
 
กฎกระทรวง 

กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “วิชาชีพวิศวกรรม”  และ  “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”   
ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก   
(๑) กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
(๒) กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๓ ให้สาขาวิศวกรรมอื่นดังต่อไปนี้เป็นวิชาชีพวิศวกรรม 
(๑) วิศวกรรมเกษตร 
(๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(๓) วิศวกรรมเคมี 
(๔) วิศวกรรมชายฝั่ง 
(๕) วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(๖) วิศวกรรมต่อเรือ 
(๗) วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร 
(๘) วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
(๙) วิศวกรรมปิโตรเลียม 

(๑๐) วิศวกรรมพลังงาน 
(๑๑) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
(๑๒) วิศวกรรมยานยนต์ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๑๓) วิศวกรรมระบบราง 
(๑๔) วิศวกรรมสารสนเทศ 
(๑๕) วิศวกรรมสํารวจ 
(๑๖) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(๑๗) วิศวกรรมแหล่งน้ํา 
(๑๘) วิศวกรรมอากาศยาน 
(๑๙) วิศวกรรมอาหาร 
ข้อ ๔ ให้วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาดังต่อไปนี้เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๑) วิศวกรรมโยธา 
(๒) วิศวกรรมเหมืองแร่ 
(๓) วิศวกรรมเคร่ืองกล 
(๔) วิศวกรรมไฟฟ้า 
(๕) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(๖) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(๗) วิศวกรรมเคมี 
ทั้งนี้  เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมแต่ละสาขาที่ กําหนดไว้ 

ในกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) งานให้คําปรึกษา  หมายถึง  การให้ข้อแนะนํา  การตรวจวินิจฉัย  หรือการตรวจรับรองงาน 
(๒) งานวางโครงการ  หมายถึง  การศึกษา  การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม  หรือ 

การวางแผนของโครงการ 
(๓) งานออกแบบและคํานวณ  หมายถึง  การใช้หลักวิชาและความชํานาญเพื่อให้ได้มา 

ซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง  การสร้าง  การผลิต  หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร  โดยมีรายการ
คํานวณ  แสดงเป็นรูป  แบบ  ข้อกําหนด  หรือประมาณการ 

(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต  หมายถึง  การอํานวยการควบคุม  หรือการควบคุม
เก่ียวกับการก่อสร้าง  การสร้าง  การผลิต  การติดตั้ง  การซ่อม  การดัดแปลง  การร้ือถอนงาน  หรือ 
การเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป  แบบ  และข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

(๕) งานพิจารณาตรวจสอบ  หมายถึง  การค้นคว้า  การวิเคราะห์  การทดสอบ  การหาข้อมูล  
และสถิติต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์  หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน  การสอบทาน  หรือ 
การตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตหรือการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(๖) งานอํานวยการใช้  หมายถึง  การอํานวยการดูแลการใช้  การบํารุงรักษางาน  ทั้งที่ 
เป็นชิ้นงานหรือระบบ  ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป  แบบ  และข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่  ๓  ชั้นขึ้นไป  โครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูง

ตั้งแต่  ๔  เมตรขึ้นไป  อาคารที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต่  ๕  เมตรขึ้นไป  
หรือองค์อาคารย่ืนจากขอบนอกของที่รองรับตั้งแต่  ๒  เมตรขึ้นไป 

(๒) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทุกขนาด   
(๓) อาคารตามประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการรับน้ําหนัก  ความต้านทาน  

ความคงทนของอาคาร  และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
(๔) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่  ๑๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ซึ่งอยู่บนพื้นที่เชิงลาดที่มี 

ความลาดต้ังแต่  ๓๕  องศาขึ้นไป 
(๕) คลังสินค้า  ไซโล  ห้องเย็น  ยุ้งฉาง  หรือศูนย์กระจายสินค้า  ที่ มีความจุตั้งแต่   

๑๐๐  ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 
(๖) อัฒจันทร์ที่มีพื้นที่ตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  หรือที่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของ 

พื้นอัฒจันทร์สูงจากระดับฐานหรือพื้นดินที่ก่อสร้างตั้งแต่  ๒.๕๐  เมตรขึ้นไป 
(๗) ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือสําหรับเรือที่มีระวางขับน้ําตั้งแต่  ๕๐  เมตริกตันขึ้นไป 
(๘) เขื่อน  ฝาย  หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ํา  ที่มีความสูงตั้งแต่  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป 
(๙) อุโมงค์ส่งน้ํา  ท่อส่งน้ํา  ท่อระบายน้ํา  หรือช่องระบายน้ํา  ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

ตั้งแต่  ๐.๘๐  เมตรขึ้นไป  หรือที่มีพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่  ๐.๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป  หรือที่มีอัตราการไหล
ของน้ําตั้งแต่  ๑  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไป 

(๑๐) ระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ํา  ที่มีพื้นที่ตั้งแต ่ ๕๐๐  ไร่  ต่อโครงการขึ้นไป 
(๑๑) งานวางแนวและกําหนดระดับของทางขนส่งในระบบราง  ทางรถสาธารณะ  ทางหลวง  

ทางสาธารณะ  หรือทางวิ่ง  ทางขับ  หรือลานจอดของสนามบิน  ทุกขนาด   
(๑๒) งานเสริมความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้างหรือฐานรากทุกขนาด 
(๑๓) งานยกหรือเคลื่อนย้ายอาคารทุกประเภทที่มีน้ําหนักรวมของอาคารตั้งแต่  ๕๐  เมตริกตันขึ้นไป   

หรือมีพื้นที่ตั้งแต่  ๑๕๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
(๑๔) งานต่อเติม  ร้ือถอน  หรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท  ที่ทําให้สัดส่วนของอาคารผิดไป 

จากแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละห้าของพื้นที่อาคารน้ัน  หรือเป็น 
การเพิ่มน้ําหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ 

(๑๕) งานขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินมากกว่า  ๓  เมตร  หรือพื้นที่ปากบ่อดินมากกว่า  
๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๑๖) งานถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันมากกว่า  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และ
มีความสูงของเนินดินตั้งแต่  ๒  เมตร  นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๑๗) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ  ปล่อง  หรือศาสนวัตถุ  เช่น  หอถังน้ํา  หอกระเช้าไฟฟ้า  
อนุสาวรีย์  พระพุทธรูป  หรือเจดีย์  ที่มีความสูงตั้งแต่  ๖  เมตรขึ้นไป 

(๑๘) โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งระบบโทรคมนาคมหรือเสาไฟฟ้า   
ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างตั้งแต่  ๒๕  เมตรขึ้นไป  หรือที่มีน้ําหนักตั้งแต่  ๒๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป 

(๑๙) โครงสร้างสะพานทุกประเภทที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่ง
ยาวตั้งแต่  ๑๐  เมตรขึ้นไป 

(๒๐) โครงสร้างใต้ดิน  อุโมงค์  สิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่อยู่ใต้ดิน  โครงสร้างกันดิน  คันดินป้องกันน้ํา  
คลองส่งน้ํา  หรือคลองระบายน้ํา  ที่มีความสูงหรือความลึกตั้งแต่  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป 

(๒๑) โครงสร้างสําหรับทางขนส่งในระบบราง  ทางรถสาธารณะ  ทางหลวง  ทางสาธารณะ  
ทางวิ่ง  ทางขับ  หรือลานจอดของสนามบิน  ทุกขนาด 

(๒๒) โครงสร้างเก็บกักของไหล  เช่น  ถังเก็บน้ํา  ถังเก็บน้ํามัน  หรือสระว่ายน้ํา  ที่มีความจุ
ตั้งแต่  ๕๐  ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 

(๒๓) โครงสร้างที่เป็นคาน  เสา  พื้น  กําแพง  ผนัง  หรือบันได  ที่ใช้รับน้ําหนัก  ประกอบด้วย
คอนกรีตหล่อสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสําเร็จ  ทุกขนาด 

(๒๔) โครงสร้างรองรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่  ๐.๓๐  เมตรข้ึนไป  หรือพื้นที่หน้าตัด
ของทุกท่อรวมกันตั้งแต่  ๐.๑๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒๕) โครงสร้างรองรับหรือติดตั้งเคร่ืองเล่นที่เคลื่อนที่ได้โดยมีความเร็วตั้งแต่  ๖  กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมงขึ้นไป  หรือมีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเคร่ืองเล่นถึงระดับพื้นที่สูงสุดที่ผู้เล่นเครื่องเล่น 
ขึ้นไปเล่นตั้งแต่  ๒.๕๐  เมตรขึ้นไป  หรือมีส่วนที่ต้องใช้น้ํามีความลึกของระดับน้ําตั้งแต่  ๐.๘๐  เมตรขึ้นไป   

(๒๖) โครงสร้างของป้ันจั่นหอสูงหรือเดอริกเครน  ทุกขนาด 
(๒๗) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่ตั้งแต่  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป  และ 

มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่  ๑๕  เมตรขึ้นไป  หรือป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่
ตั้งแต่  ๒๕  ตารางเมตรข้ึนไป  ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา  ดาดฟ้า  หรือกันสาด  หรือที่ติดกับส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของอาคาร 

(๒๘) เสาเข็มที่มีความยาวตั้งแต่  ๖  เมตรขึ้นไป  หรือที่รับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยตั้งแต่   
๓  เมตริกตันขึ้นไป 

(๒๙) นั่งร้านหรือคํ้ายัน  ที่มีความสูงตั้งแต่  ๔  เมตรขึ้นไป   
(๓๐) แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีตสําหรับ 
 (ก) เสา  ผนัง  หรือกําแพง  ที่มีความสูงตั้งแต่  ๔  เมตรขึ้นไป   
 (ข) คานหรือแผ่นพื้น  ที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต่   

๕  เมตรขึ้นไป  หรือที่มีความสูงตั้งแต่  ๓  เมตรขึ้นไป 
 (ค) ฐานรองรับน้ําหนักที่มีความสูงตั้งแต่  ๓  เมตรขึ้นไป 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๗ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่   
มีดังต่อไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแร่  ได้แก่ 
 (ก) การทําเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่  ทุกประเภทและทุกขนาด 
 (ข) การเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินหรือแร่หรือการสร้างโพรงโดยการชะละลายแร่ทุกขนาด 
 (ค) งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิดทุกขนาด 
 (ง) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ  ออกจากของที่ใช้แล้ว  ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่ที่ใช้

กําลังเคร่ืองจักร  ทุกขนาด 
 (จ) การตรวจสอบและประเมินปริมาณแร่ที่ทําเหมืองได้ทุกขนาด 
 (ฉ) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทําเหมือง  การปรับคุณภาพแร่หรือวัสด ุ

ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่  ทุกประเภทและทุกขนาด 
 (ช) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทําเหมืองหรือการปิดเหมืองในเขตเหมืองแร่   

ทุกประเภทและทุกขนาด 
 (ซ) การควบคุมการพังทลายของดินหรือหินในเขตเหมืองแร่  ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๒) งานโลหการ  ได้แก่ 
 (ก) การแยกและการเตรียมวัสดุเพื่อการสกัดโลหะออกจากขยะ  ของที่ใช้แล้วจาก 

ภาคครัวเรือน  และกากของเสียอุตสาหกรรม  ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่และกรรมวิธีทางโลหกรรมที่มีการใช้ 
สารเคมีอันตราย   

 (ข) การแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ  ออกจากของที่ใช้แล้ว  ด้วยกรรมวิธีแต่งแร่   
ทุกขนาด 

 (ค) การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า  ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม  ทุกขนาด 
 (ง) การถลุงแร่อื่น ๆ  หรือการสกัดโลหะ  โลหะเจือ  หรือสารประกอบโลหะออกจากแร่  

ตะกรัน  เศษโลหะ  วัสดุ  หรือสารอื่นใด  รวมทั้งการทําโลหะให้บริสุทธิ์  ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม   
ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย   

 (จ) การผลิตโลหะสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปด้วยกระบวนการข้ึนรูปต่าง ๆ  เช่น   
การหลอม  การหล่อ  การแปรรูป  การเชื่อม  การข้ึนรูปด้วยกระบวนการโลหะผง  หรือการขึ้นรูปด้วย 
การเติมเนื้อวัสด ุ ที่ใช้คนงานตั้งแต่สามสิบคนข้ึนไป 

 (ฉ) การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อน  การตกแต่งผิว  หรือ
การเคลือบผิวโลหะ  ที่ใช้คนงานตั้งแต่สามสิบคนข้ึนไป 

 (ช) การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ  เชิงกล  เคมี  การทดสอบแบบไม่ทําลาย 
การบ่งลักษณะเฉพาะของวัสดุ  หรือการวิเคราะห์การวิบัติการเสื่อมสภาพของโลหะ  การกัดกร่อนของโลหะ   
และการป้องกันความเสียหาย  ด้วยกรรมวิธีทางโลหกรรม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
มีดังต่อไปนี้ 

(๑) งานให้คําปรึกษาตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๒) งานวางโครงการ 
 (ก) เคร่ืองจักรกล  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึ้นไป   
  ๒) มีขนาดกําลังตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลวัตต์ต่อโครงการขึ้นไป 
  ๓) ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   
  ๔) ใช้งานในอาคารที่สามารถรองรับผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยคนข้ึนไป 
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอนํ้าหรือไออย่างอื่น  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึ้นไป   
  ๒) ใช้ความร้อนตั้งแต่  ๒๐  ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป 
  ๓) มีอัตราความร้อนตั้งแต่  ๑  เมกะวัตตต์่อโครงการขึ้นไป 
  ๔) ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   
  ๕) ใช้งานในอาคารที่สามารถรองรับผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยคนข้ึนไป 
 (ค) ภาชนะรับแรงดัน  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึ้นไป   
  ๒) ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
  ๓) ใช้งานในอาคารที่สามารถรองรับผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยคนข้ึนไป 
 (ง) เตาอุตสาหกรรม  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึ้นไป   
  ๒) ใช้ความร้อนตั้งแต่  ๒๐  ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป   
  ๓) มีอัตราความร้อนตั้งแต่  ๑  เมกะวัตต์ต่อโครงการขึ้นไป   
  ๔) ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   
  ๕) ใช้งานในอาคารที่สามารถรองรับผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่สองรอ้ยคนข้ึนไป 
 (จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นหรือความร้อน  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึ้นไป   
  ๒) มีขนาดทําความเย็นหรือความร้อนตั้งแต่  ๓๕๐  กิโลวัตต์ต่อโครงการขึ้นไป 
 (ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศ  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีมูลค่าตั้งแต่สามสิบล้านบาทต่อโครงการขึ้นไป   
  ๒) มีขนาดกําลังของไหลตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป   
  ๓) ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



  ๔) ใช้งานในอาคารที่สามารถรองรับผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยคนข้ึนไป 
 (ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่สามล้านบาทต่อโครงการขึ้นไป   
  ๒) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
 (ซ) การจัดการพลังงาน  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่  ๑  เมกะวัตต์ขึ้นไป   
  ๒) มีการใช้พลังงานความร้อนรวมตั้งแต่  ๒๐  ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป 
(๓) งานออกแบบและคํานวณ  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดกําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป 
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอนํ้าหรือไออย่างอื่นทุกขนาด 
 (ค) ภาชนะรับแรงดันทุกขนาด 
 (ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความร้อนตั้งแต่  ๔๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป 
 (จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นหรือความร้อน  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีการออกแบบเพื่อสร้างตัวเคร่ืองและอุปกรณ์ที่มีขนาดทําความเย็นหรือความร้อน 

ตั้งแต่  ๒๕  กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป   
  ๒) มีการออกแบบเพื่อประกอบเป็นระบบที่มีขนาดทําความเย็นหรือความร้อนตั้งแต่  

๗๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป   
 (ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศ  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีความดันเกจของไหลในท่อตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลปาสกาลข้ึนไป   
  ๒) มีสุญญากาศเกจต่ํากว่าลบ  ๕๐  กิโลปาสกาล 
 (ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

ขึ้นไป 
 (ซ) การจัดการพลังงาน  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่  ๑  เมกะวัตต์ขึ้นไป   
  ๒) มีการใช้พลังงานความร้อนรวมตั้งแต่  ๒๐  ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป 
(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดกําลังตั้งแต่  ๒๐  กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป 
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอนํ้าหรือไออย่างอื่น  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีความดันเกจตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลปาสกาลข้ึนไป   
  ๒) มีอัตราการผลิตไอนํ้าหรือไออย่างอื่นตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลกรัมต่อชั่วโมงต่อเครื่องขึ้นไป 
 (ค) ภาชนะรับแรงดัน  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีความดันเกจตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลปาสกาลข้ึนไป   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



  ๒) มีปริมาตรตั้งแต่  ๑  ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วยข้ึนไป 
 (ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความร้อนตั้งแต่  ๔๐๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป 
 (จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดทําความเย็น

หรือความร้อนตั้งแต่  ๗๐  กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป  หรือรวมกันตั้งแต่  ๒๐๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป 
 (ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศ  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีความดันเกจของไหลในท่อตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลปาสกาลข้ึนไป   
  ๒) มีสุญญากาศเกจต่ํากว่าลบ  ๕๐  กิโลปาสกาล 
 (ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

ขึ้นไป 
(๕) งานพิจารณาตรวจสอบ   
 (ก) ตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  ทุกประเภทและทุกขนาด   
 (ข) ลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์ขนส่งที่บุคคลสามารถเข้าไปโดยสารได้  ทุกขนาด   
 (ค) ระบบของไหลในท่อรับแรงดันสําหรับแก๊สเชื้อเพลิงในยานพาหนะทุกขนาด 
(๖) งานอํานวยการใช้ 
 (ก) เคร่ืองจักรกลที่มีขนาดกําลังรวมกันตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลวัตต์ต่อระบบ  หรือที่มีขนาดกําลัง  

๒๕๐  กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป 
 (ข) เคร่ืองกําเนิดไอนํ้าหรือไออย่างอื่น  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีความดันเกจตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลปาสกาลข้ึนไป   
  ๒) มีอัตราการผลิตไอนํ้าหรือไออย่างอื่นตั้งแต่  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ต่อเครื่องขึ้นไป   
 (ค) ภาชนะรับแรงดัน  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีความดันเกจตั้งแต่  ๑,๓๐๐  กิโลปาสกาลข้ึนไป   
  ๒) มีปริมาตรตั้งแต่  ๑๐  ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วยข้ึนไป 
 (ง) เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความร้อนตั้งแต่  ๑,๕๐๐  กิโลวัตต์ต่อเตาขึ้นไป 
 (จ) เคร่ืองปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดทําความเย็น

หรือความร้อนรวมกันตั้งแต่  ๑,๗๕๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป 
 (ฉ) ระบบของไหลในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศ  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) มีความดันเกจของไหลในท่อตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลปาสกาลข้ึนไป   
  ๒) มีสุญญากาศเกจต่ํากว่าลบ  ๕๐  กิโลปาสกาล 
 (ช) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

ขึ้นไป   
 (ซ) การจัดการพลังงาน  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



  ๑) มีการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่  ๑  เมกะวัตต์ขึ้นไป   
  ๒) มีการใช้พลังงานความร้อนรวมตั้งแต่  ๒๐  ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป 
ข้อ ๙ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   

มีดังต่อไปนี้ 
(๑) งานไฟฟ้ากําลัง  ได้แก่ 
 (ก) งานให้คําปรึกษาตาม  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  ทุกประเภทและทุกขนาด 
 (ข) งานวางโครงการ 
  ๑) ระบบการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่  ๑,๐๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป  

หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบตั้งแต่  ๓.๓๐  กิโลโวลต์ขึ้นไป 
  ๒) ระบบส่ง  ระบบจําหน่าย  และระบบการใช้ไฟฟ้า  ที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่  

๑,๐๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป  หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบตั้งแต่  ๑๒  กิโลโวลต์ขึ้นไป 
  ๓) ระบบและเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป 
  ๔) การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่  ๑  เมกะวัตต์ขึ้นไป  หรือ 

ที่มีการใช้พลังงานความร้อนรวมตั้งแต่  ๒๐  ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป 
 (ค) งานออกแบบและคํานวณ 
  ๑) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่  ๓๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป  หรือ 

ที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบตั้งแต่  ๓.๓๐  กิโลโวลต์ขึ้นไป 
  ๒) ระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มี

ขนาดการใช้ไฟฟ้ากําลังรวมกันตั้งแต่  ๒๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 
  ๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่าสําหรับอาคารสูง  หรือ 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
  ๔) ระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากําลังรวมกันตั้งแต่  ๒๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 
  ๕) ระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

อาคารสําหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟทุกขนาด 
  ๖) ระบบและเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป 
  ๗) การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่  ๑  เมกะวัตต์ขึ้นไป  หรือ 

ที่มีการใช้พลังงานความร้อนรวมตั้งแต่  ๒๐  ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป 
 (ง) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
  ๑) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่  ๑,๐๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป  หรือ

ที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบตั้งแต่  ๑๒  กิโลโวลต์ขึ้นไป 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



  ๒) ระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มี
ขนาดการใช้ไฟฟ้ากําลังรวมกันตั้งแต่  ๒๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

  ๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่าสําหรับอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

  ๔) ระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากําลังรวมกันตั้งแต่  ๒๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

  ๕) ระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารสําหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟทุกขนาด 

  ๖) ระบบและเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่  ๒๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป 
 (จ) งานพิจารณาตรวจสอบ 
  ๑) ระบบไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่  ๑,๐๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป  หรือ 

ที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบตั้งแต่  ๑๒  กิโลโวลต์ขึ้นไป 
  ๒) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่าสําหรับอาคารสูง  หรือ 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
  ๓) ระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มี

ขนาดการใช้ไฟฟ้ากําลังรวมกันตั้งแต่  ๒๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 
  ๔) ระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากําลังรวมกันตั้งแต่  ๒๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 
  ๕) ระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารสําหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟทุกขนาด 
  ๖) การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่  ๑  เมกะวัตต์ขึ้นไป  หรือ 

ที่มีการใช้พลังงานความร้อนรวมตั้งแต่  ๒๐  ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป 
  ๗) ลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์ขนส่งที่บุคคลสามารถเข้าไปโดยสารได้  ทุกขนาด   
 (ฉ) งานอํานวยการใช้ 
  ๑) ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่  ๑,๐๐๐  กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป  หรือ

ที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบตั้งแต่  ๑๒  กิโลโวลต์ขึ้นไป 
  ๒) ระบบและเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป  หรือ

ที่มีขนาดกําลัง  ๒๕๐  กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป 
  ๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่าสําหรับอาคารสูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรืออาคารชดุตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๒) งานไฟฟ้าสื่อสาร  ได้แก่ 
 (ก) งานให้คําปรึกษาตาม  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  ทุกประเภทและทุกขนาด 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (ข) งานวางโครงการ 
  ๑) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่

แห่งชาติโดยใช้กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  
Power-  E.I.R.P.)  ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานีตั้งแต่  ๓๐  วัตต์ขึ้นไป 

  ๒) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ  ได้แก่  ทางถนน  
ทางราง  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ  ทุกขนาด 

  ๓) ระบบสั่งการระยะไกล  ระบบโทรมาตร  หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ
คมนาคมขนส่งสาธารณะ  ได้แก่  ทางถนน  ทางราง  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ  ทุกขนาด 

 (ค) งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต  และงานพิจารณา
ตรวจสอบ 

  ๑) ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติโดยใช้กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  
Power-  E.I.R.P.)  ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานีตั้งแต่  ๓๐  วัตต์ขึ้นไป 

  ๒) ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ  ได้แก่  ทางถนน  
ทางราง  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ  ทุกขนาด 

  ๓) ระบบสั่งการระยะไกล  ระบบโทรมาตร  หรือระบบควบคุมระยะไกลของระบบ
คมนาคมขนส่งสาธารณะ  ได้แก่  ทางถนน  ทางราง  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ  ทุกขนาด 

 (ง) งานอํานวยการใช้ 
  ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถ่ีตามตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ

โดยใช้กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power-  
E.I.R.P.)  ต่อคลื่นพาห์ต่อสถานีตั้งแต่  ๓.๓๐  กิโลวัตต์ขึ้นไป 

ข้อ ๑๐ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
มีดังต่อไปนี้ 

(๑) งานให้คําปรึกษา  งานวางโครงการ  งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต  และงานพิจารณาตรวจสอบ 

 (ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เช่น  การวางผังโรงงาน  หรือการวางผัง 
การเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักรในโรงงาน 

 (ข) ระบบการผลิต  การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ  กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูป
หรือก่ึงสําเร็จรูป  การหลอม  การหล่อ  การรีด  การเชื่อม  การกลึง  การเคลือบโลหะ  การอบชุบ   
การชุบ  หรือการแปรรูปโลหะ  ไม้  หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่ใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนข้ึนไป  หรือที่มีการลงทุน
ตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (ค) ระบบสนับสนุนการผลิต  ระบบความปลอดภัย  ระบบก่ึงอัตโนมัติ  ระบบอัตโนมัติ  
หรือระบบอัจฉริยะ  สําหรับทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซ่อม  ซ่อมบํารุง  ทดสอบ  ปรับปรุง  แปรสภาพ  
ลําเลียง  เก็บรักษา  หรือทําลายสิ่งใด ๆ  ที่ใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนข้ึนไป  หรือที่มีการลงทุนตั้งแต ่
ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน   

 (ง) การถลุงแร่และการทําโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑) ดีบุก  ตั้งแต่  ๒  ตันต่อวันขึ้นไป   
  ๒) ตะก่ัว  สังกะสี  ทองแดง  หรือพลวง  ตั้งแต่  ๕  ตันต่อวันขึ้นไป   
  ๓) เหล็กหรือเหล็กกล้า  ตั้งแต ่ ๑๐  ตันต่อวันขึ้นไป   
  ๔) กากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 (จ) ระบบการจัดการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรม

บริการที่มีการประเมินความเสี่ยง  การจัดการความปลอดภัย  การควบคุมคุณภาพ  การประกันคุณภาพ  
และการจัดการระบบโลจิสติกส์  ที่มีการลงทุนตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน   

 (ฉ) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย  ที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่สามล้านบาทข้ึนไป  
หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒) งานอํานวยการใช้ 
 (ก) สิ่งก่อสร้างและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการควบคุมมลพิษ  การบําบัดของเสีย  การกําจัดสารพิษ   

การกําจัดวัตถุอันตราย  การจัดการกากกัมมันตรังสี  หรือการกําจัดสิ่งใด ๆ  ของโรงงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

 (ข) ระบบระบายอากาศ  ระบบแสงสว่าง  และระบบอย่างอื่นที่เก่ียวข้องกับการควบคุม
มลพิษ  การบําบัดของเสีย  การกําจัดสารพิษ  การกําจัดวัตถุอันตราย  การจัดการกากกัมมันตรังสี  หรือ
การกําจัดสิ่งใด ๆ  ของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป
โดยไม่รวมค่าที่ดิน 

 (ค) กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมี  ใช้สารไวไฟ  ใช้สารอันตราย  ใช้การกลั่น 
ลําดับส่วน  หรือกระทําภายในอุปกรณ์ที่มีความดันสูงกว่าบรรยากาศในโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

 (ง) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย  ที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่สามล้านบาทข้ึนไป  
หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอคัคีภัยตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 (จ) ระบบหรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในระบบการผลิต  ระบบสนับสนุนการผลิต  ระบบ
ก่ึงอัตโนมัติ  ระบบอัตโนมัติ  ระบบอัจฉริยะ  หรือระบบความปลอดภัย  สําหรับทํา  ผลิต  ประกอบ  
บรรจุ  ซ่อม  ซ่อมบํารุง  ทดสอบ  ปรับปรุง  แปรสภาพ  ลําเลียง  เก็บรักษา  หรือทําลายสิ่งใด ๆ  ที่ใช้
คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนข้ึนไป  หรือที่มีการลงทุนตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๑ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
มีดังต่อไปนี้   

(๑) ระบบประปาที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดตั้งแต่  ๕๐๐  ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป 
(๒) ระบบน้ําสะอาดสําหรับ 
 (ก) ชุมชนหรืออาคารที่มีอัตราการผลิตหรืออัตราการจ่ายน้ําสูงสุดตั้งแต่  ๕๐  ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวันขึ้นไป 
 (ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาดของระบบน้ําสะอาด 
 (ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบน้ําสะอาด 
(๓) ระบบน้ําเสียสําหรับ 
 (ก) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ําเสียในอัตรากําลังสูงสุดตั้งแต่  ๓๐  ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวันขึ้นไป 
 (ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาดของระบบน้ําเสีย 
 (ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบน้ําเสีย 
(๔) ระบบการนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ใหม่สําหรับ 
 (ก) ชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ําทิ้งในอัตรากําลังสูงสุดตั้งแต่  ๓๐  ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวันขึ้นไป 
 (ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาดของระบบการนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 
 (ค) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดของระบบ 

การนําน้ําทิ้งกลบัมาใช้ใหม่ 
(๕) ระบบระบายน้ําสําหรับ   
 (ก) พื้นที่ที่มีปริมาณนํ้ารวมกันตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป 
 (ข) พื้นที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินทุกขนาดของพื้นที่จัดสรรที่ดิน 
(๖) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่มีแหล่งกําเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีปริมาตรการระบายอากาศตั้งแต่  ๓๐๐  ลูกบาศก์เมตร 
ต่อชั่วโมงขึ้นไป 

(๗) ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงหรือความสั่นสะเทือนสําหรับโรงงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  อาคารหรืออาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ที่มีค่าเกินมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนด 

(๘) ระบบการฟื้นฟูสภาพดินหรือระบบการฟื้นฟูสภาพน้ําที่มีการปนเป้ือน  ที่มีพื้นที่ตั้งแต่   
๓,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   

(๙) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรืออาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่  ๒,๐๐๐  กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป 

 (ค) แหล่งที่ทําให้มีมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขทุกขนาด 
 (ง) แหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนของวัสดุกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติทุกขนาด 
(๑๐) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาด 
(๑๑) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่สามล้านบาทต่อระบบข้ึนไป  

หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
(๑๒) ระบบน้ําบาดาลหรือระบบเติมน้ําลงในชั้นน้ําบาดาล  ที่มีปริมาณตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวันขึ้นไป 
(๑๓) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑๒ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเคมี  มีดังต่อไปนี้   
(๑) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัย

ปฏิกิริยาเคมี  เคมีฟิสิกส์  ชีวเคมี  หรือเคมีไฟฟ้าเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กําหนด  ที่ใช้กําลังตั้งแต่  
๕๐๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๒) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีทําให้
วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่
กําหนด  ที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๕๐๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป   

(๓) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่มีวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าสถิตได้  ที่ใช้กําลังตั้งแต่  
๕๐๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๔) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใช้หรือ
ก่อให้เกิดสารพิษ  หรือสารไวไฟ  หรือวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  ทุกขนาด 

(๕) กระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัย
ปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดันเกจตั้งแต่  ๒  บรรยากาศขึ้นไป  หรือความดันต่ํากว่า  ๑  บรรยากาศสัมบูรณ์ 

(๖) กระบวนการจัดการหรือบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบการ  ที่ใช ้สารเคมีตัวเร ่งปฏิกิริยาเคมี  ตัวเร ่งปฏิกิริยาชีวเคมี   
ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ  หรือหน่วยการผลิตที่ช่วยในการบําบัดของเสีย  ที่ใช้กําลังในกระบวนการบําบัด
ของเสียตั้งแต่  ๒๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๗) ระบบการเก็บ  ขนส่ง  หรือขนถ่ายซึ่งวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  
สารเคมี  หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ด  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าสถิตได้  ที่มีขนาดตั้งแต่   
๒๐  เมตริกตันขึ้นไป   

(๘) กระบวนการผลิตที่มีหรือประกอบด้วยอุปกรณอ์ย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระบบหอกลั่นหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยใช้ความแตกต่างของจุดเดือด 

ของสารในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้ความแตกต่างของจุดเดือด 
ของสารร่วมกับกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  ที่ใช้กําลังตั้งแต่   
๗.๕๐  กิโลวัตต์หรือเทยีบเท่าขึ้นไป 

 (ข) ระบบอุปกรณ์แยกสารแบบอื่น ๆ  เช ่น  เคร่ืองแยกสารโดยใช้เย่ือแผ่น  หรือ 
เคร่ืองกรองแบบอัดแน่น  ที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 (ค) ระบบอุปกรณ์แยกขนาดแบบอื่น ๆ  เช่น  ถุงกรอง  ไซโคลน  หรือเคร่ืองกําจัดฝุ่นละออง 
ด้วยไฟฟ้าสถิต  ที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 (ง) ระบบเคร่ืองต้มระเหยหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการที่โมเลกุลบริเวณผิว 
ของเหลวกลายเป็นโมเลกุลของไอ  โดยการลดความดันหรือได้รับความร้อนหรือทั้งสองอย่าง  ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
ความดันไออิ่มตัว  ซึ่งมีปริมาณความจุเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป  หรือที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์์หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 

 (จ) ระบบเคร่ืองปฏิกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นภาชนะหรือเป็นลักษณะอื่นที่มีปฏิกิริยาเคมี
เกิดขึ้น  หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือพันธะทางเคมี  ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
เพื่อผลิตสารหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสมบัติแตกต่างจากสารตั้งต้น  ที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดันเกจ
ตั้งแต่  ๓  บรรยากาศข้ึนไปหรือต่ํากว่า  ๑  บรรยากาศสัมบูรณ์  โดยใช้กําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต ์
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือมีกําลังการผลิตตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลกรัมต่อชั่วโมง  หรือมีขนาดตั้งแต่   
๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 

 (ฉ) ระบบหอดูดซับหรือระบบภาชนะท่ีใช้แยกสารหรือกําจัดสาร  ซึ่งเกิดการถ่ายเทมวล
จากเฟสของไหลไปยังของแข็ง  และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุสําหรับแยกหรือกําจัดสาร   
ที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 (ช) ระบบหอดูดซึมหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือกําจัดสาร  ซึ่งเกิดการถ่ายเทมวล
จากเฟสของไหลไปยังของไหล  และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางเพื่อสร้างพื้นที่ 
การถ่ายเทมวล  ที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 (ซ) ระบบหอสกัดสารหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบ 
ในของผสมโดยใช้ตัวทําละลายที่เหมาะสมละลายออกมา  และหมายรวมถึงการใช้สารพาหะในการทํา
ปฏิกิริยากับสารที่ต้องการในของผสมเพื่อใช้ในการแยกสารหรือผลิตภัณฑ์  ที่มีปริมาณความจุเกิน  
๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  หรือที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 (ฌ) ระบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนหรือระบบภาชนะที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อน 
ผ่านตัวกลางที่เป็นน้ําหรือสารอื่นใดเพื่อรับหรือถ่ายเทความร้อนอย่างต่อเนื่อง  อุณหภูมิของสายให้ความร้อน 
มากกว่า  ๑๐๐  องศาเซลเซียส  และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้วัสดุเป็นตัวกลางสร้างพื้นที่การถ่ายเท 
ความร้อนซึ่งมีพื้นที่ผิวรวมของวัสดุไม่น้อยกว่า  ๕  ตารางเมตร  หรือที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 (ญ) ระบบเตา  ระบบเตาแยกสลาย  หรือระบบเตาการสันดาปของเชื้อเพลิงหรือ 
แหล่งพลังงานความร้อนอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  ที่มีอุณหภูมิปฏิบัติการตั้งแต่  ๕๐๐  องศาเซลเซียส   
หรือที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๔๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 (ฎ) ระบบเคร่ืองตกผลึก  ระบบภาชนะที่ใช้แยกสารที่ใช้ความร้อนในการลดปริมาณของ
ตัวทําละลายลง  หรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิทําให้สารละลายอยู่ใน 
สภาพอิ่มตัวย่ิงยวด  และหมายรวมถึงระบบภาชนะที่ใช้แยกสารโดยการเติมสารใด ๆ  ที่ทําให้สมบัติของ 
ตัวทําละลายหรือตัวถูกละลายเปลี่ยนไป  และเกิดการตกผลึกเป็นของแข็งแยกออกมาซึ่งมีปริมาณความจุเกิน   
๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  หรือที่ใช้กําลังตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 (ฏ) ระบบหอแลกเปลี่ยนไอออนหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารหรือกําจัดสารโดยใช ้
การแลกเปลี่ยนไอออนหรือประจุ  ซึ่งมีปริมาณความจุเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  หรือที่ใช้กําลังตั้งแต่   
๗.๕๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 (ฐ) ระบบถังตกตะกอนหรือระบบภาชนะที่ใช้แยกสารด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก  ที่ใช้กําลัง
ตั้งแต่  ๗.๕๐  กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 (ฑ) ระบบภาชนะรับแรงดันในกระบวนการผลิตหรือระบบภาชนะปิดที่ มีความดัน 
ภายในภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต่างกันมากกว่า  ๑.๕๐  เท่าของความดันบรรยากาศที่ 
ระดับน้ําทะเล  และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า  ๑๐๓  มิลลิเมตร 

(๙) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ได้แก่  
โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี  หรือโรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม  ทุกขนาด 

ข้อ ๑๓ กฎกระทรวงนี้ ไ ม่ใช้ บังคับแก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมเคมี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่งาน  ประเภท  และขนาดของงาน 
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันซึ่งวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว  งานวิศวกรรมบางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สิน
ของประชาชน  ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อม  สมควรแก้ไขปรับปรุงงาน  ประเภท  และขนาดของงาน 
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  รวมท้ังกฎหมายอ่ืนที่กําหนดเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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