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กฎกระทรวง 
กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําวา  “วิชาชีพวิศวกรรม”  และ  “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”  

ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และ

มาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหกําหนดเพิ่มเติมสาขาวิศวกรรมดังตอไปนี้เปนวิชาชีพวิศวกรรม 

(๑) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

(๒) วิศวกรรมเคมี   

ขอ ๒ ใหวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาดังตอไปนี้เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

(๑) วิศวกรรมโยธา 

(๒) วิศวกรรมเหมืองแร 

(๓) วิศวกรรมเครื่องกล 

(๔) วิศวกรรมไฟฟา 

(๕) วิศวกรรมอุตสาหการ 

(๖) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

(๗) วิศวกรรมเคมี 
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ทั้งนี้  เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมแตละสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขา  มีดังตอไปนี้ 
(๑) งานใหคําปรึกษา  หมายถึง  การใหขอแนะนํา  การตรวจวินิจฉัย  หรือการตรวจรับรองงาน   
(๒)  งานวางโครงการ  หมายถึง  การศึกษา  การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม   หรือ 

การวางแผนของโครงการ 
(๓) งานออกแบบและคํานวณ  หมายถึง  การใชหลักวิชาและความชํานาญเพื่อใหไดมาซ่ึง

รายละเอียดในการกอสราง  การสราง  การผลิต  หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร  โดยมีรายการ
คํานวณ  แสดงเปนรูป  แบบ  ขอกําหนด  หรือประมาณการ 

(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  หมายถึง  การอํานวยการควบคุม  หรือการควบคุม
เกี่ยวกับการกอสราง  การสราง  การผลิต  การติดต้ัง  การซอม  การดัดแปลง  การร้ือถอนงาน  หรือ 
การเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป  แบบ  และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม   

(๕) งานพิจารณาตรวจสอบ  หมายถึง  การคนควา  การวิเคราะห  การทดสอบ  การหาขอมูล
และสถิติตาง  ๆ  เพื่อใชเปนหลักเกณฑ  หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน  หรือในการสอบทาน 

(๖) งานอํานวยการใช  หมายถึง  การอํานวยการดูแลการใช  การบํารุงรักษางาน  ทั้งที่เปน
ชิ้นงานหรือระบบ  ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป  แบบ  และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

ขอ ๔ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา   
มีดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารที่มีความสูงต้ังแต  ๓  ชั้นข้ึนไป  หรือโครงสรางของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูง
ต้ังแต  ๔  เมตรขึ้นไป  หรืออาคารที่มีชวงคานต้ังแต  ๕  เมตรขึ้นไป 

(๒) อาคารสาธารณะทุกขนาด 
(๓) คลังสินคา  ไซโล  หองเย็น  หรือยุงฉางที่มีความจุต้ังแต  ๑๐๐  ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 
(๔) โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ  ปลอง  หรือศาสนวัตถุ  เชน  พระพุทธรูปหรือเจดียที่มี

ความสูงต้ังแต  ๖  เมตรขึ้นไป 
(๕) โครงสรางสะพานที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอชวงใดชวงหนึ่งยาวต้ังแต  ๑๐  เมตร

ข้ึนไป 
(๖) ทาเทียบเรือหรืออูเรือสําหรับเรือที่มีระวางขับน้ําต้ังแต  ๕๐  เมตริกตันข้ึนไป 
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(๗) ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตหลอสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหลอสําเร็จทุกชนิดที่มีความยาว

ต้ังแต  ๕  เมตรขึ้นไป 

(๘) เสาเข็มคอนกรีตที่มีความยาวต้ังแต  ๖  เมตรขึ้นไป  หรือที่รับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย

ต้ังแต  ๓  เมตริกตันข้ึนไป 

(๙) งานเสริมความมั่นคงของฐานรากทุกขนาด 

(๑๐) นั่งรานหรือคํ้ายันชั่วคราวที่มีความสูงต้ังแต  ๔  เมตรขึ้นไป 

(๑๑) แบบหลอคอนกรีตสําหรับเสาที่มีความสูงต้ังแต  ๔  เมตร  หรือคานที่มีชวงคานต้ังแต   

๕  เมตรขึ้นไป 

(๑๒) โครงสรางใตดิน  ส่ิงกอสรางชั่วคราว  กําแพงกันดิน  คันดินปองกันน้ํา  หรือคลองสงน้ํา

ที่มีความสูงหรือความลึกต้ังแต  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป 

(๑๓) โครงสรางของระบบขนสงสาธารณะ  ทางรถสาธารณะ  หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด 

(๑๔) ทางรถไฟ  ทางรถรางสาธารณะ  ทางหลวง  ทางสาธารณะ  หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด 

(๑๕) เข่ือน  ฝาย  อุโมงค  ทอระบายน้ํา  หรือระบบชลประทานที่มีความสูงต้ังแต  ๑.๕๐  เมตร

ข้ึนไป  หรือมีความจุต้ังแต  ๕๐  ลูกบาศกเมตรขึ้นไป  หรือที่มีอัตราการไหลของน้ําต้ังแต  ๑  ลูกบาศกเมตร

ตอวินาทีข้ึนไป   

(๑๖) โครงสรางที่มีการกักของไหล  เชน  ถังเก็บน้ํา  ถังเก็บน้ํามัน  อุโมงคสงน้ํา  หรือสระวายน้ํา

ที่มีความจุต้ังแต  ๕๐  ลูกบาศกเมตรขึ้นไป   

(๑๗) ทอสงน้ํา  ทอระบายน้ํา  หรือชองระบายน้ําที่มีเสนผาศูนยกลางต้ังแต  ๐.๘๐  เมตรขึ้นไป  

หรือพื้นที่หนาตัดต้ังแต  ๐.๕๐  ตารางเมตรขึ้นไปและมีโครงสรางรองรับ  หรือมีความยาวต้ังแต   

๑๐๐  เมตรขึ้นไป 

(๑๘) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานต้ังแต  ๕๐๐  ไรตอโครงการขึ้นไป 

(๑๙) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๕๐  ตารางเมตรขึ้นไปและมี

ความสูงจากพื้นดินต้ังแต  ๑๕  เมตรขึ้นไป  หรือปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีพื้นที่

ต้ังแต  ๒๕  ตารางเมตรขึ้นไปที่ติดต้ังอยูบนหลังคา  ดาดฟา  หรือกันสาด  หรือที่ติดกับสวนใดสวนหนึ่ง

ของอาคาร   

(๒๐) อัฒจันทรที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
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(๒๑) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงหรือติดต้ังอุปกรณรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูง

จากระดับฐานของโครงสรางต้ังแต  ๒๕  เมตรขึ้นไป  หรือที่มีน้ําหนักต้ังแต  ๒๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

ขอ ๕ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร   

มีดังตอไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแร  ไดแก 

 (ก) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันต้ังแต  ๖๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป 

 (ข) การทําเหมืองใตดินทุกขนาด 

 (ค) การเจาะอุโมงคในเหมือง  หรือปลองหรือโพรงในหินทุกขนาด 

 (ง) งานวิศวกรรมที่มีการใชวัตถุระเบิดทุกขนาด 

 (จ) การโม  บด  หรือยอยแรและหินที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันต้ังแต  ๖๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป 

 (ฉ) การแยกวัสดุตาง  ๆ  ออกจากของที่ใชแลว  โดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด 

 (ช) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันต้ังแต  ๑๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป 

 (ซ) การประเมินผลและวิเคราะหมูลคาของแหลงแรทุกขนาด 

(๒) งานโลหะการ  ไดแก 

 (ก) การแยกวัสดุตาง  ๆ  ออกจากของที่ใชแลวโดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด 

 (ข) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันต้ังแต  ๑๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป 

 (ค) การถลุ งแร เหล็กห รือการผลิต เหล็ กกล าที่ มี กํ าลั งการผลิต สูง สุด ต้ังแต   

๗,๐๐๐  เมตริกตันตอปข้ึนไป 

 (ง) การถลุงแรอื่น  ๆ  หรือการสกัดโลหะ  โลหะเจือ  หรือสารประกอบโลหะออกจาก

แร  ตะกรัน  เศษโลหะ  วัสดุ  หรือสารอื่นใด  รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีกําลังการผลิตสูงสุด

ต้ังแต  ๑,๐๐๐  เมตริกตันตอปข้ึนไป  หรืองานที่ลงทุนต้ังแตสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (จ) การหลอม  การหลอ  การแปรรูป  การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว  

หรือการชุบเคลือบโลหะสําหรับงานที่ใชคนงานต้ังแตสามสิบคนขึ้นไป  หรืองานที่ลงทุนต้ังแต 

สิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

ขอ ๖ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

มีดังตอไปนี้ 
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(๑) งานใหคําปรึกษาและงานพิจารณาตรวจสอบตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ทุกประเภท
และทุกขนาด 

(๒) งานวางโครงการ 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีมูลคาต้ังแตสิบลานบาทตอเคร่ืองข้ึนไป  หรือที่มีมูลคาต้ังแตย่ีสิบ 

ลานบาทตอโครงการขึ้นไป  หรือที่มีขนาดระบบต้ังแต  ๑๐๐  กิโลวัตตรวมกันข้ึนไป  หรือที่ใชงาน 
ในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอย
พื้นที่ต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป   

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม  ที่มี
มูลคาต้ังแตสิบลานบาทตอเคร่ืองข้ึนไป  หรือที่มีมูลคาต้ังแตย่ีสิบลานบาทตอโครงการขึ้นไป  หรือ 
เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชความรอนต้ังแต  ๒๐  ลานเมกะจูลตอปข้ึนไป  
หรือเครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชงานในอาคารที่มี
พื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ต้ังแต
สองรอยคนข้ึนไป   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีมูลคาต้ังแตสิบลานบาทตอเครื่อง
ข้ึนไป  หรือที่มีมูลคาต้ังแตย่ีสิบลานบาทตอโครงการขึ้นไป  หรือที่มีขนาดระบบตั้งแต  ๑๐๐  กิโลวัตต
ข้ึนไป  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือที่ใชงาน
ในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป   

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดัน  หรือสุญญากาศที่มีมูลคาต้ังแตสิบลานบาทตอ
เคร่ืองข้ึนไป   หรือที่มีมูลคาต้ังแต ย่ีสิบลานบาทตอโครงการขึ้นไป  หรือที่มีขนาดระบบตั้งแต   
๑๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป  หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  
หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป   

 (จ) การจัดการพลังงานที่มีขนาดต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลวัตตข้ึนไป  หรือใชความรอนต้ังแต  
๒๐  ลานเมกะจูลตอปข้ึนไป 

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีมูลคารวมกันต้ังแตสามลานบาทตอระบบ 
ข้ึนไป  หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๓) งานออกแบบและคํานวณ 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตตอเครื่องข้ึนไป 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรม 
ทุกขนาด   

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเคร่ืองทําความเย็นที่มีขนาดต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตตอ
เคร่ืองข้ึนไป  หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นต้ังแต  ๔๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอต้ังแต  
๕๐๐  กิโลปาสกาลขึ้นไป  หรือสุญญากาศต้ังแตลบ  ๕๐  กิโลปาสกาลลงมา 

 (จ) การจัดการพลังงานทุกขนาด 
 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร

ข้ึนไป 
(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๒๐  กิโลวัตตตอเครื่องข้ึนไป 
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี

ความดันต้ังแต  ๕๐๐  กิโลปาสกาลขึ้นไป  หรือปริมาตรต้ังแต  ๑  ลูกบาศกเมตรขึ้นไป  หรืออัตรา 
การผลติไอน้ําหรือไออยางอื่นต้ังแต  ๕๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงข้ึนไป 

 (ค) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีขนาดต้ังแต  ๒๐  กิโลวัตตข้ึนไป 
 (ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอต้ังแต  

๕๐๐  กิโลปาสกาลขึ้นไป  หรือสุญญากาศต้ังแตลบ  ๕๐  กิโลปาสกาลลงมา   
 (จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกนัอัคคีภัยต้ังแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร

ข้ึนไป 
(๕) งานอํานวยการใช 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตตตอระบบข้ึนไป 
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น  ภาชนะรับแรงดัน  หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี

อัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นต้ังแต  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่องข้ึนไป 
 (ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดันต้ังแต  ๑,๓๐๐  กิโลปาสกาลขึ้นไป  

และมีปริมาตรต้ังแต  ๑๐  ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 
 (ง) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีขนาดต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตต 

ตอระบบข้ึนไป 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอต้ังแต  
๕๐๐  กิโลปาสกาลตอระบบข้ึนไป 

 (ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

ขอ ๗ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟา   
มีดังตอไปนี้ 

(๑) งานไฟฟากําลงั  ไดแก 
 (ก) งานใหคําปรึกษาตาม  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  ทุกประเภทและทุกขนาด 
 (ข) งานวางโครงการ   
  ๑) ระบบการผลิตไฟฟาที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป

หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต  ๓,๓๐๐  โวลตข้ึนไป 
  ๒) ระบบสง  ระบบจําหนาย  และระบบการใชไฟฟาที่มีขนาดรวมกันต้ังแต   

๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต  ๑๒  กิโลโวลตข้ึนไป 
 (ค) งานออกแบบและคํานวณ 
  ๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดต้ังแต  ๓๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือ

ที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต  ๓,๓๐๐  โวลตข้ึนไป 
  ๒) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันต้ังแต  

๒๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป 
  ๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง  อาคาร

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด   
 (ง) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
  ๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  

หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต  ๑๒  กิโลโวลตข้ึนไป 
  ๒) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันต้ังแต  

๒๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป 
  ๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง  อาคาร

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด   



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (จ) งานพิจารณาตรวจสอบ   
  ๑) ระบบไฟฟาที่มีขนาดรวมกันต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือที่มี

แรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต  ๑๒  กิโลโวลตข้ึนไป 
  ๒) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง  อาคาร

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด   
 (ฉ) งานอํานวยการใชระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดต้ังแต  ๑,๐๐๐  กิโลโวลต

แอมแปรข้ึนไป  หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต  ๑๒  กิโลโวลตข้ึนไป 
(๒) งานไฟฟาส่ือสาร  ไดแก 
 (ก) งานใหคําปรึกษาตาม  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  ทุกประเภทและทุกขนาด 
 (ข) งานวางโครงการระบบเครือขายที่มีสถานีรับ  สง  และถายทอดเพื่อกระจายคลื่น

แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ต้ังแต  ๓๐๐  กิโลเฮิรตซ  และที่มีกําลังสงแตละสถานีต้ังแต  ๑  กิโลวัตตข้ึนไป 
 (ค) งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  และงานพิจารณา

ตรวจสอบ 
  ๑) ระบบกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ต้ังแต  ๓๐๐  กิโลเฮิรตซข้ึนไป 

และที่มีกําลังสงแตละสถานีต้ังแต  ๑  กิโลวัตตข้ึนไป 
  ๒) ระบบรับ  สง  แยก  หรือรวมสัญญาณสงโดยใชความถี่คลื่นแมเหล็กไฟฟา

ขนาดต้ังแต  ๓๐๐  เมกะเฮิรตซข้ึนไป  และที่มีชองการสื่อสารต้ังแต  ๖๐  วงจรเสียงข้ึนไปหรือเทียบเทา 
 (ง) งานอํ านวยการใช ร ะบบกระจายคลื่ น แม เ หล็ก ไฟฟ าที่ มี ค วามถี่ ต้ั ง แต   

๓๐๐  กิโลเฮิรตซข้ึนไป  และที่มีกําลังสงแตละสถานีต้ังแต  ๑  กิโลวัตตข้ึนไป 
ขอ ๘ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

มีดังตอไปนี้ 
(๑) งานใหคําปรึกษา  งานวางโครงการ  งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสราง

หรือการผลิต  และงานพิจารณาตรวจสอบ 
 (ก) โรงงานที่ใชคนงานต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  หรือโรงงานที่ลงทุนต้ังแตย่ีสิบลานบาท

ข้ึนไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ข) การผลิต  การสรางหรือการประกอบสิ่งใด  ๆ  กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือ

ก่ึงสําเร็จรูป  การหลอม  การหลอ  การรีด  หรือการเคลือบโลหะ  และการอบชุบ  การชุบ  หรือการแปร



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

รูปโลหะ  ไม  หรือวัสดุอื่น  ๆ  ที่ใชคนงานต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  หรือที่ลงทุนต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป

โดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ค) การถลุงแรและการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังตอไปนี้  ในกรณีที่

เปนดีบุกต้ังแต  ๒  ตันตอวันข้ึนไป  ในกรณีที่เปนตะกั่ว  สังกะสี  ทองแดง  หรือพลวง  ต้ังแต  ๕  ตันตอ

วันข้ึนไป  หรือในกรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาต้ังแต  ๑๐  ตันตอวันข้ึนไป 

 (ง) ระบบดับเพลิงที่มีมูลคารวมกันต้ังแตสามลานบาทขึ้นไป  หรือที่มีพื้นที่ปองกัน

อัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒) งานอํานวยการใช   

 (ก) ส่ิงกอสรางและเครื่องจักรที่ใชควบคุมมลพิษ  บําบัดของเสีย  กําจัดสารพิษ  กําจัด

วัตถุอันตราย  หรือกําจัดส่ิงใด  ๆ  ของโรงงานที่ใชคนงานต้ังแตหาสิบคนขึ้นไป  หรือที่ลงทุนต้ังแต 

ย่ีสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ข) ระบบระบายอากาศ  ระบบแสงสวาง  และระบบอยางอื่นที่เกี่ยวของกับการควบคุม

มลพิษ  การบําบัดของเสีย  การกําจัดสารพิษ  การกําจัดวัตถุอันตราย  หรือการกําจัดส่ิงใด  ๆ  ของโรงงาน 

ที่ใชคนงานต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  หรือที่ลงทุนต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ค) กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมี  ใชสารไวไฟ  ใชสารอนัตราย  ใชการกลัน่ลาํดับสวน  

หรือกระทําภายในอุปกรณที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ  ในโรงงานที่ใชคนงานต้ังแตสิบหาคน 

ข้ึนไปหรือที่ลงทุนต้ังแตสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน 

 (ง) ระบบดับเพลิงที่มีมูลคารวมกันต้ังแตสามลานบาทขึ้นไป  หรือที่มีพื้นที่ปองกัน

อัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   

ขอ ๙ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   

มีดังตอไปนี้ 

(๑) ระบบประปาที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดต้ังแต  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๒) ระบบน้ําสะอาดสําหรับโรงงาน  อาคารสาธารณะ  หรืออาคารขนาดใหญ  ที่มีอัตรากําลัง

ผลิตสูงสุดต้ังแต  ๕๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๓) ระบบน้ําเสียสําหรับชุมชน  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  หรืออาคารขนาดใหญที่สามารถ

รองรับน้ําเสียในอัตรากําลังสูงสุดต้ังแต  ๓๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 
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(๔) ระบบการนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมสําหรับชุมชน  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  หรืออาคาร

ขนาดใหญที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดต้ังแต  ๓๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๕) ระบบการพัฒนาพื้นที่หรือแหลงน้ําที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับ 

 (ก) น้ําฝนหรือน้ําฝนที่ยังขังอยูที่มีปริมาณรวมสูงสุดต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร 

ตอวันข้ึนไป 

 (ข) น้ําทิ้งหรือน้ําบาดาลที่มีปริมาณรวมสูงสุดต้ังแต  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๖) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่มีแหลงกําเนิดมลพิษที่มีปริมาตรการระบาย

อากาศต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงข้ึนไป 

(๗) ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงสําหรับโรงงานหรืออาคารสาธารณะที่มีคาระดับเสียง

เกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๘) ระบบการฟนฟูสภาพดินที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๓,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือระบบการฟนฟู

สภาพน้ําที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดต้ังแต  ๓๐  ลูกบาศกเมตรตอวันข้ึนไป 

(๙) ระบบขยะมูลฝอยในสถานที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

 (ข) โรงงาน  อาคารสาธารณะ  หรืออาคารขนาดใหญที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต   

๒,๐๐๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

 (ค) แหลงที่ทําใหมีการติดเชื้อที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต  ๑๕  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 

 (ง) แหลงที่ทําใหมีสารกัมมันตภาพรังสีปนเปอนทุกขนาด   

(๑๐) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาด 

(๑๑) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีมูลคารวมต้ังแตสามลานบาทตอระบบข้ึนไป  หรือ

ที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๑๐ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเคมี   

มีดังตอไปนี้ 

(๑) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี  เคมีฟสิกส  

ชีวเคมี  หรือเคมีไฟฟาเพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑตามกําหนด  ที่ใชเงินลงทุนต้ังแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป

โดยไมรวมคาที่ดิน  หรือที่ใชกําลังต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 
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(๒) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่ทําใหวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑตามกําหนด  ที่ใชเงินลงทุน
ต้ังแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน  หรือที่ใชกําลังต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตตข้ึนไปหรือ
เทียบเทา  ทั้งนี้  เฉพาะที่ประกอบดวยกระบวนการผลิตของหนวยการผลิตตาม  (๙) 

(๓) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่มีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเปนวัตถุผง
หรือวัตถุเม็ดซ่ึงอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตได  ที่ใชเงินลงทุนต้ังแตหนึ่งรอยลานบาท 
ข้ึนไปโดยไมรวมคาที่ดิน  หรือที่ใชกําลังต้ังแต  ๕๐๐  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 

(๔) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใชสารเคมีที่เปนวัตถุอันตราย 
เพื่อเปนสารผสมหรือเปนสารชวยในการผลิต   

(๕) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใตความดัน
ต้ังแต  ๓  บรรยากาศขึ้นไป  หรือตํ่ากวาความดัน  ๑  บรรยากาศ 

(๖) กระบวนการจัดการหรือบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน  หรือสถาน
ประกอบการที่ใชสารเคมี  ตัวเรงปฏิกิริยาเคมี  ตัวเรงปฏิกิริยาชีวเคมี  ตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพ  หรือหนวย
การผลิตที่ชวยในการบําบัดของเสียที่ใชเงินลงทุนต้ังแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดินหรือที่ใช
กําลังในกระบวนการบําบัดของเสียต้ังแต  ๒๐  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทยีบเทา 

(๗) ระบบการเก็บหรือขนถายที่กระทําภายในโรงงานหรือเพื่อสงออกนอกโรงงานซึ่งวัตถุ
อันตราย  สารเคมี  สารพิษ  หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตที่มี
ขนาดต้ังแต  ๒๐  เมตริกตันข้ึนไป 

(๘) กระบวนการผลิตทุกขนาดที่ใชหรือกอใหเกิดวัตถุอันตราย  สารเคมี  สารพิษ  หรือสารไวไฟ 
(๙) กระบวนการผลิตที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี  เคมีฟสิกส  ชีวเคมี  หรือเคมีไฟฟา  ของหนวยการผลิต  

ดังตอไปนี้ 
 (ก) หอกลั่น  หอดูดซับ  หอดูดซึม  อุปกรณสกัดสาร  ถังตกตะกอน  หรือเครื่องตกผลึก

ที่ใชกําลังต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 
 (ข) อุปกรณแยกสารแบบอื่น  ๆ  เชน  เคร่ืองแยกสารโดยใชเย่ือ  หอแลกเปลี่ยนไอออน  

หรือเครื่องกรองแบบอัดแนนที่ใชกําลังต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 
 (ค) อุปกรณแยกขนาดแบบอื่น  ๆ  เชน  ถุงกรอง  ไซโคลน  หรือเครื่องกําจัดฝุนละออง

ดวยไฟฟาสถิตที่ใชกําลังในกระบวนการผลิตต้ังแต  ๗.๕  กิโลวัตตข้ึนไปหรือเทียบเทา 
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 (ง) เคร่ืองตมระเหยหรือเตาเผากระบวนการผลิตที่ใชกําลังต้ังแต  ๑๐  กิโลวัตตข้ึนไป
หรือเทียบเทา 

 (จ) เคร่ืองปฏิกรณทุกขนาด 
(๑๐) ระบบดับเพลิงทุกขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี   
ขอ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ไมใชบังคับแกผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหสาขา
วิศวกรรมส่ิงแวดลอมและสาขาวิศวกรรมเคมีเปนวิชาชีพวิศวกรรม  และกําหนดใหสองสาขาดังกลาว  และ
สาขาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเหมืองแร  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟา  และวิศวกรรมอุตสาหการ 
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดวย  และโดยที่มาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติวศิวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให
การกําหนดดังกลาวใหกระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 


