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วาระการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2565 
ดวยวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 นาิกา  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 2565 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 
2565 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2565 ซึ่งเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนดวาดวย 
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกอบกับมาตรา 15 แหง 
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบท่ี 2.1 

อนึ่ง คณะกรรมการสภาวิศวกรไดประกาศรางรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร 
ประจำป 2565 ลงในเว็บไซตสภาวิศวกรและเปดโอกาสใหสมาชิกขอแกไขตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  
ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 โดยไมมีผูใดขอแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาดังกลาว 

 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและ
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 4.1 

 เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

 4.2 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร พ.ศ. .... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและ
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร พ.ศ. .... เพ่ือเสนอ 
ขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบท่ี 4.2 
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 เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

4.3 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ....  

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและ
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... เพื่อเสนอ 
ขอความเห็นชอบตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา ๔๓ และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบท่ี 4.3 

 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

4.4  ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. .... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและ
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. .... เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 4.4 

 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

4.5 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

 คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและ
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอ 
ขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบท่ี 4.5 

 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

4.6 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 

 คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและ
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... เพื่อเสนอ 
ขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบท่ี 4.6 
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 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

4.7 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคม ีพ.ศ. .... 

 คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและ
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... เพ่ือเสนอ 
ขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบท่ี 4.7 

 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

4.8 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกำหนดคาจดทะเบียน
สมาชิกคาบำรุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกำหนด 
คาจดทะเบียนสมาชิกคาบำรุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... เพื่ อเสนอขอความเห็นชอบตอ ท่ีประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 44  
แหงพระราชบัญญัตวิิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบท่ี 4.8 

 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

4.9 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ตางชาติ พ.ศ. .... 

 คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพตางชาติ พ.ศ. .... เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร ตามมาตรา 43 และมาตรา 
44 แหงพระราชบัญญัตวิิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 4.9 

 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  
  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถาม)ี 
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- ราง - 1 

รายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจำป 2565 2 

ดวยวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 3 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 13.00 นาิกา 4 

 5 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจําป 2565 6 

เม่ือวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 13.00 นาิกา ดวยวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตาม7 

พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ8 

และสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 9 

ประกอบกับมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 10 

ผูมาประชุม สภาวิศวกรไดจัดใหสมาชิกผูรวมประชุมแสดงตน เพ่ือรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  11 

กอนรวมประชุม ทั้งหมดจำนวน 546 คน (หน่ึงคนตอหนึ่งสิทธิผูใชงานผานระบบ Cisco WebEx) ดังนี้ 12 

 1. สมาชิกสามัญ  จำนวน   536 คน 13 

2. สมาชิกวิสามัญ  จำนวน      10  คน 14 

ผูเขารวมประชุม 1.  นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในนามผู แทน15 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ16 

สภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร 17 

 2.  นางสาวจันทรสิริ ตันไพบูลยกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6991 18 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 นาิกา 19 

รองศาสตรจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ นายกสภาวิศวกร ในฐานะประธาน 20 

ที่ประชุม เม่ือมีสมาชิกสามัญลงทะเบียนเขาประชุมครบองคประชุมแลว (ไมนอยกวาสองรอยคน) ประธานฯ 21 

ไดกลาวตอนรับนายนิรัตน พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในนามผูแทนรัฐมนตรีวาการ22 

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร ที่กรุณาใหความอนุเคราะหมารวมเปนสักขีพยาน23 

ในการประชุมครั้งนี้ และเรียนเชิญนายนิรัตน พงษสิทธิถาวร กลาวทักทายผูเขารวมประชุม 24 

นายนิรัตนฯ ไดกลาวโดยสรุปวาการประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมใหญสามัญสภา25 

วิศวกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เปนครั้งท่ี 3 เนื่องจากยังคงมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส26 

โคโรนา 2019 อยางตอเน่ือง จึงยังคงตองจัดรูปแบบการประชุมใหเขากับสถานการณปจจุบัน โดยนำระบบ27 

เทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนทำใหสามารถจัดการประชุมไดอยางไมเปนอุปสรรค รวมถึงในเรื่องของการ28 

ดำเนินงานตาง ๆ สภาวิศวกรก็ไดมีการนำระบบเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการดำเนินงานในสวนตางๆ ของ29 

สภาวิศวกรอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งเปนไปตามนโยบายของสภานายกพิเศษ ทำใหการดำเนินงานเปนไปอยาง30 

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความสำคัญและเกี่ยวของกับชีวิตและทรัพยสิน31 

ของประชาชน รวมถึงสังคมและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ดังน้ัน ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรจึงตองรับผิดชอบ 32 

ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนตองรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต33 

ของประชาชนอีกดวย วิศวกรทุกคนจึงตองมีความพรอมในเรื่องขององคความรู คุณภาพ คุณธรรม และ34 

จรรยาบรรณ สภาวิศวกรเปนองคกรหลักท่ีจะชวยสงเสริมและพัฒนาวิศวกรใหกาวหนา และผดุงเกียรติแหง35 

5 



วิชาชีพวิศวกรรมไว เพ่ือเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป รวมถึงไดแสดงความยินดีท่ีสภาวิศวกรได36 

มีอาคารที่ทำการแหงใหมที่มีความสวยงามพรอมระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับสภาดิจิตัล 37 

จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณนายนิรัตน พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวง38 

มหาดไทย กรรมการสภาวิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และผูสอบบัญชีสภาวิศวกรที่เขารวมการประชุมใหญ39 

สามัญสภาวิศวกร ประจำป 2565 ดวยวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งกลาวเปดการประชุม 40 

และไดมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร นำเสนอขอมูลกฎหมาย41 

เกี่ยวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  42 

พ.ศ. 2563 ใหสมาชิกผูรวมประชุมทราบกอนเขาวาระการประชุมตอไป 43 

ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา 44 

การประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรในครั้งนี้เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยพระราชกำหนดวาดวย45 

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 มาตรา 6 และมาตรา 11 บัญญัติรองรับใหการประชุมใหญ46 

สามัญสภาวิศวกรซึ่งเปนการประชุมตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม ประธานในท่ีประชุมสามารถ47 

กำหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไว48 

ในกฎหมาย รวมถึงการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัตกิำหนดนี้ ใหเปนการประชุมโดยชอบ49 

ดวยกฎหมาย 50 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   51 

1.1  แจงทบทวนระเบียบวิธีการประชุม 52 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ี 1 53 

แจงขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการประชุม54 

ใหญสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 สรุปได55 

ดังน้ี 56 

1. วิธีการประชุม การพิจารณาวาระการประชุม ท่ีประชุมจะตองพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มี57 

อยูในระเบียบวาระการประชุมและตองดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว เวนแตท่ีประชุมจะลง58 

มติเปนอยางอ่ืน 59 

2. อำนาจของประธานที่ประชุม ปรึกษาที่ประชุมในปญหาใด ๆ สั่งพักการประชุม เลื่อน60 

การประชุม หรือยกเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร และอนุญาตใหคณะกรรมการสภาวิศวกรหรือผูที่ไดรับ61 

มอบหมาย แถลงและชี้แจงตอท่ีประชุม 62 

3. การเสนอญัตติตอที่ประชุม การพิจารณาญัตติที่สมาชิกเสนอในที่ประชุมใหญใหกระทำ63 

ไดภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาเรื่องท่ีมีอยูในระเบียบวาระการประชุมเสร็จ สมาชิกคนใดท่ีเสนอใหมีการ64 

พิจารณาญัตติในเรื่องใด ๆ ในที่ประชุมใหญนั้น จะตองมีสมาชิกอ่ืนรับรองอยางนอยสิบคน กรณีสมาชิกผูใด65 

ประสงคจะเสนอญัตติใหแสดงเครื่องหมายยกมือ เมื่อประธานอนุญาตแลวใหเปดกลองและ Microphone  66 

แจงชื่อ นามสกุล และเลขที่สมาชิก กอนกลาวนำเสนอญัตต ิเม่ือกลาวรายละเอียดเสร็จประธานจะแจงใหเปด67 

ระบบเพื่อใหสมาชิกในที่ประชุมรับรองญัตติดังกลาว 68 

4. การอภิปราย หลังการนำเสนอขอมูลในแตละวาระประธานจะกลาวเชิญใหสมาชิกรวม69 

แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สมาชิกทานใดประสงคจะกลาวถอยคำตอที่ประชุมใหแสดง70 

เครื่องหมายยกมือ แจงชื่อ นามสกุล เลขท่ีสมาชิก และประเด็นที่ตองการอภิปรายผานทาง Chat ของระบบ 71 
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เจาหนาที่จะติดตอกลับเพ่ือเตรียมความพรอม เมื่อประธานอนุญาตแลวใหเปดกลองและ Microphone  72 

แจงชื่อ นามสกุล และเลขที่สมาชิกกอนกลาวถอยคำตอที่ประชุม ซึ่งตองเปนคำกลาวกับประธาน โดยใชเวลา73 

ไมเกิน 3 นาที เพื่อประโยชนของสมาชิกทานอ่ืน ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมอยางเหมาะสม  74 

ในกรณีสมาชิกสงคำถามมาทาง Chat จะมีเจาหนาท่ีคอยตอบคำถาม หากมีคำถามเปนจำนวนมากสมาชิกบาง75 

ทานอาจไดรับการตอบคำถามกลับในภายหลัง เพ่ือใหการบริหารเวลาใหเปนไปอยางเหมาะสม ท้ังนี้   76 

การอภิปรายตองอยูในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู ตองไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ำซาก 77 

หรือซ้ำกับผูอ่ืน และหามมิใหนำเอกสารใดๆ มาอานใหที่ประชุมฟงโดยไมจำเปน หากประธานเห็นวาผูใด 78 

ไดอภิปรายพอสมควรแลวประธานจะใหผูนั้นหยุดอภิปรายก็ได 79 

ในการนี้ ประธานไดแจงถึงวิธีการลงมติ มตขิองท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก สมาชิกสามัญ80 

คนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง81 

หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด และสำหรับมติของที่ประชุมใหญในการใหความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกรตองมี82 

คะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกท่ีเขาประชุม 83 

 วิธีการออกเสียงลงมติมีดังนี้ 84 

1. ประธานจะแจงใหเจาหนาท่ีดำเนินการเปดระบบใหสมาชิกผูเขารวมประชุมลงมติผาน85 

ระบบ WebEx 86 

2. เมื่อระบบลงมติเปดจะปรากฏตัวเลือกข้ึนท่ีหนาจอของสมาชิกสามัญ 87 

3. สมาชิกสามัญมีเวลาในการลงมติภายใน 1 นาที เมื่อสมาชิกเลือกคำตอบแลวตองกดสง88 

ทุกครัง้ หากไมกดสงภายในเวลาท่ีกำหนดการออกเสียงของสมาชิกในคร้ังนั้นจะกลายเปนการงดออกเสียง 89 

4. สมาชิกวิสามัญและผูสังเกตการณไมสามารถลงมติได 90 

 ทั้งนี้ ประธานฯ ไดแจงวิธีนับเสียงลงคะแนนทุกวาระการประชุม หรือในการขอความ91 

เห็นชอบตาง ๆ ดังนี้ 92 

1. นับจำนวนองคประชุม   =  A 93 

2. นับจำนวนสมาชิกท่ียกมือใหความเห็นชอบ  =  B 94 

3. นับจำนวนสมาชิกท่ียกมือไมเห็นชอบ  =  C 95 

4. จำนวนผูที่งดออกเสียงคือ    =  A – B – C 96 

มติที่ประชุม รับทราบ 97 

 กอนเขาสูวาระถัดไป ประธานฯ ไดใหทุกคนรวมแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอการจาก98 

ไปของดร.สุวัฒน เชาวปรีชา ผูตรวจสภาวิศวกร อดีตกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 3 และอนุกรรมการของ 99 

สภาวิศวกร เปนเวลา 1 นาที 100 

 1.2 กรณีนายกสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหนงนายก 101 

สภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกร และการเลือกกรรมการสภาวิศวกรมาแทนตำแหนงที่วางลง 102 

สืบเนื่องจากกรณีที่ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร (สมัยท่ี 7) 103 

ไดยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหนงนายกสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี 7) มีผลใหบุคคล104 

ดังกลาวพนจากตำแหนงนายกสภาวิศวกรตั้งแตวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 และลาออกจากตำแหนงกรรมการ 105 

สภาวิศวกรตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ตามมาตรา 29 (3) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 106 
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คณะกรรมการสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติเลือกกรรมการสภาวิศวกร 107 

มาแทนตำแหนงที่วางลงตามมาตรา 26 มาตรา 30 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 108 

ประกอบกับขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการเลือกกรรมการเพ่ือดำรงตำแหนงนายกสภาวิศวกรและอุปนายก109 

สภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหนงกรรมการที่วางลง พ.ศ. 2552 ดังน้ี  110 

1. รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ  นายกสภาวิศวกร 111 

2. นายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์    อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง 112 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต ดำรง113 

ตำแหนงเลขาธิการสภาวิศวกร รองศาสตราจารย ดร.สุธา ขาวเธียร ดำรงตำแหนงเหรัญญิกสภาวิศวกร และ114 

ผูชวยศาสตราจารย ยุทธนา มหัจฉริยวงศ ดำรงตำแหนงรองเลขาธิการสภาวิศวกร ตำแหนงละหนึ่งคน  115 

ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงไดเสนอเรื่องตอสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร116 

เพื่อเสนอแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่วางลง ตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ117 

วิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติแตงตั้งนายพิศุทธิ์ สุขุม เปน118 

กรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24(3) แทนตำแหนงที่วางลง ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอ 119 

ซึ่งมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป 120 

มติที่ประชุม รับทราบ 121 

 1.3 กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี 8) 122 

ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) จะหมดวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ 10 123 

เมษายน 2565 ดังนั้น สภาวิศวกรจึงออกประกาศสภาวิศวกรที่ 9/2565 เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการ124 

สภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ลงวันท่ี 20 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 125 

ขอ 1 กำหนดระยะเวลารับสมัครผูท่ีประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาวิศวกร 126 

ตามมาตรา 24 (1) และ (2) ตั้งแตวันที่ 9 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 ระหวางเวลา 09.00 ถึง 16.00 นาิกา 127 

ไมเวนวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขท่ี 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา 128 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 129 

ขอ 2 กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 130 

(E-voting) ตั้งแตวันท่ี 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) 131 

ขอ 3 กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีสงทางไปรษณีย 132 

(Paper vote) ตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) 133 

ขอ 4 กำหนดวันนับคะแนนเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565  134 

ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพราว 54/1 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง  135 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เวนแตจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการ136 

อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี 8) จะมีการประกาศใหทราบตอไป 137 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมที่ 1.3) 138 

มติที่ประชุม รับทราบ 139 

 140 

 141 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 142 

2.1  รายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจำป 2564 143 

ประธานฯ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร เปน144 

ผูนำเสนอตอท่ีประชุม 145 

เลขาธิการสภาวิศวกร แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรายงานการ146 

ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 2564 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งเปนการประชุมผานสื่อ147 

อิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวง148 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่อ149 

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกอบกับมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมการ150 

สภาวิศวกรไดประกาศรางรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจำป 2564 ลงในเว็บไซตสภาวิศวกร151 

และเปดโอกาสใหสมาชิกขอแกไขตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยไมมีผูใดขอแกไข152 

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาดังกลาว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหการรับรอง 153 

ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในที่ประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีสมาชิก154 

แสดงความเห็น จึงขอใหที่ประชุมลงมตริับรองรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจำป 2564  155 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 432 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 156 

247 คน ไมเห็นชอบจำนวน 3 คน และงดออกเสียงจำนวน 182 คน 157 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจำป 2564 158 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 159 

3.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2564 และรายงานความคืบหนาในการ160 

กอสรางอาคารที่ทำการสภาวิศวกร 161 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรายงานประจำป 2564 เพ่ือแสดงผลการดำเนินงานของ162 

คณะกรรมการสภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำป 2564 และขอรายงานความคืบหนา163 

ในการกอสรางอาคารที่ทำการสภาวิศวกรใหที่ประชุมทราบ 164 

ประธานฯ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร 165 

นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร ประจำป 2564 โดยสรุปตอที่ประชุม  166 

ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต ไดรายงานจำนวนสมาชิกและใบอนุญาตฯ ในป 167 

2563 วา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สภาวิศวกรมีใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคลธรรมดา จำนวนท้ังสิ้น 173,825 168 

ใบ และมีใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล จำนวนทั้งสิ้น 1,369 ใบ มีการสมัครสมาชิกใหมจำนวน 21,295 คน 169 

โดยมีการอนุมัติใบอนุญาตฯ ใหม 25,388 ใบ และมีการตออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 27,626 ใบ 170 

ทั้งนี้ ไดสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 6 ดาน ดังนี้ 171 

1. ดานการศึกษาและวิจัย ในป 2564 สภาวิศวกรไดจัดประกวดแนวความคิดและงาน172 

ออกแบบภายใตโครงการ SDGs Symposium เพ่ือขับเคลื่อนแนวความคิด Sustainability ซึ่งไดเชิญสมาคม173 

วิชาชีพรวมกันออกแบบโจทยการแขงขันรูปแบบออนไลน มีจำนวนหลักสูตรที่ไดพิจารณารับรองปริญญาฯ 174 
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จำนวน 69 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 175 

จำนวน 8 หลักสูตร 176 

2. ดานการประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกรไดจัดใหมีการทดสอบความรูฯระดับภาคีวิศวกร 177 

จำนวน 244 ครั้ง โดยมีผูเขาสอบหมวดวิชาพื้นฐาน 27,429 คน สอบผาน 25,213 คน และมีผูเขาสอบหมวด178 

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 29,006 คน และไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานทั้ง179 

ภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนจำนวน 8 แหง 180 

3. ดานองคกรและการใหบริการ สภาวิศวกรไดมีการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุภัย181 

พิบัติในเหตุการณตางๆ ทั้งนี้สภาวิศวกรไดมีการใหความรูกับประชาชนและไดจัดทำขอเสนอแนะเสนอไปยัง182 

หนวยงานภาครัฐ 183 

4. ดานตางประเทศ ตามที่ ป 2563 สภาวิศวกรเสนอขอปรับลดสถานะการเปนสมาชิก184 

ขอตกลง APEC Engineer เปนระดับ Conditional Member ภายใตเงื่อนไขการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ185 

ตาง ๆ ในระยะเวลา 2 ป ปจจุบันสภาวิศวกรมีการปรับปรุงกระบวนการทดสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบ186 

วิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งอยูระหวางการยื่นเสนอขอรับการตรวจประเมินคาดวาจะสามารถปรับสถานะสมาชิกให187 

กลับคืนไดภายในป 2567 ตอไป นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกรไดพิจารณายกเลิกการยื่นคำขอตออายุ188 

ทะเบียนวิศวกรเอเปคและอาเซียนทุก 3 ป ใหแกผู ท่ีขึ้นทะเบียนไวแลว เพ่ือเปนการลดภาระของสมาชิก 189 

สภาวิศวกร โดยคาดวาการแกไขขอกฎหมายจะแลวเสร็จ และประกาศใชอยางเปนทางการภายในเดือน190 

กันยายน 2565 น้ี  191 

สำหรับงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร หรือ TABEE สภาวิศวกร192 

มีการพัฒนาระบบใหเปนไปตามมาตรฐานขอตกลงระหวางประเทศ ซึ่งอยูระหวางการยื่นคำขอสมัครเปน193 

สมาชิกขอตกลง Washington Accord เต็มขั้นในป 2565 194 

5. ดานการปรับปรุงกฎหมาย ในป 2564 สภาวิศวกรไดมีการปรับปรุงกฎหมายของ 195 

สภาวิศวกรแลวเสร็จ และไดประกาศใชเรียบรอยแลวจำนวน 9 ฉบับ สำหรับเรื่องคาธรรมเนียมการออกหนังสือ196 

รับรองใบอนุญาตฯ ฉบับละ 500 บาท สภาวิศวกรไดเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดแบบ197 

คำขออนุญาตฯ พ.ศ. 2564 เพื่อยกเลิกการใชหนังสือรับรองฯ หรือลดการใชหนังสือรับรองฯ เฉพาะที่จำเปน 198 

แตเนื่องจากกฎหมายดังกลาวเพิ่งประกาศใชหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงมีความจำเปนตองบังคับใชใหเปนไปตาม199 

กฎหมายกอน ในระหวางนี้สภาวิศวกรจึงไดมีการเสนอขอแกไขรางกฎกระทรวงฯ เพ่ือลดคาธรรมเนียมการออก200 

หนังสือรับรองใบอนุญาตจาก 500 บาท ใหเหลือเพียงฉบับละ 20 บาท หากไมเก็บคาธรรมเนียมเลยนั้นตาม201 

กฎกระทรวงแลวไมสามารถทำได ขณะนี้เรื่องดังกลาวไดผานความเห็นชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 202 

และสภานายกพิเศษแลว รอการนำเสนอคณะรัฐมนตรีกอนจะมีผลบังคับใชในเร็ว ๆ นี้ 203 

6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง สภาวิศวกรไดปรับโฉมการใหบริการสมาชิกเปน204 

รูปแบบออนไลนทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกอยางสูงสุดใหแกสมาชิกพรอมท้ังควบคูไปกับการรองรับ205 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และปรับรูปแบบการรับชำระเงิน206 

คาธรรมเนียมตาง ๆ จากสมาชิก ผานตัวแทน Payment Gateway ทำใหชำระเงินผานระบบไดอยาง 207 

Realtime เกิดความสะดวกรวดเร็ว หลังชำระเงินสามารถดำเนินการข้ันตอนตอไปไดทันที และเน่ืองจากการท่ี208 

มีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล สภาวิศวกรจึงตองกำหนดนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย209 

ดานสารสนเทศ ทำใหสภาวิศวกรตองจัดทำระบบความปลอดภัยของขอมูลสมาชิก เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูล210 
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สวนบุคคลของสมาชิกโดยบุคคลอ่ืน และปองกันการปลอมแปลงใบอนุญาต รวมถึงสภาวิศวกรไดลงนามความ211 

รวมมือในการเชื่อมโยงขอมูลและตรวจสอบขอมูลกับกรมการปกครอง โดยเปนเงื่อนไขที่กรมการปกครองเปนผู212 

กำหนดใหการยืนยันตัวตนตองใชขอมูลหนาบัตรและหลังบัตรในการตรวจสอบ ซึ่งสภาวิศวกรไมมีการเก็บ213 

ขอมูลรหัสหลังบัตรแตอยางใด 214 

นอกจากนี้ ในป 2564 สภาวิศวกรไดจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมใหสมาชิกดังนี้ 215 

(1) จัดทำประกันชีวิตสำหรับสมาชิกสภาวิศวกรทุกคนท่ีอายุไมเกิน 65 ป และเปนผูที่มี216 

ใบอนุญาตที่ยังไมหมดอาย ุ217 

(2) จัดกิจกรรม “Whyวิศวะ? - ทำไมตองเปนวิศวกร” เพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธให218 

นิสิตนักศึกษาเห็นคุณคาและความสำคัญของอาชีพวิศวกร 219 

จากน้ัน ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร 220 

คนท่ี 1 ในฐานะประธานอนุกรรมการกอสรางท่ีทำการสภาวิศวกร นำเสนอรายงานความคืบหนาในการกอสราง221 

อาคารท่ีทำการสภาวิศวกรตอท่ีประชุม ซึ่งนายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ไดนำเสนอรายละเอียดสรุปไดวา 222 

การกอสรางอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด เปนผูรับจางน้ันมีงานบางสวนท่ีได223 

ดำเนินการแลวเสร็จ อาทิเชน งานปองกันดินพัง งานฐานราก งานโครงสราง และเหลืองานที่อยูระหวาง224 

ดำเนินการ คือ งานตบแตงภายในและงานระบบประกอบอาคารอีกเล็กนอยก็จะเสร็จสมบูรณ นอกจากนี้ 225 

สภาวิศวกรไดคัดเลือก บริษัท ระบบท่ีจอดรถอัตโนมัตทิั่วไป จำกัด เปนผูรับจางกอสรางอาคารและติดตั้งระบบ226 

จอดรถยนตอัตโนมัติซึ่งแลวเสร็จพรอมใชงานแลว นอกจากนี้ยังไดคัดเลือกบริษัท อีโม-ดี (EMO-D) จำกัด  227 

เปนที่ปรึกษาอาคารเขียวเพ่ือดำเนินการขอรับรองอาคารเขียวตามหลักเกณฑ TREES-NC และไดนำเสนอ 228 

วีดิทัศนของโครงการกอสรางอาคารที่ทำการสภาวิศวกรที่แสดงใหเห็นภาพรวมตั้งแตแนวคิดการออกแบบ การ229 

กอสราง และการบริหารควบคุมงาน ท่ีใหความสำคัญกับชุมชน เมือง และคุณภาพชีวิตของผูใชงานและผูอยู230 

อาศัยโดยรอบ ซึ่งคาดวาจะสามารถเปดใชอาคารไดประมาณเดือนเมษายน 2565 น้ี 231 

ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในท่ีประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป232 

สาระสำคัญไดดังน้ี 233 

นายธำรงค สมพฤกษ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ไดสอบถามกรณีการขอหนังสือรับรอง234 

การไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคลธรรมดา เพ่ือใชยื่นตามแบบ ข.1 - ข.7  235 

วาจะสามารถยกเลิกการขอหนังสือรับรองดังกลาวไดหรือไมและจะสามารถดำเนินการไดเมื่อใด โดยให236 

ความเห็นวาการปรับลดอัตราคาธรรมเนียมจาก 500 บาท เหลือ 20 บาทน้ันไมใชการแกไขท่ีตรงประเด็น 237 

เนื่องจากการขอหนังสือรับรองดังกลาวเปนการสรางภาระใหแกสมาชิกซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ238 

วิศวกรรมอยูแลวใหตองขอหนังสือรับรองเพ่ิมเติมอีก 239 

รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 ไดชี้แจงตอ 240 

ที่ประชุมวาการออกกฎกระทรวงเปนอำนาจของกระทรวงมหาดไทย สภาวิศวกรตระหนักวาการขอหนังสือ241 

รับรองการไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคลธรรมดา เพื่อใชยื่นตามแบบ ข.1 -  242 

ข.7 เปนภาระของสมาชิกจึงไดประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอปรับลดอัตราคาธรรมเนียมจาก 500 243 

บาท เหลือ 20 บาท ซึ่งไดรับความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทยเปนอยางดี สำหรับประเด็นของการพิจารณา244 

ยกเลิกกฎหมายน้ันเปนหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพิจารณาตอไป 245 
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นายสุธี ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ไดสอบถามถึงกรณีการเปดใหสมาคมหรือ246 

ชมรมตาง ๆ เชาพื้นที่อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแหงใหม เน่ืองจากเปนอาคารขนาดใหญ หากเปดใหเชาจะ247 

ทำใหสภาวิศวกรมีรายได และไดสอบถามถึงการสรางหองประชุมขนาด 100 คนเพื่อใหสามารถจัดการ248 

ประชุมสัมมนาไดอยางสะดวกโดยไมตองเชาสถานที่โรงแรมตาง ๆ รวมถึงไดเสนอใหมีการจัดตั้งสำนักงาน 249 

ที่จังหวัดตาง ๆ อยางนอย 6 แหง เชน พิษณุโลก นครราชสีมา ชุมพรหรือประจวบคีรีขันธ ชลบุรี เปนตน 250 

เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากงบประมาณรายไดของสภาวิศวกรแลวพบวามีรายไดประมาณ 200 ลานบาทตอป251 

และมีงบประมาณคงเหลือประมาณมากกวา 60 ลานบาท นอกจากน้ียังไดเสนอใหมีการเพ่ิมมาตรการเพื่อ252 

ยกระดับ APEC Engineer และ ACPE เชน มีการจัดงานประชุมขนาดใหญเพ่ือใหขอมูลความรูแกวิศวกร  253 

เปนตน 254 

นายกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา 255 

สภาวิศวกรไดจัดเตรียมพื้นที่สำหรับใหสมาคมตาง ๆ เชาอยูที่ชั้น 4 ซ่ึงขณะน้ีมีหลายสมาคมที่แจงความ256 

ประสงคจะขอเชามาแลว ในสวนของหองประชุมสัมมนาอยูท่ีชั้น 5 และชั้น 7 สามารถรองรับสมาชิกที่เขารวม257 

กิจกรรมไดอยางนอย 200 คน สำหรับเรื่องสาขายอยของสภาวิศวกรนั้นในปท่ีผานมาสภาวิศวกรไดพัฒนา258 

ระบบ COE Service เพ่ือใหบริการสมาชิกในรูปแบบออนไลนซึ่งสามารถรองรับระบบบริการสมาชิกไดทั้งหมด259 

และเปนระบบท่ีสมบูรณ ทำใหสมาชิกสามารถใชบริการไดตลอด 24 ชั่งโมงและไดรับความสะดวกสบายมาก260 

ยิ่งขึ้น สงผลใหจำนวนสมาชิกที่เขามาติดตอขอรับบริการท่ีสำนักงานสภาวิศวกรลดนอยลงมากโดยเฉพาะอยาง261 

ยิ่งในชวงโควิด ในขณะที่จำนวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนสูงถึง 6 เทาจากใน 5 ปท่ีผานมา 262 

นายกชนน สุภาตรี (สมาชิกสามัญเลขท่ี 116980) ไดเสนอความเห็นวาขอใหสมาชิก263 

อภิปรายตามหัวขอที่กำลังพิจารณาอยูเพื่อความรวดเร็วในการประชุม การนำเสนอเรื่องที่นอกเหนือจากหัวขอ264 

ที่กำลังพิจารณาจะทำใหเกิดความลาชา สำหรับเรื่องการเสนอใหเปดสาขาในตางจังหวัดน้ันเปนการเพ่ิม265 

คาใชจายที่ไมมีความจำเปน เชน คาสถานที่ คาจางพนักงาน คาเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารตาง ๆ เปนตน 266 

 ซึ่งเปนคาใชจายที่ตอเน่ือง หากนำงบประมาณดังกลาวไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตาง ๆ จะ267 

เปนประโยชนมากกวา ประกอบกับปจจุบันสามารถติดตอผานระบบออนไลนไดหมดแลว กรณีหากสมาชิกที่อยู268 

ตางจังหวัดตองการติดตอพูดคุยกันสามารถใชสถานที่โรงแรมหรือหนวยงานของราชการได 269 

มติที่ประชุม รับทราบ 270 

3.2 รายงานผูตรวจสภาวิศวกร ประจำป 2564 271 

ดวยผูตรวจสภาวิศวกร ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจำป 272 

2562 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 โดยเริ่มปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2562 ประกอบดวย  273 

นายสุวัฒน เชาวปรีชา รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท และนายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ซึ่งผูตรวจสภาวิศวกร 274 

มีอำนาจหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรและทำรายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ275 

สภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานผูตรวจสภาวิศวกร ประจำป 2564 276 

รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท ผูตรวจสภาวิศวกร ไดรายงานผลการดำเนินงานของผูตรวจ277 

สภาวิศวกร สมัยที่ 7 นับจากที่ผูตรวจสภาวิศวกรไดรับการแตงตั้ง (เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562) โดยมีการ278 

ประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งในป 2562 -2565 ผูตรวจสภาวิศวกรไดมีการประชุมไปแลวจำนวน 31 คร้ัง โดยมี279 

ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบ การตั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะของผูตรวจสภาวิศวกรดังน้ี 280 

 281 
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- ป 2562 282 

1. ขอทราบขอมูลการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของคณะกรรมการสภาวิศวกร 283 

สมัยท่ี 7  284 

2. ขอสังเกตกรณีการจัดจางบุคคลเพื่อดำเนินการแปลขอบังคับสภาวิศวกรและระเบียบ285 

คณะกรรมการสภาวิศวกรเปนภาษาอังกฤษ 286 

3. ขอสังเกตกรณีการปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการ 287 

สภาวิศวกร เพ่ือใหวิศวกรท่ีสำเร็จการศึกษาในตางประเทศสามารถเขามาสมัครทดสอบความรูเพื่อขอรับ288 

ใบอนุญาตฯ 289 

4. ขอสังเกตกรณีการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ควรพิจารณาปรับปรุงแกไขและ290 

ลดขั้นตอนการตออายุใบอนุญาตฯ 291 

5. ขอสังเกตกรณีการกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 7 292 

6. ขอสังเกตกรณียุทธศาสตรของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 293 

7. ขอสังเกตกรณีการเปลี่ยนชื่อเรียกสภาวิศวกรในภาษาอังกฤษ 294 

8. ขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดสัมมนาการใหความรูแกสมาชิกสภาวิศวกรในแตละจังหวัด 295 

และการสงเสริมประสิทธิภาพการใชงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนา 296 

9. ขอสังเกตกรณีการใชชื่อเรียกสภาวิศวกรในภาษาอังกฤษ 297 

10. ขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม เรื่องผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 298 

ไตสวนและแผนแมบทโครงการกอสรางอาคารที่ทำการสภาวิศวกร 299 

11. ขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายงานสรุปผลการประชุม300 

กลุมเปาหมาย (Focus Group) เรื่อง “การปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญาฯ  และ301 

หนังสือถึงรัฐมนตรีวากากระทรวงมหาดไทย กรณีเพ่ิมผูตรวจสภาวิศวกรเปนพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐตาม302 

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  303 

12. ขอเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงขอบังคับวาดวยการประชุมใหญสภาวิศวกร 304 

13. ขอสังเกตและขอเสนอแนะในการเลื่อนประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร 305 

- ป 2563 306 

1. ขอขอมูลประกอบการพิจารณาการใหบริการสมาชิกผานระบบออนไลนที่มีปญหา307 

ติดขัดและขอสถิติในการติดตอของสมาชิกสภาวิศวกรรวมไปถึงเรื่องที่สมาชิกโทรเขามาสอบถามมากที่สุด 308 

2. ขอสังเกตเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธและการประชาสัมพันธขอมูล309 

ขาวสารของสภาวิศวกร  310 

3. ขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุมของสมาชิกสภาวิศวกร  311 

4. ขอสังเกตเกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่ทำการสภาวิศวกรแหงใหม 312 

5. ขอสังเกตเกี่ยวกับการปรับแกไขชื่อศูนยอุบัติภัยภายใตคณะทำงานบรรเทาทุกขจาก313 

สถานการณ  COVID-19  314 

6. ขอสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑในการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 315 

7. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอกฎหมายของสภาวิศวกร 316 

8. ขอสังเกตเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารของสภาวิศวกรสูสาธารณะ 317 

9. ขอสังเกตเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวกับขอพิพาทระหวางผูวาจางและผูรับจางในเรื่องของตัว318 

สัญญากอสรางและขอกำหนด(TOR) 319 
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10. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑในการกำหนดกรอบจำนวนบุคคลที่ทำหนาท่ีใน320 

คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน และการกำหนดอัตราคาเบี้ยประชุมออนไลน 321 

11. ขอขอมูลขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญากอสราง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาราง322 

กฎหมายวาดวยสัญญากอสราง 323 

12. ขอสถิติการเขารวมประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 324 

13. ขอสังเกตเก่ียวกับการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับหลักเกณฑ325 

ในการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 326 

14. ขอขอมูลการแจงสถิติการเขารวมประชุมหของคณะกรรมการสภาวิศวกรทุกไตรมาส 327 

15. ขอขอมูลรายไดเก่ียวกับสมาชิกสภาวิศวกร 328 

- ป 2564 329 

1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิกสภาวิศวกร  330 

2. ขอขอมูลรายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารสภาวิศวกรแหงใหม  331 

3. ขอสังเกตและขอเสนอแนะในการจัดทำประชาพิจารณ 332 

- ป 2565 333 

1. ขอสังเกตและขอเสนอแนะในการเตรียมโครงสรางพื้นฐานโดยการเดินสายเพ่ือรองรับ334 

การติดตั้งอุปกรณ EV Charger สถานีชารจไฟฟาท่ีอาคารสำนักงานสภาวิศวกรแหงใหม 335 

2. ขอสังเกตและขอเสนอแนะในการตรวจรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกรแบบ  336 

Self-Declaration 337 

สรุปผลการการตรวจสอบ ในภาพรวมของผูตรวจ สมัยที่  7 การดำเนินงานของ338 

คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการที่เก่ียวของชุดตางๆ และเจาหนาท่ีของสภาวิศวกรสวนใหญเปนไป339 

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 วตัถุประสงค ขอบังคับและระเบียบของ340 

สภาวิศวกร  341 

ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในท่ีประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป342 

สาระสำคัญไดดังน้ี 343 

นายสุธี ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ไดเสนอใหผูตรวจสภาวิศวกรชวยดูแล 344 

ในประเด็นปญหาเรื่องตึกถลมของภาคเอกชน สัญญาจางของภาครัฐที่เก่ียวเน่ืองกันระหวางสัญญาทางแพงกับ345 

สัญญาทางวิศวกรรม และขอใหชวยดูแลเร่ืองการลดระดับ APEC Engineer วาดำเนินการถูกตองหรือไม 346 

พฤติกรรมหรือความนาเชื่อถือของวิศวกรในประเทศและตางประเทศ การสงเสริมการประกอบวิชาชีพ347 

วิศวกรรมในระดับกอสรางและระดบัรองลงมา 348 

มติที่ประชุม รับทราบ 349 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 350 

4.1 ขออนุมัติงบดุลประจำป 2564 351 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำงบดุล บัญชีรายไดและรายจาย และฐานะทางการเงินของ352 

สภาวิศวกรประจำป 2563 ตามมาตรา 19 (2) และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งไดรับ353 

การตรวจสอบและรับรองบัญชีจาก บริษัท สำนักงานบรีโอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (เลขประจำตัวผูเสียภาษี354 
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อากร 0125552000276) ผูสอบบัญชีสภาวิศวกร ประจำป 2564 ตามที่ไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมใหญ355 

สามัญสภาวิศวกรประจำป 2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน356 

ประจำปสภาวิศวกร พ.ศ. 2564 ประกอบกับ รายงานสถานภาพทางการเงินประจำป  2564 ตาม357 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมท่ี 4.1 358 

นางสาวจันทรสิริ ตันไพบูลยกุล ตัวแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดรายงานงบดุลประจำป 359 

2564 โดยสรุปตอที่ประชุม 360 

ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในที่ประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีสมาชิก361 

แสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบดุลประจำป 2564 362 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 445 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 363 

270 คน ไมเห็นชอบจำนวน 5 คน และงดออกเสียงจำนวน 170 คน 364 

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลประจำป 2564 365 

 4.2 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและขออนุมัติงบประมาณ ประจำป 2565 366 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำป 2565 367 

เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามมาตรา 19 (1) และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร 368 

พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมท่ี 4.2 369 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหรองศาสตราจารย ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร 370 

รายงานแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำป 2565 ซึ่งรองศาสตราจารย ดร.สุธา ขาวเธียร ไดชี้แจงตอ371 

ที่ประชุมวา แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำป 2565 ประกอบดวย ประมาณการรายไดจำนวน 372 

157,000,000.00 บาท ประมาณการคาใชจายจำนวน 126,384,300.00 บาท โดยสรุปการดำเนินงานของ 373 

สภาวิศวกรตามแผนงานประจำป 2565 รายไดสูงกวารายจายจำนวน 30,615,700.00 บาท 374 

สำหรับขอมูลประมาณการรายได-รายจายเทียบกับรายได-รายจายจริงประจำป 2564  375 

มีดังนี้ ประมาณการรายไดจำนวน 107,000,000.00 บาท รายไดรับจริงอยูที่ 252,644,601.70 บาท ซึ่งสูงกวา376 

ที่คาดการณไว 136% ปจจัยมาจากการปรับเปลี่ยนวิธีบริการสมาชิกเปนการใชระบบ Online (COE Service) 377 

ขอมูลเปรียบเทียบประมาณการรายจายประจำป 2564 และป 2565 พบไดวาคาใชจาย 378 

ในการดำเนินงานของป 2565 สูงกวาป 2564 เน่ืองจากในป 2564 การดำเนินงานตาง ๆ เชน การจัดสัมมนา379 

เปนรูปแบบ Online ทั้งหมด แตในป 2565 คาดการณวาสถานการณโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย การดำเนินงานจะ380 

มีท้ัง Online และ Onsite จึงทำใหแผนการดำเนินงานในป 2565 โดยรวมแลวมีคาใชจายสูงขึ้น 31.14% สวน381 

งบประมาณคาใชจายดานการบริหาร คาใชจายทั่วไปลดลง ทั้งนี้ โดยรวมแลวแผนการดำเนินงานจะเปนไปตาม382 

นโยบาย 6 ดานของกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 โดยมุงเนนดานการประกอบวิชาชีพ ดานองคกรและการ383 

ใหบริการ 384 

ในสวนของงบลงทุนโครงการกอสรางอาคารท่ีทำการสภาวิศวกร ประมาณการรายจายจำนวน 385 

11,464,000.00 บาท โดยเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออุปกรณทางดานเทคโนโลยีและคาใชจายในการบริหาร386 

โครงการกอสราง 387 
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ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในท่ีประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป388 

สาระสำคัญไดดังน้ี  389 

นายทองคำ ปยธีรวงศ (สมาชิกสามัญเลขที่ 26673) ไดตั้งขอสังเกตวาสภาวิศวกรไดนำ390 

ระบบเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานตาง ๆ คอนขางมากซึ่งเปนเรื่องที่ดี แตเมื่อพิจารณาถึงคาใชจาย 391 

ดานการบริหารจดัการไมไดลดลงมาก ในสวนนี้จะสอดคลองกับที่ผูตรวจสภาวิศวกรไดมีขอเสนอแนะเรื่องการ392 

บริหารจัดการคาเบี้ยประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลนดวยหรือไม และสามารถลดคาใชจายไดมากกวาน้ี393 

อีกหรือไม  394 

รองศาสตราจารย ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา 395 

การประชุมออนไลนสงผลใหประสิทธิภาพในการประชุมสูงขึ้นและอนุกรรมการและคณะทำงานสามารถเขา396 

รวมประชุมไดมากข้ึน แตคาใชจายโดยรวมลดลง 397 

นายโกวิทย เอ้ือศิริพันธ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 75352) ไดสอบถามถึงผลการดำเนินงาน 398 

ในปที่ผานมาของงบประมาณโครงการสวัสดิการสมาชิกในสวนของโครงการสวัสดิการชวยเหลือกรณีสมาชิกถึง399 

แกกรรมจำนวน 50,000 บาท และการประกันชีวิตและอุบัติเหตุจำนวน 1,000,000 บาท 400 

รองศาสตราจารย ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวาในปที่401 

ผานมามีสมาชิกขอรับสวัสดิการทั้ง 2 โครงการดังกลาว โครงการละประมาณ 10 ทาน 402 

จากนั้น ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมลงมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณ403 

ประจำป 2565 404 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 446 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 405 

271 คน ไมเห็นชอบจำนวน 6 คน และงดออกเสียงจำนวน 169 คน 406 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจำป 2565 407 

4.3 ขออนุมัติตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  408 

ประธานมอบหมายใหรองศาสตราจารย ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร นำเสนอ409 

ขอมูลตอท่ีประชุม 410 

 รองศาสตราจารย ดร.สุธา ขาวเธียร นำเสนอวาคณะกรรมการสภาวิศวกรขอเสนอ 411 

ที่ประชุมเพื่อพิจารณาตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 0105527006444) 412 

เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร ประจำป 2565 โดยมี นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  413 

เลขทะเบียน 8658 เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร และนางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  414 

เลขทะเบียน 12784 เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร (สำรอง) และเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดคาตอบแทน415 

สำหรับผูสอบบัญชีสภาวิศวกรประจำป 2565 เปนจำนวนเงิน 160,000 บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถวน)  416 

ตามมาตรา 19 (3) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย417 

รายงานการประชุมที่ 4.3 418 

 ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในที่ประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีสมาชิก419 

แสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติต้ังบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (เลขประจำตัว 420 

ผูเสียภาษีอากร 0105527006444) เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร ประจำป 2565 โดยมี นางสาวโสรยา  421 
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ตินตะสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8658 เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร และนางสาวเมธาวี  422 

ชนะสงคราม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12784 เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร (สำรอง) และอนุมัติ423 

คาตอบแทนสำหรับผูสอบบัญชีสภาวิศวกรประจำป 2565 จำนวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถวน) 424 

 ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 439 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 425 

267 คน ไมเห็นชอบจำนวน 10 คน และงดออกเสียงจำนวน 162 คน  องคประชุม  คน เห็นชอบ  คน ไม426 

เห็นชอบ  คน และงดออกเสียง  คน   427 

มติที่ประชุม อนุ มั ติ ต้ั งบริษั ท  สอบบัญชี ธรรมนิติ  จำกัด  (เลขประจำตัวผู เสี ยภาษี อากร 428 

0105527006444) เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร ประจำป 2565 โดยมี นางสาวโสรยา 429 

ตินตะสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8658 เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร 430 

และนางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12784 เปน431 

ผูสอบบัญชีสภาวิศวกร (สำรอง) และอนุมัติค าตอบแทนสำหรับผูสอบบัญชี 432 

สภาวิศวกรประจำป 2565 จำนวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) 433 

 4.4 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกรและรางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 434 

คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดทำรางขอบังคับสภาวิศวกรจำนวน 3 ฉบับ และ 435 

รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรจำนวน 1 ฉบับ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 436 

ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ดังน้ี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงาน437 

การประชุมท่ี 4.4.1 – 4.4.4) 438 

  4.4.1 รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบ439 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  440 

 ประธานฯ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร 441 

นำเสนอขอมูลตอท่ีประชุม 442 

 ศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต ไดนำเสนอขอมูลสรุปรายละเอียดรางขอบังคับสภาวิศวกร 443 

วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรวา เน่ืองดวยท่ีประชุมใหญ444 

สามัญสภาวิศวกร ประจำป 2564 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 มีมติเห็นชอบการยกเวนการทดสอบความรู445 

ระดับภาคีวิศวกร สำหรับผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร กรณีน้ีจึงเปน446 

การสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม447 

ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดหลักเกณฑการยกเวนการทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกร 448 

เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศและระดับสากล 449 

 ประโยชนของรางขอบังคับดังกลาว คือ สงเสริมใหผูสำเร็จการศึกษาท่ีสภาวิศวกรรับรอง450 

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหถูกตองตาม451 

กฎหมาย เนื่องจากสถาบันการศึกษามีการทดสอบวัดผลความรูทางดานวิศวกรรมในลักษณะใกลเคียงกันกับ452 

การทดสอบความรูในระดับภาคีวิศวกรอยูแลว ดังน้ัน การยกเวนการทดสอบความรูฯ จึงเปนการลดความ453 

ซ้ำซอนในการทดสอบความรูฯ รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมใหสอดคลองกับระดับสากล 454 

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดขึ้นประชาสัมพันธบนเว็บไซตสภาวิศวกรไวลวงหนา455 

เรียบรอยแลว 456 
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ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในท่ีประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป457 

สาระสำคัญไดดังน้ี  458 

นายธำรงค สมพฤกษ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 10238) ไดตั้งขอสังเกตวาสภาวิชาชีพอื่นมีการ459 

ทดสอบความรูเหตุใดสภาวิศวกรจึงจะไมทำการทดสอบ และสอบถามถึงกระบวนการควบคุมและตรวจสอบ460 

ระบบการออกหนังสือรับรอง 461 

รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 ไดชี้แจงตอที่462 

ประชุมดังนี ้463 

ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องการทดสอบความรูเปนวิธีการวัดผลความรูท่ีไดศึกษามา ซึ่งในปจจุบัน464 

มาตรฐานการศึกษาไดถูกกำหนดและกำกับโดยกระทรวงเปนท่ีเรียบรอยแลวและมีมาตรฐานการดำเนินงาน465 

และอนุญาตใหทางมหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานการวัดผลใหเปนไปตาม Outcome Based Education 466 

และการดำเนินการตางๆ ของกระทรวง โดยจะเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาสามารถสรางสรรค 467 

องคความรูท่ีสอดคลองกับความตองการในปจจุบันได การท่ีสภาวิศวกรไดจัดการทดสอบความรูน้ันมีเจตนา468 

เบื้องตนเพ่ือกลั่นกรองผูมีความรูความสามารถเขาสูการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แตเนื่องจากการประกอบ469 

วิชาชีพวิศวกรรมมีความหลากหลายการทดสอบความรูจึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะสามารถวัดผลในสาขาวิศวกรรม470 

ควบคุมไดจริง และสภาวิศวกรไดเปดโอกาสใหมีทางเลือกในการยกเวนการสอบทดสอบความรูไดโดยอนุญาต471 

ใหวิศวกรนั้นสามารถฝกปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเปนเวลา 1 ป และใหสวนราชการและองคกรวิสาหกิจตางๆ  472 

ที่มีฐานะเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงมีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ473 

ขององคกรนั้นๆ โดยใหเปนผูลงนามกำกับการประพฤติปฏิบัติในฐานะวิศวกรฝกหัดใหกับองคกรน้ันซึ่งจะทำให474 

องคกรนั้นมีความสามารถท่ีจะชวยพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมไดตรงตามเปาหมายมากยิ่งขึ้น  475 

ประเด็นท่ีสอง การกำกับดูแลของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในการฝกปฏิบัติวิชาชีพน้ันชอบดวย476 

เหตุผลท่ีจะทำใหผูบังคับบัญชาเบ้ืองตนนั้นมีโอกาสไดสอดสองดูแลอยางใกลชิดซึ่งเปนการพัฒนาวิชาชีพ477 

วิศวกรรมอยางถูกตองตามกฎหมาย สภาวิศวกรใหเกียรติและใหความรับผิดชอบในฐานะผูวาจางและ478 

ผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน รวมถึงใหความไววางใจแกองคกรตางๆ ท่ีทำงานรวมกันในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม  479 

ประเด็นที่สาม เรื่อง APEC Engineer มิไดพูดถึงกลไกการสอบ ซึ่ง APEC Engineer นั้น480 

ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร Accredit โดยวิธีการ Outcome Based Education มีการพัฒนา481 

วิชาชีพตอเนื่องและมีระยะเวลาในการปฏิบัติไมนอยกวา 7 ป รวมถึงมีกรอบความสามารถตามขอกำหนดของ 482 

IEA สำหรับเรื่องการสอบเปนสิทธใินการเลือกดำเนินการของแตละองคกรวิชาชีพของตางประเทศ 483 

จากนั้น ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออก484 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 485 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 436 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 486 

226 คน ไมเห็นชอบจำนวน 61 คน และงดออกเสียง จำนวน 149 คน 487 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ488 

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา489 

กึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เขาประชุม 490 

 491 
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  4.4.2 รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบ492 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ. .... 493 

 ประธานฯ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร 494 

นำเสนอขอมูลตอท่ีประชุม 495 

 ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต ไดนำเสนอขอมูลสรุปรายละเอียดรางขอบังคับ 496 

สภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับ 497 

วุฒิวิศวกร  พ.ศ. .... โดยประโยชนของรางขอบังคับดังกลาว คือ เพ่ือประโยชนในการยกระดับความรู498 

ความสามารถและประสิทธิผลของผูไดรับใบอนุญาตฯ สงเสริมและสนับสนุนใหผูไดรับใบอนุญาตฯ ไดพัฒนา499 

ทักษะและความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอยางตอเน่ือง และเพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยน500 

ความรูและประสบการณระหวางผูไดรับใบอนุญาตฯ จึงมีความจำเปนตองเพ่ิมเติมเรื่องขอกำหนดกรอบ501 

ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบ502 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 และการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง รวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอรับ503 

ใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สำหรับวิศวกรที่มีความรูความสามารถ และประสบการณในการประกอบ504 

วิชาชีพหลายสาขาที่เก่ียวของกัน (Multidisciplinary) ไวในรางขอบังคับนี้ 505 

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดขึ้นประชาสัมพันธบนเว็บไซตสภาวิศวกรไวลวงหนา506 

เรียบรอยแลว 507 

ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในท่ีประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป508 

สาระสำคัญไดดังน้ี  509 

นายธำรงค สมพฤกษ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) มีขอสังเกตวาการใชคำวาการพัฒนา510 

ทักษะความรูความชำนาญไมนาจะถูกตอง ควรใชเปนการพัฒนาเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาที่ตน511 

ไดรับอนุญาต และไดสอบถามถึงเหตุผลท่ีตองมีการขอใบอนุญาตขามสาขาซึ่งจะมีผลเสียตอคนที่ไดรับ512 

ใบอนุญาตท่ีเปนสาขาตรง ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิ513 

วิศวกรท่ีไดรับประโยชนในกรณีนี้มจีำนวนหลักรอย แตผูที่เสียหายมีจำนวนหลักพันหรือหม่ืน วิศวกรควรไดรับ514 

การปรับปรุงและพัฒนามากกวาการสงเสริมใหขึ้นมาถึงระดับนี้ เรื่องดังกลาวนี้อาจสงผลกระทบในเรื่องความ515 

เชื่อมั่นของประชาชนเน่ืองจากไมทราบวาวิศวกรคนใดมาจากการประกอบวิชาชีพตรงสาขาหรือขามสาขา และ516 

ไดสอบถามถึงผูท่ีจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการอบรม CPD สมาชิกตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายหรือเปน517 

สวัสดิการที่สภาวิศวกรมอบใหอีกชองทาง 518 

รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 ไดชี้แจงตอที่519 

ประชุมวา CPD ถูกกำหนดเปนวิธีการท่ีเปนมาตรฐานและเปนขอกำหนดในระดับสากลเพ่ือใหวิศวกรมีการ520 

พัฒนาวิชาชีพตอเนื่องซึ่งมีมาเปนเวลานานแลว ซึ่งท่ีผานมาสภาวิศวกรไดจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตาง ๆ 521 

โดยไมไดเรียกเก็บคาใชจายจากสมาชิก ขณะเดียวกันสภาวิศวกรไดเปดโอกาสใหมีการพัฒนาวิชาชีพไดหลาย522 

รูปแบบ ท้ังการพัฒนาตนเองในดานการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหรือการนำเสนอการพัฒนาในรูปแบบอ่ืนที่523 

เกี่ยวของก็สามารถนำมาขอ CPD ได รวมถึงไดมีการเปดกวางใหองคกรตนสังกัดสามารถพัฒนาวิชาชีพของ524 

วิศวกรในองคกรไดแมจะไมไดเปนองคกรแมขาย ประเด็นเหลานี้เปนการเปดกวางใหสังคมโดยรวมมีโอกาสใน525 

การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามความตองการของสังคมตอไป สำหรับประเด็น526 

การสรางกิจกรรมที่มีสวนรวมกับสมาคมวิชาชีพองคกรอ่ืน ๆ น้ัน สามารถนับเปน CPD ไดท้ังสิ้น เปนการเปด527 
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โอกาสใหสมาชิกสภาวิศวกรสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในสังคม ซึ่งเปนการสอดคลองความตองการ528 

ความรูและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับการพัฒนาวิชาชีพในปจจุบัน ในสวนของประเด็นเรื่องการขามสาขานั้น529 

เนื่องจากการพัฒนาวิชาชีพหรือการพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบันมรีะยะเวลาคอนขางสั้นทำใหผูสำเร็จการศึกษา530 

และผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอาจไมสามารถดำเนินการหรือพัฒนาวิชาชีพในสายงานของตนเองได 531 

จำเปนตองมีการพัฒนาวิชาชีพเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในองคกรได เปนการเปดโอกาสใหวิศวกร532 

พัฒนาตนเองในสายงานที่มีความจำเปน ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพดังกลาวอาจจะสงผลกระทบทำใหวิศวกรไมได533 

เกี่ยวของเฉพาะสาขาตนเองเทานั้น ดังน้ันวิศวกรจึงตองปฏิบัติวิชาชีพตามมาตรฐานตามเทคโนโลยีท่ีมีการ534 

เปลี่ยนแปลงและตามภาระงานที่เปนท่ีตองการขององคกรตนสังกัดไดอยางมีประโยชนและเหมาะสม 535 

นายสุธี ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ไดเสนอความเห็นวา CPD นำไปใชในการ536 

เลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และการตออายุ APEC Engineering และ ACPE ปจจุบันสภาวิศวกรผูรับรอง CPD 537 

ใหแกสมาคมและสถาบันที่เปนองคกรแมขายโดยไมรวมถึงบริษัทตาง ๆ ซึ่งเครือขายท่ีให CPD มีนอยเกินไป 538 

ควรเปดกวางใหวุฒิวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถรับรองให CPD ไดดวย 539 

นายทองคำ ปยธีรวงศ (สมาชิกสามัญเลขที่ 26673) มีความเห็นวาการพัฒนาวิชาชีพ540 

วิศวกรรมมีความเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากแตวิศวกรบางคนยังตามไมทัน เนื่องมาจากการพัฒนาอาชีพ 541 

ในตางประเทศซึ่งการให CPD ไมคอยสอดคลองกันทำใหเกิดปญหาในการพัฒนาความรูดานตางประเทศ 542 

รวมถึงกรณีเมื่อเกิดปญหาภัยพิบัติตางประเทศจะมีการปรับปรุงมาตรฐานใหดีขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ543 

ดังกลาว แตของเราไมมีการปรับปรุงเพิ่มเติม 544 

จากนั้น ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติเห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออก545 

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ. ....  546 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 429 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 547 

227 คน ไมเห็นชอบจำนวน 50 คน และงดออกเสียงจำนวน 152 คน   548 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ549 

วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง550 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เขาประชุม 551 

  4.4.3 รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหนง552 

นายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรแทน553 

ตำแหนงที่วางลง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 554 

 ประธานฯ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร 555 

นำเสนอขอมูลตอท่ีประชุม 556 

 ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต ไดนำเสนอขอมูลสรุปรายละเอียดรางขอบังคับ 557 

สภาวิศวกร วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหนงนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และ 558 

การเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรแทนตำแหนงที่วางลง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยประโยชนของราง559 

ขอบังคับดังกลาว คือ เพื่อประโยชนในการดำเนินการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหนงนายกสภาวิศวกรและ560 

อุปนายกสภาวิศวกร ในสวนของการลงคะแนนและการนับคะแนนใหมีความเหมาะสมกวาเดิม รวมถึงอาจ561 
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กระทำโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส เพื่อประโยชนในการรองรับสถานการณฉุกเฉิน โรคติดตออันตรายหรือภัยพิบัติ562 

ทางธรรมชาติอ่ืน ๆ 563 

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดขึ้นประชาสัมพันธบนเว็บไซตสภาวิศวกรไวลวงหนา564 

เรียบรอยแลว 565 

ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในท่ีประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป566 

สาระสำคัญไดดังน้ี  567 

นายธำรงค สมพฤกษ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) มีความเห็นวาเห็นดวยกับขอบังคับน้ี 568 

และมีขอเสนอแนะใหใชประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอยางเต็มท่ี โดยมีการเปดใหสมาชิกไดรับทราบถึงวิธีการ569 

ลงคะแนนและการแสดงวิสัยทัศนของผูที่จะดำรงตำแหนงเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนท่ียอมรับอยาง570 

ชัดเจน และอาจพิจารณาใหสมาชิกรวมลงคะแนนเลือกไดเพื่อใหสมาชิกไดมีสวนรวมและเกิดความโปรงใสมาก571 

ยิ่งขึ้น 572 

 จากน้ัน ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมลงมตเิห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการเลือก573 

กรรมการเพ่ือดำรงตำแหนงนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการ574 

สภาวิศวกรแทนตำแหนงที่วางลง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 575 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 423 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 576 

259 คน ไมเห็นชอบจำนวน 15 คน และงดออกเสียงจำนวน 149 คน   577 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหนงนายก578 

สภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการ 579 

สภาวิศวกรแทนตำแหนงท่ีวางลง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่ง580 

หนึ่งของสมาชิกสามัญท่ีเขาประชุม 581 

  4.4.4 รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 582 

พ.ศ. .... 583 

 ประธานฯ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร 584 

นำเสนอขอมูลตอท่ีประชุม 585 

 ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต ไดนำเสนอขอมูลสรุปรายละเอียดรางระเบียบ586 

คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง พ.ศ. .... โดยประโยชนของรางระเบียบดังกลาว 587 

คือ เพื่อประโยชนของการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง และเสริมสรางการพัฒนาทักษะและความรูในการประกอบ588 

วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผูไดรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ589 

วิชาชีพวิศวกรรม และผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 590 

 ทั้งนี้ ไดขอความเห็นชอบกรณีหากมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบดังกลาวในครั้งตอไปน้ันให591 

คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมและดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไดโดยไมตอง592 

เสนอเรื่องตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 593 

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดขึ้นประชาสัมพันธบนเว็บไซตสภาวิศวกรไวลวงหนา594 

เรียบรอยแลว 595 
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ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในที่ประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีสมาชิก596 

แสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการ597 

พัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง พ.ศ. ....  598 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 419 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 599 

243 คน ไมเห็นชอบจำนวน 18 คน และงดออกเสียงจำนวน 158 คน 600 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง  601 

พ.ศ. .... 602 

 2. เห็นชอบกรณี หากมีการแก ไข เพิ่ ม เติ มระเบี ยบดั งกล าวในครั้ งต อไปนั้ น 603 

ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถที่จะแกไขเพิ่มเติมและดำเนินการประกาศ 604 

ในราชกิจจานุเบกษาไดโดยไมตองเสนอเร่ืองตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 605 

 4.5 การเสนอที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งผูตรวจสภาวิศวกร 606 

 เน่ืองจากผูตรวจสภาวิศวกรซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจำป 607 

2562 เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยเริ่มปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2562 ประกอบดวย นายสุวัฒน 608 

เชาวปรีชา พนจากตำแหนงเน่ืองจากเสียชีวิต เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2565 นายนพพร ลีปรีชานนท และ 609 

นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ จะหมดวาระการดำรงตำแหนงในวันท่ี 9 เมษายน 2565 คณะกรรมการสภาวิศวกรจึง610 

ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนผูตรวจสภาวิศวกรชุดใหม และเสนอชื่อผูท่ีจะดำรงตำแหนงผูตรวจ611 

สภาวิศวกร ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซ่ึงคุณสมบัติวาระการดำรงตำแหนง และการ612 

พนจากการดำรงตำแหนงเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนงและการพน613 

จากการดำรงตำแหนงของผูตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. 2559 โดยมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป (โดยใหมีผลตั้งแต614 

วันที่ 10 เมษายน 2565 เปนตนไป) ผูตรวจสภาวิศวกรซ่ึงไดรับการแตงตั้งจะดำรงตำแหนงเกินสองวาระติดตอกัน615 

ไมได  616 

 เน่ืองจากในวันน้ีเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจึงมีความจำเปนท่ีตองกำหนด617 

วิธกีารเสนอแตงตั้งผูตรวจสภาวิศวกรเพือ่ใหสอดคลองกับรปูแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดงันี้ 618 

1. การกำหนดจำนวนผูตรวจสภาวิศวกร 619 

เสนอที่ประชุมฯ กำหนดจำนวนผูตรวจสภาวิศวกร จำนวน 3 คน ซึ่งสอดคลองกับจำนวน620 

เดิมของผูตรวจสภาวิศวกรที่ไดเคยแตงตั้งมากอนหนาน้ีแลว 621 

2. การเสนอชือ่ผูตรวจสภาวิศวกร 622 

เพ่ือประโยชนในการพิจารณาแตงตั้งไดอยางเหมาะสมจึงขอกำหนดจำนวนรายชื่อที่ไดรับ623 

การเสนอจำนวนไมเกิน 6 คน  โดยการเสนอชื่อจากสมาชิกที่มีความประสงคจะเสนอชื่อผูที่อยูในหองประชุม 624 

ไมเกิน 1 รายชื่อตอคน และขอใหผูไดรับการเสนอช่ือติดตอเจาหนาที่โดยแสดงเครื่องหมายยกมือหรือทัก Chat 625 

แจงชื่อ นามสกุล เลขที่สมาชิก และเบอรโทรศัพทของทาน เพื่อใหเจาหนาที่ประสานงานติดตอกลับ ในกรณีท่ี 626 

ผูถูกเสนอชื่อไมมาแสดงตัวภายใน 3 นาที จะถือวาสละสิทธิ์ ประธานจะสรุปจำนวนผูถูกเสนอชื่ออีกครั้งกอนทำ627 

การลงมตแิตงตั้งตอไป 628 

 629 
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3. วิธีลงมติแตงตั้งผูตรวจสภาวิศวกร 630 

เมื่อไดรายชื่อครบท้ัง 6 คน ประธานจะขอเสียงรับรองจากที่ประชุมใหญฯ และอนุญาตให631 

ผูท่ีถูกเสนอรายชื่อแตละคนแสดงตัวตน ในกรณีผูถูกเสนอชื่อดังกลาวมีผูรับรองไมถึง 10 คน ใหรายชื่อของ 632 

ผูนั้นเปนอันตกไป สำหรบัผูถูกเสนอชื่อที่มีผูรับรองตั้งแต 10 คนขึ้นไป ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูถูกเสนอชื่อ633 

แนะนำตัวตอที่ประชุมจนครบทุกคน โดยใชเวลาทานละไมเกิน 2 นาที  กอนที่จะลงมติเลือกผูตรวจสภาวิศวกร 634 

โดยระบบการลงมติเลือกผูตรวจสภาวิศวกร สมาชิกสามารถโหวตใหผูถูกเสนอชื่อไดมากกวา 1 ชื่อ  โดยผูท่ีได635 

คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจสภาวิศวกร 636 

ประธานฯ นำเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาดังน้ี  637 

1. กำหนดจำนวนผูตรวจสภาวิศวกรชุดใหม 638 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมกำหนดจำนวนผูตรวจสภาวิศวกรจำนวน 3 คน ซึ่งสอดคลองกับ639 

จำนวนเดิมของผูตรวจสภาวิศวกรที่ไดเคยแตงตั้งมากอนหนานี้แลว ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมลงมติ640 

เห็นชอบกำหนดจำนวนผูตรวจสภาวิศวกร จำนวน 3 คน  641 

ผลการลงมติ จากองคประชุมจำนวน 413 คน มีสมาชิกสามัญใหความเห็นชอบจำนวน 642 

247 คน ไมเห็นชอบจำนวน 8 คน และงดออกเสียงจำนวน 158 คน 643 

 2. การเสนอช่ือผูที่จะดำรงตำแหนงผูตรวจสภาวิศวกร ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ644 

วิศวกร พ.ศ. 2542 645 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาเพ่ือประโยชนในการพิจารณาแตงต้ังไดอยางเหมาะสม  646 

จึงขอกำหนดจำนวนรายชื่อท่ีไดรับการเสนอจำนวนไมเกิน 6 คน  โดยการเสนอชื่อจากสมาชิกท่ีมีความ647 

ประสงคจะเสนอชื่อผูที่อยูในหองประชุมไมเกิน 1 รายชื่อตอคน และขอใหผูไดรับการเสนอชื่อติดตอเจาหนาท่ี648 

โดยแสดงเครื่องหมายยกมือหรือทัก Chat แจงชื่อ นามสกุล เลขที่สมาชิก และเบอรโทรศัพทของทาน เพ่ือให649 

เจาหนาที่ประสานงานติดตอกลับ ทั้งน้ี กรณีที่ผูถูกเสนอชื่อไมมาแสดงตัวจะถือวาสละสิทธิ์ ประธานฯ จะสรุป650 

จำนวนผูถกูเสนอชื่ออีกครัง้กอนทำการลงมติแตงตั้งตอไป 651 

จากนั้นประธานฯ ขอใหสมาชิกในที่ประชุมเสนอรายชื่อผูตรวจสภาวิศวกรที่พรอมทำ652 

หนาท่ีผูตรวจสภาวิศวกร และมีผูรับรองรายชื่อ ซึ่งที่ประชุมเสนอรายชื่อจำนวน 5 คน ดังน้ี 653 

1. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ  มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 10 คน 654 

2. นายพรเทพ ธัญญพงศชัย  มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 10 คน 655 

3. นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล  มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 10 คน 656 

4. นายสุธีร ซ่ือตรง  มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 10 คน 657 

5. นายธำรงค สมพฤกษ  มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 10 คน 658 

  ประธานฯ ไดแจงขอใหผูไดรับการเสนอชื่อดังกลาวติดตอเจาหนาที่โดยแสดงเครื่องหมาย659 

ยกมอืหรอืทัก chat แจงชื่อ นามสกุล และเลขท่ีสมาชิก เพ่ือใหเจาหนาที่ประสานงานติดตอกลับ ซึง่ปรากฏวา660 

นายธำรงค สมพฤกษ มิไดแสดงตวัตนภายในเวลาท่ีกำหนด ประธานฯ จึงใหเจาหนาที่พยายามติดตอกลับนาย661 

ธำรงคอีกครั้ง แตไมสามารถติดตอได กรณีจึงถือวานายธำรงคในฐานะผูถูกเสนอชื่อไมมาแสดงตัวจึงเปนการ662 

สละสิทธิ ์ประธานฯ จึงสรปุจำนวนผูถกูเสนอชื่อจำนวน 4 คน 663 

23 



  จากน้ันประธานฯ ไดอนุญาตใหผูที่ไดรบัการเสนอรายช่ือทั้ง 4 คน แนะนำตัวและประวัติ664 

การทำงานโดยสังเขปตอที่ประชุมคนละ 2 นาที เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสภา665 

วิศวกร 666 

  3. การลงมติแตงตั้งผูตรวจสภาวิศวกร ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  667 

พ.ศ. 2542 668 

  ประธานฯ แจงวาการลงมติโดยการเปดโหวต สมาชิกสามารถโหวตใหผูถูกเสนอชื่อได669 

มากกวา 1 ชื่อ โดยผูที่ไดคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกจะไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจสภาวิศวกร ตอจากนั้น670 

ประธานฯ ขอใหสมาชิกลงมตโิหวต โดยไดรับคะแนนดังน้ี 671 

1. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ  จำนวน  199  เสียง 672 

2. นายพรเทพ ธัญญพงศชัย  จำนวน  171  เสียง 673 

3. นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล  จำนวน  169  เสียง 674 

4. นายสุธีร ซ่ือตรง  จำนวน     86  เสียง 675 

 ประธานฯ จึงสรุปวา ผูตรวจสภาวิศวกรที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุม จำนวน 3 คน คือ  676 

1. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ  จำนวน  199  เสียง 677 

2. นายพรเทพ ธัญญพงศชัย  จำนวน  171  เสียง 678 

3. นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล  จำนวน  169  เสียง 679 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมเห็นวาผูตรวจสภาวิศวกรชุดเดิมจะหมดวาระการดำรงตำแหนงในวันที่  680 

9 เมษายน 2565 ดังนั้น จึงเห็นควรใหผูตรวจสภาวิศวกรที่ไดรับการแตงตั้งใหม เริ่มปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันท่ี  681 

10 เมษายน 2565 เปนตนไป 682 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการแตงตั้งผูตรวจสภาวิศวกร จำนวน 3 คน คือ  
1. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ 
2. นายพรเทพ ธัญญพงศชัย 
3. นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล 
ทั้งนี้ ใหมีผลต้ังแตวันที่ 10 เมษายน 2565 เปนตนไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ 683 

 ประธานฯ อนุญาตใหสมาชิกในที่ประชุมกลาวอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือ684 

ขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของสภาวิศวกร หรือการเสนอญัตติตอที่ประชุม เพ่ือ685 

พิจารณาในเรื่องใด ๆ โดยสรุปสาระสำคัญที่สมาชิกเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดังนี้ 686 

 นายกชนน สุภาตรี (สมาชิกสามัญเลขท่ี 116980) ไดมีขอเสนอแนะวาขอใหสภาวิศวกร687 

พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกรและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบทั้งทางแพงและอาญาตาม688 

มาตรา 29 ซึ่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายในงานวิศวกรรมขึ้นวิศวกรซึ่งเปนพนักงานของบริษัท 689 

ที่ทำหนาท่ีเซ็นควบคุมงานตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นท้ังทางดานกฎหมายและคาใชจาย 690 

ตาง ๆ แตนิติบุคคลที่เปนนายจางไมตองรับผิดชอบและไมคอยใสใจดูแลเทาที่ควร หากสภาวิศวกรสามารถ691 

ผลักดันการแกไขกฎหมายดังกลาวไดจะเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกรทุกคนเปนอยางยิ่ง 692 
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 ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวาจะขอรับเรื่องดังกลาวไปพิจารณาตอไป 693 

 นายสุพจน โลหวัชรินทร (สมาชิกสามัญเลขที่ 9062) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการเลือกต้ัง694 

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 กรณีการกำหนดใหสมาชิกตองกรอกเลขหลังบัตรประชาชน ซึ่งมีความ695 

กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ท้ังน้ี ตนไดเคยตรวจสอบขอมูลกับธนาคารที่ใชบริการอยูไดรับทราบขอมูลวา696 

ขอมูลเลขหลังบัตรประชาชนจะมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน จึง697 

ขอใหคณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ังพิจารณาตรวจสอบขอมูลตามความเห็นของธนาคารดังกลาว หากเกิด698 

ความเสียหายขึ้นมาจะกลายเปนเรื่องใหญได 699 

 ประธานฯ มอบหมายให รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ อุปนายก 700 

สภาวิศวกร คนท่ี 2 ชี้แจงในประเด็นดังกลาว 701 

 รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ ชี้แจงตอที่ประชุมวา กรณีการใชเลขหลัง702 

บัตรประชาชนในการในการตรวจสอบตัวตนของผูมีสิทธิ์เลือกต้ังน้ัน ทางสภาวิศวกรไดนำเลขหลังบัตร703 

ประชาชนไปใชในการสงขอมูลเพื่อเชื่องโยงกับฐานขอมูลของกระทรวงมหาดไทยเทานั้น โดยทางสภาวิศวกร704 

ไมไดมีการเก็บตัวเลขหรือบันทึกขอมูลแตอยางใด เมื่อกระบวนการตรวจสอบดำเนินการแลวเสร็จจะไมมีการ705 

บันทึกของมูลทั้งที่สภาวิศวกรและสวนงานที่เกี่ยวของกับการลงคะแนนเลือกตั้ง ขอใหสมาชิกทุกคนมั่นใจวา706 

สภาวิศวกรจะเก็บรักษาความลับของสมาชิกทุกทานอยางเครงครัด 707 

 นายโกวิทย เอ้ือศิริพันธ (สมาชิกสามัญเลขที่ 75352) ไดใหความเห็นเก่ียวกับรายงานเร่ือง708 

คลองไทยของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเนื้อหาขางในมีรายงานการศึกษาเรื่องคลองไทยของสภาวิศวกรดวย แตใน 709 

Progress Report ของคณะกรรมการสภาวิศวกรไมไดกลาวถึงเรื่องนี้ จึงสอบถามวา 1. สภาวิศวกรไดรับ710 

ทำการศึกษาเรื่องดังกลาวหรือไม 2. โครงการดังกลาวเปนโครงการที่มีขนาดใหญมาก หากเอกชนรับทำจะ711 

ไดรับคาจางดำเนินการสูงมาก สภาวิศวกรไดรับรูรายไดในสวนนี้บางหรือไม 3. โครงการดังกลาวเปนงานขนาด712 

ใหญ สภาวิศวกรไดวาจาง Outsource บริษัทใดในการดำเนินการ และจะมีผลประโยชนทับซอนหรือไม  713 

4. สมาชิกจะสามารถขอดูรายงานฉบับจริงของการศึกษาดังกลาวไดจากที่ใด 714 

 ประธานฯ มอบหมายให รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ อุปนายก 715 

สภาวิศวกร คนท่ี 2 ชี้แจงในประเด็นดังกลาว 716 

 รองศาสตราจารย สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ ชี้แจงตอที่ประชุมวาเรื่องดังกลาวเปนการ717 

ดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรในการศึกษาเรื่องความเปนไปไดของคลองไทย สภาวิศวกร718 

ไดมีผูแทนสภาวิศวกรไปเขารวมและใหคำปรึกษาผานกรรมการสภาวิศวกรตามบริบทของวัตถุประสงคของ 719 

สภาวิศวกรในการใหคำปรึกษาสวนราชการเพื่อประโยชนตอประชาชนและสังคม แตไมไดดำเนินการในเรื่อง720 

ของการรับจางหรือรับเปนท่ีปรึกษา ในกรณีของการดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานนั้นทางสภาวิศวกร721 

ไมไดเปนผูดำเนินการจึงไมสามารถใหขอมูลดังกลาวได 722 

จากนั้น ประธานฯ กลาวในนามของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ขอขอบคุณ723 

สมาชิกสภาวิศวกรทุกทานท่ีสละเวลาเขารวมประชุมในวันน้ี ทุกเรื่องที่สมาชิกนำเสนอคณะกรรมการ 724 

สภาวิศวกรจะนำไปพิจารณาและดำเนินการตอไป รวมถึงขอใหสมาชิกติดตามการประชาสัมพันธของสภา725 

วิศวกรเพ่ือเขารวมโครงการอบรมสัมมนาในการสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ726 

วิศวกรรมตอไป และขอใหเลิกการประชุม โดยอาศัยอำนาจตามขอ 14 ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการ727 

ประชุมใหญสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 728 
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เลิกประชุม เวลา 12.30 นาิกา 729 

 730 

 (นางสาวเทพิน  เกษะศิริ)            (นายสรศักดิ์ เอ่ียมเลิศ) 731 

 ผูจดรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 732 

 733 

                 (นางสาวกันตณัฐฐา เซงไพเราะห) 734 

        ผูตรวจรายงานการประชุม 735 

 736 
 737 
 738 

     (ผศ.พิศิษฐ แสง-ชูโต)          (รศ.ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ) 739 

     เลขาธิการสภาวิศวกร          นายกสภาวิศวกร 740 
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สรุปสาระสำคัญร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัต ิของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

 

๑. สภาพป�ญหา  

เนื่องด�วยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐  

ยังไม�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบันซึ่งวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางด�านวิศวกรรมก�าวหน�า ไปอย�างรวดเร็ว 

งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส�งผลกระทบต�อความ

ปลอดภัยในชีวิต ร�างกาย และทรัพย�สินของประชาชน 

ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล�อม สมควรแก�ไขปรับปรุง

งาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบัน รวมทั้ง

กฎหมายอื่นที่กําหนดเกี ่ยวกับ ความปลอดภัยทางด�าน

วิศวกรรม จึงจําเป�นต�องออกกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิช าช ีพว ิ ศวกรรมและว ิ ชาช ีพว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได �ประกาศราชราชกิจจานุเบกษา 

เม ื ่อว ันที ่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให�ใช �บ ังคับเมื่อ 

พ�นกำหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป�นต�นไป (มีผลบังคับใช�วันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๖๖)  

 

๒. ประโยชน� 

เพื ่อกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ชาช ีพว ิศวกรรมและว ิชาช ี พว ิ ศวกรรมควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู �ได �ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร 

ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคี

วิศวกรพิเศษ  

 

 

๓. สาระสำคัญในการแก�ไขเพิ่มเติม 

๓.๑ กำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให�สอดคล�องกับสิทธิการประกอบ

วิชาชีพฯ ตามข�อบังคับเดิม 

๓.๒ กำหนดงาน ประเภท และขนาดของงานที่มีการ

กำหนดเพิ ่มเต ิม ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕  

๓.๓ ระดับวุฒิว ิศวกร สามารถประกอบวิชาชีพฯ 

สาขาวิศวกรรมโยธา ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด  

๓.๔ ระดับสามัญวิศวกร สามารถประกอบวิชาชีพฯ 

สาขาวิศวกรรมโยธา ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ยกเว�นงานให�คำปรึกษาให�ทำได�เฉพาะการให�คำแนะนำ  

แต�ไม�สามารถให�การวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน 

๓.๕ ระด ับภาคีว ิศวกร กำหนดเพิ ่มเต ิมในส �วน 

งาน ประเภท และขนาดของงาน ตามที่ได�มีการเพิ่มเติมใน

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาช ีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ อย�างเหมาะสม 

๓.๖ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถประกอบวิชาชีพฯ 

สาขาวิศวกรรมโยธา ได�เฉพาะงาน ประเภทและขนาดที่ระบุ

ไว�ในใบอนุญาตฯ 
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๑ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

ตารางเปรียบเทียบร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

ข�อ ๔ ประเภทและขนาดของงาน

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา

วิศวกรรมโยธามีดังต�อไปนี้ 

 (๑) อาคารที ่ม ีความสูงตั ้งแต�  

๓ ช ั ้นข ึ ้นไป หร ือโครงสร �างของ

อาคารที ่ช ั ้นใดชั ้นหนึ ่งม ีความสูง

ตั้งแต� ๔ เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มี

ช�วงคานตั้งแต� ๕ เมตรขึ้นไป 

(๒) อาคารสาธารณะทุกขนาด 

(๓) คลังสินค�า ไซโล ห�องเย็น 

หรือยุ �งฉางที ่มีความจุตั ้งแต� ๑๐๐ 

ลูกบาศก�เมตรขึ้นไป 

ระดับวุฒิวิศวกร 

ข�อ ๔ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมโยธา ระด ับว ุฒิ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบค ุ ม  ส าขาว ิ ศ วกร รม โ ยธา  

ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

 

ระดับสามัญวิศวกร 

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข�อ ๖  ประเภทและขนาดของงาน

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา

วิศวกรรมโยธามีดังต�อไปนี้ 

(๑) อาคารที ่มีความสูงตั ้งแต� ๓ 

ชั้นขึ้นไป โครงสร�างของอาคารที่ชั้น

ใดชั้นหนึ่งมีความสูงตั้งแต� ๔ เมตร

ขึ้นไป อาคารที่มีระยะห�างระหว�าง

ศูนย�กลางเสาหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต� 

๕ เมตรขึ้นไป หรือองค�อาคารยื่นจาก

ขอบนอกของที่รองรับตั้งแต� ๒ เมตร

ขึ้นไป 

ระดับวุฒิวิศวกร 

ข�อ ๕ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมโยธา ได �ท ุกงาน  

ทุกประเภทและทุกขนาด  

ระดับสามัญวิศวกร 

ข�อ ๖ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได�ทุก
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๒ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

(๔) โครงสร�างที่มีลักษณะเป�นหอ 

ป ล � อ ง  ห ร ื อ ศ า ส น ว ั ต ถ ุ  เ ช� น 

พระพุทธรูปหรือเจดีย�ที ่ม ีความสูง

ตั้งแต� ๖ เมตรขึ้นไป 

(๕) โครงสร�างสะพานที ่ม ีช �วง

ระหว �างศ ูนย �กลางตอม �อช �วงใด

ช�วงหนึ่งยาวตั้งแต� ๑๐ เมตรขึ้นไป 

(๖) ท�าเทียบเรือหรืออู�เรือสำหรับ

เร ือท ี ่ม ี ระวางข ับน ้ำต ั ้ งแต �  ๕๐ 

เมตริกตันขึ้นไป 

(๗) ชิ้นส�วนโครงสร�างคอนกรีต

หล�อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล�อ

สำเร็จทุกชนิดที ่ม ีความยาวตั ้งแต�  

๕ เมตรขึ้นไป 

ค ว บ ค ุ ม ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า  

ไ ด � เ ฉ พ า ะ ง า น ว า ง โ ค ร ง ก า ร  

งานออกแบบและคำนวณ งาน

ควบคุมการสร�างหรือการผลิต งาน

พ ิ จ า รณาต ร ว จสอบ  ห ร ื อ ง าน

อำนวยการใช �ท ุ กประเภทและ 

ทุกขนาด 

 

ระดับภาคีวิศวกร 

ข�อ ๖ ให�ผู �ด �ร ับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมโยธา ระด ับภาคี

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบค ุ ม  ส าขาว ิ ศ วกร รม โ ยธา  

( ๒ )  อ า ค า ร ส า ธ า ร ณ ะ ต า ม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร

ทุกขนาด  

(๓) อาคารตามประเภทที่กำหนด

ในกฎกระทรวงว�าด�วยเรื ่องการรับ

น้ำหนักความต�านทาน ความคงทน

ของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร

ในการต � านทานแรงส ั ่ นสะเท ื อน 

ของแผ�นดินไหว 

(๔) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต� 

๑๕๐ ตารางเมตรขึ ้นไป ซึ ่งอยู �บน

พื้นที่เชิงลาดที่มีความลาดตั้งแต� ๓๕ 

องศาขึ้นไป 

(๕) คล ังส ินค �า ไซโล ห �องเย็น  

ยุ�งฉาง หรือศูนย�กระจายสินค�า ที่มี

งานทุกประเภทและทุกขนาด ยกเว�น

งานให�คำปรึกษา ทำได�เฉพาะการให�

คำแนะนำ แต �ไม �สามารถให �การ

วินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงาน 

 

ระดับภาคีวิศวกร 

ข�อ ๗ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมโยธา ระด ับภาคี

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบค ุ ม  ส าขาว ิ ศ วกร รม โ ยธ า 

ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาด

ดังนี้ 

(๑)  งานออกแบบและคำนวณ 
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๓ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

(๘) เสาเข็มคอนกรีตที ่ม ีความ

ยาวตั้งแต� ๖ เมตรขึ้นไป หรือที่รับ

น ้ำหน ักบรรท ุกปลอดภ ัยต ั ้ งแต�   

๓ เมตริกตันขึ้นไป 

(๙) งานเสริมความมั่นคงของฐาน

รากทุกขนาด 

(๑๐) นั่งร�านหรือค้ำยันชั่วคราวที่

มีความสูงตั้งแต� ๔ เมตรขึ้นไป 

(๑๑) แบบหล�อคอนกรีตสำหรับ

เสาที่มีความสูงตั้งแต� ๔ เมตร หรือ

คานที่มีช�วงคานตั้งแต�๕ เมตรขึ้นไป 

(๑๒) โครงสร�างใต�ดิน สิ่งก�อสร�าง

ชั่วคราว กำแพงกันดิน คันดินป�องกัน

น้ำ หรือคลองส�งน้ำที่มีความสูงหรือ

ได�เฉพาะงาน ประเภทและขนาด

ดังนี้ 

(๑) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) อาคารที่มีความสูงไม�เกิน 

๔ ชั้น หรือโครงสร�างของอาคารที่ชั้น

ใดชั้นหนึ่งมีความสูงไม�เกิน ๕ เมตร 

ห ร ื อ อ า ค า ร ท ี ่ ม ี ช � ว ง ค า น ย า ว 

ทุกขนาด 

(ข) คลังสินค�า ไซโล ห�องเย็น 

หรือยุ�งฉางที่มีความจุไม�เกิน ๑,๐๐๐ 

ลูกบาศก�เมตร 

(ค) โครงสร�างที่มีลักยณะเป�น

หอ ปล �อง หร ือศาสนว ัตถ ุ  เช�น 

พระพุทธรูป หรือเจดีย�ที ่มีความสูง 

ไม�เกิน ๑๕ เมตร 

ความจุตั้งแต� ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรขึ้น

ไป 

(๖) อัฒจ ันทร �ท ี ่ม ีพ ื ้นท ี ่ต ั ้งแต�  

๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่มี

ส�วนใดส�วนหนึ่งของพื้นอัฒจันทร�สูง

จากระดับฐานหรือพื้นดินที่ก�อสร�าง

ตั้งแต� ๒.๕๐ เมตรขึ้นไป 

(๗) ท�าเทียบเรือหรืออู�เรือสำหรับ

เร ือท ี ่ม ี ระวางข ับน ้ำต ั ้ งแต �  ๕๐ 

เมตริกตันขึ้นไป 

(๘ )  เข ื ่ อน  ฝาย  หร ืออาคาร

ชลประทานประเภทบังคับน้ำ ที ่มี

ความสูงตั้งแต� ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป 

(๙) อุโมงค�ส�งน้ำ ท�อส�งน้ำ ท�อ

ระบายน้ำ หรือช�องระบายน้ำ ที ่มี

(ก) อาคารท ี ่ม ีความสูง 

ไม�เกิน ๔ ชั ้น หรือโครงสร�างของ

อาคารแต�ละชั้นมีความสูง ไม�เกิน ๕ 

เมตร หรืออาคารที ่ม ีช �วงคานยาว 

ทุกขนาด ทั้งนี้ อาคารหรือโครงสร�าง

ของอาคารหรือองค�อาคารต�องไม�เข�า

ข�ายเป�นอาคารสาธารณะ  

( ข )  ค ล ั ง ส ิ น ค � า  ไ ซ โ ล  

ห�องเย็น ยุ�งฉาง หรือศูนย�กระจาย

ส ินค�าท ี ่ม ีความจ ุไม �เก ิน ๑,๐๐๐ 

ลูกบาศก�เมตร 

(ค) เขื่อน ฝาย หรืออาคาร

ชลประทานประ เภทบ ั ง ค ั บน้ ำ  

ที่มีความสูงไม�เกิน ๒.๕๐ เมตร 
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๔ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

ค ว า ม ล ึ ก ต ั ้ ง แ ต �  ๑ . ๕ ๐  เ ม ต ร 

ขึ้นไป 

(๑๓) โครงสร�างของระบบขนส�ง

สาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือ

ทางวิ่งสนามบินทุกขนาด 

(๑๔)  ทางรถไฟ ทางรถราง

สาธารณะทางหลวง ทางสาธารณะ 

หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด 

(๑๕) เข ื ่อน ฝาย อ ุโมงค � ท�อ

ระบายน้ำ หรือระบบชลประทานที่มี

ความสูงตั ้งแต� ๑.๕๐ เมตรขึ ้นไป 

หรือมีความจุตั ้งแต� ๕๐ ลูกบาศก�

เมตรขึ ้นไป หรือที ่มีอัตราการไหล

ของน้ำตั ้งแต� ๑ ลูกบาศก�เมตรต�อ

วินาทีขึ้นไป 

(ง) นั่งร�านหรือค้ำยันชั่วคราว

ที่มีความสูงไม�เกิน ๒๕ เมตร 

(จ) แบบหล�อคอนกรีตสำหรับ

เสาที่มีความสูงไม�เกิน ๕ เมตร หรือ

คานที่มีช�วงคานยาวทุกขนาด 

( ฉ )  โ ค ร ง ส ร � า ง ใ ต � ดิ น 

สิ ่งก�อสร�างชั ่วคราว กำแพงกันดิน 

คันดินป�องกันน้ำ หรือคลองส�งน้ำที่มี

ความสูงหรือความลึกไม�เกิน ๒.๕๐ 

เมตร 

(ช) เขื ่อน ฝ�าย อุโมงค� ท�อ

ระบายน้ำ หรือระบบชลประทานที่มี

ความสูงไม�เกิน ๒.๕๐ เมตร หรือมี

ค ว า ม จ ุ ไ ม � เ ก ิ น  ๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ 

ลูกบาศก�เมตร หรือที่มีอัตราการไหล

เส �นผ �านศูนย �กลางภายในตั ้ งแต�  

๐ . ๘ ๐  เ ม ต ร ข ึ ้ น ไ ป  ห ร ื อ ท ี ่ มี

พื ้นที ่หน�าตัดตั ้งแต� ๐.๕๐ ตาราง

เมตรขึ ้นไป หรือที ่มีอัตราการไหล

ของน้ำตั ้งแต� ๑ ลูกบาศก�เมตรต�อ

วินาทีขึ้นไป 

(๑๐) ระบบชลประทานหรือระบบ

ระบายน้ำที ่ม ีพื ้นที ่ต ั ้งแต� ๕๐๐ ไร�  

ต�อโครงการขึ้นไป 

(๑๑) งานวางแนวและกำหนด

ระดับของทางขนส�งในระบบราง  

ท า ง ร ถ ส า ธ า ร ณ ะ  ท า ง ห ล ว ง  

ทางสาธารณะ หรือทางวิ ่ง ทางขับ 

หรือลานจอดของสนามบิน ทุกขนาด  

(ง) ท�อระบายน้ำ หรือช�อง

ระบายน้ำ ที ่ม ีเส �นผ�านศูนย�กลาง

ภายในไม�เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือที่มี

พื้นที่หน�าตัดไม�เกิน ๒ ตารางเมตร  

(จ) ระบบชลประทานหรือ

ระบบระบายน้ำ ที ่ม ีพ ื ้นที ่ไม � เกิน  

๕,๐๐๐ ไร�ต�อโครงการ 

(ฉ) โครงสร�างที่มีลักษณะ

เป�นหอ ปล�อง หรือศาสนวัตถุ เช�น 

หอถงัน้ำ หอกระเช�าไฟฟ�า อนุสาวรีย� 

พระพุทธรูป หรือเจดีย� ที่มีความสูง

ไม�เกิน ๑๕ เมตร 

(ช) โครงสร�างใต�ดิน อุโมงค� 

ส ิ ่ งก �อสร �างช ั ่วคราวท ี ่อย ู � ใต �ดิน 

โครงสร�างกันดิน คันดินป�องกันน้ำ 
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๕ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

(๑๖) โครงสร�างที ่มีการกักของ

ไหล เช�น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน 

อุโมงค�ส�งน้ำ หรือสระว�ายน้ำที ่มี

ความจุตั้งแต� ๕๐ ลูกบาศก�เมตรขึ้น

ไป 

(๑๗) ท �อส �งน ้ำ ท �อระบายน้ำ 

ห ร ื อ ช � อ ง ร ะ บ า ย น ้ ำ ท ี ่ มี

เส�นผ�าศูนย�กลางตั้งแต� ๐.๘๐ เมตร

ขึ้นไป หรือพื้นที่หน�าตัดตั้งแต� ๐.๕๐ 

ตารางเมตรขึ ้นไปและมีโครงสร�าง

รองรับ หรือมีความยาวตั้งแต�๑๐๐ 

เมตรขึ้นไป 

(๑๘) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่

ชลประทานต ั ้ งแต �  ๕๐๐ ไร �ต� อ

โครงการขึ้นไป 

ของน้ำไม�เกิน ๕ ลูกบาศก�เมตรต�อ

วินาที 

(ซ) โครงสร�างที่มีการกักของ

ไหล เช�น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน 

อุโมงค�ส�งน้ำ หรือสระว�ายน้ำที ่มี

ความจุไม�เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก�เมตร 

(ฌ) ท�อส�งน้ำ ท�อระบายน้ำ 

หรือช�องระบายน้ำที่มีเส�นผ�าศูนย�กลาง

ไม�เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่หน�าตัด

ไม�เก ิน ๒.๐๐ ตารางเมตร และมี

โครงสร�างรองรับ 

(ญ) ระบบชลประทานที ่มี

พื้นที่ชลประทานไม�เกิน ๕,๐๐๐ ไร�

ต�อโครงการ 

 

(๑๒ )  ง าน เสร ิ มความม ั ่ นคง

แข็งแรงของโครงสร�างหรือฐานราก

ทุกขนาด 

(๑๓) งานยกหร ือเคล ื ่อนย �าย

อาคารทุกประเภทที่มีน้ำหนักรวม

ของอาคารตั้งแต� ๕๐ เมตริกตันขึ้น

ไป หรือมีพื ้นที่ตั ้งแต� ๑๕๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป 

(๑๔) งานต�อเติม ร ื ้อถอน หรือ

ดัดแปลงอาคารทุกประเภท ที่ทำให�

ส ัดส �วนของอาคารผิดไปจากแบบ

แปลนหรือรายการประกอบแบบที่

ได�รับอนุญาตเกินร�อยละห�าของพื้นที่

อาคารนั้นหรือเป�นการเพิ่มน้ำหนัก

หรือคลองส�งน้ำ ที ่ม ีความสูงหรือ

ความลึกไม�เกิน ๒.๕๐ เมตร 

(ซ) โครงสร�างเก็บกักของ

ไหล เช�น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน

ห ร ื อ ส ร ะ ว � า ยน ้ ำ  ท ี ่ ม ี ค ว า มจุ  

ไม�เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก�เมตร  

(ฌ) น ั ่ งร � านหร ือค ้ ำยัน

ชั ่วคราว ที ่ม ีความสูงไม�เก ิน ๒๕ 

เมตร 

(ญ) แบบหล �อคอนกรีต

และโครงสร �างรองร ับแบบหล�อ

คอนกร ีตสำหร ับเสา ผน ัง หรือ

กำแพง ที่มีความสูงไม�เกิน ๕ เมตร  

(ฎ) กรณีตาม (ก) (ข) (ค) 

(จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ที่เข�าข�าย
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๖ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

(๑๙) ป �ายหร ือส ิ ่ งท ี ่สร �างขึ้น

สำหรับติดหรือตั้งป�ายที่มีพื้นที่ตั้งแต� 

๕๐ ตารางเมตรขึ้นไปและมีความสูง

จากพื ้นดินตั ้งแต� ๑๕ เมตรขึ ้นไป 

หรือป�ายหรือสิ่งที่สร�างขึ้นสำหรับติด

หรือตั้งป�ายที่มีพื้นที่ตั้งแต� ๒๕ ตาราง

เมตรขึ ้นไปที ่ต ิดตั ้งอยู �บนหลังคา 

ดาดฟ�า หรือกันสาด หรือที ่ต ิดกับ

ส�วนใดส�วนหนึ่งของอาคาร 

(๒๐) อัฒจันทร�ที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแต� 

๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒๑) โครงสร�างสำหรับใช�ในการ

รับส�งหรือติดตั้งอุปกรณ�รับส�งวิทยุ

หรือโทรทัศน�ที่มีความสูงจากระดับ

ฐานของโครงสร�างตั้งแต� ๒๕ เมตร

 ให�แก�โครงสร�างของอาคารส�วนหนึ่ง

ส�วนใดเกินร�อยละสิบ 

(๑๕) งานขุดดินที่มีความลึกจาก

ระดับพื้นดินมากกว�า ๓ เมตร หรือ

พื้นที่ปากบ�อดินมากกว�า ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

(๑๖) งานถมดินที่มีพื ้นที่ของเนิน

ดินติดต�อเป�นผืนเดียวกันมากกว�า 

๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง

ของเนินดินตั ้งแต� ๒ เมตร นับจาก

ระดับที่ดินต�างเจ�าของที่อยู�ข�างเคียง 

(๑๗) โครงสร�างที่มีลักษณะเป�น

หอ ปล�อง หรือศาสนวัตถุ เช�น หอถัง

น ้ำ หอกระเช �าไฟฟ�า อน ุสาวร ีย�  

ต � อ งออกแบบและคำนวณตาม

กฎกระทรวงว�าด�วยการรับน้ำหนัก 

ความต �านทาน ความคงทนของ

อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารใน

การต�านทานแรงสั ่นสะเทือนของ

แผ�นดินไหว ต�องผ�านการเรียนการ

สอนหร ือการอบรมว � าด � วยการ

ออกแบบอาคารต�านทานแรงสั่นสะเทือน

จากแผ�นดินไหว 

(๒) งานควบคุมการสร�างหรือ

การผลิต 

(ก) อาคารท ี ่ม ีความสูง 

ไม�เกิน ๘ ชั้น 
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๗ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

ขึ ้นไป หรือที่มีน้ำหนักตั้งแต� ๒๐๐ 

กิโลกรัมขึ้นไป 

 

พระพุทธรูป หรือเจดีย� ที่มีความสูง

ตั้งแต� ๖ เมตรขึ้นไป 

(๑๘) โครงสร�างสำหรับใช�ในการ

รับส�งหรือติดตั้งอุปกรณ�รับส�งระบบ

โทรคมนาคมหรือเสาไฟฟ�า ที่มีความ

สูงจากระดับฐานของโครงสร�างตั้งแต� 

๒๕ เมตรขึ ้นไป หร ือที ่ม ีน ้ำหนัก 

ตั้งแต� ๒๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 

(๑๙ )  โ ค ร งส ร � า ง สะพานทุ ก

ประเภทท ี ่ ม ี ระยะห � างระหว � า ง

ศ ูนย �กลางเสาหร ือตอม �อช �วงใด

ช�วงหนึ่งยาวตั้งแต� ๑๐ เมตรขึ้นไป 

(๒๐) โครงสร�างใต �ด ิน อุโมงค� 

ส ิ ่ งก �อสร �างช ั ่วคราวท ี ่อย ู � ใต �ดิน 

โครงสร�างกันดินคันดินป�องกันน้ำ 

(ข) อาคารสาธารณะตาม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่

มีความสูงไม�เกิน ๘ ชั้น  

(ค) อาคารต �านแรงไหว

สะ เท ื อนจากแผ � นด ิ น ไหวตาม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร  

ที่มีความสูงไม�เกิน ๘ ชั้น 

(ง) อาคารที่มีพื้นที่รวมกัน

ไม�เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ซึ่งอยู�บน

พ ื ้ น ท ี ่ เ ช ิ ง ล า ด ท ี ่ ม ี ค ว า ม ล า ด 

ไม�เกิน ๓๕ องศา  

(จ) คลังสินค�า ยุ�งฉาง หรือ

ศูนย�กระจายสินค�าทุกขนาด 

(ฉ) ไซโลหรือห�องเย็นที ่มี

พื้นที่ทุกขนาด 
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๘ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

คลองส�งน้ำ หรือคลองระบายน้ำ ที่มี

ความสูงหรือความลึกตั ้งแต� ๑.๕๐ 

เมตรขึ้นไป 

(๒๑) โครงสร�างสำหรับทางขนส�ง

ในระบบราง  ทางรถสาธารณะ  

ทางหลวง ทางสาธารณะ ทางวิ่ง  

ทางขับ หรือลานจอดของสนามบิน 

ทุกขนาด 

(๒๒) โครงสร�างเก็บกักของไหล 

เช�น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน หรือ

สระว�ายน้ำที ่ม ีความจุต ั ้งแต� ๕๐ 

ลูกบาศก�เมตรขึ้นไป 

(๒๓) โครงสร�างที ่เป�นคาน เสา 

พื้น กำแพง ผนัง หรือบันได ที่ใช�รับ

น้ำหนัก ประกอบด�วยคอนกรีตหล�อ

(ช) อัฒจันทร�ที ่มีพื ้นที ่ไม�

เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร หรือสูงไม�

เกิน ๑๒ เมตร จากระดับฐานหรือ

พื้นดิน 

(ซ) ท�าเทียบเรือ หรืออู�เรือ

สำหรับเรือที ่มีระวางขับน้ำไม�เกิน 

๕๐ เมตริกตัน 

(ฌ) เขื่อน ฝาย หรืออาคาร

ชลประทานประเภทบังคับน้ำ ทุก

ขนาด 

(ญ) อุโมงค�ส�งน้ำ ท�อส�งน้ำ 

ท �อระบายน้ำหร ือช �องระบายน้ำ  

ทุกขนาด 

(ฎ) ระบบชลประทานหรือ

ระบบระบายน้ำ ทุกขนาด 
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๙ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

สำเร ็จหร ือคอนกร ีตอ ัดแรงหล�อ

สำเร็จทุกขนาด 

(๒๔) โครงสร�างรองรับท�อที่มีเส�น

ผ�านศูนย�กลางตั้งแต� ๐.๓๐ เมตรขึ้น

ไปหร ือพ ื ้นท ี ่หน �าต ัดของท ุกท�อ

รวมกันตั ้งแต� ๐.๑๐ ตารางเมตร 

ขึ้นไป 

(๒๕) โครงสร�างรองรับหรือติดตั้ง

เคร ื ่องเล �นท ี ่ เคล ื ่ อนท ี ่ ได � โดยมี

ความเร็วตั้งแต� ๖ กิโลเมตรต�อชั่วโมง

ขึ้นไป หรือมีความสูงจากระดับพื้น

ที ่ต ั ้งของเครื ่องเล�นถึงระดับพื ้นที่

สูงสุดที ่ผู �เล�นเครื ่องเล�นขึ ้นไปเล�น

ตั้งแต� ๒.๕๐ เมตรขึ้นไป หรือมีส�วน

(ฏ) ทางสาธารณะทุกขนาด 

(ฐ) โครงสร�างที่มีลักษณะ

เป�นหอปล�องที่มีความสูงไม�เกิน ๔๐ 

เ ม ต ร  ห ร ื อ ศ า ส น ว ั ต ถุ  เ ช� น 

พระพุทธรูป หรือเจดีย� ที่มีความสูง

ไม�เกิน ๒๓ เมตร  

(ฑ) โครงสร�างสำหรับใช�ใน

การรับส�งหรือติดตั ้งอุปกรณ�รับส�ง

ระบบโทรคมนาคมหร ือเสาไฟฟ�า  

ท ี ่ ม ีความส ู งจากระด ับฐานของ

โครงสร�างไม�เกิน ๕๐ เมตร 

(ฒ) โครงสร � างสะพาน 

ทุกประเภทที ่ม ีระยะห�างระหว�าง

ศ ูนย �กลางเสาหร ือตอม �อช �วงใด

ช�วงหนึ่งยาวไม�เกิน ๑๒ เมตร 
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๑๐ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

ที่ต�องใช�น้ำมีความลึกของระดับน้ำ

ตั้งแต� ๐.๘๐ เมตรขึ้นไป  

(๒๖) โครงสร�างของป��นจั่นหอสูง

หรือเดอริกเครน ทุกขนาด 

(๒๗) ป�ายหรือสิ่งที่สร�างขึ้นสำหรับ

ติดหรือตั ้งป�ายที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแต� ๕๐ 

ตารางเมตรขึ้นไป และมีความสูงจาก

พื ้นดินตั ้งแต� ๑๕ เมตรขึ ้นไป หรือ

ป�ายหรือสิ่งที่สร�างขึ้นสำหรับติดหรือ

ตั ้งป�ายที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแต� ๒๕ ตาราง

เมตรขึ ้นไป ที ่ต ิดตั ้งอยู �บนหลังคา 

ดาดฟ�า หรือกันสาด หรือที ่ต ิดกับ

ส�วนใดส�วนหนึ่งของอาคาร 

(๒๘) เสาเข็มที่มีความยาวตั้งแต� 

๖ เมตรขึ ้นไป หร ือที ่ร ับน ้ำหนัก

(ณ )  โ ค ร ง ส ร � า ง ใ ต � ดิ น 

อุโมงค� สิ่งก�อสร�างชั่วคราวที่อยู�ใต�ดิน 

โครงสร�างกันดิน คันดินป�องกันน้ำ 

คลองส �งน ้ำ หร ือคลองระบายน้ำ  

ท ี ่ม ีความส ูงหร ือความล ึกไม � เกิน 

๒.๕๐ เมตร 

(ด) โครงสร�างเก็บกักของ

ไหล เช�น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน 

หรือสระว�ายน้ำ ทุกขนาด 

(ต) โครงสร�างที ่เป�นคาน 

เสา แผ�นพื้น กำแพง ผนัง หรือบันได 

ท ี ่ ใ ช � ร ับน ้ ำหน ัก  ประกอบด �วย

คอนกรีตหล�อสำเร็จหรือคอนกรีตอัด

แรงหล�อสำเร็จ ทุกขนาด 
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๑๑ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

บรรทุกปลอดภัยตั้งแต� ๓ เมตริกตัน

ขึ้นไป 

(๒๙) นั่งร�านหรือค้ำยัน ที่มีความ

สูงตั้งแต� ๔ เมตรขึ้นไป  

(๓๐) แบบหล �อคอนกร ีตและ

โครงสร�างรองรับแบบหล�อคอนกรีต

สำหรับ 

(ก) เสา ผนัง หรือกำแพง ที่มี

ความสูงตั้งแต� ๔ เมตรขึ้นไป  

(ข) คานหรือแผ�นพื ้น ที ่มี

ระยะห�างระหว�างศูนย�กลางเสาหรือ

สิ ่งรองรับอื ่นตั ้งแต� ๕ เมตรขึ ้นไป 

หรือที่มีความสูงตั้งแต� ๓ เมตรขึ้นไป 

(ค) ฐานรองรับน้ำหนักที ่มี

ความสูงตั้งแต� ๓ เมตรขึ้นไป 

(ถ) โครงสร�างรองรับท�อที่

มีเส�นผ�านศูนย�กลางไม�เกิน ๐.๓๐ 

เมตรหรือพื ้นที ่หน�าตัดของทุกท�อ

รวมกันไม�เกิน ๐.๑๐ ตารางเมตร 

(ท) โครงสร�างรองรับหรือ

ติดตั้งเครื่องเล�นที่เคลื่อนที่ได� โดยมี

ความเร ็วไม � เก ิน ๖ ก ิโลเมตรต�อ

ชั่วโมง หรือมีความสูงจากระดับพื้น

ที ่ต ั ้งของเครื ่องเล�นถึงระดับพื ้นที่

สูงสุดที่ผู�เล�นขึ้นไปเล�นไม�เกิน ๒.๕๐ 

เมตร หรือมีส�วนที่ต�องใช�น้ำมีความ

ลึกของระดับน้ำไม�เกิน ๐.๘๐ เมตร 

(ธ) โครงสร�างของป� �นจั่น

หอสูงหรือเดอริกเครนสูงไม�เกิน ๒๓ 

เมตร จากระดับฐานที่ตั้ง 
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๑๒ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

 (น) ป�ายหรือสิ่งที่สร�างขึ้น

สำหรับติดหรือตั้งป�าย มีความสูงจาก

พื ้นดินไม�เกิน ๒๓ เมตร หรือป�าย 

หรือสิ่งที่สร�างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง

ป�ายที่มีพื้นที่ไม�เกิน ๕๐ ตารางเมตร 

ที่ติดอยู�บนหลังคา ดาดฟ�า หรือกัน

สาด หรือที ่ติดกับส�วนใดส�วนหนึ่ง

ของอาคาร 

( บ )  ง า น ผ ล ิ ต เ ส า เ ข็ ม

คอนกรีตทุกขนาด 

(ป)  น ั ่ งร � านหร ือค ้ ำยัน

ชั่วคราวที่มีความสูงไม�เกิน ๔๒ เมตร 

(ผ) แบบหล�อคอนกรีตและ

โครงสร�างรองรับแบบหล�อคอนกรีต

สำหรับเสา ผนังหรือกำแพง มีความ
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

สูงไม�เกิน ๕ เมตร สำหรับคานหรือ

แผ�นพื้นมีช�วงยาวไม�เกิน ๘ เมตร 

( ๓ )  ง า น พ ิ จ า ร ณ า

ตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช� 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๘ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาว ิศวกรรมโยธา ระด ับภาคี

ว ิศวกรพ ิ เศษ ประกอบว ิชาชีพ

ว ิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม

โยธา ได�ตามงาน ประเภทและขนาด 

ที่ระบุไว�ในใบอนุญาต 

ข�อ ๙ ในกรณีที่ต�องมีการวินิจฉัย

ชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

40 



๑๔ 

              ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวศิวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

แต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา 

ตามข�อบังคับนี ้ ให�คณะกรรมการ

สภาวิศวกรเป�นผู�วินิจฉัยชี ้ขาด คำ

วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภา

วิศวกรให�เป�นที่สุด 

ข � อ  ๑๐  ผ ู � ไ ด � ร ั บ ใบอน ุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ซ ึ ่ งประกอบว ิ ช าช ีพว ิ ศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�

ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและ

เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู�

ก�อนวันที ่ข�อบังคับนี ้มีผลใช�บังคับ  

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. .... 

จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกิน

สามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 
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ร�าง 

ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา  

 พ.ศ. .... 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ�วิสามัญ ครั้งที่../.... เมื่อวันที่ ..............................และโดย

ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ 

ข�อ ๑   ข�อบังคับนี้ เรียกว�า “ข�อบั งคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติ  

ของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ....” 

ข�อ ๒  ข�อบังคับน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต�วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป�นต�นไป 

ข�อ ๓  ให�ยกเลิกข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข�อ ๔  ให�งาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  

เป�นไปตามท่ีกำหนดไว�ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข�อ ๕ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได� ทุกงาน ทุกประเภท 

และทุกขนาด  

ข�อ ๖ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได�ทุกงาน ทุกประเภท  

และทุกขนาด ยกเว�นงานให�คำปรึกษา ทำได�เฉพาะการให�คำแนะนำ แต�ไม�สามารถให�การวินิจฉัย 

หรือการตรวจรับรองงาน 

ข�อ ๗ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ

ภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้ 

(๑)  งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) อาคารท่ีมีความสูงไม�เกิน ๔ ชั้น หรือโครงสร�างของอาคารแต�ละชั้นมีความสูง ไม�เกิน 

๕ เมตร หรืออาคารที่มีช�วงคานยาวทุกขนาด ทั้งนี้ อาคารหรือโครงสร�างของอาคารหรือองค�อาคารต�อง 

ไม�เข�าข�ายเป�นอาคารสาธารณะ  

(ข) คลังสินค�า ไซโล ห�องเย็น ยุ�งฉาง หรือศูนย�กระจายสินค�าท่ีมีความจุไม�เกิน ๑,๐๐๐ 

ลูกบาศก�เมตร
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(ค) เขื่อน ฝาย หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ำ ที่มีความสูงไม�เกิน ๒.๕๐ เมตร 

(ง) ท�อระบายน้ำ หรือช�องระบายน้ำ ท่ีมีเส�นผ�านศูนย�กลางภายในไม�เกิน ๑.๕๐ เมตร 

หรือที่มีพื้นที่หน�าตัดไม�เกิน ๒ ตารางเมตร  

(จ) ระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ำ ที่มีพ้ืนท่ีไม�เกิน  ๕,๐๐๐ ไร�ต�อโครงการ 

(ฉ) โครงสร�างท่ีมีลักษณะเป�นหอ ปล�อง หรือศาสนวัตถุ เช�น หอถังน้ำ หอกระเช�าไฟฟ�า 

อนุสาวรีย� พระพุทธรูป หรือเจดีย� ที่มีความสูงไม�เกิน ๑๕ เมตร 

(ช) โครงสร�างใต�ดิน อุโมงค� สิ่งก�อสร�างชั่วคราวที่อยู�ใต�ดิน โครงสร�างกันดิน คันดินป�องกัน

น้ำ หรือคลองส�งน้ำ ท่ีมีความสูงหรือความลึกไม�เกิน ๒.๕๐ เมตร 

(ซ) โครงสร�างเก็บกักของไหล เช�น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมันหรือสระว�ายน้ำ ท่ีมีความจุ 

ไม�เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก�เมตร  

(ฌ) นั่งร�านหรือค้ำยันชั่วคราว ที่มีความสูงไม�เกิน ๒๕ เมตร 

(ญ) แบบหล�อคอนกรีตและโครงสร�างรองรับแบบหล�อคอนกรีตสำหรับเสา ผนัง  

หรือกำแพง ท่ีมีความสูงไม�เกิน ๕ เมตร  

(ฎ) กรณีตาม (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ที่เข�าข�ายต�องออกแบบและคำนวณ

ตามกฎกระทรวงว�าด�วยการรับน้ำหนัก ความต�านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคารใน

การต�านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ�นดินไหว ต�องผ�านการเรียนการสอนหรือการอบรมว�าด�วยการออกแบบ

อาคารต�านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ�นดินไหว 

(๒) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต 

(ก) อาคารที่มีความสูงไม�เกิน ๘ ชั้น 

(ข) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่มีความสูงไม�เกิน ๘ ช้ัน  

(ค) อาคารต�านแรงไหวสะเทือนจากแผ�นดินไหวตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร  

ที่มีความสูงไม�เกิน ๘ ชั้น 

(ง) อาคารท่ีมีพื้นที่รวมกันไม�เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ซึ่งอยู�บนพ้ืนท่ีเชิงลาดท่ีมีความลาด 

ไม�เกิน ๓๕ องศา  

(จ) คลังสินค�า ยุ�งฉาง หรือศูนย�กระจายสินค�าทุกขนาด 

(ฉ) ไซโลหรือห�องเย็นที่มีพื้นท่ีทุกขนาด 

(ช) อัฒจันทร�ที่มีพ้ืนท่ีไม�เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร หรือสูงไม�เกิน ๑๒ เมตร จากระดับฐาน

หรือพ้ืนดิน 

(ซ) ท�าเทียบเรือ หรืออู�เรือสำหรับเรือท่ีมีระวางขับน้ำไม�เกิน ๕๐ เมตริกตัน 

(ฌ) เข่ือน ฝาย หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ำ ทุกขนาด 

(ญ) อุโมงค�ส�งนำ้ ท�อส�งน้ำ ท�อระบายน้ำหรือช�องระบายน้ำ ทุกขนาด 

(ฎ) ระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ำ ทุกขนาด 

(ฏ) ทางสาธารณะทุกขนาด
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(ฐ) โครงสร�างที่ มีลักษณะเป�นหอปล�องท่ีมีความสูงไม�เกิน ๔๐ เมตร หรือศาสนวัตถุ  

เช�น พระพุทธรูป หรือเจดีย� ที่มีความสูงไม�เกิน ๒๓ เมตร  

(ฑ) โครงสร�างสำหรับใช�ในการรับส�งหรือติดต้ังอุปกรณ�รับส�งระบบโทรคมนาคม 

หรือเสาไฟฟ�า ที่มคีวามสูงจากระดับฐานของโครงสร�างไม�เกนิ ๕๐ เมตร 

(ฒ) โครงสร�างสะพานทุกประเภทท่ีมีระยะห�างระหว�างศูนย�กลางเสาหรือตอม�อช�วงใด

ช�วงหนึ่งยาวไม�เกิน ๑๒ เมตร 

(ณ) โครงสร�างใต�ดิน อุโมงค� สิ่งก�อสร�างชั่วคราวที่อยู�ใต�ดิน โครงสร�างกันดิน คันดิน

ป�องกันน้ำ คลองส�งน้ำ หรือคลองระบายน้ำ ท่ีมีความสูงหรือความลึกไม�เกิน ๒.๕๐ เมตร 

(ด) โครงสร�างเก็บกักของไหล เช�น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน หรือสระว�ายน้ำ ทุกขนาด 

(ต) โครงสร�างท่ี เป�นคาน เสา แผ�นพื้น กำแพง ผนัง หรือบันได ท่ี ใช�รับน้ำหนัก 

ประกอบด�วยคอนกรีตหล�อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล�อสำเร็จ ทุกขนาด 

(ถ) โครงสร�างรองรบัท�อที่มีเส�นผ�านศูนย�กลางไม�เกิน ๐.๓๐ เมตรหรือพ้ืนท่ีหน�าตัดของ 

ทุกท�อรวมกันไม�เกิน ๐.๑๐ ตารางเมตร 

(ท) โครงสร�างรองรับหรือติดตั้งเคร่ืองเล�นที่เคลื่อนท่ีได� โดยมีความเร็วไม�เกิน ๖ กิโลเมตร

ต�อชั่วโมง หรือมีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเครื่องเล�นถึงระดับพ้ืนท่ีสูงสุดท่ีผู�เล�นข้ึนไปเล�นไม�เกิน ๒.๕๐ 

เมตร หรือมีส�วนที่ต�องใช�น้ำมีความลึกของระดับน้ำไม�เกิน ๐.๘๐ เมตร 

(ธ) โครงสร�างของป��นจั่นหอสูงหรือเดอริกเครนสูงไม�เกิน ๒๓ เมตร จากระดับฐานที่ตั้ง 

(น) ป�ายหรือสิ่งท่ีสร�างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป�าย มีความสูงจากพ้ืนดินไม�เกิน ๒๓ เมตร 

หรือป�าย หรือสิ่งท่ีสร�างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป�ายท่ีมีพื้นที่ไม�เกิน ๕๐ ตารางเมตร ที่ติดอยู�บนหลังคา ดาดฟ�า 

หรือกันสาด หรือที่ติดกับส�วนใดส�วนหนึ่งของอาคาร 

(บ) งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตทุกขนาด 

(ป) นั่งร�านหรือค้ำยันชั่วคราวที่มีความสูงไม�เกิน ๔๒ เมตร 

(ผ) แบบหล�อคอนกรีตและโครงสร�างรองรับแบบหล�อคอนกรีตสำหรับเสา ผนัง  

หรือกำแพง มีความสูงไม�เกิน ๕ เมตร สำหรับคานหรือแผ�นพื้นมีช�วงยาวไม�เกิน ๘ เมตร 

(๓) งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช� ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๘ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ได�ตามงาน ประเภทและขนาด 

ที่ระบุไว�ในใบอนุญาต 

ข�อ ๙ ในกรณี ท่ีต�องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามข�อบังคับนี้ ให�คณะกรรมการสภาวิศวกรเป�น 

ผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�นที่สุด 
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ข�อ ๑๐ ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับน้ีมีผลใช�บังคับ  

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกินสามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่                     พ.ศ. ....   

                      

                    นายกสภาวิศวกร 
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สรุปสาระสำคัญร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติ ของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� พ.ศ. .... 

 

๑. สภาพป�ญหา  

เนื่องด�วยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐  

ยังไม�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบันซึ่งวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางด�านวิศวกรรมก�าวหน�า ไปอย�างรวดเร็ว 

งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส�งผลกระทบต�อความ

ปลอดภัยในชีวิต ร�างกาย และทรัพย�สินของประชาชน 

ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล�อม สมควรแก�ไขปรับปรุง

งาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบัน รวมทั้ง

กฎหมายอื่นที่กําหนดเกี ่ยวกับ ความปลอดภัยทางด�าน

วิศวกรรม จึงจําเป�นต�องออกกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิช าช ีพว ิ ศวกรรมและว ิ ชาช ีพว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได �ประกาศราชราชกิจจานุเบกษา 

เม ื ่อว ันที ่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให�ใช �บ ังคับเมื่อ 

พ�นกำหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป�นต�นไป (มีผลบังคับใช�วันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๖๖)  

 

๒. ประโยชน� 

เพื ่อกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ชาช ีพว ิศวกรรมและว ิชาช ี พว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู �ได �ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� (งานเหมืองแร� 

/งานโลหการ) ระดับวุฒิวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับ

ภาคีวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  

 

 

 

 

๓. สาระสำคัญในการแก�ไขเพิ่มเติม 

๓.๑ กำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให�สอดคล�องกับสิทธิการประกอบ

วิชาชีพฯ ตามข�อบังคับเดิม 

๓.๒ ระดับวุฒิวิศวกร สามารถประกอบวิชาชีพฯ สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร� (งานเหมืองแร�/งานโลหการ) ได�ทุกงาน 

ทุกประเภท และทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดงาน ประเภท และขนาดของงานที่มีการ

แก�ไขเพิ่มเติมในงานเหมืองแร�/งานโลหการ ให�แก�ผู �ได�รับ

ใบอนุญาตระดับสาม ัญว ิศวกร และระด ับภาคีว ิศวกร  

ให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัต ิแร� พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาช ีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ อย�างเหมาะสม 

๓.๔ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถประกอบวิชาชีพฯ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� (งานเหมืองแร�/งานโลหการ)  

ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาตฯ 
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ตารางเปรียบเทียบร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� พ.ศ. .... 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

ข�อ ๕ ประเภทและขนาดของงาน

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา

วิศวกรรมเหมืองแร� 

มีดังต�อไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแร� ได�แก� 

(ก) การทำเหมืองแร�ที่ใช�กำลัง

สูงสุดรวมกันตั้งแต� ๖๐๐ กิโลวัตต� 

ขึ้นไป 

(ข )  การทำ เหม ื อ ง ใต � ดิ น 

ทุกขนาด 

(ค) การเจาะอุโมงค�ในเหมือง 

หรือปล�องหรือโพรงในหินทุกขนาด 

ระดับวุฒิวิศวกร (งานเหมือง

แร�) 

ข�อ ๔ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม เ ห ม ื อ ง แ ร�   

แขนงเหมืองแร� ระดับว ุฒิว ิศวกร 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมือง

แร � ได �ท ุกงาน ท ุกประเภท และ 

ทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานเหมือง

แร�) 

ข�อ ๗  ประเภทและขนาดของงาน

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา

วิศวกรรมเหมืองแร�มีดังต�อไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแร� ได�แก� 

( ก )  ก า ร ท ำ เ ห ม ื อ ง ต า ม

กฎหมายว�าด�วยแร� ทุกประเภทและ

ทุกขนาด 

(ข) การเจาะอุโมงค�หรือช�อง

เป�ดในหินหรือแร�หรือการสร�างโพรง

โดยการชะละลายแร�ทุกขนาด 

(ค) งานวิศวกรรมที ่มีการใช�

วัตถุระเบิดทุกขนาด 

ระดับวุฒิวิศวกร (งานเหมือง

แร�) 

ข�อ ๕ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมือง

แร� ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� งานเหมืองแร� ได�ทุกงาน 

ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานเหมือง

แร�) 

ข�อ ๖ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

(ง) งานวิศวกรรมที ่มีการใช�

วัตถุระเบิดทุกขนาด 

(จ) การโม� บด หรือย�อยแร�

และหินที่ใช�กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต� 

๖๐๐ กิโลวัตต�ขึ้นไป 

(ฉ) การแยกวัสดุต�าง ๆ ออก

จากของที ่ใช �แล �ว โดยใช�กรรมว ิธี

ทางการแต�งแร�ทุกขนาด 

(ช) การแต �งแร �ท ี ่ ใช �กำลั ง

สูงสุดรวมกันตั้งแต� ๑๐๐ กิโลวัตต� 

ขึ้นไป 

(ซ )  การประ เม ิ นผลและ

วิเคราะห�มูลค�าของแหล�งแร�ทุกขนาด 

(๒) งานโลหะการ ได�แก� 

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมเหม ืองแร�  แขนง

เหม ืองแร �  ระด ับสาม ัญว ิศวกร 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมือง

แร� ได�เฉพาะงานวางโครงการ งาน

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ค ำ น ว ณ  

งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต 

งานพิจารณาตรวจสอบ และงาน

อำนวยการใช�  ตามประเภทและ

ขนาดดังนี้ 

(๑) การทำเหมืองแร�ที ่ใช�กำลัง

ส ู งส ุดรวมก ันไม � เก ิน  ๑๕,๐๐๐ 

กิโลวัตต� 

(ง) การแต�งแร�หรือการแยกวัสดุ

ต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช �แล�ว ด�วย

กรรมวิธีแต�งแร�ที่ใช�กำลังเครื่องจักร 

ทุกขนาด 

(จ) การตรวจสอบและประเมิน

ปริมาณแร�ที่ทำเหมืองได�ทุกขนาด 

(ฉ) การศึกษาความเป�นไปได�

ในการลงท ุนทำเหม ือง การปรับ

คุณภาพแร�หรือวัสดุด�วยกรรมวิธีแต�ง

แร� ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ช )  การฟ � � นฟ ูสภาพพ ื ้ นที่

ภายหลังการทำเหมืองหรือการป�ด

เหมืองในเขตเหมืองแร�ทุกประเภท

และทุกขนาด 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมือง

แร� ระดับสามัญวิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมืองแร� 

ตามประเภทและขนาด ดังนี้   

(๑) งานให�คำปรึกษา  

 ( ก )  ก า ร ท ำ เ ห ม ื อ ง ต า ม

กฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทที ่ ๑ 

หรือประเภทที่ ๒ ที่มีกำลังสูงสุดของ

เคร ื ่องจ ักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�า

รวมกันไม�เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(ข) การเจาะอุโมงค�หรือช�อง

เป�ดในหินหรือแร�หรือการสร�างโพรง

โดยการชะละลายแร�ในการทำเหมือง

ตามกฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทที่ ๑ 
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๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

(ก) การแยกวัสดุต�าง ๆ ออก

จากของที ่ ใช �แล �วโดยใช �กรรมวิธี

ทางการแต�งแร�ทุกขนาด 

(ข) การแต �งแร �ท ี ่ ใช �กำลั ง

สูงสุดรวมกันตั้งแต� ๑๐๐ กิโลวัตต�ขึ้น

ไป 

(ค) การถลุงแร�เหล็กหรือการ

ผลิตเหล็กกล�าที ่ม ีกำ ล ังการผลิต

สูงสุดตั้งแต� ๗,๐๐๐ เมตริกตันต�อป�

ขึ้นไป 

(ง) การถลุงแร�อื่น ๆ หรือการ

ส ก ั ด โ ล ห ะ  โ ล ห ะ เ จ ื อ  ห รื อ

สารประกอบโลหะออกจากแร�  

ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น

ใด รวมทั้งการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มี

(๒) การทำเหมืองใต�ดินที่มีหน�า

ตัดไม�เกิน ๒๐ ตารางเมตร หรือมี

ก ำ ล ั ง ก า ร ผ ล ิ ต ส ู ง ส ุ ด ไ ม � เ กิ น 

๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(๓) การเจาะอุโมงค�ในเหมือง 

หรือปล�องหรือโพรงในหินที่มีหน�าตัด

ไม�เกิน ๔๐ ตารางเมตรหรือมีกำลัง

การผลิตสูงส ุดไม�เก ิน ๑๕๐,๐๐๐ 

เมตริกตันต�อป� 

(๔) งานวิศวกรรมที่มีการใช�วัตถุ

ระเบ ิดท ี ่ม ีปร ิมาณว ัสด ุจากการ

ระเบิดไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ เมตริกตัน

ต �อว ัน หร ือไม �เก ิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

เมตริกตันต�อป� 

(ซ) การควบคุมการพังทลาย

ของด ินหร ือห ินในเขตเหม ืองแร�   

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานโลหการ ได�แก� 

(ก) การแยกและการเตรียม

วัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ 

ของที่ใช�แล�วจากภาคครัวเรือน และ

ก า ก ข อ ง เ ส ี ย อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  

ด�วยกรรมวิธ ีแต�งแร �และกรรมวิธี

ทางโลหกรรมที ่ม ีการใช �สารเคมี

อันตราย  

(ข) การแต�งแร�หรือการแยก

วัสดุต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช �แล�ว 

ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ทุกขนาด 

หร ือประเภทที่  ๒ หร ือการเจาะ

อ ุ โมงค �หร ื อช � อง เป �ด ในห ินท ี ่ มี

พื้นที่หน�าตัดไม�เกิน ๔๐ ตารางเมตร 

หรือมีกำลังผลิตไม�เกิน ๑๕๐,๐๐๐ 

เมตริกตันต�อป� 

(ค) งานวิศวกรรมที ่มีการใช�

วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการ

ระเบิดไม�เกิน ๑๐,๐๐๐เมตริกตันต�อ

วันหรือไม�เกิน ๓.๕ ล�านเมตริกตันต�อ

ป� หรือการใช�วัตถุระเบิดในการทำ

เหมืองตามกฎหมายว�าด�วยแร�  

   (ง) การแต�งแร�หรือการแยก

วัสดุต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช �แล�ว 

ด � วยกรรมว ิธ ีแต � งแร �ท ี ่ ใช �กำลั ง

เครื่องจักร ทุกขนาด 
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๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

กำลังการผลิตสูงสุดตั ้งแต� ๑,๐๐๐ 

เมตร ิกต ันต �อป �ข ึ ้นไป หร ืองานที่

ลงทุนตั ้งแต�สิบล�านบาทขึ ้นไปโดย 

ไม�รวมค�าที่ดิน 

(จ) การหลอม การหล�อ การแปร

รูป การปรับปรุงคุณสมบัติด�วยความ

ร �อนการตกแต � งผ ิ วหร ือการชุบ

เคลือบโลหะสำหรับงานที่ใช�คนงาน

ตั ้งแต�สามสิบคนขึ ้นไป หรืองานที่

ลงทุนตั ้งแต�สิบล�านบาทขึ ้นไปโดย 

ไม�รวมค�าที่ดิน 

(๕) การโม� บด หรือย�อยแร�และ

หินทุกขนาด 

(๖) การแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจาก

ของที่ใช�แล�ว โดยใช�กรรมวิธีทางการ

แต�งแร�ทุกขนาด 

(๗) การแต�งแร�ทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร (งานเหมือง

แร�) 

ข�อ ๖ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมเหม ืองแร �  แขนง

เหม ื อ งแร �  ร ะด ั บภ าค ี ว ิ ศ ว ก ร 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมือง

แร� ได�เฉพาะงานควบคุมการสร�าง

(ค) การถลุงแร�เหล็กหรือการ

ผลิตเหล็กกล�า ด�วยกรรมวิธีทางโล

หกรรมทุกขนาด 

(ง) การถลุงแร�อื ่น ๆ หรือการ

สกัดโลหะโลหะเจือ หรือสารประกอบ

โลหะออกจากแร� ตะกรันเศษโลหะ 

วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทำ

โลหะให�บริสุทธิ์ ด�วยกรรมวิธีทางโล

หกรรม ที่มีการใช�สารเคมีอันตราย  

(จ) การผลิตโลหะสำเร ็จรูป

หรือกึ่งสำเร็จรูปด�วยกระบวนการขึ้น

รูปต�าง ๆ เช�น การหลอม การหล�อ 

การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด�วย

กระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูป

(จ) การตรวจสอบและประเมิน

ปริมาณแร�ที่ทำเหมืองได�ทุกขนาด 

(ฉ) การศึกษาความเป�นไปได�ใน

การลงท ุนทำ เหม ื อ ง  การปรั บ

คุณภาพแร� หรือวัสดุด�วยกรรมวิธี

แต�งแร� ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ช )  การฟ � � นฟ ู สภาพพ ื ้ น ที่

ภายหลังการทำเหมืองหรือการป�ด

เหมืองในเขตเหมืองแร�ทุกประเภท

และทุกขนาด 

(ซ) การควบคุมการพังทลาย

ของด ินหร ือห ินในเขตเหม ืองแร�   

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒ )  งานวาง โครงการ  งาน

ออกแบบและคำนวณ งานควบคุม
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๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

หรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ 

และงานอำนวยการใช�ตามประเภท

และขนาดดังนี้ 

(๑) การทำเหมืองแร�ที ่ใช�กำลัง

สูงสุดรวมกันไม�เกิน ๑,๒๐๐ กิโลวัตต� 

(๒) งานวิศวกรรมที่มีการใช�วัตถุ

ระเบ ิดท ี ่ม ีปร ิมาณว ัสด ุจากการ

ระเบิดไม�เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต�อวัน 

หรือไม�เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน 

ต�อป� 

(๓) การแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจาก

ของที่ใช�แล�วโดยใช�กรรมวิธีทางการ

แต�งแร�ที่ใช�กำลังสูงสุดรวมกันไม�เกิน 

๒๐๐ กิโลวัตต� 

ด �วยการเติมเนื ้อวัสดุท ี ่ใช �คนงาน

ตั้งแต�สามสิบคนขึ้นไป 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะ

ด�วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร�อน 

การตกแต�งผ ิวหร ือการเคล ือบผิว

โลหะ ที่ใช�คนงานตั้งแต�สามสิบคน

ขึ้นไป 

(ช) การวิเคราะห�สมบัติทาง

กายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบ

แบบไม�ทำลายการบ�งลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุ หรือการวิเคราะห�การวิบัติ

การเสื ่อมสภาพของโลหะ การกัด

กร �อนของโลหะ และการป�องกัน

ความเสียหายด�วยกรรมวิธ ีทางโล

หกรรม 

การสร�างหรือการผลิตงานพิจารณา

ตรวจสอบ และงานอำนวยการใช� 

ตามประเภทและขนาด ดังนี้ 

(ก )  การทำ เหม ืองตาม

กฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทที ่ ๑ 

หรือประเภทที่ ๒ ที่มีกำลังสูงสุดของ

เคร ื ่องจ ักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�า

รวมกันไม�เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(ข) การเจาะอุโมงค�หรือ

ช�องเป�ดในหินหรือแร�หรือการสร�าง

โพรงโดยการชะละลายแร�ในการทำ

เหมืองตามกฎหมายว�าด�วยแร�หรือ

การเจาะอุโมงค�หรือช�องเป�ดในหินที่

ม ีพื ้นที ่หน�าตัดไม�เกิน ๔๐ ตาราง
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๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

(๔) การแต�งแร�ที ่ใช�กำลังสูงสุด

รวมกันไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� 

(๕) การโม� บด หรือย�อยแร�และ

หิน ที่ใช�กำลังรวมกันไม�เกิน ๑,๒๐๐ 

กิโลวัตต� 

 

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

(งานเหมืองแร�) 

ข�อ ๗ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมเหม ืองแร �  แขนง

เหมืองแร� ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร�งานเหมือง

 

 

 

เ ม ต ร  ห ร ื อ ก ำ ล ั ง ผ ล ิ ต ไ ม � เ กิ น 

๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(ค) งานวิศวกรรมที่มีการ

ใช�วัตถุระเบิดที ่มีปริมาณวัสดุจาก

ก า ร ร ะ เ บ ิ ด ไ ม � เ ก ิ น  ๑ ๐ , ๐ ๐ ๐ 

เมตริกตันต�อวันหรือไม�เกิน ๓.๕ ล�าน

เมตร ิกต ันต �อป � หร ือการใช �ว ัตถุ

ระเบิดในการทำเหมืองตามกฎหมาย 

ว�าด�วยแร�  

(ง) การแต�งแร �หร ือการ

แยกวัสดุต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช�

แล�ว ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ที ่ใช�กำลัง

เครื่องจักร ทุกขนาด 
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๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

แร� ได�ตามงาน ประเภท และขนาดที่

ระบุไว�ในใบอนุญาต 

ระดับวุฒิว ิศวกร (งานโลหะ

การ) 

ข�อ ๘ ให�ผู �ได�ร ับใบอนุญาดป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� แขนงโลหะ

การ ระด ับว ุฒ ิว ิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบก ุม สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร� งานโลหะการ  

ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

 

ระดับสามัญวิศวกร (งานโลหะ

การ) 

(จ )  การตรวจสอบและ

ประเมินปริมาณแร�ที ่ทำเหมืองได� 

ทุกขนาด 

(ฉ) การศึกษาความเป�นไป

ได�ในการลงทุนทำเหมือง การปรับ

คุณภาพแร� หรือวัสดุด�วยกรรมวิธี

แต�งแร� ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ช) การฟ� �นฟูสภาพพื ้นที่

ภายหลังการทำเหมืองหรือการป�ด

เหมืองในเขตเหมืองแร�ทุกประเภท

และทุกขนาด 

( ซ )  ก า ร ค ว บ ค ุ ม ก า ร

พังทลายของดินหรือหินในเขตเหมือง

แร� ทุกประเภทและทุกขนาด 
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๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

ข�อ ๙ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� แขนงโลหะ

การระดับสามัญวิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร� งานโลหะการ  

ได � เฉพาะงานวางโครงการ งาน

ออกแบบและคำนวณ งานควบคุม

ก า ร ส ร � า ง ห ร ื อ ก า ร ผ ลิ ต 

งานพิจารณาตรวจสอบ และงาน

อำนวยการใช�  ตามประเภทและ

ขนาดดังนี้ 

(๑) การแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจาก

ของที่ใช�แล�วโดยใช�กรรมวิธีทางการ

แต�งแร�ทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร (งานเหมือง

แร�) 

ข�อ ๗ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมือง

แร �  ระด ับภาค ีว ิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมืองแร� 

ได�เฉพาะงาน งานควบคุมการสร�าง

และการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ 

และงานอำนวยการใช�ตามประเภท

และขนาด ดังนี้ 

(๑) งานควบคุมการสร�างและการ

ผลิต  
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๙ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

(๒) การแต�งแร�ทุกขนาด 

(๓) การถลุงแร�เหล็กหรือการผลิต

เหล็กกล�าที ่ม ีกำลังการผลิตสูงสุด 

ไม�เกิน ๓๐๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(๔) การถลุงแร�อื ่น ๆ หรือการ

ส ก ั ด โ ล ห ะ  โ ล ห ะ เ จ ื อ  ห รื อ

สารประกอบโลหะออกจากแร�

ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น

ใด รามทั้งการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มี

กำลังการผลิตสูงสุดไม�เกิน ๔๐,๐๐๐ 

เมตร ิกต ันต �อป � หร ืองานที ่ลงทุน 

ไม�เกินหนึ่งร�อยล�านบาทโดยไม�รวม

ค�าที่ดิน และไม�รวมมูลค�าของข�อ ๙ 

(๓) 

( ก )  ก า รท ำ เ ห ม ื อ ง ต า ม

กฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทที ่ ๑  

ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและ

อุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ 

กิโลวัตต�  

(ข) งานวิศวกรรมที่มีการใช�

วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการ

ระเบิดไม�เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต�อวัน

หรือไม�เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน 

ต�อป� ยกเว�นการใช�วัตถุระเบิดในการ

เจาะอ ุ โมงค �หร ือช �องเป �ดในหิน 

ทุกขนาด 

(ค) การแต�งแร�หรือการแยก

วัสดุต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช �แล�ว 

ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ที ่มีกำลังสูงสุด
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๑๐ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

(๕) การหลอม การหล�อ การแปร

รูปการปรับปรุงคุณสมบัติด�วยความ

ร �อนการตกแต � งผ ิ วหร ือการชุบ

เ ค ล ื อ บ โ ล ห ะ ส ำ ห ร ั บ ง า น 

ที่ใช�คนงานไม�เกินสามร�อยคน หรือ

งานที ่ลงทุนไม�เกินหกสิบล�านบาท

โดยไม�รวมค�าที่ดิน 

ระดับภาคีว ิศวกร (งานโลหะ

การ) 

ข�อ ๑๐ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� แขนงโลหะ

การ ระดับภาคีว ิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร� งานโลหะการ  

ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�า

รวมกันไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� ยกเว�น

การแต�งแร�หรือแยกวัสดุต�าง ๆ ที่ใช�

แล�วด�วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ�า 

(ง) การฟ � �นฟ ูสภาพพื ้นที่

ภายหลังการทำเหมืองหรือการป�ด

เหมืองในเขตเหมืองแร�ประเภทที่ ๑ 

ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและ

อุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ 

กิโลวัตต� 

(จ) การควบคุมการพังทลาย

ของด ินหร ือห ินในเขตเหม ืองแร�  

ในการทำ เหม ื อ งประ เภทท ี ่  ๑  

ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและ
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๑๑ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

ได�เฉพาะงานควบคุมการสร�างหรือ

การผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ 

และงานอำนวยการใช�ตามประเภท

และขนาดดังนี้ 

(๑) การแต�งแร�ที ่ใช�กำลังสูงสุด

รวมกันไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� 

(๒) การถลุงแร�เหล็กหรือการผลิต

เหล็กกล�าที ่ม ีกำลังการผลิตสูงสุด 

ไม�เกิน ๘๐ เมตริกตันต�อวัน หรือไม�

เกิน ๒๘,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(๓) การถลุงแร�อื ่น ๆ หรือการ

ส ก ั ด โ ล ห ะ  โ ล ห ะ เ จ ื อ  ห รื อ

สารประกอบโลหะออกจากแร�  

ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น

ใด รวมทั้งการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มี

อุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ 

กิโลวัตต� 

(๒) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(ก) การทำเหมืองประเภท 

ที่ ๑ ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกล

และอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน 

๑,๕๐๐ กิโลวัตต� 

(ข) งานวิศวกรรมที่มีการใช�

วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการ

ระเบิดไม�เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต�อวัน 

หรือไม�เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อ

ป� ยกเว�นการใช�วัตถุระเบิดในการ

เจาะอ ุ โมงค �หร ือช �องเป �ดในหิน 

ทุกขนาด 
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๑๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

กำลังการผลิตสูงสุดไม�เกิน ๕,๐๐๐ 

เมตร ิกต ันต �อป � หร ืองานที ่ลงทุน 

ไม � เก ินย ี ่ส ิบล �านบาทโดยไม �รวม 

ค�าที่ดินและไม�รวมมูลค�าของข�อ ๑๐ 

(๒) 

(๔) การหลอม การหล�อ การแปร

รูปการปรับปรุงคุณสมบัติด�วยความ

ร �อนการตกแต � งผ ิ วหร ือการชุบ

เ ค ล ื อ บ โ ล ห ะ ส ำ ห ร ั บ ง า น 

ที่ใช�คนงานไม�เกินหนึ่งร�อยคน หรือ

งานที่ลงทุนไม�เกินสามสิบล�านบาท

โดยไม�รวมค�าที่ดิน 

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

(งานโลหะการ) 

(ค) การแต�งแร�หรือการแยก

วัสดุต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช �แล�ว 

ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ที ่มีกำลังสูงสุด

ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�า

รวมกันไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� ยกเว�น

การแต�งแร�หรือแยกวัสดุต�างๆที ่ใช�

แล�วด�วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ�า 

(๓) งานอำนวยการใช� 

( ก )  ก า รท ำ เ ห ม ื อ ง ต า ม

กฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทที่ ๑ ที่มี

กำลังสูงสุดของเครื ่องจักรกลและ

อุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ 

กิโลวัตต� 

(ข) งานวิศวกรรมที่มีการใช�

วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการ
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๑๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

ข�อ ๑๑ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� แขนงโลหะ

การ  ร ะด ั บภ าค ี ว ิ ศ ว ก รพ ิ เ ศ ษ 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานโลหะ

การ ได�ตามงาน ประเภท และขนาด

ที่ระบุไว�ในใบอนุญาต  

 

 

 

 

 

 

 

ระเบิดไม�เกิน ๘๐๐ เมตริกตันต�อวัน 

หรือไม�เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน 

ต�อป� ยกเว�นการใช�วัตถุระเบิดในการ

เจาะอ ุ โมงค �หร ือช �องเป �ดในหิน 

ทุกขนาด 

(ค) การแต�งแร�หรือการแยก

วัสดุต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช �แล�ว 

ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ที ่มีกำลังสูงสุด

ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�า

รวมกันไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� ยกเว�น

การแต�งแร�หรือแยกวัสดุต�างๆที ่ใช�

แล�วด�วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ�า 

(ง) การฟ � �นฟ ูสภาพพื ้นที่

ภายหลังการทำเหมืองหรือการป�ด

เหมืองในเขตเหมืองแร�ประเภทที่ ๑ 
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๑๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและ

อุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ 

กิโลวัตต� 

(จ) การควบคุมการพังทลาย

ของดินหรือหินในเขตเหมืองแร� ใน

การทำเหมืองประเภทที่ ๑ ที่มีกำลัง

สูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�

ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต� 

ระด ับภาค ีว ิศวกรพิเศษ 

(งานเหมืองแร�) 

ข�อ ๘ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร�ระดับภาคี

ว ิศวกรพ ิ เศษ ประกอบว ิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
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๑๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

เหมืองแร� งานเหมืองแร�ได�ตามงาน 

ประเภท และขนาดท ี ่ ระบ ุ ไว � ใน

ใบอนุญาต 

ระดับวุฒิวิศวกร (งานโลหการ) 

ข�อ ๙ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานโลห

การ ระด ับว ุฒ ิว ิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร � งานโลหการ  

ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานโลห

การ) 

ข�อ ๑๐ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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๑๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานโลห

การ ระดับสามัญวิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร� งานโลหการตาม

ประเภทและขนาด ดังนี้   

(๑) งานให�คำปรึกษา  

(ก) การแยกและการเตรียม

วัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ 

ของที่ใช�แล�วจากภาคครัวเรือน และ

กากของเส ียอ ุตสาหกรรม ด �วย

กรรมวิธีแต�งแร�และกรรมวิธีทางโล

หกรรม ที่มีการใช�สารเคมีอันตราย 

ทุกประเภท และทุกขนาด 
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๑๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

(ข) การแต�งแร�หรือการแยก

วัสดุต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช �แล�ว 

ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร�เหล็กหรือการ

ผลิตเหล็กกล �า ด�วยกรรมวิธ ีทาง 

โ ลหกรรม  ไม � เ ก ิ น  ๓๐๐ ,๐๐๐ 

เมตริกตันต�อป� 

(ง) การถลุงแร�อื่น ๆ หรือการ

ส ก ั ด โ ล ห ะ  โ ล ห ะ เ จ ื อ  ห รื อ

สารประกอบโลหะออกจากแร�

ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น

ใด รวมทั ้งการทำโลหะให�บริส ุทธิ์ 

ด�วยกรรม วิธีทางโลหกรรม ที่มีการ

ใช�สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิต

ไม�เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

64 



๑๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูป

หรือกึ่งสำเร็จรูปด�วยกระบวนการขึ้น

รูปต�าง ๆ เช�น การหลอม การหล�อ 

การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด�วย

กระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูป

ด�วยการเติมเนื ้อวัสดุท ี ่ใช �คนงาน 

ไม�เกิน ๓๐๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะ

ด�วยกรรมวิธ ีการอบชุบทางความ

ร�อน การตกแต�งผิวหรือการเคลือบ

ผิวโลหะ ที่ใช�คนงานไม�เกิน ๓๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห�สมบัติทาง

กายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบ

แบบไม�ทำลายการบ�งลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุ หรือการวิเคราะห�การวิบัติ
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๑๙ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

การเสื ่อมสภาพของโลหะ การกัด

กร �อน ของโลหะและการป�องกัน

ความเส ียหาย ด �วยกรรมว ิธ ีทาง 

โลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 

( ๒ )  ง าน ว า ง โ ค ร ง ก า ร  ง าน

ออกแบบและคำนวณ งานควบคุม

การสร�างและการผลิตงานพิจารณา

ตรวจสอบ และงานอำนวยการใช� 

(ก) การแยกและการเตรียม

วัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ 

ของที่ใช�แล�วจากภาคครัวเรือน และ

ก า ก ข อ ง เ ส ี ย อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  

ด�วยกรรมวิธ ีแต�งแร �และกรรมวิธี

ทางโลหกรรม ที ่ม ีการใช �สารเคมี

อันตราย ทุกประเภทและทุกขนาด 
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๒๐ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

(ข) การแต�งแร�หรือการแยก

วัสดุต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช �แล�ว 

ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ทุกประเภทและ

ทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร�เหล็กหรือการ

ผลิตเหล็กกล�า ด�วยกรรมวิธีทางโล

หกรรมไม�เกิน ๓๐๐,๐๐๐ เมตริกตัน

ต�อป� 

(ง) การถลุงแร�อื ่น ๆ หรือ

การสก ัด โลหะ โลหะเจ ื อ  หรื อ

สารประกอบโลหะออกจากแร�

ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น

ใด รวมทั ้งการทำโลหะให�บริส ุทธิ์ 

ด�วยกรรมวิธีทาง โลหกรรม ที่มีการ
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๒๑ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

ใช�สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิต

ไม�เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูป

หรือกึ่งสำเร็จรูปด�วยกระบวนการขึ้น

รูปต�าง ๆ เช�น การหลอม การหล�อ 

การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด�วย

กระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูป

ด�วยการเติมเนื ้อวัสดุท ี ่ใช �คนงาน 

ไม�เกิน ๓๐๐ คน  

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะ

ด�วยกรรมวิธ ีการอบชุบทางความ

ร�อน การตกแต�งผิวหรือการเคลือบ

ผิวโลหะ ที่ใช�คนงานไม�เกิน ๓๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห�สมบัติทาง

กายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบ
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๒๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

แบบไม�ทำลายการบ�งลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุ หรือการวิเคราะห�การวิบัติ

การเสื ่อมสภาพของโลหะ การกัด

กร �อน ของโลหะและการป�องกัน

ความเส ียหาย ด �วยกรรมว ิธ ีทาง 

โลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 

ระดบัภาคีวิศวกร (งานโลหการ) 

ข�อ ๑๑ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานโลห

การ ระดับภาคีว ิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร � งานโลหการ 

ตามประเภทและขนาด ดังนี้   
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๒๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

( ๑ )  ง าน ว า ง โ ค ร ง ก า ร  ง าน

ออกแบบและคำนวณ งานควบคุม

การสร�างและการผลิตงานพิจารณา

ตรวจสอบ และงานอำนวยการใช� 

(ก) การแยกและการเตรียม

วัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ 

ของที่ใช�แล�วจากภาคครัวเรือน และ

กากของเส ียอ ุตสาหกรรม ด �วย

กรรมวิธีแต�งแร�และกรรมวิธีทางโล

หกรรม ที่มีการใช�สารเคมีอันตราย 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ข) การแต�งแร�หรือการแยก

วัสดุต�าง ๆ ออกจากของที ่ใช �แล�ว 

ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ทุกประเภทและ

ทุกขนาด 
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๒๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

(ค) การถลุงแร�เหล็กหรือการ

ผลิตเหล็กกล �า ด�วยกรรมวิธ ีทาง 

โลหกรรม ไม�เก ิน ๘๐ เมตริกตัน 

ต � อ ว ั น  ห ร ื อ ไม � เ ก ิ น  ๒๘ ,๐๐๐ 

เมตริกตันต�อป� 

(ง) การถลุงแร�อื ่น ๆ หรือ

การสก ัด โลหะ โลหะเจ ื อ  หรื อ

สารประกอบโลหะออกจากแร�

ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่น

ใด รวมทั ้งการทำโลหะให�บริส ุทธิ์ 

ด�วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช�

สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิต 

ไม�เกิน ๕,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูป

หรือกึ่งสำเร็จรูปด�วยกระบวนการขึ้น
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๒๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

รูปต�าง ๆ เช�น การหลอม การหล�อ 

การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด�วย

กระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูป

ด�วยการเติมเนื ้อวัสดุท ี ่ใช �คนงาน 

ไม�เกิน ๕๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะ

ด�วยกรรมวิธ ีการอบชุบทางความ

ร�อน การตกแต�งผิว หรือการเคลือบ

ผิวโลหะ ที่ใช�คนงานไม�เกิน ๑๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห�สมบัติทาง

กายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบ

แบบไม�ทำลายการบ�งลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุ หรือการวิเคราะห�การวิบัติ

การเสื ่อมสภาพของโลหะ การกัด

กร �อน ของโลหะและการป�องกัน
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๒๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

ความเสียหาย ด�วยกรรมวิธีทางโล

หกรรมของเหล ็กหล�อ เหล ็กกล�า

คาร � บอนต ่ ำถ ึ งปานกลาง  และ

เหล็กกล�าไร�สนิม ยกเว�นเหล็กกล�าไร�

สน ิ มชน ิ ด  Super-Austenitic กั บ 

Duplex  

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

(งานโลหการ) 

ข�อ ๑๒ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร�ระดับภาคี

ว ิศวกรพ ิ เศษ ประกอบว ิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� งานโลหการ ได�ตามงาน 

73 



๒๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

ประเภทและขนาดท ี ่ ระบ ุ ไว � ใน

ใบอนุญาต 

 

ข �อ ๑๓ ในกรณ ีท ี ่ ต �องม ีการ

ว ิ น ิ จฉ ั ยช ี ้ ข าดหล ั ก เกณฑ � และ

คุณสมบัต ิของผ ู �ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเหมืองแร� ตามข�อบังคับนี้ 

ใ ห � คณะกร รมก า ร สภ าว ิ ศ วกร  

เป�นผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาด

ของคณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�น

ที่สุด 

ข � อ  ๑๔  ผ ู � ไ ด � ร ั บ ใบอน ุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ซ ึ ่ งประกอบว ิ ช าช ีพว ิ ศวกรรม 
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๒๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เหม ืองแร�  พ.ศ .  ๒๕๕๑ แก � ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับสาขาวิศวกรรม

เหมืองแร� พ.ศ. .... 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�

ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและ

เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

ว ิศวกรรมควบค ุม พ.ศ.  ๒๕๕๐  

อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับนี้มีผลใช�บังคับ  

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�

จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกิน

สามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 
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ร�าง 

ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาเหมืองแร�  

 พ.ศ. .... 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติ

วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ .ศ . ๒๕๖๕ สภาวิศวกรโดยความเห็ นชอบของที่ ป ระชุมใหญ� วิสามัญ  ครั้ ง ท่ี ../ .... เมื่ อวันที่  

..............................และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ 

ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้ เรียกว�า “ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� พ.ศ. ....” 

ข�อ ๒  ข�อบังคับน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต�วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป�นต�นไป 

ข�อ ๓  ให�ยกเลิก 

(๑)  ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข�อ ๔ ให�งาน ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� 

เป�นไปตามท่ีกำหนดไว�ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข�อ ๕ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� 

งานเหมืองแร� ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมืองแร� 

ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ข�อ ๖ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� 

งานเหมืองแร� ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมืองแร� 

ตามประเภทและขนาด ดังน้ี   

(๑) งานให�คำปรึกษา  

 (ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ที่มีกำลังสูงสุด

ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(ข) การเจาะอุโมงค�หรือช�องเป�ดในหินหรือแร�หรือการสร�างโพรงโดยการชะละลายแร� 

ในการทำเหมืองตามกฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทท่ี ๑ หรือประเภทท่ี ๒ หรือการเจาะอุโมงค�หรือช�องเป�ด 

ในหินที่มีพื้นที่หน�าตัดไม�เกิน ๔๐ ตารางเมตร หรือมีกำลังผลิตไม�เกิน ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป�
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    (ค) งานวิศวกรรมท่ีมีการใช�วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม�เกิน ๑๐,๐๐๐

เมตริกตันต�อวันหรือไม�เกิน ๓.๕ ล�านเมตริกตันต�อป� หรือการใช�วัตถุระเบิดในการทำเหมืองตามกฎหมาย 

ว�าด�วยแร�  

    (ง) การแต�งแร�หรือการแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจากของท่ีใช�แล�ว ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ท่ีใช�กำลัง

เครื่องจักร ทุกขนาด 

   (จ) การตรวจสอบและประเมินปริมาณแร�ท่ีทำเหมืองได�ทุกขนาด 

     (ฉ) การศึกษาความเป�นไปได�ในการลงทุนทำเหมือง การปรับคุณภาพแร� หรือวัสดุด�วย

กรรมวิธีแต�งแร� ทุกประเภทและทุกขนาด 

    (ช) การฟ��นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองหรือการป�ดเหมืองในเขตเหมืองแร� 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

   (ซ) การควบคุมการพงัทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร� ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต  

งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช� ตามประเภทและขนาด ดังน้ี 

(ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทท่ี ๑ หรือประเภทที่ ๒ ที่มีกำลังสูงสุด

ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(ข) การเจาะอุโมงค�หรือช�องเป�ดในหินหรือแร�หรือการสร�างโพรงโดยการชะละลายแร�ใน

การทำเหมืองตามกฎหมายว�าด�วยแร�หรือการเจาะอุโมงค�หรือช�องเป�ดในหินที่มีพ้ืนท่ีหน�าตัดไม�เกิน ๔๐ 

ตารางเมตร หรือกำลังผลิตไม�เกิน ๑๕๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

    (ค) งานวิศวกรรมท่ีมีการใช�วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ 

เมตริกตันต�อวันหรือไม�เกิน ๓.๕ ล�านเมตริกตันต�อป� หรือการใช�วัตถุระเบิดในการทำเหมืองตามกฎหมาย 

ว�าด�วยแร�  

 (ง) การแต�งแร�หรือการแยกวัสดตุ�าง ๆ ออกจากของท่ีใช�แล�ว ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ท่ีใช�กำลัง

เครื่องจักร ทุกขนาด 

   (จ) การตรวจสอบและประเมินปริมาณแร�ท่ีทำเหมืองได�ทุกขนาด 

     (ฉ) การศึกษาความเป�นไปได�ในการลงทุนทำเหมือง การปรับคุณภาพแร� หรือวัสดุด�วย

กรรมวิธีแต�งแร� ทุกประเภทและทุกขนาด 

    (ช) การฟ��นฟูสภาพพื้นท่ีภายหลังการทำเหมืองหรือการป�ดเหมืองในเขตเหมืองแร� 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

 (ซ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร� ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๗ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมืองแร� 

ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมืองแร� 

ได�เฉพาะงาน งานควบคุมการสร�างและการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช�ตามประเภท

และขนาด ดังนี้
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(๑) งานควบคุมการสร�างและการผลิต  

(ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทท่ี ๑ ท่ีมีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกล

และอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต�  

(ข) งานวิศวกรรมท่ีมีการใช�วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม�เกิน ๘๐๐ 

เมตริกตันต�อวันหรือไม�เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� ยกเว�นการใช�วัตถุระเบิดในการเจาะอุโมงค�หรือ 

ช�องเป�ดในหินทุกขนาด 

(ค) การแต�งแร�หรือการแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจากของที่ใช�แล�ว ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ที่มี

กำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� ยกเว�นการแต�งแร�หรือแยกวัสดุ

ต�าง ๆ ที่ใช�แล�วด�วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ�า 

(ง) การฟ��นฟูสภาพพ้ืนท่ีภายหลังการทำเหมืองหรือการป�ดเหมืองในเขตเหมืองแร�ประเภท

ที่ ๑ ท่ีมีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต� 

(จ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร� ในการทำเหมืองประเภทที่ ๑  

ที่มีกำลังสูงสุดของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต� 

(๒) งานพจิารณาตรวจสอบ 

(ก) การทำเหมืองประเภทท่ี ๑ ที่มีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกัน

ไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต� 

(ข) งานวิศวกรรมท่ีมีการใช�วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม�เกิน ๘๐๐ 

เมตริกตันต�อวัน หรือไม�เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� ยกเว�นการใช�วัตถุระเบิดในการเจาะอุโมงค�หรือ 

ช�องเป�ดในหินทุกขนาด 

(ค) การแต�งแร�หรือการแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจากของท่ีใช�แล�ว ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ท่ีมีกำลัง

สูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� ยกเว�นการแต�งแร�หรือแยกวัสดุต�างๆ

ที่ใช�แล�วด�วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ�า 

(๓) งานอำนวยการใช� 

(ก) การทำเหมืองตามกฎหมายว�าด�วยแร� ประเภทท่ี ๑ ท่ีมีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกล

และอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต� 

(ข) งานวิศวกรรมท่ีมีการใช�วัตถุระเบิดที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม�เกิน ๘๐๐ 

เมตริกตันต�อวัน หรือไม�เกิน ๒๘๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� ยกเว�นการใช�วัตถุระเบิดในการเจาะอุโมงค�หรือช�อง

เป�ดในหินทุกขนาด 

(ค) การแต�งแร�หรือการแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจากของที่ใช�แล�ว ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�ที่มี

กำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� ยกเว�นการแต�งแร�หรือแยกวัสดุ

ต�างๆท่ีใช�แล�วด�วยกรรมวิธีเคมีหรือเคมีไฟฟ�า 

(ง) การฟ��นฟูสภาพพ้ืนท่ีภายหลังการทำเหมืองหรือการป�ดเหมืองในเขตเหมืองแร�ประเภท

ที่ ๑ ท่ีมีกำลังสูงสุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต�
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(จ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร� ในการทำเหมืองประเภทที่ ๑ 

ที่มีกำลังสูงสุดของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ�ไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต� 

ข�อ ๘ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร�

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานเหมืองแร�ได�ตาม

งาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาต 

ข�อ ๙ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� 

งานโลหการ ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานโลหการ  

ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ข�อ ๑๐ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� 

งานโลหการ ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานโลหการ

ตามประเภทและขนาด ดังน้ี   

(๑) งานให�คำปรึกษา  

(ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ ของท่ีใช�แล�วจากภาค

ครัวเรือน และกากของเสียอุตสาหกรรม ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�และกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช�สารเคมี

อันตราย ทุกประเภท และทุกขนาด 

(ข) การแต�งแร�หรือการแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจากของที่ใช�แล�ว ด�วยกรรมวิธีแต�งแร� 

ทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร�เห ล็กหรือการผลิตเหล็กกล�า ด�วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ไม� เกิน 

๓๐๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(ง) การถลุงแร�อ่ืน ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร�

ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอ่ืนใด รวมทั้งการทำโลหะให�บริสุทธิ์ ด�วยกรรม วิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช�

สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิตไม�เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปด�วยกระบวนการขึ้นรูปต�าง ๆ เช�น การหลอม 

การหล�อ การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด�วยกระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูปด�วยการเติมเนื้อวัสดุ  

ที่ใช�คนงานไม�เกิน ๓๐๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด�วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร�อน การตกแต�งผิวหรือการ

เคลือบผิวโลหะ ที่ใช�คนงานไม�เกิน ๓๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห�สมบัติทางกายภาพ เชิงกล เคมี การทดสอบแบบไม�ทำลายการบ�ง

ลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือการวิเคราะห�การวิบัติการเสื่อมสภาพของโลหะ การกัดกร�อน ของโลหะและ

การป�องกันความเสียหาย ด�วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร�างและการผลิต  

งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช�
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(ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ ของท่ีใช�แล�วจากภาค

ครัวเรือน และกากของเสียอุตสาหกรรม ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�และกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช�สารเคมี

อันตราย ทุกประเภทและทุกขนาด  

(ข) การแต�งแร�หรือการแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจากของที่ใช�แล�ว ด�วยกรรมวิธีแต�งแร� 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร�เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล�า ด�วยกรรมวิธีทางโลหกรรมไม�เกิน ๓๐๐,๐๐๐ 

เมตริกตันต�อป� 

(ง) การถลุงแร�อ่ืน ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร�

ตะกรนั เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอ่ืนใด รวมทั้งการทำโลหะให�บริสุทธิ์ ด�วยกรรมวิธีทาง โลหกรรม ที่มีการใช�

สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิตไม�เกิน ๔๐,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปด�วยกระบวนการขึ้นรูปต�าง ๆ เช�น การหลอม 

การหล�อ การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด�วยกระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูปด�วยการเติมเนื้อวัสดุ  

ที่ใช�คนงานไม�เกิน ๓๐๐ คน  

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด�วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร�อน การตกแต�งผิว  

หรือการเคลือบผิวโลหะ ท่ีใช�คนงานไม�เกิน ๓๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห�สมบัติทางกายภาพ เชิงกล เคมี  การทดสอบแบบไม�ทำลายการบ�ง

ลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือการวิเคราะห�การวิบัติการเสื่อมสภาพของโลหะ การกัดกร�อน ของโลหะและ

การป�องกันความเสียหาย ด�วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๑๑ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� 

งานโลหการ ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานโลหการ 

ตามประเภทและขนาด ดังน้ี   

(๑) งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร�างและการผลิต  

งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช� 

(ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพ่ือการสกัดโลหะออกจากขยะ ของที่ใช�แล�วจากภาค

ครัวเรือน และกากของเสียอุตสาหกรรม ด�วยกรรมวิธีแต�งแร�และกรรมวิธีทางโลหกรรม ที่มีการใช�สารเคมี

อันตราย ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ข) การแต�งแร�หรือการแยกวัสดุต�าง ๆ ออกจากของที่ ใช�แล�ว ด�วยกรรมวิธีแต�งแร� 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ค) การถลุงแร�เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล�า ด�วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ไม�เกิน ๘๐ 

เมตริกตันต�อวัน หรือไม�เกิน ๒๘,๐๐๐ เมตริกตันต�อป� 

(ง) การถลุงแร�อ่ืน ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร�

ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอ่ืนใด รวมท้ังการทำโลหะให�บริสทุธิ์ ด�วยกรรมวิธีทางโลหกรรม ท่ีมีการใช�

สารเคมีอันตราย และมีกำลังผลิตไม�เกิน ๕,๐๐๐ เมตริกตันต�อป�
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(จ) การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปด�วยกระบวนการขึ้นรูปต�าง ๆ เช�น การหลอม 

การหล�อ การแปรรูป การเชื่อม การขึ้นรูปด�วยกระบวนการโลหะผง หรือการขึ้นรูปด�วยการเติมเนื้อวัสดุ  

ที่ใช�คนงานไม�เกิน ๕๐ คน 

(ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด�วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร�อน การตกแต�งผิว หรือการ

เคลือบผิวโลหะ ที่ใช�คนงานไม�เกิน ๑๐๐ คน 

(ช) การวิเคราะห�สมบัติทางกายภาพ เชิงกล เคมี  การทดสอบแบบไม�ทำลายการ 

บ�งลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือการวิเคราะห�การวิบัติการเสื่อมสภาพของโลหะ การกัดกร�อน ของโลหะ  

และการป�องกันความเสียหาย ด�วยกรรมวิธีทางโลหกรรมของเหล็กหล�อ เหล็กกล�าคาร�บอนต่ำถึงปานกลาง 

และเหล็กกล�าไร�สนิม ยกเว�นเหล็กกล�าไร�สนิมชนิด Super-Austenitic กับ Duplex  

ข�อ ๑๒ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร�

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� งานโลหการ ได�ตามงาน 

ประเภทและขนาดท่ีระบุไว�ในใบอนุญาต 

ข�อ ๑๓ ในกรณีที่ต�องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร� ตามข�อบังคับน้ี ให�คณะกรรมการสภาวิศวกร  

เป�นผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�นท่ีสุด 

ข�อ ๑๔ ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับน้ีมีผลใช�บังคับ  

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกินสามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

    ประกาศ  ณ  วันที่                     พ.ศ. ....   

                      

                    นายกสภาวิศวกร 
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สรุปสาระสำคัญร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติ ของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

 

๑. สภาพป�ญหา  

เนื่องด�วยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐  

ยังไม�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบันซึ่งวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางด�านวิศวกรรมก�าวหน�า ไปอย�างรวดเร็ว 

งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส�งผลกระทบต�อความ

ปลอดภัยในชีวิต ร�างกาย และทรัพย�สินของประชาชน 

ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล�อม สมควรแก�ไขปรับปรุง

งาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบัน รวมทั้ง

กฎหมายอื่นที่กําหนดเกี ่ยวกับ ความปลอดภัยทางด�าน

วิศวกรรม จึงจําเป�นต�องออกกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิช าช ีพว ิ ศวกรรมและว ิ ชาช ีพว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได �ประกาศราชราชกิจจานุเบกษา 

เม ื ่อว ันที ่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให�ใช �บ ังคับเมื่อ 

พ�นกำหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป�นต�นไป (มีผลบังคับใช�วันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๖๖)  

 

๒. ประโยชน� 

เพื ่อกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ชาช ีพว ิศวกรรมและว ิชาช ี พว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู �ได �ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื ่องกล ระดับวุฒิ

วิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร และระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ  

 

 

 

 

๓. สาระสำคัญในการแก�ไขเพิ่มเติม 

๓.๑ กำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให�สอดคล�องกับสิทธิการประกอบ

วิชาชีพฯ ตามข�อบังคับเดิม 

๓.๒ ระดับวุฒิวิศวกร สามารถประกอบวิชาชีพฯ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดงาน ประเภท และขนาดของงานที่มีการ

แก�ไขเพิ ่มเติมในสาขาวิศวกรรมเครื ่องกล ให�แก�ผู �ได �รับ

ใบอนุญาตระดับสาม ัญว ิศวกร และระด ับภาคีว ิศวกร  

ให�สอดคล�องเป�นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

ว ิศวกรรมและว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕  

อย�างเหมาะสม 

๓.๔ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถประกอบวิชาชีพฯ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาดที่

ระบุไว�ในใบอนุญาตฯ 
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ตารางเปรียบเทียบร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

ข�อ ๖ ประเภทและขนาดของงาน

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา

วิศวกรรมเครื่องกลมีดังต�อไปนี้ 

(๑) งานให�คำปรึกษาและงาน

พิจารณาตรวจสอบตาม (๒) (๓) (๔) 

หรือ (๕) ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานวางโครงการ 

(ก) เครื ่องจักรกลที ่มีม ูลค�า

ตั ้งแต�สิบล�านบาทต�อเครื ่องขึ ้นไป 

หรือที่มีมูลค�าตั้งแต�ยี่สิบล�านบาทต�อ

โครงการขึ้นไป หรือที่มีขนาดระบบ

ตั้งแต� ๑๐๐ กิโลวัตต�รวมกันขึ้นไป 

หรือที ่ใช�งานในอาคารที ่มีพื ้นที ่ใช�

ระดับวุฒิวิศวกร  

ข�อ ๔ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับวุฒิ

ว ิศวกรประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื ่องกล  

ได�ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร 

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมเคร ื ่องกล ระดับ

สาม ัญว ิศวกร ประกอบว ิชาชีพ

ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า

ข�อ ๘  ประเภทและขนาดของงาน

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา

วิศวกรรมเครื่องกลมีดังต�อไปนี้ 

(๑) งานให�คำปรึกษาตาม (๒) (๓) 

(๔) (๕) หรือ (๖) ทุกประเภทและ 

ทุกขนาด 

(๒) งานวางโครงการ 

(ก) เครื่องจักรกล กรณีใดกรณี

หนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีมูลค�าตั ้งแต�สามสิบ

ล�านบาทต�อโครงการขึ้นไป  

๒) ม ีขนาดกำล ังต ั ้ งแต�  

๑๐๐ กิโลวัตต�ต�อโครงการขึ้นไป 

ระดับวุฒิวิศวกร  

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเครื ่องกลระดับวุฒิ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื ่องกล  

ได�ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร 

ข�อ ๖ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื ่องกล  
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

สอยในอาคารตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป หรือที่ใช�งานในอาคารที่มี

ผู�ใช�สอยพื้นที่ตั้งแต�สองร�อยคนขึ้นไป 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตา

อุตสาหกรรม ที่มีมูลค�าตั้งแต�สิบล�าน

บาทต�อเครื่องขึ้นไป หรือที่มีมูลค�า

ตั้งแต�ยี ่สิบล�านบาทต�อโครงการขึ้น

ไป หรือเครื ่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใช�

ความร�อนตั้งแต� ๒๐ ล�านเมกะจูลต�อ

ป�ขึ้นไปหรือเครื่องกำเนิดไอน้ำหรือ

ไออย � า งอ ื ่ น  ภาชนะร ับแรงดัน 

หร ือเตาอุตสาหกรรมที ่ ใช �งานใน

อาคารที ่ม ีพ ื ้นท ี ่ ใช �สอยในอาคาร

วิศวกรรมเครื ่องกล ได�เฉพาะงาน 

ประเภท และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการทุกประเภท

และทุกขนาด 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) เครื ่องจักรกลที ่มีขนาด

รวมก ันไม � เก ิน  ๗๕๐ ก ิ โลว ั ตต�  

ต�อเครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น ภาชนะรับแรงคัน หรือเตา

อ ุตสาหกรรมท ี ่ม ีขนาดความดัน 

ไม�เกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือ

ภาชนะรับแรงดันปริมาตรไม�เกิน ๑๐ 

ลูกบาศก�เมตรต�อถัง หรืออัตราการ

๓) ใช�งานในอาคารที่มีพื้นที่

ใช�สอยในอาคารตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป   

 ๔ )  ใ ช � ง า น ใ น อ า ค า รที่

สามารถรองรับผู�ใช�สอยพื้นที่ตั ้งแต�

สองร�อยคนขึ้นไป 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีมูลค�าตั้งแต�สามสิบล�าน

บาทต�อโครงการขึ้นไป  

๒) ใช�ความร�อนตั ้งแต� ๒๐ 

ล�านเมกะจูลต�อป�ขึ้นไป 

๓) มีอัตราความร�อนตั้งแต� ๑ 

เมกะวัตต�ต�อโครงการขึ้นไป 

ได�เฉพาะงาน ประเภทและขนาด 

ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ ทุกประเภท

และทุกขนาด 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ  

(ก) เคร ื ่องจ ักรกลที ่ม ีขนาด

กำลังไม�เกิน ๗๕๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย �างอ ื ่นที่ม ีความด ันเกจไม � เกิน 

๔,๐๐๐ กิโลปาสกาลหรืออัตราการ

ผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื ่นไม � เกิน 

๒๐,๐๐๐ ก ิโลกร ัมต �อช ั ่วโมงต�อ

เครื่อง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันทุกขนาด

เว �นแต �ท ี ่ม ีสารเป �นพ ิษหร ือว ัตถุ
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

ต ั ้งแต� ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ ้นไป 

หรือที่ใช�งานในอาคารที่มีผู �ใช�สอย

พื้นที่ตั้งแต�สองร�อยคนขึ้นไป 

(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื ่องทำความเย็นที ่ม ีม ูลค�า

ตั ้งแต�สิบล�านบาทต�อเครื ่องขึ ้นไป 

หรือที่มีมูลค�าตั้งแต�ยี่สิบล�านบาทต�อ

โครงการขึ้นไป หรือที่มีขนาดระบบ

ตั้งแต� ๑๐๐ กิโลวัตต�ขึ้นไป หรือที่ใช�

งานในอาคารที ่ม ีพ ื ้นท ี ่ ใช �สอยใน

อาคารตั ้งแต� ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

ขึ้นไป หรือที่ใช�งานในอาคารที่มีผู �ใช�

สอยพื้นที่ตั้งแต�สองร�อยคนขึ้นไป 

(ง) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดัน หรือสุญญากาศที ่มีม ูลค�า

ผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื ่นไม �เกิน 

๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมง 

(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดทำ

ความเย็นไม�เกิน ๗๐๐ กิโลวัตต�ต�อ

เครื่อง หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือ

ทำความ เย ็ น ไม � เ ก ิ น  ๕๐ ,๐๐๐  

ตารางเมตร 

(ง) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

ของไหลในท�อทุกขนาดเว�นแต�ของ

ไหลเป�นสารมีพิษหรือวัตถุอันตราย

ตามกฎหมาย ว �าด�วยการควบคุม

วัตถุอันตราย ทั้งนี้ มิให�หมายความ

รวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

๔) ใช�งานในอาคารที่มีพื ้นที่

ใช�สอยในอาคารตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป  

๕) ใช�งานในอาคารที่สามารถ

รองรับผู�ใช�สอยพื้นที่ตั ้งแต�สองร�อย

คนขึ้นไป 

(ค) ภาชนะรับแรงดัน กรณีใด

กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีมูลค�าตั ้งแต�สามสิบ

ล�านบาทต�อโครงการขึ้นไป  

๒) ใช�งานในอาคารที่มีพื้นที่

ใช�สอยในอาคารตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป 

อันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบค ุมว ัตถ ุอ ันตรายท ั ้ งน ี ้ม ิ ให�

หมายความรวมถึงสารทำความเย็น

ทั่วไป 

(ง) เตาอุตสาหกรรมทุกขนาด

ที ่ม ีขนาดอัตราความร �อนไม � เกิน 

๘๐๐ กิโลวัตต�ต�อเตา 

(จ) เครื ่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องทำ

ความร�อนที่มีลักษณะ 

๑) การออกแบบเพื่อสร�าง

ตัวเครื่องและอุปกรณ� (Equipment 

Design)  ท ี ่ ม ี ขนาดทำความ เย็ น 

ไม�เกิน ๗๐๐ กโิลวัตต�ต�อเครื่อง 
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๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

ตั ้งแต�สิบล�านบาทต�อเครื ่องขึ ้นไป 

หรือที่มีมูลค�าตั้งแต�ยี่สิบล�านบาทต�อ

โครงการขึ้นไป หรือที่มีขนาดระบบ

ตั้งแต� ๑๐๐ กิโลวัตต�ขึ้นไป หรือที่ใช�

งานในอาคารที ่ม ีพ ื ้นท ี ่ ใช �สอยใน

อาคารตั ้งแต� ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

ขึ้นไป หรือที่ใช�งานในอาคารที่มีผู �ใช�

สอยพื้นที่ตั้งแต�สองร�อยคนขึ้นไป 

(จ) การจัดการพลังงานที ่มี

ขนาดตั้งแต� ๑,๐๐๐ กิโลวัตต�ขึ้นไป 

หรือใช�ความร�อนตั้งแต�๒๐ ล�านเมกะ

จูลต�อป�ขึ้นไป 

( ฉ )  ร ะบบด ั บ เ พล ิ ง และ

ป�องกันอัคคีภ ัยที ่ม ีม ูลค�ารวมกัน

ต ั ้ ง แต � ส ามล � านบาทต � อ ร ะ บบ 

(จ )  การจ ัดการพล ั ง ง าน 

ทุกขนาด 

( ฉ )  ร ะบบด ั บ เพล ิ ง แ ล ะ

ป�องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการ

ผลิต 

(ก) เครื ่องจักรกลที ่มีขนาด

รวมกันไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อ

เครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตา

อุตสาหกรรมที ่ม ีความดันไม �เกิน 

๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือภาชนะรับ

แ ร ง ด ั น ป ร ิ ม า ต ร ไ ม � เ ก ิ น  ๓ ๐  

ลูกบาศก�เมตรต�อถัง หรืออัตราการ

๓ )  ใ ช � ง าน ในอาคารที่

สามารถรองรับผู�ใช�สอยพื้นที่ตั ้งแต�

สองร�อยคนขึ้นไป 

(ง) เตาอุตสาหกรรม กรณีใด

กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีมูลค�าตั ้งแต�สามสิบ

ล�านบาทต�อโครงการขึ้นไป  

๒) ใช�ความร�อนตั้งแต� ๒๐ 

ล�านเมกะจูลต�อป�ขึ้นไป  

๓) มีอัตราความร�อนตั้งแต� 

๑ เมกะวัตต�ต�อโครงการขึ้นไป  

๔) ใช�งานในอาคารที่มีพื้นที่

ใช�สอยในอาคารตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป   

 ๕ )  ใ ช � ง า น ใ น อ า ค า รที่

๒ )  ก า ร อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ

ป ร ะ ก อ บ เ ป � น ร ะ บ บ  ( System 

Design) ในระบบที่มีขนาดทำความ

เย็นหรือความร�อนไม�เกิน ๙,๐๐๐ 

กิโลวัตต� 

(ฉ) ระบบของไหลในท �อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

เกจของไหลในท�อทุกขนาด เว�นแต�

ของไหลเป �นสารม ีพ ิษหร ือว ัตถุ

อันตรายตามกฎหมาย ว�าด�วยการ

ควบคุมว ัตถ ุอ ันตราย ทั ้งนี้  ม ิให�

หมายความรวมถึงสารทำความเย็น

ทั่วไป  

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด 
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๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

ขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ป�องกันอัคคีภัย

ตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๓) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) เครื ่องจักรกลที ่มีขนาด

รวมกันตั้งแต� ๗.๕ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง

ขึ้นไป 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตา

อุตสาหกรรมทุกขนาด 

(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื ่องทำความเย็นที ่ม ีขนาด

ตั้งแต� ๗.๕ กิโลวัตต�ต�อเครื่องขึ้นไป 

หรือที ่ม ีพ ื ้นที ่ปร ับอากาศหรือทำ

ความเย็นตั ้งแต� ๔๐๐ ตารางเมตร 

ขึ้นไป 

ผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื ่นไม �เกิน 

๓๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมง 

(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื ่องทำความเย็นที ่ม ีขนาด 

ทำความเย็น ไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต�

ต�อเครื่อง 

(ง) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

ของ ไหล ในท � อ ไม � เ ก ิ น  ๓ ,๐๐๐  

กิโลปาสกาล เว�นแต�ของไหลเป�นสาร 

มีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย 

ว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้ 

มิให�หมายความรวมถึงสารทำความ

เย็นทั่วไป 

สามารถรองรับผู�ใช�สอยพื้นที่ตั ้งแต�

สองร�อยคนขึ้นไป 

(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือ

เครื ่องทำความเย ็นหร ือความร �อน 

กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีมูลค�าตั ้งแต�สามสิบ

ล�านบาทต�อโครงการขึ้นไป  

๒) มีขนาดทำความเย็นหรือ

ความร�อนตั ้งแต� ๓๕๐ กิโลวัตต�ต�อ

โครงการขึ้นไป 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศ กรณีใดกรณี

หนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีมูลค�าตั ้งแต�สามสิบ

ล�านบาทต�อโครงการขึ้นไป  

(ซ) การจัดการพลังงาน ทำได�

ทุกขนาด  

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการ

ผลิต 

(ก) เคร ื ่องจ ักรกลที ่ม ีขนาด

กำลัง ไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อ

เครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื ่น ที ่ม ีความดันเกจไม�เกิน 

๔,๐๐๐ กิโลปาสกาลหรือที่มีอัตรา

การผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื่นไม�เกิน 

๓๐,๐๐๐ ก ิโลกร ัมต �อช ั ่วโมงต�อ

เครื่อง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันที่มีความ

ดันเกจไม�เกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล 
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๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(ง) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

ของไหลในท�อตั้งแต� ๕๐๐ กิโลปาส

กาลขึ้นไป หรือสุญญากาศตั้งแต�ลบ 

๕๐ กิโลปาสกาลลงมา 

(จ) การจัดการพลังงานทุกนาด 

(ฉ) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภ ัยที ่ม ีพ ื ้นที ่ป �องกันอัคคีภัย

ตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๔) งานควบคุมการสร�างหรือ

การผลิต 

(ก) เครื ่องจักรกลที ่มีขนาด

รวมกันตั้งแต� ๒๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง

ขึ้นไป 

( จ )  ร ะบบด ั บ เพล ิ ง แ ล ะ

ป�องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๔)  งานพ ิจารณาตรวจสอบ  

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๕) งานอำนวยการใช� 

(ก) เคร ื ่องจ ักรกลที ่ม ีขนาด

รวมกันไม �เก ิน ๕,๐๐๐ กิโลว ัตต� 

ต�อระบบ 

(ข) เคร ื ่องกำเน ิดไอน้ำหรือ 

ไออย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือ

เตาอุตสาหกรรมที่มีความดันไม�เกิน 

๕,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือที่มีอัตรา

การผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื่นไม�เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อช ั ่วโมงต�อ

เครื่อง หรือที่มีขนาดรวมกันไม�เกิน 

๒) มีขนาดกำลังของไหล

ตั้งแต� ๑๐๐ กิโลวัตต�ขึ้นไป  

๓) ใช�งานในอาคารที่มีพื้นที่

ใช �สอยในอาคารต ั ้ งแต �  ๒,๐๐๐  

ตารางเมตรขึ้นไป   

๔ )  ใ ช � ง าน ในอาคารที่

สามารถรองรับผู�ใช�สอยพื้นที่ตั ้งแต�

สองร�อยคนขึ้นไป 

(ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบ

ป�องกันอัคคีภัย กรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดังนี้ 

๑) มีมูลค�ารวมกันตั ้งแต�

สามล�านบาทต�อโครงการขึ้นไป  

๒) ครอบคลุมพื ้นที ่ตั ้งแต� 

๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  

หรือปริมาตรไม�เกิน ๓๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อถัง 

(ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาด

อัตราความร �อนไม �เก ิน  ๒,๐๐๐ 

กิโลวัตต�ต�อเตา 

(จ) เครื ่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องทำ

ความร�อน ที่มีลักษณะ 

๑) การสร�างหรือการผลิต

หรือการซ�อมหรือการดัดแปลงที ่มี

ขนาดทำความเย็นหรือทำความร�อน

ไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง  

๒) การติดตั ้งหรือการรื้อ

ถอนหรือการเคลื่อนย�ายทุกขนาด 
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๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(ข) เครื ่องกำเนิดไอน้ำหรือ 

ไออย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือ

เตาอุตสาหกรรมที่มีความดันตั้งแต� 

๕๐๐ ก ิ โลปาสกาลข ึ ้ น ไป หรื อ

ปริมาตรตั้งแต� ๑ ลูกบาศก�เมตรขึ้น

ไป หรืออัตราการผลิตไอน้ำหรือไอ

อย�างอื ่นตั ้งแต� ๕๐๐ กิโลกรัมต�อ

ชั่วโมงขึ้นไป 

(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื ่องทำความเย็นที ่ม ีขนาด

ตั้งแต� ๒๐ กิโลวัตต�ขึ้นไป 

(ง) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

ของไหลในท�อตั้งแต� ๕๐๐ กิโลปาส

๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อช ั ่วโมงต�อ

ระบบ  

(ค) หม�ออัดอากาศหรือหม�ออัด

ก � าซท ี ่ ม ี ขนาดความด ัน ไม � เ กิ น 

๕,๐๐๐ กิโลปาสกาลและมีปริมาตร

ไม�เกิน ๕๐ ลูกบาศก�เมตร 

(ง) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือ

เครื่องทำความเย็น ทุกขนาด 

(จ )  ระบบของ ไหล ในท � อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

ของไหลในท�อทุกขนาด เว�นแต�ของ

ไหลเป�นสารมีพิษหรือวัตถุอันตราย

ตามกฎหมาย ว �าด�วยการควบคุม

วัตถุอันตราย ทั้งนี้ มิให�หมายความ

รวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

(ซ) การจัดการพลังงาน กรณี

ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีการใช�พลังงานไฟฟ�า

ตั้งแต� ๑ เมกะวัตต�ขึ้นไป  

๒) มีการใช�พลังงานความ

ร�อนรวมตั้งแต� ๒๐ ล�านเมกะจูลต�อป�

ขึ้นไป 

(๓) งานออกแบบและคำนวณ 

กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) เคร ื ่องจ ักรกลที ่ม ีขนาด

กำลังตั้งแต� ๗.๕๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง

ขึ้นไป 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่นทุกขนาด 

(ค) ภาชนะรับแรงดันทุกขนาด 

(ฉ) ระบบของไหลในท �อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

เกจของไหลในท�อไม�เกิน ๓,๐๐๐ 

กิโลปาสกาล เว�นแต�ของไหลเป�นสาร

มีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย

ว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้ 

มิให�หมายความรวมถึงสารทำความ

เย็นทั่วไป 

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด  

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ ทำได�

ทุกประเภทและทุกขนาดตาม (๒) 

(๓) (๔) และ ( ๖) 

(๕) งานอำนวยการใช� 
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๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

กาลขึ้นไป หรือสุญญากาศตั้งแต�ลบ 

๕๐ กิโลปาสกาลลงมา 

( จ )  ร ะบบด ั บ เ พล ิ ง และ

ป�องกันอัคคีภ ัยท ี ่ม ีพ ื ้นท ี ่ป �องกัน

อัคคีภัยตั้งแต� ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

ขึ้นไป 

(๕) งานอำนวยการใช� 

(ก) เครื ่องจักรกลที ่มีขนาด

รวมกันต ั ้งแต � ๕๐๐ กิโลว ัตต �ต�อ

ระบบขึ้นไป 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตา

อุตสาหกรรมที่มีอัตราการผลิตไอน้ำ

หร ือไออย�างอ ื ่นต ั ้งแต � ๒๐,๐๐๐ 

กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเครื่องขึ้นไป 

(ฉ) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัยทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร 

ข�อ ๖ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคี

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได�

เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ 

(ก) เครื ่องจักรกลที ่มีมูลค�า 

ไม�เกินห�าสิบล�านบาทต�อโกรงการ 

หรือที ่มีขนาดระบบรวมกันไม�เกิน 

๕๐๐ ก ิโลว ัตต �  หร ือท ี ่ ใช �งานใน

อาคารที ่ม ีพ ื ้นท ี ่ ใช �สอยในอาคาร 

(ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาด

อัตราความร�อนตั้งแต� ๔๐ กิโลวัตต�

ขึ้นไป 

(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือ

เคร ื ่องทำความเย ็นหร ือความร�อน 

กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑ )  ม ีการออกแบบเพื่ อ

สร�างตัวเครื่องและอุปกรณ�ที่มีขนาด

ทำความเย็นหรือความร�อนตั ้งแต� 

๒๕ กิโลวัตต�ต�อเครื่องขึ้นไป  

๒)  ม ีการออกแบบเพื่ อ

ประกอบเป�นระบบที่มีขนาดทำความ

เย ็ นหร ื อความร � อนต ั ้ งแต �  ๗๐ 

กิโลวัตต�ขึ้นไป  

(ก) ระบบเครื ่องจ ักรกลที ่มี

ขนาดกำลังรวมกันไม�เกิน ๕,๐๐๐ 

กิโลวัตต� 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอ ื ่นท ี ่ม ีความดันเกจไม � เกิน 

๕,๐๐๐ กิโลปาสกาลหรือที่มีอัตรา

การผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื่นไม�เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั ่วโมงต�อ

เครื่องหรือในระบบที่มีอัตราการผลิต

ไอน ้ ำห ร ื อ ไออย � า ง อ ื ่ น ไม � เ กิ น 

๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันที่มีความ

ดันเกจไม�เกิน ๕,๐๐๐ กิโลปาสกาล 

หรือมีปริมาตรไม�เกิน ๕๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อถัง 
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๙ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(ค) หม�ออัดอากาศหรือหม�อ

อัดก �าซที ่ม ีขนาดความดันต ั ้ งแต�  

๑,๓๐๐ กิโลปาสกาลขึ ้นไป และมี

ปริมาตรตั ้งแต� ๑๐ ลูกบาศก�เมตร 

ขึ้นไป 

(ง) เครื ่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นที ่ม ีขนาด

ตั้งแต� ๕๐๐ กิโลวัตต�ต�อระบบขึ้นไป 

(จ) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

ของไหลในท�อตั้งแต� ๕๐๐ กิโลปาส

กาลต�อระบบขึ้นไป 

( ฉ )  ร ะบบด ั บ เ พล ิ ง และ

ป�องกันอัคคีภ ัยท ี ่ม ีพ ื ้นท ี ่ป �องกัน

ไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่

ใช �งานในอาคารที ่ม ีผ ู �ใช�สอยพื ้นที่ 

ไม�เกินห�าร�อยคน 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตา

อุตสาหกรรมที่มีมูลค�าไม�เกินห�าสิบ

ล �านบาทต�อโครงการหร ือเคร ื ่อง

ก ำ เ น ิ ด ไ อน ้ ำ ห ร ื อ ไ ออย � า ง อื่ น  

หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใช�ความร�อน

ไม�เกิน ๑๐๐ ล�านเมกะจูลต�อป� หรือ

เครื ่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย�างอื่น

ภ า ช น ะ ร ั บ แ ร ง ด ั น  ห ร ื อ เ ต า

อุตสาหกรรมที่ใช�งานในอาคาร ที่มี

พ ื ้ นท ี ่ ใ ช � สอยในอาคาร  ไม � เกิน 

๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใช�งาน

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศ กรณีใดกรณี

หนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีความดันเกจของไหล

ในท�อตั้งแต� ๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป  

๒) มีสุญญากาศเกจต่ำกว�า

ลบ ๕๐ กิโลปาสกาล 

(ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบ

ป�องกันอัคคีภ ัยที ่ครอบคลุมพื ้นที่

ตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(ซ) การจัดการพลังงาน กรณี

ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีการใช�พลังงานไฟฟ�า

ตั้งแต� ๑ เมกะวัตต�ขึ้นไป  

(ง) เตาอุตสาหกรรม ที่มีขนาด

อ ัตราความร � อ ไม � เ ก ิน  ๓ ,๐๐๐ 

กิโลวัตต�ต�อเตา หรืออัตราความร�อน

รวมไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(จ) เครื ่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื ่องทำความเย็นหรือความ

ร�อนทุกขนาด 

(ฉ) ระบบของไหลในท �อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

เกจของไหลในท�อทุกขนาด เว�นแต�

ของไหลเป �นสารม ีพ ิษหร ือว ัตถุ

อันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมว ัตถ ุอ ันตราย ทั ้งนี้  ม ิให�

หมายความรวมถึงสารทำความเย็น

ทั่วไป 
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๑๐ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

อัคคีภัยตั้งแต� ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

ขึ้นไป 

 

ในอาคารที ่ม ีผ ู �ใช�สอยพื ้นที ่ไม�เกิน 

ห�าร�อยคน 

(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื ่องทำความเย็นที ่ม ีม ูลค�า 

ไม�เกินห�าสิบล�านบาทต�อโครงการ 

หรือที่มีขนาดทำความเย็นของระบบ

ไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� หรือที่ใช�งาน

ในอาคารที่มีพื ้นที่ใช�สอยในอาคาร 

ไม�เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใช�

งานในอาการที่มีผู�ใช�สอยพื้นที่ไม�เกิน

ห�าร�อยคน  

(ง) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดัน หรือสุญญากาศที ่มีม ูลค�า 

ไม�เกินห�าสิบล�านบาทต�อโครงการ 

หรือที ่ม ีขนาดระบบไม�เก ิน ๕๐๐ 

๒) มีการใช�พลังงานความ

ร�อนรวมตั้งแต� ๒๐ ล�านเมกะจูลต�อป�

ขึ้นไป 

(๔) งานควบคุมการสร�างหรือการ

ผลิต 

(ก) เคร ื ่องจ ักรกลที ่ม ีขนาด

กำลังตั้งแต� ๒๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

ขึ้นไป 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ม ีความดันเกจตั ้งแต� 

๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป  

๒) มีอัตราการผลิตไอน้ำ

หรือไออย�างอื่นตั้งแต� ๕๐๐ กิโลกรัม

ต�อชั่วโมงต�อเครื่องขึ้นไป 

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด 

(ซ) การจัดการพลังงาน ทำได�

ทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร 

ข�อ ๗  ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรม เครื่องกล ระดับภาคี

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได�

เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ 

(ก) เครื ่องจักรกลที ่ม ีม ูลค�า 

ไม�เก ิน ๗๕ ล�านบาทต�อโครงการ 

หรือที่มีขนาดกำลังรวมไม�เกิน ๕๐๐ 
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๑๑ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

กิโลวัตต� หรือที่ใช�งานในอาคารที่มี

พ ื ้ นท ี ่ ใ ช � ส อย ในอาคาร ไม � เ กิ น 

๑๐,๐๐๐ ตารางมตร หรือที่ใช�งาน

ในอาคารที่มีผู�ใช�สอยพื้นที่ไม�เกินห�า

ร�อยคน 

(จ) การจัดการพลังงานที ่มี

ขนาดไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต� หรือ

ใช�ความร�อนไม�เกิน ๔๐ ล�านเมกะจูล 

ต�อป� 

(ฉ) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัยซึ่งไม�ใช�ระบบดับเพลิงแบบ

พิเศษ เช �น การใช �ก �าซหร ือโฟม  

เป�นต�น ที่มีมูลค�ารวมกันไม�เกินสิบ

ล�านบาทต�อระบบ หรือที ่ม ีพ ื ้นที่

(ค) ภาชนะรับแรงดัน กรณีใด

กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ม ีความดันเกจตั ้งแต� 

๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป  

๒) ม ีปร ิมาตรต ั ้ งแต �  ๑ 

ลูกบาศก�เมตรต�อหน�วยขึ้นไป 

(ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาด

อัตราความร�อนตั้งแต� ๔๐๐ กิโลวัตต�

ขึน้ไป 

(จ) เครื ่องปรับภาวะอากาศ

ห ร ื อ เ ค ร ื ่ อ ง ท ำค ว าม เ ย ็ นห รื อ 

ความร�อนที่มีขนาดทำความเย็นหรือ

ความร�อนตั ้งแต� ๗๐ กิโลวัตต�ต�อ

เครื่องขึ้นไป หรือรวมกันตั้งแต� ๒๐๐ 

กิโลวัตต�ขึ้นไป 

กิโลวัตต� หรือที่ใช�งานในอาคารที่มี

พ ื ้ นท ี ่ ใ ช � ส อย ในอาคาร ไม � เ กิ น 

๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใช�งาน

ในอาคารที ่ม ีผู �ใช�สอยพื ้นที ่ไม�เกิน 

๕๐๐ คน 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่นที ่มีมูลค�าไม�เกิน ๗๕ ล�าน

บาทต�อโครงการ หรือที่ใช�ความร�อน

ไม�เกิน ๑๐๐ ล�านเมกะจูลต�อป� หรือ

ที่ใช�งานในอาคารที่มีพื้นที่ ใช�สอยใน

อาคารไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

หรือที่ใช�งานในอาคารที่มีผู �ใช �สอย

พื้นที่ไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(ค) ภาชนะรับแรงดันที่มีมูลค�า

ไม�เก ิน ๗๕ ล�านบาทต�อโครงการ 
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๑๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

ป�องกันอัคคีภ ัยไม �เก ิน ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) เครื ่องจักรกลที ่มีขนาด

รวมกันไม�เก ิน ๑๐๐ กิโลว ัตต�ต�อ

เครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตา

อ ุตสาหกรรมท ี ่ม ีขนาดความดัน 

ไม�เกิน ๑,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือ

ภาชนะรับแรงดัน ปริมาตรไม�เกิน  

๓ ลูกบาศก็เมตรต�อถัง หรืออัตรา

การผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื่นไม�เกิน 

๕,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมง 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศ กรณีใดกรณี

หนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีความดันเกจของไหล

ในท�อตั้งแต� ๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป  

๒) มีสุญญากาศเกจต่ำกว�า

ลบ ๕๐กิโลปาสกาล 

(ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบ

ป�องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื ้นที่

ตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) งานพิจารณาตรวจสอบ  

(ก) ตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 

ทุกประเภทและทุกขนาด  

หรือที ่ใช�งานในอาคารที ่มีพื ้นที ่ใช�

สอยในอาคารไม � เก ิน ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเมตร หรือที่ใช�งานในอาคารที่

มีผู�ใช�สอยพื้นที่ไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีมูลค�า

ไม�เก ิน ๗๕ ล�านบาทต�อโครงการ 

หร ือท ี ่ม ีอ ัตราความร �อนไม � เกิน 

๕,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อโครงการ หรือที่

ใช�งานในอาคารที ่มีพื ้นที ่ใช�สอยใน

อาคารไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

หรือที่ใช�งานในอาคารที่มีผู �ใช �สอย

พื้นที่ไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(จ) เครื ่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องทำ

ความร�อนที่มีมูลค�าไม�เกิน๗๕ ล�าน
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๑๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดทำ

ความเย็นไม�เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต�ต�อ

เครื่อง หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือ

ทำความเย็นไม�เกิน ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตร 

(ง) ระบบของไหลในท �อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

ของ ไหล ในท � อ ไม � เ ก ิ น  ๑ ,๕๐๐  

กิโลปาสกาล เว�นแต�ของไหลเป�นสาร 

มีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย 

ว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้ 

มิให�หมายความรวมถึงสารทำความ

เย็นทั่วไป 

(ข) ล ิฟต �โดยสารหร ือล ิฟต�

ขนส�งที่บุคคลสามารถเข�าไปโดยสาร

ได� ทุกขนาด  

(ค) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงด ันสำหร ับแก �สเช ื ้อเพล ิ งใน

ยานพาหนะทุกขนาด 

(๖) งานอำนวยการใช� 

(ก) เคร ื ่องจ ักรกลที ่ม ีขนาด

กำลังรวมกันตั้งแต� ๕๐๐ กิโลวัตต�ต�อ

ระบบหร ือท ี ่ม ีขนาดกำล ัง ๒๕๐ 

กิโลวัตต�ต�อเครื่องขึ้นไป 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ม ีความดันเกจตั ้งแต� 

๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป  

บาทต�อโครงการ หรือที ่มีขนาดทำ

ความเย็นของระบบไม�เกิน ๑,๗๕๐ 

กิโลวัตต� หรือที่ใช�งานในอาคารที่มี

พ ื ้ นท ี ่ ใ ช � ส อย ในอาคาร ไม � เ กิ น 

๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใช�งาน

ในอาค า รท ี ่ ม ี ผ ู � ใ ช � ส อย พ ื ้ น ที่  

ไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(ฉ) ระบบของไหลในท �อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีมูลค�าไม�

เกิน ๗๕ ล�านบาทต�อโครงการ หรือที่

มีขนาดกำลังของไหล ของระบบไม�

เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� หรือที่ใช�งานใน

อาคารที่มีพื ้นที่ใช�สอยในอาคารไม�

เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใช�
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๑๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(จ) การจัดการพลังงานขนาด

ไม�เก ิน ๑,๐๐๐ กิโลว ัตต� หร ือใช�

ความร�อนไม�เกิน ๒๐ ล�านเมกกะจูล

ต�อป� 

( ฉ )  ร ะ บ บ ด ั บ เ พ ล ิ ง แ ล ะ

ป�องกันอัคีภัย ซึ่งไม�ใช�ระบบดับเพลิง

แบบพิเศษ เช�น การใช�ก�าซ หรือโฟม 

เป�นต�น ที่มีมูลค�ารวมกันไม�เกินห�า

ล �านบาทต�อระบบ หรือที ่ม ีพ ื ้นที่

ป �องก ันอ ัคค ีภ ัยไม � เก ิน ๕,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการ

ผลิต 

๒) มีอัตราการผลิตไอน้ำ

หร ือไออย�างอ ื ่นตั้งแต � ๒๐,๐๐๐ 

กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเครื่องขึ้นไป  

(ค) ภาชนะรับแรงดัน กรณีใด

กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ม ีความดันเกจตั ้งแต� 

๑,๓๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป  

๒) มีปริมาตรตั้งแต� ๑๐ 

ลูกบาศก�เมตรต�อหน�วยขึ้นไป 

(ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาด

อ ัตราความร �อนต ั ้ งแต �  ๑ ,๕๐๐ 

กิโลวัตต�ต�อเตาขึ้นไป 

(จ) เครื ่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื ่องทำความเย็นหรือความ

ร�อนที่มีขนาดทำความเย็นหรือความ

งานในอาคารที่มีผู�ใช�สอยพื้นที่ไม�เกิน 

๕๐๐ คน 

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัยซึ่งไม�ใช�ระบบดับเพลิงแบบ

พิเศษ เช �น การใช�ก �าซหร ือโฟม

สำหรับดับเพลิง ที่มีมูลค�ารวมกันไม�

เกิน ๑๕ ล�านบาทต�อโครงการ หรือที่

ม ีพ ื ้ นท ี ่ป �องก ันอ ัคค ีภ ัย ไม � เกิน 

๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ซ) การจัดการพลังงานที ่มี

ขนาด ไม � เ ก ิ น  ๒  เมกะว ั ตต � ต� อ

โครงการหรือใช�ความร�อนไม�เกิน๔๐ 

ล�านเมกะจูล ต�อป�ต�อโครงการ 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ  
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๑๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(ก) เคร ื ่องจ ักรกลที ่ม ีขนาด

รวมกันไม�เก ิน ๕๐๐ กิโลว ัตต�ต�อ

เครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตา

อุตสาหกรรมที ่ม ีความดันไม �เกิน 

๒,๐๐๐ กิโลปาสกาลหรือภาชนะรับ

แรงดันปริมาตรไม�เกิน ๑๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อถัง หรืออัตราการผลิตไอน้ำ

หร ือไออย �างอ ื ่นไม � เก ิน ๕,๐๐๐ 

กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเครื่อง 

(ค) เคร ื ่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดทำ

ความเย็นไม�เกิน ๓๕๐ กิโลวัตต�ต�อ

เครื่อง 

ร�อนรวมกันตั้งแต� ๑,๗๕๐ กิโลวัตต�

ขึ้นไป 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศ กรณีใดกรณี

หนึ่ง ดังนี้ 

๑) มีความดันเกจของไหลใน

ท�อตั้งแต� ๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป  

๒) มีสุญญากาศเกจต่ำกว�า

ลบ ๕๐ กิโลปาสกาล 

(ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบ

ป�องกันอัคคีภ ัยที ่ครอบคลุมพื ้นที่

ตั้งแต� ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  

(ซ) การจัดการพลังงาน กรณี

ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาด

กำลังไม�เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

เว�นแต�เครื่องจักรกลสำหรับลิฟต�หรือ

บันไดเลื ่อนหรือป� �นจั ่นขนาดกำลัง 

ไม�เกิน ๒๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือ

ไออย�างอื่นที่มีความดันเกจ ไม�เกิน 

๑,๐๐๐ กิโลปาสกาลหรืออัตราการ

ผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื ่นไม � เกิน 

๕,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเครื่อง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันที ่มี

ค ว ามด ั น เ กจ  ไม � เ ก ิ น  ๑ ,๐๐๐  

กิโลปาสกาล หรือปริมาตรไม�เกิน  

๓ ลูกบาศก�เมตรต�อถัง เว�นแต�ที ่มี

สารเป�นพิษหรือวัตถุอันตรายตาม
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๑๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(ง) ระบบของไหลในท �อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดัน

ของ ไหล ในท� อ ไม � เ ก ิ น  ๑ ,๕๐๐  

กิโลปาสกาล เว�นแต�ของไหลเป�นสาร 

มีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย 

ว �าด�วยการควบคุม ว ัตถุอ ันตราย 

ทั้งนี้ มิให�หมายความรวมถึงสารทำ

ความเย็นทั่วไป 

(จ) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัยทุกขนาด 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(ก) เคร ื ่องจ ักรกลที ่ม ีขนาด

รวมกันไม�เก ิน ๑๐๐ กิโลว ัตต�ต�อ

เครื่อง 

๑) มีการใช �พลังงานไฟฟ�า

ตั้งแต� ๑ เมกะวัตต�ขึ้นไป  

๒) มีการใช �พลังงานความ

ร�อนรวมตั้งแต� ๒๐ ล�านเมกะจูลต�อป�

ขึ้นไป 

กฎหมายว �าด�วยการควบคุมว ัตถุ

อ ันตราย ท ั ้ งน ี ้  มิ ให �หมายความ

รวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

(ง) เตาอุตสาหกรรมที ่มี

ขนาดอัตราความร�อนไม�เกิน ๓๕๐ 

กิโลวัตต�ต�อเตา 

( จ )  เ ค ร ื ่ อ งปร ั บภ าวะ

อากาศหรือเครื่องทำความเย็นหรือ

เครื่องทำความร�อนที่มีลักษณะ 

๑) การออกแบบเพื่อ

ส ร � า ง ต ั ว เ ค ร ื ่ อ ง แ ล ะ อ ุ ป ก รณ�  

(Equipment Design) ที่มีขนาดทำ

ความเย็นไม�เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต�ต�อ

เครื่อง 
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๑๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(ข) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัยทุกขนาด 

(๕) งานอำนวยการใช� 

(ก) เคร ื ่องจ ักรกลที ่ม ีขนาด

รวมกันไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อ

ระบบ 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตา

อุตสาหกรรมที่ม ีความด ันไม � เกิน 

๒,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือที่มีอัตรา

การผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื่นไม�เกิน 

๒๐,๐๐๐ ก ิโลกร ัมต �อช ั ่วโมงต�อ

เครื่อง หรือที่มีขนาดรวมกันไม�เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั ่วโมงต�อ

ระบบ 

๒) การออกแบบเพื่อ

ป ร ะ ก อ บ เ ป � น ร ะ บ บ  ( System 

Design)  ท ี ่ ม ี ขนาดทำความ เย็ น 

ไม�เกิน ๓๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศ 

๑) ท ี ่ม ีความด ันเก

จของไหลในท�อไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโล

ปาสกาล หรือ 

๒) สุญญากาศเกจไม�

ต่ำกว�าลบ ๘๐ กิโลปาสกาล เว�นแต�

ของไหลเป �นสารม ีพ ิษหร ือว ัตถุ

อันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบค ุมว ัตถ ุอ ันตราย ท ั ้ งน ี ้ม ิ ให�
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๑๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(ค) หม�ออัดอากาศหรือหม�ออัด

ก � าซท ี ่ ม ี ขนาดความด ัน ไม � เ กิ น 

๒,๐๐๐ กิโลปาสกาลและมีปริมาตร

ไม�เกิน ๓๐ ลูกบาศก�เมตร 

(ง) เคร ื ่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดทำ

ความเย็นไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อ

ระบบ 

(จ) ระบบของไหลในท �อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศ ที่มีความดัน

ของ ไหล ในท � อ ไม � เ ก ิ น  ๒ ,๐๐๐  

กิโลปาสกาล เว�นแต�ของไหลเป�นสาร

มีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย 

ว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้ 

หมายความรวมถึงสารทำความเย็น

ทั่วไป 

(ช )  ระบบด ับ เพล ิ งและ

ป �องก ันอ ัคค ีภ ัย ซ ึ ่ ง ไม � ใช �ระบบ

ดับเพลิงแบบพิเศษ  เช�น การใช�ก�าซ

หรือโฟม เป�นต�น ที่มูลค�ารวมกันไม�

เกิน ๗.๕ ล�านบาทต�อระบบ หรือที่มี

พื้นที่ป�องกันอัคคีภัยไม�เกิน ๕,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

(ซ)  การจ ัดการพล ังงาน

ขนาด ไม�เกิน ๑ เมกะวัตต� หรือใช�

พลังงานความร�อนไม�เกิน ๒๐ ล�านเม

กะจูลต�อป� 

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการ

ผลิต 
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๑๙ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

มิให�หมายความรวมถึงสารทำความ

เย็นทั่วไป 

(ฉ) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัยทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ข�อ ๗ ให�ผู �ได�ร ับใบอนุญาตป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคี

ว ิศวกรพ ิ เศษ ประกอบว ิช าชีพ

ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า

ว ิศวกรรมเคร ื ่องกลได �  ตามงาน 

ประเภท และขนาดท ี ่ ระบ ุ ไว � ใน

ใบอนุญาต 

(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาด

กำลังไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือ

ไออย�างอื่นที่มีความดันเกจ ไม�เกิน 

๒,๐๐๐ กิโลปาสกาลหรือที่มีอัตรา

การผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื่นไม�เกิน 

๕,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเครื่อง 

(ค) ภาชนะร ับแรงด ันที ่มี

ความดันเกจไม�เกิน ๒,๐๐๐กิโลปาส

กาล หรือที ่ม ีปร ิมาตรไม�เก ิน ๑๐ 

ลูกบาศก�เมตรต�อถัง 

(ง )  เตาอ ุตสาหกรรมท ี ่มี

ขนาดอัตราความร�อนไม�เกิน ๑,๐๐๐ 

กิโลวัตต�ต�อเตา 
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๒๐ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องทำ

ความร�อนที่มีขนาดทำความเย็นหรือ

ทำความร�อนไม�เกิน ๓๕๐ กิโลวัตต�

ต�อเครื ่อง หรือรวมไม�เกิน ๑,๐๐๐ 

กิโลวัตต� เว�นแต�สารทำความเย็นเป�น

สารม ีพ ิษหร ือว ัตถ ุอ ันตรายตาม

กฎหมายว �าด�วยการควบคุมว ัตถุ

อ ันตราย ท ั ้ งน ี ้  ม ิ ให �หมายความ

รวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศ 

๑) ที่มีความดันเกจของ

ไหลในท�อไม�เกิน ๑,๕๐๐กิโลปาส

กาลต�อระบบ หรือ 
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๒๑ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

๒) สุญญากาศเกจ ไม�ต่ำ

กว�าลบ ๘๐ กิโลปาสกาล เว�นแต�ของ

ไหลเป�นสารมีพิษหรือวัตถุอันตราย

ตามกฎหมาย ว �าด�วยการควบคุม

วัตถุอันตราย ทั้งนี้มิให�หมายความ

รวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป เว�นแต�

ของไหลเป �นสารม ีพ ิษหร ือว ัตถุ

อันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมว ัตถ ุอ ันตราย ทั ้งน ี ้  ม ิให�

หมายความรวมถึงสารทำความเย็น

ทั่วไป 

(ช )  ระบบด ับ เพล ิ งและ

ป�องกันอัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ  
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๒๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาด

กำลังไม�เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

(ข) ลิฟต�โดยสารหรือลิฟต�

ขนส�งที่บุคคลสามารถเข�าไปโดยสาร

ได�ทุกขนาด 

(ค) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงด ันสำหร ับแก �สเช ื ้อเพล ิ งใน

ยานพาหนะทุกขนาด 

(๕) งานอำนวยการใช� 

(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาด

กำลังรวมไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อ

ระบบ 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือ

ไออย�างอื ่นที ่มีความดันเกจไม�เกิน 

๒ , ๐ ๐ ๐  ก ิ โ ล ป า ส ก า ล 
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๒๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

หรือที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไอ

อย�างอื่นไม�เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม

ต�อชั่วโมงต�อเครื่องหรือที่มีขนาดรวม 

ไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมง 

(ค) ภาชนะร ับแรงด ันที ่มี

ความดันเกจไม�เกิน ๒,๐๐๐กิโลปาส

ก า ล ห ร ื อ ม ี ป ร ิ ม า ต ร ไ ม � เ กิ น 

๓๐ ลูกบาศก�เมตรต�อถัง 

(ง )  เตาอ ุตสาหกรรมท ี ่มี

ขนาดอัตราความร�อนไม�เกิน ๑,๕๐๐ 

กิโลวัตต�ต�อเตา หรืออัตราความร�อน

รวมไม�เกิน ๖,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศ

หรือเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดทำ
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๒๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

ความเย ็นหร ือทำความร �อนของ

ระบบไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(ช) ระบบของไหลในท�อรับ

แรงดันหรือสุญญากาศ 

๑) ที่มีความดันเกจของ

ไหลในท�อไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลปาส

กาลเว�นแต�ของไหลเป�นสารมีพิษหรือ

วัตถุอันตรายตามกฎหมาย ว�าด�วย

การควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้มิให�

หมายความรวมถึงสารทำความเย็น

ทั่วไป 

๒) สุญญากาศเกจ ไม�ต่ำ

กว�าลบ ๘๐ กิโลปาสกาลเว�นแต�ของ

ไหลเป�นสารมีพิษหรือวัตถุอันตราย

ตามกฎหมาย ว �าด�วยการควบคุม
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๒๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

วัตถุอันตราย ทั้งนี้มิให�หมายความ

รวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

(ซ )   ระบบด ับเพล ิงและ

ป�องกันอัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด 

(ฌ)  การจ ัดการพลังงาน

สถานประกอบการที ่ม ีการใช�พลัง

ไ ฟฟ � า ไ ม � เ ก ิ น  ๑ ๐  เ มกะว ั ต ต�   

หรือใน ๑ ป� ใช�พลังงานความร�อน 

ไม�เกิน ๒๐๐ ล�านเมกะจูล 

ข�อ ๘ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคี

ว ิศวกรพ ิ เศษ ประกอบว ิชาชีพ

ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า

ว ิศวกรรมเคร ื ่องกลได �  ตามงาน 
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

ประเภท และขนาดท ี ่ ระบ ุ ไว � ใน

ใบอนุญาต 

ข�อ ๙ ในกรณีที่ต�องมีการวินิจฉัย

ชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม

แต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ตามข�อบังคับนี ้ ให�คณะกรรมการ

สภาว ิศวกรเป �นผ ู �ว ิน ิจฉ ัยช ี ้ขาด  

คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ

สภาวิศวกรให�เป�นที่สุด 

ข � อ  ๑๐  ผ ู � ไ ด � ร ั บ ใบอน ุญ าต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ซ ึ ่ งประกอบว ิ ช าช ีพว ิ ศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�

ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและ
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... 

เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

ว ิศวกรรมควบค ุม พ.ศ.  ๒๕๕๐  

อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับนี้มีผลใช�บังคับ  

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�

จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกิน

สามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

 

109 



ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ร�าง 

ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 พ.ศ. .... 
 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ�วิสามัญ ครั้งที่../.... เมื่อวันที่ ..............................และโดย

ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ 

ข�อ ๑   ข�อบังคับนี้ เรียกว�า “ข�อบั งคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติ  

ของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ....” 

ข�อ ๒  ข�อบังคับน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต�วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป�นต�นไป 

ข�อ ๓  ให�ยกเลิกข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข�อ ๔ ให�งาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เป�นไปตามท่ีกำหนดไว�ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข�อ ๕ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได�ทุกงาน ทุกประเภท 

และทุกขนาด 

ข�อ ๖ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได�เฉพาะงาน ประเภท 

และขนาด ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ  

(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดกำลังไม�เกิน ๗๕๐ กิโลวัตต�ต�อเคร่ือง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนที่ มีความดันเกจไม�เกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล 

หรืออัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนไม�เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเคร่ือง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันทุกขนาดเว�นแต�ท่ีมีสารเป�นพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมายว�าด�วย

การควบคุมวัตถุอันตรายท้ังนี้มิให�หมายความรวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

(ง) เตาอุตสาหกรรมทุกขนาดท่ีมีขนาดอัตราความร�อนไม�เกิน ๘๐๐ กิโลวัตต�ต�อเตา
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(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องทำความร�อนที่มีลักษณะ 

๑) การออกแบบเพื่อสร�างตัวเครื่องและอุปกรณ� (Equipment Design) ที่ มีขนาด 

ทำความเย็นไม�เกิน ๗๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

๒) การออกแบบเพื่อประกอบเป�นระบบ (System Design) ในระบบที่มีขนาดทำ 

ความเย็นหรือความร�อนไม�เกิน ๙,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับแรงดันหรือสุญญากาศท่ีมีความดันเกจของไหลในท�อทุกขนาด 

เว�นแต�ของไหลเป�นสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย ว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้  

มิให�หมายความรวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป  

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกันอัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด 

(ซ) การจัดการพลังงาน ทำได�ทุกขนาด  

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต 

(ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดกำลัง ไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย�างอ่ืน ที่มีความดันเกจไม�เกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล  

หรือที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนไม�เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเครื่อง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันท่ีมีความดันเกจไม�เกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือปริมาตรไม�เกิน 

๓๐ ลูกบาศก�เมตรต�อถัง 

(ง) เตาอตุสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความร�อนไม�เกิน  ๒,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อเตา 

(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทำความเย็นหรือเคร่ืองทำความร�อน ที่มีลักษณะ 

๑) การสร�างหรือการผลิตหรือการซ�อมหรือการดัดแปลงที่มีขนาดทำความเย็น 

หรือทำความร�อนไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง  

๒) การติดต้ังหรือการรื้อถอนหรือการเคลื่อนย�ายทุกขนาด 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับแรงดันหรือสุญญากาศท่ีมีความดันเกจของไหลในท�อไม�เกิน 

๓,๐๐๐ กิโลปาสกาล เว�นแต�ของไหลเป�นสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมวัตถุ

อันตราย ท้ังน้ี มิให�หมายความรวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกันอัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด  

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ ทำได�ทุกประเภทและทุกขนาดตาม (๒) (๓) (๔) และ ( ๖) 

(๕) งานอำนวยการใช� 

(ก) ระบบเครื่องจักรกลท่ีมีขนาดกำลังรวมกันไม�เกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนท่ีมีความดันเกจไม�เกิน ๕,๐๐๐ กิโลปาสกาลหรือท่ีมี

อัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเคร่ืองหรือในระบบที่มีอัตราการ

ผลิตไอน้ำหรือไออย�างอื่นไม�เกิน ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันท่ีมีความดันเกจไม�เกิน ๕,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือมีปริมาตร 

ไม�เกิน ๕๐ ลูกบาศก�เมตรต�อถัง
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(ง) เตาอุตสาหกรรม ท่ีมีขนาดอัตราความร�อไม�เกิน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อเตา หรืออัตรา

ความร�อนรวมไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทำความเย็นหรือความร�อนทุกขนาด 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับแรงดันหรือสุญญากาศท่ีมีความดันเกจของไหลในท�อทุกขนาด 

เว�นแต�ของไหลเป�นสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้   

มิให�หมายความรวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกันอัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด 

(ซ) การจัดการพลังงาน ทำได�ทุกขนาด 

ข�อ ๗  ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เครื่องกล 

ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได�เฉพาะงาน ประเภท 

และขนาด ดังนี้  

(๑) งานวางโครงการ 

(ก) เครื่องจักรกลท่ีมีมูลค�าไม�เกิน ๗๕ ล�านบาทต�อโครงการ หรือที่มีขนาดกำลังรวมไม�เกิน 

๕๐๐ กิโลวัตต� หรือที่ใช�งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช�สอยในอาคารไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใช�งานใน

อาคารที่มีผู�ใช�สอยพื้นท่ีไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนท่ีมีมูลค�าไม�เกิน ๗๕ ล�านบาทต�อโครงการ หรือท่ีใช�

ความร�อนไม�เกิน ๑๐๐ ล�านเมกะจูลต�อป� หรือที่ใช�งานในอาคารที่มีพื้นที่ ใช�สอยในอาคารไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเมตร หรือท่ีใช�งานในอาคารท่ีมีผู�ใช�สอยพื้นที่ไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(ค) ภาชนะรับแรงดันที่มีมูลค�าไม�เกิน ๗๕ ล�านบาทต�อโครงการ หรือท่ีใช�งานในอาคารท่ีมี

พ้ืนที่ใช�สอยในอาคารไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใช�งานในอาคารที่มีผู�ใช�สอยพ้ืนท่ีไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีมูลค�าไม�เกิน ๗๕ ล�านบาทต�อโครงการ หรือที่มีอัตราความร�อน 

ไม�เกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อโครงการ หรือท่ีใช�งานในอาคารที่มีพ้ืนที่ใช�สอยในอาคารไม�เกิน ๑๐,๐๐๐  

ตารางเมตร หรือท่ีใช�งานในอาคารท่ีมีผู�ใช�สอยพื้นที่ไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องทำความร�อนท่ีมีมูลค�า 

ไม�เกิน๗๕ ล�านบาทต�อโครงการ หรือที่มีขนาดทำความเย็นของระบบไม�เกิน ๑,๗๕๐ กิโลวัตต� หรือที่ใช�งาน

ในอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใช�สอยในอาคารไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือท่ีใช�งานในอาคารที่มีผู�ใช�สอยพ้ืนท่ี 

ไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีมูลค�าไม�เกิน ๗๕ ล�านบาทต�อ

โครงการ หรือที่มีขนาดกำลังของไหล ของระบบไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต� หรือที่ใช�งานในอาคารที่มีพ้ืนท่ีใช�สอย

ในอาคารไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือที่ใช�งานในอาคารท่ีมีผู�ใช�สอยพ้ืนที่ไม�เกิน ๕๐๐ คน 

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกันอัคคีภัยซึ่งไม�ใช�ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช�น การใช�ก�าซ

หรือโฟมสำหรับดับเพลิง ที่มีมูลค�ารวมกันไม�เกิน ๑๕ ล�านบาทต�อโครงการ หรือที่มีพ้ืนที่ป�องกันอัคคีภัย 

ไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
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(ซ) การจัดการพลังงานท่ีมีขนาดไม�เกิน ๒ เมกะวัตต�ต�อโครงการหรือใช�ความร�อนไม�เกิน

๔๐ ล�านเมกะจูล ต�อป�ต�อโครงการ 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ  

(ก) เครื่องจักรกลท่ีมีขนาดกำลังไม�เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง เว�นแต�เครื่องจักรกล

สำหรับลิฟต�หรือบันไดเลื่อนหรือป��นจั่นขนาดกำลังไม�เกิน ๒๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนที่มีความดันเกจ ไม�เกิน ๑,๐๐๐ กิโลปาสกาลหรือ

อัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนไม�เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเครื่อง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันที่มีความดันเกจ ไม�เกิน ๑,๐๐๐ กิโลปาสกาล หรือปริมาตรไม�เกิน  

๓ ลูกบาศก�เมตรต�อถัง เว�นแต�ที่มีสารเป�นพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย 

ทั้งนี้ มิให�หมายความรวมถึงสารทำความเย็นท่ัวไป 

(ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความร�อนไม�เกิน ๓๕๐ กิโลวัตต�ต�อเตา 

(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทำความเย็นหรือเคร่ืองทำความร�อนที่มีลักษณะ 

๑) การออกแบบเพ่ือสร�างตัวเครื่องและอุปกรณ� (Equipment Design) ที่มีขนาดทำ

ความเย็นไม�เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง 

๒) การออกแบบเพ่ือประกอบเป�นระบบ (System Design) ท่ีมีขนาดทำความเย็น 

ไม�เกิน ๓๐๐ กิโลวัตต�ต�อเคร่ือง 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับแรงดันหรือสุญญากาศ 

๑) ที่มีความดันเกจของไหลในท�อไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลปาสกาล หรือ 

๒) สุญญากาศเกจไม�ต่ำกว�าลบ ๘๐ กิโลปาสกาล เว�นแต�ของไหลเป�นสารมีพิษหรือ

วัตถุอันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้มิให�หมายความรวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกันอัคคีภัย ซึ่งไม�ใช�ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ  เช�น การใช�ก�าซ

หรือโฟม เป�นต�น ที่มูลค�ารวมกันไม�เกิน ๗.๕ ล�านบาทต�อระบบ หรือที่มีพื้นที่ป�องกันอัคคีภัยไม�เกิน ๕,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

(ซ)  การจัดการพลังงานขนาด ไม�เกิน ๑ เมกะวัตต� หรือใช�พลังงานความร�อนไม�เกิน ๒๐ 

ล�านเมกะจูลต�อป� 

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต 

(ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดกำลังไม�เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต�ต�อเคร่ือง 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนที่มีความดันเกจ ไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลปาสกาล 

หรือที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนไม�เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเครื่อง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันที่มีความดันเกจไม�เกิน ๒,๐๐๐กิโลปาสกาล หรือที่มีปริมาตรไม�เกิน 

๑๐ ลูกบาศก�เมตรต�อถัง 

(ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความร�อนไม�เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อเตา
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(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทำความเย็นหรือเครื่องทำความร�อนท่ีมีขนาดทำ

ความเย็นหรือทำความร�อนไม�เกิน ๓๕๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่อง หรือรวมไม�เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวตัต� เว�นแต�สารทำ

ความเย็นเป�นสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ท้ังน้ี มิให�หมายความ

รวมถึงสารทำความเย็นท่ัวไป 

(ฉ) ระบบของไหลในท�อรับแรงดันหรือสุญญากาศ 

๑) ท่ีมีความดันเกจของไหลในท�อไม�เกิน ๑,๕๐๐กิโลปาสกาลต�อระบบ หรือ 

๒) สุญญากาศเกจ ไม�ต่ำกว�าลบ ๘๐ กิโลปาสกาล เว�นแต�ของไหลเป�นสารมีพิษ 

หรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย ว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งน้ีมิให�หมายความรวมถึงสารทำความเย็น

ทั่วไป เว�นแต�ของไหลเป�นสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ท้ังนี้ มิให�

หมายความรวมถึงสารทำความเย็นทั่วไป 

(ช) ระบบดับเพลิงและป�องกันอัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ  

(ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดกำลังไม�เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต�ต�อเคร่ือง 

(ข) ลิฟต�โดยสารหรือลิฟต�ขนส�งที่บุคคลสามารถเข�าไปโดยสารได�ทุกขนาด 

(ค) ระบบของไหลในท�อรับแรงดันสำหรับแก�สเชื้อเพลิงในยานพาหนะทุกขนาด 

(๕) งานอำนวยการใช� 

(ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดกำลังรวมไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต�ต�อระบบ 

(ข) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนที่มีความดันเกจไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลปาสกาล 

หรือท่ีมีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย�างอ่ืนไม�เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมงต�อเครื่องหรือที่มีขนาดรวม 

ไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมง 

(ค) ภาชนะรับแรงดันท่ีมีความดันเกจไม�เกิน ๒,๐๐๐กิโลปาสกาลหรือมีปริมาตรไม�เกิน 

๓๐ ลูกบาศก�เมตรต�อถงั 

(ง) เตาอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดอัตราความร�อนไม�เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวัตต�ต�อเตา หรืออัตรา

ความร�อนรวมไม�เกิน ๖,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(จ) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดทำความเย็นหรือทำความร�อน

ของระบบไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวัตต� 

(ช) ระบบของไหลในท�อรับแรงดันหรือสุญญากาศ 

๑) ที่มีความดันเกจของไหลในท�อไม�เกิน ๒,๐๐๐ กิโลปาสกาลเว�นแต�ของไหลเป�นสาร

มีพิษหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมาย ว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ท้ังน้ีมิให�หมายความรวมถึงสารทำ

ความเย็นท่ัวไป 

๒) สุญญากาศเกจ ไม�ต่ำกว�าลบ ๘๐ กิโลปาสกาลเว�นแต�ของไหลเป�นสารมีพิษหรือ

วัตถุอันตรายตามกฎหมาย ว�าด�วยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้มิให�หมายความรวมถึงสารทำความเย็น

ทั่วไป 

(ซ)  ระบบดับเพลิงและป�องกันอัคคีภัย ทำได�ทุกขนาด
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(ฌ)  การจัดการพลังงานสถานประกอบการท่ีมีการใช�พลังไฟฟ�าไม�เกิน ๑๐ เมกะวัตต�  

หรือใน ๑ ป� ใช�พลังงานความร�อนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านเมกะจูล 

ข�อ ๘ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได� ตามงาน ประเภท 

และขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาต 

ข�อ ๙ ในกรณีที่ต�องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามข�อบังคับนี้ ให�คณะกรรมการสภาวิศวกรเป�น 

ผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�นที่สุด 

ข�อ ๑๐ ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับน้ีมีผลใช�บังคับ  

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งน้ี ไม�เกินสามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

    ประกาศ  ณ  วันที่                     พ.ศ. ....   

                      

                    นายกสภาวิศวกร 
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๑. สภาพป�ญหา  

เนื่องด�วยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐  

ยังไม�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบันซึ่งวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางด�านวิศวกรรมก�าวหน�า ไปอย�างรวดเร็ว 

งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส�งผลกระทบต�อความ

ปลอดภัยในชีวิต ร�างกาย และทรัพย�สินของประชาชน 

ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล�อม สมควรแก�ไขปรับปรุง

งาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบัน รวมทั้ง

กฎหมายอื่นที่กําหนดเกี ่ยวกับ ความปลอดภัยทางด�าน

วิศวกรรม จึงจําเป�นต�องออกกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ช าชีพว ิศวกรรมและว ิช าช ีพว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได �ประกาศราชราชกิจจานุเบกษา 

เม ื ่อว ันที ่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให�ใช �บ ังคับเมื่อ 

พ�นกำหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป�นต�นไป (มีผลบังคับใช�วันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๖๖)  

 

๒. ประโยชน� 

เพื ่อกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ชาช ีพว ิศวกรรมและว ิชาช ี พว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู �ได �ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า (งานไฟฟ�ากำลัง/

งานไฟฟ�าสื ่อสาร) ระดับวุฒิวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร 

ระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  

 

 

 

 

๓. สาระสำคัญในการแก�ไขเพิ่มเติม 

๓.๑ กำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให�สอดคล�องกับสิทธิการประกอบ

วิชาชีพฯ ตามข�อบังคับเดิม 

๓.๒ ระดับวุฒิว ิศวกร สามารถประกอบวิชาช ีพฯ  

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า (งานไฟฟ�ากำลัง/งานไฟฟ�าสื่อสาร)  

ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดงาน ประเภท และขนาดของงานที่มีการ

แก�ไขเพิ ่มเติมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ�า (งานไฟฟ�ากำลัง/ 

งานไฟฟ�าสื่อสาร) ให�แก�ผู�ได�รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร 

และระดับภาคีวิศวกร ให�สอดคล�องเป�นไปตามกฎกระทรวง

กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ อย�างเหมาะสม 

๓.๔ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถประกอบวิชาชีพฯ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า (งานไฟฟ�ากำลัง/งานไฟฟ�าสื่อสาร)  

ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาตฯ 
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ตารางเปรียบเทียบร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ข�อ ๗ ประเภทและขนาดของ

งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

มีดังต�อไปนี้ 

(๑) งานไฟฟ�ากำลัง ได�แก� 

(ก) งานให�คำปรึกษาตาม (ข) 

(ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ทุกประเภทและ

ทุกขนาด 

(ข) งานวางโครงการ 

๑) ระบบการผลิตไฟฟ�าที่

ม ี ขนาดรวมก ันต ั ้ ง แต �  ๑ ,๐๐๐  

กิโลโวลต�แอมแปร�ข ึ ้นไปหรือที ่มี

ระดับวุฒิว ิศวกร (งานไฟฟ�า

กำลัง) 

ข�อ ๔ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า แขนงไฟฟ�า

กำลัง ระดับว ุฒิว ิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�า กำลัง 

ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานไฟฟ�า

กำลัง) 

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ข�อ ๙  ประเภทและขนาดของงาน

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา

วิศวกรรมไฟฟ�ามีดังต�อไปนี้ 

(๑) งานไฟฟ�ากำลัง ได�แก� 

(ก) งานให�คำปรึกษาตาม (ข) 

(ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ทุกประเภทและ

ทุกขนาด  

(ข) งานวางโครงการ 

๑) ระบบการผลิตไฟฟ�าที่

ม ี ขนาดรวมก ันต ั ้ ง แต �  ๑ ,๐๐๐  

กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ ้นไป หรือที ่มี

ขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบ

ตั้งแต� ๓.๓๐ กิโลโวลต�ขึ้นไป 

ระดับวุฒิว ิศวกร (งานไฟฟ�า

กำลัง) 

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�างานไฟฟ�ากำลัง 

ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพ

ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า

ว ิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง  

ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร (งานไฟฟ�า

กำลัง) 

ข�อ ๖ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ขนาดแรงดันสูงสุดระหว�างสายใน

ระบบตั้งแต� ๓,๓๐๐ โวลต�ขึ้นไป 

๒ )  ร ะ บ บ ส � ง  ร ะ บ บ

จำหน�าย และระบบการใช�ไฟฟ�าที่มี

ข น า ด ร ว ม ก ั น ต ั ้ ง แ ต�  ๑ ,๐ ๐ ๐  

กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ ้นไป หรือที ่มี

ขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบ

ตั้งแต� ๑๒ กิโลโวลต�ขึ้นไป 

(ค) งานออกแบบและคำนวณ 

๑) ระบบหร ืออ ุปกรณ�

ไฟฟ�าที่มีขนาดตั้งแต� ๓๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร�ขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดัน

ระหว�างสายในระบบตั้งแต� ๓,๓๐๐ 

โวลต�ขึ้นไป 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า แขนงไฟฟ�า

กำลัง ระดับสามัญวิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง ได�

เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้  

(๑) งานวางโครงการ ระบบการ

ผ ล ิ ต ไ ฟ ฟ � า ท ี ่ ม ี ข น า ด ร ว ม กั น 

ไม�เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต� แอมแปร� 

หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว�าง

สายในระบบไม�เกิน ๓๖,๐๐๐ โวลต� 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ  

(ก)  ระบบหร ืออ ุ ปกรณ�

ไฟฟ�าท ี ่ม ีขนาดไม�เก ิน ๕๐,๐๐๐  

กิโลโวลต�แอมแปร� หรือที ่มี ขนาด

๒ )  ร ะ บ บ ส � ง  ร ะ บ บ

จำหน�าย และระบบการใช �ไฟฟ�า  

ท ี ่ม ีขนาดรวมก ันต ั ้ งแต�  ๑,๐๐๐  

กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ ้นไป หรือที ่มี

ขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบ

ตั้งแต� ๑๒ กิโลโวลต�ขึ้นไป 

๓ )  ร ะ บ บ แ ล ะ

เครื่องจักรกลไฟฟ�าที่มีขนาดรวมกัน

ตั้งแต� ๑๐๐ กิโลวัตต�ขึ้นไป 

๔) การจัดการพลังงานที่

ม ีการใช �พล ังงานไฟฟ�าต ั ้ งแต �  ๑  

เมกะว ัตต �ข ึ ้นไป หร ือที ่ม ีการใช�

พลังงานความร�อนรวมตั ้งแต� ๒๐ 

ล�านเมกะจูลต�อป�ขึ้นไป 

(ค) งานออกแบบและคำนวณ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�างานไฟฟ�ากำลัง 

ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพ

ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า

ว ิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง  

ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาด 

ดังนี้   

(๑) งานวางโครงการ 

(ก) ระบบการผลิตไฟฟ�าที่มี

ขนาดรวมกันไม�เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโล

โวลต�แอมแปร�หรือที่มีขนาดแรงดัน

สูงสุดระหว�างสายในระบบไม�เกิน 

๓๖ กิโลโวลต� 

(ข) ระบบส�ง ระบบจำหน�าย 

และระบบการใช �ไฟฟ�าท ี ่ม ีขนาด

รวมกันไม�เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต�
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

๒) ระบบไฟฟ�าสำหรับ

อาคารสาธารณะที ่ม ีขนาดการใช�

ไฟฟ �ากำล ังรวมก ันต ั ้ งแต�  ๒๐๐ 

กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ้นไป 

๓) ระบบสัญญาณเตือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า

สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ�

พิเศษ หรืออาคารชุด 

(ง) งานควบคุมการสร�างหรือ

การผลิต 

๑) ระบบหร ืออ ุปกรณ�

ไฟฟ � าท ี ่ ม ี ขนาดต ั ้ งแต �  ๑ ,๐๐๐  

กิโลโวลต�แอมแปร�ข ึ ้นไปหรือที ่มี

ขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบ

ตั้งแต� ๑๒ กิโลโวลต�ขึ้นไป 

แรงดันระหว�างสายในระบบไม�เกิน 

๓๖,๐๐๐ โวลต� 

(ข )  ระบบไฟฟ �าสำหรับ

อาคารสาธารณะที ่ม ีขนาดการใช�

ไฟฟ�ากำลังรวมกันไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ 

กิโลโวลต�แอมแปร� 

(ค) ระบบสัญญาณเตือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า

สำหรับ อาคารสูง อาคาร ขนาดใหญ�

พิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด 

 

 

 

 

 

๑ )  ระบบหร ืออ ุปกรณ�

ไฟฟ�าที่มีขนาดตั้งแต� ๓๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร�ขึ้นไปหรือที่มีขนาดแรงดัน

ระหว�างสายในระบบตั ้งแต� ๓.๓๐ 

กิโลโวลต�ขึ้นไป 

๒ )  ระบบไฟฟ � าสำหรับ

อาคารสาธารณะตามกฎหมายว�า

ด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ

ใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกันตั ้งแต� ๒๐๐  

กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ้นไป 

๓) ระบบสัญญาณเต ือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า

สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ

แอมแปร� หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุด

ระหว �างสายในระบบไม�เก ิน ๓๖  

กิโลโวลต� 

(ค) ระบบและเครื่องจักรกล

ไฟฟ�าที่มีขนาดรวมกันไม�เกิน ๕๐ เม

กะวัตต� 

(ง) การจัดการพลังงานที ่มี

การใช�พลังงานไฟฟ�าหรือพลังงาน

ความร�อน ทุกประเภททุกขนาด  

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�า

ที่มีขนาดไม�เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร�  หร ือท ี ่ ม ี ขนาดแรงดัน

ระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๓๖ กิโล

โวลต� 
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๔ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

๒) ระบบไฟฟ�าสำหรับ

อาคารสาธารณะที ่ม ีขนาดการใช�

ไฟฟ �ากำล ั งรวมก ันต ั ้ งแต �๒๐๐  

กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ้นไป 

๓ )  ร ะบบส ัญญาณ

เตือนอัคคีภัยและระบบป�องกันฟ�าผ�า

สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ�

พเิศษ หรืออาคารชุด 

(จ) งานพิจารณาตรวจสอบ 

๑) ระบบไฟฟ�าที่มีขนาด

รวมกันต ั ้งแต � ๑,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร�ขึ้นไป หรือที่มีแรงดันสูงสุด

ระหว �างสายในระบบต ั ้ งแต �  ๑๒  

กิโลโวลต�ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

กฎหมายว�าด�วยอาคารชุด 

๔ )  ระบบไฟฟ � าสำหรับ

อาคารประเภทควบคุมการใช�ตาม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่

ม ีขนาดการใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกัน

ตั้งแต� ๒๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ้นไป 

๕ )  ระบบไฟฟ � าสำหรับ

อาคารประเภทควบคุมการใช�ตาม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร

สำหรับใช�เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะ

วัตถุระเบิดได�และวัตถุไวไฟทุกขนาด 

๖) ระบบและเครื่องจักรกล

ไฟฟ�าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต� ๗.๕๐ 

กิโลวัตต�ขึ้นไป 

(ข )  ระบบไฟฟ � าสำหรั บ

อาคารสาธารณะตามกฎหมายว�า

ด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ

ใ ช � ก ำ ล ั ง ไ ฟฟ � า ร ว มก ั น ไ ม � เ กิ น 

๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือที่มี

ขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบ 

ไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต� 

(ค) ระบบส ัญญาณเต ือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า 

สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

ก ฎ ห ม า ย ว � า ด � ว ย อ า ค า ร ชุ ด  

ทุกประเภทและทุกขนาด 
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๕ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

๒) ระบบสัญญาณเตือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า

สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ�

พิเศษ หรืออาคารชุด 

(ฉ) งานอำนวยการใช�ระบบ

หรืออุปกรณ�ไฟฟ�าที ่ม ีขนาดตั ้งแต� 

๑,๐๐๐ กิโลโวลต� 

แอมแปร�ขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดัน

สูงสุดระหว�างสายในระบบตั้งแต� ๑๒ 

กิโลโวลต�ขึ้นไป 

(๒) งานไฟฟ�าสื่อสาร ได�แก� 

(ก) งานให�คำปรึกษาตาม 

(ข) (ค) หรือ (ง) ทุกประเภทและ 

ทุกขนาด 

๗) การจัดการพลังงานที่มี

การใช�พลังงานไฟฟ�าตั้งแต� ๑ เมกะ

วัตต�ขึ ้นไป หรือที ่มีการใช�พลังงาน

ความร�อนรวมตั้งแต� ๒๐ ล�านเมกะ

จูลต�อป�ขึ้นไป 

(ง) งานควบคุมการสร�างหรือ

การผลิต 

๑ )  ระบบหร ืออ ุปกรณ�

ไฟฟ � าท ี ่ ม ี ขนาดต ั ้ งแต �  ๑ ,๐๐๐  

กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ ้นไป หรือที ่มี

ขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบ

ตั้งแต� ๑๒ กิโลโวลต�ขึ้นไป 

๒ )  ระบบไฟฟ � าสำหรับ

อาคารสาธารณะตามกฎหมายว�า

ด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ

( ง )  ร ะบบ ไฟฟ � า ส ำหรั บ

อาคารประเภทควบคุมการใช�ตาม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่

ม ีขนาดการใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกัน 

ไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� 

หรือที่มีขนาดแรงดันระหว�างสายใน

ระบบไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต� 

( จ )  ระบบไฟฟ � าสำหรั บ

อาคารประเภทควบคุมการใช�ตาม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร

สำหรับใช�เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะ

วัตถุระเบิดได�และวัตถ ุไวไฟ ที ่มี

ขนาดไม�เก ิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร �หร ื อท ี ่ ม ี ขนาดแรงดัน
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๖ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

(ข) งานวางโครงการระบบ

เคร ือข �ายท ี ่ม ีสถาน ีร ับ ส �ง และ

ถ � า ย ท อ ด เ พ ื ่ อ ก ร ะ จ า ย ค ลื่ น

แม�เหล็กไฟฟ�าที่มีความถี่ตั้งแต� ๓๐๐ 

กิโลเฮิรตซ� และที ่มีกำลังส�งแต�ละ

สถานีตั้งแต� ๑ กิโลวัตต�ขึ้นไป 

( ค )  ง านออกแบ บ แ ล ะ

คำนวณ งานควบคุมการสร�างหรือ

การผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ 

๑) ระบบกระจายคลื่น

แม�เหล็กไฟฟ�าที่มีความถี่ตั้งแต� ๓๐๐ 

กิโลเฮิรตซ�ขึ้นไปและที่มีกำลังส�งแต�

ละสถานีตั้งแต� ๑ กิโลวัตต�ขึ้นไป 

๒) ระบบรับ ส�ง แยก 

หรือรวมสัญญาณส�งโดยใช�ความถี่

ใช �ไฟฟ�ากำลังรวมกันตั ้งแต� ๒๐๐ 

กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ้นไป 

๓) ระบบสัญญาณเต ือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า

สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

กฎหมายว�าด�วยอาคารชุด 

๔ )  ระบบไฟฟ � าสำหรับ

อาคารประเภทควบคุมการใช�ตาม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่

ม ีขนาดการใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกัน

ตั้งแต� ๒๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ้นไป 

๕ )  ระบบไฟฟ � าสำหรับ

อาคารประเภทควบคุมการใช�ตาม

ระหว�างสายในระบบไม � เก ิน ๓๖  

กิโลโวลต� 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกล

ไฟฟ�าที่มีขนาดกำลังไฟฟ�ารวมกันไม�

เกิน ๑๐ เมกะวัตต� 

(ช) การจัดการพลังงานที ่มี

การใช�พลังงานไฟฟ�าหรือพลังงาน

ความร�อน ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๓) งานควบคุมการสร�างการผลิต 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�าที่

มีขนาดไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร�  หร ือท ี ่ ม ี ขนาดแรงดัน

ระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๑๑๕ 

กิโลโวลต� 
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๗ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�าขนาดตั้งแต� ๓๐๐ 

เมกะเฮิรตซ�ขึ ้นไป และที่มีช�องการ

สื ่อสารตั ้งแต� ๖๐ วงจรเสียงขึ้นไป

หรือเทียบเท�า 

(ง) งานอำนวยการใช�ระบบ

กระจายคล ื ่นแม � เหล ็กไฟฟ�าท ี ่มี

ความถี่ตั้งแต� ๓๐๐ กิโลเฮิรตซ�ขึ้นไป 

และที่มีกำลังส�งแต�ละสถานีตั้งแต� ๑ 

กิโลวัตต�ขึ้นไป 

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร

สำหรับใช�เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะ

วัตถุระเบิดได�และวัตถุไวไฟทุกขนาด 

๖) ระบบและเครื่องจักรกล

ไฟฟ�าที ่ม ีขนาดรวมกันตั ้งแต� ๒๐ 

กิโลวัตต�ขึ้นไป 

(จ) งานพิจารณาตรวจสอบ 

๑) ระบบไฟฟ�าท ี ่ม ีขนาด

รวมกันต ั ้งแต � ๑,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร�ขึ้นไปหรือที่มีขนาดแรงดัน

ระหว �างสายในระบบต ั ้ งแต �  ๑๒  

กิโลโวลต�ขึ้นไป 

๒ )  ระบบส ัญญาณเต ือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า

สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด

(ข) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคาร

สาธารณะตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช�ไฟฟ�า

กำล ั งรวมก ัน ไม � เก ิ น  ๒๐ ,๐๐๐ 

กิโลโวลต�แอมแปร� 

( ค )  ระบบส ัญญาณเต ื อน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า 

สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

ก ฎ ห ม า ย ว � า ด � ว ย อ า ค า ร ชุ ด 

ทุกประเภททุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคาร

ประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมาย

ว�าด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาด
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๘ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

กฎหมายว�าด�วยอาคารชุด 

๓) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคาร

สาธารณะตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช�ไฟฟ�า

กำลังรวมกันตั้งแต� ๒๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร�ขึ้นไป 

๔) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคาร

ประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมาย

ว�าด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาด

การใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกันตั้งแต� ๒๐๐ 

กิโลโวลต�แอมแปร�ขึ้นไป 

๕) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคาร

ประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมาย 

การใช �ไฟฟ�ากำล ังรวมกันไม � เกิน 

๒๐,๐๐๐  กิโลโวลต�แอมแปร�   

(จ) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคาร

ประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมาย

ว�าด�วยการควบคุมอาคารสำหรับใช�

เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิด

ได�และวัตถุไวไฟ ไม�เกิน ๒๐,๐๐๐ 

กิโลโวลต�แอมแปร� 

(ฉ) ระบบและเครื ่องจักรกล

ไฟฟ�าที ่ม ีขนาดรวมกันไม�เกิน ๒๐  

เมกะวัตต� 

(๔ )  ง านพ ิ จ ารณาตรวจสอบ  

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๕) งานอำนวยการใช� 
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๙ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ว�าด�วยการควบคุมอาคารสำหรับใช�

เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิด

ได�และวัตถุไวไฟทุกขนาด 

๖) การจัดการพลังงานที่มี

การใช�พลังงานไฟฟ�าตั้งแต� ๑ เมกะ

วัตต�ขึ ้นไป หรือที ่มีการใช�พลังงาน

ความร�อนรวมตั้งแต� ๒๐ ล�านเมกะ

จูลต�อป�ขึ้นไป 

๗) ล ิฟต�โดยสารหรือลิฟต�

ขนส�งที่บุคคลสามารถเข�าไปโดยสาร

ได�ทุกขนาด  

(ฉ) งานอำนวยการใช� 

๑) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�า

ที ่มีขนาดตั ้งแต� ๑,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร�ขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดัน

(ก) ระบบไฟฟ�าที่มีขนาดสูงสุด

ระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๑๑๕ 

กิโลโวลต�หรืออุปกรณ�ไฟฟ�าที่มีขนาด

ไม � เ ก ิ น  ๑๐๐ ,๐๐๐ ก ิ โ ล โ ว ลต�

แอมแปร �หร ื อท ี ่ ม ี ขนาดแรงดัน

ระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๑๑๕ 

กิโลโวลต� 

(ข) ระบบและเครื ่องจักรกล

ไฟฟ�าที่มีขนาดรวมกันไม�เกิน ๑๐๐ 

เมกะวัตต� หรือที่มีขนาดกำลังไม�เกิน 

๔๐ เมกะวัตต�ต�อเครื่อง 

(ค )  ระบบส ัญญาณเต ื อน

อัคคีภ ัย และระบบป�องกันฟ�าผ�า

สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ
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๑๐ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ระหว �างสายในระบบต ั ้ งแต �  ๑๒  

กิโลโวลต�ขึ้นไป 

๒) ระบบและเครื่องจักรกล

ไฟฟ�าที ่มีขนาดรวมกันตั้งแต� ๕๐๐ 

กิโลวัตต�ขึ ้นไป หรือที่มีขนาดกำลัง 

๒๕๐ กิโลวัตต�ต�อเครื่องขึ้นไป 

๓ )  ระบบส ัญญาณเต ือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า

สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

กฎหมายว�าด�วยอาคารชุด 

(๒) งานไฟฟ�าสื่อสาร ได�แก� 

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

ก ฎ ห ม า ย ว � า ด � ว ย อ า ค า ร ชุ ด 

ทุกประเภททุกขนาด 

ระดับภาค ี(งานไฟฟ�ากำลัง) 

ข�อ ๗ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง 

ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพ

ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า

ว ิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง  

ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาด 

ดังนี้ 

(๑ )  งานวางโครงการการจั ด

การพลังงานที่มีการใช�พลังงานไฟฟ�า

ไม�เกิน ๒ เมกะวัตต�ต�อโครงการ หรือ
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๑๑ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

(ก) งานให�คำปรึกษาตาม (ข) 

(ค )  หร ื อ  ( ง )  ท ุ กประ เภทและ 

ทุกขนาด 

(ข) งานวางโครงการ 

๑) ระบบที่มีสถานีว ิทยุ

คมนาคมที่ใช�คลื่นความถี่ตามตาราง

กำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติโดยใช�

กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ

ทรอป�ก (Equivalent Isotropically 

Radiated Power-  E. I. R. P. )  ต� อ

คลื่นพาห�ต�อสถานีตั้งแต� ๓๐ วัตต�ขึ้น

ไป 

๒) ระบบสายสัญญาณที่

ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส� ง

ใช�พลังงานความร�อนไม�เกิน ๔๐ ล�าน

เมกะจูลต�อป�ต�อโครงการ 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�า

ที่มีขนาดไม�เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร �  หร ือท ี ่ม ีขนาดแรงดัน

ระหว �างสายในระบบไม�เก ิน ๒๔  

กิโลโวลต�    

( ข )  ระบบไฟฟ � าสำหรั บ

อาคารสาธารณะตามกฎหมายว�า

ด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ

ใช�กำลังไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๐๐๐ 

กิโลโวลต�แอมแปร�หร ือที ่ม ีขนาด

แ ร ง ด ั น ร ะ ห ว � า ง ส า ย ใ น ร ะบบ 

ไม�เกิน ๒๔  กิโลโวลต� 

127 



๑๒ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

๓) ระบบสั่งการระยะไกล 

ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม

ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส�ง

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

( ค )  ง า น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ

คำนวณงานควบคุมการสร�างหรือ

การผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ 

๑) ระบบที่มีสถานีวิทยุ

คมนาคมที่ใช�คลื่นความถี่ตามตาราง

กำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติโดยใช�

กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ

ทรอป�ก (Equivalent Isotropically 

(ค) ระบบส ัญญาณเต ือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า 

สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

ก ฎ ห ม า ย ว � า ด � ว ย อ า ค า ร ชุ ด 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

( ง )  ร ะบบ ไฟฟ � า ส ำหรั บ

อาคารประเภทควบคุมการใช�ตาม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่

มีขนาดการใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกันไม�

เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือ

ท ี ่ม ีขนาดแรงด ันระหว �างสายใน

ระบบไม�เกิน ๒๔  กิโลโวลต� 
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๑๓ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

Radiated Power-  E. I. R. P. )  ต� อ

คลื่นพาห�ต�อสถานีตั้งแต� ๓๐ วัตต�ขึ้น

ไป 

๒) ระบบสายสัญญาณ

ท ี ่ ร องร ั บ ระบบคมนาคมขนส� ง

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

๓ )  ร ะ บ บ ส ั ่ ง ก า ร

ระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบ

ควบคุมระยะไกลของระบบคมนาคม

ขนส�งสาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทาง

ราง ทางน ้ำ หร ือทางอากาศ ทุก

ขนาด 

(ง) งานอำนวยการใช�ระบบที่

มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช�คลื่นความถี่

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกล

ไฟฟ�าที่มีขนาดกำลังไฟฟ�ารวมกันไม�

เกิน ๑ เมกะวัตต� 

(ช) การจัดการพลังงานที ่มี

การใช�พลังงานไฟฟ�าไม�เกิน ๒ เมกะ

วัตต�หรือใช�พลังงานความร�อนรวม 

ไม�เกิน ๔๐ ล�านเมกะจูลต�อป� 

(๓) งานควบคุมการสร�าง

หรือการผลิต 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�า

ที่มีขนาดไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร �  หร ือท ี ่ม ีขนาดแรงดัน

ระหว �างสายในระบบไม�เก ิน ๓๖  

กิโลโวลต�    
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๑๔ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ตามตารางกำหนดคล ื ่นความถี่

แห�งชาติโดยใช�กำลังส�งออกอากาศ

ส ม ม ู ล แ บ บ ไ อ โ ซ ท ร อ ป� ก 

( Equivalent Isotropically 

Radiated Power-  E. I. R. P. )  ต� อ

คล ื ่นพาห �ต �อสถาน ีต ั ้งแต �  ๓.๓๐ 

กิโลวัตต�ขึ้นไป 

(ข )  ระบบไฟฟ � าสำหรั บ

อาคารสาธารณะตามกฎหมายว�า

ด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการ

ใ ช � ไ ฟฟ � า ก ำ ล ั ง ร ว มก ั น ไ ม � เ กิ น 

๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร�  

(ค) ระบบส ัญญาณเต ือน

อัคค ีภ ัยและระบบป�องก ันฟ �าผ�า 

สำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาด

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

ก ฎ ห ม า ย ว � า ด � ว ย อ า ค า ร ชุ ด 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

( ง )  ร ะบบ ไฟฟ � า ส ำหรั บ

อาคารประเภทควบคุมการใช�ตาม

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่

130 



๑๕ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

มีขนาดการใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกัน 

ไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกล

ไฟฟ�าที ่ม ีขนาดกำลังไฟฟ�ารวมกัน 

ไม�เกิน ๒ เมกะวัตต� 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบยกเว�น

ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห � ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ� า  

ทุกประเภทและทุกขนาด  

(๕) งานอำนวยการใช�  

(ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�า

ที่มีขนาดไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร� หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุด

ระหว�างสายภายในระบบไม�เกิน ๓๖ 

กิโลโวลต�  
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๑๖ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

(ข) ระบบและเครื่องจักรกล

ไฟฟ�าที ่ม ีขนาดรวมกันไม�เกิน ๑๐  

เมกะวัตต� หรือที่มีขนาดกำลังไม�เกิน 

๔ เมกะวัตต�ต�อเครื่อง 

(ค) ระบบส ัญญาณเต ือน

อัคคีภ ัย และระบบป�องกันฟ�าผ�า

สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาด

ใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการ

ควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

ก ฎ ห ม า ย ว � า ด � ว ย อ า ค า ร ชุ ด  

ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๘ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�างานไฟฟ�ากำลัง 

ระดับภาคีว ิศวกรพิเศษ ประกอบ
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๑๗ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

ว ิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง  

ได�ตามงาน ประเภท และขนาดที่

ระบุไว�ในใบอนุญาต 

ระดับวุฒิว ิศวกร (งานไฟฟ�า

สื่อสาร) 

 

ข�อ ๙ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ� า  

งานไฟฟ�าสื ่อสาร ระดับวุฒิวิศวกร 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�า

สื่อสาร ได�ทุกงาน ทุกประเภทและ

ทุกขนาด 
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๑๘ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ระดับสามัญวิศวกร (งานไฟฟ�า

สื่อสาร) 

ข�อ ๑๐ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมไฟฟ �างานไฟฟ�า

สื่อสาร ระดับสามัญวิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�างานไฟฟ�าส ื ่อสาร  

ได�เฉพาะงาน ประเภทและขนาด

ดังนี้   

(๑) งานวางโครงการ  

(ก )  ระบบท ี ่ ม ี สถาน ี ว ิทยุ

คมนาคมที่ใช�คลื่นความถี่ตามตาราง

กำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติโดยใช�

กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
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๑๙ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ทรอป�ก (Equivalent Isotropically 

Radiated Power-  E. I. R. P. )  

ท ุกประเภทที ่ม ีขนาดไม�เก ิน ๙๐  

กิโลวัตต� (E.I.R.P.) ต�อคลื่นพาห�ต�อ

สถานี 

(ข )  ระบบสายส ัญญาณที่

ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส� ง

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 

ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม

ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส�ง

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท

และทุกขนาด เว�นแต�ระบบรางรถไฟ
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๒๐ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ความ เ ร ็ ว ส ู ง  (Hi- speed)  รถ ไฟ

ความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) 

หรือรถไฟความเร็วสูงพิเศษ (Ultra 

Hi-Speed) ที่มีความเร็วตั้งแต� ๒๐๐ 

กิโลเมตรต�อชั่วโมงขึ้นไป  

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก )  ระบบท ี ่ ม ี สถาน ี ว ิทยุ

คมนาคมที่ใช�คลื่นความถี่ตามตาราง

กำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติโดยใช�

กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ

ทรอป�ก (Equivalent Isotropically 

Radiated Power-  E. I. R. P. )  

ท ุกประเภทที ่ม ีขนาดไม�เก ิน ๙๐ 

กิโลวัตต� (E.I.R.P.) ต�อคลื่นพาห�ต�อ

สถานี 
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๒๑ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

(ข )  ระบบสายส ัญญาณที่

ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส� ง

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 

ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม

ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส�ง

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท

และทุกขนาด เว�นแต�ระบบรางรถไฟ

ความ เร ็ ว ส ู ง  (Hi- speed)  รถ ไฟ

ความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) 

หรือรถไฟความเร็วสูงพิเศษ (Ultra 

Hi-Speed) ที่มีความเร็วตั้งแต� ๒๐๐ 

กิโลเมตรต�อชั่วโมงขึ้นไป  
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๒๒ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการ

ผลิต 

(ก )  ระบบท ี ่ ม ี สถาน ี ว ิทยุ

คมนาคมที่ใช�คลื่นความถี่ตามตาราง

กำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติโดยใช�

กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ

ทรอป�ก (Equivalent Isotropically 

Radiated Power-  E. I. R. P. )  

ท ุกประเภทที ่ม ีขนาดไม�เก ิน ๙๐

กิโลวัตต� (E.I.R.P.) ต�อคลื่นพาห�ต�อ

สถานี 

(ข )  ระบบสายส ัญญาณที่

ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส� ง

สาธารณะได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

138 



๒๓ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 

ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม

ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส�ง

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท

และทุกขนาด  

(๔ )  งานพ ิจารณาตรวจสอบ  

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๕) งานอำนวยการใช� 

(ก) ระบบที ่ม ีสถาน ีว ิทยุ

คมนาคมที่ใช�คลื่นความถี่ตามตาราง

กำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติโดยใช�

กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ

ทรอป�ก (Equivalent Isotropically 

Radiated Power-  E. I. R. P. )  
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๒๔ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ท ุ กป ร ะ เ ภ ทท ี ่ ม ี ข น าด ไ ม � เ กิ น  

๙๐ กิโลวัตต� (E.I.R.P.) ต�อคลื่นพาห�

ต�อสถานี 

(ข) ระบบสายส ัญญาณที่

ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส� ง

สาธารณะ ได�แก�ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 

ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม

ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส�ง

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท

และทุกขนาด 
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๒๕ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ระดับภาคีว ิศวกร (งานไฟฟ�า

สื่อสาร) 

ข�อ ๑๑ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�า

สื่อสาร ระดับภาคีวิศวกร ประกอบ

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�าสื่อสารได�

เฉพาะงาน ประเภทและขนาดดังนี้  

(๑) งานพิจารณาตรวจสอบทำได�

ทุกประเภททุกขนาด ยกเว �นการ

วิเคราะห� 

(๒) งานอำนวยการใช� 

(ก) ระบบที ่ม ีสถาน ีว ิทยุ

คมนาคมที่ใช�คลื่นความถี่ตามตาราง
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๒๖ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

กำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติโดยใช�

กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ

ทรอป�ก (Equivalent Isotropically 

Radiated Power-  E. I. R. P. )  ทุ ก

ประ เภทท ี ่ ม ี ขนาด ไม � เ ก ิ น  ๓๓ 

กิโลวัตต� (E.I.R.P) ต�อคลื ่นพาห�ต�อ

สถานี  

(ข) ระบบสายส ัญญาณที่

ร อ ง ร ั บ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ข น ส� ง

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท

และทุกขนาด 

(ค) ระบบสั ่งการระยะไกล 

ระบบโทรมาตร หรือ ระบบควบคุม

ระยะไกลของระบบคมนาคมขนส�ง
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๒๗ 

                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

สาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภท

และทุกขนาด 

ระดับภาคีว ิศวกรพิเศษ (งาน

ไฟฟ�าสื่อสาร) 

ข�อ ๑๒ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาว ิศวกรรมไฟฟ �างานไฟฟ�า

ส ื ่อสาร ระด ับภาค ีว ิศวกรพิเศษ 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�า

สื่อสาร ได�เฉพาะงาน ประเภทและ

ขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาต    

ข �อ  ๑๓ ในกรณ ีท ี ่ ต �องม ีการ

ว ิ น ิ จ ฉ ั ย ชี้ ข าดหล ั ก เ กณฑ � และ
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

ค ุณสมบัต ิของผ ู �ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า ตามข�อบังคับนี้ ให�

คณะกรรมการสภาว ิศวกร เป� น 

ผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของ

คณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�น

ที่สุด 

ข � อ  ๑๔  ผ ู � ไ ด � ร ั บ ใบอน ุญ าต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ซ ึ ่ งประกอบว ิ ช าช ีพว ิ ศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�

ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและ

เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

ว ิศวกรรมควบค ุม พ.ศ.  ๒๕๕๐  
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมไฟฟ�า 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. .... 

อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับนี้มีผลใช�บังคับ  

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�

จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกิน

สามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 
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 ร�าง 

ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  

 พ.ศ. .... 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ�วิสามัญ ครั้งที่../....  เม่ือวันท่ี ..............................และโดย

ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ 

ข�อ ๑   ข�อบังคับนี้ เรียกว�า “ข�อบั งคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติ  

ของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. ....” 

ข�อ ๒  ข�อบังคับน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต�วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป�นต�นไป 

ข�อ ๓  ให�ยกเลิกข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข�อ ๔  ให�งาน ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า 

เป�นไปตามท่ีกำหนดไว�ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข�อ ๕ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า 

งานไฟฟ�ากำลัง ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง  

ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ข�อ ๖ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�างาน

ไฟฟ�ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง  

ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังนี้   

(๑) งานวางโครงการ  

     (ก) ระบบการผลิตไฟฟ�าท่ีมีขนาดรวมกันไม�เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร�หรือท่ีมีขนาด

แรงดันสูงสุดระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต� 

     (ข) ระบบส�ง ระบบจำหน�าย และระบบการใช�ไฟฟ�าที่มีขนาดรวมกันไม�เกิน ๕๐,๐๐๐  

กิโลโวลต�แอมแปร� หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต� 

     (ค) ระบบและเคร่ืองจักรกลไฟฟ�าที่มีขนาดรวมกันไม�เกิน ๕๐ เมกะวัตต� 

(ง) การจัดการพลังงานที่มีการใช�พลังงานไฟฟ�าหรือพลังงานความร�อน ทุกประเภท 

ทุกขนาด 
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(๒) งานออกแบบและคำนวณ  

(ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�าท่ีมีขนาดไม�เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือที่มีขนาด

แรงดันระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต� 

(ข) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาด

การใช�กำลังไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือท่ีมีขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบ 

ไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต� 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป�องกันฟ�าผ�า สำหรับอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว�าด�วยอาคารชุด  

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุม

อาคารที่มีขนาดการใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกันไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือที่มีขนาดแรงดันระหว�าง

สายในระบบไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต� 

(จ) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุม

อาคารสำหรับใช�เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได�และวัตถุไวไฟ ที่มีขนาดไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�

แอมแปร�หรือท่ีมีขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต� 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ�าที่มีขนาดกำลังไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑๐ เมกะวัตต� 

(ช) การจัดการพลังงานท่ีมีการใช�พลังงานไฟฟ�าหรือพลังงานความร�อน ทุกประเภท 

และทุกขนาด 

(๓) งานควบคุมการสร�างการผลิต 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�าที่มีขนาดไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือท่ีมีขนาด

แรงดันระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๑๑๕ กิโลโวลต� 

(ข) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาด

การใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกันไม�เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป�องกันฟ�าผ�า สำหรับอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว�าด�วยอาคารชุด 

ทุกประเภททุกขนาด 

(ง) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุม

อาคารที่มีขนาดการใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกันไม�เกิน ๒๐,๐๐๐  กโิลโวลต�แอมแปร�      

(จ) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุม

อาคารสำหรับใช�เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได�และวัตถุไวไฟ ไม�เกนิ ๒๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ�าที่มีขนาดรวมกันไม�เกิน ๒๐ เมกะวัตต� 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด 
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(๕) งานอำนวยการใช� 

(ก) ระบบไฟฟ�าที่มีขนาดสูงสุดระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๑๑๕ กิโลโวลต�หรืออุปกรณ�

ไฟฟ�าที่มีขนาดไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร�หรือที่มีขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๑๑๕ 

กิโลโวลต�             

(ข) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ�าที่มีขนาดรวมกันไม�เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต� หรือที่มีขนาด

กำลังไม�เกิน ๔๐ เมกะวัตต�ต�อเคร่ือง 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และระบบป�องกันฟ�าผ�าสำหรับอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว�าด�วยอาคารชุด 

ทุกประเภททุกขนาด 

ข�อ ๗ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�างาน

ไฟฟ�ากำลัง ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง  

ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ การจัดการพลังงานที่มีการใช�พลังงานไฟฟ�าไม�เกิน ๒ เมกะวัตต�ต�อ

โครงการ หรือใช�พลังงานความร�อนไม�เกิน ๔๐ ล�านเมกะจูลต�อป�ต�อโครงการ 

 (๒) งานออกแบบและคำนวณ 

  (ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�าที่มีขนาดไม�เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือท่ีมีขนาด

แรงดันระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๒๔ กิโลโวลต�    

   (ข) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารที่มีขนาด

การใช�กำลังไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร�หรือท่ีมีขนาดแรงดันระหว�างสายในระบบ 

ไม�เกิน ๒๔ กิโลโวลต� 

    (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป�องกันฟ�าผ�า สำหรับอาคารสูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว�าด�วยอาคารชุด 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

   (ง) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุม

อาคารท่ีมีขนาดการใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกันไม�เกิน ๑,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือที่มีขนาดแรงดันระหว�าง

สายในระบบไม�เกิน ๒๔ กิโลโวลต� 

(ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ�าท่ีมีขนาดกำลังไฟฟ�ารวมกันไม�เกนิ ๑ เมกะวัตต� 

(ช) การจัดการพลังงานที่มีการใช�พลังงานไฟฟ�าไม�เกิน ๒ เมกะวัตต�หรือใช�พลังงานความ

ร�อนรวมไม�เกิน ๔๐ ล�านเมกะจูลต�อป� 

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต 

(ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�าที่มีขนาดไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือท่ีมีขนาด

แรงดันระหว�างสายในระบบไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต� 

(ข) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารท่ีมีขนาด

การใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกันไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� 
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    (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป�องกันฟ�าผ�า สำหรับอาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว�าด�วยอาคารชุด 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

   (ง) ระบบไฟฟ�าสำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช�ตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุม

อาคารที่มีขนาดการใช�ไฟฟ�ากำลังรวมกันไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� 

  (ฉ) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ�าที่มีขนาดกำลังไฟฟ�ารวมกันไม�เกิน ๒ เมกะวัตต� 

       (๔) งานพิจารณาตรวจสอบยกเว�นการวิเคราะห�ระบบไฟฟ�า ทุกประเภทและทุกขนาด  

       (๕) งานอำนวยการใช�  

                      (ก) ระบบหรืออุปกรณ�ไฟฟ�าท่ีมีขนาดไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลโวลต�แอมแปร� หรือที่มีขนาด

แรงดันสูงสุดระหว�างสายภายในระบบไม�เกิน ๓๖ กิโลโวลต�  

(ข) ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ�าท่ีมีขนาดรวมกันไม�เกิน ๑๐ เมกะวัตต� หรือที่มีขนาด

กำลังไม�เกิน ๔ เมกะวัตต�ต�อเครื่อง 

(ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และระบบป�องกันฟ�าผ�าสำหรับอาคารสูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ�พิเศษตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว�าด�วยอาคารชุด  

ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๘ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�างาน

ไฟฟ�ากำลัง ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�ากำลัง 

ได�ตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาต 

ข�อ ๙ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  

งานไฟฟ�าสื่อสาร ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�าสื่อสาร 

ได�ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๑๐ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�างาน

ไฟฟ�าสื่อสาร ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�างานไฟฟ�าสื่อสาร  

ได�เฉพาะงาน ประเภทและขนาดดังน้ี   

(๑) งานวางโครงการ  

(ก) ระบบท่ีมีสถานีวิทยคุมนาคมที่ใช�คลื่นความถี่ตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติ

โดยใช�กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอป�ก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.)   

ทุกประเภทที่มีขนาดไม�เกิน ๙๐ กิโลวัตต� (E.I.R.P.) ต�อคลื่นพาห�ต�อสถาน ี

(ข) ระบบสายสัญญาณท่ีรองรับระบบคมนาคมขนส�งสาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ

คมนาคมขนส�งสาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด  

เว�นแต�ระบบรางรถไฟความเร็วสูง (Hi-speed) รถไฟความเร็วสงูมาก (Very Hi-speed) หรือรถไฟความเร็ว

สูงพิเศษ (Ultra Hi-Speed) ที่มีความเร็วตั้งแต� ๒๐๐ กิโลเมตรต�อชั่วโมงขึ้นไป
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(๒) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) ระบบท่ีมีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช�คลื่นความถ่ีตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติ

โดยใช�กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอป�ก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.)  

ทุกประเภทที่มีขนาดไม�เกิน ๙๐ กิโลวัตต� (E.I.R.P.) ต�อคลื่นพาห�ต�อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณท่ีรองรับระบบคมนาคมขนส�งสาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ

คมนาคมขนส�งสาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด เว�นแต�

ระบบรางรถไฟความเร็วสูง (Hi-speed) รถไฟความเร็วสูงมาก (Very Hi-speed) หรือรถไฟความเร็วสูง

พิเศษ (Ultra Hi-Speed) ท่ีมีความเร็วตั้งแต� ๒๐๐ กโิลเมตรต�อชั่วโมงขึ้นไป  

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต 

(ก) ระบบท่ีมีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช�คลื่นความถ่ีตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติ

โดยใช�กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอป�ก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) 

ทุกประเภทที่มีขนาดไม�เกิน ๙๐ กิโลวัตต� (E.I.R.P.) ต�อคลื่นพาห�ต�อสถานี 

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส�งสาธารณะได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ

คมนาคมขนส�งสาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด  

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๕) งานอำนวยการใช� 

(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใช�คลื่นความถ่ีตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติ

โดยใช�กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอป�ก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.)  

ทุกประเภทที่มีขนาดไม�เกิน ๙๐ กิโลวัตต� (E.I.R.P.) ต�อคล่ืนพาห�ต�อสถาน ี

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส�งสาธารณะ ได�แก�ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ

คมนาคมขนส�งสาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๑๑ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�างาน

ไฟฟ�าสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�าสื่อสาร  

ได�เฉพาะงาน ประเภทและขนาดดังน้ี   

(๑) งานพิจารณาตรวจสอบทำได�ทุกประเภททุกขนาด ยกเว�นการวิเคราะห� 

(๒) งานอำนวยการใช�
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(ก) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใช�คลื่นความถ่ีตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห�งชาติ

โดยใช�กำลังส�งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอป�ก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) 

ทุกประเภทที่มีขนาดไม�เกิน ๓๓ กิโลวัตต� (E.I.R.P) ต�อคลื่นพาห�ต�อสถานี  

(ข) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส�งสาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง 

ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(ค) ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือ ระบบควบคุมระยะไกลของระบบ

คมนาคมขนส�งสาธารณะ ได�แก� ทางถนน ทางราง ทางน้ำ หรือทางอากาศ ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๑๒ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ�างาน

ไฟฟ�าสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า งานไฟฟ�า

สื่อสาร ได�เฉพาะงาน ประเภทและขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาต    

ข�อ ๑๓ ในกรณีที่ต�องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า ตามข�อบังคับน้ี ให�คณะกรรมการสภาวิศวกรเป�น 

ผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�นที่สุด 

ข�อ ๑๔ ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับน้ีมีผลใช�บังคับ  

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกินสามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

    ประกาศ  ณ  วันที่                     พ.ศ. ....   

                      

                    นายกสภาวิศวกร 
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สรุปสาระสำคัญร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติ ของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

 

๑. สภาพป�ญหา  

เนื่องด�วยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐  

ยังไม�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบันซึ่งวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางด�านวิศวกรรมก�าวหน�า ไปอย�างรวดเร็ว 

งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส�งผลกระทบต�อความ

ปลอดภัยในชีวิต ร�างกาย และทรัพย�สินของประชาชน 

ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล�อม สมควรแก�ไขปรับปรุง

งาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบัน รวมทั้ง

กฎหมายอื่นที่กําหนดเกี ่ยวกับ ความปลอดภัยทางด�าน

วิศวกรรม จึงจําเป�นต�องออกกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ช าชีพว ิศวกรรมและว ิช าช ีพว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได �ประกาศราชราชกิจจานุเบกษา 

เม ื ่อว ันที ่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให�ใช �บ ังคับเมื่อ 

พ�นกำหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป�นต�นไป (มีผลบังคับใช�วันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๖๖)  

 

๒. ประโยชน� 

เพื ่อกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ชาช ีพว ิศวกรรมและว ิชาช ี พว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู �ได �ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิ

วิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร และระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ  

 

 

 

 

๓. สาระสำคัญในการแก�ไขเพิ่มเติม 

๓.๑ กำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให�สอดคล�องกับสิทธิการประกอบ

วิชาชีพฯ ตามข�อบังคับเดิม 

๓.๒ ระดับวุฒิวิศวกร สามารถประกอบวิชาชีพฯ สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดงาน ประเภท และขนาดของงานที่มีการ

แก�ไขเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให�แก�ผู �ได�รับ

ใบอนุญาตระดับสาม ัญว ิศวกร และระด ับภาคีว ิศวกร  

ให�สอดคล�องเป�นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ อย�างเหมาะสม 

๓.๔ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถประกอบวิชาชีพฯ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได�เฉพาะงาน ประเภท และ

ขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาตฯ 
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๑ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

ตารางเปรียบเทียบรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ขอ ๘ ประเภทและขนาดของงาน

ว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มีดังตอไปนี้ 

( ๑ )  ง า น ใ ห  ค ำ ป ร ึ ก ษ า  ง า น

วางโครงการ งานออกแบบและ

คำนวณ งานควบคุมการสรางหรือ

การผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ 

(ก) โรงงานที่ใชคนงานตั้งแต

หาสิบคนขึ้นไป หรือโรงงานที่ลงทุน

ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวม

คาที่ดิน 

ระดับวุฒิวิศวกร 

ขอ ๔ ใหผู ไดรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ไดทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร 

ขอ ๕ ใหผู ไดรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ

สาม ัญว ิศวกร ประกอบว ิชาชีพ

ขอ ๑๐  ประเภทและขนาดของ

งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ มีดังตอไปนี้ 

( ๑ )  ง าน ให  ค ำป ร ึ กษ า  ง าน

วางโครงการ งานออกแบบและ

คำนวณ งานควบคุมการสรางหรือ

การผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ 

(ก) โรงงานตามกฎหมายวา

ดวยโรงงาน เชน การวางผังโรงงาน 

หร ือการวางผ ังการเคล ื ่อนย  าย

เครื่องจักรในโรงงาน 

(ข) ระบบการผลิต การสราง

ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ิ ่ ง ใ ด  ๆ 

ระดับวุฒิวิศวกร 

ขอ ๕ ใหผู ไดรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ไดทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร 

ขอ ๖ ใหผู ไดรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ

สาม ัญว ิศวกร ประกอบว ิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ข) การผลิต การสรางหรือ

การประกอบสิ ่งใด ๆ กระบวนการ

ผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป 

การหลอม การหลอ การรีด หรือการ

เคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ 

หรือการแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุ

อื่น ๆ ที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้น

ไป หรือที่ลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาท

ขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

(ค) การถลุงแร และการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

ดังตอไปนี้ ในกรณีที่เปนดีบุกตั้งแต 

๒ ตันตอว ันขึ ้นไป ในกรณีที ่ เปน

ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง 

ตั้งแต ๕ ตันตอวันขึ้นไป หรือในกรณี

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต

สาหการ ไดเฉพาะงาน ประเภท 

และขนาด ดังนี้ 

(๑) งานใหคำปรึกษาทุกประเภท

และทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกินหารอย

ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(๒) งานวางโครงการทุกประเภท

และทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกินหารอย

ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(๓) งานออกแบบและคำนวณ 

โรงงานที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน 

หรือโรงงานที ่ลงทุนไมเกินหารอย

ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(๔) งานควบคุมการสรางหรือ

การผลิต 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ ่งสำเร ็จร ูป การหลอม การหลอ 

ก า ร ร ี ด  ก า ร เ ช ื ่ อ ม  ก า ร ก ลึ ง  

การเคลือบโลหะการอบชุบ การชุบ 

หรือการแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุ

อื่น ๆ ที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้น

ไป หรือที่มีการลงทุนตั้งแตยี่สิบลาน

บาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต 

ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย  ร ะ บ บ

กึ ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัต ิ หรือ

ระบบอัจฉร ิยะ สำหร ับทำ ผลิต 

ประกอบ บรรจ ุ ซ อม ซ อมบำรุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ที่ใช

สาหการ ไดเฉพาะงาน ประเภทและ

ขนาด ดังนี้   

(๑) งานใหคำปรึกษา  

(ก) โรงงานตามกฎหมายวา

ดวยโรงงาน เชน การวางผังโรงงาน 

หร ือการวางผ ังการเคล ื ่อนย  าย

เครื ่องจักรในโรงงานที ่มีการลงทุน 

ไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท  

(ข) ระบบการผลิต การสราง

ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ิ ่ ง ใ ด  ๆ 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ ่งสำเร ็จร ูป การหลอม การหลอ 

การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ

เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ

การแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ 
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาตั้งแต ๑๐ 

ตันตอวันขึ้นไป 

(ง) ระบบดับเพลิงที ่มีมูลคา

รวมกันตั ้งแตสามลานบาทขึ ้นไป 

หรือที่มีพื ้นที่ปองกันอัคคีภัยตั ้งแต 

๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒) งานอำนวยการใช 

(ก) สิ่งกอสรางและเครื่องจักรที่

ใช ควบค ุมมลพิษ บำบ ัดของเสีย 

กำจัดสารพิษ กำจัดวัตถุอันตราย 

หรือกำจัดสิ่งใด ๆ ของโรงงานที่ใช

คนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือที่

ลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไปโดย

ไมรวมคาที่ดิน 

(ก) โรงงานที่ใชคนงานไมเกิน

สามร อยคน หรือโรงงานที ่ลงทุน 

ไมเกินหารอยลานบาท โดยไมรวม 

คาที่ดิน 

(ข) การผลิต การสรางหรือ

การประกอบสิ ่งใด ๆ กระบวนการ

ผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป

การหลอม การหลอ การรีด หรือการ

เคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ 

หรือการแปรรูปโลหะ ไมหรือวัสดุ 

อื่น ๆ ที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน 

หรือที่ลงทุนไมเกินหารอยลานบาท

โดยไมรวมคาที่ดิน 

(ค) การถลุงแร และการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

คนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปหรือที่มี

การลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป

โดยไมรวมคาที่ดิน 

(ง) การถลุงแรและการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ด ีบ ุก ต ั ้ งแต   ๒ ตัน 

ตอวันขึ้นไป  

๒ )  ต ะ ก ั ่ ว  ส ั ง ก ะ สี  

ทองแดง หรือพลวง ตั ้งแต ๕ ตัน 

ตอวันขึ้นไป  

๓) เหล็กหรือเหล็กกลา 

ตั้งแต ๑๐ ตันตอวันขึ้นไป  

หรือสถานประกอบการที่มีการลงทุน

ไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท 

(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

ระบบอัจฉร ิยะ สำหร ับทำ ผลิต 

ประกอบ บรรจ ุ ซ อม ซ อมบำรุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ หรือ

สถานประกอบการที่ม ีการลงทุน 

ไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท 

(ง) การถล ุงแร และการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑) ดีบุก  
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๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ข) ระบบระบายอากาศ ระบบ

แสงสว าง และระบบอย างอ ื ่นที่

เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษ การ

บำบัดของเสีย การกำจัดสารพิษ การ

กำจัดวัตถุอันตราย หรือการกำจัดสิ่ง

ใด ๆ ของโรงงานที่ใชคนงานตั้งแต

หาสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั ้งแต

ยี ่ส ิบลานบาทขึ ้นไปโดยไมรวมคา

ที่ดิน 

(ค )  กระบวนการผล ิ ตท ี ่ มี

ปฏิกิร ิยาเคมี ใชสารไวไฟ ใชสาร

อันตราย ใชการกลั่นลำดับสวนหรือ

กระทำภายในอุปกรณที่มีความดันสูง

กวาบรรยากาศ ในโรงงานท ี ่ ใช

คนงานตั้งแตสิบหาคนขึ้นไปหรือที่

ดังตอไปนี้ ในกรณีที่เปนดีบุกไมเกิน 

๓๐ ตันตอวัน ในกรณีที ่เปนตะกั่ว 

สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไมเกิน 

๒๐๐ ตันตอวันหรือในกรณีที ่เปน

เหล็กหรือเหล็กกลาไมเกิน ๒๐๐ ตัน

ตอวัน 

(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด 

(๕)  งานพ ิจารณาตรวจสอบ 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

( ๖ )  ง า น อ ำ น ว ย ก า ร ใ ช  

ทุกประเภทและทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร 

ขอ ๖ ใหผู ไดรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการระดับ

๔) กากกัมมันตรังสีตาม

กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ 

(จ) ระบบการจ ัดการด าน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม

การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ

การประกันคุณภาพ และการจัดการ

ระบบโลจิสติกส ที่มีการลงทุนตั้งแต

ย ี ่ ส ิบล านบาทข ึ ้นไปโดยไม รวม 

คาที่ดิน  

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือระบบ

ปองกันอัคคีภ ัย ที ่ม ีม ูลคารวมกัน

ตั ้งแตสามลานบาทขึ ้นไป หรือที ่มี

๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง 

หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกลา  

๔) กากกัมมันตรังส ีตาม

กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ   

ทุกประเภทที่มีการลงทุน

ไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท 

(จ) ระบบการจ ัดการด  าน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม

การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 

การประกันคุณภาพและการจัดการ
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๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ลงทุนตั ้งแตสิบลานบาทขึ ้นไปโดย 

ไมรวมคาที่ดิน 

(ง) ระบบดับเพลิงที ่ม ีม ูลคา

รวมกันตั ้งแตสามลานบาทขึ ้นไป 

หรือที่มีพื ้นที่ปองกันอัคคีภัยตั ้งแต 

๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

ภ าค ี ว ิ ศ วกร  ประกอบว ิ ช าชี พ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต

สาหการไดเฉพาะงาน ประเภทและ

ขนาด ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการทุกประเภท

และทุกขนาด ที ่ลงทุนไมเกินหนึ่ง

รอยลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(๒) งานควบคุมการสรางหรือ

การผลิต 

(ก) โรงงานที่ใชคนงานไมเกิน

หนึ ่งร อยหาส ิบคน หรือโรงงานที่

ลงทุนไมเกินหนึ ่งรอยลานบาทโดย 

ไมรวมคาที่ดิน 

(ข) การผลิต การสรางหรือ

การประกอบสิ ่งใด ๆ กระบวนการ

พื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ 

ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒) งานอํานวยการใช 

(ก) สิ่งกอสรางและเครื่องจักร

ที่ใชในการควบคุมมลพิษ การบําบัด

ของเสียการกําจัดสารพิษ การกําจัด

ว ั ตถ ุ อ ันตราย  การจ ัดการกาก

กัมมันตรังสี หรือการกําจัดสิ่งใด ๆ 

ของโรงงานตามกฎหมายว าด วย

โรงงาน หรือที่มีการลงทุนตั้งแตยี่สิบ

ลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

(ข) ระบบระบายอากาศ ระบบ

แสงสว าง และระบบอย างอ ื ่นที่

เ ก ี ่ ย วข  องก ับการควบค ุมมลพิษ  

การบําบัดของเสีย การกําจัดสารพิษ 

ระบบโลจิสติกส ที่มีการลงทุนไมเกิน 

๕๐๐ ลานบาท 

(๒) งานวางโครงการ 

(ก) โรงงานตามกฎหมายวา

ดวยโรงงาน เชน การวางผังโรงงาน 

หร ือการวางผ ังการเคล ื ่อนย  าย

เครื ่องจักรในโรงงานที ่มีการลงทุน 

ไมเกิน ๘๐๐ ลานบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสราง

ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ สิ่ ง ใ ด  ๆ 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ ่งสำเร ็จร ูป การหลอม การหลอ 

การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ

เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ

การแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ 
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๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป

การหลอม การหลอ การรีด หรือการ

เคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ 

หรือการแปรรูปโลหะ ไมหรือวัสดุอื่น 

ๆ ที่ ใช คนงานไมเก ินสามรอยคน 

หรือที่ลงทุนไมเกินหนึ่งรอยลานบาท

โดยไมรวมคาที่ดิน 

(ค) การถลุงแร และการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

ดังตอไปนี้ ในกรณีที่เปนดีบุกไมเกิน 

๑๐ ตันตอวัน ในกรณีที ่เปนตะกั่ว 

สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไมเกิน 

๒๐ ตันตอวันหรือในกรณีที่เปนเหล็ก

หรือเหล็กกลาไมเกิน ๒๐ ตันตอวัน 

(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด 

การกําจัดวัตถุอันตราย การจัดการกาก

กัมมันตรังสี หรือการกําจัดสิ ่งใด ๆ 

ของโรงงานตามกฎหมายว าด วย

โรงงาน หรือที่มีการลงทุนตั้งแตยี่สิบ

ลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

(ค )  กระบวนการผล ิตท ี ่ มี

ปฏิกิร ิยาเคมี ใชสารไวไฟ ใชสาร

อันตราย ใชการกลั่นลำดับสวน หรือ

กระทําภายในอุปกรณที่มีความดันสูง

กว  าบรรยากาศในโร ง งานตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน หรือที่มีการ

ลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไปโดย

ไมรวมคาที่ดิน 

(ง) ระบบดับเพลิงหรือระบบ

ปองกันอัคคีภัย ที ่ม ีมูลคารวมกัน

สถานประกอบการที ่ม ีการลงทุน 

ไมเกิน ๘๐๐ ลานบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต 

ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย  ร ะ บ บ

ก ึ ่ ง อ ั ต โ นม ั ต ิ  ร ะบบอ ั ต โนม ั ติ   

หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต 

ประกอบ บรรจ ุ ซ อม ซ อมบำรุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน

ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไมเกิน 

๘๐๐ ลานบาท 

(ง) การถลุงแรและการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑) ดีบุก  
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๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(๓ )  งานพ ิจารณาตรวจสอบ 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

( ๔ )  ง า น อ ำ น ว ย ก า ร ใ ช  

ทุกประเภทและทุกขนาด ที ่ลงทุน 

ไ ม  เ ก ิ น ส อ ง ร  อ ย ล  า น บ า ท  

โดยไมรวมคาที่ดิน 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ขอ ๗ ใหผู ไดรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ ระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต

สาหการ  ได  ต ามงาน  ประ เภท 

และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ตั ้งแตสามลานบาทขึ ้นไป หรือที ่มี

พื ้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ 

ตารางเมตรขึ้นไป 

(จ) ระบบหรือเครื่องจักรที่ใช

ในระบบการผลิต ระบบสนับสนุน

การผลิต ระบบกึ ่งอัตโนมัติ ระบบ

อัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ หรือระบบ

ความปลอดภ ัย สำหรับทำ ผลิต  

ประกอบ บรรจ ุ ซ อม ซ อมบำรุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ที่ใช

คนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือที่มี

การลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป

โดยไมรวมคาที่ดิน 

 

๒ )  ต ะ ก ั ่ ว  ส ั ง ก ะ สี  

ทองแดง หรือพลวง 

๓) เหล็กหรือเหล็กกลา  

๔) กากกัมมันตรังสีตาม

กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ   

ทุกประเภทที่มีการลงทุน

ไมเกิน ๘๐๐ ลานบาท 

(จ) ระบบการจ ัดการด  าน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม

การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 

การประกันคุณภาพและการจัดการ
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๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

 ระบบโลจิสติกส ที ่ท ี ่ม ีการลงทุน 

ไมเกิน ๘๐๐ ลานบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือปองกัน

อัคคีภัยทุกขนาด 

(๓) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) โรงงานตามกฎหมายวา

ดวยโรงงาน เชน การวางผังโรงงาน 

หร ือการวางผ ังการเคล ื ่อนย  าย

เครื่องจักรในโรงงาน โรงงานที่มีการ

ลงทุนไมเกิน ๘๐๐ ลานบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสราง

ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ิ ่ ง ใ ด  ๆ 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ ่งสำเร ็จร ูป การหลอม การหลอ 

การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ
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๙ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

เคล ือบโลหะ การอบชุบ การชุบ  

หรือการแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุ

อ ื ่น ๆ สถานประกอบการที ่ม ีการ

ลงทุนไมเกิน ๘๐๐ ลานบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต 

ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย  ร ะ บ บ

ก ึ ่ ง อ ั ต โ นม ั ต ิ  ร ะบบอ ั ต โนม ั ติ   

หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต 

ประกอบ บรรจ ุ ซ อม ซ อมบำรุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน

ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไมเกิน 

๘๐๐ ลานบาท 
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๑๐ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ง) การถล ุงแร และการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑) ดีบุก  

๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง 

หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกลา 

๔) กากกัมมันตรังส ีตาม

กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ   

ทุกประเภทที่มีการลงทุน

ไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท 

(จ )  ระบบการจ ั ดการด  าน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม

การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 
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๑๑ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 

การประกันคุณภาพและการจัดการ

ระบบโลจิสติกส ที่มีการลงทุนไมเกิน 

๘๐๐ ลานบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิหรือปองกัน

อัคคีภัยทุกขนาด 

(๔) งานควบคุมการสรางหรือการ

ผลิต 

(ก) โรงงานตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน เชน การวางผังโรงงาน หรือ

การวางผังการเคลื่อนยายเครื่องจักร

ในโรงงาน ที ่โรงงานที ่มีการลงทุน 

ไมเกิน ๘๐๐ ลานบาท 

163 



๑๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ข) ระบบการผลิต การสราง

ห ร ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ิ ่ ง ใ ด  ๆ 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ ่งสำเร ็จร ูป การหลอม การหลอ 

การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ

เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ

การแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ 

สถานประกอบการที ่ม ีการลงทุน 

ไมเกิน ๘๐๐ ลานบาทโดยไมรวมคา

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

ระบบอัจฉร ิยะ สำหร ับทำ ผลิต 

ประกอบ บรรจ ุ ซ อม ซ อมบำรุง 
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๑๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน

ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไมเกิน 

๘๐๐ ลานบาท 

(ง) การถลุงแรและการทำโลหะ

ใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑ )  ด ี บ ุ ก ไ ม  เ ก ิ น  ๓ ๐ 

เมตริกตันตอวัน 

๒) ตะกั ่ว สังกะสี ทองแดง 

หรือพลวง ไมเกิน ๒๐๐ เมตริกตันตอ

วัน 

๓)  เหล ็กหร ือ เหล ็กกล า 

ไมเกิน ๒๐๐ เมตริกตันตอวัน 
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๑๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

๔) กากก ัมม ันตร ังส ีตาม

กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ จากกระบวนการผลิตดีบุก

ไมเกิน ๓๐ เมตริกตันตอวัน ตะกั่ว 

ทองแดงหร ือพลวงไม  เก ิน ๒๐๐ 

เมตริกตันตอวัน เหล็กหรือเหล็กกลา 

ไมเกิน ๒๐๐ เมตริกตันตอวัน 

( จ )  ระบบการจ ั ดการด  าน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม

การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 

การประกันคุณภาพและการจัดการ

ระบบโลจิสติกส ที่มีการลงทุนไมเกิน 

๘๐๐ ลานบาท 
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๑๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือปองกัน

อัคคีภัยทุกขนาด 

(๕) งานพิจารณาตรวจสอบและ

งานอำนวยการใช ทุกประเภททุก

ขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร 

ขอ ๗  ใหผูไดรับใบอนุญาตเปน

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ

ภ าค ี ว ิ ศ วกร  ประกอบว ิ ช าชี พ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต

สาหการ ไดเฉพาะงาน ประเภทและ

ขนาด ดังนี้  

(๑) งานวางโครงการ 
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๑๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ก) โรงงานตามกฎหมาย

ว าด วยโรงงาน เช น การวางผั ง

โ ร ง ง า น  ห ร ื อ ก า ร ว า ง ผ ั ง ก า ร

เคลื่อนยายเครื่องจักรในโรงงานที่มี

การลงทุนไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท 

(ข) ระบบการผล ิต การ

สร างหร ือการประกอบส ิ ่ ง ใด ๆ 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ ่งสำเร ็จร ูป การหลอม การหลอ 

การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ

เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ

การแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ 

สถานประกอบการที ่ม ีการลงทุน 

ไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท 
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๑๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ค) ระบบสนับสนุนการ

ผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบ

กึ ่งอ ัตโนมัต ิ ระบบอัตโนมัต ิหรือ

ระบบอัจฉร ิยะ สำหร ับทำ ผลิต 

ประกอบ บรรจ ุ ซ อม ซ อมบำรุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน

ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไมเกิน 

๒๐๐ ลานบาท 

(ง) การถลุงแรและการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑) ดีบุก  

๒ )  ต ะก ั ่ ว  ส ั ง ก ะสี  

ทองแดง หรือพลวง  
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๑๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

๓) เหล็กหรือเหล็กกลา 

๔) กากกัมมันตรังสีตาม

กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ   

ท ุกประเภทท ี ่ ม ีการ

ลงทุนไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท 

(จ) ระบบการจัดการดาน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม

การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 

การประกันคุณภาพและการจัดการ

ระบบโลจิสติกส มีการลงทุนไมเกิน 

๒๐๐ ลานบาท 
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๑๙ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ฉ)  ระบบดับเพลิงดวยน้ำ

หรือปองกันอัคคีภัย ซึ่งไมใชระบบ

ด ั บ เ พ ล ิ ง แ บ บ พ ิ เ ศ ษ  

เช น การใช ก าซ โฟม หร ือสาร

ดับเพลิงอื่น เปนตน ที่มีมูลคารวมกัน

ไม  เก ินส ิบล านบาท หร ือม ีพ ื ้นที่

ป องกันอัคค ีภ ัยไมเกิน ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ  

(ก) ระบบการจัดการดาน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม

การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 

การประกันคุณภาพและการจัดการ
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๒๐ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ระบบโลจิสติกส ที่มีการลงทุนไมเกิน 

๑๐๐  ลานบาท 

(ข) ระบบดับเพลิงดวยน้ำ

หรือปองกันอัคคีภัย ซึ่งไมใชระบบ

ดับเพลิงแบบพิเศษ เชน การใชกาซ 

โฟม หรือสารดับเพลิงอื ่น เปนตน  

ที่มีมูลคารวมกันไมเกินหาลานบาท 

หรือมีพื ้นที ่ป องกันอัคคีภัยไมเกิน 

๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๓) งานควบคุมการสรางหรือ

การผลิต 

(ก) โรงงานตามกฎหมาย

ว าด วยโรงงาน เช น การวางผั ง

โ ร ง ง า น  ห ร ื อ ก า ร ว า ง ผ ั ง ก า ร
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๒๑ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

เคลื่อนยายเครื่องจักรในโรงงานที่มี

การลงทุนไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท 

(ข) ระบบการผล ิต การ

สร างหร ือการประกอบส ิ ่ ง ใด ๆ 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ ่งสำเร ็จร ูป การหลอม การหลอ 

การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ

เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือ

การแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ 

สถานประกอบการที ่ม ีการลงทุน 

ไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการ

ผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบ

ก ึ ่ ง อ ั ต โ นม ั ต ิ  ร ะบบอ ั ต โนม ั ติ   

หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต 
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๒๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ประกอบ บรรจ ุ ซ อม ซ อมบำรุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน

ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไมเกิน 

๒๐๐ ลานบาท 

(ง) การถลุงแรและการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑) ด ีบ ุกไม  เก ิน ๑๐ 

เมตริกตอวัน 

๒ )  ต ะก ั ่ ว  ส ั ง ก ะสี  

ทองแดง หร ือพลวง ไม  เก ิน ๒๐ 

เมตริกตอวัน 

๓) เหล็กหรือเหล็กกลา 

ไมเกิน ๒๐ เมตริกตอวัน 
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๒๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

๔) กากกัมมันตรังสีตาม

กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ จากกระบวนการผลิตดีบุก

ไมเกิน ๑๐ เมตริกตันตอวัน ตะกั่ว 

ทองแดงหร ือพลวงไม  เก ิน  ๒๐ 

เมตริกตันตอวัน เหล็กหรือเหล็กกลา 

ไมเกิน ๒๐ เมตริกตันตอวัน 

(จ) ระบบการจัดการดาน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม

การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 

การประกันคุณภาพและการจัดการ

ระบบโลจิสติกส ที่มีการลงทุนไมเกิน 

๒๐๐ ลานบาท 
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๒๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ฉ) ระบบดับเพลิงดวยน้ำ

หรือปองกันอัคคีภัย ซึ่งไมใชระบบ

ด ั บ เ พ ล ิ ง แ บ บ พ ิ เ ศ ษ  เ ช น  

การใชกาซ โฟม หรือสารดับเพลิงอื่น 

เปนตน ที่มีมูลคารวมกันไมเกินสิบ

ลานบาท หรือมีพื้นที่ปองกันอัคคีภัย

ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ  

(ก) โรงงานตามกฎหมาย

ว าด วยโรงงาน เช น การวางผั ง

โ ร ง ง า น  ห ร ื อ ก า ร ว า ง ผ ั ง ก า ร

เคลื่อนยายเครื่องจักรในโรงงานที่มี

การลงทุนไมเกิน ๓๐๐ ลานบาท 

(ข) ระบบการผล ิต การ

สร างหร ือการประกอบส ิ ่ ง ใด ๆ 
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๒๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ ่งสำเร ็จร ูป การหลอม การหลอ 

การร ีด การเช ื ่อม การกล ึง การ

เคล ือบโลหะ การอบชุบ การชุบ  

หรือการแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุ

อ ื ่น ๆ สถานประกอบการที ่ม ีการ

ลงทุนไมเกิน ๓๐๐ ลานบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการ

ผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบ

ก ึ ่ ง อ ั ต โ นม ั ต ิ  ร ะบบอ ั ต โนม ั ติ   

หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต 

ประกอบ บรรจ ุ ซ อม ซ อมบำรุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถาน
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๒๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ประกอบการที ่ม ีการลงทุนไมเกิน 

๓๐๐ ลานบาท 

 (ง) การถลุงแรและการทำ

โลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิต

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑) ดีบุก  

๒ )  ต ะก ั ่ ว  ส ั ง ก ะสี  

ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกลา  

๔) กากกัมมันตรังสีตาม

กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียร

เพื่อสันติ  

ท ุ ก ป ร ะ เ ภ ท ข น า ด 

ไมเกิน ๓๐๐ ลานบาท 
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

(จ) ระบบการจัดการด าน

วิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม

การผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 

การประกันคุณภาพ และการจัดการ

ระบบโลจิสติกส ที่มีการลงทุนไมเกิน 

๓๐๐ ลานบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงดวยน้ำ

หรือปองกันอัคคีภัย ซึ่งไมใชระบบ

ด ั บ เ พ ล ิ ง แ บ บ พ ิ เ ศ ษ  เ ช น  

การใชกาซ โฟม หรือสารดับเพลิงอื่น 

เปนตน ที่มีมูลคารวมกันไมเกินสิบ

ลานบาท หรือมีพื้นที่ปองกันอัคคีภัย

ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

( ๕ )  ง านอำน ว ยก า ร ใ ช   

ท ุกประเภทท ี ่ม ีขนาดการลงทุน 

ไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท  

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ขอ ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปน

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต

สาหการ ไดตามงาน ประเภท และ

ขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ขอ ๙ การกำหนดขนาดเงิน

ลงทุนตามขอบังคับนี้ใหพิจารณาจาก

ทรัพยสินถาวร ไดแก อาคาร และ

เครื่องจักร โดยไมรวมคาที่ดิน 
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

ขอ ๑๐ ในกรณีที ่ต องมีการ

ว ิ น ิ จฉ ั ยช ี ้ ข าดหล ั ก เกณฑ  และ

คุณสมบัต ิของผ ู ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ ตามขอบังคับ

น ี ้  ให คณะกรรมการสภาว ิศวกร 

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาด

ของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปน

ที่สุด 

ข อ ๑๑ ผ ู  ได ร ับใบอน ุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ซ ึ ่ งประกอบว ิ ช าช ีพว ิ ศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว

ในใบอนุญาต ภายในขอกำหนดและ

เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว  าด วย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย

หล ัก เกณฑ และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู  ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ พ.ศ. .... 

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู

กอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับให 

ผู นั ้นประกอบการงานนั ้นตอไปได

จนกวางานจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไมเกิน

สามปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ 
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ร�าง 

ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 พ.ศ. .... 
 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ�วิสามัญ ครั้งที่../.... เม่ือวันที่ ..............................และโดย

ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ 

ข�อ ๑  ข�อบังคับน้ีเรียกว�า “ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ....” 

ข�อ ๒ ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป�นต�นไป 

ข�อ ๓  ให�ยกเลิก 

(๑)  ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒)  ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข�อ ๔  ให�งาน ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เป�นไปตามที่กำหนดไว�ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข�อ ๕ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได�ทุกงาน ทุกประเภท  

และทุกขนาด 

ข�อ ๖ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได�เฉพาะงาน ประเภท

และขนาดดังนี้   

(๑) งานให�คำปรึกษา    

(ก) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน เช�น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ

เคลื่อนย�ายเคร่ืองจักรในโรงงานที่มีการลงทุนไม�เกิน ๕๐๐ ล�านบาท  

(ข) ระบบการผลิต การสร�างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล�อ การรีด การเชื่อม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการ

แปรรูปโลหะ ไม� หรือวัสดุอื่น ๆ หรือสถานประกอบการที่มีการลงทุนไม�เกิน ๕๐๐ ล�านบาท
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(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ 

หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ�อม ซ�อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ หรือสถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๕๐๐ ล�านบาท 

(ง) การถลงุแร�และการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

๑) ดีบุก  

๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหลก็กล�า  

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว�าด�วยพลังงานนิวเคลียร�เพื่อสันติ   

ทุกประเภทท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๕๐๐ ล�านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด�านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม

บริการท่ีมี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  

และการจัดการระบบโลจิสติกส� ท่ีมกีารลงทุนไม�เกิน ๕๐๐ ล�านบาท 

(๒) งานวางโครงการ 

(ก) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน เช�น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ

เคลื่อนย�ายเคร่ืองจักรในโรงงานที่มีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร�างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวสัดุสำเร็จรูปหรือ

กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล�อ การรีด การเชื่อม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการ

แปรรูปโลหะ ไม� หรือวัสดุอื่น ๆ สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

    (ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ  

หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ�อม ซ�อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

(ง) การถลุงแร�และการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

๑) ดีบุก  

๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกล�า  

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว�าด�วยพลังงานนิวเคลียร�เพื่อสันติ   

ทุกประเภทท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด�านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม

บริการท่ีมี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  

และการจัดการระบบโลจิสติกส� ที่ท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือป�องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๓) งานออกแบบและคำนวณ
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     (ก) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน เช�น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ

เคลื่อนย�ายเคร่ืองจักรในโรงงาน โรงงานที่มีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

     (ข) ระบบการผลิต การสร�างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล�อ การรีด การเชื่อม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ  

หรือการแปรรูปโลหะ ไม� หรือวัสดุอ่ืน ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ  

หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ�อม ซ�อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

(ง) การถลุงแร�และการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต�อไปนี ้

          ๑) ดีบุก  

          ๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

          ๓) เหล็กหรือเหล็กกล�า  

          ๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว�าด�วยพลังงานนิวเคลียร�เพื่อสันติ   

ทุกประเภทท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๕๐๐ ล�านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด�านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม

บริการท่ีมี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  

และการจัดการระบบโลจิสติกส� ท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลหิรือป�องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๔) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต 

     (ก) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน เช�น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ

เคลื่อนย�ายเคร่ืองจักรในโรงงาน ที่โรงงานท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

(ข) ระบบการผลิต การสร�างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล�อ การรีด การเชื่อม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการ

แปรรูปโลหะ ไม� หรือวัสดุอื่น ๆ สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาทโดยไม�รวมค�าท่ีดิน 

     (ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบกึง่อัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติหรือ

ระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ�อม ซ�อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

     (ง) การถลุงแร�และการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มีปรมิาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

          ๑) ดีบุกไม�เกิน ๓๐ เมตริกตันต�อวัน 

          ๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม�เกิน ๒๐๐ เมตริกตนัต�อวัน 

๓) เหล็กหรือเหล็กกล�าไม�เกิน ๒๐๐ เมตริกตนัต�อวัน
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๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว�าด�วยพลังงานนิวเคลียร�เพื่อสันติ จากกระบวนการ

ผลิตดีบุกไม�เกิน ๓๐ เมตริกตันต�อวัน ตะกั่ว ทองแดงหรือพลวงไม�เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต�อวัน เหล็กหรือ

เหล็กกล�า ไม�เกิน ๒๐๐ เมตริกตันต�อวัน 

(จ) ระบบการจัดการด�านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม

บริการท่ีมี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  

และการจัดการระบบโลจิสติกส� ที่มีการลงทุนไม�เกิน ๘๐๐ ล�านบาท 

(ฉ) ระบบดบัเพลิงหรือป�องกันอัคคีภัยทุกขนาด 

(๕) งานพิจารณาตรวจสอบและงานอำนวยการใช� ทุกประเภททุกขนาด 

ข�อ ๗  ให�ผู� ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม 

อุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได�เฉพาะงาน 

ประเภทและขนาด ดังนี้  

(๑) งานวางโครงการ 

(ก) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน เช�น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ

เคลื่อนย�ายเคร่ืองจักรในโรงงานที่มีการลงทุนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านบาท 

 (ข) ระบบการผลิต การสร�างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล�อ การรีด การเชื่อม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการ

แปรรูปโลหะ ไม� หรือวัสดุอื่น ๆ สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติหรือ

ระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ�อม ซ�อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านบาท 

(ง) การถลุงแร�และการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

๑) ดีบุก  

๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  

๓) เหล็กหรือเหล็กกล�า  

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว�าด�วยพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ   

ทุกประเภทที่มีการลงทุนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด�านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม

บริการที่มี การประเมินความเส่ียง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  

และการจัดการระบบโลจิสติกส� มีการลงทุนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านบาท 

(ฉ)  ระบบดับเพลิงด�วยน้ำหรือป�องกันอัคคีภัย ซึ่งไม�ใช�ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ  

เช�น การใช�ก�าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอ่ืน เป�นต�น ท่ีมีมูลค�ารวมกันไม�เกินสิบล�านบาท หรือมีพ้ืนที่ป�องกัน

อัคคีภัยไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
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(๒) งานออกแบบและคำนวณ  

(ก) ระบบการจัดการด�านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม

บริการท่ีมี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  

และการจัดการระบบโลจิสติกส� ที่มีการลงทุนไม�เกิน ๑๐๐  ล�านบาท 

(ข) ระบบดับเพลิงด�วยน้ำหรือป�องกันอัคคีภัย ซึ่งไม�ใช�ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช�น การ

ใช�ก�าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอ่ืน เป�นต�น  ที่มีมูลค�ารวมกันไม�เกินห�าล�านบาท หรือมีพ้ืนท่ีป�องกันอัคคีภัยไม�

เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต 

     (ก) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน เช�น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ

เคลื่อนย�ายเคร่ืองจักรในโรงงานที่มีการลงทุนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านบาท 

     (ข) ระบบการผลิต การสร�างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล�อ การรีด การเชื่อม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการ

แปรรูปโลหะ ไม� หรือวัสดุอื่น ๆ สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านบาท 

    (ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ  

หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ�อม ซ�อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง  

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านบาท 

(ง) การถลุงแร�และการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต�อไปนี ้

๑) ดีบุกไม�เกิน ๑๐ เมตรกิต�อวัน 

๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม�เกิน ๒๐ เมตริกต�อวัน 

๓) เหล็กหรือเหล็กกล�า ไม�เกิน ๒๐ เมตรกิต�อวัน 

๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว�าด�วยพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ จากกระบวนการ

ผลิตดีบุกไม�เกิน ๑๐ เมตริกตันต�อวัน ตะกั่ว ทองแดงหรือพลวงไม�เกิน ๒๐ เมตริกตันต�อวัน เหล็กหรือ

เหล็กกล�า ไม�เกิน ๒๐ เมตริกตันต�อวัน 

(จ) ระบบการจัดการด�านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม

บริการท่ีมี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  

และการจัดการระบบโลจิสติกส� ท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๒๐๐ ล�านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงด�วยน้ำหรือป�องกันอัคคีภัย ซึ่งไม�ใช�ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช�น  

การใช�ก�าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอ่ืน เป�นต�น ที่มีมูลค�ารวมกันไม�เกินสิบล�านบาท หรือมีพื้นท่ีป�องกัน

อัคคีภัยไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ       

(ก) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน เช�น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการ

เคลื่อนย�ายเคร่ืองจักรในโรงงานท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๓๐๐ ล�านบาท
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  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

(ข) ระบบการผลิต การสร�างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสำเร็จรูปหรือ

กึ่งสำเร็จรูป การหลอม การหล�อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ  

หรือการแปรรูปโลหะ ไม� หรอืวัสดุอ่ืน ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๓๐๐ ล�านบาท 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ  

หรือระบบอัจฉริยะ สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ�อม ซ�อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง 

เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ สถานประกอบการท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๓๐๐ ล�านบาท 

 (ง) การถลุงแร�และการทำโลหะให�บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต�อไปนี ้

         ๑) ดีบุก  

         ๒) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไป  

         ๓) เหล็กหรือเหล็กกล�า  

         ๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว�าด�วยพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ  

ทุกประเภทขนาดไม�เกิน ๓๐๐ ล�านบาท 

(จ) ระบบการจัดการด�านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม

บริการท่ีมี การประเมินความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ  

และการจัดการระบบโลจิสติกส� ท่ีมีการลงทุนไม�เกิน ๓๐๐ ล�านบาท 

(ฉ) ระบบดับเพลิงด�วยน้ำหรือป�องกันอัคคีภัย ซึ่งไม�ใช�ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช�น  

การใช�ก�าซ โฟม หรือสารดับเพลิงอ่ืน เป�นต�น ที่มีมูลค�ารวมกันไม�เกินสิบล�านบาท หรือมีพื้นท่ีป�องกัน

อัคคีภัยไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๕) งานอำนวยการใช� ทุกประเภทท่ีมีขนาดการลงทุนไม�เกิน ๕๐๐ ล�านบาท  

ข�อ ๘ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได�ตามงาน ประเภท 

และขนาดท่ีระบุไว�ในใบอนุญาต 

ข�อ ๙ การกำหนดขนาดเงินลงทุนตามข�อบังคับนี้ให�พิจารณาจากทรัพย�สินถาวร ได�แก� อาคาร 

และเคร่ืองจักร โดยไม�รวมค�าที่ดิน 

ข�อ ๑๐ ในกรณีที่ต�องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามข�อบังคับน้ี ให�คณะกรรมการสภาวิศวกร 

เป�นผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�นที่สุด 

ข�อ ๑๑ ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาท่ีระบุไว�ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและเง่ือนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู�ก�อนวันท่ีข�อบังคับนี้มีผลใช�บังคับให� 

ผู�นัน้ประกอบการงานนั้นต�อไปได�จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกินสามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี                     พ.ศ. ....   

           นายกสภาวิศวกร 
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สรุปสาระสำคัญร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัต ิของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล�อม พ.ศ. .... 

 

๑. สภาพป�ญหา  

เนื่องด�วยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐  

ยังไม�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบันซึ่งวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางด�านวิศวกรรมก�าวหน�า ไปอย�างรวดเร็ว 

งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส�งผลกระทบต�อความ

ปลอดภัยในชีวิต ร�างกาย และทรัพย�สินของประชาชน 

ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล�อม สมควรแก�ไขปรับปรุง

งาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบัน รวมทั้ง

กฎหมายอื่นที่กําหนดเกี ่ยวกับ ความปลอดภัยทางด�าน

วิศวกรรม จึงจําเป�นต�องออกกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ช าชีพว ิศวกรรมและว ิช าช ีพว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได �ประกาศราชราชกิจจานุเบกษา 

เม ื ่อว ันที ่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให�ใช �บ ังคับเมื่อ 

พ�นกำหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป�นต�นไป (มีผลบังคับใช�วันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๖๖)  

 

๒. ประโยชน� 

เพื ่อกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ชาช ีพว ิศวกรรมและว ิชาช ี พว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู �ได �ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม ระดับวุฒิ

วิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร และระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ  

 

 

 

 

๓. สาระสำคัญในการแก�ไขเพิ่มเติม 

๓.๑ กำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให�สอดคล�องกับสิทธิการประกอบ

วิชาชีพฯ ตามข�อบังคับเดิม 

๓.๒ ระดับวุฒิวิศวกร สามารถประกอบวิชาชีพฯ สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล�อม ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดงาน ประเภท และขนาดของงานที่มีการ

แก�ไขเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม ให�แก�ผู �ได�รับ

ใบอนุญาตระดับสาม ัญว ิศวกร และระด ับภาคีว ิศวกร  

ให�สอดคล�องเป�นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

ว ิศวกรรมและว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕  

อย�างเหมาะสม 

๓.๔ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถประกอบวิชาชีพฯ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม ได�เฉพาะงาน ประเภท และ

ขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาตฯ 
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  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

ตารางเปรียบเทียบร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

ข�อ ๙ ประเภทและขนาดของ

งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล�อมมีดังต�อไปนี ้

(๑) ระบบประปาที่มีอัตรากำลัง

ผลิตสูงสุดตั้งแต� ๑,๐๐๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อวันขึ้นไป 

(๒) ระบบน้ำสะอาดสำหรับ

โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคาร

ขนาดใหญ� ที่มีอัตรากำลังผลิตสูงสุด

ตั้งแต� ๕๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวันขึ้นไป 

(๓) ระบบน้ำเสียสำหรับชุมชน 

โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคาร

ขนาดใหญ�ที่สามารถรองรับน้ำเสียใน

ระดับวุฒิวิศวกร 

ข�อ ๔ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล�อม ระดับ

ว ุ ฒ ิ ว ิ ศ ว ก ร  ป ร ะ ก อ บ ว ิ ช า ชี พ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม ได�ทุกงาน ทุกประเภท 

และทุกขนาด  

ระดับสามัญวิศวกร 

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล�อม ระดับ

สาม ัญว ิศวกร ประกอบว ิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

ข�อ ๑๑  ประเภทและขนาด

ของงานวิชาชีพว ิศวกรรมควบคุม

ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม ส ิ ่ ง แ ว ด ล � อ ม 

มีดังต�อไปนี้  

( ๑ )  ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ท ี ่ มี

อัตรากำลังผลิตสูงสุดตั ้งแต� ๕๐๐ 

ลูกบาศก�เมตรต�อวันขึ้นไป 

(๒) ระบบน้ำสะอาดสำหรับ 

(ก) ชุมชนหรืออาคารที ่มี

อัตราการผลิตหรืออัตราการจ�ายน้ำ

สูงสุดตั้งแต� ๕๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน

ขึ้นไป 

ระดับวุฒิวิศวกร 

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม ส ิ ่ ง แ ว ด ล � อ ม  

ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม ได�ทุกงาน ทุกประเภท

และทุกขนาด 

ระดับสามัญวิศวกร 

ข�อ ๖ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร ร ม ส ิ ่ ง แ ว ด ล � อ ม 

ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพ

ว ิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
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  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

อัตรากำลังสูงสุดตั้งแต� ๓๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อวันขึ้นไป 

(๔) ระบบการนำน้ำทิ้งกลับมา

ใช�ใหม�สำหรับชุมชน โรงงาน อาคาร

สาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ�ที่มี

อ ัตรากำล ังผล ิตส ูงส ุดต ั ้งแต � ๓๐ 

ลูกบาศก�เมตรต�อวันขึ้นไป 

(๕) ระบบการพัฒนาพื้นที่หรือ

แ ห ล � ง น ้ ำ ท ี ่ ม ี ผ ล ก ร ะ ท บ ต� อ

สิ่งแวดล�อมที่เก่ียวข�องกับ 

(ก) น้ำฝนหรือน้ำฝนที่ยังขัง

อย ู �ท ี ่ม ีปร ิมาณรวมส ูงส ุดต ั ้ งแต�  

๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวันขึ้นไป 

(ข) น้ำทิ้งหรือน้ำบาดาลที่มี

ปร ิมาณรวมสูงส ุดต ั ้งแต � ๑,๐๐๐ 

ลูกบาศก�เมตรต�อวันขึ้นไป 

ส ิ ่ ง แ ว ด ล � อ ม  ไ ด� เ ฉ พ า ะ ง า น

วางโครงการ งานออกแบบและ

คำนวณ งานควบคุมการสร�างหรือ

การผลิต งานพิจารณา ตรวจสอบ 

หรืองานอำนวยการใช� ได�ทุกประเภท

และทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร 

ข�อ ๖ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล�อม ระดับ

ภ าค ี ว ิ ศ วกร  ประกอบว ิ ช าชี พ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม ได�เฉพาะงาน ประเภท 

และขนาดดังนี้ 

(๑) งานออกแบบและคำนวณ  

(ข) โรงงานตามกฎหมายว�า

ด�วยโรงงานทุกขนาดของระบบน้ำ

สะอาด 

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตาม

ก ฎ ห ม า ย ว � า ด � ว ย ก า ร น ิ ค ม

อุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบน้ำ

สะอาด 

(๓) ระบบน้ำเสียสำหรับ 

(ก) ช ุมชนหร ืออาคารที่

สามารถรองรับน้ำเสียในอัตรากำลัง

สูงสุดตั้งแต� ๓๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน

ขึ้นไป 

(ข) โรงงานตามกฎหมายว�า

ด �วยโรงงานท ุกขนาดของระบบ 

น้ำเสีย 

ส ิ ่ ง แ ว ด ล � อ ม  ไ ด � เ ฉ พ า ะ ง า น

วาง โครงการงานออกแบบและ

คำนวณ งานควบคุมการสร�างการ

ผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรือ

งานอำนวยการใช�ได�ทุกประเภทและ

ทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกร 

ข�อ ๗  ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมสิ ่งแวดล�อม ระดับ

ภ าค ี ว ิ ศ วกร  ประกอบว ิ ช าชี พ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

สิ ่งแวดล�อมได�เฉพาะงาน ประเภท 

และขนาดดังนี้  
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๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

(๖) ระบบควบคุมมลพิษทาง

อากาศของสถานที่ที ่มีแหล�งกำเนิด

มลพิษที่มีปริมาตรการระบายอากาศ

ตั ้งแต� ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อ

ชั่วโมงขึ้นไป 

(๗) ระบบการจัดการมลภาวะ

ทางเสียงสำหรับโรงงานหรืออาคาร

สาธารณะที ่ม ีค �าระด ับเส ียงเกิน

มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

(๘) ระบบการฟ��นฟูสภาพดินที่

มีพื้นที่ตั้งแต� ๓,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้น

ไป หรือระบบการฟ��นฟูสภาพน้ำที่มี

อ ัตรากำล ังผล ิตส ูงส ุดต ั ้งแต � ๓๐ 

ลูกบาศก�เมตรต�อวันขึ้นไป 

(๙ )  ร ะบบขยะม ู ล ฝอย ใน

สถานที่ดังต�อไปนี้ 

(ก) ระบบน้ำ สะอาดสำหรับ

โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคาร

ขนาดใหญ� ที่มีอัตรากำลังผลิตสูงสุด

ไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน  

(ข )  ระบบน ้ำ เส ียสำหรับ

ช ุมชน โรงงาน อาคารสาธารณะ 

หร ืออาคารขนาดใหญ�ท ี ่สามารถ

รองรับน้ำเสียในอัตรากำลังสูงสุด 

ไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน  

(ค )  ระบบขยะม ูลฝอยใน

สถานที่ดังต�อไปนี้  

๑) ชุมชนที่มีปริมาณขยะ

มูลฝอยไม�เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อ

วัน  

๒ )  โ ร ง ง า น  อ า ค า ร

สาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ�ที่มี

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตาม

ก ฎ ห ม า ย ว � า ด � ว ย ก า ร น ิ ค ม

อุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบ 

น้ำเสีย 

(๔) ระบบการนำน้ำทิ้งกลับมา

ใช�ใหม�สำหรับ 

(ก) ช ุมชนหร ืออาคารที่

สามารถรองรับน้ำทิ้งในอัตรากำลัง

สูงสุดตั้งแต�๓๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน

ขึ้นไป 

(ข) โรงงานตามกฎหมายว�า

ด�วยโรงงานทุกขนาดของระบบการ

นำน้ำทิ้งกลับมาใช�ใหม� 

(ค) นิคมอุตสาหกรรมตาม

กฎหมายว�าด�วยการนิคมตสาหกรรม

(๑) งานออกแบบและคำนวณ   

( ก )  ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ท ี ่ มี

อัตรากำลังผลิตสูงสุดไม�เกิน ๑,๐๐๐ 

ลูกบาศก�เมตรต�อวัน  

(ข) ระบบน้ำสะอาดสำหรับ 

๑) ชุมชนหรืออาคารที ่มี

อัตราการผลิตหรืออัตราการจ�ายน้ำ

ไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน 

๒) โรงงานตามกฎหมายว�า

ด�วยโรงงานที ่มีอัตราจ�ายน้ำส ูงสุด 

ไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน 

(ค) ระบบน้ำเสียสำหรับ 

๑) ช ุมชนหร ืออาคารที่

สามารถรองรับน้ำเสียในอัตรากำลัง

สูงสุดไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อ

วัน  
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๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

(ก) ชุมชนที ่มีปริมาณขยะ

มูลฝอยตั้งแต� ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อ

ว ั น ข ึ ้ น ไป ( ข )  โ ร ง ง าน  อาค า ร

สาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ�ที่มี

ปริมาณขยะมูลฝอยตั ้งแต�๒,๐๐๐ 

กิโลกรัมต�อวันขึ้นไป 

(ค) แหล�งที ่ทำให�มีการติด

เชื้อที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต� ๑๕ 

กิโลกรัมต�อวันขึ้นไป 

(ง )  แหล � งท ี ่ทำให �ม ีสาร

กัมมันตภาพรังสีปนเป��อนทุกขนาด 

(๑๐) ระบบการจ ัดการกาก

อุตสาหกรรมทุกขนาด 

(๑๑) ระบบดับเพลิงและ

ป�องกันอัคคีภัยที่มีมูลค�ารวมตั้งแต�

สามล�านบาทต�อระบบขึ้นไป หรือที่มี

ปริมาณขยะมูลฝอย ไม�เกิน ๔,๐๐๐ 

กิโลกรัมต�อวัน 

๓) แหล�งที่ทำให�มีการติด

เชื ้อที ่มีปริมาณขยะมูลฝอยไม�เกิน 

๓๐ กิโลกรัมต�อวัน 

(ง) ระบบดับเพลิงและป�องกัน

อัคคีภัยที่มีมูลค�ารวมตั้งแต�สามล�าน

บาทต�อระบบขึ ้นไป หรือที ่มีพื ้นที่

ป �องก ันอ ัคค ีภ ัยไม � เก ิน ๔,๐๐๐ 

ตารางเมตร  

(๒) งานควบคุมการสร�างหรือ

การผล ิตงานพิจารณาตรวจสอบ 

หรืองานอำนวยการใช�ทุกประเภท

และทุกขนาด  

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ทุกขนาดของระบบการนำน ้ำทิ้ง

กลับมาใช�ใหม� 

(๕) ระบบระบายน้ำสำหรับ  

(ก) พื ้นที ่ท ี ่ม ีปร ิมาณน้ำ

รวมกันตั ้งแต� ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อวันขึ้นไป 

(ข) พื้นที่จัดสรรที่ดินตาม

กฎหมายว �าด �วยการจัดสรรที ่ดิน 

ทุกขนาดของพ้ืนที่จัดสรรที่ดิน 

(๖) ระบบควบคุมมลพิษทาง

อากาศของสถานที่ที ่มีแหล�งกำเนิด

มลพ ิษตามกฎหมายว �าด �วยการ

ส � ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ร ั ก ษ า ค ุ ณ ภ า พ

สิ่งแวดล�อมแห�งชาติที่มีปริมาตรการ

ระบายอากาศตั้งแต� ๓๐๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อชั่วโมงขึน้ไป 

๒) โรงงานตามกฎหมายว�า

ด�วยโรงงานที ่มีระบบน้ำเสียส ูงสุด 

ไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน 

(ง) ระบบการนำน้ำทิ้งกลับมา

ใช�ใหม�สำหรับ 

๑) ช ุมชนหร ืออาคารที่

สามารถรองรับน้ำทิ้งในอัตรากำลัง

สูงสุดไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อ

วัน 

๒) โรงงานตามกฎหมายว�า

ด�วยโรงงานที ่มีระบบการนำน้ำทิ้ง

กลับมาใช�ใหม�สูงส ุดไม�เกิน ๑๐๐ 

ลูกบาศก�เมตรต�อวัน 

(จ) ระบบระบายน้ำสำหรับ 
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๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

พื้นที่ป�องกันอัคคีภัยตั้งแต� ๒,๐๐๐ 

ตารางเมตรขึ้นไป 

ข�อ ๗ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล�อม ระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

สิ ่งแวดล�อมได� ตามงาน ประเภท 

และขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาต 

(๗) ระบบการจัดการมลภาวะ

ทางเส ียงหร ือความส ั ่นสะเท ือน

สำหรับโรงงานตามกฎหมายว�าด�วย

โรงงาน อาคารหรืออาคารสาธารณะ

ตามกฎหมายว �าด �วยการควบคุม

อาคารท ี ่ ม ี ค � า เ ก ิ นมาตรฐานที่

กฎหมายกำหนด 

(๘) ระบบการฟ� �นฟูสภาพดิน

หรือระบบการฟ��นฟูสภาพน้ำที่มีการ

ปนเป� �อนที ่ม ีพ ื ้นที ่ต ั ้งแต� ๓,๐๐๐ 

ตารางเมตรขึ้นไป  

(๙ )  ระบบการจ ัดการขยะ 

มูลฝอยในสถานที่ ดังต�อไปนี้ 

(ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะ

มูลฝอยตั้งแต� ๕,๐๐๐ กิโลกรัมต�อวัน

ขึ้นไป 

๑) พื ้นท ี ่ท ี ่ม ีปร ิมาณน้ำ

รวมกันไม�เกิน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อวัน 

๒) พื ้นที ่จัดสรรที่ดินตาม

กฎหมายว�าด�วยการจัดสรรที่ดินไม�

เกิน ๔๙๙ แปลงของพื ้นที ่จ ัดสรร

ที่ดิน หรือพ้ืนที่โครงการไม�เกิน ๑๐๐ 

ไร� 

(ฉ) ระบบควบคุมมลพิษทาง

อากาศของสถานที่ที ่มีแหล�งกำเนิด

มลพ ิษตามกฎหมายว �าด �วยการ

ส � ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ร ั ก ษ า ค ุ ณ ภ า พ

สิ่งแวดล�อมแห�งชาติที่มีปริมาตรการ

ระบายอากาศไม�เกิน ๙๐๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อชั่วโมง 
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๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

(ข) โรงงานตามกฎหมายว�า

ด�วยโรงงาน หรืออาคารสาธารณะหรือ

อาคารขนาดใหญ�ตามกฎหมายว�าด�วย

การควบคุมอาคาร ที่มีปริมาณขยะ

มูลฝอยตั้งแต� ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต�อวัน

ขึ้นไป 

(ค) แหล�งที่ทำให�มีมูลฝอย

ต ิดเช ื ้อตามกฎหมายว �าด �วยการ

สาธารณสุขทุกขนาด 

(ง) แหล�งที ่ก�อให�เกิดการ

ปนเป� �อนของวัสดุกัมมันตรังสีตาม

กฎหมายว�าด�วยพลังงานนิวเคลียร�

เพื่อสันติทุกขนาด 

(๑๐) ระบบการจัดการกาก

อุตสาหกรรมทุกขนาด 

(ช) ระบบการจัดการขยะมูล

ฝอยในสถานที่ดังต�อไปนี้  

๑) ชุมชนที่มีปริมาณขยะ

มูลฝอยไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อ

วัน 

๒ ) โ ร ง ง า น  อ า ค า ร

สาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ�ที่มี

ปริมาณขยะมูลฝอยไม�เกิน ๔,๐๐๐ 

กิโลกรัมต�อวัน  

(ซ) ระบบดับเพลิงหรือป�องกัน

อัคคีภัยที่มีมูลค�ารวมตั้งแต�สามล�าน

บาทต�อระบบขึ ้นไปหรือที ่ม ีพ ื ้นที่

ป �องก ันอ ัคค ีภ ัยไม � เก ิน ๔,๐๐๐ 

ตารางเมตร  

(ฌ )  ระบบน ้ ำบาดาลหรื อ

ระบบเติมน้ำลงในชั้นน้ำบาดาลที่มี
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๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

(๑๑) ระบบดับเพลิงหรือระบบ

ป�องกันอัคคีภัยที่มีมูลค�ารวมตั้งแต�

สามล�านบาทต�อระบบขึ้นไป หรือที่มี

พื ้นที่ป�องกันอัคคีภัยตั้งแต� ๒,๐๐๐ 

ตารางเมตรขึ้นไป 

(๑๒) ระบบน ้ำบาดาลหรือ

ระบบเติมน้ำลงในชั้นน้ำบาดาล ที่มี

ปริมาณตั้งแต� ๑,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตร

ต�อวันขึ้นไป 

(๑๓ )  ก า รประ เม ิ นผล

กระทบสิ่งแวดล�อมตามกฎหมายว�า

ด�วยการส�งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล�อมแห�งชาติที่เกี ่ยวข�องกับ

งานว ิศวกรรรมสาขาว ิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม 

 

ปริมาณไม�เก ิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อวัน 

(ฏ) การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล�อมตามกฎหมายว�าด�วยการ

ส � ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ร ั ก ษ า ค ุ ณ ภ า พ

สิ่งแวดล�อมแห�งชาติที่เกี ่ยวข�องกับ

งานว ิศวกรรรมสาขาว ิศวกรรม

สิ่งแวดล�อมทุกขนาด 

(๒) งานควบคุมการสร�างหรือ

การผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ 

หรืองานอำนวยการใช�ทุกประเภท

และทุกขนาด 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ข�อ ๘ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมสิ ่งแวดล�อม ระดับ
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๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

 ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

สิ ่งแวดล�อมได� ตามงาน ประเภท 

และขนาดที่ระบุไว�ในใบอนุญาต 

ข �อ ๙ ในกรณ ีท ี ่ ต �องม ี การ

ว ิ น ิ จฉ ั ยช ี ้ ข าดหล ั ก เกณฑ � และ

คุณสมบัต ิของผ ู �ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล�อม ตามข�อบังคับ

นี้ ให�คณะกรรมการสภาวิศวกรเป�น 

ผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของ

คณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�น

ที่สุด 

ข �อ ๑๐ ผ ู � ได � ร ับ ใบอน ุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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๙ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล�อม พ.ศ. .... 

ตามระดับ และสาขาที ่ระบ ุไว �ใน

ใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและ

เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

ว ิศวกรรมควบค ุม พ.ศ.  ๒๕๕๐  

อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับนี้มีผลใช�บังคับ

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�

จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกิน

สามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 
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 ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ร�าง 

ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล�อม 

 พ.ศ. ....  
 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ� วิสามัญ ครั้งที่ ../.... เมื่อวันท่ี ..............................และโดย 

ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี ้

ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม พ.ศ. ...” 

ข�อ ๒  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป�นต�นไป 

ข�อ ๓  ให�ยกเลิกข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ

วศิวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข�อ ๔  ให�งาน ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อมเป�นไป

ตามท่ีกำหนดไว�ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข�อ ๕ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม  

ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม ได�ทุกงาน ทุกประเภทและ 

ทุกขนาด 

ข�อ ๖ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม 

ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม ได�เฉพาะงานวางโครงการ  

งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร�างการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการ 

ใช�ได�ทุกประเภทและทุกขนาด 

ข�อ ๗  ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม 

ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อมได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาด

ดังนี้  

(๑) งานออกแบบและคำนวณ    

(ก) ระบบประปาที่มีอัตรากำลังผลิตสูงสุดไม�เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน  

(ข) ระบบน้ำสะอาดสำหรับ 

๑) ชุมชนหรอือาคารท่ีมีอัตราการผลิตหรืออัตราการจ�ายน้ำไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตร 

ต�อวัน 

๒) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานท่ีมีอัตราจ�ายน้ำสูงสุดไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตร 

ต�อวัน
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(ค) ระบบน้ำเสียสำหรับ 

๑) ชุมชนหรืออาคารท่ีสามารถรองรับน้ำเสียในอัตรากำลังสูงสุดไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตร

ต�อวัน  

๒) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานที่มีระบบน้ำเสียสูงสุดไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อ

วัน 

(ง) ระบบการนำน้ำทิ้งกลับมาใช�ใหม�สำหรับ 

๑) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ำทิ้งในอัตรากำลังสูงสุดไม�เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก�เมตร

ต�อวัน 

๒) โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานที่มีระบบการนำน้ำทิ้งกลับมาใช�ใหม�สูงสุดไม�เกิน 

๑๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน 

(จ) ระบบระบายน้ำสำหรับ 

๑) พื้นท่ีที่มีปริมาณน้ำรวมกันไม�เกิน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อวัน 

๒) พื้นท่ีจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว�าด�วยการจัดสรรที่ดินไม�เกิน ๔๙๙ แปลงของพื้นที่

จัดสรรที่ดนิ หรือพ้ืนท่ีโครงการไม�เกิน ๑๐๐ ไร� 

(ฉ) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ท่ีมีแหล�งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว�าด�วยการ

ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติที่มีปริมาตรการระบายอากาศไม�เกิน ๙๐๐ ลูกบาศก�เมตรต�อชั่วโมง 

(ช) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ดังต�อไปนี้  

๑) ชุมชนท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมต�อวัน 

๒) โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ�ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยไม�เกิน ๔,๐๐๐ 

กิโลกรัมต�อวัน  

(ซ) ระบบดับเพลิงหรือป�องกันอัคคีภัยที่มีมูลค�ารวมตั้งแต�สามล�านบาทต�อระบบขึ้นไปหรือท่ีมี

พ้ืนท่ีป�องกันอัคคีภัยไม�เกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร  

(ฌ) ระบบน้ำบาดาลหรือระบบเติมน้ำลงในชั้นน้ำบาดาลที่มีปริมาณไม�เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก�

เมตรต�อวัน 

(ฏ) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล�อมแห�งชาติท่ีเกี่ยวข�องกับงานวิศวกรรรมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อมทุกขนาด 

(๒) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช�ทุกประเภท

และทุกขนาด 

ข�อ ๘ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม ระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อมได� ตามงาน ประเภท และขนาดที่

ระบุไว�ในใบอนุญาต 

ข�อ ๙ ในกรณีท่ีต�องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม ตามข�อบังคับน้ี ให�คณะกรรมการสภาวิศวกรเป�นผู�วินิจฉัยชี้ขาด 

คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�นที่สุด 
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ข�อ ๑๐ ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและเง่ือนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับนี้มีผลใช�บังคับให�ผู�นั้นประกอบการงาน

น้ันต�อไปได�จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ท้ังนี้ ไม�เกินสามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี                     พ.ศ. ....   

                      

                    นายกสภาวิศวกร 
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สรุปสาระสำคัญร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติ ของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคม ีพ.ศ. .... 

 

๑. สภาพป�ญหา  

เนื่องด�วยงาน ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐  

ยังไม�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบันซึ่งวิทยาการและ

เทคโนโลยีทางด�านวิศวกรรมก�าวหน�า ไปอย�างรวดเร็ว 

งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส�งผลกระทบต�อความ

ปลอดภัยในชีวิต ร�างกาย และทรัพย�สินของประชาชน 

ตลอดจนคุณภาพของเคมี สมควรแก�ไขปรับปรุงงาน 

ประเภท และขนาดของงาน ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในป�จจุบัน รวมทั้งกฎหมาย

อื่นที่กําหนดเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางด�านวิศวกรรม จึง

จ ํา เป �นต �องออกกฎกระทรวงกำหนดสาขาว ิชาชีพ

ว ิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ ว ิ ช า ช ี พ ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได �ประกาศราชราชกิจจานุเบกษา 

เม ื ่อว ันที ่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให�ใช �บ ังคับเมื่อ 

พ�นกำหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป�นต�นไป (มีผลบังคับใช�วันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๖๖)  

 

๒. ประโยชน� 

เพื ่อกำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา

ว ิ ชาช ีพว ิศวกรรมและว ิชาช ี พว ิ ศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู �ได �ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิวิศวกร 

ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคี

วิศวกรพิเศษ  

 

 

 

 

๓. สาระสำคัญในการแก�ไขเพิ่มเติม 

๓.๑ กำหนดขอบเขตความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให�สอดคล�องกับสิทธิการประกอบ

วิชาชีพฯ ตามข�อบังคับเดิม 

๓.๒ ระดับวุฒิวิศวกร สามารถประกอบวิชาชีพฯ สาขา

วิศวกรรมเคม ีได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

๓.๓ กำหนดงาน ประเภท และขนาดของงานที่มีการ

แก�ไขเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมเคมี ให�แก�ผู�ได�รับใบอนุญาต

ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร ให�สอดคล�อง

เป�นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 

และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ อย�างเหมาะสม 

๓.๔ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถประกอบวิชาชีพฯ 

สาขาวิศวกรรมเคมี ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาดที่ระบุ

ไว�ในใบอนุญาตฯ 
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ตารางเปรียบเทียบร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเคม ีพ.ศ. .... 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ข�อ ๑๐ ประเภทและขนาดของ

งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขา

วิศวกรรมเคมีมีดังต�อไปนี้ 

(๑ )  กระบวนการผล ิตของ

โรงงานหรือสถานประกอบการที่

อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟ�สิกส�ชีวเคมี 

ห ร ื อ เ คม ี ไฟฟ � า เพ ื ่ อ ให � ไ ด � เ ป� น

ผลิตภัณฑ�ตามกำหนด ที่ใช�เงินลงทุน

ตั ้งแต�หนึ ่งร�อยล�านบาทขึ ้นไปโดย 

ไม�รวมค�าที่ดิน หรือที่ใช�กำลังตั้งแต� 

๕๐๐ กิโลวัตต�ขึ้นไปหรือเทียบเท�า 

(๒ )  กระบวนการผล ิตของ

โรงงานหรือสถานประกอบการที่ทำ

ให � ว ั ตถ ุ ด ิบม ีการ เปล ี ่ ยนแปลง

ระดับวุฒิวิศวกร 

ข�อ ๔ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิวิศวกร 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมเคม ี  ได �ท ุกงาน  

ทุกประเภท และทุกขนาด  

ระดับสามัญวิศวกร 

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมเคมี ระด ับสามัญ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบค ุม สาขาว ิศวกรรมเคม ี ได�

เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้  

ข�อ ๑๒  ประเภทและขนาดของ

งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขา

วิศวกรรมเคมีมีดังต�อไปนี้  

(๑ )  กระบวนการผล ิ ต ขอ ง

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย

ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส� ชีวเคมี หรือ

เคมีไฟฟ�าเพื ่อให�ได�เป็นผลิตภัณฑ�

ตามที่กำหนด ที่ใช�กําลังตั้งแต� ๕๐๐ 

กิโลวัตต�หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(๒ )  กระบวนการผล ิ ต ขอ ง

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หร ือสถานประกอบการท ี ่ท ํ าให �

วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ระดับวุฒิวิศวกร 

ข�อ ๕ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิวิศวกร 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมเคม ี  ได �ท ุกงาน  

ทุกประเภท และทุกขนาด  

ระดับสามัญวิศวกร 

ข�อ ๖ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาว ิศวกรรมเคม ีระด ับสามัญ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ค ว บ ค ุ ม  ส า ข า ว ิ ศ ว ก ร รม เ คมี   
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๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ท า ง ก า ย ภ า พ ห รื อ

เปลี ่ยนแปลงสถานะเพื ่อให�ได�เป�น

ผลิตภัณฑ�ตามกำหนด ที่ใช�เงินลงทุน

ตั ้งแต�หนึ ่งร�อยล�านบาทขึ ้นไปโดย 

ไม�รวมค�าที่ดิน หรือที่ใช�กำลังตั้งแต� 

๕๐๐ กิโลวัตต�ขึ ้นไปหรือเทียบเท�า 

ท ั ้ ง น ี ้  เ ฉพ า ะท ี ่ ป ร ะกอบด � ว ย

กระบวนการผลิตของหน�วยการผลิต

ตาม (๙) 

(๓ )  กระบวนการผล ิตของ

โรงงานหรือสถานประกอบการที ่มี

ว ัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�เป�นวัตถุผง

หรือวัตถุเม็ดซึ ่งอาจก�อให�เกิดการ

ระเบิดหรือเกิดไฟฟ�าสถิตได� ที่ใช�เงิน

ลงทุนตั้งแต�หนึ่งร�อยล�านบาทขึ้นไป

โดยไม�รวมค�าที ่ดิน หรือที ่ใช�กำลัง

(๑) งานวางโครงการ งานควบคุม

การสร�างหรือการผลิต งานพิจารณา

ตรวจสอบ และงาน อำนวยการใช� 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 

ยกเว�นประเภทและขนาดดังนี้  

(ก) ระบบการเก็บหรือขนถ�าย

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

ผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจก�อให�เกิดการ

ระเบิด หรือเกิดไฟฟ�า สถิตที่มีขนาด

ตั้งแต� ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป  

( ข )  ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต 

ทุกขนาดที ่ใช �หร ือก�อให�เก ิดว ัตถุ

ทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ

เพื่อให�ได�เป็นผลิตภัณฑ�ตามที่กาํหนด 

ที่ใช�กําลังตั้งแต� ๕๐๐ กิโลวัตต�หรือ

เทียบเท�าขึ้นไป  

(๓ )  กระบวนการผล ิ ต ขอ ง

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หรือสถานประกอบการที ่มีว ัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑ�เป็นวัตถุผงหรือวัตถุ

เม็ดซึ่งอาจก�อให�เกิดการระเบิดหรือ

เกิดไฟฟ�าสถิตได�ท ี ่ใช �ก ําลังต ั ้งแต� 

๕๐๐ กิโลวัตต�หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(๔ )  กระบวนการผล ิ ต ขอ ง

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หร ือสถานประกอบการที ่ ใช �หรือ

ก�อให�เกิดสารพิษ หรือสารไวไฟ หรือ

ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาด

ดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ ทุกประเภท

และทุกขนาด 

(๒) งานออกแบบและคำนวณ 

ทุกขนาด ดังนี้ 

(ก) กระบวนการผลิตของ

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย

ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟ�สิกส� ชีวเคมี หรือ

เคมีไฟฟ�าเพื ่อให�ได�เป�นผลิตภัณฑ�

ตามที่กำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของ

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หร ือสถานประกอบการท ี ่ ทำให�

วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
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๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ต ั ้งแต � ๕๐๐ กิโลว ัตต �ข ึ ้นไปหรือ

เทียบเท�า 

(๔ )  กระบวนการผล ิตของ

โรงงานหรือสถานประกอบการที่ใช�

สารเคมีที่เป�นวัตถุอันตรายเพื่อเป�น

สารผสมหรือเป�นสารช�วยในการผลิต 

(๕ )  กระบวนการผล ิตของ

โรงงานหรือสถานประกอบการที่

อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใต�ความดัน

ตั้งแต� ๓ บรรยากาศขึ้นไป หรือต่ำ

กว�าความดัน ๑ บรรยากาศ 

(๖) กระบวนการจัดการหรือ

บำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต

ของโรงงาน หรือสถานประกอบการ

ที ่ใช �สารเคมี ต ัวเร �งปฏิก ิร ิยาเคมี 

ต ั ว เร � งปฏ ิกิ ร ิ ยาช ี ว เคม ี  ต ั ว เร� ง

อันตราย สารเคมี สารพิษ หรือสาร

ไวไฟ  

ระดับภาคีวิศวกร 

ข�อ ๖ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาต

เป �นผ ู �ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับ

ภ าค ี ว ิ ศ วกร  ประกอบว ิ ช าชี พ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

เคมีได �เฉพาะงาน ประเภท และ

ขนาดดังนี้ 

(๑) งานควบคุมการผลิต และ

งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภท

และทุกขนาด  

(๒) งานอำนวยการใช� ยกเว�น

ประเภทและขนาดดังนี้ 

วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามกฎหมาย

ว�าด�วยวัตถุอันตรายทุกขนาด 

(๕ )  กระบวนการผล ิ ต ขอ ง

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย

ปฏิก ิร ิยาเคมีภายใต�ความดันเกจ

ตั้งแต� ๒ บรรยากาศขึ้นไป หรือความ

ดันต่ำกว�า ๑ บรรยากาศสัมบูรณ� 

(๖) กระบวนการจ ัดการหรือ

บําบัดของเสียจากกระบวนการผลิต

ของโรงงานตามกฎหมายว �าด �วย

โรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ใช�

สารเคมีตัวเร�งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร�ง

ปฏ ิก ิร ิยาช ีวเคมี ต ัวเร�งปฏิก ิร ิยา

ชีวภาพ หรือหน�วยการผลิตที่ช�วยใน

การบําบ ัดของเส ีย ท ี ่ ใช �ก ําล ังใน

ทางกายภาพหร ือเปล ี ่ ยนแปลง

สถานะ เพื ่อให�ได �เป �นผลิตภ ัณฑ�

ตามที่กำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของ

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หรือสถานประกอบการที ่มีว ัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑ�เป�นวัตถุผงหรือวัตถุ

เม็ด ซึ่งอาจก�อให�เกิดการระเบิดหรือ

เกิดไฟฟ�าสถิตได�  

(ง) กระบวนการผล ิตของ

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย

ปฏิกิริยาเคมี  

(จ) กระบวนการจัดการหรือ

บำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต

ของโรงงานตามกฎหมายว �าด �วย
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๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ปฏิกิริยาชีวภาพ หรือหน�วยการผลิต

ที่ช�วยในการบำบัดของเสียที่ใช�เงิน

ลงทุนตั้งแต�หนึ่งล�านบาทขึ้นไปโดย

ไม�รวมค�าท ี ่ด ินหร ือที ่ ใช �กำลังใน

กระบวนการบำบัดของเสียตั้งแต� ๒๐ 

กิโลวัตต�ขึ้นไปหรือเทียบเท�า 

(๗) ระบบการเก็บหรือขนถ�าย

ที ่กระทำภายในโรงงานหร ือเพื่อ

ส�งออกนอกโรงงานซึ่งวัตถุอันตราย 

สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุผงหรือ

วัตถุเม็ดอันอาจก�อให�เกิดการระเบิด

หรือเกิดไฟฟ�าสถิตที ่มีขนาดตั ้งแต� 

๒๐ เมตริกตันขึ้นไป 

(๘) กระบวนการผลิตทุกขนาด

ที ่ ใช �หร ือก �อให �เก ิดว ัตถ ุอ ันตราย 

สารเคมี สารพิษ หรือสารไวไฟ 

(ก) ระบบการเก็บหรือขนถ�าย

ที ่กระทำภายในโรงงานหร ือเพื่อ

ส�งออกนอกโรงงานซึ่งวัตถุอันตราย 

สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุผงหรือ

วัตถุเม็ดอันอาจก�อให�เกิดการระเบิด 

หรือเกิดไฟฟ�า สถิตที่มีขนาดตั้งแต� 

๒๐ เมตริกตันขึ้นไป 

( ข )  ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต 

ทุกขนาดที ่ใช �หร ือก�อให�เก ิดว ัตถุ

อันตราย สารเคมี สารพิษ หรือสาร

ไวไฟ  

 

 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ข�อ ๗ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาต

เป �นผ ู �ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรม

กระบวนการบําบัดของเสียตั้งแต� ๒๐ 

กิโลวัตต�หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(๗) ระบบการเก็บ ขนส�ง หรือ

ขนถ�ายซึ่งวัตถุอันตรายตามกฎหมาย

ว�าด�วยวัตถุอันตราย สารเคมี หรือ

วัตถุผงหรือวัตถุเม็ด ซึ่งอาจก�อให�เกิด

การระเบิดหรือเกิดไฟฟ�าสถิตได�ที ่มี

ขนาดตั้งแต� ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป  

(๘) กระบวนการผลิตที ่ม ีหรือ

ประกอบด�วยอุปกรณ�อย�างใดอย�าง

หนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

(ก) ระบบหอกลั่นหรือระบบ

ภาชนะที ่ใช �แยกสารโดยใช�ความ

แตกต�างของจุดเดือดของสารในการ

แยกสารหรือผลิตภัณฑ� และหมาย

รวมถ ึ งระบบภาชนะท ี ่ ใช �ความ

โรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ใช�

สารเคมีตัวเร�งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร�ง

ปฏิก ิร ิยาช ีวเคมี ต ัวเร �งปฏิก ิร ิยา

ชีวภาพ หรือหน�วยการผลิตที่ช�วยใน

การบำบัดของเส ีย ท ี ่ ใช �ก ําล ังใน

กระบวนการบำบัดของเสีย  

(ฉ) กระบวนการผลิตที่มีหรือ

ประกอบด�วยอุปกรณ�อย�างใดอย�าง

หนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

๑) ระบบหอกล ั ่นหรือ

ระบบภาชนะที ่ใช �แยกสารโดยใช�

ความแตกต�างของจุดเดือดของสาร

ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ� และ

หมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช�ความ

แตกต�างของจุดเดือดของสารร�วมกับ
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๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

(๙) กระบวนการผลิตที ่อาศัย

ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟ�สิกส� ชีวเคมี หรือ

เคม ี ไฟฟ � า  ของหน � วยการผลิ ต

ดังต�อไปนี้ 

(ก )  หอกล ั ่ น  หอด ูดซั บ  

หอด ูดซ ึม อ ุปกรณ �สก ัดสาร ถัง

ตกตะกอน หรือเครื ่องตกผลึกที่ใช�

กำลังตั้งแต� ๗.๕ กิโลวัตต�ขึ้นไปหรือ

เทียบเท�า 

(ข) อุปกรณ�แยกสารแบบ

อื่น ๆ เช�น เครื่องแยกสารโดยใช�เยื่อ 

หอแลกเปลี่ยนไอออน 

หรือเครื ่องกรองแบบอัดแน�นที ่ใช�

กำลังตั้งแต� ๗.๕ กิโลวัตต�ขึ้นไปหรือ

เทียบเท�า 

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับ

ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

เคมีได� ตามงาน ประเภท และขนาด

ที่ระบุไว�ในใบอนุญาต 

 

 

 

แตกต�างของจุดเดือดของสารร�วมกับ

กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข�องเพื่อใช�ใน

การแยกสารหรือผลิตภัณฑ�ที่ใช�กำลัง

ตั้งแต� ๗.๕๐ กิโลวัตต�หรือเทียบเท�า

ขึ้นไป 

(ข) ระบบอุปกรณ�แยกสาร

แบบอื่น ๆ เช�น เครื่องแยกสารโดยใช�

เย ื ่ อแผ �นหร ือ เคร ื ่ องกรองแบบ 

อัดแน�น ท ี ่ ใช �ก ําล ังต ั ้งแต � ๗.๕๐ 

กิโลวัตต�หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(ค) ระบบอุปกรณ�แยกขนาด

แบบอื ่น ๆ เช�น ถุงกรอง ไซโคลน 

หรือเครื่องกําจัดฝุ�นละอองด�วยไฟฟ�า

สถิต ที่ใช�กําลังตั้งแต� ๗.๕๐ กิโลวัตต� 

หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข�องเพื่อใช�ใน

การแยกสารหรือผลิตภัณฑ�  

๒) ระบบอุปกรณ�แยก

สารแบบอื่น ๆ เช�น เครื่องแยกสาร

โดยใช�เยื่อแผ�น หรือเครื่องกรองแบบ

อัดแน�น  

๓) ระบบอุปกรณ�แยก

ขนาดแบบอ ื ่น  ๆ เช �น  ถ ุ งกรอง 

ไซโคลน หรือเครื่องกำจัดฝุ�นละออง

ด�วยไฟฟ�าสถิต  

๔) ระบบเครื่องต�มระเหย

หรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารโดย

การที ่โมเลกุลบริเวณผิวของเหลว

กลายเป�นโมเลกุลของไอ โดยการลด

ความดันหรือได�รับความร�อนหรือทั้ง
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๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

(ค) อุปกรณ�แยกขนาดแบบ

อื ่น ๆ เช�น ถุงกรอง ไซโคลน หรือ

เครื่องกำจัดฝุ�นละอองด�วยไฟฟ�าสถิต

ที่ใช�กำลังในกระบวนการผลิตตั้งแต� 

๗.๕ กิโลวัตต�ขึ้นไปหรือเทียบเท�า 

(ง) เคร ื ่องต �มระเหยหรือ

เตาเผากระบวนการผลิตที่ใช�กำลัง

ต ั ้ งแต �  ๑๐ ก ิ โลว ัตต �ข ึ ้นไปหรือ

เทียบเท�า 

(จ) เครื่องปฏิกรณ�ทุกขนาด 

( ๑ ๐ )  ร ะ บ บ ด ั บ เ พ ลิ ง 

ทุกขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม

เคม ี

(ง) ระบบเครื ่องต�มระเหย

หรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารโดย

การที ่โมเลกุลบริเวณผิวของเหลว

กลายเป�นโมเลกุลของไอ โดยการลด

ความดันหรือได�รับความร�อนหรือทั้ง

สองอย�างซึ ่งขึ ้นอยู �ก ับความดันไอ

อิ่มตัว ซึ่งมีปริมาณความจุเกิน ๕๐๐ 

ล ิตรข ึ ้นไป หร ือที ่ ใช �กำล ังต ั ้งแต�  

๗.๕๐ กิโลวัตต�หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(จ) ระบบเครื่องปฏิกรณ�ซึ่งมี

ลักษณะเป�นภาชนะหรือเป�นลักษณะ

อื่นที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น หรือเกิด

การเปล ี ่ยนแปลงโครงสร �างหรือ

พันธะทางเคมี ซึ ่งอาจใช�หรือไม�ใช�

ต ัวเร �งปฏิก ิร ิยาเพื ่อผลิตสารหรือ

ผลิตภัณฑ�ซึ่งมีสมบัติแตกต�างจากสาร

สองอย�าง ซ ึ ่งข ึ ้นอย ู �ก ับความดัน 

ไออิ่มตัว  

๕) ระบบเครื่องปฏิกรณ�

ซ ึ ่งม ีล ักษณะเป�นภาชนะหรือเป�น

ลักษณะอื่น ที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น 

หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร�าง

หรือพันธะทางเคมี ซึ่งอาจใช�หรือ 

ไม�ใช�ตัวเร�งปฏิกิริยาเพื่อผลิตสารหรือ

ผลิตภัณฑ�ซึ ่งมีสมบัติแตกต�างจาก

สารตั้งต�น ที่อาศัยปฏิกิริยาเคม ี 

๖) ระบบหอดูดซับหรือ

ระบบภาชนะทีใช�แยกสารหรือกำจัด

สารซึ ่งเกิดการถ�ายเทมวลจากเฟส

ของไหลไปยังของแข็ง และหมาย

รวมถึงระบบภาชนะที่ใช�วัสดุสำหรับ

แยกหรือกำจัดสาร  
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๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ตั ้งต�น ที่อาศัยปฏิกิร ิยาเคมีภายใต�

ความดันเกจตั้งแต� ๓ บรรยากาศขึ้น

ไปหรือต่ำกว�า ๑ บรรยากาศสัมบูรณ� 

โดยใช�กําลังตั ้งแต� ๗.๕๐ กิโลวัตต�

หรือเทียบเท�าขึ้นไป หรือมีกำลังการ

ผลิตตั้งแต� ๑๐๐ กิโลกรัมต�อชั่วโมง 

หรือมีขนาดตั้งแต� ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 

(ฉ )  ระบบหอด ูดซ ับหรื อ

ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารหรือกำจัด

สารซึ ่งเกิดการถ�ายเทมวลจากเฟส

ของไหลไปยังของแข็ง และหมาย

รวมถึงระบบภาชนะที่ใช�วัสดุสำหรับ

แยกหรือกำจัดสาร ที่ใช�กำลังตั้งแต� 

๗.๕๐ กิโลวัตต�หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(ช )  ระบบหอด ูดซ ึ มหรื อ

ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารหรือกำจัด

๗) ระบบหอดูดซึม หรือ

ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารหรือกำจัด

สารซึ ่งเกิดการถ�ายเทมวลจากเฟส

ของไหลไปยังของไหล และหมาย

รวมถึงระบบภาชนะที ่ใช �ว ัสดุเป�น

ตัวกลางเพื ่อสร�างพื ้นที ่การถ�ายเท

มวล  

๘)  ระบบหอสก ัดสาร 

หรือระบบภาชนะที ่ ใช �แยกสารที่

ต�องการซึ่งเป�นองค�ประกอบในของ

ผสมโดยใช�ตัวทำละลายที่เหมาะสม

ละลายออกมา และหมายรวมถึงการ

ใช�สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับ

สารที่ต�องการในของผสมเพื่อใช�ใน

การแยกสารหรือผลิตภัณฑ�  
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๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

สารซึ ่งเกิดการถ�ายเทมวลจากเฟส

ของไหลไปยังของไหล และหมาย

รวมถึงระบบภาชนะที ่ใช �ว ัสดุเป�น

ตัวกลางเพื ่อสร�างพื ้นที ่การถ�ายเท

มวล ที่ใช�กำลังตั้งแต� ๗.๕๐ กิโลวัตต�

หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(ซ) ระบบหอสกัดสารหรือ

ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารที่ต�องการ

ซึ่งเป�นองค�ประกอบในของผสมโดย

ใช�ตัวทำละลายที ่เหมาะสมละลาย

ออกมา และหมายรวมถึงการใช�สาร

พาหะในการทำปฏิกิร ิยากับสารที่

ต �องการในของผสมเพื ่อใช�ในการ

แยกสารหรือผลิตภัณฑ� ที่มีปริมาณ

ความจุเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป หรือ

๙ )  ร ะ บ บ เ ค ร ื ่ อ ง

แลกเปล ี ่ยนความร �อนหร ือระบบ

ภาชนะที ่ใช �แลกเปลี ่ยนความร�อน

ผ�านตัวกลางที่เป�นน้ำหรือสารอื่นใด

เพื ่อรับหรือถ�ายเทความร�อนอย�าง

ต�อเนื่อง อุณหภูมิของสายให�ความ

ร �อนท ุกขนาด และหมายรวมถึง

ระบบภาชนะที่ใช�วัสดุเป�นตัวกลาง

สร�างพื้นที่การถ�ายเทความร�อนซึ่งมี

พื้นที่ผิวรวมของวัสดุ  

๑๐) ระบบเตา ระบบเตา

แยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาป

ของเชื ้อเพลิง หรือแหล�งพลังงาน

ความร�อนอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม

เคมี ที่มีอณุหภูมิปฏิบัติการ  

210 



๙ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ที่ใช�กำลังตั้งแต� ๗.๕๐ กิโลวัตต�หรือ

เทียบเท�าขึ้นไป 

(ฌ) ระบบเครื่องแลกเปลี่ยน

ความร�อนหรือระบบภาชนะที ่ ใช�

แลกเปลี่ยนความร�อนผ�านตัวกลางที่

เป�นน้ำหรือสารอื ่นใดเพื ่อรับหรือ

ถ �ายเทความร �อนอย �างต �อเน ื ่ อง 

อ ุณหภ ูม ิ ของสายให �ความร � อน

มากกว�า ๑๐๐ องศาเซลเซียส และ

หมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช�วัสดุ 

เป�นตัวกลางสร�างพื ้นที ่การถ�ายเท

ความร�อนซึ่งมีพื ้นที่ผิวรวมของวัสดุ

ไม�น�อยกว�า ๕ ตารางเมตร หรือที่ใช�

กำล ังต ั ้งแต � ๗.๕๐ กิโลว ัตต�หรือ

เทียบเท�าขึ้นไป 

๑๑) ระบบเครื่องตกผลึก 

ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารที่ใช�ความ

ร �อนในการลดปร ิมาณของต ัวทำ

ละลายลง หรือระบบภาชนะที่ใช�แยก

สารโดยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิทำ

ให �สารละลายอยู � ในสภาพอิ ่มตัว

ย ิ ่ งยวด และหมายรวมถ ึงระบบ

ภาชนะที่ใช�แยกสารโดยการเติมสาร

ใด ๆ ที่ทำให�สมบัติของตัวทำละลาย

หรือตัวถูกละลายเปลี่ยนไป และเกิด

การตกผลึกเป�นของแข็งแยกออกมา 

๑ ๒ )  ร ะ บ บ ห อ

แลกเปลี่ยนไอออนหรือระบบภาชนะ

ที ่ใช �แยกสารหรือกำจัดสารโดยใช�

การแลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  
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๑๐ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

(ญ) ระบบเตา ระบบเตา

แยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาป

ของเช ื ้อเพล ิงหรือแหล�งพล ังงาน

ความร�อนอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม

เคมี ที ่มีอุณหภูมิปฏิบัติการตั ้งแต� 

๕๐๐ องศาเซลเซียส หรือที่ใช�กําลัง

ตั ้งแต� ๔๐ กิโลวัตต�หรือเทียบเท�า 

ขึ้นไป 

(ฎ) ระบบเคร ื ่องตกผลึ ก 

ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารที่ใช�ความ

ร �อนในการลดปร ิมาณของต ัวทำ

ละลายลง หรือระบบภาชนะที่ใช�แยก

สารโดยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิทำ

ให �สารละลายอยู � ในสภาพอิ ่มตัว

ย ิ ่ งยวด และหมายรวมถ ึงระบบ

ภาชนะที่ใช�แยกสารโดยการเติมสาร

๑๓) ระบบถังตกตะกอน

หรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารด�วย

แรงโน�มถ�วงของโลก 

๑๔) ระบบภาชนะรับ

แรงด ันในกระบวนการผล ิตหรือ

ระบบภาชนะป�ด ที่มีความดันภายใน

ภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต�าง

กัน  

(ช) ระบบดับเพลิงหรือ

ระบบป�องกันอัคคีภัยของโรงงาน

ตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน ได�แก� 

โรงงานที ่ประกอบกิจการเกี ่ยวกับ

เคมีภัณฑ�หรือวัสดุเคมี หรือโรงงาน

กลั่นน้ำมันป�โตรเลียม 

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการ

ผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรือ
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๑๑ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ใด ๆที่ทำให�สมบัติของตัวทำละลาย

หรือตัวถูกละลายเปลี่ยนไป และเกิด

การตกผลึกเป�นของแข็งแยกออกมา

ซึ่งมีปริมาณความจุเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร

ขึ ้นไป หรือที ่ใช�กําลังตั ้งแต� ๗.๕๐ 

กิโลวัตต�หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(ฏ) ระบบหอแลกเปล ี ่ยน

ไอออนหรือระบบภาชนะที ่ใช �แยก

สารหร ื อกำจ ั ดส าร โดย ใช � การ

แลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ ซึ ่งมี

ปร ิมาณความจุเก ิน ๑,๐๐๐ ลิตร 

ขึ ้นไป หรือที ่ใช�กําลังตั ้งแต� ๗.๕๐ 

กิโลวัตต�หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(ฐ) ระบบถังตกตะกอนหรือ

ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารด�วยแรง

งานอำนวยการใช� ทุกประเภทและ

ทุกขนาด 

ระดับภาควีิศวกร 

ข�อ ๗ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเคมีระดับภาคีวิศวกร 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมเคมี ได�เฉพาะงาน 

ประเภท และขนาดดังนี้  

(๑) งานควบคุมการสร�างหรือการ

ผลิต หรืองานพิจารณาตรวจสอบ 

ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานอำนวยการใช�ทุกขนาด 

ดังนี้ 

(ก) กระบวนการผลิตของ

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน
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๑๒ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

โน�มถ�วงของโลก ที ่ใช �กําลังตั ้งแต� 

๗.๕๐ กิโลวัตต�หรือเทียบเท�าขึ้นไป 

(ฑ) ระบบภาชนะรับแรงดัน

ในกระบวนการผล ิตหร ือระบบ

ภาชนะป �ดท ี ่ ม ีความด ันภายใน

ภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต�าง

กันมากกว�า ๑.๕๐ เท�าของความดัน

บรรยากาศที ่ระดับน้ำทะเล และมี

ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลางมากกว�า 

๑๐๓ มิลลิเมตร 

(๙) ระบบดับเพลิงหรือระบบ

ป�องก ันอ ัคค ีภ ัยของโรงงานตาม

กฎหมายว � าด � วยโรงงาน ได �แก�  

โรงงานที ่ประกอบกิจการเกี ่ยวกับ

เคมีภัณฑ�หรือวัสดุเคมี หรือโรงงาน

กลั่นน้ำมันป�โตรเลียมทุกขนาด 

หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย

ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟ�สิกส� ชีวเคมี หรือ

เคมีไฟฟ�าเพื ่อให�ได�เป�นผลิตภัณฑ�

ตามที่กำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของ

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หร ือสถานประกอบการท ี ่ ทำให�

วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ทางกายภาพหร ือเปล ี ่ ยนแปลง

สถานะ เพื ่อให�ได �เป �นผลิตภ ัณฑ�

ตามที่กำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของ

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หรือสถานประกอบการที ่มีว ัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑ�เป�นวัตถุผงหรือวัตถุ
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๑๓ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

เม็ด ซึ่งอาจก�อให�เกิดการระเบิดหรือ

เกิดไฟฟ�าสถิตได�  

(ง) กระบวนการผล ิตของ

โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน

หร ือสถานประกอบการท ี ่ อาศัย

ปฏิกิริยาเคมีภายใต�ความดันเกจ  

(จ) กระบวนการจัดการหรือ

บำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต

ของโรงงานตามกฎหมายว �าด �วย

โรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ใช�

สารเคมีตัวเร�งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร�ง

ปฏิก ิร ิยาช ีวเคมี ต ัวเร �งปฏิก ิร ิยา

ชีวภาพ หรือหน�วยการผลิตที่ช�วยใน

การบำบัดของเส ีย ท ี ่ ใช �ก ําล ังใน

กระบวนการบำบัดของเสีย  
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๑๔ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

(ช) กระบวนการผลิตที่มีหรือ

ประกอบด�วยอุปกรณ�อย�างใดอย�าง

หนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

๑) ระบบหอกล ั ่นหรือ

ระบบภาชนะที ่ใช �แยกสารโดยใช�

ความแตกต�างของจุดเดือดของสาร

ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ� และ

หมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช�ความ

แตกต�างของจุดเดือดของสารร�วมกับ

กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข�องเพื่อใช�ใน

การแยกสารหรือผลิตภัณฑ�  

๒) ระบบอุปกรณ�แยก

สารแบบอื่น ๆ เช�น เครื่องแยกสาร

โดยใช�เยื่อแผ�น หรือเครื่องกรองแบบ

อัดแนน  
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๑๕ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

๓) ระบบอุปกรณ�แยก

ขนาดแบบอ ื ่น  ๆ เช �น  ถ ุ งกรอง 

ไซโคลน หรือเครื่องกำจัด ฝุ�นละออง

ด�วยไฟฟ�าสถิต  

๔) ระบบเครื่องต�มระเหย

หรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารโดย

การที ่โมเลกุลบริเวณผิวของเหลว

กลายเป�นโมเลกุลของไอ โดยการลด

ความดันหรือได�รับความร�อนหรือทั้ง

สองอย�าง ซึ่งขึ ้นอยู �กับความดันไอ

อิ่มตัว  

๕) ระบบหอดูดซับหรือ

ระบบภาชนะทีใช�แยกสารหรือกำจัด

สารซึ ่งเกิดการถ�ายเทมวลจากเฟส

ของไหลไปยังของแข็ง และหมาย
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๑๖ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

รวมถึงระบบภาชนะที่ใช�วัสดุสำหรับ

แยกหรือกำจัดสาร  

๖) ระบบหอดูดซึม หรือ

ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารหรือกำจัด

สาร ซึ่งเกิดการถ�ายเทมวลจากเฟส

ของไหลไปยังของไหล และหมาย

รวมถึงระบบภาชนะที ่ใช �ว ัสดุเป�น

ตัวกลางเพื ่อสร�างพื ้นที ่การถ�ายเท

มวล  

๗)  ระบบหอสก ัดสาร 

หรือระบบภาชนะที ่ ใช �แยกสารที่

ต�องการซึ่งเป�นองค�ประกอบในของ

ผสมโดยใช�ตัวทำละลายที่เหมาะสม

ละลายออกมา และหมายรวมถึงการ

ใช�สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับ
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๑๗ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

สารที่ต�องการในของผสมเพื่อใช�ใน

การแยกสารหรือผลิตภัณฑ�  

๘ )  ร ะ บ บ เ ค ร ื ่ อ ง

แลกเปล ี ่ยนความร �อนหร ือระบบ

ภาชนะที ่ใช �แลกเปลี ่ยนความร�อน

ผ�านตัวกลางที่เป�นน้ำหรือสารอื่นใด

เพื ่อรับหรือถ�ายเทความร�อนอย�าง

ต�อเนื่อง อุณหภูมิ ของสายให�ความ

ร�อนทุกขนาดและหมายรวมถึงระบบ

ภาชนะที่ใช�วัสดุเป�นตัวกลางสร�าง

พื้นที่การถ�ายเทความร�อนซึ่งมีพื้นที่

ผิวรวมของวัสดุ  

๙) ระบบเตา ระบบเตา

แยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาป

ของเชื ้อเพลิง หรือแหล�งพลังงาน
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๑๘ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ความร�อนอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม

เคมี ที่มีอุณหภูมิปฏิบัติการ 

๑๐) ระบบเครื่องตกผลึก 

ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารที่ใช�ความ

ร �อนในการลดปร ิมาณของต ัวทำ

ละลายลง หรือระบบภาชนะที่ใช�แยก

สารโดยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิทำ

ให �สารละลายอยู � ในสภาพอิ ่มตัว

ย ิ ่ งยวด และหมายรวมถ ึงระบบ

ภาชนะที่ใช�แยกสารโดยการเติมสาร

ใด ๆ ที่ทำให�สมบัติของตัวทำละลาย

หรือตัวถูกละลายเปลี่ยนไป และเกิด

การตกผลึกเป�นของแข็งแยกออกมา 

๑ ๑ )  ร ะ บ บ ห อ

แลกเปลี่ยนไอออนหรือระบบภาชนะ
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๑๙ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ที ่ใช �แยกสารหรือกำจัดสารโดยใช�

การแลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  

๑๒) ระบบถังตกตะกอน

หรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารด�วย

แรงโน�มถ�วงของโลก  

๑๓) ระบบภาชนะรับ

แรงด ันในกระบวนการผล ิตหรือ

ระบบภาชนะป�ด ที่มีความดันภายใน

ภาชนะและภายนอกภาชนะ  

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือระบบ

ป�องก ันอ ัคค ีภ ัยของโรงงานตาม

กฎหมายว � าด � วยโรงงาน ได �แก�  

โรงงานที ่ประกอบกิจการเกี ่ยวกับ

เคมีภัณฑ�หรือวัสดุเคมี หรือโรงงาน

กลั่นน้ำมันป�โตรเลียม 
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๒๐ 

  ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ระดับภาควีิศวกรพิเศษ 

ข�อ ๘ ให�ผู �ได�รับใบอนุญาตเป�น 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมเคมีระดับภาคีวิศวกร

พิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได�ตาม

งาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว�ใน

ใบอนุญาต 

ข�อ ๙ ในกรณีที่ต�องมีการวินิจฉัย

ชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

แต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี ตาม

ข�อบังคับนี ้ ให�คณะกรรมการสภา

วิศวกรเป�นผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัย

ชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกร

ให�เป�นที่สุด 
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กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ ๒๕๕๐ แก�ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข �อบ ังค ับสภาว ิศวกร ว � าด �วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑  

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

หล ัก เกณฑ �และค ุณสมบ ัต ิของ 

ผ ู � ป ระกอบว ิชาช ีพว ิ ศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรม

เคม ีพ.ศ. .... 

ข � อ  ๑๐  ผ ู � ไ ด � ร ั บ ใบอน ุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ซ ึ ่ งประกอบว ิ ช าช ีพว ิ ศวกรรม 

ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�

ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและ

เง ื ่อนไขตามกฎกระทรวงกำหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

ว ิศวกรรมควบค ุม พ.ศ.  ๒๕๕๐  

อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับนี้มีผลใช�บังคับ

ให�ผู�นั้นประกอบการงานนั้นต�อไปได�

จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ทั้งนี้ ไม�เกิน

สามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 
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ร�าง 

ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ 

สาขาวิศวกรรมเคมี 

 พ.ศ. .... 
 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ�วิสามัญ ครั้งที่../.... เมื่อวันที่ ..............................และโดย 

ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี ้

ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ....” 

ข�อ ๒  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป�นต�นไป 

ข�อ ๓  ให�ยกเลิกข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคม ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข�อ ๔  ให�งาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี เป�นไป

ตามท่ีกำหนดไว�ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข�อ ๕ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได�ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด  

ข�อ ๖ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมีระดับสามัญ

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานออกแบบและคำนวณทุกขนาด ดังนี้ 

(ก) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีอาศัย

ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟ�สิกส� ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟ�าเพ่ือให�ได�เป�นผลิตภัณฑ�ตามท่ีกำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่ทำให�

วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ เพื่อให�ได�เป�นผลิตภัณฑ�ตามที่กำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานหรือสถานประกอบการ 

ท่ีมีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ�เป�นวัตถุผงหรือวตัถุเม็ด ซึ่งอาจก�อให�เกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟ�าสถิตได�  

(ง) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัย

ปฏิกิริยาเคมี 

224 



    ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามญัสภาวิศวกร 

 

(จ) กระบวนการจัดการหรือบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมาย 

ว�าด�วยโรงงานหรือสถานประกอบการ ท่ีใช�สารเคมีตัวเร�งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร�งปฏิกิริยาชีวเคมี ตัวเร�งปฏิกิริยา

ชีวภาพ หรือหน�วยการผลิตที่ช�วยในการบำบัดของเสีย ท่ีใช�กําลังในกระบวนการบำบัดของเสีย  

(ฉ) กระบวนการผลิตที่มีหรือประกอบด�วยอุปกรณ�อย�างใดอย�างหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

๑) ระบบหอกลั่นหรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารโดยใช�ความแตกต�างของจุดเดือดของสาร

ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ� และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช�ความแตกต�างของจุดเดือดของสารร�วมกับ

กระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข�องเพื่อใช�ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ�  

๒) ระบบอุปกรณ�แยกสารแบบอ่ืน ๆ เช�น เครื่องแยกสารโดยใช�เยื่อแผ�น หรือเครื่องกรอง

แบบอัดแน�น  

๓) ระบบอุปกรณ�แยกขนาดแบบอ่ืน ๆ เช�น ถุงกรอง ไซโคลน หรือเครื่องกำจัดฝุ�นละออง

ด�วยไฟฟ�าสถิต  

๔) ระบบเครื่องต�มระเหยหรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารโดยการที่โมเลกุลบริเวณผิว

ของเหลวกลายเป�นโมเลกุลของไอ โดยการลดความดันหรือได�รับความร�อนหรือทั้งสองอย�าง ซึ่งขึ้นอยู�กับความดัน

ไออ่ิมตัว  

๕) ระบบเครื่องปฏิกรณ�ซึ่งมีลักษณะเป�นภาชนะหรือเป�นลักษณะอ่ืน ท่ีมีปฏิกิริยาเคมี

เกิดขึ้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างหรือพันธะทางเคมี ซึ่งอาจใช�หรือไม�ใช�ตัวเร�งปฏิกิริยาเพื่อผลิตสารหรือ

ผลิตภัณฑ�ซึ่งมีสมบัติแตกต�างจากสารตั้งต�น ท่ีอาศัยปฏิกิริยาเคม ี 

๖) ระบบหอดูดซับหรือระบบภาชนะทีใช�แยกสารหรือกำจัดสารซึ่งเกิดการถ�ายเทมวลจาก

เฟสของไหลไปยังของแข็ง และหมายรวมถึงระบบภาชนะท่ีใช�วัสดุสำหรับแยกหรือกำจัดสาร  

๗) ระบบหอดูดซมึ หรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารหรือกำจัดสารซึ่งเกิดการถ�ายเทมวลจาก

เฟสของไหลไปยังของไหล และหมายรวมถึงระบบภาชนะท่ีใช�วัสดุเป�นตัวกลางเพ่ือสร�างพ้ืนท่ีการถ�ายเทมวล  

๘) ระบบหอสกัดสาร หรือระบบภาชนะท่ีใช�แยกสารที่ต�องการซึ่งเป�นองค�ประกอบในของ

ผสมโดยใช�ตัวทำละลายท่ีเหมาะสมละลายออกมา และหมายรวมถึงการใช�สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับสาร 

ท่ีต�องการในของผสมเพ่ือใช�ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ�  

๙) ระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร�อนหรือระบบภาชนะท่ีใช�แลกเปลี่ยนความร�อนผ�าน

ตัวกลางที่เป�นน้ำหรือสารอ่ืนใดเพื่อรับหรือถ�ายเทความร�อนอย�างต�อเนื่อง อุณหภูมิของสายให�ความร�อนทุกขนาด 

และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช�วัสดุเป�นตัวกลางสร�างพื้นที่การถ�ายเทความร�อนซึ่งมีพ้ืนที่ผิวรวมของวัสดุ  

๑๐) ระบบเตา ระบบเตาแยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาปของเช้ือเพลิง หรือแหล�ง

พลังงานความร�อนอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ท่ีมีอุณหภูมิปฏิบัติการ  

๑๑) ระบบเครื่องตกผลึก ระบบภาชนะที่ใช�แยกสารที่ใช�ความร�อนในการลดปริมาณของตัว

ทำละลายลง หรือระบบภาชนะท่ีใช�แยกสารโดยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิทำให�สารละลายอยู�ในสภาพอ่ิมตัวยิ่งยวด 

และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช�แยกสารโดยการเติมสารใด ๆ ที่ทำให�สมบัติของตัวทำละลายหรือตัวถูกละลาย

เปล่ียนไป และเกิดการตกผลึกเป�นของแข็งแยกออกมา  
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๑๒) ระบบหอแลกเปลี่ยนไอออน หรือระบบภาชนะท่ีใช�แยกสารหรือกำจัดสารโดยใช�การ

แลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  

๑๓) ระบบถังตกตะกอนหรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารด�วยแรงโน�มถ�วงของโลก 

๑๔) ระบบภาชนะรับแรงดันในกระบวนการผลิตหรือระบบภาชนะป�ด ที่มีความดันภายใน

ภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต�างกัน  

(ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบป�องกันอัคคีภัยของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน ได�แก� 

โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ�หรือวัสดุเคมี หรือโรงงานกลั่นน้ำมันป�โตรเลียม 

(๓) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช� ทุกประเภท

และทุกขนาด 

ข�อ ๗ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมีระดับภาคี

วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได�เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้  

(๑) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต หรืองานพิจารณาตรวจสอบ ทุกประเภทและทุกขนาด 

(๒) งานอำนวยการใช�ทุกขนาด ดังนี้ 

(ก) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีอาศัย

ปฏิกิริยาเคมี เคมีฟ�สิกส� ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟ�าเพ่ือให�ได�เป�นผลิตภัณฑ�ตามท่ีกำหนด  

(ข) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่ทำให�

วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ เพื่อให�ได�เป�นผลิตภัณฑ�ตามที่กำหนด  

(ค) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่มวีัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑ�เป�นวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด ซึ่งอาจก�อให�เกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟ�าสถิตได�  

(ง) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีอาศัย

ปฏิกิริยาเคมีภายใต�ความดันเกจ  

(จ) กระบวนการจัดการหรือบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วย

โรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ใช�สารเคมีตัวเร�งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร�งปฏิกิริยาชีวเคมี ตัวเร�งปฏิกิริยาชีวภาพ  

หรือหน�วยการผลิตทีช่�วยในการบำบัดของเสีย ท่ีใช�กําลังในกระบวนการบำบัดของเสีย  

(ช) กระบวนการผลิตที่มีหรือประกอบด�วยอุปกรณ�อย�างใดอย�างหน่ึง ดังต�อไปนี้ 

๑) ระบบหอกลั่นหรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารโดยใช�ความแตกต�างของจุดเดือดของสารใน

การแยกสารหรือผลิตภัณฑ� และหมายรวมถึงระบบภาชนะท่ีใช�ความแตกต�างของจุดเดือดของสารร�วมกับ

กระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข�องเพื่อใช�ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ�  

๒) ระบบอุปกรณ�แยกสารแบบอื่น ๆ เช�น เครื่องแยกสารโดยใช�เยื่อแผ�น หรือเครื่องกรองแบบ

อัดแนน  

๓) ระบบอุปกรณ�แยกขนาดแบบอ่ืน ๆ เช�น ถุงกรอง ไซโคลน หรือเคร่ืองกำจัด ฝุ�นละอองด�วย

ไฟฟ�าสถิต 

 

226 



 

ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

 

 

๔) ระบบเครื่องต�มระเหยหรือระบบภาชนะท่ีใช�แยกสารโดยการท่ี โมเลกุลบริเวณ 

ผิวของเหลวกลายเป�นโมเลกุลของไอ โดยการลดความดันหรือได�รับความร�อนหรือทั้งสองอย�าง ซึ่งขึ้นอยู�กับความ

ดันไออ่ิมตัว  

๕) ระบบหอดูดซับหรือระบบภาชนะทีใช�แยกสารหรือกำจัดสารซ่ึงเกิดการถ�ายเทมวลจากเฟส

ของไหลไปยังของแข็ง และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช�วัสดุสำหรับแยกหรือกำจัดสาร  

๖) ระบบหอดดูซึม หรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารหรือกำจัดสาร ซึ่งเกิดการถ�ายเทมวลจาก

เฟสของไหลไปยังของไหล และหมายรวมถึงระบบภาชนะท่ีใช�วัสดุเป�นตัวกลางเพ่ือสร�างพื้นที่การถ�ายเทมวล  

๗) ระบบหอสกัดสาร หรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารที่ต�องการซึ่งเป�นองค�ประกอบในของ

ผสมโดยใช�ตัวทำละลายท่ีเหมาะสมละลายออกมา และหมายรวมถึงการใช�สารพาหะในการทำปฏิกิริยากับสารที่

ต�องการในของผสมเพื่อใช�ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ�  

๘) ระบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร�อนหรือระบบภาชนะที่ใช�แลกเปล่ียนความร�อนผ�านตัวกลาง

ท่ีเป�นน้ำหรือสารอ่ืนใดเพ่ือรับหรือถ�ายเทความร�อนอย�างต�อเนื่อง อุณหภูมิ ของสายให�ความร�อนทุกขนาด  

และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช�วัสดุเป�นตัวกลางสร�างพื้นที่การถ�ายเทความร�อนซึ่งมีพ้ืนที่ผิวรวมของวัสดุ  

๙) ระบบเตา ระบบเตาแยกสลาย หรือระบบเตาการสันดาปของเชื้อเพลิง หรือแหล�งพลังงาน

ความร�อนอ่ืนในโรงงานอุตสาหกรรมเคม ีท่ีมีอุณหภูมปิฏิบัติการ 

๑๐) ระบบเครื่องตกผลึก ระบบภาชนะท่ีใช�แยกสารท่ีใช�ความร�อนในการลดปริมาณของตัวทำ

ละลายลง หรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารโดยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิทำให�สารละลายอยู�ในสภาพอ่ิมตัวยิ่งยวด 

และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช�แยกสารโดยการเติมสารใด ๆ ที่ทำให�สมบัติของตัวทำละลายหรือตัวถูกละลาย

เปล่ียนไป และเกิดการตกผลึกเป�นของแข็งแยกออกมา  

๑๑) ระบบหอแลกเปลี่ยนไอออนหรือระบบภาชนะท่ีใช�แยกสารหรือกำจัดสารโดยใช�การ

แลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  

๑๒) ระบบถังตกตะกอนหรือระบบภาชนะที่ใช�แยกสารด�วยแรงโน�มถ�วงของโลก  

๑๓) ระบบภาชนะรับแรงดันในกระบวนการผลิตหรือระบบภาชนะป�ด ที่มีความดันภายใน

ภาชนะและภายนอกภาชนะ  

(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือระบบป�องกันอัคคีภัยของโรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงาน ได�แก� 

โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ�หรือวัสดุเคมี หรือโรงงานกลั่นน้ำมันป�โตรเลียม 

ข�อ ๘ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมีระดับภาคี

วิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี ได�ตามงาน ประเภท และขนาดท่ีระบุไว�ใน

ใบอนุญาต 

ข�อ ๙ ในกรณีที่ต�องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต�ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี ตามข�อบังคับนี้ ให�คณะกรรมการสภาวิศวกรเป�นผู�วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัย

ชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให�เป�นท่ีสุด 
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ข�อ ๑๐ ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ตามระดับ และสาขาที่ระบุไว�ในใบอนุญาต ภายในข�อกำหนดและเง่ือนไขตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับนี้มีผลใช�บังคับให�ผู�นั้นประกอบการงาน

น้ันต�อไปได�จนกว�างานจะแล�วเสร็จ ท้ังนี้ ไม�เกินสามป�นับแต�วันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับ 

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี                     พ.ศ. ....   

                      

                    นายกสภาวิศวกร 
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๑. สภาพป�ญหา  

เนื ่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพร�ระบาดไปทั่วโลกรวมถึง

ประเทศไทยส�งผลกระทบในวงกว�าง ทั้งด�านสาธารณสุข 

เศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง ตลอดจนการดำรงชีวิตของ

ประชาชน รวมถึงการปฏิบัต ิตามหลักว ิถ ีใหม� (New 

Normal) ซึ ่งเทคโนโลยีสารสนเทศได�เข�ามามีบทบาทใน

การดำเนินงานด�านต�าง ๆ มากยิ ่งขึ ้น ทั ้งในหน�วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาเพื่อเป�นการอำนวย

ความสะดวกและไม�ก�อให�เกิดอันตรายต�อสุขภาพอนามัย

ของประชาชน รวมถึงการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานในการ

ให�บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตาม

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยมาตรฐานในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 

 

๒. ประโยชน� 

เพ ื ่ ออำนวยความสะดวกในการ ให �บร ิ ก าร แก�

สถาบันการศึกษาในการตรวจประเมินหลักสูตรเพ่ือรับรอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส� รวมถึง

การกำหนดอัตราค�าธรรมเนียมการย ื ่นคำขอร ับรอง

มาตรฐานในการให�บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพ ตามข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยมาตรฐานในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

๓. สาระสำคัญในการแก�ไขเพิ่มเติม 

๓.๑ กำหนดอัตราค�าธรรมเน ียมค�าคำขอรับรอง

ปริญญาฯ ให�มีความเหมาะสม และรองรับกับวิธ ีการยื่น 

คำขอรับรองปริญญาฯ ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� 

๓.๒ กำหนดแยกอัตราค�าธรรมเนียมค�าใช�จ�ายระหว�าง

การตรวจประเมินฯ ณ สถาบันการศึกษา กับการตรวจ

ประเมินฯ ด�วยวิธีอิเล็กทรอนิกส� เพื่อประโยชน�และอำนวย

ความสะดวกให�กับสถาบันการศึกษา   

๓.๓ กำหนดอัตราค�าคำขอรับรองมาตรฐานการ

ให�บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อรองรับ

การดำเนินงานตามข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยมาตรฐานใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ตารางเปรียบเทียบร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... 

ข �อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔  

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

หมายเหตุ 

โดยท ี ่ เป �นการสมควรปร ับปร ุ งข �อบ ั งคับ 

สภาวิศวกร ว�าด�วยค�าจดทะเบียนสมาชิก ค�าบำรุง 

และค �าธรรมเน ียมท ี ่ เร ียกเก ็บจากสมาช ิกหรือ

บุคคลภายนอก 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห�ง

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป�นกฎหมาย

ที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ

เสร ีภาพของบุคคล ซ ึ ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ 

มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห�ง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัต ิให�กระทำได�โดยอาศัย

อำนาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย สภาวิศวกรโดย

มติที่ประชุมใหญ�วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ และโดยความเห็นชอบของ

โดยที่เป�นการสมควรแก�ไขอัตราค�าธรรมเนียมท่ี

เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก ตลอดจน

การเร ียกเก ็บอ ัตราค�าธรรมเน ียม การย ื ่นคำขอ 

การร ั บรองหล ั กส ู ต ร โดยว ิ ธ ี อ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส�  

เพ ื ่ ออำนวยความสะดวกในการให �บร ิการแก�

สถาบ ันการศ ึ กษา  รวมถ ึ งการกำหนดอ ั ต ร า

ค�าธรรมเนียมการยื ่นคำขอร ับรองมาตรฐานการ

ให�บริการวชิาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห�ง

พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญ ั ต ิ ว ิ ศ ว ก ร  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๒  

สภาวิศวกรโดยมติที ่ประชุมใหญ�สามัญสภาวิศวกร 

เม ื ่อว ันที ่  . . . . .. ... . .. . และโดยความเห ็นชอบของ

สภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว� 

ดังต�อไปนี้ 

คำปรารภ 
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                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔  

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

หมายเหตุ 

สภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกรจึงออกข�อบังคับไว� 

ดังต�อไปนี ้

 

ข�อ ๑ ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยการกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และ

ค � า ธ ร ร ม เน ี ย มท ี ่ เ ร ี ย ก เ ก ็ บ จ ากส ม าช ิ กห รื อ

บุคคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว � า ด � ว ย ก า ร ก ำ ห น ด ค � า จ ด ท ะ เ บ ี ย น ส ม า ชิ ก 

ค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือ

บุคคคลภายนอก (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....” 

- 

ข�อ ๒ ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป�นต�นไป 

ข�อ ๒  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป�นต�นไป 

คงเดิม 

ข�อ ๓ ให�ยกเลิกข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วย

การกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิก ค�าธรรมเนียมจาก

สมาชิกและบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- - 

ข�อ ๔ ในข�อบังคับนี ้

“ค �าจดทะเบ ียนสมาช ิก” หมายความว�า  

เงินท่ีสภาวิศวกรเรียกเก็บเป�นค�าแรกเข�าในการสมัคร 

เป�นสมาชิกสภาวิศวกร 

 

- 

คงเดิม 
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                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔  

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

หมายเหตุ 

“ค�าบำรุง” หมายความว�า เงินที่สภาวิศวกร

เรียกเก็บจากสมาชิกสภาวิศวกรเป�นรายห�าป� 

เพ่ือใช�ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค�ของสภาวิศวกร 

“ค � าธรรมเน ียม” หมายความว � า เ ง ินที่  

สภาว ิศวกรเร ียกเก็บจากสมาชิกสภาวิศวกรหรือ

บุคคลภายนอกที่ขอรับบริการจากสภาวิศวกร 

ข�อ ๕ สภาวิศวกรกำหนดอัตราค�าจดทะเบียน

สมาชิก ค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก

สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ตามที่กำหนดไว�ในบัญชี

ท�ายข�อบังคับนี้ 

- คงเดิม 

ข�อ ๖ ในกรณีสมาชิกซึ่งได�ชำระค�าจดทะเบียน

สมาชิกรายป� ตามข�อบังคับสภาวิศวกรว�าด�วยการ

กำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิก ค�าธรรมเน ียมจาก

สมาช ิกและบ ุคคลภายนอก พ.ศ.  ๒๕๔๓ไว �ต�อ 

สภาวิศวกรอยู�ก�อนวันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับและยัง 

ไม�หมดอายุ ให�ถือว�าได�ชำระค�าจดทะเบียนและ 

- คงเดิม 
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                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔  

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

หมายเหตุ 

ค�าบำรุงตามข�อบังคับนี ้ แต�เมื ่อจะชำระค�าบำรุง

สมาชิกในครั้งต�อไป ให�ชำระค�าบำรุงตามข�อบังคับนี ้
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บัญชีท�ายข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยการกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิก ค�าบำรุง และค�าธรรมเนียม 

ท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

 

ก. ค�าจดทะเบียนสมาชิก 

ค�าจดทะเบียนสมาชิก ทั ้งประเภทสามัญหรือ

วิสามัญ ครั้งละ ๕๐๐ บาท 

- คงเดิม 

ข. ค�าบำรุง 

ค�าบำรุงที่เรียกเก็บจากสมาชิกรายห�าป� (เศษของป�

ให�คิดเป�นป�) คนละไม�เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

- คงเดิม 

ค. ค �าธรรมเน ียมที ่ เร ียกเก ็บจากสมาชิก หรือ

บุคคลภายนอก 

- คงเดิม 

๑. ค�าหนังสือรับรองการเป�นสมาชิกใบรับรอง

ความรู�ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

หร ือหน ังส ือร ับรองความร ู �ความชานาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฉบับภาษาอังกฤษ 

ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

- คงเดิม 
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                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

 

๒. ค�าคำขอใบแทนกรณีเอกสารสูญหาย ชำรุด

หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี ้

๒.๑ บัตรสมาชิก ฉบับละ ๕๐ บาท 

๒.๒ ใบรับรองความรู �ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือหนังสือรับรองความรู�

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

- คงเดิม 

๓. ค�าคำขอข�อมูลสมาชิก ชื่อละ ๒๕ บาท - คงเดิม 

๔. ค�าคำขอออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกร

เอเปคอายุสามป�ฉบับละ ๑,๐๐๐บาท 

- คงเดิม 

๔/๑ ค�าคำขอต �ออาย ุทะเบ ียนว ิศวกรเอเปค  

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท อายุสามป� 

- คงเดิม 

๕. ค�าการฝ�กอบรม ตามอัตราที ่คณะกรรมการ 

สภาวิศวกรประกาศกำหนด สำหรับการฝ�กอบรม 

แต�ละครั้งแต�ต�องไม�เกินวันละ๑,๕๐๐บาท 

- คงเดิม 
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                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

 

๖. ค�าสอบวัดผลความรู � ที ่ไม�เกี ่ยวข�องกับการ

ทดสอบความรู �ในการประกอบวิชาช ีพว ิศวกรรม

ควบคุมตามอัตราท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด 

สาหรับการสอบแต�ละครั ้ง แต�ต �องไม�เกิน ครั ้งละ 

๓,๐๐๐ บาท 

- คงเดิม 

๗. ค �าร ับรองปร ิญญา ประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

หลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ข�อ ๓ ให�ยกเลิกความลำดับที่ ๗ ของ ค. ในบัญชี

ท � ายข �อบ ั งค ั บสภาว ิศวกรว �าด �วยการกำหนด 

ค�าจดทะเบียนสมาชิก ค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมท่ี

เ ร ี ย ก เ ก ็ บ จ า ก ส ม า ช ิ ก ห ร ื อ บ ุ ค ค ล ภ า ย น อ ก  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยการกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิกค�าบำรุงและ

ค � า ธ ร รม เ น ี ย มท ี ่ เ ร ี ย ก เ ก ็ บจ าก ส ม าช ิ กห รื อ

บุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให�ใช�

ความต�อไปนี้แทน 

แก�ไขถ�อยคำให�มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

 

“๗. ค�ายื่นคำขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.  ค �าใช �จ �ายในการเด ินทางไปตรวจร ับรอง

หลักสูตรในอัตรา ดังนี้ 

ข�อ ๔ ให�ยกเลิกความลำดับที่ ๘ ของ ค. ในบัญชี

ท�ายข�อบังคับสภาวิศวกรว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิก ค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑  

ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการ

กำหนดค � า จดทะ เบ ี ยนสมาช ิ กค � าบ ำ ร ุ ง และ

ค � า ธ ร รม เ น ี ย มท ี ่ เ ร ี ย ก เ ก ็ บจ าก ส ม าช ิ กห รื อ

บุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให�ใช�

ความต�อไปนี้แทน 

“๘. ค�าใช�จ�ายในการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อ

รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ

ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุม ณ สถาบัน 

การศึกษาในอัตรา ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก�ไขถ�อยคำให�มีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยคงอัตราเดิม 
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                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

 

๘.๑ ภายในกร ุงเทพมหานครและปร ิมณฑล  

ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๘.๒ ภาคกลาง (ยกเว�นจังหวัดตาม ๘.๑) ภาค

ตะวันตก และภาคตะวันออก ครั้งละ ๓๕,๐๐๐ บาท 

๘.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งละ๕๐,๐๐๐ 

บาท 

๘.๔ ภาคเหนือ ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท 

๘.๕ ภาคใต� ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท 

๘.๑ ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๘.๒ ภาคกลาง ยกเว�นจังหวัดตาม ๘.๑ ภาค

ตะวันตก และภาคตะวันออก ครั้งละ ๓๕,๐๐๐ บาท  

๘.๓ ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ คร ั ้ งละ 

๕๐,๐๐๐ บาท 

๘.๔ ภาคเหนือ ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท 

๘.๕ ภาคใต� ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท” 

 

 

 

 

 

 

 

คงอตัราเดิม 
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                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

 

 ข�อ ๕ ให�เพิ่มความต�อไปนี้เป�นลำดับที่ ๘/๑ ของ 

ค. ในบัญชีท�ายข�อบ ังค ับสภาวิศวกรว�าด �วยการ

กำหนดค �าจดทะเบ ียนสมาช ิ ก ค � าบำร ุ ง  และ

ค � า ธ ร รม เ น ี ย มท ี ่ เ ร ี ย ก เ ก ็ บจ าก ส ม าช ิ กห รื อ

บุคคลภายนอกพ.ศ. ๒๕๕๑ 

“๘/๑ ค�าใช�จ�ายตรวจประเมินหลักสูตรเพ่ือรับรอง

ป ร ิ ญ ญ า  ป ร ะ ก า ศ น ี ย บ ั ต ร  ห ร ื อ ว ุ ฒ ิ บ ั ต ร 

ในการประกอบวิชาช ีพว ิศวกรรมควบคุมโดยวิธี

อิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรละ ๒๕,๐๐๐ บาท” 

เพื่อรองรับการรับรองหลักสูตรโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส� 

ซึ่งจะเป�นประโยชน�ต�อการดำเนินงานและเพื่ออำนวย

ความสะดวกในการให�บริการแก�สถาบันการศึกษา 

๙. ค�าคำขอขึ ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาทอายุสามป� 

- คงเดิม 

๑๐. ค�าคำขอต�ออาย ุทะเบ ียนว ิศวกรวิชาชีพ

อาเซียน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาทอายุสามป� 

- คงเดิม 

๑๑. ค�าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ

อาเซียน ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

- คงเดิม 

239 



                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

 

๑๒. ค�าใบรับรองการต�ออายุทะเบ ียนวิศวกร

วิชาชีพอาเซียน ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

- คงเดิม 

๑๓. ค�าคำขอใบแทนใบรับรองผลการทดสอบ

ความรู �ระดับภาคีวิศวกร กรณีใบรับรองชำรุดหรือ 

สูญหาย ฉบับละ ๑๕๐ บาท 

- คงเดิม 

๑๔. ค�าคำขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างด�าว 

อายุหนึ่งป� ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 

- คงเดิม 

๑๕. ค�าคำขอต�ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�าง

ด�าวอายุหนึ่งป� ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 

- คงเดิม 

๑๖. ค�าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ

ต�างด�าว ฉบับละ ๓,๕๐๐ บาท 

- คงเดิม 

๑๗. ค�าใบรับรองการต�ออายุทะเบียนวิศวกร

วิชาชีพต�างด�าว ฉบับละ ๓,๕๐๐ บาท 

- คงเดิม 

๑๘. ค�าคำขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร� หลักสูตรละ ๖๘,๐๐๐ บาท 

- คงเดิม 
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                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

 

๑๙. ค�าใช�จ �ายในการตรวจประเมินมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร� หลักสูตรละ 

๑๔๐,๐๐๐ บาท 

- คงเดิม 

๒๐. ค�าใบรับรองความรู �ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

- คงเดิม 

๒๑. ค�าต�ออายุใบรับรองความรู�ความชำนาญใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

- คงเดิม 

 ข �อ ๖  ให�เพิ ่มความต�อไปนี ้เป �นลำดับที ่  ๒๒  

ของ ค. ในบัญชีท�ายข�อบังคับสภาวิศวกรว�าด�วยการ

กำหนดค �าจดทะเบ ียนสมาช ิ ก ค � าบำร ุ ง  และ

ค � า ธ ร รม เ น ี ย มท ี ่ เ ร ี ย ก เ ก ็ บจ าก ส ม าช ิ กห รื อ

บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑  

เพื ่อกำหนดค�าธรรมเนียมในการยื ่นคำขอร ับรอง

มาตรฐานในการให�บริการวิชาชีพและมาตรฐานการ

ปฏิบ ัต ิว ิชาชีพตามข�อบังค ับสภาว ิศวกร ว �าด�วย

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

241 



                                                                                                   ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามัญสภาวิศวกร 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด �วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก�ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจด

ทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่ ..)  

พ.ศ. .... 

 

 

“๒๒. ค�าคำขอรับรองมาตรฐานการให�บร ิการ

วิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตามอัตราท่ี

คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด แต�ต�องไม�เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาทต�อมาตรฐาน” 
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                                                                                         ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วิสามญัสภาวิศวกร 

ร�าง 

ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิกค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก

สมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... 
 

โดยที่เป�นการสมควรแก�ไขอัตราค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก 

ตลอดจนการเรียกเก็บอัตราค�าธรรมเนียม การยื่นคำขอ การรับรองหลักสูตรโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส� 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให�บริการแก�สถาบันการศึกษา รวมถึงการกำหนดอัตราค�าธรรมเนียมการยื่น

คำขอรับรองมาตรฐานการให�บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห�งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

สภาวิศวกรโดยมติท่ีประชุมใหญ�สามัญสภาวิศวกร เมื่อวันท่ี ............. และโดยความเห็นชอบของสภานายก

พิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ 

ข�อ ๑  ข�อบังคับน้ีเรียกว�า “ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิก 

ค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....” 

ข�อ ๒  ข�อบังคับน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป�นต�นไป 

ข�อ ๓ ให�ยกเลิกความลำดับที่ ๗ ของ ค. ในบัญชีท�ายข�อบังคับสภาวิศวกรว�าด�วยการกำหนด 

ค�าจดทะเบียนสมาชิก ค� าบำรุง และค�าธรรมเนี ยมที่ เรียกเก็บจากสมาชิกหรือ บุคคลภายนอก  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก�ไขเพิ่มเติมโดยข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิกค�าบำรุงและ

ค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให�ใช�ความต�อไปน้ี

แทน 

“๗. ค�ายื่นคำขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมหลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาท” 

ข�อ ๔ ให�ยกเลิกความลำดับท่ี ๘ ของ ค. ในบัญชีท�ายข�อบังคับสภาวิศวกรว�าด�วยการ

กำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิก ค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก�ไขเพิ่มเติมโดยข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิกค�าบำรุงและ

ค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให�ใช�ความต�อไปน้ี

แทน 

“๘. ค�าใช�จ�ายในการตรวจประเมินหลักสูตรเพ่ือรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ณ สถาบันการศึกษาในอัตรา ดังนี้ 

๘.๑ ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๘.๒ ภาคกลาง ยกเว�นจังหวัดตาม ๘.๑ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ครั้งละ 

๓๕,๐๐๐ บาท  

๘.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๘.๔ ภาคเหนือ ครั้งละ ๕๕,๐๐๐ บาท 

๘.๕ ภาคใต� คร้ังละ ๕๕,๐๐๐ บาท” 
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ข�อ ๕ ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป�นลำดับท่ี ๘/๑ ของ ค. ในบัญชีท�ายข�อบังคับสภาวิศวกรว�าด�วย

การกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิก ค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 “๘/๑ ค�าใช�จ�ายตรวจประเมินหลักสูตรเพ่ือรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรละ ๒๕,๐๐๐ บาท” 

ข�อ ๖  ให�เพิ่มความต�อไปนี้เป�นลำดับท่ี ๒๒ ของ ค. ในบัญชีท�ายข�อบังคับสภาวิศวกรว�าด�วย

การกำหนดค�าจดทะเบียนสมาชิก ค�าบำรุง และค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

พ.ศ. ๒๕๕๑  

“๒๒. ค�าคำขอรับรองมาตรฐานการให�บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตาม

อัตราท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด แต�ต�องไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต�อมาตรฐาน” 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่                     พ.ศ. ....   

                      

                    นายกสภาวิศวกร 
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สรุปสาระสำคัญร�างข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาต ิพ.ศ. .... 

 

๑. สภาพป�ญหา  

เนื่องจากป�จจุบันมีการส�งเสริมความร�วมมือทางการค�า

และการบริการระหว�างประเทศ เพื่อประโยชน�ในการ

อำนวยความสะดวกต�อการเคลื่อนย�ายผู�ให�บริการวิชาชีพ

ด �านว ิศวกรรม ภายใต �ข � อตกลงระหว � างประ เทศ 

ซ ึ ่งม ีข �อตกลงยอมร ับร �วมกันในเร ื ่องคุณสมบัต ิของ 

ผ ู � ให �บร ิการว ิชาช ีพว ิศวกรรม และการปฏ ิบ ัต ิตาม

กฎระเบียบและข�อกำหนดที่เกี่ยวข�องของประเทศที่เข�าไป

ทำงาน รวมถึงเพื่อประโยชน�ต�อการส�งเสริมความร�วมมือ

ในการพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพร�วมกันต�อไป 

 
 

 

 

๒. ประโยชน� 

เพื่อประโยชน�ในการส�งเสริม สนับสนุน และจัดให�มี

การขึ้นทะเบียนวิชาชีพวิศวกรรมตามข�อตกลงระหว�าง

ประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการให�บริการวิศวกรรมข�ามแดน 

นอกเหนือจากข�อตกลงยอมรับร �วมของอาเซ ียนด�าน

บริการวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

๓. สาระสำคัญในการแก�ไขเพิ่มเติม 

๓.๑ กำหนดเรื ่องคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของ

ว ิศวกรวิชาชีพต �างชาต ิท ี ่ประสงค�จะขึ ้นทะเบียน เช�น  

ไม�เป�นผู�มีภูมิลำเนาถาวรในประเทศไทย มีสถานะเป�นผู�ได�รับ

การขึ้นทะเบียนเป�นวิศวกรวิชาชีพจากองค�กรขึ้นทะเบียน 

ผู�ประกอบวิชาชีพจากประเทศต�นทางที่วิศวกรวิชาชีพถือ

สัญชาติหรือประเทศที่วิศวกรต�างชาติมีที่พำนัก แล�วแต�กรณี 

รวมถึงไม�อยู�ในระหว�างการถูกพักใช�หรือเพิกถอนการได�รับ

อนุญาตหรือขึ้นทะเบียนฯ 

๓.๒  กำหนดหลักเกณฑ� ว ิธ ีการ และเงื ่อนไขการขึ้น

ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ  

๓.๓ กำหนดเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ต�อง

ปฏิบัต ิให�เป�นไปตามกฎหมายของประเทศไทย รวมถึง

หลักเกณฑ�และเง ื ่อนไขตามที ่คณะกรรมการสภาวิศวกร

กำหนดเพ่ือประโยชน�ของประเทศไทย  

๓.๔ กำหนดการสิ้นสุดและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  
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                                            ฉบับเสนอที่ประชุมใหญ�วสิามญัสภาวิศวกร 

ร�าง 

ข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว�าด�วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ 

พ.ศ. .... 
 

 

โดยที่เป�นการสมควรกำหนดให�มีข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ

ต�างชาติ เพื่อประโยชน�ตามวัตถุประสงค�ของสภาวิศวกร ในการส�งเสริม สนับสนุน และจัดให�มีการขึ้น

ทะเบียนวิชาชีพวิศวกรรมตามข�อตกลงระหว�างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวกับการให�บริการวิศวกรรมข�ามแดน 

นอกเหนือจากข�อตกลงยอมรับร�วมของอาเซียนด�านบริการวิศวกรรม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และมาตรา ๘ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘)                  

แห�งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอ่ืนอันเป�นวัตถุประสงค�ของ

สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาวิศวกรโดยมติท่ีประชุมใหญ�.......................... เม่ือวันที่ .................................... 

และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห�งสภาวิศวกร ออกข�อบังคับไว�ดังต�อไปนี ้

ข�อ ๑ ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับสภาวิศวกร ว�าด�วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ

ต�างชาติ พ.ศ. ....” 

ข�อ ๒ ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับเมื่อพ�นกำหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป�นต�นไป 

ข�อ ๓ ในข�อบังคับนี้ 

“วิศวกรวิชาชีพต�างชาติขึ้นทะเบียน” หมายความว�า บุคคลธรรมดาซึ่งได�รับอนุญาตหรือขึ้น

ทะเบียนให�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศท่ีสภาวิศวกรประกาศกำหนดท่ีได�รับการขึ้นทะเบียนจาก

สภาวิศวกรให�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งน้ี ตามข�อตกลงระหว�างประเทศท่ีประเทศไทยเป�นภาคี และให�

หมายความรวมถึงความร�วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก (เอเปค) ด�วย 

หมวด  ๑  

คุณสมบัติเฉพาะ และลักษณะต�องห�ามของวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ  

 

ข�อ ๔  ผู�ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม

ดังต�อไปนี ้

(๑) ไม�เป�นผู�มีภูมิลำเนาถาวรในประเทศไทย 

(๒) ได�รับการขึ้นทะเบียนเป�นวิศวกรวิชาชีพจากองค�กรขึ้นทะเบียนผู�ประกอบวิชาชีพจาก

ประเทศต�นทางที่วิศวกรวิชาชีพถือสัญชาติหรือประเทศท่ีวิศวกรต�างชาติมีที่พำนัก แล�วแต�กรณี 

(๓) ไม�อยู�ในระหว�างการถูกพักใช�หรือเพิกถอนการได�รับอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนให�ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศต�นทางหรือประเทศท่ีวิศวกรต�างชาติมีที่พำนัก แล�วแต�กรณ ี

(๔) ไม�เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติจากสภาวิศวกร ตามข�อ ๑๑ (๒) 

(๓) หรือ (๔) 

(๕) มีคุณสมบัติหรือไม�มีลักษณะต�องห�ามเพ่ิมเติม ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด 
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หมวด  ๒  

หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ 

ข�อ ๕ ให�ผู�ประสงค�ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ ยื่นคําขอพร�อมชําระค�าคําขอขึ้น

ทะเบียนต�อสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกร

กําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึง อย�างน�อยต�องประกอบด�วย 

(๑) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ ซึ่งออกโดยนิติบุคคลผู�ว�าจ�าง

หรือนายจ�างในประเทศไทย โดยระบุรายละเอียดชื่อผู�ยื่นคำขอ ตำแหน�ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

(๒) สำเนาหนังสือเดินทาง 

(๓) สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองการขึน้ทะเบียนให�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีออกโดย

ประเทศต�นทางของผู�ยื่นคำขอ ท่ีสภาวิศกรเข�าร�วมเป�นองค�กรสมาชิกท่ีมีวัตถุประสงค�เพื่อยอมรับคุณสมบัติ

วิศวกรวิชาชีพตามกรอบความสามารถวิศวกรในระดับสากลและส�งเสริมการเคลื่อนย�ายวิศวกรวิชาชีพข�าม

พรมแดน 

ข�อ ๖  ให�คณะกรรมการสภาวิศวกรดำเนินการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติในนามของ

สภาวิศวกร เม่ือผู�ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่กำหนดไว�ในข�อบังคับน้ี 

ข�อ ๗  เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควรให�ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ  

หรือในกรณีที่มีมติไม�รับขึ้นทะเบียน ให�สำนักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ�งให�ผู�ยื่นคำขอน้ันทราบโดยเร็ว  

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการสภาวิศวกรให�ถือเป�นท่ีสุด 

ให�ผู�ยื่นคำขอดำเนินการชำระค�าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ

ภายในสิบห�าวันนับแต�วันที่ได�รับหนังสือแจ�งจากสภาวิศวกร กรณีผู�ยื่นคำขอไม�ชำระค�าธรรมเนียมภายใน

กำหนดเวลา ให�ถือว�าผู�ยื่นคำขอไม�ประสงค�จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติอีกต�อไป 

เมื่อผู�ยื่นคําขอได�ชําระค�าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพชาติแล�วให�

สำนักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการข้ึนทะเบียนให�แก�ผู�นั้น 

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ ให�เป�นไปตามแบบที่คณะกรรมการ 

สภาวิศวกรกำหนด ให�มีอายุไม�เกินหนึ่งป�โดยพิจารณาจากระยะเวลาการจ�างงานในประเทศเป�นสำคัญ      

ข�อ ๘  วิศวกรวิชาชีพต�างชาตขิึ้นทะเบียนที่ประสงค�จะต�ออายทุะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ 

ให�ยื่นคําขอต�ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ พร�อมชําระค�าคําขอต�ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ

ต�างชาติ ต�อสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอต�ออายุทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกร

กําหนดภายในหกสิบวัน แต�ไม�น�อยกว�าสามสิบวันก�อนวันที่ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ

สิ้นอาย ุกรณีไม�ยื่นภายในกำหนดถือว�าไม�ประสงค�ต�ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาต ิ 

ให�นําข�อ ๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช�กับหนังสือแจ�งผลการพิจารณาต�ออายุ

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ โดยอนุโลม 

เม่ือผู�ยื่นคาํขอได�ชําระค�าธรรมเนียมใบรับรองการต�ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติแล�ว 

ให�สํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการต�ออายุทะเบียนวิศวกรต�างชาติให�แก�ผู�นั้น 
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ใบรับรองการต�ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติ ให�เป�นไปตามแบบที่คณะกรรมการ 

สภาวิศวกรกำหนด โดยให�มีอายุไม�เกินหนึ่งป�นับจากวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมสิ้นอายุ  

โดยพิจารณาจากระยะเวลาการจ�างงานในประเทศเป�นสำคัญ          

หมวด ๓ 

หลักเกณฑ� และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ของวิศวกรวิชาชีพต�างชาตขิึ้นทะเบียน 

  

ข�อ ๙  วิศวกรวิชาชีพต�างชาติขึ้นทะเบียนมีหน�าที่ต�องปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายของ

ประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ�และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดในการให�บริการวิชาชีพ

ร�วมกับวิศวกรวิชาชีพของประเทศไทย (Collaboration with the local professional engineer)  

หรือการให�บริการวิชาชีพอิสระ (Independent practice) ภายใต�ข�อตกลงการให�บริการวิศวกรรมข�ามแดน    

 

หมวด ๔ 

การสิ้นสุดและการเพิกถอนการข้ึนทะเบียน 

 

ข�อ ๑๐ การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติสิ้นสุดลง เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต�อไปนี้    

(๑)  ตาย 

(๒)  คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

(๓) ขาดต�อการขึ้นทะเบียนเป�นวิศวกรวิชาชีพจากองค�กรขึ้นทะเบียนผู�ประกอบวิชาชีพจาก

ประเทศต�นทางที่วิศวกรวิชาชีพถือสัญชาติหรือประเทศท่ีวิศวกรต�างชาติมีที่พำนักแล�วแต�กรณี 

(๔) อยู�ในระหว�างการถูกพักใช�หรือเพิกถอนการได�รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให�ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศต�นทางหรือประเทศท่ีวิศวกรต�างชาติมีที่พำนัก แล�วแต�กรณ ี

(๕)  ขาดต�ออายุทะเบียนตามที่กำหนดไว�ในข�อบังคับนี้ 

(๖)  ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติสิ้นสุดลง 

ข�อ ๑๑ คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอำนาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดังต�อไปนี้กับวศิวกรวิชาชีพต�างชาตขิึ้นทะเบียน 

(๑)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับนี้ 

(๒)  แสดงข�อความหรือหลักฐานอันเป�นเท็จในคําขอขึ้นทะเบียนหรือคําขอต�ออายุการขึ้น

ทะเบียน ในส�วนที่เป�นสาระสําคัญ  

(๓)  กระทําการที่เปนการฝ�าฝ�น หรือไม�ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ ตามท่ี

กำหนดไว�ในข�อบังคับนี้  

(๔) มีการกระทำหรือพฤติกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งอันทำให�เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย

แห�งวิชาชีพอย�างร�ายแรง   
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ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ�อันเข�าข�ายการเพิกถอนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต�างชาติตามวรรค

หนึ่ง ให� เลขาธิการสภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกล�าวต�อคณะอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกร 

และวิศวกรวิชาชีพที่เก่ียวข�องกับการขึ้นทะเบียนของวิศวกรวิชาชีพต�างชาติน้ัน ๆ  เพ่ือดำเนินการสอบสวน

ข�อเท็จจริงพร�อมเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยเร็ว 

ข�อ ๑๒  คำขอ ใบสมัคร หนังสือแจ�งใบรับรอง การอนุญาต คำสั่งทางปกครองหรือการ

ดำเนินการใด ๆ ตามข�อบังคับน้ี ถ�าได�กระทำในรูปของข�อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ตามหลักเกณฑ�

ของกฎหมาย ว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� ให�ถือว�าใช�บังคับได�และมีผลโดยชอบด�วยข�อบังคับนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี                         พ.ศ. ....  

 

    นายกสภาวิศวกร 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
เพ่ือให้สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุม  และเอกสารประกอบวาระการประชุมผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ญ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เม่ือวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแหง่สภาวิศวกรออกขอ้บังคบัไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เ รียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ  ๘  การนัดประชุม  การเชิญประชุม  การส่งเอกสารการประชุม  และการแจ้งมติที่ประชมุ
ให้คณะกรรมการมีหนังสือนัดประชุมแจ้งวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบวาระการประชุม  พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม  ไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมใหญไ่ม่นอ้ยกวา่สิบหา้วัน  ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิสก์ไ็ด้  
ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการด าเนินการประชุม” 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๑๕  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วย 
การประชุมใหญ่สภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

“ในการแจ้งบันทึกรายงานการประชุมตามวรรคหนึ่ง  จะใช้วิธีผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์  
ด้วยก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
นายกสภาวิศวกร 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔
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