม ั ติ  
หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน
ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน 
๒๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑ )  ด ีบ ุกไม ่ เก ิน  ๑๐ 
เมตริกต่อวัน 

๒ )  ตะก ั ่ ว  ส ั ง ก ะสี  
ทองแดง หร ือพลวง ไม ่ เก ิน ๒๐ 
เมตริกต่อวัน 

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า 
ไม่เกิน ๒๐ เมตริกต่อวัน 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

๔) กากกัมมันตรังสีตาม
กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ จากกระบวนการผลิตดีบุก
ไม่เกิน ๑๐ เมตริกตันต่อวัน ตะกั่ว 
ทองแดงหร ือพลวงไม ่ เก ิน  ๒๐ 
เมตริกตันต่อวัน เหล็กหรือเหล็กกล้า 
ไม่เกิน ๒๐ เมตริกตันต่อวัน 

(จ) ระบบการจัดการด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพและการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 
๒๐๐ ล้านบาท 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ฉ) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
หรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบ
ด ั บ เ พ ล ิ ง แ บ บ พ ิ เ ศ ษ  เ ช่ น 
การใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอื่น 
เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสิบ
ล้านบาท หรือมีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ  
(ก) โรงงานตามกฎหมาย

ว ่าด ้วยโรงงาน  เช ่น  การวางผัง
โ ร ง ง า น  ห ร ื อ ก า ร ว า ง ผ ั ง ก า ร
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่มี
การลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

(ข) ระบบการผล ิต การ
สร ้างหร ือการประกอบส ิ ่ ง ใด  ๆ 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ 
การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ
เคล ือบโลหะ การอบชุบ การชุบ 
หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุ
อื ่น ๆ สถานประกอบการที ่ม ีการ
ลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการ
ผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบ
ก ึ ่ ง อ ั ต โนม ั ต ิ  ระบบอ ั ต โนม ั ติ  
หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไม่เกิน 
๓๐๐ ล้านบาท 

 (ง) การถลุงแร่และการทำ
โลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑) ดีบุก  
๒ )  ตะก ั ่ ว  ส ั ง ก ะสี  

ทองแดง หรือพลวง  
๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า 
๔) กากกัมมันตรังสีตาม

กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ  

ท ุ ก ป ร ะ เ ภ ท ข น า ด
ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(จ) ระบบการจัดการด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพ และการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 
๓๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
หรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบ
ด ั บ เ พ ล ิ ง แ บ บ พ ิ เ ศ ษ  เ ช่ น 
การใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอื่น 
เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสิบ
ล้านบาท หรือมีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 



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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(๕ )  ง านอ ำนวยก า ร ใ ช้  
ท ุกประเภทท ี ่ม ีขนาดการลงทุน
ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท  

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ ได้ตามงาน ประเภท และ
ขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ ๙ การกำหนดขนาดเงิน
ลงทุนตามข้อบังคับนี้ให้พิจารณาจาก
ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ อาคาร และ
เครื่องจักร โดยไม่รวมค่าที่ดิน 



๒๙ 
   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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที ่ต้องมีการ
ว ิน ิ จฉ ั ยช ี ้ ข าดหล ั ก เกณฑ ์และ
คุณสมบัต ิของผู ้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ ตามข้อบังคับ
น ี ้ ให ้คณะกรรมการสภาว ิศวกร
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็น
ที่สุด 

ข้อ ๑๑ ผู ้ ได ้ร ับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ซ ึ ่ งประกอบว ิ ชาช ีพว ิ ศวกรรม 
ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและ
เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด



๓๐ 
   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
อุตสาหการ พ .ศ . ๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้
ผู ้นั ้นประกอบการงานนั ้นต่อไปได้
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
 



  ฉบับรับฟังความเห็น 

ร่าง 
ข้อบังคับสภาวิศวกร 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 พ.ศ. .... 
 

 

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

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

(๑)  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

ข้อ ๔  ให้งาน ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ทุกงาน ทุกประเภท  
และทุกขนาด 

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เฉพาะงาน ประเภท
และขนาดดังน้ี   

(๑) งานใหค้ำปรึกษา    

(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท  



 

  ฉบับรับฟังความเห็น 

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือ การประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูป
หรือกึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ
การแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอ่ืน ๆ หรือสถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติหรือ
ระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ หรือสถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

 

(ง) การถลุงแรแ่ละการทำโลหะให้บริสุทธ์ิท่ีมีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุก  

๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหลก็หรือเหล็กกล้า  

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   

ทุกประเภทที่มีการลงทุนไม่เกนิ ๕๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม
บริการที่มี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  
และการจัดการระบบโลจิสติกส์ ท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(๒) งานวางโครงการ 

(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสรา้งหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการ
แปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอ่ืน ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

    (ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ  
หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแรแ่ละการทำโลหะให้บริสุทธ์ิท่ีมีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุก  

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหลก็หรือเหล็กกล้า  



 

  ฉบับรับฟังความเห็น 

๔) กากกัมมันตรังสีตาม กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   

ทุกประเภทท่ีมกีารลงทุนไม่เกนิ ๘๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม
บริการที่มี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  
และการจัดการระบบโลจิสติกส์ ท่ีท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ลา้นบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๓) งานออกแบบและคำนวณ 

     (ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงาน โรงงานท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

     (ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ  
หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอ่ืน ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ  
หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธ์ิท่ีมีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

          ๑) ดีบุก  

          ๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

          ๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า  

          ๔) กากกัมมันตรังสตีามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   

ทุกประเภทท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม
บริการที่มี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  
และการจัดการระบบโลจิสติกส์ ท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิหรือป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 

     (ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงาน ที่โรงงานท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 



 

  ฉบับรับฟังความเห็น 

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือ การประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูป
หรือกึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ
การแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอ่ืน ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาทโดยไม่รวมค่า
ท่ีดิน 

     (ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติหรือ
ระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

     (ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธ์ิท่ีมปีริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

          ๑) ดีบุกไม่เกิน ๓๐ เมตริกตันต่อวัน 

          ๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อวัน 

          ๓) เหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อวัน 

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ จากกระบวนการ
ผลิตดีบุกไม่เกิน ๓๐ เมตริกตันต่อวัน ตะก่ัว ทองแดงหรือพลวงไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อวัน เหล็กหรือ
เหล็กกล้า ไม่เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต่อวัน 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม
บริการที่มี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  
และการจัดการระบบโลจิสติกส์ ท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๕) งานพิจารณาตรวจสอบและงานอำนวยการใช้ ทุกประเภททุกขนาด 

ข้อ ๗  ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เฉพาะงาน 
ประเภทและขนาด ดังนี้  

(๑) งานวางโครงการ 

(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

 (ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการ
แปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอ่ืน ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 



 

  ฉบับรับฟังความเห็น 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบ ความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ
หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแรแ่ละการทำโลหะให้บริสุทธ์ิท่ีมีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

๑) ดีบุก  

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหลก็หรือเหล็กกล้า  

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   

ทุกประเภทท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม
บริการท่ีมี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  
และการจัดการระบบโลจิสติกส์ มีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ฉ)  ระบบดับเพลิงด้วยน้ำหรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ  
เช่น การใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอ่ืน เป็นต้น ท่ีมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสิบล้านบาท หรือมีพ้ืนที่ป้องกัน
อัคคีภัยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ  

(ก) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม
บริการที่มี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  
และการจัดการระบบโลจิสติกส ์ท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๑๐๐  ล้านบาท 

(ข) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำหรือป้องกันอัคคีภัย ซ่ึงไม่ใช่ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช่น การ
ใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอ่ืน เป็นต้น  ท่ีมีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าล้านบาท หรือมีพ้ืนท่ีป้องกันอัคคีภัยไม่
เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๓) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 

     (ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

     (ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการ
แปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอ่ืน ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 



 

  ฉบับรับฟังความเห็น 

    (ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบ ความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ  
หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธ์ิท่ีมีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

๑) ดีบุกไม่เกิน ๑๐ เมตริกต่อวัน 

๒) ตะก่ัว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน ๒๐ เมตริกต่อวัน 

๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เกิน ๒๐ เมตริกต่อวัน 

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ จากกระบวนการ
ผลิตดีบุกไม่เกิน ๑๐ เมตริกตันต่อวัน ตะกั่ว ทองแดงหรือพลวงไม่เกิน ๒๐ เมตริกตันต่อวัน เหล็กหรือ
เหล็กกล้า ไม่เกิน ๒๐ เมตริกตันต่อวัน 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม
บริการที่มี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  
และการจัดการระบบโลจิสติกส์ ท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำหรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช่น  
การใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอ่ืน เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสิบล้านบาท หรือมีพ้ืนที่ป้องกัน
อัคคีภัยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ       

(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงานท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ
กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ  
หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอ่ืน ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบก่ึงอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ  
หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

 (ง) การถลุงแร่และการทำโลหะให้บริสุทธ์ิท่ีมีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

         ๑) ดีบุก  

         ๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไป  

         ๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า  



 

  ฉบับรับฟังความเห็น 

         ๔ )  ก า ก กั ม มั น ต รั ง สี ต า ม กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

ทุกประเภทขนาดไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม
บริการที่มี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  
และการจัดการระบบโลจิสติกส์ ท่ีมีการลงทุนไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำหรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช่น  
การใช้ก๊าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอ่ืน เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสิบล้านบาท หรือมีพ้ืนที่ป้องกัน
อัคคีภัยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๕) งานอำนวยการใช้ ทุกประเภทท่ีมีขนาดการลงทุนไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท  

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ตามงาน ประเภท 
และขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ ๙ การกำหนดขนาดเงินลงทุนตามข้อบังคับนี้ให้พิจารณาจากทรัพย์สินถาวร ได้แก่ อาคาร 
และเครื่องจักร โดยไม่รวมค่าท่ีดิน 

ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีต้องมีการวินิจฉัยช้ีขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามข้อบังคับน้ี ให้คณะกรรมการสภาวิศวกร 
เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด คำวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นท่ีสุด 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและเง่ือนไขตามกฎกระทรวงกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับให้ 
ผู้น้ันประกอบการงานน้ันต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

ประกาศ  ณ  วันที่                     พ.ศ. ....   
                      
 

                    นายกสภาวศิวกร 
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