
1

การบรรยาย
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

งานวิศวกรรมควบคุม และขอบเขตความสามารถ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

โดย

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
บรกิารออนไลน ์ service.coe.or.th

http://www.coe.or.th/


วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

“วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความว่า 
วิชาชีพวิศวกรรมที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
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มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ลักษณะงาน 
ตาม กฎกระทรวงวิศวกรรมควบคุม
(พ.ศ. 2550) 

1) งานให้ค าปรึกษา
2) งานวางโครงการ
3) งานออกแบบและค านวณ
4) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
5) งานพิจารณาตรวจสอบ
6) งานอ านวยการใช้

ลักษณะงาน 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2508)
1) งานออกแบบ และค านวณ
2) งานควบคุมการสร้าง
3) งานอ านวยการควบคุม
4) งานพิจารณาตรวจสอบ
5) งานวางโครงการ
6) งานอ านวยการติดต้ัง
7) งานอ านวยการซ่อม
8) งานอ านวยการใช้
9) งานให้ค าปรึกษา



ลักษณะงาน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขามี 6 งาน ดังนี้
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ประเภทและขนาดงานที่ควบคุม



• การให้ค าแนะน า

• การตรวจวินิจฉัย

• การตรวจรับรองงาน
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• การศึกษา
• การวิเคราะห์ทางเลือกที่

เหมาะสม
• การวางแผนโครงการ



• การใช้หลักวิชาเพื่อให้ได้  รายละเอียดในการ
ก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงาน
และเครื่องจักร โดยมีรายการค านวณ แสดงเป็น     
รูปแบบ ข้อก าหนด หรือประมาณการ
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• การอ านวยการควบคุม หรือการควบคุม
เกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต 
การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง การรื้อ
ถอนงาน หรือการเคลื่อนย้ายงาน ให้
เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ และ
ข้อก าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
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• การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหา
ข้อมูลและสถิติต่างๆ  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือการ
สอบทาน
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งานพจิารณาตรวจสอบ

6. งานอ านวยการใช้
• การอ านวยการดูแลการใช้ การบ ารุงรักษางาน ทั้งที่

เป็นชิ้นงานหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ 
และข้อก าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม



ระดับของผู้ได้รับใบอนุญาต
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ภาคีวิศวกร และ
สามัญวิศวกร

วุฒิวิศวกร

ภาคีวิศวกรพิเศษ

ระดับภาคีวิศวกร และระดับ
สามัญวิ ศ วกร  ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้
ตามงาน ประเภท และขนาด        
ที่ ก าหนด ไว้ ในข้ อบั ง คั บ     
สภาวิศวกร

ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้
ทุกงาน  ทุกประเภท และ 
ทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ได้ตามงานประเภท 
และขนาด ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 



สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล
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งาน

เครื่อง/
ระบบ

ขนาด

มี 6 ลักษณะงาน ได้แก่ งานให้ค าปรึกษา งานวางโครงการ 
งานออกแบบและค านวณ  งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต  
งานพิจารณาตรวจสอบ  งานอ านวยการใช้

มี 7 ประเภท (ก-ฉ) เครื่อง/ระบบ

➢ ขนาดขั้นต่ าเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550
➢ หากขนาดไม่ถึงตามที่กฎหมายก าหนด ไม่เข้า
ข่ายงานวิศวกรรมควบคุม ไม่ถือเป็นงานวิศวกรรม
ควบคุม

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
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ก. เคร่ืองจักรกล
ข. เครือ่งก าเนิดไอน า้หรอืไออยา่งอื่น 

ภาชนะรบัแรงดนั หรอืเตาอตุสาหกรรม
ค. เครือ่งปรบัภาวะอากาศหรอืเครือ่งท าความเย็น
ง. ระบบของไหลในท่อรบัแรงดนั หรอืสญุญากาศ
จ. การจดัการพลงังาน
ฉ. ระบบดบัเพลงิและปอ้งกนัอคัคีภยั
ช. หมอ้อดัอากาศหรอืหมอ้อดัก๊าซ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล
มี เครื่องหรือระบบ 7 ประเภทดังนี้ 



เครื่องจักรกล 
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1. งานให้ค าปรึกษา และ
5.งานพิจารณาตรวจสอบ

ควบคุมทุกประเภท
ทุกขนาดตามงานข้อ 

2,3,4 และ 5

ขนาดขัน้ต ่าตามกฏกระทรวงประเภท



เครื่องจักรกลที่มี มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท/เครื่อง ขึ้นไป หรือ

2. งานวางโครงการ

เครื่องจักรกลที่ใช้งานใน อาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป

เครื่องจักรที่มี มูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท/โครงการ ขึ้นไป หรือ

เครื่องจักรกลที่มี ขนาดระบบตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์รวมกัน ขึ้นไป หรือ

เครื่องจักรกลที่ใช้งานใน อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ 2,000 
ตารางเมตร ขึ้นไป หรือ
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เครื่องจักรกล (ต่อ) 
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4. งานควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต

3. งานออกแบบและค านวณ

เครื่องจักรที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ 20 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง
ขึ้นไป

เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ 7.5 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง 
ขึ้นไป

เครื่องจักรกล (ต่อ) 

6. งานอ านวยการใช้

เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ต่อระบบ
ขึ้นไป



เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น 
ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม
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1. งานให้ค าปรึกษา และ
5. งานพิจารณาตรวจสอบ

ขนาดขัน้ต ่าตามกฎกระทรวงประเภท

ควบคุมทุกขนาดตาม
งานข้อ 2,3,4 และ 6



2. งานวางโครงการ
ที่มี มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท/เครื่อง ขึ้นไป หรือ

ที่ใช้งานใน อาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป

ที่มี มูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท/โครงการ ขึ้นไป หรือ

ที่ใช้ความร้อน ตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลต่อปี ขึ้นไป หรือ

ที่ใช้งานใน อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้น
ไป หรือ

เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น 
ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม
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ขนาดขัน้ต ่าตามกฎกระทรวงประเภท



3. งานออกแบบและ
ค านวณ

ควบคุมทุกขนาด

4. งานควบคุมการ
สร้างหรือการผลิต

- มีความดันตั้งแต่ 500 กิโลปาสกาล ขึ้นไป หรือ

- มีปริมาตรตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป หรือ

- มีอัตราการผลิตไอน้ าหรือไออย่างอื่น

ตั้งแต่  500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขึ้นไป

เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น 
ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม



6. งานอ านวยการใช้

ที่มีอัตราการผลิตไอน้ าหรือ     
ไออย่างอื่น ตั้งแต่ 20,000 
กิโลกรัมต่อชั่วโมงต่อเครื่อง
ขึ้นไป

เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น 
ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม
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หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซ
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หม้ออัดอากาศ หรือหม้ออัด
ก๊าซ ที่ มี  ความดันตั้ งแต่ 
1,300 กิโลปาสกาล ขึ้นไป 
แ ล ะ มี ป ริ ม า ต ร ตั้ ง แ ต่         
10 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป

6. งานอ านวยการใช้

ขนาดขัน้ต ่าตามกฎกระทรวงประเภท



เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็
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1. งานให้ค าปรึกษา และ
5. งานพิจารณาตรวจสอบ

ขนาดขัน้ต ่าตามกฎกระทรวงประเภท

ควบคุมทุกขนาดตาม
งานข้อ 2,3,4 และ 6



มี มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท/เครื่อง ขึ้นไป หรือ

2. งานวางโครงการ

ที่ใช้งานใน อาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป

มี มูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท/โครงการ ขึ้นไป หรือ

มี ขนาดระบบตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์ ขึ้นไป หรือ

ที่ใช้งานใน อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป หรือ
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เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องท าความเย็น



4. งานควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต

3. งานออกแบบและค านวณ

มีขนาดตั้งแต่ 20 กิโลวัตต์
ขึ้นไป

- มี ขนาดตั้งแต่ 7.5 กิโลวัตต์
ต่อเครื่อง ขึ้นไป หรือ

- มี พื้นที่ปรับอากาศหรือท า
ความเย็นตั้งแต่ 400 ตาราง
เมตร ขึ้นไป
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เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องท าความเย็น



6. งานอ านวยการใช้

มี  ข น า ด ตั้ ง แ ต่  500 
กิโลวัตต์ต่อระบบ ขึ้นไป
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เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องท าความเย็น



ระบบของไหลในทอ่รับแรงดัน หรือสุญญากาศ
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1. งานให้ค าปรึกษาและ
5. งานพิจารณาตรวจสอบ

ขนาดขัน้ต ่าตามกฎกระทรวงประเภท

ควบคุมทุกขนาดตาม
งานข้อ 2,3,4 และ 6



มี มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท/เครื่อง ขึ้นไป หรือ

2. งานวางโครงการ

ที่ใช้งานใน อาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป

มี มูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท/โครงการ ขึ้นไป หรือ

มี ขนาดระบบตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์ ขึ้นไป หรือ

ที่ใช้งานใน อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป หรือ
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ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
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3. งานออกแบบและค านวณ

6. งานอ านวยการใช้

- มี ความดัน ของไหลในท่อ ตั้งแต่ 500

กิโลปาสกาล ขึ้นไป หรือ

- สุญญากาศ ต่ ากว่าลบ 50 กิโลปาสกาล  

4.งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

มี ความดัน ของไหลในท่อ ตั้งแต่ 500 กิโลปาสกาลต่อ
ระบบ ขึ้นไป 

ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ



การจัดการพลังงาน
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2. งานวางโครงการ - มี ขนาด ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ 
ขึ้นไป หรือ
- ใช้ความร้อนตั้งแต่ 20 ล้าน     
เมกะจูลต่อปี ขึ้นไป

1.งานให้ค าปรึกษา 
5. งานพิจารณาตรวจสอบ

ควบคุมทุกขนาด

ขนาดขัน้ต ่าตามกฎกระทรวงประเภท

ควบคุมทุกขนาดตามงานข้อ 
2,3,4 และ 6

3.งานออกแบบ และค านวณ



ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
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1. งานให้ค าปรึกษาและ
5. งานพิจารณาตรวจสอบ

3.  งานออกแบบ
และค านวณ

2. งานวางโครงการ

มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 
2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

- มี  มู ลค่ ารวมกันตั้ งแต่  3 
ล้านบาทต่อระบบ ขึ้นไป หรือ
- มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 
2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ขนาดขัน้ต ่าตามกฎกระทรวงประเภท

ควบคุมทุกขนาดตามงานข้อ 
2,3,4 และ 6
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4. งานควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต

6. งานอ านวยการใช้

มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
ตั้งแต่ 5,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป

ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
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ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐ (ขนาดขั้นสูง)    
ข้อ ลักษณะ

งาน
ประเภท

งาน

ขนาดทีค่วบคุม สามัญ ภาคี

1 งานให้
ค าปรึกษา

ทุกขนาด 
ทุกประเภท

งานให้ค าป รึกษาทุ ก
ประเภททุกขนาดตามที่
ก าหนดในข้อบังคับ

ท าไม่ได้ ท าไม่ได้

2 งานวาง

โครงการ

ก.) 
เครื่องจักรกล

มูลค่า 10 ล้านบาท/เครื่อง
หรือ 20 ล้านบาท/
โครงการ พื้นที่ใช้สอย
ในอาคารตั้งแต่ 2,000 ตร.
เมตร จ านวนคนใช้งานใน
พื้นที่ตั้งแต่ 200 คน หรือ
เครื่ องจักรขนาดระบบ
ตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์

ท าได้ทุก
ประเภท
ทุกขนาด

ท าได้เฉพาะ

โครงการที่มีมูลค่า ไม่เกิน 50  
ล้าน บาท/โครงการ หรือ
พื้นที่ใช้สอยในอาคารไม่เกิน
10,000  ตร.เมตร หรือ
จ านวนคนงานไม่เกินห้าร้อย
คน หรือ

เครื่องจักรที่มีขนาดรวมกันไม่
เกิน 500  กิโลวัตต์
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ข้อ ลักษณ
ะงาน

เครื่องกล ขนาดที่ควบคุม สามัญ ภาคี

2 งานวาง

โครงการ

ข.) เครื่องก าเนิดไอ
น้ า หรือไออย่างอื่น
หรือภาชนะภายใต้
ความดันและ ความ
ร้อนเย็น หรือ เตา
อุตสาหกรรม

มูลค่า 10 ล้านบาท/เครื่อง
หรือ 20 ล้านบาท/โครงการ
พื้นที่ใช้สอย ในอาคารตั้งแต่
2,000 ตร.เมตร จ านวนคน
ใช้งานในพ้ืนที่ตั้งแต่ 200 คน
หรือความร้อนตั้งแต่ 20 ล้าน

เมกะจูล/ปี ขึ้นไป

ท าได้ทุก
ประเภท ทุก
ขนาด

ท าได้เฉพาะโครงการที่มีมูลคา่
ไม่เกิน ห้าสิบล้านบาท/
โครงการ หรือ พื้นที่ใช้สอย
ในอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.
เมตร หรือ จ านวนคนใช้งาน
ในพ้ืนท่ีไม่เกิน ห้าร้อยคน
หรือความร้อนไม่เกิน 100 
ล้านเมกกะจูล/ ปี

2 งานวาง

โครงการ

ค.) เครื่องปรับ
ภาวะอากาศหรือ
เครื่องท าความเย็น

มูลค่าตั้งแต่ 10ล้านบาท/
เครื่อง หรือ 20 ล้านบาท/
โครงการ พื้นที่ใช้สอยใน
อาคารตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตร หรือ จ านวนคนใช้งาน
ในพ้ืนที่ตั้งแต่ 200 คน หรือ
ขนาดระบบตั้งแต่ 100 
กิโลวัตต์ ขึ้นไป

ท าได้ทุก
ประเภท ทุก
ขนาด

ท าได้เฉพาะโครงการที่มีมูลคา่
ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อ
โครงการ หรือ พื้นที่ใช้สอยใน
อาคารไม่เกิน 5,000 ตร.เมตร
หรือจ านวนโครงการในพ้ืนท่ี
ไม่เกิน ห้าร้อยคนหรือเครื่องฯ
ที่มีขนาดท าความเย็นไม่เกิน
500 กิโลวัตต์

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

2

งาน
วางโครง
การ
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ข้อ
ลักษณ
ะงาน เครื่องกล ขนาดที่ควบคุม สามัญ ภาคี

2 งานวาง

โครงการ

ง.) ระบบการไหลใน
ท่อภายใต้ความดัน
หรือสุญญากาศ

มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท/
เครื่อง หรือ 20 ล้านบาท/
โครงการ หรือพ้ืนท่ีใช้สอย
ในอาคารตั้งแต่ 2,000 ตร. 
เมตร หรือ จ านวนคนงาน
ตั้งแต่ 200 คน หรือ
เครื่องจักรกลขนาด ระบบ
ตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์

ท าได้ทุก
ประเภท ทุก
ขนาด

ท าได้เฉพาะโครงการที่มีมูลค่า
ไม่เกิน ห้าสิบล้านบาทต่อ
โครงการ หรือพื้นที่ใช้สอยใน
อาคารไม่เกิน 10,000 ตาราง
เมตร หรือ จ านวนคนงานใน
พื้นที่ไม่เกิน 500 คน หรือ
ขนาดระบบไม่เกิน 500  
กิโลวัตต์

2 งานวาง

โครงการ

จ.) การจัด
การพลังงาน

ที่มีขนาดตั้งแต่ 1,000 
กิโลวัตต์ หรือใช้ความร้อน
ตั้งแต่ 20  ล้านเมกกะจูล/ปี
ขึ้นไป

ท าได้ทุก
ประเภท ทุก
ขนาด

ขนาดไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์
หรือใช้ความร้อนตั้งแต่ 40  
ล้านเมกกะจูล/ปี ขึ้นไป

2 งานวาง

โครงการ

ฉ.) ระบบดับเพลิง
และป้องกันอัคคีภัย

ที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่ สามล้าน
บาทต่อระบบข้ึนไป หรือมี
พื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 
2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

ท าได้ทุกขนาด ที่ไม่ใช่ระบบพิเศษเช่น ก๊าซ 
หรือ โฟม ที่มีมูลค่ารวมกันไม่
เกิน สิบล้านบาทต่อระบบหรือมี
พื้นที่ป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน
10,000 ตามรางเมตร

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

2

งาน
วางโครง
การ
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ข้อ ลักษณะ
งาน

เคร่ืองกล ขนาดทีค่วบคุม สามัญ ภาคี

3 งาน
ออกแบบ
และ
ค านวณ

ก.) 
เคร่ืองจักรกล

ทีม่ีขนาดตัง้แต่ 7.5 
กิโลวัตต/์เคร่ืองขึน้ไป

ท าได้เฉพาะทีม่ีขนาด
ไม่เกิน 750 กิโลวัตต/์
เคร่ือง

ท าได้เฉพาะทีม่ีขนาดไม่
เกิน 100 กิโลวัตต/์เคร่ือง

3 งาน
ออกแบบ
และ
ค านวณ

ข.) เคร่ืองก าเนิด
ไอน ้า หรือ ไอ
อย่างอืน่ หรือ
ภาชนะภายใต้
ความดัน และ
ความร้อนเยน็
หรือ เตา
อุตสาหกรรม

ทุกขนาด ท าได้เฉพาะทีม่ีขนาด
ไม่เกิน 4,000 กิโลปาส
กาล หรือ ทีม่ีอัตรา
การผลิตไอน ้า หรือ
ไออย่างอืน่ไม่เกิน
20,000 กิโลกรัม/ชม. 
หรือภาชนะภายใต้
แรงดันทีม่ีปริมาตรถัง
ไม่เกิน 10 ลบ.เมตร/
ถัง

ท าได้เฉพาะกรณีทีม่ี
ความดันไม่เกิน 1,000 
กิโลปาสกาล หรือทีม่ี
อัตราการผลิตไอน ้า หรือ
ไออย่างอืน่ไม่เกิน 5,000 
กิโลกรัม/ชม.  หรือ
ภาชนะภายใต้แรงดันทีม่ี
ปริมาตรถังไม่เกิน 3 ลบ.
เมตร/ถัง

3 งาน
ออกแบบ
และ
ค านวณ

ค.) เคร่ืองปรับ
ภาวะอากาศ หรือ
เคร่ืองท าความ
เยน็

ทีม่ีขนาดตัง้แต่ 7.5 
กิโลวัตต์ /เคร่ือง หรือ
พืน้ทีป่รับอากาศท า
ความเยน็ตัง้แต่ 400 
ตร. เมตร ขึน้ไป

ท าได้เฉพาะทีม่ี่ขนาด
ท าความเยน็ไม่เกนิ 700 
กโิลวัตต/์เคร่ือง หรือ
พืน้ทีป่รับอากาศไม่เกนิ
50,000 ตร.เมตร

ท าได้เฉพาะทีม่ีขนาดท า
ความเยน็ไม่เกิน 100
กิโลวัตตต่์อเคร่ือง หรือ
พืน้ทีป่รับอากาศไม่เกิน
2,000 ตร.เมตร

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

3

งาน
ออกแบบ
และ
ค านวณ



19/09/65 36

ข้
อ

ลักษณะ

งาน

ทงาน

เคร่ืองกล ขนาดทีค่วบคุม สามัญ ภาคี

3 งาน
ออกแบบ
และ
ค านวณ

จ.) การจัด
การพลังงาน

ทุกขนาด ท าได้ทุกขนาด การจัดการพลังงานทีม่ี
ขนาดไม่เกิน 1,000 
กิโลวัตต์ หรือใช้ความร้อน
,ไม่เกิน 20  ล้านเมกกะจูล/
ปี3 งาน

ออกแบบ
และ
ค านวณ

ฉ.) ระบบ
ดับเพลิงและ
ป้องกันอัคคภียั

ทีม่ีพืน้ทีป้่องกันอัคคภียั
ตัง้แต่ 2,000 ตามรางเมตร
ขึน้ไป

ท าได้ทุกขนาด ทีไ่ม่ใช่ระบบพเิศษเช่น 
ก๊าซ หรือ โฟม ทีม่ีมูลค่า
รวมกันไม่เกิน ห้าล้าน
บาทต่อระบบหรือมีพืน้ที่
ป้องกันอัคคภียัไม่เกิน
5,000 ตามรางเมตร

3 งาน
ออกแบบ
และ
ค านวณ

ง.) ระบบของ
ไหลในท่อ
ภายใต้ความดัน
สุญญากาศ

ทีม่ีความดันของไหลใน
ท่อตัง้แต่ 500 กิโลปาส
กาลขึน้ไป หรือ
สุญญากาศตัง้แต่ ลบ 50 
กิโลปาสกาลลงมา

ท าได้เว้นแต่ของ
ไหลเป็นสารมีพษิ
หรือวัตถุอันตราย
(ไม่รวมสารท า
ความเยน็ทั่วไป)

ท าได้เฉพาะความดันของ
ของไหลไม่เกิน 1,500 กิโล
ปาสกาล เว้นแต่ของไหล
เป็นสารพษิหรือวัตถุ
อันตราย (ไม่รวมสารท า
ความเยน็ทั่วไป)       

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

3

งาน
ออกแบบ
และ
ค านวณ
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ข้อ ลักษณะ
งาน

เคร่ืองกล ขนาดที่
ควบคุม

สามัญ ภาคี

4 งานควบคุม
การสร้าง
หรือการผลิต

ก.) เคร่ืองจักรกล ทีม่ีขนาดตัง้แต่ 20 
กิโลวัตต/์เคร่ืองขึน้
ไป

ท าได้เฉพาะทีม่ีขนาด 2,000 
กิโลวัตต/์เคร่ือง

ท าได้เฉพาะทีม่ี
ขนาดไม่เกิน 500 
กิโลวัตต/์เคร่ือง

4 งานควบคุม
การสร้าง
หรือการผลิต

ข.) เคร่ืองก าเนิด
ไอน ้าหรือไอ
อย่างอืน่ หรือ
ภาชนะภายใต้
ความดันและ
ความร้อนเยน็
หรือ เตา
อุตสาหกรรม

ทีม่ีความดันตัง้แต่
500 กิโลปาสกาล
หรือ ปริมาตร
มากกว่า 1 ลบ.เมตร
หรือ อัตราการ

ผลิตไอตัง้แต่ 500
กิโลกรัมต่อช่ัวโมง
ขึน้ไป

ท าได้เฉพาะทีม่ีความดันไม่
เกิน 4,000 กิโลปาสกาล
หรือขนาดทีม่ีอัตราการผลิต
ไอน ้า หรือ ไออย่างอืน่ไม่
เกิน 30,000 กิโลกรัม/ชม./
เคร่ือง หรือภาชนะภายใต้
แรงดันทีม่ีปริมาตรถังไม่
เกิน 30 ลบ.เมตร/ถัง

ท าได้เฉพาะทีม่ี
ขนาดไม่เกิน 2000 
กิโลปาสกาล หรือ
ขนาดทีม่ีอัตราการ
ผลิตไอน ้า หรือ ไอ
อย่างอืน่ไม่เกิน 2,000
กิโลกรัม/ชม./เคร่ือง
หรือภาชนะใต้ความ
ดันทุกขนาด และทุก
ชนิดทีม่ีความดันไม่
เกิน 2000 กิโลปาส
กาล หรือภาชนะ
ภายใต้แรงดันทีม่ี
ปริมาตรถังไม่เกิน 10 
ลบ. เมตร/ถัง

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

4

งาน
ควบคมุ
การสรา้ง
หรอืการ
ผลิต
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ข้อ ลักษณ
ะงาน

เคร่ืองกล ขนาดทีค่วบคุม สามัญ ภาคี

4 งาน
ควบคุม
การสร้าง
หรือการ
ผลิต

ค.) เคร่ืองปรับ
ภาวะอากาศ หรือ
เคร่ืองท าความ
เยน็

ทีม่ีขนาดตัง้แต่ 20 
กิโลวัตต์ ขึน้ไป

ท าได้เฉพาะทีม่ีขนาดท า
ความเยน็ไม่เกิน 1,500 
กิโลวัตต์ /เคร่ือง

ท าได้เฉพาะทีม่ีไม่เกิน
350 กิโลวัตต/์เคร่ือง

4 งานควบคุม
การสร้าง
หรือการ
ผลิต

ง.) ระบบของไหล
ในท่อภายใต้ความ
ดันสุญญากาศ

ทีม่ีความดันของไหล
ในท่อตัง้แต่ 500 กโิล
ปาสกาล ขึน้ไป หรือ
สุญญากาศ ตัง้แต่ ลบ
50 กิโลปาสกาลลงมา

ท าได้เฉพาะความดันของ
ของไหลไม่เกิน 3,000 กิโล
ปาสกาล เว้นแต่ของไหล
เป็นสารมีพษิ หรือวัตถุ
อันตราย (ไม่รวมสารท า
ความเยน็ทั่วไป)

ท าได้เฉพาะความดัน
ของของไหลไม่เกิน
1,500กิโลปาสกาล เว้น
แต่ของไหลเป็นสารมี
พษิ หรือ วัตถุอันตราย
(ไม่รวมสารท าความเยน็
ทั่วไป) 

4 งานควบคุม
การสร้าง
หรือการ
ผลิต

ฉ.) ระบบดับเพลิง
และป้องกัน
อัคคภียั

ทีม่ีพืน้ทีป้่องกัน
อัคคภียัตัง้แต่ 5,000 
ตามรางเมตร ขึน้ไป

ท าได้ทุกขนาด ท าได้ทุกขนาด

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

4

งาน
ควบคมุ
การ
สรา้ง
หรอืการ
ผลติ



19/09/65 39

ข้อ ลักษณะงาน งานเคร่ืองกล ขนาดทีค่วบคุม สามัญ ภาคี

5 งานพจิารณา

ตรวจสอบ

ทุกประเภท และทุก

ขนาดตามทีก่ าหนด

ในข้อบังคับ

ทุกประเภท ทุกขนาดที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

ท าได้ทุก

ประเภท

และทุก

ขนาด

ท าได้เฉพาะ

ก) เคร่ืองจักรกลที่
มี ขนาดรวมกันไม่
เกิน 100 กิโลวัตต์
ต่อเคร่ือง

ข) ระบบดับเพลิง
และป้องกัน
อัคคภียัทุกขนาด

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐
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ข้อ ลักษณะงาน งานเคร่ืองกล ขนาดที่
ควบคุม

สามัญ ภาคี

6 งานอ านวยการใช้ ก.) เคร่ืองจักรกล ทีม่ีขนาดตัง้แต่ 500 
กิโลวัตต์ ต่อระบบขึน้
ไป

ท าได้เฉพาะทีม่ี
ขนาดไม่เกิน 3,000 
กิโลวัตต/์เคร่ือง

ท าได้เฉพาะทีม่ี
ขนาดไม่เกิน 1,000
กิโลวัตต ์/เคร่ือง

6 งานอ านวยการใช้ ข.)  เคร่ืองก าเนิดไอ
น ้าหรือ ไออย่างอืน่
หรือภาชนะภายใต้
ความดันและ ความ
ร้อนเยน็ หรือเตา
อุตสาหกรรม

ทีม่ีอัตราการผลิตไอ
ตัง้แต่ 20,000 
กิโลกรัม/ชม./เคร่ือง
หรือ หม้ออัดอากาศ
หรือ หม้ออัดก๊าซ
ขนาดทีม่ีความดัน
ตัง้แต่ 1,300 กิโลปาส
กาลและ มีปริมาตร
ใบละตัง้แต่ 10 ลบ.
เมตร ขึน้ไป

ท าได้เฉพาะทีม่ี
อัตราการผลิตไอน ้า
ไม่เกิน 100,000 
กิโลกรัม/ชม./เคร่ือง
หรือไม่เกิน 
300,000 kg/h/ระบบ
หรือ หม้ออัด
อากาศหรือก๊าซทีม่ี
ความดันไม่เกิน
5,000 กิโลปาสกาล
และปริมาตรไม่เกนิ
50 ลูกบาศกเ์มตร

ท าได้เฉพาะทีม่ี
อัตราการผลิตไอน ้า
ไม่เกิน 20,000 
กิโลกรัม/ชม./เคร่ือง
หรือ หรือไม่เกิน
100,000 kg/h/ระบบ 
หรือ หม้ออัด
อากาศหรือก๊าซทีม่ี
ความดันไม่เกิน
3,000 กิโลปาสกาล
และมีปริมาตรไม่
เกิน 30  ลบ.เมตร

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

6

งาน
อ านวยกา
รใช้
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ข้อ ลักษณะ
งาน

งาน
เคร่ืองกล

ขนาดทีค่วบคุม สามัญ ภาคี

6 งาน
อ านวยการ
ใช้

ค.) เคร่ืองปรับ
ภาวะอากาศ หรือ
เคร่ืองท าความ
เยน็

ทีม่ีขนาดตัง้แต่ 500 
กิโลวัตต/์ระบบขึน้ไป

ทุกขนาด ท าได้เฉพาะทีม่ีขนาดไม่
เกิน 2,000 กิโลวัตต/์
ระบบ

6 งาน
อ านวยการ
ใช้

ง.) ระบบของไหล
ในท่อภายใต้
ความดัน
สุญญากาศ

ทีม่ีความดันของไหลใน
ท่อตัง้แต่ 500 กิโลปาส
กาลขึน้ไปต่อระบบ

ทุกขนาด

เว้นแต่ของไหลเป็น
สารพษิ หรือวัตถุ
อันตราย (ไม่รวม
สารท าความเยน็
ทั่วไป)

ท าได้เฉพาะความดัน
ของของไหลไม่เกิน
2,000 กิโลปาสกาล เว้น
แต่ของไหลเป็นสารมี
พษิ หรือวัตถุอันตราย
(ไม่รวมสารท าความเยน็
ทั่วไป) 

6 งาน
อ านวยการ
ใช้

ฉ.) ระบบดับเพลิง
และป้องกัน
อัคคภียั

ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

6 งาน
อ านวยกา
รใช้
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ข้อ ลักษณะ
งาน

เคร่ืองกล ขนาดทีค่วบคุม สามัญ ภาคี

6 งาน
อ านวยการ
ใช้

ค.) เคร่ืองปรับ
ภาวะอากาศ หรือ
เคร่ืองท าความ
เยน็

ทีม่ีขนาดตัง้แต่ 500 
กิโลวัตต/์ระบบขึน้ไป

ทุกขนาด ท าได้เฉพาะทีม่ีขนาดไม่
เกิน 2,000 กิโลวัตต/์
ระบบ

6 งาน
อ านวยการ
ใช้

ง.) ระบบของไหล
ในท่อภายใต้
ความดัน
สุญญากาศ

ทีม่ีความดันของไหลใน
ท่อตัง้แต่ 500 กิโลปาส
กาลขึน้ไปต่อระบบ

ทุกขนาด

เว้นแต่ของไหลเป็น
สารพษิ หรือวัตถุ
อันตราย (ไม่รวม
สารท าความเยน็
ทั่วไป)

ท าได้เฉพาะความดัน
ของของไหลไม่เกิน
2,000 กิโลปาสกาล เว้น
แต่ของไหลเป็นสารมี
พษิ หรือวัตถุอันตราย
(ไม่รวมสารท าความเยน็
ทั่วไป) 

6 งาน
อ านวยการ
ใช้

ฉ.) ระบบดับเพลิง
และป้องกัน
อัคคภียั

ทุกขนาด ทุกขนาด ทุกขนาด

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

6
งาน
อ านวย
การใช้



ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๐

วฒิุ ท าไดท้กุลกัษณะงาน ทกุประเภทและทกุ
ขนาดเครือ่งหรอืระบบ

ภาคีพิเศษ ท าไดห้นึ่งลกัษณะงาน หนึ่งประเภทและหนึ่ง
ขนาดเครือ่งหรอืระบบ ตอ่หนึ่งค าขอ



การเลื่อนระดบัใบอนุญาตฯ 
ภาคฯี เป็น สามัญฯ

สามัญฯ เป็นวุฒวิิศวกร

• ภาคีวิศวกร (Associate  Engineer)
• สามัญวิศวกร (Professional Engineer)
• วุฒิวิศวกร (Senior Professional Engineer)
• ภาคีวิศวกรพิเศษ (Adjunct Engineer)

https://service.coe.or.th



ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใน
งาน ประเภท และขนาดที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 จะต้อง
เป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจาก      
สภาวิศวกร 
หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 45 ซึ่งจะมีบทลงโทษทางอาญา
ตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

45



ขั้นตอนการพิจารณา
ภาคฯี เป็น สามัญฯ

ผ่า
น

No

No

Noผ่า
น

NO

NO เริ่มใหม่

ผ่าน 60 %

1 2 3

45

70 %

< 70 %

< 70 %

< 50 %



สามัญวิศวกร
1. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

หลังจากประกอบวิชาชีพฯ ระดับภาคีไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพฯ

2. ผลงานอยู่ในข่ายวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 จ านวน
ตั้งแต่ 2 ถึง 5 งาน ( งานที่เด่น ๆ ) โดยจัดท าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์
อัพโหลดการเลื่อนระดับผ่านระบบ Member login (ไม่ต้องส่งฉบับ
จริงมาที่สภาวิศวกร)

3.  รับรองผลงานโดยวิศวกรระดับสามัญขึน้ไป

4.  ผลงานผา่นมีสทิธิ์เขา้ทดสอบความรู้ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์  

(ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ถือว่าสอบผ่าน )



หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศสภาวิศวกรที่ 71/2559 ลว 30 มิย 2559

สอบถามตามลักษณะงานที่ยื่น ทั้ง Basic & Application
(แสดงให้เห็นว่า ปฏิบัติงานจริง มีความรู้ความสามารถ) โดยมีการให้คะแนนดังนี้
1.  ข้อมูลส่วนตัว   (10 คะแนน)  : พิจารณาจาก

บุคลิกภาพ / วุฒิภาวะ / ภาวะ การเป็นผู้น า (จากการให้แนะน าตัว และการน าเสนอฯ)
2.  ความรู้ความช านาญในสาขาอาชีพ  (60 คะแนน)   : พิจารณาจาก

ทักษะในการท างาน / ความสามารถในการพัฒนางาน / การแก้ปัญหา และความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาฯ

3.  การประกอบวิชาชีพ  (30 คะแนน) พิจารณาจาก
วิสัยทัศน์ / มาตรฐานในการท างาน  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ / การพัฒนา
ตนเอง  / ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ฯ / จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
/ ความรู้ในการให้ค าแนะน าการประกอบวิชาชีพอย่างปลอดภัย
คะแนนสอบผ่าน 70 คะแนนขึ้นไป (กรรมการสอบ 3 คน)



PDU



สามัญวิศวกร
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแก้ตัว

- คะแนนสอบสัมภาษณ์  ตั้งแต่ 50 - 69 คะแนน  
สอบแก้ตัวด้วยวิธีเข้าฝึกอบรมเฉพาะด้าน หรือ การ  
ท ารายงานทางวิชาการ ตามที่อนุกรรมการฯก าหนด

- คะแนนสอบสัมภาษณ์น้อยกว่า 50 คะแนน
สอบแก้ตัวด้วยวิธีสอบข้อเขียนวัดผลความรู้ 

คะแนนสอบผ่าน 70 คะแนนขึ้นไป (กรรมการสอบ 3 คน)









นิยาม
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ขอขอบคุณครับ


