
 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  

พ.ศ .  ๒๕๔๒   และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของ 

ที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  จึงออก

ขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมโยธา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหงาน  ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไดทุกงาน  ทุกประเภท   

และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไดเฉพาะงานวางโครงการ  

งานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  งานพิจารณาตรวจสอบ  หรืองาน

อํานวยการใช  ทุกประเภทและทุกขนาด   



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไดเฉพาะงาน  ประเภท  

และขนาดดังนี้ 

(๑) งานออกแบบและคํานวณ 

 (ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๔  ชั้น  หรือโครงสรางของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูง

ไมเกิน  ๕  เมตร  หรืออาคารที่มีชวงคานยาวทุกขนาด 

 (ข) คลังสินคา  ไซโล  หองเย็น  หรือยุงฉางที่มีความจุไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร   

 (ค) โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ  ปลอง  หรือศาสนวัตถุ  เชน  พระพุทธรูป  หรือเจดีย 

ที่มีความสูงไมเกิน  ๑๕  เมตร   

 (ง) นั่งรานหรือคํ้ายันชั่วคราวที่มีความสูงไมเกิน  ๒๕  เมตร   

 (จ) แบบหลอคอนกรีตสําหรับเสาที่มีความสูงไมเกิน  ๕  เมตร  หรือคานที่มีชวงคานยาว

ทุกขนาด 

 (ฉ) โครงสรางใตดิน  ส่ิงกอสรางชั่วคราว  กําแพงกันดิน  คันดินปองกันน้ํา  หรือคลอง

สงน้ําที่มีความสูงหรือความลึกไมเกิน  ๒.๕๐  เมตร   

 (ช) เข่ือน  ฝาย  อุโมงค  ทอระบายน้ํา  หรือระบบชลประทานที่มีความสูงไมเกิน   

๒.๕๐  เมตร  หรือมีความจุไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร  หรือที่มีอัตราการไหลของน้ําไมเกิน   

๕  ลูกบาศกเมตรตอวินาที   

 (ซ) โครงสรางที่มีการกักของไหล  เชน  ถังเก็บน้ํา   ถังเก็บน้ํามัน   อุโมงคสงน้ํ า   

หรือสระวายน้ําที่มีความจุไมเกิน  ๕๐๐  ลูกบาศกเมตร   

 (ฌ) ทอสงน้ํา  ทอระบายน้ํา  หรือชองระบายน้ําที่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  

หรือพื้นที่หนาตัดไมเกิน  ๒.๐๐  ตารางเมตร  และมีโครงสรางรองรับ   

 (ญ) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานไมเกิน  ๕,๐๐๐  ไรตอโครงการ   

(๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต   

 (ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๘  ชั้น   

 (ข) อาคารสาธารณะที่มีความสูงไมเกิน  ๘  ชั้น   

 (ค) คลังสินคา  ไซโล  หองเย็น  หรือยุงฉางทุกขนาด 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ง) โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ  ปลอง  ที่มีความสูงไมเกิน  ๔๐  เมตร  หรือศาสนวัตถุ  

เชน  พระพุทธรูป  หรือเจดีย  ที่มีความสูงไมเกิน  ๒๓  เมตร 

 (จ) โครงสรางสะพานที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอชวงใดชวงหนึ่งยาวไมเกิน   

๑๒  เมตร   

 (ฉ) ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตหลอสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหลอสําเร็จรูปทุกชนิด 

ที่มีความยาวทุกขนาด 

 (ช) เสาเข็มคอนกรีตทุกขนาด 

 (ซ) นั่งรานหรือคํ้ายันชั่วคราวที่มีความสูงไมเกิน  ๔๒  เมตร   

 (ฌ) โครงสรางใตดิน  ส่ิงกอสรางชั่วคราว  กําแพงกันดิน  คันดินปองกันน้ํา  หรือคลอง

สงน้ําที่มีความสูงหรือความลึกไมเกิน  ๒.๕  เมตร   

 (ญ) ทางสาธารณะทุกขนาด 

 (ฎ) เข่ือน  ฝาย  อุโมงค  ทอระบายน้ํา  หรือระบบชลประทาน  ทุกขนาด 

 (ฏ) โครงสรางที่มีการกักของไหล  เชน  ถังเก็บน้ํา   ถังเก็บน้ํามัน   อุโมงคสงน้ํ า   

หรือสระวายน้ําทุกขนาด 

 (ฐ) ทอสงน้ํา  ทอระบายน้ํา  หรือชองระบายน้ําทุกขนาด  และมีโครงสรางรองรับ   

 (ฑ) ระบบชลประทานทุกขนาด 

 (ฒ) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย   มีความสูงจากพื้นดินไม เกิน   

๒๓  เมตร  หรือปาย  หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีพื้นที่ไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

ที่ติดต้ังอยูบนหลังคา  ดาดฟา  หรือกันสาด  หรือที่ติดกับสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร 

 (ณ) อัฒจันทรที่มีพื้นที่ไมเกิน  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 

 (ด) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงหรือติดต้ังอุปกรณรับสงวิทยุหรือโทรทัศน 

ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสรางไมเกิน  ๕๐  เมตร 

(๓) งานพิจารณาตรวจสอบ  หรืองานอํานวยการใช  ทุกประเภทและทุกขนาด   

ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไดตามงาน  ประเภท  

และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๘ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร 
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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 


	ข้อบังคับสภาวิศวกร 

