
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเหน็ 
ข้อบังคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติ ของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเคมี 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 สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๒ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมเคมี ให้ปฏิบัติงานได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
สาขาวิศวกรรมเคมี ให้ปฏิบัติงานเฉพาะ งาน ประเภท และขนาดที่กำหนดไว้  

๓.๔ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมเคมี ให้ปฏิบัติงานเฉพาะ งาน ประเภท และขนาดที่กำหนดไว้ 



๓.๕ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้ปฏิบัติงานได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

๓.๖ กรณีมีวินิจฉัยชี ้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  
สาขาวิศวกรรมเคมี ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยช้ีขาดของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด 

๓.๗ การกำหนดบทเฉพาะกาล 

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

๔.๑ ผู้ได้ร ับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิวิศวกร  
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด (ข้อ ๕ ของร่างฯ)  

๔.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับสามัญวิศวกร  
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังน้ี (ข้อ ๖ ของร่างฯ)  

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานวางโครงการ  ทุกประเภทและทุกขนาด 

งานออกแบบและคำนวณ ทุกขนาด ดังน้ี 

(ก) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟ้าเพื่อให้ได้
เป็นผลิตภัณฑ์ตามท่ีกำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่ทำให้วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานะ เพ่ือให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามท่ีกำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่มีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด ซึ ่งอาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าสถิตได้  

(ง) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน
ประกอบการท่ีอาศัยปฏิกิริยาเคมี  

(จ) กระบวนการจัดการหรือบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ใช้สารเคมี
ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ หรือหน่วย
การผลิตที่ช่วยในการบำบัดของเสีย ที่ใช้กําลังในกระบวนการบำบัดของเสีย  



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

(ฉ) กระบวนการผลิตที ่มีหรือประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

๑) ระบบหอกลั่นหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยใช้ความแตกต่าง
ของจุดเดือดของสารในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์ และหมายรวมถึงระบบ
ภาชนะที่ใช้ความแตกต่างของจุดเดือดของสารร่วมกับกระบวนการอื่นที่
เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๒) ระบบอุปกรณ์แยกสารแบบอื่น ๆ เช่น เครื่องแยกสารโดยใช้เย่ือ
แผ่น หรือเคร่ืองกรองแบบอัดแน่น  

๓) ระบบอุปกรณ์แยกขนาดแบบอื่น ๆ เช่น ถุงกรอง ไซโคลน หรือ
เครื่องกำจัดฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้าสถิต  

๔) ระบบเครื่องต้มระเหยหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการที่
โมเลกุลบริเวณผิวของเหลวกลายเป็นโมเลกุลของไอ โดยการลดความดันหรือ
ได้รับความร้อนหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความดันไออ่ิมตัว  

๕) ระบบเครื่องปฏิกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นภาชนะหรือเป็นลักษณะอ่ืน 
ที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือพันธะทาง
เคมี ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตสารหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสมบัติ
แตกต่างจากสารต้ังต้น ที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี  

๖) ระบบหอดูดซับหรือระบบภาชนะทีใช้แยกสารหรือกำจัดสารซึ่ง
เกิดการถ่ายเทมวลจากเฟสของไหลไปยังของแข็ง และหมายรวมถึงระบบ
ภาชนะที่ใช้วัสดุสำหรับแยกหรือกำจัดสาร  

๗) ระบบหอดูดซึม หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือกำจัดสารซึ่ง
เกิดการถ่ายเทมวลจากเฟสของไหลไปยังของไหล และหมายรวมถึงระบบ
ภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางเพ่ือสร้างพ้ืนที่การถ่ายเทมวล  

๘) ระบบหอสกัดสาร หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ต้องการซึ่งเป็น
องค์ประกอบในของผสมโดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมละลายออกมา และ
หมายรวมถึงการใช้สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการในของผสม
เพ่ือใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๙) ระบบเคร ื ่องแลกเปลี ่ยนความร ้อนหร ือระบบภาชนะที ่ ใ ช้
แลกเปลี่ยนความร้อนผ่านตัวกลางที่เป็นน้ำหรือสารอื่นใดเพื่อรับหรือถ่ายเท
ความร้อนอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิของสายให้ความร้อนทุกขนาด และหมาย



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

รวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางสร้างพื้นที่การถ่ายเทความร้อนซึ่งมี
พ้ืนที่ผิวรวมของวัสดุ  

๑๐) ระบบเตา ระบบเตาแยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาปของ
เชื ้อเพลิง หรือแหล่งพลังงานความร้อนอื ่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
ที่มีอุณหภูมิปฏิบัติการ  

๑๑) ระบบเครื่องตกผลึก ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ใช้ความร้อนใน
การลดปริมาณของตัวทำละลายลง หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการลด
หรือเพิ่มอุณหภูมิทำให้สารละลายอยู่ในสภาพอิ่มตัวยิ่งยวด และหมายรวมถึง
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการเติมสารใด ๆ ที่ทำให้สมบัติของตัวทำ
ละลายหรือตัวถูกละลายเปลี่ยนไป และเกิดการตกผลึกเป็นของแข็งแยก
ออกมา  

๑๒) ระบบหอแลกเปลี่ยนไอออนหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือ
กำจัดสารโดยใช้การแลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  

๑๓) ระบบถังตกตะกอนหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารด้วยแรงโน้ม
ถ่วงของโลก 

๑๔) ระบบภาชนะรับแรงดันในกระบวนการผลิตหรือระบบภาชนะปิด 
ที่มีความดันภายในภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต่างกัน  

(ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน ได้แก่ โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี 
หรือโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

งานควบคุมการสร้างหรือการ
ผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ 
หรืองานอำนวยการใช้ 

ทุกประเภทและทุกขนาด
 

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

ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
งานพิจารณาตรวจสอบ 

ทุกประเภทและทุกขนาด
 



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

งานอำนวยการใช้ทุกขนาด (ก) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟ้าเพื่อให้ได้
เป็นผลิตภัณฑ์ตามท่ีกำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่ทำให้วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานะ เพ่ือให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามท่ีกำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่มีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด ซึ ่งอาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าสถิตได้  

(ง) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน
ประกอบการท่ีอาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดันเกจ  

(จ) กระบวนการจัดการหรือบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ใช้สารเคมี
ต ัวเร ่งปฏิก ิร ิยาเคมี ตัวเร ่งปฏิก ิร ิยาชีวเคมี ตัวเร ่งปฏิกิร ิยาชีวภาพ 
หรือหน่วยการผลิตที่ช่วยในการบำบัดของเสีย ที่ใช้กําลังในกระบวนการ
บำบัดของเสีย  

(ช) กระบวนการผลิตที ่มีหรือประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 

๑) ระบบหอกลั่นหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยใช้ความแตกต่าง
ของจุดเดือดของสารในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์ และหมายรวมถึงระบบ
ภาชนะที่ใช้ความแตกต่างของจุดเดือดของสารร่วมกับกระบวนการอื่นที่
เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๒) ระบบอุปกรณ์แยกสารแบบอ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองแยกสารโดยใช้เย่ือแผ่น 
หรือเคร่ืองกรองแบบอัดแนน  

๓) ระบบอุปกรณ์แยกขนาดแบบอื่น ๆ เช่น ถุงกรอง ไซโคลน หรือ
เครื่องกำจัด ฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้าสถิต  

๔) ระบบเครื ่องต้มระเหยหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการที่
โมเลกุลบริเวณผิวของเหลวกลายเป็นโมเลกุลของไอ โดยการลดความดันหรือ
ได้รับความร้อนหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความดันไออ่ิมตัว  



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

๕) ระบบหอดูดซับหรือระบบภาชนะทีใช้แยกสารหรือกำจัดสารซึ่งเกิด
การถ่ายเทมวลจากเฟสของไหลไปยังของแข็ง และหมายรวมถึงระบบภาชนะ
ที่ใช้วัสดุสำหรับแยกหรือกำจัดสาร  

๖) ระบบหอดูดซึม หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือกำจัดสาร ซึ่งเกิด
การถ่ายเทมวลจากเฟสของไหลไปยังของไหล และหมายรวมถึงระบบภาชนะ
ที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางเพ่ือสร้างพ้ืนที่การถ่ายเทมวล  

๗) ระบบหอสกัดสาร หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ต้องการซึ่งเป็น
องค์ประกอบในของผสมโดยใช้ตัวทำละลายที ่เหมาะสมละลายออกมา 
และหมายรวมถึงการใช้สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการในของ
ผสมเพ่ือใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๘) ระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือระบบภาชนะที่ใช้แลกเปลี่ยน
ความร้อนผ่านตัวกลางที่เป็นน้ำหรือสารอื่นใดเพื่อรับหรือถ่ายเทความร้อน
อย่างต่อเน่ือง อุณหภูมิ ของสายให้ความร้อนทุกขนาดและหมายรวมถึงระบบ
ภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางสร้างพื้นที่การถ่ายเทความร้อนซึ่งมีพื้นที่ผิวรวม
ของวัสดุ  

๙) ระบบเตา ระบบเตาแยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาปของ
เชื ้อเพลิง หรือแหล่งพลังงานความร้อนอื ่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
ที่มีอุณหภูมิปฏิบัติการ 

๑๐) ระบบเครื่องตกผลึก ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ใช้ความร้อนใน
การลดปริมาณของตัวทำละลายลง หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการลด
หรือเพิ่มอุณหภูมิทำให้สารละลายอยู่ในสภาพอิ่มตัวยิ่งยวด และหมายรวมถึง
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการเติมสารใด ๆ ที่ทำให้สมบัติของตัวทำ
ละลายหรือตัวถูกละลายเปลี่ยนไป และเกิดการตกผลึกเป็นของแข็งแยก
ออกมา  

๑๑) ระบบหอแลกเปลี่ยนไอออนหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือ
กำจัดสารโดยใช้การแลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  

๑๒) ระบบถังตกตะกอนหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารด้วยแรงโน้มถ่วง
ของโลก  

๑๓) ระบบภาชนะรับแรงดันในกระบวนการผลิตหรือระบบภาชนะปิด 
ที่มีความดันภายในภาชนะและภายนอกภาชนะ  



ลักษณะงาน ประเภทและขนาด 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน ได้แก่ โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี 
หรือโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

๔.๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ตามงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ข้อ ๘ ของร่างฯ)  

๔.๕ กรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยช้ีขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมเคมี ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู ้วินิจฉัยชี ้ขาด คำวินิจฉัยชี ้ขาดของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด (ข้อ ๙ ของร่างฯ)  

๔.๖ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตาม
ระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและเงื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ผู้น้ันประกอบการงาน
น้ันต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งน้ี ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ (ข้อ ๑๐ ของร่างฯ)  

………………………………………………………………………………….. 



๑ 
   ฉบับรับฟังความเห็น 

 

ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมเคมี 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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ข้อ ๑๐ ประเภทและขนาดของ
งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขา
วิศวกรรมเคมีมีดังต่อไปนี้ 

(๑ )  กระบวนการผล ิตของ
โรงงานหรือสถานประกอบการที่
อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ชีวเคมี 
หร ื อ เคม ี ไฟฟ ้ า เพ ื ่ อ ให ้ ไ ด ้ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ตามกำหนด ที่ใช้เงินลงทุน
ตั ้งแต่หนึ ่งร้อยล้านบาทขึ ้นไปโดย 
ไม่รวมค่าที่ดิน หรือที่ใช้กำลังตั้งแต่ 
๕๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

(๒ )  กระบวนการผล ิตของ
โรงงานหรือสถานประกอบการที่ทำ
ให ้ ว ั ตถ ุด ิบม ีการ เปล ี ่ ยนแปลง

ระดับวุฒิวิศวกร
ข้อ ๔ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิวิศวกร 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมเคม ี  ได ้ท ุกงาน 
ทุกประเภท และทุกขนาด  

ระดับสามัญวิศวกร 
ข้อ ๕ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับสามัญ
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบค ุม  สาขาว ิศวกรรมเคม ี ไ ด้
เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้  

ข้อ ๑๒  ประเภทและขนาดของ
งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขา
วิศวกรรมเคมีมีดังต่อไปนี้  

(๑ )  กระบวนการผล ิ ตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย
ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือ
เคมีไฟฟ้าเพื ่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์
ตามที่กำหนด ที่ใช้กําลังตั้งแต่ ๕๐๐ 
กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๒ )  กระบวนการผล ิ ตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หร ือสถานประกอบการท ี ่ท ําให ้
วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ระดับวุฒิวิศวกร
ข้อ ๕ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิวิศวกร 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมเคม ี  ได ้ท ุกงาน 
ทุกประเภท และทุกขนาด  

ระดับสามัญวิศวกร 
ข้อ ๖ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาว ิศวกรรมเคม ีระด ับสามัญ
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ค วบค ุ ม  ส าข า ว ิ ศ ว ก ร รม เ คมี  



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ท า ง ก า ย ภ า พห รื อ
เปลี ่ยนแปลงสถานะเพื ่อให้ได้เป็น
ผลิตภัณฑ์ตามกำหนด ที่ใช้เงินลงทุน
ตั ้งแต่หนึ ่งร้อยล้านบาทขึ ้นไปโดย 
ไม่รวมค่าที่ดิน หรือที่ใช้กำลังตั้งแต่ 
๕๐๐ กิโลวัตต์ขึ ้นไปหรือเทียบเท่า 
ท ั ้ ง น ี ้  เ ฉพาะท ี ่ ป ร ะกอบด ้ ว ย
กระบวนการผลิตของหน่วยการผลิต
ตาม (๙) 

(๓ )  กระบวนการผล ิตของ
โรงงานหรือสถานประกอบการที่มี
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผง
หรือวัตถุเม็ดซึ ่งอาจก่อให้เกิดการ
ระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าสถิตได้ ที่ใช้เงิน
ลงทุนตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
โดยไม่รวมค่าที ่ดิน หรือที ่ใช้กำลัง

(๑) งานวางโครงการ งานควบคุม
การสร้างหรือการผลิต งานพิจารณา
ตรวจสอบ และงาน อำนวยการใช้ 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 
ยกเว้นประเภทและขนาดดังนี้  

(ก) ระบบการเก็บหรือขนถ่าย
ที่ ก ร ะ ท ำ ภ า ย ใ น โ ร ง ง า น ห รื อ
เพ ื ่อส ่งออกนอกโรงงานซ ึ ่ งว ัตถุ
อันตราย สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุ
ผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจก่อให้เกิดการ
ระเบิด หรือเกิดไฟฟ้า สถิตที่มีขนาด
ตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป  

( ข )  ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
ทุกขนาดที ่ใช ้หรือก่อให้เก ิดวัตถุ

ทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ
เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กําหนด 
ที่ใช้กําลังตั้งแต่ ๕๐๐ กิโลวัตต์หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป  

(๓ )  กระบวนการผล ิ ตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรือสถานประกอบการที่มีวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผงหรือวัตถุ
เม็ดซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือ
เกิดไฟฟ้าสถิตได้ที ่ใช้ก ําลังตั ้งแต่ 
๕๐๐ กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๔ )  กระบวนการผล ิ ตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรือสถานประกอบการที ่ ใช ้หรือ
ก่อให้เกิดสารพิษ หรือสารไวไฟ หรือ

ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด
ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ ทุกประเภท
และทุกขนาด 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ
ทุกขนาด ดังนี้ 

(ก) กระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย
ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือ
เคมีไฟฟ้าเพื ่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์
ตามที่กำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หร ือสถานประกอบการท ี ่ทำให้
วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ตั ้งแต่ ๕๐๐ กิโลว ัตต ์ข ึ ้นไปหรือ
เทียบเท่า 

(๔ )  กระบวนการผล ิตของ
โรงงานหรือสถานประกอบการที่ใช้
สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายเพื่อเป็น
สารผสมหรือเป็นสารช่วยในการผลิต 

(๕ )  กระบวนการผล ิตของ
โรงงานหรือสถานประกอบการที่
อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดัน
ตั้งแต่ ๓ บรรยากาศขึ้นไป หรือต่ำ
กว่าความดัน ๑ บรรยากาศ 

(๖) กระบวนการจัดการหรือ
บำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงาน หรือสถานประกอบการ
ที ่ใช้สารเคมี ตัวเร่งปฏิกิร ิยาเคมี 
ต ัว เร ่ งปฏ ิ กิ ร ิ ยาช ีว เคม ี  ต ัว เร่ ง

อันตราย สารเคมี สารพิษ หรือสาร
ไวไฟ  

ระดับภาคีวิศวกร 
ข้อ ๖ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาต

เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับ
ภาค ี ว ิ ศ วกร  ประกอบว ิ ช า ชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
เคม ีได ้ เฉพาะงาน ประเภท และ
ขนาดดังนี้ 

(๑) งานควบคุมการผลิต และ
งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภท
และทุกขนาด  

(๒) งานอำนวยการใช้ ยกเว้น
ประเภทและขนาดดังนี้ 

วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายทุกขนาด 

(๕ )  กระบวนการผล ิ ตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย
ปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดันเกจตั้ง
แต่ ๒ บรรยากาศขึ้นไป หรือความ
ดันต่ำกว่า ๑ บรรยากาศสัมบูรณ์ 

(๖) กระบวนการจัดการหรือ
บําบัดของเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานตามกฎหมายว่าด ้วย
โรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ใช้
สารเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร่งปฏิ
กิริยาชีวเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ 
หรือหน่วยการผล ิตท ี ่ช ่วยในการ
บ ํ าบ ั ดของ เส ี ย  ท ี ่ ใ ช ้ ก ํ าล ั ง ใน

ทางกายภาพหร ือ เปล ี ่ ยนแปลง
สถานะ เพื ่อให้ได ้เป ็นผลิตภัณฑ์
ตามที่กำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรือสถานประกอบการที่มีวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผงหรือวัตถุ
เม็ด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือ
เกิดไฟฟ้าสถิตได้  

(ง) กระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย
ปฏิกิริยาเคมี  

(จ) กระบวนการจัดการหรือ
บำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานตามกฎหมายว่าด ้วย



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ปฏิกิริยาชีวภาพ หรือหน่วยการผลิต
ที่ช่วยในการบำบัดของเสียที่ใช้เงิน
ลงทุนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปโดย
ไม่รวมค่าที ่ด ินหรือที ่ใช ้กำล ังใน
กระบวนการบำบัดของเสียตั้งแต่ ๒๐ 
กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

(๗) ระบบการเก็บหรือขนถ่าย
ท ี ่กระทำภายในโรงงานหร ือเพื่อ
ส่งออกนอกโรงงานซึ่งวัตถุอันตราย 
สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุผงหรือ
วัตถุเม็ดอันอาจก่อให้เกิดการระเบิด
หรือเกิดไฟฟ้าสถิตที ่มีขนาดตั ้งแต่ 
๒๐ เมตริกตันขึ้นไป 

(๘) กระบวนการผลิตทุกขนาด
ที ่ใช ้หร ือก่อให้เก ิดว ัตถ ุอ ันตราย 
สารเคมี สารพิษ หรือสารไวไฟ 

(ก) ระบบการเก็บหรือขนถ่าย
ท ี ่กระทำภายในโรงงานหร ือเพื่อ
ส่งออกนอกโรงงานซึ่งวัตถุอันตราย 
สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุผงหรือ
วัตถุเม็ดอันอาจก่อให้เกิดการระเบิด 
หรือเกิดไฟฟ้า สถิตที่มีขนาดตั้งแต่ 
๒๐ เมตริกตันขึ้นไป 

( ข )  ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
ทุกขนาดที ่ใช ้หรือก่อให้เก ิดวัตถุ
อันตราย สารเคมี สารพิษ หรือสาร
ไวไฟ  

 
 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
ข้อ ๗ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาต

เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

กระบวนการบําบัดของเสียตั้งแต่ ๒๐ 
กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๗) ระบบการเก็บ ขนส่ง หรือ
ขนถ่ายซึ่งวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตราย สารเคมี หรือ
วัตถุผงหรือวัตถุเม็ด ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าสถิตได้ที่มี
ขนาดตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป  

(๘) กระบวนการผลิตที ่มีหรือ
ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ระบบหอกลั่นหรือระบบ
ภาชนะที ่ใช ้แยกสารโดยใช้ความ
แตกต่างของจุดเดือดของสารในการ
แยกสารหรือผลิตภัณฑ์ และหมาย
รวมถ ึ งระบบภาชนะท ี ่ ใช ้ความ

โรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ใช้
สารเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร่ง
ปฏิก ิร ิยาชีวเคมี ตัวเร ่งปฏิก ิร ิยา
ชีวภาพ หรือหน่วยการผลิตที่ช่วยใน
การบำบัดของเส ีย ที ่ใช ้ก ําล ังใน
กระบวนการบำบัดของเสีย  

(ฉ) กระบวนการผลิตที่มีหรือ
ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑ ) ระบบหอกล ั ่นหรือ
ระบบภาชนะที ่ใช ้แยกสารโดยใช้
ความแตกต่างของจุดเดือดของสาร
ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์ และ
หมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้ความ
แตกต่างของจุดเดือดของสารร่วมกับ



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

(๙) กระบวนการผลิตที ่อาศัย
ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือ
เคม ี ไฟฟ ้ า  ของหน ่ วยการผลิต
ดังต่อไปนี้ 

(ก )  หอกล ั ่ น  หอด ูดซับ  
หอด ูดซ ึม  อ ุปกรณ ์สก ัดสาร  ถัง
ตกตะกอน หรือเครื ่องตกผลึกที่ใช้
กำลังตั้งแต่ ๗.๕ กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า 

(ข) อุปกรณ์แยกสารแบบ
อื่น ๆ เช่น เครื่องแยกสารโดยใช้เยื่อ 
หอแลกเปลี่ยนไอออน 
หรือเครื ่องกรองแบบอัดแน่นที ่ใช้
กำลังตั้งแต่ ๗.๕ กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า 

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
เคมีได้ ตามงาน ประเภท และขนาด
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

 
 

 

แตกต่างของจุดเดือดของสารร่วมกับ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
การแยกสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กำลัง
ตั้งแต่ ๗.๕๐ กิโลวัตต์หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 

(ข) ระบบอุปกรณ์แยกสาร
แบบอื่น ๆ เช่น เครื่องแยกสารโดยใช้
เย ื ่ อแผ ่นหร ือ เคร ื ่ องกรองแบบ
อัดแน่น ที ่ใช ้ก ําล ังต ั ้งแต ่ ๗ .๕๐ 
กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ค) ระบบอุปกรณ์แยกขนาด
แบบอื ่น ๆ เช่น ถุงกรอง ไซโคลน 
หรือเครื่องกําจัดฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้
าสถ ิต  ท ี ่ ใช ้ก ํ าล ั งต ั ้ งแต ่  ๗ .๕๐ 
กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
การแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๒) ระบบอุปกรณ์แยก
สารแบบอื่น ๆ เช่น เครื่องแยกสาร
โดยใช้เยื่อแผ่น หรือเครื่องกรองแบบ
อัดแน่น  

๓) ระบบอุปกรณ์แยก
ขนาดแบบอ ื ่น  ๆ  เช ่น  ถ ุงกรอง 
ไซโคลน หรือเครื่องกำจัดฝุ่นละออง
ด้วยไฟฟ้าสถิต  

๔) ระบบเครื่องต้มระเหย
หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดย
การที ่โมเลกุลบริเวณผิวของเหลว
กลายเป็นโมเลกุลของไอ โดยการลด
ความดันหรือได้รับความร้อนหรือทั้ง



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

(ค) อุปกรณ์แยกขนาดแบบ
อื่น ๆ เช่น ถุงกรอง ไซโคลน หรือ
เครื่องกำจัดฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
ที่ใช้กำลังในกระบวนการผลิตตั้งแต่ 
๗.๕ กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

(ง) เคร ื ่องต้มระเหยหรือ
เตาเผากระบวนการผลิตที่ใช้กำลัง
ต ั ้ งแต ่  ๑๐  ก ิ โลว ัตต ์ข ึ ้นไปหรือ
เทียบเท่า 

(จ) เครื่องปฏิกรณ์ทุกขนาด 
( ๑๐ )  ร ะ บ บ ด ั บ เ พ ลิ ง 

ทุกขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี 

(ง) ระบบเครื ่องต้มระเหย
หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดย
การที ่โมเลกุลบริเวณผิวของเหลว
กลายเป็นโมเลกุลของไอ โดยการลด
ความดันหรือได้รับความร้อนหรือทั้ง
สองอย่างซึ ่งขึ ้นอยู ่ก ับความดันไอ
อิ่มตัว ซึ่งมีปริมาณความจุเกิน ๕๐๐ 
ลิตรข ึ ้นไป หรือที ่ ใช ้กำล ังต ั ้งแต่ 
๗.๕๐ กิโลวัตต์์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(จ) ระบบเครื่องปฏิกรณ์ซึ่งมี
ลักษณะเป็นภาชนะหรือเป็นลักษณะ
อื่นที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น หรือเกิด
การเปล ี ่ยนแปลงโครงสร ้างหรือ
พันธะทางเคมี ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช้
ต ัวเร ่งปฏิก ิร ิยาเพื ่อผลิตสารหรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสมบัติแตกต่างจากสาร

สองอย่าง ซึ ่งข ึ ้นอยู ่ก ับความดัน
ไออิ่มตัว  

๕) ระบบเครื่องปฏิกรณ์
ซึ ่งมีล ักษณะเป็นภาชนะหรือเป็น
ลักษณะอื่น ที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น 
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หรือพันธะทางเคมี ซึ่งอาจใช้หรือ
ไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตสารหรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ ่งมีสมบัติแตกต่างจาก
สารตั้งต้น ที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี  

๖) ระบบหอดูดซับหรือ
ระบบภาชนะทีใช้แยกสารหรือกำจัด
สารซึ ่งเกิดการถ่ายเทมวลจากเฟส
ของไหลไปยังของแข็ง และหมาย
รวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุสำหรับ
แยกหรือกำจัดสาร  



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ตั ้งต้น ที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใต้
ความดันเกจตั้งแต่ ๓ บรรยากาศขึ้น
ไปหรือต่ำกว่า ๑ บรรยากาศสัมบรูณ์ 
โดยใช้กําลังตั ้งแต่ ๗.๕๐ กิโลวัตต์
หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีกำลังการ
ผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
หรือมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป

(ฉ )  ระบบหอด ูดซ ับหรือ
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือกำจัด
สารซึ ่งเกิดการถ่ายเทมวลจากเฟส
ของไหลไปยังของแข็ง และหมาย
รวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุสำหรับ
แยกหรือกำจัดสาร ที่ใช้กำลังตั้งแต่ 
๗.๕๐ กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ช )  ระบบหอด ูดซ ึมหรือ
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือกำจัด

๗) ระบบหอดูดซึม หรือ
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือกำจัด
สารซึ ่งเกิดการถ่ายเทมวลจากเฟส
ของไหลไปยังของไหล และหมาย
รวมถึงระบบภาชนะที ่ใช้ว ัสดุเป็น
ตัวกลางเพื ่อสร้างพื ้นที ่การถ่ายเท
มวล  

๘ )  ระบบหอสก ัดสาร 
หรือระบบภาชนะที ่ใช ้แยกสารที่
ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของ
ผสมโดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม
ละลายออกมา และหมายรวมถึงการ
ใช้สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับ
สารที่ต้องการในของผสมเพื่อใช้ใน
การแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

สารซึ ่งเกิดการถ่ายเทมวลจากเฟส
ของไหลไปยังของไหล และหมาย
รวมถึงระบบภาชนะที ่ใช้ว ัสดุเป็น
ตัวกลางเพื ่อสร้างพื ้นที ่การถ่ายเท
มวล ที่ใช้กำลังตั้งแต่ ๗.๕๐ กิโลวัตต์
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ซ) ระบบหอสกัดสารหรือ
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ต้องการ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบในของผสมโดย
ใช้ตัวทำละลายที ่เหมาะสมละลาย
ออกมา และหมายรวมถึงการใช้สาร
พาหะในการทำปฏิกิริยากับสารที่
ต ้องการในของผสมเพื ่อใช้ในการ
แยกสารหรือผลิตภัณฑ์ ที่มีปริมาณ
ความจุเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป หรือ

๙ )  ร ะ บ บ เ ค ร ื ่ อ ง
แลกเปลี ่ยนความร้อนหรือระบบ
ภาชนะที ่ใช้แลกเปลี ่ยนความร้อน
ผ่านตัวกลางที่เป็นน้ำหรือสารอื่นใด
เพื ่อรับหรือถ่ายเทความร้อนอย่าง
ต่อเนื่อง อุณหภูมิของสายให้ความ
ร ้อนท ุกขนาด และหมายรวมถึง
ระบบภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลาง
สร้างพื้นที่การถ่ายเทความร้อนซึ่งมี
พื้นที่ผิวรวมของวัสดุ  

๑๐) ระบบเตา ระบบเตา
แยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาป
ของเชื ้อเพลิง หรือแหล่งพลังงาน
ความร้อนอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี ที่มีอุณหภูมิปฏิบัติการ  



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ที่ใช้กำลังตั้งแต่ ๗.๕๐ กิโลวัตต์หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 

(ฌ) ระบบเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนหรือระบบภาชนะที ่ใช้
แลกเปลี่ยนความร้อนผ่านตัวกลางที่
เป็นน้ำหรือสารอื ่นใดเพื ่อรับหรือ
ถ ่ายเทความร ้อนอย ่างต ่อเน ื ่อง 
อ ุณหภ ูม ิของสายให ้ความร ้อน
มากกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส และ
หมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุ
เป็นตัวกลางสร้างพื ้นที ่การถ่ายเท
ความร้อนซึ่งมีพื้นที่ผิวรวมของวัสดุ
ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตร หรือที่ใช้
กำลังต ั ้งแต่ ๗ .๕๐ กิโลวัตต์หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 

๑๑) ระบบเครื่องตกผลึก 
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ใช้ความ
ร ้อนในการลดปร ิมาณของตัวทำ
ละลายลง หรือระบบภาชนะที่ใช้แยก
สารโดยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิทำ
ให ้สารละลายอยู ่ ในสภาพอิ ่มตัว
ย ิ ่ งยวด และหมายรวมถ ึงระบบ
ภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการเติมสาร
ใด ๆ ที่ทำให้สมบัติของตัวทำละลาย
หรือตัวถูกละลายเปลี่ยนไป และเกิด
การตกผลึกเป็นของแข็งแยกออกมา 

๑ ๒ )  ร ะ บ บ ห อ
แลกเปลี่ยนไอออนหรือระบบภาชนะ
ที ่ใช้แยกสารหรือกำจัดสารโดยใช้
การแลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

(ญ )  ระบบเตา  ระบบเตา
แยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาป
ของเชื ้อเพลิงหรือแหล่งพลังงาน
ความร้อนอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม
เคมี ที่มีอุณหภูมิปฏิบัติการตั ้งแต่ 
๕๐๐ องศาเซลเซียส หรือที่ใช้กําลัง
ตั ้งแต่ ๔๐ กิโลวัตต์หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 

(ฎ )  ระบบเคร ื ่ องตกผลึก 
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ใช้ความ
ร ้อนในการลดปร ิมาณของตัวทำ
ละลายลง หรือระบบภาชนะที่ใช้แยก
สารโดยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิทำ
ให ้สารละลายอย ู ่ ในสภาพอิ ่มตัว
ย ิ ่ งยวด และหมายรวมถ ึงระบบ
ภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการเติมสาร

๑๓) ระบบถังตกตะกอน
หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารด้วย
แรงโน้มถ่วงของโลก 

๑๔ )  ระบบภาชนะรับ
แรงด ันในกระบวนการผล ิตหรือ
ระบบภาชนะปิด ที่มีความดันภายใน
ภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต่าง
กัน  

(ช) ระบบดับเพลิงหรือ
ระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ได้แก่ 
โรงงานที ่ประกอบกิจการเกี ่ยวกับ
เคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี หรือโรงงาน
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

(๓) งานควบคุมการสร้างหรือการ
ผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรือ



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ใด ๆที่ทำให้สมบัติของตัวทำละลาย
หรือตัวถูกละลายเปลี่ยนไป และเกิด
การตกผลึกเป็นของแข็งแยกออกมา
ซึ่งมีปริมาณความจุเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ขึ ้นไป หรือที ่ใช้กําลังตั ้งแต่ ๗.๕๐ 
กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ฏ) ระบบหอแลกเปล ี ่ยน
ไอออนหรือระบบภาชนะที ่ใช้แยก
สารหร ื อกำจ ั ดสาร โดย ใช ้ ก าร
แลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ ซึ่งมี
ปริมาณความจุเก ิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ขึ ้นไป หรือที ่ใช้กําลังตั ้งแต่ ๗.๕๐ 
กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ฐ) ระบบถังตกตะกอนหรือ
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารด้วยแรง

งานอำนวยการใช้ ทุกประเภทและ
ทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร 
ข้อ ๗ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเคมีระดับภาคีวิศวกร 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเคมี ได้เฉพาะงาน 
ประเภท และขนาดดังนี้  

(๑) งานควบคุมการสร้างหรือการ
ผลิต หรืองานพิจารณาตรวจสอบ 
ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานอำนวยการใช้ทุกขนาด 
ดังนี้ 

(ก) กระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

โน้มถ่วงของโลก ที ่ใช้กําลังตั ้งแต่
๗.๕๐ กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ฑ) ระบบภาชนะรับแรงดัน
ในกระบวนการผล ิตหร ือระบบ
ภาชนะป ิดท ี ่ ม ี ความด ันภายใน
ภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต่าง
กันมากกว่า ๑.๕๐ เท่าของความดัน
บรรยากาศที ่ระดับน้ำทะเล และมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 
๑๐๓ มิลลิเมตร 

(๙) ระบบดับเพลิงหรือระบบ
ป้องก ันอ ัคค ีภ ัยของโรงงานตาม
กฎหมายว ่ าด ้ วยโรงงาน  ได ้แ ก่  
โรงงานที ่ประกอบกิจการเกี ่ยวกับ
เคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี หรือโรงงาน
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียมทุกขนาด 

หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย
ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือ
เคมีไฟฟ้าเพื ่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์
ตามที่กำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หร ือสถานประกอบการท ี ่ทำให้
วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ทางกายภาพหร ือ เปล ี ่ ยนแปลง
สถานะ เพื ่อให้ได ้เป ็นผลิตภัณฑ์
ตามที่กำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรือสถานประกอบการที่มีวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผงหรือวัตถุ



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เคมี พ.ศ. .... 
เม็ด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือ
เกิดไฟฟ้าสถิตได้  

(ง) กระบวนการผลิตของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย
ปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดันเกจ  

(จ) กระบวนการจัดการหรือ
บำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานตามกฎหมายว่าด ้วย
โรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ใช้
สารเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร่ง
ปฏิก ิร ิยาชีวเคมี ตัวเร ่งปฏิก ิร ิยา
ชีวภาพ หรือหน่วยการผลิตที่ช่วยใน
การบำบัดของเส ีย ที ่ใช ้ก ําล ังใน
กระบวนการบำบัดของเสีย  



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

(ช) กระบวนการผลิตที่มีหรือ
ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑ ) ระบบหอกล ั ่นหรือ
ระบบภาชนะที ่ใช ้แยกสารโดยใช้
ความแตกต่างของจุดเดือดของสาร
ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์ และ
หมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้ความ
แตกต่างของจุดเดือดของสารร่วมกับ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
การแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๒) ระบบอุปกรณ์แยก
สารแบบอื่น ๆ เช่น เครื่องแยกสาร
โดยใช้เยื่อแผ่น หรือเครื่องกรองแบบ
อัดแนน  



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๓) ระบบอุปกรณ์แยก
ขนาดแบบอ ื ่น  ๆ  เช ่น  ถ ุงกรอง 
ไซโคลน หรือเครื่องกำจัด ฝุ่นละออง
ด้วยไฟฟ้าสถิต  

๔) ระบบเครื่องต้มระเหย
หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดย
การที ่โมเลกุลบริเวณผิวของเหลว
กลายเป็นโมเลกุลของไอ โดยการลด
ความดันหรือได้รับความร้อนหรือทั้ง
สองอย่าง ซึ่งขึ ้นอยู ่กับความดันไอ
อิ่มตัว  

๕) ระบบหอดูดซับหรือ
ระบบภาชนะทีใช้แยกสารหรือกำจัด
สารซึ ่งเกิดการถ่ายเทมวลจากเฟส
ของไหลไปยังของแข็ง และหมาย



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๖) ระบบหอดูดซึม หรือ
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือกำจัด
สาร ซึ่งเกิดการถ่ายเทมวลจากเฟส
ของไหลไปยังของไหล และหมาย
รวมถึงระบบภาชนะที ่ใช้ว ัสดุเป็น
ตัวกลางเพื ่อสร้างพื ้นที ่การถ่ายเท
มวล  

๗ )  ระบบหอสก ัดสาร 
หรือระบบภาชนะที ่ใช ้แยกสารที่
ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของ
ผสมโดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม
ละลายออกมา และหมายรวมถึงการ
ใช้สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับ



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๘ )  ร ะ บ บ เ ค ร ื ่ อ ง
แลกเปลี ่ยนความร้อนหรือระบบ
ภาชนะที ่ใช้แลกเปลี ่ยนความร้อน
ผ่านตัวกลางที่เป็นน้ำหรือสารอื่นใด
เพื ่อรับหรือถ่ายเทความร้อนอย่าง
ต่อเนื่อง อุณหภูมิ ของสายให้ความ
ร้อนทุกขนาดและหมายรวมถึงระบบ
ภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางสร้าง
พื้นที่การถ่ายเทความร้อนซึ่งมีพื้นที่
ผิวรวมของวัสดุ  

๙) ระบบเตา ระบบเตา
แยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาป
ของเชื ้อเพลิง หรือแหล่งพลังงาน



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑๐) ระบบเครื่องตกผลึก 
ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ใช้ความ
ร ้อนในการลดปร ิมาณของตัวทำ
ละลายลง หรือระบบภาชนะที่ใช้แยก
สารโดยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิทำ
ให ้สารละลายอยู ่ ในสภาพอิ ่มตัว
ย ิ ่ งยวด และหมายรวมถ ึงระบบ
ภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการเติมสาร
ใด ๆ ที่ทำให้สมบัติของตัวทำละลาย
หรือตัวถูกละลายเปลี่ยนไป และเกิด
การตกผลึกเป็นของแข็งแยกออกมา 

๑ ๑ )  ร ะ บ บ ห อ
แลกเปลี่ยนไอออนหรือระบบภาชนะ



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และค ุณสมบ ัต ิของ
ผ ู ้ ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
เคมี พ.ศ. .... 
ที ่ใช้แยกสารหรือกำจัดสารโดยใช้
การแลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  

๑๒) ระบบถังตกตะกอน
หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารด้วย
แรงโน้มถ่วงของโลก  

๑๓ )  ระบบภาชนะรับ
แรงด ันในกระบวนการผล ิตหรือ
ระบบภาชนะปิด ที่มีความดันภายใน
ภาชนะและภายนอกภาชนะ  

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือระบบ
ป้องก ันอ ัคค ีภ ัยของโรงงานตาม
กฎหมายว ่ าด ้ วยโรงงาน  ได ้แ ก่  
โรงงานที ่ประกอบกิจการเกี ่ยวกับ
เคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี หรือโรงงาน
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ข้อ ๘ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเคมีระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได้ตาม
งาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัย
ชี้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี ตาม
ข้อบังคับนี ้ ให้คณะกรรมการสภา
วิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกร
ให้เป็นที่สุด 



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
เคมี พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ข ้ อ  ๑๐  ผ ู ้ ไ ด ้ ร ั บ ใบอน ุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ซ ึ ่ งประกอบว ิ ชาช ีพว ิ ศวกรรม 
ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและ
เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
ว ิศวกรรมควบค ุม  พ .ศ .  ๒๕๕๐ 
อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 



    ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

 
ร่าง 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคณุสมบัติของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเคม ี
 พ.ศ. .... 

 
 

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

พ.ศ . ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่../.... เม่ือวันท่ี ..............................และโดย 
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔  ให้งาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิ
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด  

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมีระดับสามัญ
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังน้ี 

(๑) งานวางโครงการ ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๒) งานออกแบบและคำนวณทุกขนาด ดังนี้ 

(ก) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีอาศัย
ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟ้าเพ่ือให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่ทำให้
วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ เพ่ือให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการ 
ท่ีมีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าสถิตได้  

(ง) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีอาศัย
ปฏิกิริยาเคมี  



 

 ฉบับรับฟังความคิดเห็น                   
  

(จ) กระบวนการจัดการหรือบำบัด ของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการ ท่ีใช้สารเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยา
ชีวภาพ หรือหน่วยการผลิตที่ช่วยในการบำบัดของเสีย ที่ใช้กําลังในกระบวนการบำบัดของเสีย 

(ฉ) กระบวนการผลิตที่มีหรือประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
๑) ระบบหอกลั่นหรือระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารโดยใช้ความแตกต่างของจุดเดือดของสาร

ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์ และหมายรวมถึงระบบภาชนะท่ีใช้ความแตกต่างของจุดเดือดของสารร่วมกับ
กระบวนการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๒) ระบบอุปกรณ์แยกสารแบบอื่น ๆ เช่น เครื่องแยกสารโดยใช้เย่ือแผ่น หรือเครื่องกรอง
แบบอัดแน่น  

๓) ระบบอุปกรณ์แยกขนาดแบบอื่น ๆ เช่น ถุงกรอง ไซโคลน หรือเคร่ืองกำจัดฝุ่นละออง
ด้วยไฟฟ้าสถิต  

๔) ระบบเครื่องต้มระเหยหรือระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารโดยการที่โมเลกุลบริเวณผิว
ของเหลวกลายเป็นโมเลกุลของไอ โดยการลดความดันหรือได้รับความร้อนหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความดัน
ไออ่ิมตัว  

๕) ระบบเครื่องปฏิกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นภาชนะหรือเป็นลักษณะอ่ืน ท่ีมีปฏิกิริยาเคมี
เกิดขึ้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือพันธะทางเคมี ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพ่ือผลิตสารหรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสมบัติแตกต่างจากสารต้ังต้น ท่ีอาศัยปฏิกิริยาเคมี  

๖) ระบบหอดูดซับหรือระบบภาชนะทีใช้แยกสารหรือกำจัดสารซึ่งเกิดการถ่ายเทมวลจาก
เฟสของไหลไปยังของแข็ง และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุสำหรับแยกหรือกำจัดสาร  

๗) ระบบหอดูดซึม หรือระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารหรือกำจัดสารซึ่งเกิดการถ่ายเทมวลจาก
เฟสของไหลไปยังของไหล และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางเพ่ือสร้างพ้ืนท่ีการถ่ายเทมวล  

๘) ระบบหอสกัดสาร หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารท่ีต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของ
ผสมโดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมละลายออกมา และหมายรวมถึงการใช้สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับสาร 
ท่ีต้องการในของผสมเพ่ือใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๙) ระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือระบบภาชนะที่ใช้แลกเปล่ียนความร้อนผ่าน
ตัวกลางที่เป็นน้ำหรือสารอ่ืนใดเพ่ือรับหรือถ่ายเทความร้อนอย่างต่อเน่ือง อุณหภูมิของสายให้ความร้อนทุกขนาด 
และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางสร้างพ้ืนท่ีการถ่ายเทความร้อนซ่ึงมีพ้ืนท่ีผิวรวมของวัสดุ  

๑๐) ระบบเตา ระบบเตาแยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาปของเช้ือเพลิง หรือแหล่ง
พลังงานความร้อนอ่ืนในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ท่ีมีอุณหภูมิปฏิบัติการ  

๑๑) ระบบเครื่องตกผลึก ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ใช้ความร้อนในการลดปริมาณของตัว
ทำละลายลง หรือระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารโดยการลดหรือเพ่ิมอุณหภูมิทำให้สารละลายอยู่ในสภาพอ่ิมตัวย่ิงยวด 
และหมายรวมถึงระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารโดยการเติมสารใด ๆ ท่ีทำให้สมบัติของตัวทำละลายหรือตัวถูกละลาย
เปลี่ยนไป และเกิดการตกผลึกเป็นของแข็งแยกออกมา  
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๑๒) ระบบหอแลกเปลี่ยนไอออน หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือกำจัดสารโดยใช้การ
แลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  

๑๓) ระบบถังตกตะกอนหรือระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก 
๑๔) ระบบภาชนะรับแรงดันในกระบวนการผลิตหรือระบบภาชนะปิด ท่ีมีความดันภายใน

ภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต่างกัน  

(ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ได้แก่ 
โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี หรือโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

(๓) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช้ ทุกประเภท
และทุกขนาด 

ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมีระดับภาคี
วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังน้ี  

(๑) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หรืองานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๒) งานอำนวยการใช้ทุกขนาด ดังนี้ 

(ก) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัย
ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟ้าเพ่ือให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีทำให้
วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ เพ่ือให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีมีวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าสถิตได้  

(ง) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัย
ปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดันเกจ  

(จ) กระบวนการจัดการหรือบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานหรือสถานประกอบการ ท่ีใช้สารเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ  
หรือหน่วยการผลิตที่ช่วยในการบำบัดของเสีย ท่ีใช้กําลังในกระบวนการบำบัดของเสีย  

(ช) กระบวนการผลิตที่มีหรือประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
๑) ระบบหอกลั่นหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยใช้ความแตกต่างของจุดเดือดของสารใน

การแยกสารหรือผลิตภัณฑ์ และหมายรวมถึงระบบภาชนะท่ีใช้ความแตกต่างของจุดเดือดของสารร่วมกับ
กระบวนการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๒) ระบบอุปกรณ์แยกสารแบบอื่น ๆ เช่น เคร่ืองแยกสารโดยใช้เย่ือแผ่น หรือเครื่องกรองแบบ
อัดแนน  

๓) ระบบอุปกรณ์แยกขนาดแบบอ่ืน ๆ เช่น ถุงกรอง ไซโคลน หรือเครือ่งกำจัด ฝุ่นละอองด้วย
ไฟฟ้าสถิต  
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๔) ระบบเครื่องต้มระเหยหรือ ระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารโดยการที่โมเลกุลบริเวณผิว
ของเหลวกลายเป็นโมเลกุลของไอ โดยการลดความดันหรือได้รับความร้อนหรือท้ังสองอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความดัน
ไออ่ิมตัว  

๕) ระบบหอดูดซับหรือระบบภาชนะทีใช้แยกสารหรือกำจัดสารซึ่งเกิดการถ่ายเทมวลจากเฟส
ของไหลไปยังของแข็ง และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุสำหรับแยกหรือกำจัดสาร  

๖) ระบบหอดูดซึม หรือระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารหรือกำจัดสาร ซึ่งเกิดการถ่ายเทมวลจาก
เฟสของไหลไปยังของไหล และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางเพ่ือสร้างพ้ืนท่ีการถ่ายเทมวล  

๗) ระบบหอสกัดสาร หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของ
ผสมโดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมละลายออกมา และหมายรวมถึงการใช้สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับสารท่ี
ต้องการในของผสมเพื่อใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  

๘) ระบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนหรือระบบภาชนะท่ีใช้แลกเปลี่ยนความร้อนผ่านตัวกลาง
ท่ีเป็นน้ำหรือสารอ่ืนใดเพ่ือรับหรือถ่ายเทความร้อนอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิ ของสายให้ความร้อนทุกขนาด  
และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางสร้างพ้ืนท่ีการถ่ายเทความร้อนซึ่งมีพ้ืนท่ีผิวรวมของวัสดุ  

๙) ระบบเตา ระบบเตาแยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาปของเช้ือเพลิง หรือแหล่งพลังงาน
ความร้อนอ่ืนในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ท่ีมีอุณหภูมิปฏิบัติการ 

๑๐) ระบบเครื่องตกผลึก ระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารท่ีใช้ความร้อนในการลดปริมาณของตัวทำ
ละลายลง หรือระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารโดยการลดหรือเพ่ิมอุณหภูมิทำให้สารละลายอยู่ในสภาพอ่ิมตัวย่ิงยวด 
และหมายรวมถึงระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารโดยการเติมสารใด ๆ ท่ีทำให้สมบัติของตัวทำละลายหรือตัวถูกละลาย
เปลี่ยนไป และเกิดการตกผลึกเป็นของแข็งแยกออกมา  

๑๑) ระบบหอแลกเปลี่ยนไอออนหรือระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารหรือกำจัดสารโดยใช้การ
แลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  

๑๒) ระบบถังตกตะกอนหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก  
๑๓) ระบบภาชนะรับแรงดันในกระบวนการผลิตหรือระบบภาชนะปิด ท่ีมีความดันภายใน

ภาชนะและภายนอกภาชนะ  
(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ได้แก่ 

โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี หรือโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมีระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได้ตามงาน ประเภท และขนาดท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาต 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยช้ีขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี ตามข้อบังคับน้ี ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด คำวินิจฉัย
ช้ีขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด 



 

 ฉบับรับฟังความคิดเห็น                   
  

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม
ตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและเง่ือนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับให้ผู้น้ันประกอบการงาน
น้ันต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี                     พ.ศ. ....   
                      

                    นายกสภาวศิวกร 
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