3. ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัตขิ องผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551
ขอบเขตและความสามารถแบงตามประเภทของงานไดดงั ตอไปนี้
1. เครื่องจักรกล
งาน
(1) งานใหคาํ ปรึกษา
(2) งานวางโครงการ

(3) งานออกแบบและคํานวณ
(4) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(5) งานพิจารณาตรวจสอบ
(6) งานอํานวยการใช

ภาคีวิศวกร
ทําไมได
¾ ที่มีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ หรือ
¾ ที่มีขนาดระบบรวมกันไมเกิน 500 กิโลวัตต หรือ
¾ ที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน
10,000 ตารางเมตร หรือ
¾ ที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกิน 500 คน
ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 100 กิโลวัตตตอเครื่อง
ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 500 กิโลวัตตตอเครื่อง
ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 100 กิโลวัตตตอเครื่อง
ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 2,000 กิโลวัตตตอระบบ

หมายเหตุ ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได

สามัญวิศวกร
ทําไมได

วุฒิวิศวกร

ทําไดทุกขนาด
ทําไดทุกขนาด
ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 750 กิโลวัตตตอเครื่อง
ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 2,000 กิโลวัตตตอเครื่อง
ทําไดทุกขนาด
ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 5,000 กิโลวัตตตอระบบ

2. เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรม
งาน
(1) งานใหคําปรึกษา
(2) งานวางโครงการ

(3) งานออกแบบและคํานวณ

(4) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ
(6) งานอํานวยการใช

ภาคีวิศวกร
ทําไมได

¾
¾

ที่มีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ หรือ

¾

เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชงานในอาคาร
ที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือ

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกิน 500 คน

¾
¾
¾

ที่มีความดันไมเกิน 2,000 กิโลปาสกาล หรือ

สามัญวิศวกร
ทําไมได

เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น หรือเตาอุตสาหกรรมที่ใชความรอนไมเกิน 100 ลานเมกะ
จูลตอป หรือ

ที่มีขนาดความดันไมเกิน 1,000 กิโลปาสกาล หรือ
ภาชนะรับแรงดัน ปริมาตรไมเกิน 3 ลูกบาศกเมตรตอถัง หรือ
อัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน 5,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ที่มีความดันไมเกิน 2,000 กิโลปาสกาล หรือ
ภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตรตอถัง หรือ
อัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน 5,000กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง
ทําไมได
ที่มีอัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน 20,000 กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง หรือ
ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 100,000 กิโลกรัมตอชั่วโมงตอระบบ

ทําไดทุกขนาด

¾
¾
¾
¾
¾
¾

ที่มีขนาดความดันไมเกิน 4,000 กิโลปาสกาล หรือ

¾
¾
¾

ที่มีความดันไมเกิน 5,000 กิโลปาสกาล หรือ

ภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตรตอถัง หรือ

ทําไดทุกขนาด

อัตราการผลิตไอน้ํา หรือไออยางอื่นไมเกิน 20,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ที่มีความดันไมเกิน 4,000 กิโลปาสกาล หรือ
ภาชนะรับแรงดันปริมาตรไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตรตอถัง หรือ
อัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน 30,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ทําไดทุกขนาด
ที่มีอัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นไมเกิน 100,000 กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่อง หรือ
ที่มีขนาดรวมกันไมเกิน 300,000 กิโลกรัมตอชั่วโมงตอระบบ

3. หมออัดอากาศ หรือหมออัดกาซ
งาน
ภาคีวิศวกร
สามัญวิศวกร
(1) งานใหคาํ ปรึกษา
ทําไมได
ทําไมได
(2) งานพิจารณาตรวจสอบ
ทําไมได
ทําไดทุกขนาด
(3) งานอํานวยการใช
ที่มี ข นาดความดั น ไม เ กิ น 2,000 กิ โ ลปาสกาลและมี ที่มีขนาดความดันไมเกิน 5,000 กิโลปาสกาล และมี
ปริมาตรไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตร
ปริมาตรไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร
หมายเหตุ ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได

วุฒิวิศวกร

วุฒิวิศวกร
ทําไดทุกขนาด

4. เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทําความรอน
งาน
(1) งานใหคําปรึกษา
(2) งานวางโครงการ

(3) งานออกแบบและคํานวณ

(4) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(5) งานพิจารณาตรวจสอบ
(6) งานอํานวยการใช

ภาคีวิศวกร
สามัญวิศวกร
ทําไมได
ทําไมได
¾ ที่มีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ หรือ
¾ ที่มีขนาดทําความเย็นของระบบไมเกิน 500 กิโลวัตต
หรือ
ทําไดทุกขนาด
¾ ที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน 5,000
ตารางเมตร หรือ
¾ ที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกิน 500 คน
¾ ที่ มี ข นาดทํ า ความเย็ น ไม เ กิ น 100 กิ โ ลวั ต ต ต อ เครื่ อ ง ¾ ที่มีขนาดทําความเย็นไมเกิน 700 กิโลวัตตตอเครื่อง หรือ
หรือ
¾ ที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทําความเย็นไมเกิน 50,000 ตาราง
¾ ที่ มี พื้ น ที่ ป รั บ อากาศหรื อ ทํ า ความเย็ น ไม เ กิ น 2,000
เมตร
ตารางเมตร
ที่มีขนาดทําความเย็นไมเกิน 350 กิโลวัตตตอเครื่อง
ที่มีขนาดทําความเย็นไมเกิน 1,500 กิโลวัตตตอเครื่อง
ทําไมได
ทําไดทุกขนาด
ที่มีขนาดทําความเย็นไมเกิน 2,000 กิโลวัตตตอระบบ

หมายเหตุ ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได

วุฒิวิศวกร

ทําไดทุกขนาด

5. ระบบของไหลในทอรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
งาน
ภาคีวิศวกร
(1) งานใหคาํ ปรึกษา
ทําไมได
(2) งานวางโครงการ
¾ ที่มีมูลคาไมเกินหาสิบลานบาทตอโครงการ หรือ
¾ ที่มีขนาดระบบไมเกิน 500 กิโลวัตต หรือ
¾ ที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมเกิน
10,000 ตารางเมตร หรือ
¾ ที่ใชงานในอาคารที่มีผูใชสอยพื้นที่ไมเกิน 500 คน
(3) งานออกแบบและคํานวณ

(4) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ
(6) งานอํานวยการใช

สามัญวิศวกร
ทําไมได

ทําไดทุกขนาด

ทําไดทุกขนาด
(เว น แต ข องไหลเป น สารมี พิ ษ หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายตาม
ที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน 1,500 กิโลปาสกาล กฎหมาย ว า ด ว ยการควบคุ ม วั ต ถุ อั น ตราย ทั้ ง นี้ มิ ใ ห
(เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตาม หมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป)
กฎหมาย วาดวยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้ มิให ที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน 3,000 กิโลปาสกาล
หมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป)
(เว น แต ข องไหลเป น สารมี พิ ษ หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายตาม
กฎหมาย ว า ด ว ยการควบคุ ม วั ต ถุ อั น ตราย ทั้ ง นี้ มิ ใ ห
หมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป)
ทําไมได
ทําไดทุกขนาด
ที่มีความดันของไหลในทอไมเกิน 2,000 กิโลปาสกาล
ทําไดทุกขนาด
(เวนแตของไหลเปนสารมีพิษหรือวัตถุอันตรายตาม (เว น แต ข องไหลเป น สารมี พิ ษ หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายตาม
กฎหมาย วาดวยการควบคุมวัตถุอันตราย ทั้งนี้ มิให กฎหมาย ว า ด ว ยการควบคุ ม วั ต ถุ อั น ตราย ทั้ ง นี้ มิ ใ ห
หมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป)
หมายความรวมถึงสารทําความเย็นทั่วไป)

หมายเหตุ ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได

วุฒิวิศวกร

ทําไดทุกขนาด

6. การจัดการพลังงาน
งาน
(1) งานใหคาํ ปรึกษา
(2) งานวางโครงการ
(3) งานออกแบบและคํานวณ
(4) งานพิจารณาตรวจสอบ

¾
¾
¾
¾

ภาคีวิศวกร
ทําไมได
ที่มีขนาดไมเกิน 2,000 กิโลวัตต หรือ
ใชความรอนไมเกิน 40 ลาน เมกะจูลตอป
ที่มีขนาดไมเกิน 1,000 กิโลวัตต หรือ
ใชความรอนไมเกิน 20 ลานเมกกะจูลตอป
ทําไมได

7. ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย
งาน
(1) งานใหคาํ ปรึกษา
(2) งานวางโครงการ

ภาคีวิศวกร
ทําไมได
ซึ่งไมใชระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เชน การใชกาซ หรือโฟม เปนตน
¾ ที่มีมูลคารวมกันไมเกิน 10 ลานบาทตอระบบ หรือ
¾ ที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน 10,000 ตารางเมตร
(3) งานออกแบบและคํานวณ
ซึ่งไมใชระบบดับเพลิงแบบพิเศษ เชน การใชกาซ หรือโฟม เปนตน
¾ ที่มีมูลคารวมกันไมเกิน 5 ลานบาทตอระบบ หรือ
¾ ที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัยไมเกิน 5,000 ตารางเมตร
(4) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
ทําไดทุกขนาด
(5) งานพิจารณาตรวจสอบ
(6) งานอํานวยการใช

หมายเหตุ ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได

สามัญวิศวกร

วุฒิวิศวกร

ทําไดทุกขนาด

ทําไดทุกขนาด

สามัญวิศวกร

วุฒิวิศวกร

ทําไดทุกขนาด

ทําไดทุกขนาด

