ฝ่ายต่างประเทศ สภาวิศวกร
คําศัพท์ (Glossary)
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คําแปล
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิค
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การให้บริการแบบข้ามพรมด้าน ที่ผู้
ให้บริการและผู้รับบริการยังคงอยู่ในประเทศ
ของตนเอง
การใช้บริการในต่างประเทศ
การจัดตั้งกิจการในต่างประเทศ
การเดินทางข้ามประเทศของบุคลากรผู้
ให้บริการ
ข้อตกลงยอมรับร่วม
หน่วยความรู้พัฒนาวิชาชีพ
ผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจด
ทะเบียน

คําถามทีพ่ บบ่อย (Frequently asked questions: FAQs)
การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) และวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Engineer: ACPE)
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนต้องมีคุณสมบัติอะไร
ตอบ 1) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นคําขอ
2) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หลังจบการศึกษา
3) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัด
4) มีหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) ไม่น้อยกว่า 50 หน่วย
5) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
2. สาขาวิชาชีพวิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมไม่ควบคุม) สามารถขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ACPE) ได้หรือไม่ และสําหรับกรณีวิศวกรต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศไทยในสาขาวิชาชีพวิศวกรรรม สภาวิศวกรมีมาตรการกํากับดูแลเรื่องดังกล่าว
อย่างไร
ตอบ สาขาวิชาชีพวิศวกรรม สามารถขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ ส่วนกรณีวิศวกร
วิชาชี พต่างชาติเข้ามาประกอบวิ ชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย แต่ เดิ มหากมาประกอบวิ ชาชีพ
วิศวกรรม วิศวกรต่างชาติผู้นั้นสามารถมาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตสภาวิศวกรเนื่องจากไม่มีข้อกําหนด แต่ปัจจุบนั เพื่อให้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอยู่ในการ
กํากับดูแลของสภาวิศวกรได้อย่างกว้างขวางขึ้น สภาวิศวกรจึงเร่งผลักดันร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติม
สาขาวิศวกรรม จํานวน 17 สาขา ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้จะครอบคลุมทั้งการส่งเสริมวิศวกรไทยใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมให้สามารถไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศได้ และในทางกลับกัน
สภาวิศวกรสามารถกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกรต่างชาติได้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
3. กรณีได้รับการรับรองเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ในใบรับรองจะมีการระบุระดับวิศวกรด้วย
หรือไม่
ตอบ ในใบรับรองจะระบุหมายเลขการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เช่น ACPE01234/TH และระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ยื่นขอเท่านั้น
4. กรณีเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมแต่มิได้เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ในประเทศไทย จะสามารถไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศโดยผ่านช่องทาง
ข้อตกลงด้านวิศวกรรมของอาเซียนได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะได้รับสิทธิและการอํานวยความสะดวกภายใต้
ข้อตกลงอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ACPE) จากประเทศต้นกําเนิดก่อน จึงจะสามารถขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน
(RFPE) ในประเทศผู้รับและมีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้
5. ใบรับรองวิศวกรเอเปค (APEC Engineer Certificate) และใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE
Certificate) มีอายุกี่ปี
ตอบ มีอายุ 3 ปี ทั้งนี้ การต่ออายุใบรับรองวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะต้องใช้
หน่วยความรู้พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จํานวน 150 หน่วย ประกอบการยื่นคําขอต่อ
อายุทะเบียนด้วย

6. กรณีที่ถือปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ใน 2 สาขา จะสามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียนอย่างไร
ตอบ ต้องพิจารณาจากการถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เนื่องจากคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นคําขอฯ จะต้องเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตฯ ในสาขาที่ยื่นคําขอ หากท่านถือใบอนุญาตฯ จํานวน 2
สาขา และมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ตามที่กําหนด และประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนฯ ทั้ง 2
สาขา ท่านต้องกรอกแบบคําขอฯ จํานวน 2 ชุด และเสียค่าธรรมเนียมตามจํานวนสาขาที่ยื่นขอ
อย่ า งไรก็ ต าม ผลการพิ จ ารณาจะขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร หากท่ า นมี
คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบฯ และได้รับการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการอาเซียน ท่านจะได้รับ
ใบรับรองฯ จํานวน 2 ใบ
7. หากได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เรียบร้อยแล้ว ต้องการจะไปทํางานที่
ประเทศมาเลเซียจะต้องทําอย่างไร ติดต่อหน่วยงานใด และหากยังไม่ได้ทํางานจะต้องมีวิศวกรท้องถิ่น
(local engineer) ที่ประเทศปลายทางหรือไม่
ตอบ ท่านต้องติดต่อขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) กับหน่วยงาน
Board of Engineers Malaysia (BEM) ทางอีเมล์ ซึ่งเป็นหน่วยงานคล้ายคลึงกับสภาวิศวกร ทั้งนี้
ท่านต้องมีชื่อวิศวกรท้องถิ่นในประเทศผู้รับ เพื่อระบุในแบบคําขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
จดทะเบียน (RFPE) จึงจะได้รับการพิจารณาจดทะเบียน RFPE ได้อย่างสมบูรณ์
8. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน หรือวิศวกรเอเปค จะสามารถติดต่อได้ที่ใด
ตอบ ท่านต้องกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนตามแบบที่สภาวิศ วกรกําหนด พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน ณ สํานักงานสภาวิศวกร ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
9. การได้มาซึ่งคะแนนความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) จํานวน 50 หน่วย สามารถได้มาจาก
ช่องทางใดบ้าง กรณีทํางานอยู่ต่างประเทศ
ตอบ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ได้ตามกิจกรรมที่สภาวิศวกรกําหนด
เช่น การเข้าร่วมสัมมนา/อบรม/การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ, การศึกษาดูงาน, การสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมทางวิชาชีพ/วิชาการที่สภาวิศวกรให้การรับรอง หรือการเป็นวิทยากรในงานสัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ เป็นต้น โดยกิจกรรมต่าง ๆ นี้ สามารถเข้าร่วมได้ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ
(รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพ” ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร)
10. การยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน หรือวิศวกรเอเปค ควรเป็นผู้ถือใบอนุญาตฯ ระดับ
ใด
ตอบ ณ ปัจจุบันสภาวิศวกรยังไม่ได้กําหนดหรือระบุว่าต้องเป็นผู้ถือใบอนุญาตฯ ระดับใดขึ้นไป
ดังนั้น ผู้ถือใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว้ ก็สามารถ
ขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ เนื่องจากสภาวิศวกรมีนโยบายส่งเสริมการขึ้นทะเบียนดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการไป
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม วิศวกรวิชาชีพผู้นั้นจําเป็นต้องมีการพัฒนา
ตนเอง หรือเลื่อนระดับวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร ซึ่งจะมีการยอมรับว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่าวิศวกร
วิชาชีพ หรือ Professional Engineer ในต่างประเทศที่สามารถจดทะเบียนได้
11. การขึ้นทะเบียน หรือ ไม่ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ จะพบว่ามีวิศวกรไทยที่มิได้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนก็สามารถไปทํางานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้อยู่แล้ว เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่ได้มีการบังคับการขึ้นทะเบียนฯ และการควบคุม
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วยั ง ไม่ มี ค วามเข้ ม งวดมากนั ก แต่ ใ นการประชุ ม เวที ร ะดั บ อาเซี ย นมี ก ารวางแผน
(roadmap) ที่ระบุระยะเวลาและติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีการกําหนดการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้น ผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนฯ จะไม่สามารถ
กล่าวอ้างได้เพราะมิได้ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

12. วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในขอบเขตงาน
เท่าใด และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสภาวิศวกรหรือไม่
ตอบ วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใน
ขอบเขตงานตามที่สภาวิศวกรกําหนด เนื่องจากข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม
(MRA on Engineering Services) ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน
(RFPE) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศผู้รับ (host country)
13. กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. .... จํานวน 17 สาขา มีสาขาอะไรบ้าง
ตอบ 1) อากาศยาน (Aerospace), 2) ชีวการแพทย์ (Biomedical), 3) อาหาร (Food),
4) เกษตร (Agricultural), 5) บํารุงรักษาอาคาร (Building Maintenance), 6) อัคคีภัย (Fire),
7)สารสนเทศ (Information), 8) คอมพิวเตอร์ (Computer), 9) ปิโตรเลียม (Petroleum),
10) สํารวจ (Surveying), 11) แหล่งน้ํา (Water Resource), 12) ชายฝั่ง (Coastal), 13) เมคคาทรอ
นิกส์ (Mechatronics), 14) ยานยนต์ (Automotive), 15) ต่อเรือ (Naval Architecture),
16) พลังงาน (Energy) และ 17) ระบบราง (Railway Systems)
14. กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. .... มีแนวทางการกํากับดูแลและส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม จํานวน 17 สาขา อย่างไรบ้าง
ตอบ สภาวิศวกรมีเจตนารมณ์จะส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติมให้สาขาไปประกอบ
วิช าชี พ วิศ วกรรมในต่ า งประเทศได้ โดยคาดการณ์ว่ า จะมีก ารกํ า หนดลั ก ษณะงานและขอบเขต
การทํางาน และส่งเสริมขีดความสามารถ (competency) ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในระดับ
นานาชาติ
15. กรณีของนิติบุคคลสามารถจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้หรือไม่ และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ การจัดตั้งธุรกิจด้านบริการวิศวกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นลักษณะการเคลื่อนย้ายใน
รูปแบบนิติบุคคล (mode 3) ซึ่งนิติบุคคลจําเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เนื่องจากสภาวิศวกรได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในฐานะองค์กรที่กํากับ
ดูแลเรื่องการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพในรูปแบบบุคคลธรรมดา (mode 3)
16. การระบุตัวย่อระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้อ้างอิงในงานต่างประเทศ
ตอบ การใช้ตัวย่อโดยสากลแล้วจะใช้คําว่า PE. แล้วตามด้วยเลขที่ใบอนุญาต และต่อท้ายด้วย
สาขาวิศวกรรม เช่น สย. 1234 เขียนว่า PE. 1234 (Civil Engineering) เป็นต้น ทั้งนี้ ในต่างประเทศ
จะไม่ได้มีการแบ่งระดับใบอนุญาตตามขนาดงานเช่นเดียวกับประเทศไทย เนื่องจากกว่าที่จะได้รับ
ใบอนุญาตของต่างประเทศนั้น วิศวกรผู้นั้นต้องผ่านการปฏิบัติงานในลักษณะที่เรียกว่าวิศวกรฝึกหัด
มาก่อนตามระยะเวลาที่กฎหมายประเทศนั้น ๆ กําหนดไว้ โดยอาจกล่าวได้ว่าเทียบเท่ากับวิศวกรไทย
ผู้ถือใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป สภาวิศวกรจึงแนะนําให้สมาชิกผู้ถือใบอนุญาตระดับภาคี
วิศวกรโปรดดําเนินการเลื่อนระดับใบอนุญาตของท่านเพื่อประโยชน์ต่อตัววิศวกรผู้นั้นในการให้บริการ
ด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ และถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ “วิศวกรวิชาชีพ หรือ
Professional Engineer” ที่นานาประเทศให้การยอมรับร่วมกัน

