
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเหน็ 
ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง ตลอดจนการ
ดํารงชีวิตของประชาชน รวมถึงภายใต้มาตรการการปฏิบัติตามหลักวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ มากย่ิงขึ้น ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคการศึกษา เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
สภาวิศวกรจึงเห็นสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยยังคงรักษามาตรฐาน 
และคุณภาพในการทดสอบและการตรวจสอบ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. ความจําเป็นที่ต้องออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

๓. หลักการอันเป็นสาระสําคัญ 

การทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก รวมถึงการกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ของผู้เข้ารับการทดสอบเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบออนไลน์ 

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

 ๔.๑ กําหนดการทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่กรณี
มีเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการจัดการทดสอบความรู้ 
ด้วยวิธีอ่ืน ๆ (ข้อ ๕ ของร่างระเบียบฯ)                          

๔.๒ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีปฏิบัติของผู้เข้าทดสอบความรู้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับรูปแบบการสอบออนไลน์ เช่น วิธีการแสดงตนในการเข้ารับการทดสอบ การเปิดกล้องตลอดเวลา
ในระหว่างการเข้าทดสอบ การอนุญาตให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดเวลาในระหว่างการเข้าทดสอบ  
การแจ้งผลการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบทลงโทษสําหรับผู้กระทําการทุจริตในการทดสอบ (ข้อ ๗ ของ
ร่างระเบียบฯ)  

๔ .๓ คําขอ การทดสอบความรู้ การแจ้งผล การอนุญาต คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน  
แบบเอกสาร หรือการดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบน้ี ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าใช้
บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยระเบียบนี้ ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๑๒ ของร่างระเบียบฯ)  

…………………………………………………………….. 



                                                  ฉบับรับฟังความคิดเห็น  

ตารางเปรียบเทียบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 

ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. … 
ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  

ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ ประกอบวิชา ชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคี วิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๖ 
ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ
ภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ครั้งที่ ๑๐-๑๐/๒๕๖๒ เมื ่อว ันที ่ ๑๐  ตุลาคม 
๒๕๖๒ คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

โดยที่ เ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกร เพื่อประโยชน์ในการทดสอบความรู้โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และ
ข้อ ๑๑ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ..............
เมื ่อวันที ่ . . . . . . . . . . . . .  คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

คําปรารภ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ ประกอบวิชา ชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคี วิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้ อ  ๑  ระ เ บียบ นี้ เ รี ยก ว่ า  “ระ เ บียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ ป ร ะ กอบ วิ ช า ชี พ วิ ศ วก ร รมค วบ คุ ม  ร ะ ดั บภ าคี วิ ศ วก ร 
พ.ศ. ....” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

คงเดิม 
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                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยกเลิกระเบียบฯ เดิมเสีย เนื่องจากมี
ประ เ ด็นที่ จะ ต้องแ ก้ ไขและเกี่ ยวข้ อ ง กับ
สาระสําคัญในการทดสอบความรู้โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การทดสอบความรู้” หมายความว่า การทดสอบความรู้

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
“ผู้เข้าสอบ” หมายความว่า ผู้มีความประสงค์สมัครเข้า

รับการทดสอบความรู้ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
หรือหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม หรือทั้งสองหมวดวิชา 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การทดสอบความรู้” หมายความว่า การทดสอบความรู้ใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร   
“ผู้เข้าสอบ” หมายความว่า ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการ

ทดสอบความรู้ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมหรือหมวดวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรม หรือทั้งสองหมวดวิชา แล้วแต่กรณี 

คงเดิม 

 ข้อ ๕ การทดสอบความรู้ตามระเบียบนี้ให้ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัยให้
ใช้วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นชอบให้ดําเนินการ   

เพิ่มเติมให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
หลัก เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัยให้
คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้ พิจารณา
เห็นชอบ 

ข้อ ๕ แบบใบสมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ 
แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้ แบบคําขอใบแทน 
และใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ ให้เป็นไปตามแบบที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

ข้ อ  ๖  แบบ ใบสมั ค ร ขอ เ ข้ า รั บ ก า รทดสอบคว ามรู้  
แบบใบรั บรองผลการทดสอบความ รู้  แบบคํ าขอ ใบแทน 
และใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ ให้เป็นไปตามแบบที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

คงเดิม 

ข้อ ๖ ผู้ เข้าสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการทดสอบความรู้ ดังนี้ 

ข้อ  ๗  ผู้ เข้ าสอบต้องปฏิ บั ติตามหลัก เกณฑ์  วิ ธีการ 
และเงื่อนไขการทดสอบความรู้ ดังนี้ 

ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอบ
ออนไลน์ 



  
- ๓ - 

                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(๑) ผู้เข้าสอบต้องชําระค่าสมัครสอบตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ  

(๒ )  สภาวิศวกรไม่อนุญาตให้ผู้ เข้ าสอบขอเลื่ อน
กําหนดการสอบ เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ 
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์
และไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

(๓) คะแนนแต่ละข้อเท่ากับ ๑ คะแนน ข้อที่ไม่ตอบหรือ
ตอบผิดได้คะแนนเท่ากับศูนย์ 

(๔) ห้ามผู้เข้าสอบนําตําราหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 
เข้าห้องสอบ โดยสภาวิศวกรจะเตรียมตารางมาตรฐานไว้ในห้อง
สอบ และให้ใช้เครื่องคํานวณธรรมดาที่มีฟังก์ชั่นเสริมทาง
เรขาคณิตเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นําเครื่องคํานวณที่สามารถ
บรรจุโปรแกรมตัวอักษรเข้าห้องสอบ 

(๕) ห้ามผู้เข้าสอบพกพาอุปกรณ์ที่สามารถใช้สื่อสารได้
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 

(๖) ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าสอบและรับรหัสผ่าน 

(๗) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพห้ามสวมใส่เสื้อไม่มี
ปก กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ เป็นต้น หากฝ่าฝืนจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

(๑) ผู้เข้าสอบต้องชําระค่าสมัครสอบตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ  

(๒) สภาวิศวกรไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบขอเลื่อนกําหนดการ
สอบ เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย 
หรือเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์และไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

(๓) คะแนนแต่ละข้อเท่ากับ ๑ คะแนน ข้อที่ไม่ตอบหรือ
ตอบผิดได้คะแนนเท่ากับศูนย์ 

(๔) ห้ามผู้ เข้าสอบนําตําราหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 
เข้าสอบ และให้ใช้เครื่องคํานวณธรรมดาที่มีฟังก์ชั่นเสริมทาง
เรขาคณิตเท่านั้นและไม่อนุญาตให้นําเครื่องคํานวณที่สามารถบรรจุ
โปรแกรมตัวอักษรเข้าสอบ 

(๕) ห้ามผู้เข้าสอบพกพาอุปกรณ์ที่สามารถใช้สื่อสารได้ทุก
ชนิดเข้าสอบ 

(๖) ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
อื่นที่แสดงรูปถ่ายพร้อมเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่ราชการออก
ให้ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนก่อนเข้าสอบ 

(๗) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมใส่เสื้อไม่มีปก
หากฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

(๘) ห้ามผู้เข้าสอบเข้าสอบช้าเกินกว่า ๑๐ นาที และห้าม
ออกจากห้องสอบก่อนครบกําหนด ๖๐ นาที เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากผู้คุมสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 



  
- ๔ - 

                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(๘) ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๐ นาที 
และห้ามออกจากห้องสอบก่อนครบกําหนด ๖๐ นาที เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 

(๙) หากผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบให้ปรับตกทุกวิชา
ของหมวดวิชาที่ เข้ าสอบ  และห้ามสมัครสอบอีกภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นทุจริตในการสอบ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิจารณาตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป และเมื่อ
ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว  ใ ห้ บั น ทึ ก ร า ย ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สภาวิศวกรเพื่อทราบด้วย 

(๑๐) สภาวิศวกรจะประกาศผลการสอบ โดยวิธีปิด
ประกาศ ณ สํานักงานสภาวิศวกรหรือผ่านระบบสารสนเทศของ
สภาวิศวกร 

(๑๑) กรณีสมัครสอบในหมวดวิชาใดล่วงหน้ามากกว่า
หนึ่งครั้ง หากผู้เข้าสอบสอบผ่านหมวดวิชานั้นในการสมัครสอบ
ครั้งใดแล้ว ผู้ เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบในครั้งที่ เหลือได้ 
และสภาวิศวกรไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ในกรณีนี้ 

 
 
 

(๙) หากผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบให้ปรับตกทุกวิชาของ
หมวดวิชาที่เข้าสอบ และห้ามสมัครสอบอีกภายในระยะเวลา ๑ ปี 
นับแต่วันที่ผู้นั้นทุจริตในการสอบ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
ร้ายแรงของพฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้
บันทึกรายงานคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อทราบด้วย 

(๑๐) ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องตลอดเวลาในระหว่างการ
เข้าทดสอบ  

(๑๑) ผู้เข้าสอบต้องอนุญาตให้มีการบันทึกภาพและเสียง
ตลอดเวลาในระหว่างการเข้าทดสอบ  

(๑๒) กรณีอื่น ๆ ที่คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
วิศวกร กําหนดเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการทดสอบความรู้  ทั้ ง นี้  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร 

(๑๓) สภาวิศวกรจะแจ้งผลการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้เข้าสอบทราบ 

(๑๔) กรณีสมัครสอบในหมวดวิชาใดล่วงหน้ามากกว่าหนึ่ง
ครั้ง หากผู้เข้าสอบสอบผ่านหมวดวิชานั้นในการสมัครสอบครั้งใด



  
- ๕ - 

                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(๑๒) กรณีผู้เข้าสอบให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็น
จริงหรือเป็นเท็จ ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ สภาวิศวกรไม่คืน
ค่าสมัครสอบทุกกรณี 

แล้ว ผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบในครั้งที่เหลือได้และสภาวิศวกร
ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ในกรณีนี้ 

(๑๕) กรณีผู้เข้าสอบให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือ
เป็นเท็จในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ สภาวิศวกรสงวนสิทธิในการปรับ
ตกทุกหมวดวิชาและไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

ข้ อ  ๗  หมวด วิ ช า พื้ น ฐ านทา ง ด้ าน วิ ศ วก ร รม 
ประกอบด้วยดังนี้ 

(๑) Engineering Drawing 
(๒) Engineering Mechanics : Statics 
(๓) Engineering Materials 
(๔) Computer Programming 

ข้อ ๘ หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย
ดังนี้ 

(๑) Engineering Drawing 
(๒) Engineering Mechanics : Statics 
(๓) Engineering Materials 
(๔) Computer Programming 

คงเดิม 

ข้อ ๘ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ประกอบด้วย
ดังนี้  

(๑) สาขาวิศวกรรมโยธา  

ข้อ ๙ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ดังนี้  
(๑) สาขาวิศวกรรมโยธา 

คงเดิม 

(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
กลุ่มวิชา รายวิชา 

๑)  Structures                  Theory of Structures 
Structural Analysis 

๒)  Structural Design          Reinforced Concrete 
Design 
Timber and Steel Design 

๓)  Soil Mechanics Soil Mechanics  

(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
กลุ่มวิชา รายวิชา 

๑)  Structures                 Theory of Structures 
Structural Analysis 

๒)  Structural Design         Reinforced Concrete 
Design 
Timber and Steel Design 

๓)  Soil Mechanics Soil Mechanics  

คงเดิม 



  
- ๖ - 

                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(ข) วิชาเลือก ๔ กลุ่มวิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน 
๑ กลุ่มวิชา ดังนี้ 

กลุ่มวิชา รายวิชา 
๑)  Highway Engineering    Highway Engineering 
๒)  Hydraulic Engineering Hydraulic Engineering 
๓)  Survey Engineering Route Surveying 
๔)  Construction Construction Engineering and 

Management  

(ข) วิชาเลือก ๔ กลุ่มวิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน 
๑ กลุ่มวิชา ดังนี้ 

กลุ่มวิชา รายวิชา 
๑)  Highway Engineering    Highway Engineering 
๒)  Hydraulic Engineering Hydraulic Engineering 
๓)  Survey Engineering Route Surveying 
๔)  Construction Construction Engineering and 

Management  

คงเดิม 

(ค) ผู้เข้าสอบต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน 
๓ กลุ่มวิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้ จํานวน 
๑ กลุ่มวิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนกลุ่มวิชาละ ๒๕ ข้อรวม ๑๐๐ 
คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(ค )  ผู้ เ ข้ า สอบ ต้องสอบข้ อ เขี ยน วิชา บั งคั บ  จํ านวน 
๓ กลุ่มวิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้ จํานวน ๑ 
กลุ่มวิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนกลุ่มวิชาละ ๒๕ ข้อรวม ๑๐๐ คะแนน 
(คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

คงเดิม 

(๒) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (๒) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ คงเดิม 

(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้ 
งานเหมืองแร่ งานโลหะการ 

๑)  Surface mining and Mine-
Design 

๑)  Chemical Metallurgy 

๒)  Underground Mining and 
mine Design 

๒)  Physical Metallurgy 

๓)  Mineral Processing  ๓)  Mechanical Behavior 
of Materials  

(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้ 
งานเหมืองแร่ งานโลหะการ 

๑)  Surface mining and Mine-
Design 

๑)  Chemical Metallurgy 

๒)  Underground Mining and 
mine Design 

๒)  Physical Metallurgy 

๓)  Mineral Processing  ๓)  Mechanical Behavior 
of Materials  

คงเดิม 



  
- ๗ - 

                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ 
วิชา ดังนี้  

งานเหมืองแร่ งานโลหะการ 
๑)  Mine Economics ๑)  Materials 

Characterization 
๒)  Geotechniques  ๒)  Metal Forming 
๓)  Mineral Processing II ๓)  Corrosion of Metals  
๔)  Mine Planning and Design ๔)  Failure Analysis 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ 
จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้
จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ ข้อสอบข้อเขียนให้มี วิชาละ ๒๕ ข้อ 
รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ วิชา 
ดังนี้  

งานเหมืองแร่ งานโลหะการ 
๑)  Mine Economics ๑)  Materials 

Characterization 
๒)  Geotechniques  ๒)  Metal Forming 
๓)  Mineral Processing II ๓)  Corrosion of Metals  
๔)  Mine Planning and Design ๔)  Failure Analysis 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ 
วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ 
ข้อสอบข้อเขียนให้มีวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่
ละข้อเท่ากัน) 

คงเดิม 

(๓) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา ดังนี้  

๑) Mechanics of Machinery 
๒) Machine Design 
๓) Heat Transfer 

(๓) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา ดังนี้  

๑) Mechanics of Machinery 
๒) Machine Design 
๓) Heat Transfer 

คงเดิม 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน 
๑ วิชา ดังนี้  

๑) Automatic Control 
๒) Internal Combustion Engines 
๓) Refrigeration and Air Conditioning 
๔) Power Plant Engineering 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ 
วิชา ดังนี้  

๑) Automatic Control 
๒) Internal Combustion Engines 
๓) Refrigeration and Air Conditioning 
๔) Power Plant Engineering 

คงเดิม 



  
- ๘ - 

                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชา
บังคับ จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือก
ได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ 
คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ 
วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ 
สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อ
เท่ากัน) 

คงเดิม 

(๔) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (๔) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คงเดิม 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้ 

 
 

งานไฟฟ้ากําลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 
๑) Electrical Machines ๑) Principle of Communication 
๒) Electrical System Design ๒) Data Communication and 

Networking 
๓) Electrical Power System ๓) Digital Communication 

 (ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้ 

 

งานไฟฟ้ากําลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 
๑) Electrical Machines ๑) Principle of Communication 
๒) Electrical System Design ๒) Data Communication and 

Networking 
๓) Electrical Power System ๓) Digital Communication 

คงเดิม 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน 
๑ วิชา ดังนี้  

 

งานไฟฟ้ากําลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 
๑) Electrical Instruments and 
Measurements 

๑) Electrical Instruments 
and Measurements 

๒) Power Electronics ๒) Optical 
Communication 

๓) High Voltage Engineering ๓) Microwave Engineering 
๔) Power System Protection ๔) Antenna Engineer 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ 
วิชา ดังนี้  

งานไฟฟ้ากําลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 
๑) Electrical Instruments and 
Measurements 

๑) Electrical Instruments 
and Measurements 

๒) Power Electronics ๒) Optical 
Communication 

๓) High Voltage Engineering ๓) Microwave Engineering 
๔) Power System Protection ๔) Antenna Engineer 

คงเดิม 



  
- ๙ - 

                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชา
บังคับ จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือก
ได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ 
คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ 
วิชา และสามารถเลือกสอบขอ้เขียนวิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ 
สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อ
เท่ากัน) 

คงเดิม 

(๕) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้  

 ๑) Safety Engineering 
 ๒) Production Planning and Control 

 ๓) Quality Control 

(๕) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้  

 ๑) Safety Engineering 
 ๒) Production Planning and Control 
 ๓) Quality Control 

คงเดิม 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบ
จํานวน ๑ วิชา ดังนี้  

 ๑) Industrial Plant Design 
 ๒) Industrial Work Study 
 ๓) Engineering Economy  
 ๔) Maintenance Engineering 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน 
๑ วิชา ดังนี้  

 ๑) Industrial Plant Design 
 ๒) Industrial Work Study 
๓) Engineering Economy  
๔) Maintenance Engineering 

คงเดิม 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชา
บังคับ จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือก
ได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ 
คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ 
วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ 
สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละ
ข้อเท่ากัน) 

คงเดิม 

(๖) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (๖) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คงเดิม 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้  

๑) Water Supply Engineering 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้  

๑) Water Supply Engineering 
คงเดิม 



  
- ๑๐ - 

                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

๒) Wastewater Engineering  
๓) Solid Waste Engineering  

๒) Wastewater Engineering  
๓) Solid Waste Engineering 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ 
วิชา ดังนี้  

๑) Air Pollution Control and Design 
๒) Hazardous Waste Treatment 
๓) Building Sanitation 
๔) Noise and Vibration Control 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ วิชา 
ดังนี้  

๑) Air Pollution Control and Design 
๒) Hazardous Waste Treatment 
๓) Building Sanitation 
๔) Noise and Vibration Control 

คงเดิม 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ 
จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้
จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ 
คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ 
วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ 
สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อ
เท่ากัน) 

คงเดิม 

(๗) สาขาวิศวกรรมเคมี (๗) สาขาวิศวกรรมเคม ี คงเดิม 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้  

๑) Fluid Flow 
๒) Heat Transfer and Mass Transfer 
๓ ) Chemical Engineering Kinetics and 

Reactor Design 

(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังนี้  
๑) Fluid Flow 
๒) Heat Transfer and Mass Transfer 
๓) Chemical Engineering Kinetics and Reactor 

Design 

คงเดิม 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ 
วิชา ดังนี้  

๑) Chemical Engineering Thermodynamics 
๒) Process Dynamics and Control 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ วิชา 
ดังนี้  

๑) Chemical Engineering Thermodynamics 
๒) Process Dynamics and Control 

คงเดิม 



  
- ๑๑ - 

                                             ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพือ่ขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. ... 

เหตุผลในการแก้ไข 

๓) Chemical Engineering Plant Design 
๔) Safety in Chemical Operation /Environmental 

Chemical Engineering (ให้เลือกสอบวิชาหนึ่งวิชาใดเท่านั้น)  

๓) Chemical Engineering Plant Design 
๔ )  Safety in Chemical Operation / Environmental 

Chemical Engineering (ให้เลือกสอบวิชาหนึ่งวิชาใดเท่านั้น) 
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ 

จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้
จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ 
คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ 
วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งนี้ 
สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อ
เท่ากัน) 

คงเดิม 

ข้อ ๙ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน
ศูนย์จัดการทดสอบความรู้ และอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบความรู้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

ข้อ ๑๐ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนศูนย์
จัดการทดสอบความรู้ และอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เ กี่ ย วข้ อ ง กับการ จัดการทดสอบความ รู้  ใ ห้ เ ป็น ไปตาม ที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

คงเดิม 

ข้อ ๑๐ คําขอ การอนุญาต คําสั่งทางปกครอง 
การ ชําระ เ งิน  แบบเอกสาร  หรือการ ดํา เ นินการ ใด  ๆ 
ตามระเบียบนี้ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถือว่าใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยระเบียบนี้ ทั้งนี้ 
หลั ก เกณฑ์ ใ ห้ เ ป็น ไปตามฎหมาย ว่ า ด้ วย ธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑ คําขอ การทดสอบความรู้ การแจ้งผล การอนุญาต 
คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน แบบเอกสาร หรือการดําเนินการใด 
ๆ ตามระเบียบนี้ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่า
ใช้บังคับได้และมีผลโดยชอบด้วยระเบียบนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ่มเติมการทดสอบความรู้และการแจ้งผล
กรณีกระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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 - ร่าง - 
ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร เพ่ือประโยชน ์
ในการทดสอบความรู้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ 
ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ครั้งที่ ..............เมื่อวันที่ ............. คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
“การทดสอบความรู้” หมายความว่า การทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ระดับภาคีวิศวกร   
“ผู้เข้าสอบ” หมายความว่า ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน

ทางด้านวิศวกรรมหรือหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม หรือทั้งสองหมวดวิชา แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๕ การทดสอบความรู้ตามระเบียบน้ีให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น

หรือเหตุสุดวิสัยให้ใช้วิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นชอบให้ดําเนินการ                                                  
ข้อ ๖ แบบใบสมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้ แบบคําขอ 

ใบแทน และใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 
ข้อ ๗ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการทดสอบความรู้ ดังน้ี 
(๑) ผู้เข้าสอบต้องชําระค่าสมัครสอบตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ  
(๒) สภาวิศวกรไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบขอเล่ือนกําหนดการสอบ เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ 

เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย หรือเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์และไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 
(๓) คะแนนแต่ละข้อเท่ากับ ๑ คะแนน ข้อที่ไม่ตอบหรือตอบผิดได้คะแนนเท่ากับศูนย์ 



๒ 
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(๔) ห้ามผู้เข้าสอบนําตําราหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เข้าสอบ และให้ใช้เครื่องคํานวณธรรมดาที่มี
ฟังก์ช่ันเสริมทางเรขาคณิตเท่าน้ันและไม่อนุญาตให้นําเคร่ืองคํานวณที่สามารถบรรจุโปรแกรมตัวอักษรเข้า
สอบ 

(๕) ห้ามผู้เข้าสอบพกพาอุปกรณ์ที่สามารถใช้สื่อสารได้ทกุชนิดเข้าสอบ 
(๖) ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่แสดงรูปถ่ายพร้อมเลขบัตรประจําตัว

ประชาชนที่ราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงตนก่อนเข้าสอบ 
(๗) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมใส่เสื้อไม่มีปกหากฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
(๘) ห้ามผู้ เข้าสอบเข้าสอบช้าเกินกว่า ๑๐ นาที และห้ามออกจากห้องสอบก่อนครบกําหนด  

๖๐ นาที เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 
(๙) หากผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบให้ปรับตกทุกวิชาของหมวดวิชาที่เข้าสอบ และห้ามสมัครสอบอีก

ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้น้ันทุจริตในการสอบ 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของ
พฤติการณ์เป็นกรณี ๆ ไป และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้บันทึกรายงานคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือทราบด้วย 

(๑๐) ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องตลอดเวลาในระหว่างการเข้าทดสอบ  
(๑๑) ผู้เข้าสอบต้องอนุญาตให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดเวลาในระหว่างการเข้าทดสอบ  
(๑๒) กรณีอ่ืน ๆ ที่คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร กําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการทดสอบความรู้ ทั้งน้ี โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิศวกร 

(๑๓) สภาวิศวกรจะแจ้งผลการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เข้าสอบทราบ 
(๑๔) กรณีสมัครสอบในหมวดวิชาใดล่วงหน้ามากกว่าหน่ึงครั้ง หากผู้เข้าสอบสอบผ่านหมวดวิชาน้ันใน

การสมัครสอบครั้งใดแล้ว ผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบในคร้ังที่เหลือได้และสภาวิศวกรไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
ให้ในกรณีน้ี 

(๑๕) กรณีผู้ เข้าสอบให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือเป็นเท็จในส่วนที่ เป็นสาระสําคัญ  
สภาวิศวกรสงวนสิทธิในการปรับตกทุกหมวดวิชาและไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี 

ข้อ ๘ หมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยดังน้ี 
(๑) Engineering Drawing 
(๒) Engineering Mechanics : Statics 
(๓) Engineering Materials 
(๔) Computer Programming 
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ข้อ ๙ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ดังน้ี  
(๑) สาขาวิศวกรรมโยธา 

(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ กลุ่มวิชา ดังน้ี 
กลุ่มวิชา รายวิชา 

๑)  Structures                  Theory of Structures 
Structural Analysis 

๒)  Structural Design          Reinforced Concrete Design 
Timber and Steel Design 

๓)  Soil Mechanics Soil Mechanics 
(ข) วิชาเลือก ๔ กลุ่มวิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ กลุ่มวิชา ดังน้ี 

กลุ่มวิชา รายวิชา 
๑)  Highway Engineering     Highway Engineering 
๒)  Hydraulic Engineering Hydraulic Engineering 
๓)  Survey Engineering Route Surveying 
๔)  Construction Construction Engineering and Management 

(ค) ผู้เข้าสอบต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ กลุ่มวิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียนวิชา
เลือกได้ จํานวน ๑ กลุ่มวิชา ทั้งน้ี สอบข้อเขียนกลุ่มวิชาละ ๒๕ ข้อรวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อ
เท่ากัน) 

(๒) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังน้ี 

งานเหมืองแร่ งานโลหะการ 
๑)  Surface mining and Mine-
Design 

๑)  Chemical Metallurgy 

๒)  Underground Mining and 
mine Design 

๒)  Physical Metallurgy 

๓)  Mineral Processing  ๓)  Mechanical Behavior of Materials 
(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ วิชา ดังน้ี  

งานเหมืองแร่ งานโลหะการ 
๑)  Mine Economics ๑)  Materials Characterization 
๒)  Geotechniques  ๒)  Metal Forming 
๓)  Mineral Processing II ๓)  Corrosion of Metals  
๔)  Mine Planning and Design ๔)  Failure Analysis 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียน
วิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งน้ี ข้อสอบข้อเขียนให้มีวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อ
เท่ากัน) 
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(๓) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา ดังน้ี  

๑) Mechanics of Machinery 
๒) Machine Design 
๓) Heat Transfer 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ วิชา ดังน้ี  
๑) Automatic Control 
๒) Internal Combustion Engines 
๓) Refrigeration and Air Conditioning 
๔) Power Plant Engineering 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียน
วิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งน้ี สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๔) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังน้ี 

งานไฟฟ้ากําลัง  
๑) Electrical Machines ๑) Principle of Communication 

๒) Electrical System Design ๒) Data Communication and Networking 
๓) Electrical Power System ๓) Digital Communication 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ วิชา ดังน้ี  

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียน
วิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งน้ี สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๕) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังน้ี  

๑) Safety Engineering 
๒) Production Planning and Control 
๓) Quality Control 

งานไฟฟ้ากําลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 
๑) Electrical Instruments and Measurements ๑) Electrical Instruments and 

Measurements 
๒) Power Electronics ๒) Optical Communication 
๓) High Voltage Engineering ๓) Microwave Engineering 
๔) Power System Protection ๔) Antenna Engineer 
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(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ วิชา ดังน้ี  
๑) Industrial Plant Design 
๒) Industrial Work Study 
๓) Engineering Economy  
๔) Maintenance Engineering 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียน
วิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งน้ี สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละ 
ข้อเท่ากัน) 

(๖) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังน้ี  

๑) Water Supply Engineering 
๒) Wastewater Engineering  
๓) Solid Waste Engineering 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ วิชา ดังน้ี  
๑) Air Pollution Control and Design 
๒) Hazardous Waste Treatment 
๓) Building Sanitation 
๔) Noise and Vibration Control 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียน
วิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งน้ี สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

(๗) สาขาวิศวกรรมเคมี 
(ก) วิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา  ดังน้ี  

๑) Fluid Flow 
๒) Heat Transfer and Mass Transfer 
๓) Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 

(ข) วิชาเลือก ๔ วิชา โดยให้เลือกสอบจํานวน ๑ วิชา ดังน้ี  
๑) Chemical Engineering Thermodynamics 
๒) Process Dynamics and Control 
๓) Chemical Engineering Plant Design 



๖ 

  ฉบับรับฟังความเห็น 

๔) Safety in Chemical Operation /Environmental Chemical Engineering (ให้เลือกสอบวิชาหน่ึง
วิชาใดเท่าน้ัน) 

(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสอบข้อเขียนวิชาบังคับ จํานวน ๓ วิชา และสามารถเลือกสอบข้อเขียน
วิชาเลือกได้จํานวน ๑ วิชา ทั้งน้ี สอบข้อเขียนวิชาละ ๒๕ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน) 

ข้อ ๑๐ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนศูนย์จัดการทดสอบความรู้ และอัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทดสอบความรู้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภา
วิศวกรกําหนด 

ข้อ ๑๑ คําขอ การทดสอบความรู้ การแจ้งผล การอนุญาต คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน แบบ
เอกสาร หรือการดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบน้ี ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าใช้บังคับได้
และมีผลโดยชอบด้วยระเบียบน้ี ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประกาศ ณ วันที่                        พ.ศ. .... 

 
 

(...................................) 
นายกสภาวิศวกร 


