
หมายเหต ุ  ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได   

1. ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัตขิองผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 

ขอบเขตและความสามารถแบงตามประเภทของงานไดดงัตอไปนี ้

1. อาคาร 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด (3) งานออกแบบและคํานวณ 

 มีความสูงไมเกิน 4 ชั้น  หรือ       

 ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงไมเกิน  5 เมตร  หรือ 

 มีชวงคานยาวทุกขนาด 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต มีความสูงไมเกิน 8 ชั้น 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

2. อาคารสาธารณะ 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 

ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต มีความสูงไมเกิน 8 ชั้น 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 



หมายเหต ุ  ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได   

 

3. คลังสินคา ไซโล หองเย็น หรือยุงฉาง 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ที่มีความจุไมเกิน  1, 000 ลูกบาศกเมตร 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

ทําไดทุกขนาด (5) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(6) งานอํานวยการใช 

 

4. โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ ปลอง  หรือศาสนวัตถุ เชน พระพุทธรูป หรือเจดีย 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต ที่มีความสูงไมเกิน 23 เมตร 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

 

 



หมายเหต ุ  ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได   

 

 

5. โครงสรางสะพาน 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 

ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต ที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอชวงใดชวงหนึ่งยาวไมเกิน  12 เมตร 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

6. ทาเทียบเรือหรืออูเรือ 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 

ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

 



หมายเหต ุ  ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได   

 

 

 

7. ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรตีหลอสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหลอสําเร็จรูป 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 

ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

ทําไดทุกขนาด (5) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(6) งานอํานวยการใช 

 

8. เสาเข็มคอนกรีต 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 

ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

ทําไดทุกขนาด (5) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(6) งานอํานวยการใช 
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9. งานเสริมความมั่นคงของฐานราก 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 

ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

10. นั่งรานหรอืค้ํายันชั่วคราว 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ที่มีความสูงไมเกิน 25 เมตร 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต ที่มีความสูงไมเกิน 42 เมตร 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

 

 



หมายเหต ุ  ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได   

 

11. แบบหลอคอนกรีตสําหรับเสาหรือคาน 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 
(3) งานออกแบบและคํานวณ 

 เสาที่มีความสูงไมเกิน  5 เมตร   หรือ  

 คานที่มีชวงคานยาวทุกขนาด 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต ทําไมได 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

12. โครงสรางใตดิน สิง่กอสรางชั่วคราว กําแพงกันดิน คนัดินปองกันน้าํ หรือคลองสงน้ํา 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ที่มีความลึกไมเกิน 2.50 เมตร    

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต ที่มีความลึกไมเกิน 2.50 เมตร    

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 
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13. โครงสรางของระบบขนสงสาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบนิ 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 

ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

14. ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบนิ 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 

ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต เฉพาะทางสาธารณะทุกขนาด 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

 



หมายเหต ุ  ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได   

 

15. เขื่อน ฝาย อุโมงค ทอระบายน้ํา หรือระบบชลประทาน 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด (3) งานออกแบบและคํานวณ 

 ที่มีความสูงไมเกิน 2.50 เมตร หรือ 

 มีความจุไมเกิน 1 ลานลูกบาศกเมตร หรือ 

 ที่มีอัตราการไหลของน้ําไมเกิน 5 ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

ทําไดทุกขนาด (5) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(6) งานอํานวยการใช 

 

16. โครงสรางที่มีการกักของไหล เชน ถังเก็บน้ํา ถังเก็บน้าํมัน อุโมงคสงน้ํา หรือสระวายน้ํา 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ที่มีความจุไมเกิน 500 ลูกบาศกเมตร 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

ทําไดทุกขนาด (5) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(6) งานอํานวยการใช 
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17. ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา หรือชองระบายน้ํา และมีโครงสรางรองรับ   

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 
(3) งานออกแบบและคํานวณ 

 ที่มีเสนผาศูนยกลาง   ไมเกิน 1.50 เมตร หรือ 

 พื้นที่หนาตัดไมเกิน  2 ตารางเมตร  

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

ทําไดทุกขนาด (5) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(6) งานอํานวยการใช 

 

18. ระบบชลประทาน 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 
ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ที่มีพื้นที่ชลประทานไมเกิน 5,000 ไรตอโครงการ  

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

ทําไดทุกขนาด (5) งานพิจารณาตรวจสอบ 

(6) งานอํานวยการใช 

 



หมายเหต ุ  ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได   

 

19. ปายหรือสิง่ที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตัง้ปาย 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา ทําไมได ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ ทําไมได  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ทําไมได 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต 

 มีความสูงจากพื้นดินไมเกิน 25 เมตร หรือ 

 มีพื้นที่ไมเกิน 50 ตารางเมตร ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา กันสาด 

หรือที่ติดกับอาคาร 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

20. อัฒจันทร 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา 

ทําไมได 

ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต ที่มีพื้นที่ไมเกิน 1,500 ตารางเมตร 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 



หมายเหต ุ  ตารางนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการเขาใจกฎหมาย ไมสามารถใชอางอิงเปนเหตุทางกฎหมายได   

 

21. โครงสรางสําหรับใชในการรับสงหรือตดิตัง้อุปกรณรับสงวิทยุหรือโทรทัศน 

งาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 

(1) งานใหคาํปรึกษา ทําไมได ทําไมได 

ทําไดทุกขนาด 

(2) งานวางโครงการ ทําไมได  

 

ทําไดทุกขนาด 

(3) งานออกแบบและคํานวณ ทําไมได 

(4) งานควบคมุการสรางหรอืการผลิต ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสรางไมเกิน 50 เมตร 

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ 
ทําไดทุกขนาด 

(6) งานอํานวยการใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


