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ขอบเขตและความสามารถของผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมแตละสาขา และแตละระดับ 

5. ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัตขิองผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 

ขอบเขตและความสามารถแบงตามประเภทของงานไดดงัตอไปนี ้

1. โรงงาน 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคําปรึกษา ทําไมได ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 20 ลานบาทโดยไมรวมคา

ที่ดิน 

ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 
ทําไมได 

 โรงงานที่ใชคนงานไมเกิน 300 คน หรือ  

 โรงงานที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(4) งานควบคุมการสรางหรือการ

ผลิต 

 ที่ใชคนงานไมเกิน 150 คน หรือ  

 โรงงานที่ลงทุนไมเกิน 30 ลานบาทโดยไมรวมคา

ที่ดิน 

 ที่ใชคนงานไมเกิน 300 คน หรือ 

 โรงงานที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ ทําไดทุกขนาด ทําไดทุกขนาด 

2. การผลิต การสราง หรือการประกอบสิ่งใดๆ กระบวนการผลิตวัสดุสําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูป การหลอม การหลอ การรีด หรือการเคลือบโลหะ การอบชุบ การชุบ หรือการแปรรูปโลหะ ไม หรือวัสดุอื่นๆ  

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคําปรึกษา ทําไมได ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

ทําไดทุก

ขนาด 

(2) งานวางโครงการ ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 20 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ทําไมได ทําไมได 

(4) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  ที่ใชคนงานไมเกิน 200 คน หรือ  

 ที่ลงทุนไมเกิน 80 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

 ที่ใชคนงานไมเกิน 300 คน หรือ 

 ที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ ทําไดทุกขนาด ทําไดทุกขนาด 
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3. การถลุงแรและการทําโลหะ 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคําปรึกษา ทําไมได ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 20 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ทําไมได ทําไมได 

(4) งานควบคุมการสรางหรือ

การผลิต 

- กรณีที่เปนดีบุก : ไมเกิน 10 ตันตอวัน 

- กรณีที่เปนตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง : ไมเกิน 20 ตัน

ตอวัน 

- กรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลา : ไมเกิน 20 ตันตอวัน 

- กรณีที่เปนดีบุก : ไมเกิน 30 ตัน ตอวัน 

- กรณีที่เปนตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง : ไมเกิน 200 

ตันตอวัน 

- กรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลา : ไมเกิน 200 ตันตอวัน 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ ทําไดทุกขนาด ทําไดทุกขนาด 

4. ระบบดับเพลิง 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคําปรึกษา ทําไมได ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 20 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ทําไมได ทําไมได 

(4) งานควบคุมการสรางหรือ

การผลิต ทําไดทุกขนาด ทําไดทุกขนาด 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(6) งานอํานวยการใช ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 20 ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน ทําไดทุกขนาด  
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5. สิ่งกอสรางและเครื่องจักรที่ใชควบคุมมลพิษ บําบัดของเสีย กําจัดสารพิษ กําจัดวตัถุอันตราย หรือกําจัดสิ่งใดๆ ของโรงงาน 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

งานอํานวยการใช ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน ทําไดทุกขนาด ทําไดทุกขนาด 

 

6. ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวาง และระบบอยางอื่นที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษ การบําบัดของเสีย การกําจัดสารพิษ การกําจัดวัตถอุันตราย หรือการกําจัดสิ่งใดๆ ของ

โรงงาน 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

งานอํานวยการใช ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน ทําไดทุกขนาด ทําไดทุกขนาด 

 

7. กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมี ใชสารไวไฟ ใชสารอันตราย ใชการกลั่นลําดับสวน หรือกระทําภายในอุปกรณที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศในโรงงาน 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

งานอํานวยการใช ทุกขนาด ที่ลงทุนไมเกิน 200ลานบาทโดยไมรวมคาที่ดิน ทําไดทุกขนาด ทําไดทุกขนาด 
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