
จรรยาบรรณและกฎกระทรวง
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 



จรรยาบรรณวิศวกร

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
นาย ชัชวาลย์ คุณค า้ชู

วุฒิวศิวกรเคร่ืองกล วก.491  วุฒิวศิวกรส่ิงแวดล้อม วส.49 วุฒิวศิวกรเคร่ืองกล วสท.



จรรยาบรรณวิศวกร

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



งานของวศิวกรมผีลต่อการพฒันาอารยะธรรม
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์
การทีจ่ะท าให้งานดงักล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน

วศิวกรทั้งหลายจักต้องเพยีรพยายามเพิม่พูนความรู้
และทกัษะทางวศิวกรรมของตนและต้องด ารงตน

และปฏิบัตงิานให้สาธารณชนรับรู้ ยอมรับ ด้วยความเต็มใจ
และ เช่ือถือศรัทธาในงานวชิาชีพวศิวกรรม
โดยยดึหลกัข้อปฏิบัตแิละหลกัวชิาชีพชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



“งานวิศวกรรมควบคมุ” ถือเป็นงานท่ีมีความเสี่ยงตอ่            
ความปลอดภยัของสาธารณะ

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามวิชาชีพ

การศกึษาตลอดชีวิต
ศีลธรรม/จิตส านกึ

การปฏิบตัิตามกฎหมาย

ความรบัผิดตามสญัญา/ขอ้ตกลง

บทบาทและหนา้ท่ีของวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



► วิชาชีพ

ความหมายของ “วิชาชีพ”
ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ

ทางในการปฏิบัติงาน

ได้รับการอบรมความรู้
เป็นพิเศษ และใช้ระยะเวลา

อบรมเป็นเวลานาน

มีจรรยาบรรณ พร้อมองค์กร
และกระบวนการเพื่อสอดส่องดูแล

Profession

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



อาชีพ

ผูใ้ชว้ิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จะต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังมากกว่าบุคคลทั่วไป

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



งานวิศวกรรมควบคุม

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

ความรู้

ความช านาญ

ความระมัดระวัง

เป็นงานท่ีมีความเสี่ยงสูง มีผลกระทบตอ่ความปลอดภยัในชีวิต 
รา่งกาย และทรพัยส์นิของประชาชน

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

วิศวกรและ

ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
• บุคคลธรรมดา

• นิติบุคคล

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอบเขตการท างานของวิศวกร
ท าได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



หลกัการปฏิบัติงานด้านวศิวกรรม

Code of Ethics
(จรรยาบรรณ)

Code of Conduct
(ประมวลการประพฤต)ิ

Code of Practice
(ประมวลการปฎบิัติ)

CODES

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



การป้องกันการปลอมใบอนุญาต
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

ช่ือ-สกลุ ชชัวาลย์ คณุค า้ชู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุสาขา เครือ่งกล
ระดบั วฒิุวิศวกร เลขทะเบียน วก.491

วก.491 วนัออกบตัร บตัรหมดอายุ
ประเภทสมาชิก สามญั เลขท่ี
วนัออกบตัร บตัรหมดอายุ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง

16/12/2022

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



กฎกระทรวง ก าหนดสาขา
วชิาชีพวศิวกรรมและ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
พ . ศ. 2565

วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2565
พลเอก อนุพงษ์ เผา่จินดา

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



กฎกระทรวง
กาํหนดสาขาวชิาชีพวศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565

ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงกาํหนดสาขาวชิาชีพวศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) กฎกระทรวงกาํหนดสาขาวชิาชีพวศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไปชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



สาขาวศิวกรรมไม่ควบคุม วชิาชีพวศิวกรรม 
( ๑) วศิวกรรมเกษตร ( ๒) วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
( ๓) วศิวกรรมชายฝ่ัง ( ๔) วศิวกรรมชีวการแพทย์
( ๕) วศิวกรรมต่อเรือ                 ( ๖) วศิวกรรมบ ารุงรักษาอาคาร 
( ๗) วศิวกรรมป้องกนัอคัค ีภัย  ( ๘) วศิวกรรมปิโตรเลยีม 
( ๙) วศิวกรรมพลงังาน ( ๑๐) วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์
( ๑๑) วศิวกรรมยานยนต์ ( ๑๒) วศิวกรรมระบบราง 
( ๑๓) วศิวกรรมสารสนเทศ        ( ๑๔) วศิวกรรมส ารวจ
( ๑๕) วศิวกรรมแหล่งนํ้า ( ๑๖) วศิวกรรมอากาศยาน 
( ๑๗)  วศิวกรรมอาหารชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
( ๑) วศิวกรรมโยธา 
( ๒) วศิวกรรมเหมืองแร่ 
( ๓) วศิวกรรมเคร่ืองกล 
( ๔) วศิวกรรมไฟฟ้ า 
( ๕) วศิวกรรมอุตสาหการ 
( ๖) วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
( ๗) วศิวกรรมเคมี ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



งานวิศวกรรมควบคุม

งาน ประเภท ขนาด

กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. 2550

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขามี 6 งาน

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดับใบอนุญาตฯกับขอบเขตงาน 

• วุฒิวิศวกร

• สามัญวิศวกร

• ภาคีวิศวกร

• ภาคีวิศวกรพิเศษ

ขอบเขตความสามารถ
ท าได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด

งาน ประเภท และขนาดที่ท าได้เป็นไปตามข้อบังคับสภา
วิศวกร

ท างานได้เฉพาะตามที่ระบุไว้ในใบอนญุาตฯ เท่านั้น

ระดับใบอนุญาตฯ 

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ประเภทอาคาร

15

23

500
1000

2000 10000

อาคารสูง

อาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ

อาคารขนาดใหญ่

อา
คา
รข
นา
ดเ
ลก็

อาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ

พืน้ที ่ตร.เมตร

ความสูง เมตร

บา้
นอ
ยูอ่
าศ
ยั

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



งาน ประเภทและขนาด
ของงานวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล
(๑) งานให้ค าปรึกษา
(๒) งานวางโครงการ
(๓) งานออกแบบและค านวณ 
(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลติ
(๕) งานพจิารณาตรวจสอบ
(๖) งานอ านวยการใช้ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



(๑) งานให้ค าปรึกษา  ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด

(ก) เคร่ืองจักรกล
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน ้าหรือไออย่างอ่ืน 

(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็หรือความร้อน
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศ

(ช) ระบบดับเพลงิหรือระบบป้องกนัอคัคภีัย
(ซ) การจัดการพลงังาน

(ค) ภาชนะรับแรงดัน
(ง) เตาอุตสาหกรรม

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



(๒) งานวางโครงการ
(ก) เคร่ืองจักรกล กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึน้ไป 
๒) มีขนาดก าลงัตั้งแต่ ๑๐๐ กโิลวตัต์ต่อโครงการขึน้ไป
๓) ใช้งานในอาคารที่มีพืน้ที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๔) ใช้งานในอาคารทีส่ามารถรองรับผู้ใช้สอยพืน้ทีต่ั้งแต่สองร้อยคนขึน้ไป
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออย่างอ่ืน กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึน้ไป 
๒) ใช้ความร้อนตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลต่อปีขึน้ไป
๓) มีอตัราความร้อนตั้งแต่ ๑ เมกะวตัต์ต่อโครงการขึน้ไป
๔) ใช้งานในอาคารทีม่ีพืน้ที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๕) ใช้งานในอาคารทีส่ามารถรองรับผู้ใช้สอยพืน้ทีต่ั้งแต่สองร้อยคนขึน้ไป

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



(๒) งานวางโครงการ
(ค) ภาชนะรับแรงดนั กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึน้ไป 
๒) ใช้งานในอาคารทีม่ีพืน้ทีใ่ช้สอยในอาคารตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป
๓) ใช้งานในอาคารทีส่ามารถรองรับผู้ใช้สอยพืน้ทีต่ั้งแต่สองร้อยคนขึน้ไป
(ง) เตาอุตสาหกรรม กรณใีดกรณหีน่ึง ดงันี้
๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึน้ไป 
๒) ใช้ความร้อนตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลต่อปีขึน้ไป 
๓) มีอตัราความร้อนตั้งแต่ ๑ เมกะวตัต์ต่อโครงการขึน้ไป 
๔) ใช้งานในอาคารทีม่ีพืน้ทีใ่ช้สอยในอาคารตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๕) ใช้งานในอาคารทีส่ามารถรองรับผู้ใช้สอยพืน้ทีต่ั้งแต่สองร้อยคนขึน้ไปชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



(๒) งานวางโครงการ
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็หรือความร้อน กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึน้ไป 
๒) มีขนาดท าความเยน็หรือความร้อนตั้งแต่ ๓๕๐ กโิลวตัต์ต่อโครงการขึน้ไป
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศ กรณใีดกรณหีน่ึง ดงันี้
๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึน้ไป 
๒) มีขนาดก าลงัของไหลตั้งแต่ ๑๐๐ กโิลวตัต์ขึน้ไป 
๓) ใช้งานในอาคารทีม่ีพืน้ที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๔) ใช้งานในอาคารทีส่ามารถรองรับผู้ใช้สอยพืน้ทีต่ั้งแต่สองร้อยคนขึน้ไป

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



(๒) งานวางโครงการ
(ช) ระบบดบัเพลงิหรือระบบป้องกนัอคัคภียั กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีมูลค่ารวมกนัตั้งแต่สามล้านบาทต่อโครงการขึน้ไป 
๒) ครอบคลุมพืน้ทีต่ั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
(ซ) การจดัการพลงังาน กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีการใช้พลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ ๑ เมกะวตัต์ขึน้ไป 
๒) มีการใช้พลงังานความร้อนรวมตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลต่อปีขึน้ไป

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



(๓) งานออกแบบและค านวณ
(ก) เคร่ืองจักรกลทีม่ีขนาดก าลงัตั้งแต่ ๗.๕๐ กโิลวตัต์ต่อเคร่ืองขึน้ไป
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออย่างอ่ืนทุกขนาด
(ค) ภาชนะรับแรงดนัทุกขนาด
(ง) เตาอุตสาหกรรมทีม่ีขนาดอตัราความร้อนตั้งแต่ ๔๐ กโิลวตัต์ขึน้ไป
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็หรือความร้อน กรณใีดกรณหีนึ่ง ดังนี้
๑) มีการออกแบบเพ่ือสร้างตวัเคร่ืองและอุปกรณ์ทีม่ีขนาดท าความเยน็
หรือความร้อนตั้งแต่ ๒๕ กโิลวตัต์ต่อเคร่ืองขึน้ไป 

๒) มีการออกแบบเพ่ือประกอบเป็นระบบที่มขีนาดท าความเยน็
หรือความร้อนตั้งแต่ ๗๐ กโิลวตัต์ขึน้ไป ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



(๓) งานออกแบบและค านวณ
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศ กรณใีดกรณหีน่ึง ดงันี้
๑) มีความดนัเกจของไหลในท่อตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลปาสกาลขึน้ไป 
๒) มีสุญญากาศเกจต า่กว่าลบ ๕๐ กโิลปาสกาล
(ช) ระบบดบัเพลงิหรือระบบป้องกนัอคัคภียัทีค่รอบคลุมพืน้ที่

ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป
(ซ) การจดัการพลงังาน กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีการใช้พลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ ๑ เมกะวตัต์ขึน้ไป 
๒) มีการใช้พลงังานความร้อนรวมตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลต่อปีขึน้ไป

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลติ
(ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดก าลงัตั้งแต่ ๒๐ กโิลวตัต์ต่อเคร่ืองขึน้ไป
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออย่างอ่ืน กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีความดนัเกจตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลปาสกาลขึน้ไป 
๒) มีอตัราการผลติไอน า้หรือไออย่างอ่ืนตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลกรัมต่อช่ัวโมงต่อเคร่ืองขึน้ไป
(ค) ภาชนะรับแรงดนั กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีความดนัเกจตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลปาสกาลขึน้ไป 
๒) มีปริมาตรตั้งแต่ ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วยขึน้ไป
(ง) เตาอุตสาหกรรมทีม่ีขนาดอตัราความร้อนตั้งแต่ ๔๐๐ กโิลวตัต์ขึน้ไปชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลติ
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็หรือ

ความร้อนที่มีขนาดท าความเยน็หรือความร้อนตั้งแต่ ๗๐ กโิลวตัต์ต่อเคร่ืองขึน้ไป 
หรือรวมกนัตั้งแต่ ๒๐๐ กโิลวตัต์ขึน้ไป

(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศ กรณใีดกรณหีน่ึง ดงันี้
๑) มีความดนัเกจของไหลในท่อตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลปาสกาลขึน้ไป 
๒) มีสุญญากาศเกจต า่กว่าลบ ๕๐ กโิลปาสกาล
(ช) ระบบดบัเพลงิหรือระบบป้องกนัอคัคภียัทีค่รอบคลุมพืน้ที่

ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไปชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



(๕) งานพจิารณาตรวจสอบ (ตามกฎ ๒๕๖๕)
(ก) ตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) ทุกประเภทและทุกขนาด 
(ข) ลฟิต์โดยสารหรือลฟิต์ขนส่งทีบุ่คคลสามารถเข้าไปโดยสารได้ ทุกขนาด
(ค) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัส าหรับแก๊สเช้ือเพลงิในยานพาหนะทุกขนาด
(๖) งานอ านวยการใช้
(ก) เคร่ืองจักรกลทีม่ีขนาดก าลงัรวมกนัตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลวตัต์ต่อระบบ

หรือที่มีขนาดก าลงั ๒๕๐ กโิลวตัต์ต่อเคร่ืองขึน้ไป
(ข)    เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออย่างอ่ืน กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีความดนัเกจตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลปาสกาลขึน้ไป 
๒) มีอตัราการผลติไอน า้หรือไออย่างอ่ืนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ กโิลกรัมต่อช่ัวโมงต่อเคร่ืองขึน้ไป ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



(๕) งานพจิารณาตรวจสอบ 
(ค) ภาชนะรับแรงดนั กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีความดนัเกจตั้งแต่ ๑,๓๐๐ กโิลปาสกาลขึน้ไป 
๒) มีปริมาตรตั้งแต่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วยขึน้ไป
(ง) เตาอุตสาหกรรมทีม่ีขนาดอตัราความร้อนตั้งแต่ ๑,๕๐๐ กโิลวตัต์ต่อเตาขึน้ไป
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็

หรือความร้อนที่มีขนาดท าความเยน็หรือความร้อนรวมกนัตั้งแต่ ๑,๗๕๐ กโิลวตัต์ขึน้ไป
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศ กรณใีดกรณหีน่ึง ดงันี้
๑) มีความดนัเกจของไหลในท่อตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลปาสกาลขึน้ไป 
๒) มีสุญญากาศเกจต า่กว่าลบ ๕๐ กโิลปาสกาลชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



(๕) งานพจิารณาตรวจสอบ 
(ช) ระบบดบัเพลงิหรือระบบป้องกนัอคัคภียัทีค่รอบคลุมพืน้ที่

ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
(ซ) การจดัการพลงังาน กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้
๑) มีการใช้พลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ ๑ เมกะวตัต์ขึน้ไป 
๒) มีการใช้พลงังานความร้อนรวมตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลต่อปีขึน้ไป

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



(๖) งานอ านวยการใช้
(ก) เคร่ืองจักรกลทีม่ีขนาดรวมกนัตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลวตัต์ต่อระบบขึน้ไป
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออย่างอ่ืน ภาชนะรับแรงดนั หรือเตาอุตสาหกรรมทีม่ี

อตัราการผลติไอน า้หรือไออย่างอ่ืนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ กโิลกรัมต่อช่ัวโมงต่อเคร่ืองขึน้ไป
(ค) หม้ออดัอากาศหรือหม้ออดัก๊าซที่มีขนาดความดนัตั้งแต่ ๑,๓๐๐ กโิลปาสกาลขึน้ไป 

และมีปริมาตรตั้งแต่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรขึน้ไป
(ง) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็ที่มี

ขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลวตัต์ต่อระบบขึน้ไป
(จ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศทีม่ีความดนัของไหลในท่อ

ตั้งแต่ ๕๐๐ กโิลปาสกาลต่อระบบขึน้ไป
(ฉ) ระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียัที่มีพืน้ที่ป้องกนัอคัคภียัตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไปชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



ระดบัวุฒิวศิวกร 
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
ท างานได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด

ระดบัวุฒิวศิวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัสามัญวศิวกร 
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
ท างานได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด 

ดงันี้ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัสามัญวศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดงันี้

งานให้ค าปรึกษา ท าไม่ได้

(๑) งานวางโครงการ ทุกประเภทและทุกขนาด

ระดบัสามัญวศิวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัสามัญวศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(๒) งานออกแบบและค านวณ
(ก) เคร่ืองจกัรกลท่ีมีขนาดกาํลงัไม่เกิน ๗๕๐ กิโลวตัตต่์อเคร่ือง
(ข) เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าหรือไออยา่งอ่ืนท่ีมีความดนัเกจไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล
หรืออตัราการผลิตไอนํ้าหรือไออยา่งอ่ืนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อชัว่โมงต่อเคร่ือง
(ค) ภาชนะรับแรงดนัทุกขนาดเวน้แต่ท่ีมีสารเป็นพิษหรือวตัถุอนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมวตัถุอนัตราย ทั้งน้ี มิใหห้มายความรวมถึงสารทาํความเยน็ทัว่ไป
(ง) เตาอุตสาหกรรมทุกขนาดท่ีมีขนาดอตัราความร้อนไม่เกิน ๘๐๐ กิโลวตัตต่์อเตา

ระดบัสามัญวศิวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัสามัญวศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทาํความเยน็หรือเคร่ืองทาํความร้อนท่ีมีลกัษณะ
๑) การออกแบบเพื่อสร้างตวัเคร่ืองและอุปกรณ์ (Equipment Design) 

ท่ีมีขนาดทาํความเยน็ไม่เกิน ๗๐๐ กิโลวตัตต่์อเคร่ือง
๒) การออกแบบเพื่อประกอบเป็นระบบ (System Design) ในระบบท่ีมี

ขนาดทาํความเยน็หรือความร้อนไม่เกิน ๙,๐๐๐ กิโลวตัต์
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศท่ีมีความดนัเกจของไหลในท่อทุกขนาด 

เวน้แต่ของไหลเป็นสารมีพิษหรือวตัถุอนัตรายตามกฎหมาย วา่ดว้ยการควบคุมวตัถุอนัตราย    
ทั้งน้ี มิใหห้มายความรวมถึงสารทาํความเยน็ทัว่ไป 

ระดบัสามัญวศิวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัสามัญวศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(ช) ระบบดบัเพลิงและป้องกนัอคัคีภยั ทาํไดทุ้กขนาด
(ซ) การจดัการพลงังาน ทาํไดทุ้กขนาด 

ระดบัสามัญวศิวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัสามัญวศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(๓) งานควบคุมการสร้างหรือการผลติ
(ก) เคร่ืองจกัรกลท่ีมีขนาดกาํลงั ไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลวตัตต่์อเคร่ือง
(ข) เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าหรือไออยา่งอ่ืน ท่ีมีความดนัเกจไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล

หรือท่ีมีอตัราการผลิตไอนํ้าหรือไออยา่งอ่ืนไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อชัว่โมงต่อเคร่ือง
(ค) ภาชนะรับแรงดนัท่ีมีความดนัเกจไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล 

หรือปริมาตรไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศกเ์มตรต่อถงั
(ง) เตาอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดอตัราความร้อนไม่เกิน  ๒,๐๐๐ กิโลวตัตต่์อเตา

ระดบัสามัญวศิวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัสามัญวศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทาํความเยน็หรือเคร่ืองทาํความร้อน ท่ีมีลกัษณะ
๑) การสร้างหรือการผลิตหรือการซ่อมหรือการดดัแปลงท่ีมีขนาดทาํความเยน็

หรือทาํความร้อนไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลวตัตต่์อเคร่ือง 
๒)     การติดตั้งหรือการร้ือถอนหรือการเคล่ือนยา้ยทุกขนาด
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศท่ีมีความดนัเกจของไหลในท่อ

ไม่เกิน ๓,๐๐๐ กิโลปาสกาล เวน้แต่ของไหลเป็นสารมีพิษหรือวตัถุอนัตราย
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมวตัถุอนัตราย 
ทั้งน้ี มิใหห้มายความรวมถึงสารทาํความเยน็ทัว่ไป

(ช) ระบบดบัเพลิงและป้องกนัอคัคีภยั ทาํไดทุ้กขนาด 

ระดบัสามัญวศิวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



(๔) งานพจิารณาตรวจสอบ ท าได้ทุกประเภทและทุกขนาด

ระดบัสามัญวศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้

ระดบัสามัญวศิวกร

(๒) งานวางโครงการ
(๓) งานออกแบบและค านวณ
(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
(๖) งานอ านวยการใช้
ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



ระดบัสามัญวศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(๕) งานอ านวยการใช้
(ก) ระบบเคร่ืองจกัรกลท่ีมีขนาดกาํลงัรวมกนัไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลวตัต์
(ข) เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าหรือไออยา่งอ่ืนท่ีมีความดนัเกจไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลปาสกาล

หรือท่ีมีอตัราการผลิตไอนํ้าหรือไออยา่งอ่ืนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อชัว่โมงต่อเคร่ือง    
หรือในระบบท่ีมีอตัราการผลิตไอนํ้าหรือไออยา่งอ่ืนไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อชัว่โมง

(ค) ภาชนะรับแรงดนัท่ีมีความดนัเกจไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลปาสกาล 
หรือมีปริมาตรไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศกเ์มตรต่อถงั

ระดบัสามัญวศิวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัสามัญวศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(ง) เตาอุตสาหกรรม ท่ีมีขนาดอตัราความร้อไม่เกิน ๓,๐๐๐ กิโลวตัตต่์อเตา หรืออตัราความร้อน
รวมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวตัต์
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทาํความเยน็หรือความร้อนทุกขนาด
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศท่ีมีความดนัเกจของไหลในท่อทุกขนาด 

เวน้แต่ของไหลเป็นสารมีพิษหรือวตัถุอนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมวตัถุอนัตราย 
ทั้งน้ี มิใหห้มายความรวมถึงสารทาํความเยน็ทัว่ไป

(ช) ระบบดบัเพลิงและป้องกนัอคัคีภยั ทาํไดทุ้กขนาด
(ซ) การจดัการพลงังาน ทาํไดทุ้กขนาด

ระดบัสามัญวศิวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร 
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล
ได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดงันี้

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดงันี้

(๑) งานให้ค าปรึกษา ท าไม่ได้

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(๑) งานวางโครงการ
(ก) เคร่ืองจกัรกลทีม่ีมูลค่าไม่เกนิ ๗๕ ล้านบาทต่อโครงการ หรือทีม่ีขนาดก าลงัรวมไม่เกนิ 
๕๐๐ กโิลวตัต์ หรือที่ใช้งานในอาคารทีม่ีพืน้ที่ใช้สอยในอาคารไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
หรือทีใ่ช้งานในอาคารทีม่ีผู้ใช้สอยพืน้ทีไ่ม่เกนิ ๕๐๐ คน
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออย่างอ่ืนทีม่ีมูลค่าไม่เกนิ ๗๕ ล้านบาทต่อโครงการ หรือทีใ่ช้
ความร้อนไม่เกนิ ๑๐๐ ล้านเมกะจูลต่อปี หรือทีใ่ช้งานในอาคารทีม่ีพืน้ทีใ่ช้สอยในอาคารไม่เกนิ 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือทีใ่ช้งานในอาคารทีม่ีผู้ใช้สอยพืน้ทีไ่ม่เกนิ ๕๐๐ คน

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(ค) ภาชนะรับแรงดนัทีม่ีมูลค่าไม่เกนิ ๗๕ ล้านบาทต่อโครงการ หรือทีใ่ช้งานในอาคารที่มี
พืน้ที่ใช้สอยในอาคารไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือทีใ่ช้งานในอาคารทีม่ีผู้ใช้สอยพืน้ที่ไม่
เกนิ ๕๐๐ คน
(ง) เตาอุตสาหกรรมทีม่ีมูลค่าไม่เกนิ ๗๕ ล้านบาทต่อโครงการ หรือทีม่ีอตัราความร้อนไม่เกนิ 
๕,๐๐๐ กโิลวตัต์ต่อโครงการ หรือทีใ่ช้งานในอาคารที่มีพืน้ที่ใช้สอยในอาคารไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร หรือทีใ่ช้งานในอาคารทีม่ีผู้ใช้สอยพืน้ทีไ่ม่เกนิ ๕๐๐ คน
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็หรือเคร่ืองท าความร้อนทีม่ีมูลค่าไม่เกนิ 
๗๕ ล้านบาทต่อโครงการ หรือที่มีขนาดท าความเยน็ของระบบไม่เกนิ ๑,๗๕๐ กโิลวตัต์ หรือที่
ใช้งานในอาคารที่มีพืน้ที่ใช้สอยในอาคารไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือทีใ่ช้งานในอาคารที่
มีผู้ใช้สอยพืน้ทีไ่ม่เกนิ ๕๐๐ คน

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศทีม่ีมูลค่าไม่เกนิ ๗๕ ล้านบาทต่อโครงการ 
หรือทีม่ีขนาดก าลงัของไหล ของระบบไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลวตัต์ หรือทีใ่ช้งานในอาคารที่มีพืน้ที่
ใช้สอยในอาคารไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือทีใ่ช้งานในอาคารทีม่ีผู้ใช้สอยพืน้ที่ไม่เกนิ 
๕๐๐ คน
(ช) ระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียัซ่ึงไม่ใช่ระบบดบัเพลงิแบบพเิศษ เช่น การใช้ก๊าซหรือ
โฟมส าหรับดบัเพลงิ ทีม่ีมูลค่ารวมกนัไม่เกนิ ๑๕ ล้านบาทต่อโครงการ หรือที่มีพืน้ที่ป้องกนั
อคัคภียัไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(ซ) การจดัการพลงังานทีม่ีขนาดไม่เกนิ ๒ เมกะวตัต์ต่อโครงการหรือใช้ความร้อนไม่เกนิ ๔๐ 
ล้านเมกะจูล ต่อปีต่อโครงการ

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(๒) งานออกแบบและค านวณ
(ก) เคร่ืองจักรกลทีม่ีขนาดก าลงัไม่เกนิ ๑๐๐ กโิลวตัต์ต่อเคร่ือง เว้นแต่เคร่ืองจกัรกลส าหรับ
ลฟิต์หรือบันไดเล่ือนหรือป่ันจั่นขนาดก าลงัไม่เกนิ ๒๐ กโิลวตัต์ต่อเคร่ือง
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออย่างอ่ืนที่มีความดนัเกจ ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ กโิลปาสกาลหรืออตัรา
การผลติไอน า้หรือไออย่างอ่ืนไม่เกนิ ๕,๐๐๐ กโิลกรัมต่อช่ัวโมงต่อเคร่ือง
(ค) ภาชนะรับแรงดนัที่มีความดนัเกจ ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ กโิลปาสกาล หรือปริมาตรไม่เกิน 
๓ ลูกบาศก์เมตรต่อถงั เว้นแต่ทีม่ีสารเป็นพษิหรือวตัถุอนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมวตัถุอนัตราย ทั้งนี ้มิให้หมายความรวมถงึสารท าความเยน็ทัว่ไป

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(ง) เตาอุตสาหกรรมทีม่ีขนาดอตัราความร้อนไม่เกนิ ๓๕๐ กโิลวตัต์ต่อเตา
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็หรือเคร่ืองท าความร้อนทีม่ีลกัษณะ
๑) การออกแบบเพ่ือสร้างตวัเคร่ืองและอุปกรณ์ (Equipment Design) ที่มีขนาดท าความเยน็
ไม่เกนิ ๑๐๐ กโิลวตัต์ต่อเคร่ือง
๒) การออกแบบเพ่ือประกอบเป็นระบบ (System Design) ที่มีขนาดท าความเยน็ไม่เกนิ ๓๐๐ 
กโิลวตัต์ต่อเคร่ือง

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศ
๑) ที่มีความดนัเกจของไหลในท่อไม่เกนิ ๑,๕๐๐ กโิลปาสกาล หรือ
๒) สุญญากาศเกจไม่ต า่กว่าลบ ๘๐ กโิลปาสกาล เว้นแต่ของไหลเป็นสารมีพษิหรือวตัถุอนัตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมวตัถุอนัตราย ทั้งนีม้ิให้หมายความรวมถงึสารท าความเยน็ทั่วไป
(ช) ระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั ซ่ึงไม่ใช่ระบบดบัเพลงิแบบพเิศษ  เช่น การใช้ก๊าซหรือ
โฟม เป็นต้น ทีมู่ลค่ารวมกนัไม่เกนิ ๗.๕ ล้านบาทต่อระบบ หรือทีม่ีพืน้ที่ป้องกนัอคัคภียัไม่เกนิ 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(ซ)  การจดัการพลงังานขนาดไม่เกนิ ๑ เมกะวตัต์ หรือใช้พลงังานความร้อนไม่เกนิ ๒๐
ล้านเมกะจูลต่อปี

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(๓) งานควบคุมการสร้างหรือการผลติ
(ก) เคร่ืองจักรกลทีม่ีขนาดก าลงัไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลวตัต์ต่อเคร่ือง
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออย่างอ่ืนที่มีความดนัเกจ ไม่เกนิ ๒,๐๐๐ กโิลปาสกาลหรือทีม่ี
อตัราการผลติไอน า้หรือไออย่างอ่ืนไม่เกนิ ๕,๐๐๐ กโิลกรัมต่อช่ัวโมงต่อเคร่ือง
(ค) ภาชนะรับแรงดนัที่มีความดนัเกจไม่เกนิ ๒,๐๐๐
กโิลปาสกาล หรือทีม่ีปริมาตรไม่เกนิ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อถงั
(ง) เตาอุตสาหกรรมทีม่ีขนาดอตัราความร้อนไม่เกนิ ๑,๐๐๐ กโิลวตัต์ต่อเตา

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลได้
เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดงันี้
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็หรือเคร่ืองท าความร้อนที่มีขนาดท าความเย็นหรือท าความ
ร้อนไม่เกนิ ๓๕๐ กโิลวัตต์ต่อเคร่ือง หรือรวมไม่เกนิ ๑,๐๐๐ กโิลวัตต์ เว้นแต่สารท าความเย็นเป็นสารมีพษิหรือ
วตัถุอนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมวตัถุอนัตราย ทั้งนี ้มิให้หมายความรวมถึงสารท าความเย็นทั่วไป
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศ
๑) ที่มีความดันเกจของไหลในท่อไม่เกนิ ๑,๕๐๐ กโิลปาสกาลต่อระบบ หรือ
๒) สุญญากาศเกจ ไม่ต ่ากว่าลบ ๘๐ กโิลปาสกาล เว้นแต่ของไหลเป็นสารมีพษิหรือวตัถุอนัตรายตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการควบคุมวตัถุอนัตราย ทั้งนี ้มิให้หมายความรวมถึงสารท าความเยน็ทัว่ไป เว้นแต่ของไหลเป็นสารมีพษิ
หรือวตัถุอนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมวตัถุอนัตราย ทั้งนี ้มิให้หมายความรวมถึงสารท าความเย็น
ทั่วไป
(ช) ระบบดับเพลงิและป้องกนัอคัคภีัยทุกขนาด

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้

ระดบัภาคีวิศวกร

(๔) งานพจิารณาตรวจสอบ
(ก) เคร่ืองจกัรกลท่ีมีขนาดกาํลงัไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวตัตต่์อเคร่ือง
(ข) ลิฟตโ์ดยสารหรือลิฟตข์นส่งท่ีบุคคลสามารถเขา้ไปโดยสารไดทุ้กขนาด
(ค) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัสาํหรับแก๊สเช้ือเพลิงในยานพาหนะทุกขนาด
(ง) ระบบดบัเพลิงและป้องกนัอคัคีภยัทุกขนาด

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(๕) งานอ านวยการใช้
(ก) เคร่ืองจักรกลทีม่ีขนาดก าลงัรวมไม่เกนิ ๒,๐๐๐ กโิลวตัต์ต่อระบบ
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออย่างอ่ืนที่มีความดนัเกจไม่เกนิ ๒,๐๐๐ กโิลปาสกาล

หรือทีม่ีอตัราการผลติไอน า้หรือไออย่างอ่ืนไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ กโิลกรัมต่อช่ัวโมงต่อเคร่ือง  
หรือทีม่ีขนาดรวมไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ กโิลกรัมต่อช่ัวโมง

(ค) ภาชนะรับแรงดนัที่มีความดนัเกจไม่เกนิ ๒,๐๐๐ กโิลปาสกาล
หรือมีปริมาตรไม่เกนิ ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อถงั

(ง) เตาอุตสาหกรรมทีม่ีขนาดอตัราความร้อนไม่เกนิ ๑,๕๐๐ กโิลวตัต์ต่อเตา 
หรืออตัราความร้อนรวมไม่เกนิ ๖,๐๐๐ กโิลวตัต์

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็ที่มีขนาดท าความเยน็

หรือท าความร้อนของระบบไม่เกนิ ๒,๐๐๐ กโิลวตัต์
(ช) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศ
๑) ทีม่ีความดนัเกจของไหลในท่อไม่เกนิ ๒,๐๐๐ กโิลปาสกาลเว้นแต่ของไหลเป็นสารมีพษิ   

หรือวตัถุอนัตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมวตัถุอนัตราย 
ทั้งนีม้ิให้หมายความรวมถึงสารท าความเยน็ทัว่ไป

๒) สุญญากาศเกจไม่ต า่กว่าลบ ๘๐ กโิลปาสกาลเว้นแต่ของไหลเป็นสารมีพษิ
หรือวตัถุอนัตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมวตัถุอนัตราย 
ทั้งนี ้มิให้หมายความรวมถงึสารท าความเยน็ทั่วไป

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกร ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกลได้เฉพาะงาน ประเภทและขนาด ดังนี้
(ซ)  ระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั ท าได้ทุกขนาด
(ฌ) การจดัการพลงังานสถานประกอบการทีม่ีการ

ใช้พลงัไฟฟ้าไม่เกนิ ๑๐ เมกะวตัต์ หรือใน ๑ ปี 
ใช้พลงังานความร้อนไม่เกนิ ๒๐๐ ล้านเมกะจูล

ระดบัภาคีวิศวกร

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ระดบัภาควีศิวกรพเิศษ 
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลได้ 
ตามงาน ประเภท และขนาด

ทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต
ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



ภาควีศิวกรพเิศษประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลได้ ตามงาน ประเภท และขนาดทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต

(ก) เคร่ืองจักรกล
(ข) เคร่ืองก าเนิดไอน ้าหรือไออย่างอ่ืน 

(จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองท าความเยน็หรือความร้อน
(ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดนัหรือสุญญากาศ

(ช) ระบบดับเพลงิหรือระบบป้องกนัอคัคภีัย
(ซ) การจัดการพลงังาน

(ค) ภาชนะรับแรงดัน
(ง) เตาอุตสาหกรรม

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



SAFETY VS RELIABILITY

SAFETY VS SECURITY

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ข้อบงัคบัสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึง

ความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ข้อบังคบัสภาวศิวกรว่าด้วยจรรยาบรรณฯ 

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกวา่ “ขอ้บงัคบัสภาวศิวกรวา่ดว้ยจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม 
และการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะนํามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป

ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัสภาวศิวกรวา่ดว้ยจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรมและการประพฤติ
ผดิจรรยาบรรณอนัจะนํามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี พ.ศ. ๒๕๔๓

ขอ้ ๔ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ใดขอ้หนึ่ง 
ในขอ้บงัคบัน้ี ใหถ้อืวา่ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมนัน้ ประพฤตผิดิจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี
วศิวกรรมหรอืประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะนํามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี แลว้แต่กรณ

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



หมวด ๑
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวศวกรรม

ส่วนท่ี ๑ จรรยาบรรณต่อสาธารณะ
ส่วนท่ี ๒ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ส่วนท่ี ๓ จรรยาบรรณต่อผูว่้าจ้าง
ส่วนท่ี ๔ จรรยาบรรณต่อผูร้ว่มวิชาชีพ
ส่วนท่ี ๕ เรือ่งอ่ืน ๆ

หมวด ๒
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึง

ความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอ้ ๕ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งประกอบวชิาชพีโดยให้
ความสาํคญัต่อความปลอดภยั สขุอนามยั และสวสัดิภาพของ
สาธารณชน ตลอดจนทรพัยสิ์นและสิง่แวดล้อมอนัเป็นสาธารณะ
ดว้ย 
ขอ้ ๖ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งละเวน้จากการใหก้าร
สนบัสนุน สง่เสรมิ หรอืเป็นตวัการ เกีย่วกบัการทจุริตในโครงการของ
ภาครฐัหรอืเอกชน 

สว่นที ่๑ จรรยาบรรณต่อสาธารณะ

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอ้ ๗ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งประกอบวชิาชพีวศิวกรรมดว้ย
ความซือ่สตัยส์จุริต มีความรบัผิดชอบ และระมดัระวงั 
ขอ้ ๘ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมต้องปฏิบติังานตามหลกัปฏิบติั
และวิชาการ 
ขอ้ ๙ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมป่ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
เกนิความสามารถ และความเชีย่วชาญทีต่นเองจะกระทาํได ้
ขอ้ ๑๐ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่ลงลายมือชือ่เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในงานทีต่นไม่ได้ทาํ

สว่นที ่๒ จรรยาบรรณต่อวชิาชพี

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอ้ ๑๑ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่โฆษณาหรอืยอมให้
ผูอ้ื่นโฆษณา ซึง่การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมเกินความเป็นจริง 
ขอ้ ๑๒ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่เรียก รบั ยอมจะรบั 
หรือให้ทรพัยสิ์น หรอืผลประโยชน์อยา่งใดสาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมิ
ชอบในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม 
ขอ้ ๑๓ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้อาํนาจหน้าทีโ่ดย
ไม่ชอบธรรม หรอืใชอ้ทิธพิล หรอืใหผ้ลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้
ตนเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บัหรอืไมไ่ดร้บังานชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



ขอ้ ๑๔ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมต้องไม่ละท้ิงงานโดยไมม่ี
เหตุอนัควร 
ขอ้ ๑๕ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของ
งานทีต่นทาํ เวน้แต่ ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้
วา่จา้ง หรอืเป็นการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมาย

สว่นที ่๓ จรรยาบรรณต่อผูว้า่จา้ง

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอ้ ๑๖ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่รบัดาํเนินงานช้ิน
เดียวกนัให้แก่ผูว่้าจ้าง รายอืน่เพือ่การแข่งขนัด้านเทคนิคหรือราคา 
เวน้แต่ไดแ้จง้ใหแ้ก่ผูว้า่จา้งรายแรกทราบล่วงหน้า เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูว้า่จา้งรายแรก และได้
แจง้ให ้ผูว้า่จา้งรายอื่นนัน้ทราบล่วงหน้าแลว้ 

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอ้ ๑๗ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่แย่งงานจากผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุอืน่เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น
โดยมชิอบ 
ขอ้ ๑๘ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมต้องไม่รบัทาํงาน หรือ
ตรวจสอบงานช้ินเดียวกนักบั ทีผู่ป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ
อืน่ทาํอยู่ เวน้แต่เป็นการปฏบิตัติามหน้าที ่หรอืเป็นความประสงค ์ของ
เจา้ของงานและไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุมอื่นนัน้ทราบล่วงหน้าแลว้

สว่นที ่๔ จรรยาบรรณต่อผูร้ว่มวชิาชพี

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอ้ ๑๙ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่ใช้หรือกระทาํการใน
ลกัษณะคดัลอกแบบ รปู แผนผงั หรือเอกสารทีเ่กีย่วกบังานของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุอืน่ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมนัน้ 
ขอ้ ๒๐ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่อ้างผลงานของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคมุอืน่มาเป็นของตนในการประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรม 
ขอ้ ๒๑ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ 
โดยจงใจให้เป็นทีเ่สือ่มเสีย แก่ชือ่เสียง หรืองานของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุอืน่

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอ้ ๒๒ ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตอ้งไมก่ระทํา
ความผดิในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๒๗ หรอื
มาตรา ๒๖๙ จนศาลมคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ด วา่มคีวามผดิ 

ส่วนท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ขอ้ ๒๓ กรณีทีจ่ะถอืเป็นการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะนํามาซึง่ความ
เสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ ์แหง่วชิาชพีมดีงัต่อไปน้ี 
(๑) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรมตาม
ขอ้บงัคบันี้ และเป็นการกระทาํ โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง 
จนเป็นเหตุใหบุ้คคลอื่นตอ้งไดร้บัความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อชวีติ 
รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ 

หมวด ๒ การประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะนํามาซึง่
ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



(๒) เคยถกูลงโทษโดยคาํสัง่ถงึทีสุ่ด เนื่องจากประพฤตผิดิจรรยาบรรณ 
ตามมาตรา ๖๑ แหง่พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ยงัประพฤติ
ผดิซา้ หรอืไมห่ลาบจาํ หรอืไมม่คีวามเกรงกลวั ต่อการประพฤตผิดิ
จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม 
(๓) กระทาํความผดิในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๒๒๗ หรอืมาตรา ๒๖๙ โดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดให้
จาํคุก 
(๔) กรณีอื่นทีค่ณะกรรมการจรรยาบรรณเหน็วา่เป็นการประพฤตผิดิ
จรรยาบรรณอนัจะนํามา ซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



3. ขั้นตอนการด าเนินคดีจรรยาบรรณ
เลขาธกิารสภาวศิวกรสง่เรือ่งสู่

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
2

• สง่เรือ่งเขา้สูค่ณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองเรือ่งรอ้งเรยีน
เพือ่แสวงหาพยานหลกัฐานเพิม่เตมิ

• แต่งตัง้คณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อ
แสวงหาขอ้เทจ็จรงิ และทาํความเหน็
เสนอเพือ่พจิารณาวนิิจฉยั

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

3

มคีาํวนิิจฉยัชีข้าด 
และแจง้ผลการพจิารณาถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

4

• บุคคลซึง่ไดร้บัความเสยีหาย / 
บุคคลซึง่พบเหน็การประพฤตผิดิ
จรรยาบรรณ (สทิธกิล่าวหา)

• กรรมการหรอืบุคคลอื่น 
(สทิธกิล่าวโทษ)

หนงัสอืรอ้งเรยีน

1

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 51 อายคุวาม 1 ปี นบัแต่

นับแต่รู้เร่ือง
การประพฤติผิด
จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ

นับแต่รู้ตวั
ผูป้ระพฤติผิด

และ

อายุความในการกล่าวหาหรอืกล่าวโทษ

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ยกขอ้กล่าวหา

ตกัเตอืน

ภาคทณัฑ์

พกัใชใ้บอนุญาตฯ ไมเ่กนิ 5 ปี

เพกิถอนใบอนุญาตฯ

โทษทางจรรยาบรรณ

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



วิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณ

ระเบียบสภาวิศวกร                         
ว่าด้วยวธีิพจิารณาและวนิิจฉัย
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ
วศิวกรรม พ.ศ. 2546

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

การพจิารณา
และวนิิจฉัยชีข้าด

ยกข้อกล่าวหา

ตักเตอืน

ภาคทณัฑ์

พกัใช้ใบอนุญาตฯ ไม่เกนิ 5 ปี

เพกิถอนใบอนุญาตฯชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กรณีไม่พอใจค าวินิจฉัยชี้ขาด

30 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

90 วนันับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง

ค าวนิิจฉัยช้ีขาด
ของ

คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ
สภาวศิวกร

ศาลปกครอง

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



การควบคมุการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

มาตรา 45 “หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมหรอืแสดง
ดว้ยวธิใีด ๆ ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจวา่ตนพรอ้มจะประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาใด  
เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตในสาขานัน้จากสภาวศิวกร”

มาตรา 46 “ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมแต่ละสาขา ม ี4 ระดบั 
คอื วุฒวิศิวกร สามญัวศิวกร ภาควีศิวกร ภาควีศิวกรพเิศษ”

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



การควบคมุการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
มาตรา 47 “หา้มมใิหผู้ใ้ดใชค้าํหรอืขอ้ความทีแ่สดงใหผู้อ้ื่นเขา้ใจวา่
ตนเป็นผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ทัง้นี้ 
รวมถงึการใช ้จา้งวานหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นกระทาํดงักล่าวใหแ้ก่ตน เวน้แต่ผูท้ีไ่ดร้บั
วุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัเิป็นผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญ
ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมสาขานัน้ ๆ จากสภาวศิวกร หรอืสถาบนัทีส่ภา
วศิวกรรบัรอง หรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตซึง่มคีุณสมบตัติามทีก่าํหนดในขอ้บงัคบัสภา
วศิวกร ”

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



มาตรา 50 “ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตอ้งประพฤตตินตามจรรยาบรรณ แห่ง
วชิาชพีวศิวกรรมตามทีก่าํหนดในขอ้บงัคบัสภาวศิวกร”
มาตรา 51 “บุคคลซึง่ไดร้บัความเสยีหายหรอืพบการประพฤตผิดิ
จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรมของผูไ้ดร้บัใบอนุญาต มสีทิธกิล่าวหา
ผูไ้ดร้บัอนุญาตผูน้ัน้โดยทาํเรือ่งยืน่ต่อสภาวศิวกร

กรรมการหรอืบุคคลอื่นมสีทิธกิล่าวโทษผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมวา่ผดิ
จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรมควบคุม
โดยแจง้เรือ่งต่อสภาวศิวกร

สทิธกิล่าวหาหรอืกล่าวโทษสิน้สดุลงเมือ่พน้หน่ึงปีนบัแต่วนัทีผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายหรอืผู้
กล่าวโทษรูเ้รือ่งการประพฤตผิดิจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรมควบคุมและรูต้วัผูป้ระพฤตผิดิ”ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



มาตรา 63 “หา้มมใิหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตซึง่อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พกัใชใ้บอนุญาต ผูใ้ด
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมหรอืแสดงดว้ยวธิใีด ๆ ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจวา่ตนมสีทิธิ
หรอืพรอ้มจะประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมนบัแต่วนัทีท่ราบคาํสัง่สภาวศิวกรที่
สัง่พกัใชใ้บอนุญาตนัน้”

มาตรา 64 “ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตซึง่อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พกัใชใ้บอนุญาต ผูใ้ดกระทาํ
การฝ่าฝืน ใหส้ภาวศิวกรมมีตเิพกิถอนใบอนุญาตของผูน้ัน้นบัแต่วนัทีศ่าล
พพิากษาถงึทีส่ดุ”

มาตรา 65 “ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตซึง่ถกูสัง่เพกิถอนใบอนุญาตจะยืน่ขอรบัใบอนุญาต
อกีไมไ่ดจ้นกวา่จะพน้หา้ปีนบัแต่วนัทีถ่กูสัง่เพกิถอนใบอนุญาต”ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



มาตรา 71 “ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 45 หรอืมาตรา 63 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสาม
ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั”

มาตรา 72  “ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 47 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่
เกนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั”

มาตรา 73  “ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรอื
คณะอนุกรรมการหรอืเจา้หน้าที ่ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบั
ไมเ่กนิหนึ่งพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั”

มาตรา 74 “สาํหรบันิตบิุคคลตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสบิเทา่ของอตัราโทษปรบั
สาํหรบัความผดินัน้ดว้ย”ชัชวาล

ย์ คุณค้ำชู  วก
.491  วส

.49



ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก

.491  วส
.49



LOGO

สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ต่อ 1500-1511

วิศวกร
พงึประกอบวชิาชีพด้วย

ความระมัดระวงั
ยดึหลักวชิาการและหลักปฏบิตัิ

ชัชวาล
ย์ คุณค้ำชู  วก
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ชชัวาลย ์คณุค า้ชู  Email: chatpwd@yahoo.com MB: 089-811-6285

กรรมการสภาวศิวกร และ เหรญัญกิ สภาวศิวกร สมยั 5 (2555-2558) 
กรรมการสภาวศิวกร สมยั 6 (2558-2561)
วฒุวิศิวกรเครือ่งกล วก. 491 วฒุวิศิวกรสิง่แวดลอ้ม วส. 49
ประธานอนกุรรมการเลือ่น ระดบัสามญั และวฒุสิาขาวศิวกรสิง่แวดลอ้ม (2555-2558)
ประธานอนกุรรมการภาควีศิวกรพเิศษ สภาวศิวกร (2555-2561)
อนกุรรมการปรบัเลือ่นข ัน้ สามญัและวฒุวิศิวกร เครือ่งกล (2548-61)
อนกุรรมการ CPD นติบิคุคล สภาวศิวกร (2548-52)
เหรญัญกิมลูนธิอิาคารเขยีว / ทีป่รกึษากรรมการอาคารเขยีว ( TREEs) (2556-2557)
คณะกรรรมการควบคมุอาคาร กรมโยธาฯ กระทรวงมหาดไทย (2555-2558) 
นายชา่งใหญ ่  กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (2546-2555) 
ประธาน อาคารอนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม อาคารเขยีว กรมโยธาฯ (2554-2555) 
กรรมการอ านวยการ วสท. (2554-2559) 
ประธานกรรมการสทิธแิละจรรยาบรรณ วสท. (2554-2559) 
กรรมการความปลอดภยัดา้นอคัคภียั  วสท. (2535-2556) 
ทีป่รกึษาและกรรมการสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล วสท. (2535-2556) 
นายกสมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแหง่ประเทศไทย (2548-2559)
นายกสมาคมลฟิตแ์หง่ประเทศไทย (2548-2553)
กรรมการบรหิารสมาคมศษิยเ์กา่วศิวกรรมศาสตรเ์กษตร (2550-2556) 
กรรมการความปลอดภยัอาชวีะอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (2544-2550)
ทีป่รกึษาสมาคมชา่งเหมาไฟฟ้าเครือ่งกลไทย (2548-2562)
ทีป่รกึษาสมาคมผูต้รวจสอบและบรหิารความปลอดภยัอาคาร BSA ( 2548-2560)
ทีป่รกึษากรรมมาธกิารการเงนิการคลงั และ ทีป่รกึษากรรมมาธสิวสัดดิารสงัคม  สภาผูแ้ทนราษฏร
อนกุรรมาธกิารการอดุมศกึษาและอาชวีศกึษา สนช. (2558-2560)
กรรอนกุรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการโยธาและผงัเมอืง สภากรงุเทพมหานคร ชุดที ่4 (2558)
กรรมการและเลขานกุาร คณะอนกุรรมการศกึษาสญัญาการก าจดัขยะมลูฝอย สภากรงุเทพมหานคร
ปปร 9 วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้
บยส 12    วทิยาลยัการยตุธิรรม ศาลยตุธิรรม
บยป 2  วทิยาลยัการยตุธิรรมทางปกครอง ศาลปกครอง
สวปอ มส6 สมาคมวทิยาลยัป้องกรัาชอาณาจกัร หลกัสตูรความม ัน่คงระดบัสงู
สส 3         ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์
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