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กฎกระทรวง
กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําวา “วิชาชีพวิศวกรรม” และ “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”
ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจั กรไทย บัญญั ติใ หกระทํา ไดโดยอาศั ยอํานาจตาม
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 เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิ ช าชี พวิศ วกรรมแตละสาขาที่กํา หนดไวใ น
กฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขา มีดังตอไปนี้
(๑) งานใหคําปรึกษา หมายถึง การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองงาน
(๒) งานวางโครงการ หมายถึง การศึ กษา การวิ เคราะหหาทางเลือ กที่เหมาะสม หรื อ
การวางแผนของโครงการ
(๓) งานออกแบบและคํานวณ หมายถึง การใชหลักวิชาและความชํานาญเพื่อใหไดมาซึ่ง
รายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการ
คํานวณ แสดงเปนรูป แบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ
(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุม
เกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซอม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน 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 ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมโยธา
มีดังตอไปนี้
(๑) อาคารที่มีความสูงตั้งแต ๓ ชั้นขึ้นไป หรือโครงสรางของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูง
ตั้งแต ๔ เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีชวงคานตั้งแต ๕ เมตรขึ้นไป
(๒) อาคารสาธารณะทุกขนาด
(๓) คลังสินคา ไซโล หองเย็น หรือยุงฉางที่มีความจุตั้งแต ๑๐๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(๔) โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ ปลอง หรือศาสนวัตถุ เชน พระพุทธรูปหรือเจดียที่มี
ความสูงตั้งแต ๖ เมตรขึ้นไป
(๕) โครงสรางสะพานที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอชวงใดชวงหนึ่งยาวตั้งแต ๑๐ เมตร
ขึ้นไป
(๖) ทาเทียบเรือหรืออูเรือสําหรับเรือที่มีระวางขับน้ําตั้งแต ๕๐ เมตริกตันขึ้นไป
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(๗) ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตหลอสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหลอสําเร็จทุกชนิดที่มีความยาว
ตั้งแต ๕ เมตรขึ้นไป
(๘) เสาเข็มคอนกรีตที่มีความยาวตั้งแต ๖ เมตรขึ้นไป หรือที่รับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย
ตั้งแต ๓ เมตริกตันขึ้นไป
(๙) งานเสริมความมั่นคงของฐานรากทุกขนาด
(๑๐) นั่งรานหรือค้ํายันชั่วคราวที่มีความสูงตั้งแต ๔ เมตรขึ้นไป
(๑๑) แบบหลอคอนกรีตสําหรับเสาที่มีความสูงตั้งแต ๔ เมตร หรือคานที่มีชวงคานตั้งแต
๕ เมตรขึ้นไป
(๑๒) โครงสรางใตดิน สิ่งกอสรางชั่วคราว กําแพงกันดิน คันดินปองกันน้ํา หรือคลองสงน้ํา
ที่มีความสูงหรือความลึกตั้งแต ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป
(๑๓) โครงสรางของระบบขนสงสาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด
(๑๔) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุกขนาด
(๑๕) เขื่อน ฝาย อุโมงค ทอระบายน้ํา หรือระบบชลประทานที่มีความสูงตั้งแต ๑.๕๐ เมตร
ขึ้นไป หรือมีความจุตั้งแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป หรือที่มีอัตราการไหลของน้ําตั้งแต ๑ ลูกบาศกเมตร
ตอวินาทีขึ้นไป
(๑๖) โครงสรางที่มีการกักของไหล เชน ถังเก็บน้ํา ถังเก็บน้ํามัน อุโมงคสงน้ํา หรือสระวายน้ํา
ที่มีความจุตั้งแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(๑๗) ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา หรือชองระบายน้ําที่มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๐.๘๐ เมตรขึ้นไป
หรือ พื้น ที่หน าตั ดตั้ งแต ๐.๕๐ ตารางเมตรขึ้น ไปและมีโ ครงสร างรองรับ หรือ มีค วามยาวตั้ งแต
๑๐๐ เมตรขึ้นไป
(๑๘) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานตั้งแต ๕๐๐ ไรตอโครงการขึ้นไป
(๑๙) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่มีพื้นที่ตั้งแต ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไปและมี
ความสูงจากพื้นดินตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่มีพื้นที่
ตั้งแต ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไปที่ติดตั้งอยูบนหลังคา ดาดฟา หรือกันสาด หรือที่ติดกับสวนใดสวนหนึ่ง
ของอาคาร
(๒๐) อัฒจันทรที่มีพื้นที่ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
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(๒๑) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงหรือติดตั้งอุปกรณรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูง
จากระดับฐานของโครงสรางตั้งแต ๒๕ เมตรขึ้นไป หรือที่มีน้ําหนักตั้งแต ๒๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
ขอ ๕ ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมเหมือ งแร
มีดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแร ไดแก
(ก) การทําเหมืองแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันตั้งแต ๖๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ข) การทําเหมืองใตดินทุกขนาด
(ค) การเจาะอุโมงคในเหมือง หรือปลองหรือโพรงในหินทุกขนาด
(ง) งานวิศวกรรมที่มีการใชวัตถุระเบิดทุกขนาด
(จ) การโม บด หรือยอยแรและหินที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันตั้งแต ๖๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ฉ) การแยกวัสดุตาง ๆ ออกจากของที่ใชแลว โดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด
(ช) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันตั้งแต ๑๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ซ) การประเมินผลและวิเคราะหมูลคาของแหลงแรทุกขนาด
(๒) งานโลหะการ ไดแก
(ก) การแยกวัสดุตาง ๆ ออกจากของที่ใชแลวโดยใชกรรมวิธีทางการแตงแรทุกขนาด
(ข) การแตงแรที่ใชกําลังสูงสุดรวมกันตั้งแต ๑๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ค) การถลุ ง แร เ หล็ ก หรื อ การผลิ ต เหล็ ก กล า ที่ มี กํ า ลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด ตั้ ง แ ต
๗,๐๐๐ เมตริกตันตอปขึ้นไป
(ง) การถลุงแรอื่น ๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจาก
แร ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีกําลังการผลิตสูงสุด
ตั้งแต ๑,๐๐๐ เมตริกตันตอปขึ้นไป หรืองานที่ลงทุนตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(จ) การหลอม การหลอ การแปรรูป การปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอนการตกแตงผิว
หรื อ การชุ บเคลื อบโลหะสํ าหรั บ งานที่ ใ ช ค นงานตั้ง แต สามสิ บคนขึ้ น ไป หรื องานที่ล งทุ น ตั้ ง แต
สิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
ขอ ๖ ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
มีดังตอไปนี้
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(๑) งานใหคําปรึกษาและงานพิจารณาตรวจสอบตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ทุกประเภท
และทุกขนาด
(๒) งานวางโครงการ
(ก) เครื่ องจั กรกลที่ มี มูลค าตั้ งแต สิ บล านบาทตอเครื่ องขึ้ นไป หรื อที่ มี มูลค าตั้ งแต ยี่ สิ บ
ลานบาทตอโครงการขึ้น ไป หรือที่มีขนาดระบบตั้งแต ๑๐๐ กิโลวัตตรวมกัน ขึ้นไป หรือที่ใชงาน
ในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอย
พื้นที่ตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป
(ข) เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม ที่มี
มูลคาตั้งแตสิบลานบาทตอเครื่องขึ้น ไป หรือที่มีมูลคาตั้งแตยี่สิบลานบาทตอโครงการขึ้นไป หรือ
เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชความรอนตั้งแต ๒๐ ลานเมกะจูลตอปขึ้นไป
หรือเครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชงานในอาคารที่มี
พื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ตั้งแต
สองรอยคนขึ้นไป
(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีมูลคาตั้งแตสิบลานบาทตอเครื่อง
ขึ้นไป หรือที่มีมูลคาตั้งแตยี่สิบลานบาทตอโครงการขึ้นไป หรือที่มีขนาดระบบตั้งแต ๑๐๐ กิโลวัตต
ขึ้นไป หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่ใชงาน
ในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป
(ง) ระบบของไหลในทอรับ แรงดัน หรือสุญญากาศที่มีมูลคาตั้งแตสิบลานบาทตอ
เครื่ อ งขึ้ น ไป หรื อ ที่ มี มู ล ค า ตั้ ง แต ยี่ สิ บ ล า นบาทต อ โครงการขึ้ น ไป หรื อ ที่ มี ข นาดระบบตั้ ง แต
๑๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป หรือที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
หรือที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป
(จ) การจัดการพลังงานที่มีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลวัตตขึ้นไป หรือใชความรอนตั้งแต
๒๐ ลานเมกะจูลตอปขึ้นไป
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกัน อัคคีภัยที่มีมูลคารวมกันตั้งแตสามลานบาทตอระบบ
ขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๓) งานออกแบบและคํานวณ
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตตอเครื่องขึ้นไป
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(ข) เครื่ อ งกํ า เนิด ไอน้ํา หรื อไออย างอื่ น ภาชนะรั บแรงดั น หรือ เตาอุ ต สาหกรรม
ทุกขนาด
(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีขนาดตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตตอ
เครื่องขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นตั้งแต ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอตั้งแต
๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป หรือสุญญากาศตั้งแตลบ ๕๐ กิโลปาสกาลลงมา
(จ) การจัดการพลังงานทุกขนาด
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๒๐ กิโลวัตตตอเครื่องขึ้นไป
(ข) เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี
ความดัน ตั้งแต ๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้น ไป หรือปริม าตรตั้งแต ๑ ลูกบาศกเมตรขึ้น ไป หรืออัตรา
การผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นตั้งแต ๕๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมงขึ้นไป
(ค) เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นที่มีขนาดตั้งแต ๒๐ กิโลวัตตขึ้นไป
(ง) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอตั้งแต
๕๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป หรือสุญญากาศตั้งแตลบ ๕๐ กิโลปาสกาลลงมา
(จ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๕) งานอํานวยการใช
(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัตตตอระบบขึ้นไป
(ข) เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรมที่มี
อัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นตั้งแต ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่องขึ้นไป
(ค) หมออัดอากาศหรือหมออัดกาซที่มีขนาดความดันตั้งแต ๑,๓๐๐ กิโลปาสกาลขึ้นไป
และมีปริมาตรตั้งแต ๑๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(ง) เครื่องปรั บภาวะอากาศหรื อเครื่องทําความเย็น ที่มีขนาดตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัต ต
ตอระบบขึ้นไป
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(จ) ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันของไหลในทอตั้งแต
๕๐๐ กิโลปาสกาลตอระบบขึ้นไป
(ฉ) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
ขอ ๗ ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ า
มีดังตอไปนี้
(๑) งานไฟฟากําลัง ไดแก
(ก) งานใหคําปรึกษาตาม (ข) (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ทุกประเภทและทุกขนาด
(ข) งานวางโครงการ
๑) ระบบการผลิตไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต ๓,๓๐๐ โวลตขึ้นไป
๒) ระบบส ง ระบบจํา หน า ย และระบบการใช ไ ฟฟ า ที่ มีข นาดรวมกั น ตั้ ง แต
๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
(ค) งานออกแบบและคํานวณ
๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต ๓๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือ
ที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต ๓,๓๐๐ โวลตขึ้นไป
๒) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันตั้งแต
๒๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด
(ง) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแ อมแปรขึ้น ไป
หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
๒) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันตั้งแต
๒๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด
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(จ) งานพิจารณาตรวจสอบ
๑) ระบบไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือที่มี
แรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
๒) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด
(ฉ) งานอํานวยการใชร ะบบหรื ออุป กรณไฟฟาที่ มีข นาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิ โลโวลต
แอมแปรขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
(๒) งานไฟฟาสื่อสาร ไดแก
(ก) งานใหคําปรึกษาตาม (ข) (ค) หรือ (ง) ทุกประเภทและทุกขนาด
(ข) งานวางโครงการระบบเครือขายที่มีสถานีรับ สง และถายทอดเพื่อกระจายคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ตั้งแต ๓๐๐ กิโลเฮิรตซ และที่มีกําลังสงแตละสถานีตั้งแต ๑ กิโลวัตตขึ้นไป
(ค) งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการสรางหรือการผลิต และงานพิจารณา
ตรวจสอบ
๑) ระบบกระจายคลื่น แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ตั้งแต ๓๐๐ กิโลเฮิรตซขึ้น ไป
และที่มีกําลังสงแตละสถานีตั้งแต ๑ กิโลวัตตขึ้นไป
๒) ระบบรับ สง แยก หรือรวมสัญญาณสงโดยใชความถี่คลื่น แมเหล็กไฟฟา
ขนาดตั้งแต ๓๐๐ เมกะเฮิรตซขึ้นไป และที่มีชองการสื่อสารตั้งแต ๖๐ วงจรเสียงขึ้นไปหรือเทียบเทา
(ง) งาน อํ า น วยการใ ช ร ะบบกระจายคลื่ น แ ม เ หล็ ก ไฟฟ า ที่ มี ค วาม ถี่ ตั้ ง แ ต
๓๐๐ กิโลเฮิรตซขึ้นไป และที่มีกําลังสงแตละสถานีตั้งแต ๑ กิโลวัตตขึ้นไป
ขอ ๘ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มีดังตอไปนี้
(๑) งานใหคําปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการสราง
หรือการผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ
(ก) โรงงานที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือโรงงานที่ลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาท
ขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(ข) การผลิต การสรางหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือ
กึ่งสําเร็จรูป การหลอม การหลอ การรีด หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปร
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รูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป
โดยไมรวมคาที่ดิน
(ค) การถลุงแรและการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังตอไปนี้ ในกรณีที่
เปนดีบุกตั้งแต ๒ ตันตอวันขึ้นไป ในกรณีที่เปนตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ตั้งแต ๕ ตันตอ
วันขึ้นไป หรือในกรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาตั้งแต ๑๐ ตันตอวันขึ้นไป
(ง) ระบบดับเพลิงที่มีมูลคารวมกัน ตั้งแตสามลานบาทขึ้น ไป หรือที่มีพื้น ที่ปองกัน
อัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒) งานอํานวยการใช
(ก) สิ่งกอสรางและเครื่องจักรที่ใชควบคุมมลพิษ บําบัดของเสีย กําจัดสารพิษ กําจัด
วัตถุอันตราย หรือกําจัดสิ่งใด ๆ ของโรงงานที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั้งแต
ยี่สิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(ข) ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวาง และระบบอยางอื่นที่เกี่ยวของกับการควบคุม
มลพิษ การบําบัดของเสีย การกําจัดสารพิษ การกําจัดวัตถุอันตราย หรือการกําจัดสิ่งใด ๆ ของโรงงาน
ที่ใชคนงานตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป หรือที่ลงทุนตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(ค) กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมี ใชสารไวไฟ ใชสารอันตราย ใชการกลัน่ ลําดับสวน
หรือ กระทํา ภายในอุป กรณ ที่มี ความดั น สู งกว าบรรยากาศ ในโรงงานที่ใ ช คนงานตั้ง แตสิ บห าคน
ขึ้นไปหรือที่ลงทุนตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน
(ง) ระบบดับเพลิงที่มีมูลคารวมกัน ตั้งแตสามลานบาทขึ้น ไป หรือที่มีพื้น ที่ปองกัน
อัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๙ ประเภทและขนาดของงานวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุมสาขาวิศ วกรรมสิ่งแวดลอม
มีดังตอไปนี้
(๑) ระบบประปาที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดตั้งแต ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๒) ระบบน้ําสะอาดสําหรับโรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ ที่มีอัตรากําลัง
ผลิตสูงสุดตั้งแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๓) ระบบน้ําเสียสําหรับชุมชน โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญที่สามารถ
รองรับน้ําเสียในอัตรากําลังสูงสุดตั้งแต ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
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(๔) ระบบการนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมสําหรับชุมชน โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคาร
ขนาดใหญที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดตั้งแต ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๕) ระบบการพัฒนาพื้นที่หรือแหลงน้ําที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
(ก) น้ําฝนหรือน้ําฝนที่ยังขังอยูที่มีปริมาณรวมสูงสุดตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
ตอวันขึ้นไป
(ข) น้ําทิ้งหรือน้ําบาดาลที่มีปริมาณรวมสูงสุดตั้งแต ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๖) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่มีแหลงกําเนิดมลพิษที่มีปริมาตรการระบาย
อากาศตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป
(๗) ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงสําหรับโรงงานหรืออาคารสาธารณะที่มีคาระดับเสียง
เกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(๘) ระบบการฟนฟูสภาพดินที่มีพื้นที่ตั้งแต ๓,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือระบบการฟนฟู
สภาพน้ําที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดตั้งแต ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
(๙) ระบบขยะมูลฝอยในสถานที่ดังตอไปนี้
(ก) ชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
(ข) โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ ที่มีปริม าณขยะมูลฝอยตั้งแต
๒,๐๐๐ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
(ค) แหลงที่ทําใหมีการติดเชื้อที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต ๑๕ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
(ง) แหลงที่ทําใหมีสารกัมมันตภาพรังสีปนเปอนทุกขนาด
(๑๐) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาด
(๑๑) ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัยที่มีมูลคารวมตั้งแตสามลานบาทตอระบบขึ้นไป หรือ
ที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๑๐ ประเภทและขนาดของงานวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ในสาขาวิ ศ วกรรมเคมี
มีดังตอไปนี้
(๑) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟสิกส
ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟาเพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑตามกําหนด ที่ใชเงินลงทุนตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป
โดยไมรวมคาที่ดิน หรือที่ใชกําลังตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
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(๒) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่ทําใหวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อใหไดเปน ผลิตภัณฑตามกําหนด ที่ใชเงินลงทุน
ตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้น ไปโดยไมรวมคาที่ดิน หรือที่ใ ชกําลังตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัตตขึ้น ไปหรือ
เทียบเทา ทั้งนี้ เฉพาะที่ประกอบดวยกระบวนการผลิตของหนวยการผลิตตาม (๙)
(๓) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่มีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเปนวัตถุผง
หรือวัตถุเม็ดซึ่งอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตได ที่ใชเงินลงทุนตั้งแตหนึ่งรอยลานบาท
ขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดิน หรือที่ใชกําลังตั้งแต ๕๐๐ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
(๔) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใชสารเคมีที่เปน วัตถุอันตราย
เพื่อเปนสารผสมหรือเปนสารชวยในการผลิต
(๕) กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใตความดัน
ตั้งแต ๓ บรรยากาศขึ้นไป หรือต่ํากวาความดัน ๑ บรรยากาศ
(๖) กระบวนการจัดการหรือบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน หรือสถาน
ประกอบการที่ใชสารเคมี ตัวเรงปฏิกิริยาเคมี ตัวเรงปฏิกิริยาชีวเคมี ตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพ หรือหนวย
การผลิตที่ชวยในการบําบัดของเสียที่ใชเงินลงทุนตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปโดยไมรวมคาที่ดินหรือที่ใช
กําลังในกระบวนการบําบัดของเสียตั้งแต ๒๐ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
(๗) ระบบการเก็บหรือขนถายที่กระทําภายในโรงงานหรือเพื่อสงออกนอกโรงงานซึ่งวัตถุ
อันตราย สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุผงหรือวัตถุเม็ดอันอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟาสถิตที่มี
ขนาดตั้งแต ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป
(๘) กระบวนการผลิตทุกขนาดที่ใชหรือกอใหเกิดวัตถุอันตราย สารเคมี สารพิษ หรือสารไวไฟ
(๙) กระบวนการผลิตที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟสิกส ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟา ของหนวยการผลิต
ดังตอไปนี้
(ก) หอกลั่น หอดูดซับ หอดูดซึม อุปกรณสกัดสาร ถังตกตะกอน หรือเครื่องตกผลึก
ที่ใชกําลังตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
(ข) อุปกรณแยกสารแบบอื่น ๆ เชน เครื่องแยกสารโดยใชเยื่อ หอแลกเปลี่ยนไอออน
หรือเครื่องกรองแบบอัดแนนที่ใชกําลังตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
(ค) อุปกรณแยกขนาดแบบอื่น ๆ เชน ถุงกรอง ไซโคลน หรือเครื่องกําจัดฝุนละออง
ดวยไฟฟาสถิตที่ใชกําลังในกระบวนการผลิตตั้งแต ๗.๕ กิโลวัตตขึ้นไปหรือเทียบเทา
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(ง) เครื่องตมระเหยหรือเตาเผากระบวนการผลิตที่ใชกําลังตั้งแต ๑๐ กิโลวัตตขึ้นไป
หรือเทียบเทา
(จ) เครื่องปฏิกรณทุกขนาด
(๑๐) ระบบดับเพลิงทุกขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
ขอ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ ไม ใ ช บั ง คั บ แก ผูป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
เฉพาะในสวนที่เกี่ย วกับ งานวิช าชี พวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมสิ่ง แวดลอมและงานวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปน การสมควรกําหนดใหสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและสาขาวิศวกรรมเคมีเปนวิชาชีพวิศวกรรม และกําหนดใหสองสาขาดังกลาว และ
สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมอุตสาหการ
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดวย และโดยที่มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวศิ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให
การกําหนดดังกลาวใหกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

