
คู่มือการใช้งานบริการ

ระบบขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

2564

ผ่านระบบออนไลน์



2

สารบัญ
หัวข้อ หน้า

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานระบบ 3

วิธีการใช้งานระบบการขอใบอนุญาตภาคี 4

(1) การเข้าใช้งานระบบ 4

(2) ยืนยันตัวตน 5

(3) กรอกข้อมูลเพื่อขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
     3.1 สมาชิกประเภทสามัญ
     3.2 สมาชิกประเภทสามัญแบบมีเงื่อนไข

(4) การชำระเงิน                                                                                                        

(5) การจองรอสอบภาคี

(6) การเข้าห้องสอบ

(7) การจองรอบอบรมและทดสอบความพร้อม

(8) การดู VDO อบรม

(9) การเข้าห้องสอบทดสอบความพร้อม

(10) การรับใบอนุญาต

9
15

19

25

29

           37

40

45

53



3

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานระบบ

อุปกรณ์ที่สามารถเข้าใช้งานระบบ

คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค

Chrome

Microsoft Edge

เป็น browser ที่แนะนำให้ใช้งาน และแนะนำให้ update เป็น version ล่าสุด

ใช้งานได้แต่บางเครื่องหรือบาง version อาจมีปัญหาเรื่องการกรอกข้อมูลด้วย dropdown

Safari

สามารถใช้งานได้ดีเทียบเท่า Chrome

อุปกรณ์มือถือ

ระบบยังไม่รองรับการใช้งานบนมือถือได้อย่างสมบูรณ์ แนะนำให้ใช้งานระบบบน
คอมพิวเตอร์



วิธีการใช้งานระบบ

สมาชิกสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://service.coe.or.th/ 

หรือเข้าสู่ระบบได้ผ่านหน้า website ของสภาวิศวกร

การใช้งานระบบขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ

(1) สำหรับสมาชิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแล้วเท่านั้น
(2) ใบอนุญาต จะต้องไม่หมดอายุ
(3) สมาชิกภาพ จะต้องไม่หมดอายุ

1

4

หน้าเข้าสู่บริการ สำหรับ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สามารถเลือกประเภทบริการ บุคคลธรรมดา 

https://service.coe.or.th/
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5

หน้ายอมรับเงื่อนไข
สมาชิกกดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบสภาวิศวกร  
และกดปุ่ม เข้าสู่บริการสมาชิกบุคคลธรรมดา

หากผู้ใช้ไม่กด ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบ   ระบบจะทำการแสดง
แจ้งเตือนตามรูปด้าานล่าง

การใช้งานระบบขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
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หน้าเมนูบริการสมาชิกบุคคลธรรมดา
ระบบจะแสดงบริการต่างๆ ของสมาชิกสมาชิกบุคคลธรรดา
สมาชิก  จะต้องเลือกเมนู ขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

4
หน้ายืนยันตัวตน
ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาสมาชิก  ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูล 
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- ชื่อ
- นามสกุล
- วันเกิด
- เลขที่สมาชิก
เพื่อทำการยินยันตัวตนในการยื่นขอใบอนุญาต ซึ่งสมาชิกประเภทวิสามัญจะไม่
สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้

กดปุ่ม กลับ  ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้า
จอเมนูบริการสมาชิกบุคคลธรรมดา

กดปุ่ม ตรวจสอบ  ระบบจะทำการตรวจ
สอบข้อมูลที่สมาชิกได้ทำการยืนยันตัว
ตน

การใช้งานระบบขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร



4.1
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4.2

หน้ายืนยันตัวตน
กรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หน้ายืนยันตัวตน
กรณีที่กรอกข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้อง  ระบบจะแสดงแจ้งเตือน

การใช้งานระบบขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร



4.3
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หน้ายืนยันตัวตน
กรณีที่เป็นสมาชิกวิสามัญ   สมาชิกจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรรมได้
กดปุ่ม ตกลง  ระบบจะให้ทำการยืนยันสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง

การใช้งานระบบขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
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ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ

1 หน้ายืนยันตัวตน
กรณีที่ยื่นขอใบอนุญาต ประเภทสมาชิกสามํญ  กรอกข้อมูลสมาชิกและกดปุ่มตรวจสอบ

2 หน้ารายละเอียดยืนยันตัวตน
ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสมาชิก  ตามที่ได้ยืนยันตัวตนดังนี้

- ชื่อ นามสกุล
- เลขบัตรประชาชน
- ประเภทสมาชิก
- เลขที่สมาชิก
- วันที่หมดอายุสมาชิก
- สาขาที่ขอรับใบอนุญาต

สมาชิกทำการกดปุ่ม ขอใบอนุญาต  เพื่อทำการยื่นคำขอ
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ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ

3 หน้าต่างยืนยันการขอใบอนุญาต
  กดปุ่ม ยกเลิก  : ปิดหน้าต่างการขอใบอนุญาต   กดปุ่ม ยืนยัน : เพื่อยืนการยื่นขอใบ
อนุญาต

4 หน้าต่างยืนยันการขอใบอนุญาต
เมื่อทำการกดปุ่ม  ยืนยัน  ระบบจะแสดงเลขที่ใบเรื่องแจ้งให้สมาชิกทราบ  เพื่อใช้สำหรับ
การยื่นขอใบอนุญาตหรือเพื่อติดตามสถานะคำร้อง

กดปุ่ม ตกลง  เพื่อทำการปิดหน้าต่างยืนยันการขอใบอนุญาต
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ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ

6 กรณีที่ปิดหน้า เลือกรายการชำระเงินไป  
  ผู้ใช้จะต้องกลับไปยืนยันตัวตนอีกครั้ง  และกดปุ่ม ตรวจสอบ 

6.1 หน้ารายละเอียดยืนยันตัวตน
ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสมาชิก  ตามที่ได้ยืนยันตัวตนดังนี้

- ชื่อ นามสกุล
- เลขบัตรประชาชน
- ประเภทสมาชิก
- เลขที่สมาชิก
- วันที่หมดอายุสมาชิก
- สาขาที่ขอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ เมื่อทำการกดปุ่ม ชำระเงิน  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ ชำระเงิน
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ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ

หน้าแนบไฟล์
หลังจากที่สมาชิกทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนั้น สมาชิกจะต้อง

ดำเนินการแนบไฟล์ดังต่อไปนี้
1. Transcript
2. รูปถ่าย
3. ลายเซ็นต์

7

หมายเหตุ  สมาชิกสามารถดูตัวอย่างรูปถ่ายและลายเซ็นต์ ได้โดยกดลิงก์ ตัวอย่าง
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ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ

คลิก อัปโหลดรูปถ่าย / ลายเซ็น
ระบบจะขึ้น pop-up คำแนะนำรูปถ่าย/ลายเซ็น ที่ถูกต้อง สมาชิกจะต้อง

กด ยอมรับเงื่อนไข จากนั้นจะสามารถ กดปุ่ม แนบรูป ได้

7.1
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ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ

สมาชิกจะต้องทำการอัพโหลดไฟล์ตามเงื่อนไขและข้อบังคับให้ครบถ้วน
และระบุยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริง  จึงจะสามารถกดปุ่ม ถัดไป ได้   

หมายเหตุ  หากกดปุ่ม กลับ ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้า ยืนยืนตัวตนอีกครั้งหนึ่ง
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ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  ประเภทสมาชิกสามัญ

หน้า ยืนยันการอัพโหลดเอกสาร
กดปุ่ม แก้ไขเอกสาร : ระบบจะย้อนกลับไปให้สมาชิกทำการอัพไฟล์อีกครั้ง
กดปุ่ม ยืนยันการอัพโหลดเอกสาร : ระบบจะแสดงอัพไฟล์เข้าสู่ระบบ และไปยังหน้าจองรอบสอบ

8

หมายเหตุ  หากกดปุ่ม ปิดหน้าต่าง ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้า แนบเอกสารอีกครึ้งหนึ่ง



ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  กรณีสมาชิกสามัญแบบมีเงื่อนไข

1

16

หน้ากรอกข้อมูล เพื่อขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
สมาชิกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  กดปุ่ม “ตรวจสอบ”

กด ตรวจสอบ

2 หน้ายืนยันตัวตน
ระบบแสดงข้อมูลการยืนยันตัวตน  สมาชิก กด “ขอใบอนุญาต”

กด ขอใบอนุญาต

ข้อมูลสมาชิก
- ชื่อ  

นามสกุล
- เลขที่บัตร

ประชาชน
- ประเภท

สมาชิก
- เลขที่

สมาชิก
- วันที่หมด

อายุสมาชิก
- สาขาที่ขอ

ใบอนุญาต



ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  กรณีสมาชิกสามัญแบบมีเงื่อนไข

3
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หน้าต่างยืนยันการขอใบอนุญาต
  กดปุ่ม ยกเลิก  : ปิดหน้าต่างการขอใบอนุญาต   กดปุ่ม ยืนยัน : เพื่อยืนการยื่นขอใบอนุญาต

4 หน้าต่างยืนยันการขอใบอนุญาต
เมื่อทำการกดปุ่ม  ยืนยัน  ระบบจะแสดงเลขที่ใบเรื่องแจ้งให้สมาชิกทราบ  เพื่อใช้สำหรับการยื่นขอใบ
อนุญาตหรือเพื่อติดตามสถานะการชำระเงิน  จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”



ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  กรณีสมาชิกสามัญแบบมีเงื่อนไข

5

18

หน้าแนบเอกสารเพิ่มเติม
  กรณีสมาชิกสามัญแบบมีเงื่อนไข ต้องแนบเอกสารเพิ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสาร Transcript ภาษาอังกฤษ ระบุวัน
ที่สำเร็จการศึกษา (ไฟล์ .pdf)

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น
ดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว ขนาด
ไฟล์ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .jpg)

ลายเซ็นต์ของผู้สมัคร ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 
4MB 
(ไฟล์นามสกุล .png หรือ .jpg)

กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรับรอง
แบบมีเงื่อนไข จะต้องแนบเอกสาร แบบ
รับรองตัวเอง (ไฟล์ .pdf)

เอกสารเพิ่มเติมตามที่แจ้งในใบรับรอง
ตัวเอง (ไฟล์ .pdf) (ถ้ามี)

แนบเอกสารครบถ้วนแล้ว กดยอมรับ
เงื่อนไข

กดปุ่ม “ถัดไป”



ยื่นขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร  กรณีสมาชิกสามัญแบบมีเงื่อนไข

6

19

หน้าต่างยืนยันการอัปโหลดเอกสาร
  หลังจาก กดปุ่ม “ถัดไป” ระบบจะแสดงหน้ายืนยันการอัปโหลดเอกสารอีกครั้ง
  สมาชิกสามารถ กด ยืนยันการอัปโหลดเอกสาร หรือย้อนกลับไปแก้ไขเอกสารได้

7 หน้าแจ้งได้รับการแนบเอกสาร
หลังจากกดปุ่ม “ยืนยันการอัปโหลดเอกสาร”  ระบบจะแจ้งเตือนให้สมาชิกทราบว่ารับเอกสารเข้าสู่
ระบบแล้ว  รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถ้าผ่าน จะได้ชำระเงิน และเข้ากระบวนการสมัครสอบต่อไป

กดปุ่ม “ตกลง” ระบบเข้าสู้หน้า
หลักของการขอใบอนุญาต
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การชำระเงิน

5 เข้าสู่หน้า ใบแจ้งชำระเงิน
กรณีที่ 1 : กดปุ่ม ชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต 
กรณีที่ 2 : สแกนจ่ายผ่าน Thai QR จากนั้น กดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน 
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การชำระเงิน

5.1 เข้าสู่หน้า ใบแจ้งชำระเงิน
กรณีกดปุ่ม ชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลบัตร

1. หมายเลขบัตร (Card Number)
2. ชื่อบนบัตร (Name on Card)
3. เดือน/ปี ที่บัตรหมดอายุ (Expiration month)
4. รหัสความปลอดภัย  (CVV)
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5.2 ชำระเงิน   ผ่าน QR CODE
  สมาชิกจะต้องชำระเงินผ่านแอปธนาคาร  โดยทำการสแกนที่ QR  ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจ
สอบการชำระเงินได้ที่ ปุ่ม “ยืนยันตัวตน”

กรณีกดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน  แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายเงิน
ระบบจะแสดงแจ้งเตือน ตามรูปด้านล่าง

การชำระเงิน
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กรณีชำระเงินสำเร็จ  
ระบบจะแสดงรายการชำระเงินพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมแจ้งให้สมาชิกทราบ

การชำระเงิน
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

หน้าเลือกรอบสอบ
เข้ามาที่เมนู ทดสอบความรู้ระดับภาคี
สมาชิกทำการเลือกรอบสอบ ตามวันเวลาที่เปิดสอบ โดยสมาชิกสามารถดูจำนวนที่นั่งสอบที่ว่าง 
ของแต่ละวันที่ได้

1

สมาชิกคลิกเลือกวันที่ต้องการสอบ
 จากนั้นระบบจะทำการให้เลือกวิชาสอบ
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

หน้าเลือกวิชาสอบ
สมาชิกทำการเลือกวิชาสอบ โดยจะมี 2 หมวดวิชาหลัก

1. หมวดวิชาพื้นฐาน   2.     หมวดวิชาเฉพาะ

2

หน้าเลือกวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ สมาชิก สามารถเลือกกลุ่มวิชาเลือกได้ 1 วิชา

3
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

ยืนยันรอบสอบวิชาที่เลือก
สมาชิกทำการ กดปุ่ม “ยืนยัน” รอบสอบและวิชาที่เลือก

4

ยืนยันรอบสอบวิชาที่เลือก
ระบบแจ้ง สมัครสอบสำเร็จแล้ว และแจ้งสมาชิกให้กรุณาเข้าสอบในวันที่เลือก
สมาชิก กดปุ่ม “ตกลง”

5
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

สถานะ แจ้งรอเข้าสอบ พร้อมปุ่มเข้าสอบ
สมาชิก กดปุ่ม “เข้าสอบ”

6
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

การเข้าห้องสอบภาคี
เลือกเมนู เข้าสอบภาคีวิศวกร กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน  กดปุ่ม “ตรวจสอบ”

7

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
จากหน้าขอใบอนุญาต เลือกปุ่ม ยืนยันตัวตน

8

ปุ่มจะ active ให้ยืนยัน
ตัวตนได้ 1วันก่อนสอบ
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
เลือกเมนู เข้าสอบภาคีวิศวกร เลือกปุ่ม ยืนยันตัวตน

9

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
อัปโหลด รูปถ่ายคู่บัตรประจำตัวประชาชน

10

กด ปุ่ม เพื่ออัป
โหลดรูปถ่าย
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
ยืนยัน การถ่ายรูปยืนยันตัวตนอีกครั้ง

11

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
ระบบได้รับข้อมูลการยืนยันตัวตน  กดปุ่ม “ตกลง”

12
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

การเข้าห้องสอบภาคี
เมื่อ upload รูปแล้ว ปุ่มเปลี่ยนเป็น เข้าสอบ  กดปุ่ม “เข้าสอบ”

13

การเข้าห้องสอบภาคี
เมื่อเข้าห้องสอบช้าเกินกำหนดจะไมาสามารถเข้าห้องสอบได้
ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น จองรอบสอบใหม่ ซึ่งสมาชิกจะต้องไปชำระเงินจองรอบสอบใหม่

14
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

การเข้าห้องสอบภาคี
หลังจากกดเข้าห้องสอบแล้ว จะเข้าสู่ระบบสอบภาคี หน้า Home

15

การเข้าห้องสอบภาคี
เข้าไปที่เมนูแจ้งเตือน  สมาชิกรับ link  เข้าทำข้อสอบ

16
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

หน้าแนะนำรายละเอียดการสอบภาคี
สมาชิกยอมรับเงื่อนไขและเริ่มทำข้อสอบ

17

หน้าการทำข้อสอบ
สมาชิกต้องทำข้อสอบให้ครบตามหัวข้อที่กำหนด
เมื่อทำครบแล้ว  ให้  กดปุ่ม “ถัดไป”
กรณีที่ไม่ได้ทำข้อสอบข้อใดข้อหนึ่ง หรือหมดเวลาทำข้อสอบก่อน จะไม่นำมาคิดคะแนน

18
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

หน้าแบบสอบถาม
เมื่อทำข้อสอบครบแล้ว ระบบจะให้ทำแบบสอบถาม  
สมาชิกกด “ส่งผลประเมินและตรวจผลการสอบ”

19
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ระบบการจองรอบสอบภาคี

การแจ้งเตือนเมื่อทำแบบสอบถามและส่งผลสอบภาคี
ระบบแจ้งเตือนว่า ทำรายการสำเร็จ  สมาชิก กดปุ่ม “ดูคะแนนสอบ”

20

หน้าสรุปผลคะแนนการสอบ
ระบบแจ้งผลคะแนนการสอบ  
กรณีที่สอบผ่านบางวิชา   ***วิชาที่สอบผ่านแล้วไม่ต้องสอบอีก

21

เมื่อผ่านทั้ง 2 หมวดวิชา 
จะมีปุ่ม “จองรอบอบรม”

กรณีสอบไม่ผ่านจะวนไปที่
“จองรอบสอบใหม่”
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ระบบการจองอบรม

กรณีที่สอบรอบ “วิชาเฉพาะ”  ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1

กดปุ่ม “กลับเข้าสู่หน้าแรก” ระบบจะแสดงหน้า จองรอบอบรม ดังรูปด้านล่าง

หมายเหตุ  หากสมาชิกยังไม่ได้ชำระค่าอบรม  สมาชิกจะต้องดำเนินการ
ชำระเงินก่อนเลือกรอบอบรม
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ระบบการจองอบรม

กรณีกดออกจากหน้า จองรอบอบรม
    สมาชิกสามารถกดเมนู “อบรมและทดสอบความพร้อม” จากฝั่งเมนูด้านซ้ายมือ

1

หน้ายืนยันตัวตน
สมาชิกต้องยืนยันข้อมูลสมาชิก  เพื่อทำการเลือกรอบอบรม

2

หน้ารายละเอียดยืนยันตัวตน
สมาชิกทำการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกอีกครั้ง กดปุ่ม จองอบรม เพื่อ

ทำการจองรอบอบรม

3
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ระบบการจองอบรม

หน้าจองรอบอบรม
ระบบจะแสดงรอบอบรมที่ยังมีที่นั่ง “ว่าง” : สีฟ้า  กรณีที่นั่งเต็ม : สี

เทาระบบจะไม่สามารถคลิกอบรมได้

4

5 หน้ายืนยันอบรม
คลิกที่นั่งว่าง : สีฟ้า  ระบบจะแสดงหน้ายืนยันการอบรม

กดปุ่ม ไม่ยืนยัน : กลับไปเลือกรอบอบรมอีกครั้ง
กดปุ่ม ยืนยัน : เพื่อทำการยืนยันรอบอบรม
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ระบบการจองอบรม

หน้ายืนยันรอบอบรม
ระบบจะแสดงรอบอบรม แจ้งสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง

6

หน้าเข้ารอบอบรม
สมาชิกจะต้องทำการกดปุ่ม เข้าอบรม  

7
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ระบบการจองอบรม

กรณีกดออกจากหน้าเว็บหรือ Browser
กดเมนู “อบรมและทดสอบความพร้อม” ที่เมนูฝั่งซ้ายมือ  

สมาชิกจะต้องทำการยืนยันตัวตน โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

8

หน้าอบรมและทดสอบความพร้อม
กดปุ่ม “เข้าดูวิดีโอ”

9
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ระบบการจองอบรม

หน้าข้อความแจ้งเตือนจากสภาวิศวกร
สมาชิกจะต้องทำการเข้าลิงก์ Zoom ตามที่เจ้าหน้าที่ส่งให้  พร้อม

กับคลิกลิงก์ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อทำการดูคลิปวิดีโอ

10

คลิกเข้าลิงก์ ZOOM

คลิกลิงก์ ดูคลิปวิดีโอ
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ระบบการจองอบรม

ดูคลิปวิดีโออบรม
สมาชิกจะต้องทำการยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่ม เริ่มเข้าอบรม 

11
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ระบบการจองอบรม

ดูคลิปวิดีโออบรม
เมื่อสมาชิกดูคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้ว  ให้ทำการกดปุ่ม ตรวจสอบ

ผลวิดีโอ

12

หมายเหตุ  หากกดปุ่ม กลับสู่หน้า Dashboard ระบบจะไปยังหน้ายืนยันตัวตน

แจ้งผลการดูวิดีโออบรม
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ระบบการจองอบรม

หน้ายืนยันตัวตน
กดเมนู “อบรมและทดสอบความพร้อม” ที่เมนูฝั่งซ้ายมือ  

สมาชิกจะต้องทำการยืนยันตัวตน โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

13

หน้าอบรมและทดสอบความพร้อม
กดปุ่ม “ยืนยันตัวตน” ก่อนทำแบบทดสอบ

14
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ระบบการจองอบรม

หน้ายืนยันตัวตนก่อนทำแบบทดสอบ
สมาชิกจะต้องถ่ายรูปคุ่กับบัตรประชาชนให้ชัดเจน  โดยจะมีเจ้า

หน้าหน้าที่คอยตรวจสอบรูปถ่ายและอนุมัติการเข้าอบรม
อนุมัติ : สมาชิกจะสามารถเข้าดูวิดีโอได้ตามรอบที่สมาชิกจอง
ไม่อนุมัติ : สมาชิกจะต้องทำการแนบรูปถ่ายใหม่อีกครั้งหรือติดต่อ

เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร

15

เลือกรูปถ่าย

กดปุ่ม ยืนยัน  เพื่อยืนยันรูปถ่ายอีกครั้ง

ระบบแสดงแจ้งเตือน การบันทึกยืนยันตัวตนเมื่อสำเร็จ



46

ระบบการจองอบรม

หน้าเข้าสอบ
เมื่อสมาชิกผ่านการอนุมัติรูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว  

หากถึงเวลาเข้าสอบสมาชิกสามารถทำการ  คลิกปุ่ม เข้าสอบ เพื่อเริ่มทำแบบ
ทดสอบได้ทันที

16

กรณีที่เข้าห้องช้า  เกิน 3 วัน สมาชิกจะต้องดำเนินการจองรอบสอบอื่นๆ
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แบบทดสอบหลังอบรม

หน้าข้อความแจ้งเตือนจากสภาวิศวกร
สมาชิกจะต้องทำการเข้าลิงก์ Zoom ตามที่เจ้าหน้าที่ส่งให้  พร้อม

กับคลิกลิงก์ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบ

17

คลิกเข้าลิงก์ ZOOM

คลิกลิงก์ ทำแบบทดสอบ
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แบบทดสอบหลังอบรม

หน้าข้อความแจ้งเตือนจากสภาวิศวกร
สมาชิกจะต้องทำการยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่ม เริ่มต้นทำข้อสอบ

18

เมื่อทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อย
กดปุ่ม ยืนยันการส่งคำตอบ

19
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แบบทดสอบหลังอบรม

หน้าแบบทดสอบหลังอบรม
สมาชิกจะต้องทำแบบทดสอบ  หลังสอบเสร็จ

20

21 หลังจากทำแบบทดสอบเรียบร้อย
ระบบจะทำการแสดงผลการทดสอบตามรายวิชา
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สอบซ่อม

กรณีที่สอบไม่ผ่าน
สมาชิกจะต้องทำการสอบซ่อม  จึงจะออกใบอนุญาตได้

เเลือกรอบสอบซ่อม



51

สอบซ่อม

ตรวจสอบข้อมูลสอบซ่อม
กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียนสอบซ่อม

แจ้งผลการลงทะเบียนสอบซ่อมสำเร็จ

หมายเหตุ สมาชิกจะต้องทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง ตามวันที่เลือก
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สอบซ่อม

สอบซ่อมผ่าน
กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียนสอบซ่อม

กรณีสอบซ่อมผ่านหรือทำแบบทดสอบผ่าน
สมาชิกจะต้องทำการชำระค่า ใบอนุญาต ให้เรียบร้อย
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ยืนยันข้อมูลสมาชิก

ยืนยันข้อมูลสมาชิก    
หากสมาชิกทำการชำระเงินค่าใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วสมาชิกจะต้องทำการยืนยันข้อมูล
รูปถ่าย , ลายเซ็น , ชื่อภาษาอังกฤษ ,ข้อมูลของสมาชิกที่จะปรากฎบนใบอนุญาต,และที่อยู่สำหรับ 
จัดส่งเอกสาร  ดังรูป

ชื่อภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรงของชื่อและนามสกุลจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
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ยืนยันข้อมูลสมาชิก

กดปุ่ม ยืนยัน  เพื่อทำการจัดส่งใบอนุญาต  หรือกดปุ่ม ไม่ยืนยืนเพื่อย้อนกลับ
ไปแก้ข้อมูลสมาชิกอีกครั้ง

ระบบแสดงแจ้งเตือน  แสดงความยินดีแจ้งสมาชิกที่จะได้รับใบอนุญาต


