
ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการออกใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุระดับภาคีวศิวกร 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๑)  (๔)  (๖)  (ง)  (ฉ)  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร   
ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพี
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“การทดสอบความรู้”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  

ระดับภาคีวิศวกร 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร   
“ปริญญา”  หมายความว่า  ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม   
หมวด  ๑ 

การทดสอบความรู ้
 
 

ข้อ ๕ การทดสอบความรู้ประกอบด้วยการสอบสองขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) ขั้นตอนที่หนึง่  เป็นการสอบขอ้เขียนเพ่ือประเมินความรู้ในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๒) ขั้นตอนที่สอง  เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
การทดสอบความรู้ในแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่า  

ผ่านการทดสอบความรู้ในหมวดวิชานั้น   
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสอบ  รวมถึงรายละเอียดของรายวิชาพ้ืนฐานทางด้าน

วิศวกรรมและรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 
หมวด  ๒ 

การสมคัรทดสอบความรูแ้ละคุณสมบัตขิองผู้มีสทิธิสมคัร 
 
 

ข้อ ๖ ผู้มีความประสงค์จะขอเข้ารับการทดสอบความรู้  ต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยื่นใบสมัครต่อส านักงานสภาวิศวกร  หรือสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรก าหนดให้เป็น

ศูนย์จัดการทดสอบความรู้ 
(๒) ช าระค่าทดสอบความรู้ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) ประเภทที่หนึ่ง  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า   

ในสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา 
(๒) ประเภทที่สอง  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า  

และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา   
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการสอบแต่ละขั้นตอน

ดังนี้ 
(๑) ผู้มีคุณสมบัติประเภทท่ีหนึ่ง  แบ่งเป็น 
 (ก) การทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่ง  ต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่าน

การศึกษาในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
 (ข) การทดสอบความรู้ขั้นตอนที่สอง  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่ง  

และมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
(๒) ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สองมีสิทธิเลือกสมัครทดสอบความรู้ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด   

หรือทั้งสองขั้นตอนได้ในการสมัครครั้งเดียวกัน 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
ใบรับรองผลการทดสอบความรู ้

 
 

ข้อ ๙ เมื่อผู้สมัครทดสอบความรู้สอบผ่านขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดแล้ว  ให้ส านักงานสภาวิศวกร
ออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

กรณีผู้สมัครทดสอบความรู้ท าใบรับรองผลการทดสอบความรู้ช ารุดหรือสูญหายอาจขอใบแทน

ใบรับรองได้โดยย่ืนค าขอต่อส านักงานสภาวิศวกรพร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

แบบใบรับรองผลการทดสอบความรู้  ค าขอใบแทนและใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้  

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๐ ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้สองปีนับแต่วันส าเร็จ
การศึกษา   

ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สองสามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ขั้นตอนละสองปีนับแต่วันที่ส านักงาน

สภาวิศวกรออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 
หมวด  ๔ 

การขอรับใบอนญุาต 
 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบ  
ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการ

ประกอบวิชาชีพตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด 

ข้อ ๑๓ สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสมาชิกสามัญ 

(๒) ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕   
และไม่เกินก าหนดเวลาตามข้อ  ๑๐  ของข้อบังคับนี้ 

(๓) ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ 

(๔) ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอัตราคา่ธรรมเนยีม

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๔ ค าขอรับใบอนุญาตซึง่ไดย้ื่นไว้กอ่นวนัที่ขอ้บังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตอ่ไปจนกวา่
จะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้   
ให้น าระเบียบ  หรือประกาศ  ซึ่งออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กมล  ตรรกบุตร   
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒


