
 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
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  สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบ 
ของที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร   
จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหงาน  ประเภท  และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟา  

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
แขนงไฟฟากําลัง  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  งานไฟฟา
กําลัง  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  และทุกขนาด   

ขอ ๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
แขนงไฟฟากําลัง  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟากําลัง  ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการ  ระบบการผลิตไฟฟาที่มีขนาดรวมกันไมเกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลโวลต
แอมแปร  หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบไมเกิน  ๓๖,๐๐๐  โวลต 



 หนา   ๓๘ 
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(๒) งานออกแบบและคํานวณ 
 (ก) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  หรือที่มี

ขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน  ๓๖,๐๐๐  โวลต   
 (ข) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันไมเกิน  

๑๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร   
 (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับ  อาคารสูง  อาคาร 

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด  ทุกขนาด 
(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) ระบบไฟฟาที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต   
 (ข) อุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  หรือที่มีขนาดแรงดนั

ระหวางสายในระบบไมเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต   
 (ค) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันไมเกิน  

๒๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร   
 (ง) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับ  อาคารสูง  อาคาร 

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด  ทุกขนาด 
(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ  ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๕) งานอํานวยการใช   
 (ก) ระบบไฟฟาที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบไมเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต   
 (ข) อุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  หรือที่มีขนาดแรงดัน

สูงสุดระหวางสายในระบบไมเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต 
ขอ ๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

แขนงไฟฟากําลัง  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟากําลัง  ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานออกแบบและคํานวณ 
 (ก) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  หรือที่มี

ขนาดแรงดันระหวางสายในระบบไมเกิน  ๑๒  กิโลโวลต   
 (ข) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันไมเกิน  

๑,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร   
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 (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับ  อาคารสูง  อาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด  ทุกขนาด 

(๒) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
 (ก) ระบบไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  หรือที่มีขนาดแรงดัน

ระหวางสายในระบบไมเกิน  ๓๖  กิโลโวลต   
 (ข) ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกัน  ไมเกิน  

๑๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร   
 (ค) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับ  อาคารสูง  อาคาร 

ขนาดใหญพิเศษ  หรืออาคารชุด  ทุกขนาด 
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบยกเวนการวิเคราะหระบบไฟฟา  ทุกประเภทและทุกขนาด 
(๔) งานอาํนวยการใชระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลโวลตแอมแปร  

หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบไมเกิน  ๓๖  กิโลโวลต 
ขอ ๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

แขนงไฟฟากําลัง  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
งานไฟฟา  ไดตามงาน  ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ขอ ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
แขนงไฟฟาส่ือสาร  ระดับวุฒิวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟาส่ือสาร  ไดทุกงาน  ทุกประเภท  และทุกขนาด 

ขอ ๙ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
แขนงไฟฟาส่ือสาร  ระดับสามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟาส่ือสาร  ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานวางโครงการระบบเครือขายที่มีสถานีรับ  สง  และถายทอดเพื่อกระจายคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน  ๕  กิโลวัตต   

(๒) งานออกแบบและคํานวณ  และงานควบคุมการสรางหรือการผลิต   
 (ก) ระบบกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน  ๕  กิโลวัตต   
 (ข) ระบบรับ   สง  แยก  หรือรวมสัญญาณสงโดยใชความถี่คลื่นแมเหล็กไฟฟา   

ทุกขนาด 
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เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด 
(๔) งานอํานวยการใชระบบกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน   

๕  กิโลวัตต 
ขอ ๑๐ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

แขนงไฟฟาส่ือสาร  ระดับภาคีวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   
งานไฟฟาส่ือสาร  ไดเฉพาะงาน  ประเภท  และขนาดดังนี้ 

(๑) งานออกแบบและคํานวณ  และงานควบคุมการสรางหรือการผลิต  ระบบรับ  สง  แยก  
หรือรวมสัญญาณสงโดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีชองการสื่อสารไมเกิน  ๒๔๐  วงจรเสียงหรือเทียบเทา 

(๒) งานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภทและทุกขนาด 
(๓) งานอํานวยการใชระบบกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังสงแตละสถานีไมเกิน   

๒  กิโลวัตต 
ขอ ๑๑ ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

แขนงไฟฟาส่ือสาร  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
งานไฟฟาส่ือสาร  ไดตามงาน  ประเภท  และขนาดที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตละระดับ  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร 
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหเปนที่สุด 

ขอ ๑๓ 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 

