
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

โดย นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 
กรรมการสภาวิศวกร (พ.ศ. 2558-2561) 



กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 30 พ.ย. 2550 



โยธา 

เครื่องกล 

ไฟฟ้า 

เหมืองแร ่

อุตสาหการ 

สิ่งแวดล้อม 

เคม ี

3 

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 



งานให้ค าปรึกษา 

การให้ข้อแนะน า การตรวจวินิจฉัย  
หรือการตรวจรับรองงาน 

4 

งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม     



งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม     

งานวางโครงการ 

การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่
เหมาะสม หรือ  การวางแผนของโครงการ 

5 



งานออกแบบและค านวณ 

การใช้หลักวิชา ความช านาญให้ได้มาซึ่งรายละเอียด
ในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผัง

โรงงานและเครื่องจักร  
โดยมีรายการค านวณแสดง 

เป็น รูป แบบ  ข้อก าหนด หรือประมาณการ 
6 

งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม     



งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 

การอ านวยการควบคุม หรือการควบคุมการก่อสร้าง 
การสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง 
การรื้อถอนงาน หรือการเคลื่อนย้ายงาน เป็นไปโดย

ถูกต้องตามรูปแบบ ข้อก าหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม 

7 

งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม     



งานพิจารณาตรวจสอบ 

การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ  
การหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ 

หรือประกอบการตรวจวินิจฉัยงาน   
หรือในการสอบทาน 

8 

งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม     



งานอ านวยการใช ้

การอ านวยการดูแลการใช้ การบ ารุงรักษางาน              
ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบ  ให้ถูกต้องตามรูปแบบ 

และข้อก าหนดของ 
หลักวิชาชีพวิศวกรรม 

9 

งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 



ขอบเขตความสามารถ 
ของผูไ้ด้รับใบอนุญาต 

10 



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

ยังคงคล้ายกับตาม พ.ร.บ. ก.ว. 2505 ( มาตรา 46 ) 
• ภาคีวิศวกร  (Associate  Engineer) 
• สามัญวิศวกร     (Professional Engineer) 
• วุฒิวิศวกร  (Senior Professional Engineer) 
• ภาคีวิศวกรพิเศษ    (Adjunct Engineer) 

ขอบเขตงาน  
ก าหนดอยู่ในข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ

วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดบั  พ.ศ. 2551  



• วุฒิวิศวกร 

• สามัญวิศวกร 

• ภาคีวิศวกร 

• ภาคีวิศวกรพิเศษ 

ขอบเขตความสามารถ       

ท าได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด 

งาน ประเภท และขนาดที่ท าได้
เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร 

12 

ระดับใบอนุญาตฯ  

ท างานได้เฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตฯ เท่านั้น 



ข้อกฎหมาย 

13 

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงาน 
ประเภท และขนาดที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมจากสภาวิศวกร หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 
45 ซึ่งจะมีบทลงโทษทางอาญาตามมาตรา 71 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 



•  ส าหรับบริษัทออกแบบ ควบคุมงาน 

•  ส านักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย 

•  ผู้ถือหุ้น กรรมการ สมาชิกผู้บริหาร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือ 
หุ้นส่วน กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจผู้เดียวต้องได้รับ
ใบอนุญาต 

•  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี ต้องต่ออายุก่อนหมดอายุ 30 วัน 

การขอใบอนุญาตประเภท นิติบุคคล 

14 



ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีใบอนุญาตฯ 

15 

1. ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุถูกต้องตามกฎหมาย 

  2. ได้รับการส่งเสริมจากสภาวิศวกรตามวัตถุประสงค์ซึ่งพระราชบญัญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ เช่น 

  - การส่งเสริมด้านการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ 

  - การช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการด้านวิชาการทางวิศวกรรม 

  - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสมาชิก 

  
- การส่งเสริมด้านสวัสดิการ 

  



3. บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯ จะได้รับความน่าเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม เพราะถือว่าได้รับการรับรองความรู้ความช านาญจากสภาวิศวกร  

  4. สภาวิศวกรได้จัด โครงการพัฒนาวิชาชพีต่อเนื่อง (CPD) เพื่อส่งเสรมิ  
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ สามารถศึกษาหาความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี 
และด้านอื่นๆ น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 

  

16 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีใบอนุญาตฯ (ต่อ) 



17 



ประเภท และขนาดของงาน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

18 



เครื่องจักรกล  

19 

 งานให้ค าปรึกษาและ
งานพิจารณาตรวจสอบ 

ทุกขนาด 



เครื่องจักรกลที่มมีูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท/เครื่องขึ้นไป หรือ 

งานวางโครงการ 

เครื่องจักรกลที่ใช้งานในอาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 

เครื่องจักรที่มมีูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท/โครงการขึ้นไป หรือ 

เครื่องจักรกลที่มขีนาดระบบตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์รวมกันขึ้นไป หรือ 

เครื่องจักรกลที่ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ 2,000 
ตารางเมตรขึ้นไป หรือ 

20 

เครื่องจักรกล (ต่อ)  



21 

 งานควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต 

 งานออกแบบและ
ค านวณ 

เครื่องจักรที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ 20 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง
ขึ้นไป 

เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ 7.5 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง
ขึ้นไป 

เครื่องจักรกล (ต่อ)  



22 

 งานอ านวยการใช้ 

เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ต่อระบบ
ขึ้นไป 

เครื่องจักรกล (ต่อ)  



เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือ
เตาอุตสาหกรรม 

23 

ทุกขนาด 

 งานให้ค าปรึกษาและ
งานพิจารณาตรวจสอบ 



เครื่องก าเนิดไอน  าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตา
อุตสาหกรรม (ต่อ) 

24 

 งานวางโครงการ 

ที่มมีูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท/เครื่องขึ้นไป หรือ 

ที่ใช้งานในอาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 

ที่มมีูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท/โครงการขึ้นไป หรือ 

ที่ใช้ความร้อนตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป หรือ 

ที่ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป หรือ 



 งานออกแบบและ
ค านวณ 

25 

ทุกขนาด 

 งานควบคุมการ
สร้างหรือการผลิต 

- มีความดันตั้งแต่ 500 กิโลปาสกาลขึ้นไป หรือ 

- มีปริมาตรตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือ 

- มีอัตราการผลิตไอน้ าหรือไออย่างอื่นตั้งแต่    
500 กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นไป 

เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือ
เตาอุตสาหกรรม (ต่อ) 



26 

 งานอ านวยการใช้ 

ที่มีอัตราการผลิตไอน้ าหรือ     
ไออย่างอื่นตั้งแต่ 20,000 
กิโลกรัมต่อชั่วโมงต่อเครื่อง
ขึ้นไป 

เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือ
เตาอุตสาหกรรม (ต่อ) 



หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซ 

27 

 งานให้ค าปรึกษาและ
งานพิจารณาตรวจสอบ ทุกขนาด 

หม้ออัดอากาศ หรือหม้อ
อัดก๊าซ ที่มีความดันตั้งแต่ 
1,300 กิโลปาสกาลขึ้นไป 
แ ล ะ มี ป ริ ม า ต ร ตั้ ง แ ต่         
10 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 

 งานอ านวยการใช้ 



เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องท าความเย็น 

28 

 งานให้ค าปรึกษาและ
งานพิจารณาตรวจสอบ 

ทุกขนาด 



มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท/เครื่องขึ้นไป หรือ 

ที่ใช้งานในอาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 

มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท/โครงการขึ้นไป หรือ 

มีขนาดระบบตั้งแต่ 100 กิโลวัตตข์ึ้นไป หรือ 

ที่ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป หรือ 

29 

เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องท าความเย็น (ต่อ)  

งานวางโครงการ 



 งานควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต 

 งานออกแบบและ
ค านวณ 

มีขนาดตั้งแต่ 20 กิโลวัตต์
ขึ้นไป 

-มีขนาดตั้งแต่ 7.5 กิโลวัตต์ต่อ
เครื่องขึ้นไป หรือ 

- มีพื้นที่ปรับอากาศหรือท า
ความเย็นตั้งแต่ 400 ตาราง
เมตรขึ้นไป 

30 

เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องท าความเย็น (ต่อ)  



 งานอ านวยการใช ้

มี ข น า ด ตั้ ง แ ต่ 
500 กิโลวัตต์ต่อ
ระบบขึ้นไป 

31 

เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องท าความเย็น (ต่อ)  



ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ 

32 

 งานให้ค าปรึกษาและ
งานพิจารณาตรวจสอบ 

ทุกขนาด 



มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท/เครื่องขึ้นไป หรือ 

ที่ใช้งานในอาคารที่มีผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 

มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท/โครงการขึ้นไป หรือ 

มีขนาดระบบตั้งแต่ 100 กิโลวัตตข์ึ้นไป หรือ 

ที่ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป หรือ 

33 

ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ (ต่อ) 

งานวางโครงการ 



34 

 งานออกแบบและค านวณ 

 งานอ านวยการใช้ 

-มี ค ว า ม ดั น ข อ ง ไ ห ล ใ น ท่ อ ตั้ ง แ ต่            
500 กิโลปาสกาลขึ้นไป หรือ  

-สุญญากาศตั้งแต่ลบ 50 กิโลปาสกาลลงมา 

 งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 

มีความดันของไหลในท่อตั้งแต่ 500 กิโลปาสกาลต่อระบบขึ้นไป  

ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ (ต่อ) 



การจัดการพลังงาน 

35 

งานพิจารณาตรวจสอบ 

 งานให้ค าปรึกษา 

 งานออกแบบ  
และค านวณ 

 งานวางโครงการ 

ทุกขนาด 

-มีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์
ขึ้นไป หรือ 
-ใช้ความร้อนตั้งแต่ 20 ล้าน     
เมกะจูลต่อปขีึ้นไป 



ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 

36 

ทุกขนาด 

 งานให้ค าปรึกษาและ
งานพิจารณาตรวจสอบ 

 งานออกแบบ
และค านวณ 

 งานวางโครงการ 

มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 
2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

- มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 3 ล้าน
บาทต่อระบบขึ้นไป หรือ 
- มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 
2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 



ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 
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 งานควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต 

 งานอ านวยการใช้ 

มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
ตั้งแต่ 5,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป 
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(1) เครื่องกล 
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(1) เครื่องกล (ต่อ) 



40 

(2) เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม 



41 

(2) เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม (ต่อ) 



ท าได้ทุก
ขนาด 

42 

(2) เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม (ต่อ) 



43 

(2) เครื่องก าเนิดไอน้ าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม (ต่อ) 



44 

(3) หม้ออัดอากาศ หรือหม้ออัดก๊าซ 



45 

(4) เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องท าความร้อน 



46 

(4) เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องท าความร้อน (ต่อ) 



47 

(5) ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสูญญากาศ 
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(5) ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสูญญากาศ (ต่อ) 



49 

(6) การจัดการพลังงาน 



50 

(7) ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 


