
“กฎกระทรวงและข้อบังคับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหกรรม” 

การสัมมนาโครงการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิกโดยอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต 
เลขาธิการสภาวิศวกรและอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ 



ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 



ประโยชน์และสาระส าคัญ 
ระดับภาคีวิศวกร และระดับสามัญวิศวกร ได้เพิ่มเติมขนาดเงิน
ลงทุนในงานวางโครงการ งานออกแบบและค านวณ งานควบคุม
การสร้างและการผลิต และงานอ านวยการใช้ ให้มีความเหมาะสม
ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มเติมประเภทงานใหม่
ตามกฎกระทรวงให้มีความทันสมัย เช่น  ระบบสนับสนุนการผลิต 
ร ะ บบ กึ่ ง อั ต โ น มั ติ  ร ะ บบ อั ต โ น มั ติ ห รื อ ร ะ บบ อั จ ฉ ริ ย ะ  
กากกัมมันตรังสี ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  
และอื่น ๆ  
 



ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 



กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชา ชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และ คุณสมบั ติของผู้ ประกอบวิชา ชีพ
วิศวกรรมควบ คุมแ ต่ละร ะ ดับ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

ข้อ 8 ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิ ศ ว ก ร ร ม ควบ คุ ม ส าข า วิ ศ ว ก ร ร ม 
อุตสาหการมีดังต่อไปนี้ 
(1) งานให้ค าปรึกษา งานวางโครงการ 
งานออกแบบและค านวณ งานควบคุมการ
สร้างหรือการผลิต และงานพิจารณา
ตรวจสอบ 
(ก) โรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้น
ไป หรือโรงงานที่ลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(ข) การผลิต การสร้างหรือการประกอบ
ส่ิงใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุส าเร็จรูป
หรือกึ่งส าเร็จรูป การหลอม การหล่อ การ
รีด หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ 
การชุบ  

ระดับวุฒิวิศวกร 
ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม  ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม 
อุตสาหการ ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้
ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 
 
ระดับสามัญวิศวกร 
ข้อ 5 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม  ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม 
อุตสาหการ ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพ
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม  ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม 
อุตสาหการ ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด 
ดังนี้ 
 

ข้อ  10 ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
มีดังต่อไปนี้ 
(1) งานให้ค าปรึกษา งานวางโครงการ งาน
ออกแบบและค านวณ งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ 
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น  
การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการเคล่ือนย้าย
เครื่องจักรในโรงงาน 
(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิง
ใด ๆ  กระบวนการผ ลิตวัสดุส า เร็ จรู ปหรื อ 
กึ่ งส า เ ร็ จ รู ป  การหลอม การหล่อ  การรี ด  
การเชื่อม การกลึง การเคลือบโลหะการอบชุบ 
การชุบ  

ระดับวุฒิวิศวกร 
ข้อ 5 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด 
 
ระดับสามัญวิศวกร 
ข้อ 6 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้   
 



 

กฎกร ะ ทร ว ง ก า หนดส าขาวิ ช า ชี พ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และ คุณสมบั ติของผู้ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแ ต่ละระ ดับ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
แ ล ะ คุณสม บั ติ ข อ ง ผู้ ป ร ะ กอบวิ ช า ชี พ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. .... 

หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้
คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(ค) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิที่มี
ปริมาณการผลิตดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เป็นดีบุก
ต้ังแต่ 2 ตันต่อวันขึ้นไป ในกรณีที่เป็นตะกั่ว 
สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ตั้งแต่ 5 ตันต่อวัน
ขึ้นไป หรือในกรณีที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า
ต้ังแต่ 10 ตันต่อวันขึ้นไป 
(ง ) ระบบดับเพลิงที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 
สามล้านบาทขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ ป้องกัน
อัคคีภัยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
(2) งานอ านวยการใช้ 
(ก) ส่ิงก่อสร้างและเคร่ืองจักรที่ ใช้ควบคุม
มลพิษ บ าบัดของเสีย  

(1) งานให้ค าปรึกษาทุกประเภทและทุกขนาด  
ที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่า
ที่ดิน 
(2) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด  
ที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่า
ที่ดิน 
(3) งานออกแบบและค านวณ โรงงานที่ ใ ช้
คนงานไม่เกินสามร้อยคน หรือโรงงานที่ลงทุน
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(4) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
(ก) โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน หรือ
โรงงานที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาท โดยไม่
รวมค่าที่ดิน 
(ข) การผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิงใด ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป
การหลอม การหล่อ การรีด หรือการเคลือบ
โลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูป
โลหะ ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้คนงานไม่เกินสาม
ร้อยคน หรือที่ลงทุนไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 
โดยไม่รวมค่าที่ดิน 

หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้คนงาน
ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย 
ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ หรือระบบอัจฉริยะ 
ส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือ
ท าลายส่ิงใด ๆ ที่ใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปหรือที่
มีการลงทุนต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่า
ที่ดิน 
(ง) การถลุงแรและการท าโลหะใหบริสุทธ์ิที่มีปริมาณ
การผลิตส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังนี้ 
1) ดีบุก ต้ังแต่ 2 ตันตอวันขึ้นไป  

(1) งานให้ค าปรึกษา  
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การ
วางผังโรงงาน หรือการวางผังการเคล่ือนย้าย
เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ใ น โ ร ง ง า น ที่ มี ก า ร ล ง ทุ น 
ไม่เกิน 500 ล้านบาท  
(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิง
ใด  ๆ  กระบวนการผลิต วัสดุ ส า เ ร็ จ รูปห รือ 
กึ่ ง ส า เ ร็ จ รู ป  การหลอม  การห ล่อ  การ รี ด  
การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ 
การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่นๆ 
หรือสถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 500 
ล้านบาท 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชา ชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ พ.ศ. .... 

ก าจัดสารพิษ ก าจัดวัตถุอันตราย หรือก าจัด
ส่ิงใด ๆ ของโรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบ
คนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้น
ไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(ข) ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง 
และระบบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ม ล พิ ษ  ก า ร บ า บั ด ข อ ง เ สี ย  
การก าจัดสารพิษ การก าจัดวัตถุอันตราย 
หรือการก าจัดส่ิงใด ๆ ของโรงงานที่ ใ ช้
คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุน
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(ค )  กระบวนการผลิตที่ มีปฏิกิ ริยา เคมี  
ใช้สารไวไฟ ใช้สารอันตราย ใช้การกล่ัน
ล าดับส่วนหรือกระท าภายในอุปกรณ์ที่มี
ความดันสูงกว่าบรรยากาศ ในโรงงานที่ใช้
คนงานตั้งแต่ สิบห้าคนขึ้นไปหรือที่ลงทุน
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ค) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิที่มี
ปริมาณการผลิตดังต่อไปนี้  ในกรณีที่ เ ป็นดีบุก 
ไม่เกิน 30 ตันต่อวัน ในกรณีที่เป็นตะกั่ว สังกะสี 
ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน 200 ตันต่อวันหรือใน
กรณีที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน 200 ตันต่อวัน 
(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด 
(5) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด 
(6) งานอ านวยการใช้ทุกประเภทและทุกขนาด 

2) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ตั้งแต 5 ตัน 
ตอวันขึ้นไป  
3) เหล็กหรือเหล็กกล้า ตั้งแต 10 ตันตอวันขึ้นไป  
4) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันต ิ
(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี
การประเมินความเส่ียง การจัดการความปลอดภัย 
การควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพ และการ
จัดการระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน  
(ฉ )  ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย  
ที่มีมูลค่ารวมกัน 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย 
ระบบกึ่ งอัตโนมัติ  ระบบอัตโนมัติหรือระบบ
อัจฉริยะ ส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม 
ซ่อมบ ารุง   ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง 
เก็ บ รักษา  ห รือท า ลาย ส่ิ ง ใ ด  ๆ ห รือสถาน
ประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 500 ล้านบาท 
(ง) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิที่มี
ปริมาณการผลิตส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ดีบุก  
2) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  
3) เหล็กหรือเหล็กกล้า  
4) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ทุกประเภทที่มีการลงทุนไม่เกิน 
500 ล้านบาท 
(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี
การประเมินความเส่ียง  
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และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 แก้ไข
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ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบั ติของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. .... 

(ง) ระบบดับเพลิงที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่
สามล้านบาทขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ป้องกัน
อัคคีภัยต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
 

ตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต
2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
(2) งานอ านวยการใช 
(ก) ส่ิงกอสร้างและเคร่ืองจักรที่ใชในการควบคุมมลพิษ การ
บ าบัดของเสียการก าจัดสารพิษ การก าจัดวัตถุอันตราย การ
จัดการกากกัมมันตรังสี หรือการก าจัดส่ิงใด ๆ ของโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ยี่สิบ
ล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(ข) ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวาง และระบบอยางอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ  
การบ าบัดของเสีย การก าจัดสารพิษ การก าจัดวัตถุอันตราย 
การจัดการกากกัมมันตรังสี หรือการก าจัดส่ิงใด ๆ ของ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วย 

การจัดการความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพและการจัดการระบบโลจิสติกส์ ที่มี
การลงทุนไม่เกิน 500 ล้านบาท 
(2) งานวางโครงการ 
( ก )  โ ร ง ง า น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย โ ร ง ง า น  
เช่น การวางผังโรงงาน หรือการวางผังการเคล่ือนย้าย
เคร่ืองจักรในโรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน 800 ล้าน
บาท 
(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิงใด ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปการ
หลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การ
เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ 
ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่
เกิน 800 ล้านบาท 
 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และคุณสมบั ติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระ ดับ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

โรงงาน หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปโดย
ไม่รวมค่าที่ดิน 
(ค) กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิ ริยาเคมี ใช สารไวไฟ  
ใชสารอันตราย ใชการกล่ันล าดับส่วน หรือกระท า
ภายในอุปกรณที่มีความดันสูงกว่าบรรยากาศในโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
( ง )  ระบบดั บ เพ ลิ งห รื อระบบป้อ งกั นอั ค คี ภั ย  
ที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่สามลานบาทขึ้นไป หรือที่มี
พื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
(จ) ระบบหรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในระบบการผลิต ระบบ
สนับสนุนการผลิต ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ 
ระบบอัจฉริยะ หรือระบบ ความปลอดภัย ส าหรับท า 
ผลิต ประกอบ บรรจุ  ซ่อม ซ่อมบ า รุ ง ทดสอบ 
ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายส่ิง
ใด ๆ ที่ใช้คนงานต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือที่มีการ
ลงทุนตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

(ค)  ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความ
ปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ 
หรือระบบอัจฉริยะ ส าหรับท า ผลิต ประกอบ 
บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปร
สภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายส่ิงใด ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 800 
ล้านบาท 
(ง) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิที่มี
ปริมาณการผลิตส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ดีบุก  
2) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง 
3) เหล็กหรือเหล็กกล้า  
4) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ทุกประเภทที่มีการลงทุนไม่
เกิน 800 ล้านบาท 
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ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
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กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
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( จ )  ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม 
อุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม
บริการที่มี การประเมินความเส่ียง การจัดการความ
ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ
และการจัดการระบบโลจิสติกส์ ที่ที่มีการลงทุน 
ไม่เกิน 800 ล้านบาท 
(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด 
(3) งานออกแบบและค านวณ 
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวาง
ผังโรงงาน หรือการวางผังการเคล่ือนย้ายเคร่ืองจักร
ในโรงงาน โรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน 800 ล้านบาท 
(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิงใดๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป การ
หลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การ
เคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูป
โลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ สถานประกอบการที่มีการ
ลงทุนไม่เกิน 800 ล้านบาท 



กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
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ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ ส ภ า วิ ศ ว ก ร  ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความ
ปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ 
หรือระบบอัจฉริยะ ส าหรับท า ผลิต ประกอบ 
บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปร
สภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายส่ิงใด ๆ 
สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 800 
ล้านบาท 
(ง) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิ 
ที่มีปริมาณการผลิตส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ดีบุก  
2) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  
3) เหล็กหรือเหล็กกล้า 
4) กากกัมมันตรัง สีตามกฎหมายว่าด้วย
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ทุกประเภทที่มีการ
ลงทุนไม่เกิน 500 ล้านบาท 
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ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบั ติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. .... 

(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี การ
ประเมินความเส่ียง การจัดการความปลอดภัย การ
ควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 800 ล้านบาท 
(ฉ) ระบบดับเพลิหรือป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด 
(4) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวาง
ผังโรงงาน หรือการวางผังการเคล่ือนย้ายเคร่ืองจักรใน
โรงงาน ที่โรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน 800 ล้านบาท 
(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิงใด ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป การ
หลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบ
โลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ 
หรือวัสดุอื่น ๆ สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 
800 ล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบั ติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎกระ ทรว ง ก า หนดส าขาวิ ช า ชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่
ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบ
กึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะ ส าหรับท า 
ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง 
แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายส่ิงใด ๆ สถาน
ประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 800 ล้านบาท 
(ง) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิที่มีปริมาณการ
ผลิตส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ดีบุกไม่เกิน 30 เมตริกตันต่อวัน 
2) ตะกั่ ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวงไม่ เกิน 200 
เมตริกตันต่อวัน 
3) เหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน 200 เมตริกตันต่อวัน 
4) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ จากกระบวนการผลิตดีบุกไม่เกิน 30 เมตริกตัน
ต่อวัน ตะกั่ว ทองแดงหรือพลวงไม่เกิน 200 เมตริกตันต่อ
วัน เหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เกิน 200 เมตริกตันต่อวัน 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2558 

กฎกร ะทร วง ก า หนดสาขาวิ ชา ชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่
ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

(จ)  ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่ มี  
การประเมินความเ ส่ียง การจัดการความปลอดภัย  
การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 800 ล้านบาท 
(ฉ) ระบบดับเพลิงหรือป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด 
(5 )  งานพิจารณาตรวจสอบและงานอ านวยการใ ช้  
ทุกประเภททุกขนาด   



 

กฎ กร ะ ท ร ว ง ก า ห นด ส า ข า
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ 2550 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

กฎกระทรวงก าหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

ระดับภาคีวิศวกร 
ข้อ 6 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการระดับภาคีวิศวกร ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการได้
เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้ 
(1) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไม่เกิน
หนึ่งร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(2) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
(ก) โรงงานที่ใช้คนงานไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน หรือโรงงานที่
ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทโดย 
ไม่รวมค่าที่ดิน 
(ข) การผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิงใด ๆ กระบวนการ
ผลิตวัสดุส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปการหลอม การหล่อ การรีด 
หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูป
โลหะ ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้คนงานไม่เกินสามร้อยคน หรือที่
ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดิน 
(ค) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิที่มีปริมาณการผลิต
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เป็นดีบุกไม่เกิน 10 ตันต่อวัน ในกรณีที่
เป็นตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน 20 ตันต่อวัน
หรือในกรณีที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เกิน 20 ตันต่อวัน 

ระดับภาคีวิศวกร 
ข้อ 7  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร ประกอบ
วิชา ชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ  
ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้  
(1) งานวางโครงการ 
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผังโรงงาน 
หรือการวางผังการเคล่ือนย้ายเคร่ืองจักรในโรงงานที่มีการ
ลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
(ข)  ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิงใด ๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป การหลอม  
การหล่อ การรีด การเช่ือม การกลึง การเคลือบโลหะ การอบ
ชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ สถาน
ประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบ
กึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะ ส าหรับท า ผลิต
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ 
ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายส่ิงใด ๆ สถานประกอบการที่มี
การลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิ ศวกร รมและ วิชา ชีพ วิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพิ่มเ ติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 
2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิ ช า ชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด 
(3) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด 
(4) งานอ านวยการใช้ทุกประเภทและทุกขนาด  
ที่ลงทุนไม่เกินสองร้อยล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน 
 

(ง) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิที่มีปริมาณการ
ผลิตส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ดีบุก  
2) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  
3) เหล็กหรือเหล็กกล้า 
4) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ ทุกประเภทที่มีการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
(จ )  ระบบการจัดการด้ าน วิศวกรรมอุตสาหการใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุ ตสาหกรรมบริการที่ มี  
การประเมินความเส่ียง การจัดการความปลอดภัย การ
ควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ มีการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
(ฉ)  ระบบดับเพลิงด้วยน้ าหรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่
ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช่น การใช้ก๊าซ โฟม หรือสาร
ดับเพลิงอื่น เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสิบล้านบาท 
หรือมีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎ กร ะ ท ร ว ง ก า หน ดส าข าวิ ช า ชี พ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. .... 

(2) งานออกแบบและค านวณ  
(ก) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี 
การประเมินความเส่ียง การจัดการความปลอดภัย  
การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการ
จัดการระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 100  
ล้านบาท 
(ข)  ระบบดับเพลิงด้วยน้ าหรือป้องกันอัคคีภัย  
ซึ่งไม่ใช่ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช่น การใช้ก๊าซ 
โฟม หรือสารดับเพลิงอื่น เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกันไม่
เกินห้าล้านบาท หรือมีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน 
5,000 ตารางเมตร 
(3) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวาง
ผังโรงงาน หรือการวางผังการเคล่ือนย้ายเคร่ืองจักร
ในโรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิงใดๆ 
กระบวนการผลิตวัสดุส าเร็จรูปหรือ 



กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิ ชา ชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

กึ่งส าเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด การเช่ือม การ
กลึง การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปร
รูปโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ สถานประกอบการที่มีการ
ลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย 
ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ หรือระบบอัจฉริยะ 
ส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือ
ท าลายส่ิงใด ๆ สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 
200 ล้านบาท 
(ง) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิที่มีปริมาณ
การผลิตส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ดีบุกไม่เกิน 10 เมตริกต่อวัน 
2) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไม่เกิน 20 เมตริก
ต่อวัน 
3) เหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เกิน 20 เมตริกต่อวัน 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ห นด ส าข า วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบั ติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. .... 

4) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ จากกระบวนการผลิตดีบุกไม่เกิน 
10 เมตริกตันต่อวัน ตะกั่ว ทองแดงหรือพลวงไม่เกิน 
2 0  เ ม ต ริ ก ตั น ต่ อ วั น  เ ห ล็ ก ห รื อ เ ห ล็ ก ก ล้ า  
ไม่เกิน 20 เมตริกตันต่อวัน 
(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี การ
ประเมินความเส่ียง การจัดการความปลอดภัย การ
ควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
(ฉ) ระบบดับเพลิงด้วยน้ าหรือป้องกันอัคคีภัย ซึ่งไม่ใช่
ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช่น การใช้ก๊าซ โฟม หรือ
สารดับเพลิงอื่น เป็นต้น ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสิบ
ล้านบาท หรือมีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน 10,000 
ตารางเมตร 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิ ศวกรรมและวิ ชา ชีพวิ ศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ .ศ. 
2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

กฎกระทรว งก า หนดส าขาวิ ช า ชี พ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละ
ระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

(4) งานพิจารณาตรวจสอบ  
(ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เช่น การวางผัง
โรงงาน หรือการวางผังการเคล่ือนย้ายเคร่ืองจักรใน
โรงงานที่มีการลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท 
(ข) ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบส่ิงใด ๆ 
กระบวนการผ ลิต วัสดุส า เ ร็จ รูปหรือกึ่ งส า เ ร็จ รูป  
การหลอม  การหล่อ การ รีด  การ เ ช่ื อม  การก ลึ ง  
การเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ 
ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ สถานประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 
300 ล้านบาท 
(ค) ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบความปลอดภัย ระบบ
กึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ หรือระบบอัจฉริยะ ส าหรับท า 
ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง 
แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายส่ิงใด ๆ สถาน
ประกอบการที่มีการลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบั ติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎกระ ทรว งก าหนดส าขาวิ ช า ชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

 (ง) การถลุงแร่และการท าโลหะให้บริสุทธ์ิที่มีปริมาณ
การผลิตส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ดีบุก  
2) ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง  
3) เหล็กหรือเหล็กกล้า  
4) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ทุกประเภทขนาดไม่เกิน 300 ล้าน
บาท 
(จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการที่มี การ
ประเมินความเส่ียง การจัดการความปลอดภัย การ
ควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ที่มีการลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท 
(ฉ) ระบบดบัเพลิงด้วยน ำ้หรือป้องกันอคัคีภยั ซึ่งไม่ใช่
ระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เช่น กำรใช้ก๊ำซ โฟม หรือ
สำรดับเพลิงอ่ืน เป็นต้น ท่ีมีมูลค่ำรวมกันไม่เกินสิบ
ล้ำนบำท หรือมีพืน้ท่ีป้องกันอัคคีภัยไม่เกิน 10,000 
ตำรำงเมตร 
(5) งำนอ ำนวยกำรใช้ ทกุประเภทท่ีมีขนำดกำรลงทุน
ไม่เกิน 500 ล้ำนบำท  



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบั ติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

กฎกร ะ ท ร ว ง ก า หนดส าข าวิ ช า ชี พ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. .... 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ตามงาน 
ประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ข้อ 8 ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ
และคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
ควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ตามข้อบังคับนี้ให คณะกรรมการ สภาวิศวกรเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
สภาวิศวกรให 
เปนที่สุด  
 

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ตามงาน ประเภท และ
ขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
 



 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบั ติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ. .... 

ขอ 9 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตาม
ประเภท และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายใน
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 อยูกอน วันที่ขอบัง
คับนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นประกอบการงานนั้น 
ตอไปได จนกวางานจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 9 การก าหนดขนาดเงินลงทุนตามข้อบังคับนี้ให้
พิจารณาจากทรัพย์สินถาวร ได้แก่ อาคาร และ
เครื่องจักร โดยไม่รวมค่าที่ดิน 
ข้อ 10 ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
สภาวิศวกรให้เป็นที่สุด 
ข้ อ  11  ผู้ ได้ รั บ ใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ภายในข้อก าหนดและเง่ือนไขตามกฎกระทรวง
ก าหนดสาขาวิชาชีพวิ ศวกรรมและวิ ชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ .ศ.  2550 อยู่ ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ผู้นั้นประกอบการงาน
นั้นต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
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THE END 


