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ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทําไดโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติ แ หง กฎหมาย สภาวิ ศ วกรโดยความเห็น ชอบ
ของที่ ประชุ มใหญ สามัญ สภาวิ ศ วกร และโดยความเห็น ชอบของสภานายกพิเศษแหง สภาวิ ศ วกร
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคั บนี้เรีย กวา “ขอบังคั บสภาวิ ศ วกร วาดว ยหลักเกณฑแ ละคุณสมบัติของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ง าน ประเภท และขนาดของงานวิ ช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิศ วกรรม
อุตสาหการ เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
อุตสาหการ ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดทุกงาน
ทุกประเภท และทุกขนาด
ขอ ๕ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
อุตสาหการ ระดับสามั ญวิศ วกร ประกอบวิ ช าชีพวิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรมอุต สาหการ
ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานใหคําปรึกษาทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกินสองรอยลานบาทโดยไมรวม
คาที่ดิน
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(๒) งานวางโครงการทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกินสองรอยลานบาทโดยไมรวม
คาที่ดิน
(๓) งานออกแบบและคํานวณ โรงงานที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน หรือโรงงานที่ลงทุน
ไมเกินสองรอยลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน
(๔) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) โรงงานที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน หรือโรงงานที่ลงทุนไมเกินสองรอยลานบาท
โดยไมรวมคาที่ดิน
(ข) การผลิต การสรางหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือ
กึ่งสําเร็จรูป การหลอม การหลอ การรีด หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปร
รูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใชคนงานไมเกินสามรอยคน หรือที่ลงทุนไมเกิน สองรอยลานบาท
โดยไมรวมคาที่ดิน
(ค) การถลุงแรและการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังตอไปนี้ ในกรณีที่เปน
ดีบุกไมเกิน ๓๐ ตันตอวัน ในกรณีที่เปนตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไมเกิน ๒๐๐ ตันตอวัน
หรือในกรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาไมเกิน ๒๐๐ ตันตอวัน
(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด
(๕) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด
(๖) งานอํานวยการใชทุกประเภทและทุกขนาด
ขอ ๖ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
อุ ต สาหการ ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
ไดเฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้
(๑) งานวางโครงการทุก ประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุน ไมเกิน ยี่สิ บลานบาทโดยไมรวม
คาที่ดิน
(๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(ก) โรงงานที่ ใ ช ค นงานไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยห า สิ บ คน หรื อ โรงงานที่ ล งทุ น ไม เ กิ น
สามสิบลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน
(ข) การผลิต การสรางหรือการประกอบสิ่งใด ๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูปหรือ
กึ่งสําเร็จรูป การหลอม การหลอ การรีด หรือการเคลือบโลหะ และการอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูป
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โลหะ ไม หรือ วัสดุ อื่น ๆ ที่ใ ช คนงานไมเกิ น สองรอยคน หรื อที่ล งทุน ไมเ กิน แปดสิ บลา นบาท
โดยไมรวมคาที่ดิน
(ค) การถลุงแรและการทําโลหะใหบริสุทธิ์ที่มีปริมาณการผลิตดังตอไปนี้ ในกรณีที่เปน
ดีบุกไมเกิน ๑๐ ตันตอวัน ในกรณีที่เปนตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ไมเกิน ๒๐ ตันตอวัน
หรือในกรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาไมเกิน ๒๐ ตันตอวัน
(ง) ระบบดับเพลิงทุกขนาด
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด
(๔) งานอํานวยการใชทุกประเภทและทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกินสองรอยลานบาทโดยไมรวม
คาที่ดิน
ขอ ๗ ให ผูไ ด รับ ใบอนุ ญาตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุม สาขาวิศ วกรรม
อุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิช าชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไดตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิช าชีพ
วิ ศ วกรรมควบคุ ม แต ล ะระดั บ สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ตามข อ บั ง คั บ นี้ ให ค ณะกรรมการ
สภาวิศวกรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด
ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามประเภท และสาขาที่ระบุไวในใบอนุญาต ภายในขอกําหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อยูกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นประกอบการงานนั้นตอไปไดจนกวางานจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิระ มาวิจักขณ
นายกสภาวิศวกร

