
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกบัความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบ
ความรู้ เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ  ๑๒  ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และข้อ  ๙  ของข้อบังคับสภาวิศวกร   
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐ - ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๕) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที ่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การอบรมและทดสอบความรู้”  หมายความว่า  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 

ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ด้านความปลอดภัย  จรรยาบรรณ  กฎหมาย  
สิ่งแวดล้อม  และความรู้อื่นที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓



“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“ผู้ควบคุมการทดสอบ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการ  เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรหรือบุคคลอื่น 
ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ให้มีคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประกอบด้วย  กรรมการสภาวิศวกรคนหนึ่งที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
มอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการตามจ านวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด
และแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาวิศวกรที่เลขาธิการสภาวิศวกรมอบหมายคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
และอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ 

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๖  อนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติให้ออก 
ข้อ ๘ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามข้อ  ๗  

ให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน  และหากเห็นสมควร
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะแต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ข้อ ๙ การประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
อนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ให้อนุกรรมการท่ีมาประชมุ
เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  หลักสูตร  และแนวทางการอบรมและทดสอบความรู้  ตลอดจนหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบความรู้ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร  เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(๒) จัดให้มีและควบคุมการอบรมและทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามนโยบาย   หลักสูตร   

และแนวทางการอบรมและทดสอบความรู้   ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการอบรม 
และทดสอบความรู้ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓



(๓) เสนอชื่อผู้ให้การอบรม  ผู้ออกข้อสอบ  และผู้ตรวจข้อสอบต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(๔) รายงานผลการด าเนินงานและความสัมฤทธิ์ผลของการอบรมและทดสอบความรู้ 
ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณา 

(๕) ด าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานสภาวิศวกรเผยแพร่มติของคณะกรรมการสภาวิศวกรเกี่ยวกับรายงานผล

การด าเนินงานและความสัมฤทธิ์ผลของการอบรมและทดสอบความรู้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของสภาวิศวกรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันติดต่อกัน 

ข้อ ๑๒ การอบรมและทดสอบความรู้ต้องครอบคลุมองค์ความรู้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความปลอดภัย 
(๒) จรรยาบรรณ 
(๓) กฎหมาย 
(๔) สิ่งแวดล้อม 
(๕) องค์ความรู้อื่นที่จ าเป็นต่อการเสริมสร้าง  หรือพัฒนาความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม   ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนดตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ 

ข้อ ๑๓ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร  
หรือระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ซึ่งประสงค์จะเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้   ให้ยื่นค าขอเข้ารับ 
การอบรมและทดสอบความรู้และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกร 

แบบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าห้องอบรมภายใน  ๔๕  นาที  นับจากเวลาที่เริ่มต้นเปิดพิธี
การอบรมและต้องเข้ารับการอบรมทุกรายวิชาที่มีการทดสอบความรู้  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ 

ข้อ ๑๕ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้  ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบในแต่ละวิชา
ที่จัดให้มีการอบรมและทดสอบความรู้  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ในวิชาใด  ให้มีสิทธิทดสอบแก้ตัวในวิชานั้น
หนึ่งครั้ง  ทั้งนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบครั้งแรก 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งทดสอบแก้ตัวภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง   
และได้คะแนนในการทดสอบแก้ตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบของทุกวิชาที่ทดสอบแก้ตัว   ถือว่าผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ซึ่งได้คะแนนในการทดสอบแก้ตัวไม่ถึงร้อยละหกสิบ  
ในวิชาใดวิชาหนึ่งที่ทดสอบแก้ตัว  หรือไม่ทดสอบแก้ตัวภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
ในการทดสอบครั้งนั้น  แต่มีสิทธิยื่นค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ในครั้งต่อ ๆ  ไป 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๖ ผู้มีเหตุอันจ าเป็นไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามข้อ  ๑๔  หรือการทดสอบความรู้
ตามข้อ  ๑๕  ในวันที่ก าหนด  อาจยื่นค าร้องและเอกสารหลักฐานเพ่ือขอเลื่อนเข้ารับการอบรม 
หรือการทดสอบความรู้  ตามแต่กรณี  โดยให้ยื่นต่อส านักงานสภาวิศวกรและต้องยื่นค าร้องล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนถึงก าหนดวันดังกล่าว  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย 

ให้คณะอนุกรรมการหรือเลขาธิการสภาวิศวกรเป็นผู้พิจารณาค าร้องตามวรรคหนึ่งและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๗ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึง่มรีูปถา่ยมาเพ่ือแสดงตน  และต้องแตง่กายสุภาพเรียบรอ้ย  
ดังนี้ 

(๑) สุภาพบุรุษสวมเสื้อที่มีคอปก  กางเกงขายาว  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(๒) สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกงขายาว  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(๓) ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น  กางเกงยีนส์ขาด  เสื้อไม่มีแขน  รองเท้าแตะทุกชนิด 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
ข้อ ๑๘ ในการทดสอบความรู้   ผู้ เข้ารับการทดสอบความรู้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการทดสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการทดสอบ  

และห้ามเข้าห้องสอบเมื่อเริ่มการทดสอบไปแล้วสามสิบนาที   เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม 
การทดสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 

(๒) ห้ามออกจากห้องสอบ  เว้นแต่ได้เริ่มการทดสอบไปแล้วหนึ่งชั่วโมง 
(๓) ห้ามลุกจากที่นั่งสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการทดสอบ 
(๔) ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในห้องสอบ 
(๕) ให้เขียนค าตอบโดยวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อสอบ 
(๖) เขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขประจ าตัวสอบลงในกระดาษค าตอบเฉพาะในบริเวณ 

ที่ก าหนดเท่านั้น 
(๗) ไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้ เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ อื่น 

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ 
(๘) ห้ามดูหรือลอกค าตอบของผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นดูหรือลอกค าตอบของตน 
(๙) ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

(๑๐) การส่งกระดาษค าตอบ  ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้ผู้ควบคุมการทดสอบเป็นผู้มาเก็บกระดาษค าตอบ 
(๑๑) ห้ามน าชุดข้อสอบหรือกระดาษค าตอบไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกนอกห้องสอบ 
(๑๒) ปฏิบัติตามค าสั่งและข้อความที่ระบุไว้ในข้อสอบหรือตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมการทดสอบ 
(๑๓) ไม่น าแนวข้อสอบ  โจทย์  หรือค าตอบ  หรือคัดลอกโจทย์หรือค าตอบของข้อสอบชุดใดก็ตาม

เข้ามาในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๗  หรือข้อ  ๑๘  
ให้ผู้ควบคุมการทดสอบมีอ านาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
(๓) ให้ออกจากห้องสอบ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง   ให้ผู้ควบคุมการทดสอบพิจารณาตามความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์เป็นกรณี  ๆ  ไป   
ในกรณีตาม  (๒)  และ  (๓)  เมื่อด าเนินการแล้วให้บันทึกรายงานต่อคณะอนุกรรมการ 

เพื่อทราบด้วย 
ข้อ ๒๐ ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๘  (๗)  (๘)  

(๙)  (๑๑)  หรือ  (๑๓)  ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หักคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือทุกวิชา 
(๒) ปรับตกวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือทุกวิชา 
(๓) ระงับสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  แต่ต้องไม่เกิน

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบได้กระท าการทุจริตในการทดสอบและคณะอนุกรรมการพิจารณา

เห็นว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบอย่างร้ายแรง  หรือผู้เข้ารับการทดสอบได้กระท าการทุจริตซ้ า 
ในการทดสอบให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจตัดสิทธิในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ในครั้งนั้น 
และห้ามเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้อีกต่อไป 

ข้อ ๒๑ กระดาษค าตอบใดที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นกระดาษค าตอบของผู้ใด
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะไม่รับไว้พิจารณา 

ข้อ ๒๒ ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ที่สอบไม่ผ่านวิชาใด  จะขอดูกระดาษค าตอบได้เฉพาะของตน  
โดยยื่นค าขอต่อหัวหน้าส านักงานสภาวิศวกร  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศผลการสอบ 

ข้อ ๒๓ ให้ส านักงานสภาวิศวกรด าเนินการเกี่ยวกับค าขอดูกระดาษค าตอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับค าขอและลงทะเบียนค าขอ 
(๒) แจ้งวัน  เวลา  และสถานที่ดูกระดาษค าตอบให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
(๓) ส าเนากระดาษค าตอบที่ผู้ยื่นค าขอประสงค์จะดู  และให้ผู้ยื่นค าขอดูจากส าเนาแทนต้นฉบับ  

ทั้งนี้  ห้ามมิให้มีการคัดลอกข้อความในส าเนากระดาษค าตอบ 
(๔) ให้ผู้ยื่นค าขอใช้เวลาดูส าเนากระดาษค าตอบไม่เกินสามสิบนาที 
ข้อ ๒๔ เมื่อดูกระดาษค าตอบเสร็จแล้ว  หากผู้ยื่นค าขอประสงค์จะให้ทบทวนการตรวจข้อสอบ 

ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการสภาวิศวกร  โดยระบุเป็นรายข้อพร้อมด้วยเหตผุลให้ชัดเจนภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ดูกระดาษค าตอบ 
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ข้อ ๒๕ ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นคณะอนุกรรมการ
ตามระเบียบนี้  และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใหม่ 

ข้อ ๒๖ ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
และยังไม่ผ่านเกณฑ์การอบรมและทดสอบความรู้  เป็นผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ ค าขอ   การอนุญาต   ค าสั่ งทางปกครอง   การช าระ เ งิ น   แบบเอกสาร   
หรือการด าเนินการใด ๆ  ตามระเบียบนี้  ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคบัได้ 
และมีผลโดยชอบดว้ยระเบียบนี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามฎหมายวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทริกนกิส์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 
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